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1. JOHDANTO 

Tämän asiakirjan tarkoituksena on selkeyttää leikkialueiden kunnossapitoon ja huoltoon 
liittyviä tehtäviä ja vastuita turvallisuusasiat huomioiden. Tavoitteena on avata leikkialueiden 
kunnossapidon organisaatiota ja käytänteitä sekä asian parissa työskenteleville että 
kuntalaisilla. 
Tämä asiakirja koskee Nivalan kaupungin leikkialueita, jotka sijaitsevat kaupungin puistoissa 
ja yleisillä alueilla. 
Alueet on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Ko. alueiden ylläpidosta vastaa kaupunki.  
Tämä turvallisuusohje tarkastetaan vuosittain. Asiakirja hyväksytetään Nivalan kaupungin 
teknisessä lautakunnassa. 
 
2. OMAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 
2.1. Leikkialueiden turvallisuusvaatimukset 
Seuraavassa mainitut lait, asetukset, määräykset ja viranomaisten antamat ohjeet 
määrittelevät ja ohjaavat leikkialueiden rakentamista ja ylläpitoa sekä varusteita ja laitteita ja 
niihin liittyviä vaatimuksia. 
Leikkivälineiden standardit SFS-EN 1176, SFS-EN 1177 sisältävät määräyksiä leikkivälineistä ja 
niiden iskua vaimentavista alustoista sekä näiden testauksesta. 
Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) edellyttää, että kuluttajapalvelusta ei saa aiheutua 
vaaraa henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja 
oikeat tiedot kuluttajapalveluista. Samoin toiminnanharjoittajan on arvioitava tähän liittyvät 
riskit. 
Valtionneuvoston asetus kulutustavaroista  ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista 
(75/2004). Jos kuluttajapalvelusta aiheutuu terveydelle tai omaisuudelle varaa, siitä on 
annettava tarpeellinen määrä ennakkotietoa. 
Järjestyslaki (612/2003) määrää leikkialueet yleisiksi paikoiksi. Lain nojalla kaikki järjestyslain 
määräykset (mm. koirien poissa pitäminen) koskevat myös leikkialueita. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ohjaa alueiden rakentamista ja käyttöä.  
 
 
2.2. Valvontaviranomainen 
Valvontaviranomainen (TUKES) tarkastaa leikkipaikat oman valvontasuunnitelman mukaisesti.  
Tarkastuksen kohteina ovat leikkialueiden turvallisuus, kunto ja siisteys sekä ylläpitäjän 
omavalvonta. 
 
 
 
 
 



 

2. 3.Palvelun tuottaja 
Puistojen leikkialueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon vastuuyksikkö on 
teknisen toimen puisto-osasto. Palvelun tuottaja vastaa asiakaspalautteeseen ja huolehtii 
viranomaisyhteistyöstä. 
Kaupungin kiinteistöjen (koulujen ja päiväkotien) leikkialueista vastaa tilapalvelujen 
vastuuyksikkö.  
 
Organisaation tiedot: 
Nivalan kaupunki, tekninen toimi/puistot , Kalliontie 15, 85500  Nivala 
vastuuhenkilö: 
puistotyönjohtaja (tai hänen sijaisensa) Ulla-Maija Välikangas, puhelin 040-3447331 
sähköpostiosoite: ulla-maija.valikangas@nivala.fi 
kunnossapito: 
ammattimies Antti Hyvärilä, puhelin 040-3447281 
sähköposti: antti.hyvarila@nivala.fi 
 
2.4. Leikkialueista tiedottaminen  
Leikkialueiden likimääräinen sijainti löytyy kaupungin internetsivuilta. 
 
 Leikkialueen sijainti on ilmoitettu tässä asiakirjassa (liite 1.) antamalla lähin katu, jonka 
varrelta leikkialueelle pääsee ajoneuvolla. 
Leikkialueella opastetaulu kertoo seuraavat asiat: 
- palvelun tarjoaja 
- leikkialueen osoite (hälytysajoneuvoja varten) 
- kunnossapidosta vastaava taho (puh.), ilmoitukset myös ilkivallasta 
- yleinen hätänumero 
- ohjeita leikkialueen käyttäjille 
Myös paikallislehteä käytetään, mikäli lisätiedottamisen tarvetta ilmenee. 
 
