TURVALLISUUSASIAKIRJA
LEIKKIPUISTOT
MUHOKSEN KUNTA

YLEISET TIEDOT
Leikkipuistojen määrä:

Leikkipuistoja Muhoksen kunnan alueella on 21 ja
niiden pinta-ala on yhteensä noin 10 ha.

Aukioloajat:

Päivittäin, ei aikarajoitusta. Ei talvikunnossapitoa.

Käyttäjät:

Käyttäjät ovat pääasiassa lapsia ja vanhempia
läheisiltä asuinalueilta.

Erityisryhmät:

Leikkipuistoja käyttävät usein myös päiväkotiryhmät.

Enimmäiskäyttäjämäärä/kerta:

Ei rajoituksia.

Leikkivälineet:

Leikkipuistojen leikkivälineet ovat turvallisuusstandardin mukaiset.

Opasteet:

Jokaisessa leikkipuistossa on opastetaulu, joista käy
ilmi:
- Leikkipaikan nimi
- Leikkipaikan osoite
- Kohteen huollon puhelinnumero
- Yleinen hätänumero 112

Käyttöohje:

Leikkivälineet voidaan heti ottaa käyttöön ilman toisen
henkilön opastusta.

Valvonta:

Leikkipuistoissa ei ole henkilöstöä valvomassa ja
ohjaamassa leikkivälineiden käyttöä.

LEIKKIPUISTOT
Alakärnä

Ojapellontie 23, Kärnän alue

Eeva-Liisan puisto

Sammontie, Koivikon alue

Isoanttila

Honkalantie 45, Anttilan alue

Kirkkotie

Leivontie 9, Keskustan alue

Konttila

Konttilantie 30, Konttilan alue

Kuusikko

Lehvätie 8, Kuusikon alue

Lehtola

Luokotie 10, Lehtolan alue

Leppiniemi

Saarivirrantie 40, Leppiniemen alue

Liikennepuisto

Ratatie 34, Keskusta

Lukkarinkangas

Kangasrinne 16, Lukkarinkangas

Paloasema

Tallikuja 16, Ponkilan alue

Pehtoorinpuisto

Pehtoorinkuja 9, Koivikon alue

Piilohaka

Piilohaantie 6, Piilohaka

Poikkitie

Poikkitie 8, Keskusta

Päivänpolku

Lennantie 1, Päivärinne

Rantaholappa

Rantaholapantie 4, Rantaholapan alue

Rovastinoja

Rovastinojantie 7, Rovastinojan alue

Tarmontie

Tarmontie 13, Päivärinteen alue

Vainiotie

Vainiotie 30, Puhakan alue

Yhdyskuja

Yhdyskuja 8, Kaakon alue

Yläkärnä

Ratapellontie 30, Kärnän alue

LEIKKIPUISTOJEN HUOLTO, YLLÄ- JA PUHTAANAPITO
Huolto, kunnossapito:

Muhoksen kunnan tekninen osasto vastaa
leikkivälineistön rutiininomaisesta korjauksesta ja
huollosta. Tämän tyyppinen kunnossapito käsittää
vikojen tai puutteiden korjaamisen toiminnan ja
turvallisuuden palauttamiseksi tarvittavalle tasolle.
Huoltokäyntien yhteydessä suoritetaan välineiden
säännöllinen omavalvonta. Asentajien/huoltohenkilökunnan on oltava vastuullisia, ammattilaisia sekä
jokaiseen työvaiheeseen päteviä. Tarvittaessa
huoltohenkilöstöä koulutetaan välineiden
kunnossapitoa varten. Suuremmat tarkastukset ja
korjaukset suoritetaan valmistajan (Lappset Group
Oy) toimesta ja heidän PlayCare – palvelun kautta
saadaan tieto mahdollisista korjaustarpeista.

Puhtaanapito, siivous:

Tekninen osasto huolehtii säännöllisesti leikkipuistojen ja niiden ympäristön siisteydestä. Kävijät
voivat ilmoittaa siivoustarpeista opastetaulussa
olevaan puhelinnumeroon, mikäli leikkipuisto on
siivouksen tarpeessa.