2.5. Leikkialueiden tarkastukset 
Nivalan kaupungin leikkialueet tarkastetaan suunnitelmallisesti. 
Ohjeiden mukaan tehtävät tarkastukset : 
- käyttöönottotarkastus (kun leikkikenttä/väline otetaan käyttöön) 
- toiminnallinen tarkastus (kevät) 
- vuositarkastus (kattavin, sulan maan aikaan) 

- toiminnallinen tarkastus (syksy) 
- silmämääräinen tarkastus (viikoittain, nurmikonleikkaajat suorittavat ajon yhteydessä) 
 
 



 

Käytössä oleville leikikentille tulisi suorittaa sulan maan aikana kolme perusteellisempaa 
tarkastusta. Lisäksi viikoittaiset silmämääräiset käynnit, jotka tehdään samalla kun 
leikkikenttien nurmikot leikataan. 
Talvikunnossapidettäville alueille neljäs tarkastus talvella. 
Kevään ensimmäinen toiminnallinen tarkastus tulisi tehdä huhti-toukokuussa. 
Vuositarkastus, joka on kattavin, tulisi tehdä kolmen kuukauden kuluttua eli heinä-elokuussa. 
Kolmas tarkastus eli toiminnallinen tarkastus tulisi tehdä loppusyksystä. 
 
Tarkastuksissa huomio kiinnitetään erityisesti seuraaviin seikkoihin: 
- vakavien onnettomuuksien riskien havaitseminen ja niiden poistaminen 
- välineiden rakenteellinen lujuus 
- putoamisen estäminen 
- riittävä ja toimiva turva-alusta 
 
Vallitsevat resurssit työntekijäpuolella eivät ole riittävät toteuttamaan näinkin tiukkaa ja 
työllistävää tarkastusohjelmaa. Ammattimies, joka leikkikenttien tarkastuksia suorittaa, 
tekee töitä myös maanrakennuspuolelle ja tilapalvelulle.  
Edellämainitut tarkastukset mainitulla taajuudella ovat tavoitteena, resurssipulan takia 
tähän ei ole päästy. Käytännössä vuodessa tehdään yksi tarkastus. Siinä havaitut puutteet 
korjataan kiireellisyysjärjestyksessä. Kaikkia ei ehditä hoitaa. 
 
2.5.1. Käyttöönottotarkastus 
Käyttöönottotarkastuksessa uusi leikkipaikka otetaan tarkastustoiminnan ja kunnossapidon 
piiriin. Käyttöönottotarkastuksen tilaa ko. tontista/leikkikentästä vastaava taho. 
Käyttöönottotarkastuksen tekee tehtävään kouluttautunut ja nimetty henkilö, joka on 
suorittanut VYL:n Ulkoleikkipaikkojen turvallisuus -peruskurssin ja siihen liittyvät 
päivityskoulutukset. Tarkastuksen ajankohta on rakennustöiden ollessa loppusuoralla, jolloin 
jos puutteita tai korjattavaa ilmenee, koneet ovat paikalla heti suorittamaan tarvittavat 
toimet. 
Tarkastuksessa varmistetaan leikkialueen yleinen turvallisuus, leikkivälineiden ohjeiden 
mukainen kokoaminen sekä muut turvallisuuteen liittyvät seikat mm. turvaetäisyydet ja 
turva-alustojen syvyys ja laajuus. 
Uutta leikkipaikkaa ei oteta käyttöön ennen alueen ja leikkivälineiden 
käyttöönottotarkastusta. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. 
 
2.5.2. Vuositarkastus 
Vuositarkastuksessa tutkitaan välineen, perustusten ja turva-alustojen 
kokonaisturvallisuustaso. Tarkastuksessa käydään läpi sään aiheuttamat vauriot, mahdollinen 
lahoaminen ja korroosio. Erityishuomio kiinnitetään kiinteästi asennettuihin osiin. 



 

Vuositarkastus voi vaatia tiettyjen osien esiin kaivamisen tai purkamisen rakenteiden 
mahdollisen heikkenemisen selvittämiseksi. 
Vuositarkastuksen tekee tehtävään nimetty henkilö, joka on suorittanut VYL:n tai vastaavan 
tahon järjestämän Ulkoleikkipaikkojen turvallisuus- peruskurssin ja siihen liittyvän 
päivityskoulutuksen. 
Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan havaitut puutteet ja huomiot. Pöytäkirjan 
perusteella suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat korjaukset ja huollot. 
Rikkinäiset/vaaralliset leikkivälineet asetetaan käyttökieltoon tai poistetaan. 
 
2.5.3. Toiminnallinen tarkastus 
Toiminnallisessa tarkastuksessa todetaan välineiden toiminta ja stabiliteetti. Kulumiselle 
alttiit osat tarkastetaan. Erityishuomio kiinnitetään kiinteästi asennettuihin osiin. 
Esimerkkejä toiminnallisen tarkastuksen kohteista ovat puhtaus, välineen ja maan välinen tila, 
alusmateriaalin kunto, näkyvissä olevat perustukset, terävät reunat, puuttuvat osat, liikkuvien 
osien liiallinen kuluminen ja rakenteiden eheys.   
Tarkastuksen suorittaa tehtävään nimetty henkilö, joka on suorittanut VYL:n tai vastaavan 
tahon järjestämän Ulkoleikkipaikkojen turvallisuus-peruskurssin ja siihen liittyvän 
päivityskoulutuksen. 
Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. Havaitut puutteet korjataan. Jos laite on vaarallinen, se 
joko asetetaan käyttökieltoon tai poistetaan.  
 
2.5.4. Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus 
Silmämääräisen tarkastuksen suorittaa asiaan perehdytetty puistotyöntekijä viikoittain 
leikkikentän nurmikonleikkuun tai kunnossapitotöiden  yhteydessä.  
Silmämääräinen tarkastus tehdään normaalikäytöstä, ilkivallasta ja sääolosuhteista johtuvien 
vikojen ja puutteiden havaitsemiseksi. Huomiota kiinnitetään alueen yleiseen siisteyteen sekä 
leikkivälineiden eheyteen ja toimivuuteen. Mikäli tarkastuksessa huomataan sellaista, mitä ei 
saman tien voida korjata, asiasta ilmoitetaan edelleen. 
 
2.5.5. Tarkastuksista tehtävät kirjaamiset 
Käyttöönotto-, vuosi- , ja toiminnallisista tarkastuksista tarkastuksen suorittanut henkilö laatii 
tarkastuspöytäkirjan. Tarkastuspöytäkirjoihin kirjataan havainnot, puutteet, viat sekä 
mahdolliset käyttökiellot ja poistettavat välineet. Myös toimenpiteiden kiireellisyys 
merkitään. Tarkastaja kirjaa ylös tarkastuspäivän ja allekirjoittaa pöytäkirjan. Pöytäkirja 
toimitetaan vastuuhenkilölle.  
 
Tarkastuspöytäkirjojen säilytys: 
- hyväksytty käyttöönottopöytäkirja; liitetään kohteen rakennuttamisasiakirjoihin 



 

- vuositarkastuspöytäkirjat; tallennetaan sähköisessä muodossa Nivalan kaupungin teknisen 
toimen verkkokansioihin 
- toiminnallisen tarkastuksen pöytäkirjat; tallennetaan sähköisessä muodossa Nivalan 
kaupungin teknisen toimen verkkokansioihin. 
Silmämääräisistä tarkastuksista ei pidetä pöytäkirjaa. Tarkastuksien yhteydessä havaitut viat 
ja puutteet, joita ei voida korjata välittömästi, ilmoitetaan vastuuhenkilölle. 
Asiakaspalautteena tulleet ilmoitukset tarkastetaan välittömästi. 
 
3. YLLÄPITO 
Nivalan kaupungin leikkialueita ylläpidetään suunnitelmallisesti. Toimenpiteet tehdään 
pääosin sulan maan aikaan. 
Ylläpito käsittää leikkialueiden hoitotöitä ja välineiden kunnossapitotöitä.    
 
 
3.1. Leikkialueet ja -välineet 
Urheilutien leikkikenttä, Urheilutie 2-4: 

 
Välineet: 
- keinu, kiipeilyteline, monitoimiteline Markus, puistonpenkit (2 kpl), roska-astiat (2 kpl), 
opastetaulu 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Leppäkerttupuiston leikkikenttä, Valtatie 27: 

 
Välineet: 
- kiipeilyteline, Kurki ja Joutsen-monitoimiteline, jousieläin Rooster ja Whale, jousieläin 
Leppäkerttu, linnunpesäkeinu, hiekkalaatikko, metalliverkkoaita, rantalentopallokenttä, 
penkit, roska-astiat, opastetaulu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Jyrkänrannan leikkikenttä, Jyrkäntie: 

 
Välineet:- leukapuomi yhdelle, tasapainolaite, penkit, roska-astiat, opastetaulu 

 
Kyösti Kallion leikkikenttä, Ruojantie/Raivaajantie: 