Vikailmoitukset:

Käyttäjät voivat ilmoittaa välinevioista ja muista
puutteista opastetaulussa olevaan puhelinnumeroon.

RISKIKARTOITUS JA VAARATILA-ANALYYSI
Välineiden ympärillä oleva suoja-alue:
Jokaisella leikkivälineellä on oma suoja-alue, joka on
pidettävä vapaana muista välineistä, kuten esim.
polkupyörät, lastenvaunut jne.
Käyttäjien rakentamia rakennelmia tai lisäyksiä:
Kävijöiden mahdollisista paikalle rakentamista omista
leikkivälineistä tai leikkivälineisiin rakennetuista
lisäyksistä voi jossain vaiheessa aiheutua vaaraa.
Kunta poistaa sellaiset rakennelmat/lisäykset, jotka
eivät ole turvallisuusvaatimusten mukaisia.
Väärinkäyttö:

Leikkipuiston laitteita väärin käyttävä nuoriso on
riskitekijä.

Liian suuri käyttäjämäärä/riski:

Leikkipuistossa yhtä aikaa vierailevista liian monesta
kävijästä voi aiheutua arvaamattomia seurauksia.

Vuodenajat:

Muhoksen kunnan leikkipuistoissa ei ole talvikunnossapitoa. Leikkivälineiden käyttö talvisaikaan on
riski, jota ei suositella välineiden ja alustoiden
jäätymisen ja liukkauden vuoksi. Pienten lasten
seurana olevien aikuisten tulisi arvioida lämpötilavaihteluiden aiheuttamat vaikutukset leikkivälineiden
ominaisuuksiin.

Ikäryhmä:

Puiston jokaiselle leikkivälineelle on määritelty
ikäsuositus. Arvaamattomia tilanteita ja vaurioita voi
aiheutua, mikäli käyttäjä ei täytä ikäsuosituksia.

Valaistus:

Leikkipuistoja ei ole valaistu riskien minimoimiseksi.
Leikkipuistoja ei suositella käytettäväksi pimeinä
aikoina.

Ympäristö:

Leikkipuistot ovat kaikille avoimia, minkä vuoksi
pieniä lapsia ei tulisi jättää leikkipuistoihin ilman
valvontaa. Leikkipuistot sijaitsevat asuinalueiden
läheisyydessä, joissa saattaa kulkea vapaana kissoja
ja jopa koiria, jotka saattavat tehdä tarpeitaan
leikkipuistoihin. Hiekkalaatikot on peitettävä
suojapeitteellä, kun niitä ei käytetä. Hiekkalaatikoiden
hiekat tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja
tarvittaessa hiekka vaihdetaan.

REKISTERÖIDYT RISKI- JA VAARATILANTEET
Riskien havainnot:

Riski- ja vahinkotilanteiden havainnot kirjataan
Muhoksen kunnan omaan onnettomuuskirjanpitoon.

TURVALLISUUSTYÖ JA VAHINKOJEN ENNAKOINTI
Hälytys/hälytysohje:

Kaikki hälytykset tehdään yleiseen hätänumeroon
112, poliisi, pelastuslaitos, ambulanssi jne.
Hälytys tehdään henkilökohtaisella puhelimella.
Jokaisesta leikkipuistosta löytyy opastetaulu, jossa on
kerrottu kyseisen puiston nimi, osoite ja koordinaatit.

112 hätäpuhelun toimintaohjeet: - Soita itse hätäpuhelu, jos se on mahdollista.
- Kerro mitä on tapahtunut.
- Ilmoita tarkka osoite.
- Vastaa esitettyihin kysymyksiin.
- Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
- Lopeta puhelu vasta, kun olet saanut siihen luvan.
Opasta avustavat yksiköt paikan päälle. Soita
hätänumeroon uudelleen, jos tilanne muuttuu.
Saapumisajan arviointi:

Soittaessa hätänumeroon 112 arvioitu saapumisaika
on noin 10 – 15 minuuttia ennen pelastushenkilöstön
saapumista paikan päälle.