 
Välineet: 
- duokeinu (2 kpl), hiekkalaatikko, keinulauta, kiipeilyteline, monitoimiteline, jousieläimiä 3 
kpl, alue osittain aidattu metalliverkolla, penkit, roska-astiat, opastetaulu 

 
 
 



 

 
 
Raitalan leikkikenttä, Vihertie: 

 
Välineet:  
- duokeinu, monitoimilaite, hiekkalaatikko, jousimerileijona, seeprakiikkulauta, opastetaulu, 
penkki, roska-astia 

 
Angervatien leikkikenttä, Kalliosaarentie 4: 

 
 



 

Välineet:- hiekkalaatikko, monitoimilaite, keinulauta (2 kpl), duokeinu (2 kpl), 
linnunpesäkeinu, kiipeilyverkko (siirretty tänne), penkit, roska-astiat, opastetaulu 

 
 
Kyläojan leikkikenttä, Kurjenpolvi/Sorsanmutka: 

 
Välineet: 
- monitoimiteline, jousieläin Angry Bird, penkit, roska-astia, opastetaulu 

Järvennöntien puisto, Järvennöntien klv: 
Välineet:  
- sporttiryhmä, penkit, roska-astiat, opastetaulu 
 
Puhtopuisto, Kalliosaarenpolku: 
Välineet: 
- jalkapallokenttä ja juniorimaalit (2 kpl), petanquekenttä, penkit, roska-astiat 

 
Rantamehtän leikkikenttä, Rantasaari 3 
Välineet:  
- liukumäki, kioski, keinu, hiekkalaatikko, penkki, roska-astia 
 
Savivainion leikkikenttä, Luovuntie: 
Välineet: 
- kiipeilyteline, linnunpesäkeinu, penkit, roska-astiat, opastetaulu 

 
 
 



 

 
 
 Vähäahon leikkikenttä, Honkitie: 

 
Välineet: 
- jousieläimet Dino ja Koira, monitoimiteline, penkki, roska-astia, opastetaulu 
 
 
Järvimehtän leikkikenttä (osa 1), Kalliosaarentie/Lupsunmutka: 

 
Välineet: 
- monitoimiteline, kuntopiiri (leukapuomi, riipputeline, vatsalauta), penkit, roska-astia, 
opastetaulu 



 

 
 
Järvimehtän leikkikenttä (osa 2), Kalliosaarentie/Lupsunmutka : 
Välineet: 
- monitoimilaite, penkki, roska-astia, opastetaulu 

 
 
Järvimehtän leikkikenttä (osa 3), Kalliosaarentie/Lupsunmutka: 
Välineet: 
- hiekkalaatikko, jousikeinu Myy, karuselli, keinulauta, kiikku kahdelle, linnunpesäkeinu, 
leikkikatos, penkit, roska-astiat, opastetaulu 

 
 
 
 
Pärmintien leikkikenttä, Pärmintie:

 
Välineet: 
- keinut, monitoimiteline, metallinen verkkoaita, penkit, roska-astiat, opastekyltti 
 
 
Rovastintien leikkikenttä, Rovastintie:  
Välineet: 
- monitoimiväline, verkkoaita tien puolella, penkki, roska-astia, opastetaulu 
 



 

 
 
Tiukumehtän leikkikenttä, Naapankaari 8-10 

 

 
 
Välineet: monitoimiväline, kaivuri, keinu kahdelle, maja, jousikeinu Heinäsirkka ja Kirahvi, 
penkit, roska-astiat, opastetaulu 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Metsolan leikkikenttä, Kytökankaantie/Tapiontie: 

 
Välineet:- monitoimiareena, keinu, Viidakko-monitoimiteline, jousieläimet Kenguru ja Puuma, 
paloauto, huvimaja, grillipaikka (betonirenkaat ja penkit), keinu kahdelle, penkit, roska-astiat, 
opastetaulu 
 
 
Tapiontien leikkikenttä, Tapiontie: 

 



 

Välineet: 
- keinuteline, liukutorni, penkit, roska-astia, opastekyltti 
 
3.2. Hoitotyöt 

Hoitotöitä ovat mm. siivoustyöt, roskien keruu, töhryjen poisto, nurmikon leikkaus ja 
kasvillisuuden hoito. Ko. töitä tekevät puisto-osaston kausityöntekijät. 
 
3.3. Kunnossapitotyöt 
Kunnossapitotöitä ovat laitteiden korjaustyöt, osien vaihdot sekä turva-alueiden kunnostus ja 
huolto. Periaatteena on, että tarkastuksissa havaitut puutteet korjataan heti tarkastuksen 
yhteydessä.  
Kunnossapitotöitä tekee ammattimiehen nimikkeellä oleva vakituinen työntekijä, joka on 
suorittanut Ulkoleikkialueiden turvallisuus -peruskurssin. Häntä voivat avustaa 
kausityöntekijät. Konetyöt otetaan ostopalveluna. 
Leikkialueiden vastuuhenkilö (puistotyönjohtaja) määrittelee suuremmat korjaukset, 
laitteiden hankinnat sekä laitteiden mahdolliset siirrot. Tarvittaessa hankkeille haetaan 
teknisen lautakunnan tuki. 
 
3.4. Talvikunnossapito 
Tekninen lautakunta päättää talvikunnossapidettävät leikkikentät. Talvikunnossapito käsittää 
sisäänkäynnin avaamisen leikkialueelle kaupungin omalla kalustolla.  
Leikkivälineiden välejä ei ole mahdollista pitää avoimena koneellisesti. Toisaalta tämä ei ole 
hyväksikään, sillä pehmeä lumi on turvallisempi alusta kuin jäinen, kova maa. Käsin tehtäviin 
lumitöihin ei ole resursseja. Talvikunnossapito käsittää 1.11.-30.3. välisen ajan.  
Aikaisempina vuosina talvikunnossapidettäviä leikkikenttiä ovat olleet Angervatien 
leikkikenttä ja Järvimehtän leikkikenttä (osa 3). 
 
3.5. Leikkialueiden rakentaminen 
Nivalan kaupungin puistoissa on 20 leikkikenttää. Määrä on suurehko suhteutettuna 
kaupungin väkilukuun.  
Puistotyönjohtaja yhdessä kunnossapidosta vastaavan ammattimiehen kanssa laativat 
korjaus- ja investointisuunnitelman seuraaville vuosille. 
Uusia leikkialueita ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa lähivuosina. Toiminnan painopiste on 
olemassa olevien leikkialueiden kunnossapidossa. Pitkän tähtäimen suunnitelmissa on 
ennemmin leikkivälineiden järkevä keskittäminen tietyille kentille, jolloin kenttien lukumäärä 
hieman pienenee. Kun leikkivälineitä per leikkialue on useampia, se tekee alueesta 
houkuttelevamman lapsen kannalta kuin leikkialue, jossa on vain yksi leikkiväline. Nämä 
yhden välineen leikkialueet jäävät usein vähälle käytölle. 
 



 

 
 
 
4. TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
4.1. Vastuuhenkilöt 
Vastuu leikkialueiden turvallisuudesta on kaupungilla. 
Vastuuhenkilönä toimii puistotyönjohtaja tai hänen sijainen. 
 
4.2. Omavalvontajärjestelmän päivitykset 
Omavalvontajärjestelmän raportit ovat julkisia. Päivitys tehdään vuosittain. 
Tarkastuspöytäkirjat ovat nähtävissä teknisen toimen verkkokansioissa. 
 
4.2.1. Viranomaistarkastukset 
Leikkialueiden viranomaisvalvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).  
 
4.2.2 Onnettomuuskirjanpito ja riskien arviointi 
Puistotyönjohtaja/ammattimies pitävät kirjaa onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista. 
Kirjanpidon perusteella voidaan tehdä riskiarviointeja ja ennakoida vaaratilanteita.  
Onnettomuudessa osallisena ollut henkilö täyttää kaupungin internet-sivuilla olevan 
tapausilmoituslomakkeen. 
Vakavista onnettomuuksista ollaan yhteydessä välinevalmistajaan. 
 
 
4.2.3. Päivystystoiminta 

Leikkialueiden kunnossapitoon ja turvallisuuden varmistamiseen kuuluu se, että nopeisiin 
korjaustoimiin on mahdollisuus. Leikkialueiden opastetauluissa on kunnossapidon 
puhelinnumero (040-3447281), johon vastataan päiväsaikaan. Kaupungin tilapalvelulla on 
päivystysnumero (040-3447295), johon voi soittaa kiireellisissä tapauksissa virka-ajan 
ulkopuolella. Asiat hoidetaan tapauskohtaisesti. 
 