Vaimentava alusta:

Leikkivälineiden ympärillä sekä niiden alla on joko
paksu hiekkakerros tai vaimentava alusta, jotka
vähentävät maahan putoamisesta aiheutuvaa
mahdollista vahinkoa. HUOM! Ei toimi talvisin tai
tiettyjen miinusasteiden lämpötilavaihteluiden
aikana.

Aita:

Liikenneleikkipuiston ympärillä on aita, koska puisto
sijaitsee kahden vilkasliikenteisen tien ja rautatien
välittömässä läheisyydessä.

Yleiset turvallisuusohjeet:

Käytä sopivaa vaatetusta. Asusteet, jotka voivat
aiheuttaa vaaratilanteen (esim. kaulahuivit,
pyöräilykypärät), suositellaan poistettavaksi ennen
leikkivälineen käyttöä.

Turvallisuutta ja viihtyvyyttä koskevat ohjeet:
Leikkipuiston käyttö tapahtuu omalla vastuulla.
Mopot ja muut kulkuvälineet eivät ole sallittuja
puistossa.
Ota huomioon muut käyttäjät.
Älä turhaan oleile leikkivälineiden turva-alueella.
Pidä yllä järjestystä ja vie kaikki roskat roskakoriin.
Graffitit ja muut maalaukset ovat kiellettyjä.

ILMOITUKSET VIRANOMAISILLE
Toimintasuunnitelma ja ilmoitukset valvontaviranomaiselle, vakavat onnettomuudet:
Ilmoitus valvontaviranomaisille kuluttajaturvallisuuslain 8 §:n mukaan tehdään myös aiheutuneista
vahinkotilanteista:
- Ajankohta, jolloin onnettomuus tapahtui
- Loukkaantuneiden ikä, sukupuoli
- Osallisten lukumäärä
- Selostus onnettomuudesta
- Vahingon laajuus
- Todistajatiedot
- Vahinkotilanteen ennaltaehkäisevät toimenpiteet
Pienempien vaurioiden ja ”läheltä piti” tilanteiden onnettomuustilastointi:
Kirjataan kunnan omaan onnettomuuskirjanpitoon.
Tilastoa seurataan ja toimenpiteisiin ryhdytään, mikäli
siihen on syytä.

TURVALLISUUSASIAKIRJAN ARKISTOINTI JA PÄIVITTÄMINEN
Tekninen osasto:

Turvallisuusasiakirjaa säilytetään teknisen osaston
käsiarkistossa. Asiakirja on luettavissa Muhoksen
kunnan nettisivuilta.

Keskusarkisto:

Turvallisuusasiakirjaa säilytetään kunnan
keskusarkistossa, yhdessä muiden laadittujen
turvallisuusasiakirjojen kanssa.

Päivittäminen:

Päivittäminen tapahtuu toiminnan tai lainsäädännön
muuttuessa.

TURVALLISUUSASIAKIRJASTA TIEDOTTAMINEN
Osalliset:

Turvallisuusasiakirjasta tiedotetaan;
-

Kunta:

Paikalliselle pelastusviranomaiselle
Kunnossapitoon osallistuvalle henkilöstölle
Päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille ja muille
leikkipuistoja säännöllisesti käyttäville ryhmille.

Turvallisuusasiakirjan hyväksyy tekninen lautakunta,
joka esittää kunnanhallitukselle asiakirjan liittämistä
kunnan valmiussuunnitelman liitteeksi.

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMIS- JA PÄIVITTÄMISAJANKOHTA
Turvallisuusasiakirjan laatimisajankohta:
Turvallisuusasiakirja on laadittu 7.2.2019
Asiakirjan laatija: Arkkitehti Juha Auno
Turvallisuusasiakirjan päivittämisajankohta:
Turvallisuusasiakirja on päivitetty xx.xx.20xx
Asiakirjan päivittäjä: _______________________