 
4.2.4. Eri toimijoiden ohjeistus  
Palvelun käyttäjille tarkoitetut, ajan tasalla olevat opastetaulut löytyvät leikkialueilta. 
Tauluista löytyy leikkipaikan nimi, osoite, ohjeita käyttäjälle, kunnossapidon puhelinnumero 
ja yleinen hätänumero. 
Kunnossapitäjä perehtyy vuosittain päivitettyyn omavalvontasuunnitelmaan.  
Suunnittelijat ja rakentajat noudattavat aiheesta laadittuja standardeja. Leikkivälineiden, 
rakenteiden, turva-alustojen ja turva-alueiden tulee olla ohjeiden mukaisia.  
 



 

5. VUONNA 2021 TEHDYT TOIMET 

 
Leppäkerttupuiston leikkikentän (Haapajärvitien ja Asematien rist.) käyttöön tehtiin P-alue 
osoitteeseen Asematie 12. P-paikalta johtaa klv leikkikentälle.  
Aiemmin käynti leikkikentälle oli suoraan Haapajärvitieltä. 
 
Turvahiekka- ja sepelialueita kunnostettiin. Penkkejä kunnostettiin. 
 
Savivainion leikkikentältä poistettiin keinu ja hiekkalaatikko, jotka eivät olleet enää turvallisia. 
 
 
6. VUODELLE 2022 SUUNNITELLUT TYÖT 

 
Investointikohteena on Rovastintien leikkikenttä. Sinne lisätään asukkaiden toivomuksesta 
keinuja. Kenttä rajataan nurmikosta. 
 
Sepelillä/hiekalla olevia leikkikenttiä ´kammataan´ kaivurin kauhaan tehdyllä haralla 
tavoitteena saada kestorikkakasvit pois sepeli/hiekka-alueilta. 
 
 
 
 
 
Liitteet: 
Liite 1. Luettelo puistoissa sijaitsevista leikkikentistä 
Liite 2. Lomake tapahtumailmoitusta varten 
Liite 3. Kartta, johon leikki/liikunta-alueet numeroitu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Liite 1. 
 
PUISTOJEN YLLÄPITÄMÄT LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTA-ALUEET: 
 
1. Urheilutien leikkikenttä, Urheilutie 
2. Leppäkertun leikkikenttä, Valtatie 27 
3. Jyrkänrannan leikkikenttä, Jyrkäntie  
4. Kyösti Kallion leikkikenttä, Ruojantie/Raivaajantie 
5. Raitalan leikkikenttä, Vihertie 

6. - -  
7. Angervatien leikkikenttä, Kalliosaarentie 4 
8. Kyläojan leikkikenttä, Kurjenpolvi/Sorsanmutka 
9. Järvennöntien lähiliikunta-alue, Järvennöntien klv 
10. Puhdon lähiliikunta-alue, Kalliosaarenpolku 
11. Rantamehtän leikkikenttä, Rantasaari  
12. Savivainion leikkikenttä, Luovuntie (ajetaan alas) 
13. Vähäahon leikkikenttä, Honkitie 
14. Järvimehtän lähiliik.alue/leikkikenttä (osa 1), Kalliosaarentie/Lupsunmutka 
15. Järvimehtän leikkikenttä (osa 2), Kalliosaarentie/Lupsunmutka 
16. Järvimehtän leikkikenttä (osa 3), Kalliosaarentie/Lupsunmutka 
17. Pärmintien leikkikenttä, Pärmintie 
18. Rovastintien leikkikenttä, Rovastintie 
19. Tiukumehtän leikkikenttä, Naapankaari 8-10 
20. Metsolan leikkikenttä, Kytökankaantie/Tapiontie 
21. Tapiontien leikkikenttä, Tapiontie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liite 2. 
 
TAPAUSILMOITUSLOMAKE LEIKKIALUEILLE 
Täytä lomake mahdollisimman pian tapaturman tai läheltä piti-tilanteen jälkeen. Palauta lomake 
täytettynä joko postitse os. Ulla-Maija Välikangas, Kalliontie 15, 85500  Nivala tai s-postilla ulla-
maija.valikangas(at)nivala.fi.  
 
Tapahtumapaikka (leikkikenttä, osoite) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
pvm, klo 
________________________________________________________________________________ 
 
loukkaantuneen nimi, osoite. puh. ____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
leikkiväline, missä tapaturma sattui 
________________________________________________________________________________ 
tapahtuman kuvaus ja seuraukset 
________________________________________________________________________________ 
 
loukkaantuneen vaatetus tapahtumahetkellä, myös kengät _______________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
sääolosuhteet tapahtuman aikana 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
todistajat, 2 kpl 
________________________________________________________________________________ 
 
pvm, allekirjoitus _________________________________________________________________ 
 
 



 

 


