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 Toimipiste Päivämäärä Tarkistuksen tekijä 

 Varhaiskasvatusyksikön ulkotilojen ja ympäristön turvallisuus 

 

Kunnossa Ei kunnossa Huomiot puutteista ja 

korjaussuunnitelma 

Vastuuhenkilö 

 Havaintokohde 

1 Liikenne     

1.1 Lähialueen vilkkaasti liikennöidyt kulkuväylät on huomioitu ja pääsy 

sinne on estetty 

   

 

 

 

1.2 Piha-alue on rauhoitettu liikenteeltä (huomioitu pelastusajoneuvojen 

vapaa ja esteetön pääsy) 

   

1.3 Jäteauton/huoltoliikenteen ei tarvitse ajaa piha-alueella    

1.4 Saattoliikenne ja sen turvallisuus on huomioitu    

2 Leikkitelineet ja välineet     

2.1 Piha-alue on aidattu ja aidat ovat suosituksien mukaiset *    

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Portit ovat suosituksien mukaiset, eivät ole helposti lapsen avattavissa *     

2.3 Leikkipaikat ja siellä olevat rakenteet ovat standardien mukaiset ja 

kunnossa  

   

2.4 Pihatelineet ovat kunnossa    

2.5 Pihatelineet ovat myrkytöntä materiaalia      

2.6 Leikkitelineen alla on iskua vaimentavaa materiaalia     

2.7 Lelut ovat ehjiä, turvallisia ja pestäviä    

3 Piha-alueen muut rakennukset ja rakennelmat     

3.1 Jäteaitaukset tai katokset on lukitussa tilassa sijoitettu niin, että lapset 

eivät pääse esim. putoamaan jäteastiaan  

   

 

 

 

 

3.2 Ongelmajätteille on oma lukittu tila    

3.3 Piha-alueella ei ole ulkotulia, eikä tulentekovälineitä (esim. grillikatos)    

3.4 Pihalla on tarvittaessa auringolta suojaava varjo tai katos     

4 Piha-alueen puhtaus ja materiaalien myrkyttömyys     

4.1 Piha ei ole altis ilkivallalle (tarkista aina ennen ulkoilua piha-alue ja 

leikkitelineet ja -välineet) 

   

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Piha-alueen siisteydestä on huolehdittu (tarkista aina ennen ulkoilua mm. 

tupakantumpit, huumeruiskut, eläimet ja eläinten jätökset yms.) 

   

4.3 Hiekkalaatikon hiekka on hygieenistä (vaihdettu säännöllisesti)    

4.4 Piha-alueella olevat puut, pensaat, kasvit ja sienet ovat myrkyttömiä ja 

piikittömiä 

   

4.5 Ulkoilman laatu    



                                                Liite 1 
                                                                                           Varhaiskasvatusyksikön ulkotilojen ja ympäristön turvallisuus 
 

       6 

 

 
*Aidoissa huomioitavia asioita: korkeus (huomioi talviaika), etäisyys maanpinnasta, raot, metalliaidan lankaverkon välit, yläreunassa ei ole teräviä piikkejä, ei 

käsijohdetta, joka helpottaa ylikiipeämistä tai tasapainoilua, vaakasuoraan rakennettuja lauta-aitoja ei suositella 

* Porteissa huomioitavia asioita: tuplalukitus, korkeus, alareunan läheisyys maasta, portin sisäänpäin aukeaminen 

Kaikkien pihatelineiden ja välineiden tulee olla Standardisoimisliiton määräysten mukaisia (ks. RT-kortti) 

*Piha-alueen tulee olla esteetön 

 

 Varhaiskasvatusyksikön ulkotilojen ja ympäristön turvallisuus 

 

Kunnossa Ei kunnossa Huomiot puutteista ja 

korjaussuunnitelma 

Vastuuhenkilö 

 Havaintokohde 

5 Piha-alueen ympäristön turvallisuus     

5.1 Piha-alue on valaistu    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Pihan valvottavuus (ei katvealueita ja valvonnasta sovittu)    

5.3 Viemärikansien kestävyys (huomioi myös tynnyrien ja muiden 

vesisäiliöiden lukittavuus sekä vesialueet) 

   

5.4 Piha-alueella ei ole irtonaisia esineitä, jotka aiheuttavat putoamis- tai 

kaatumisvaaraa 

   

5.5 Palotikkaat ovat lasten ulottumattomissa    

5.6 Rappujen ja kaiteiden kunto    

5.7 Pihalla ei ole metalliesineitä, joihin lapsi voi talvella jäädyttää kielensä 

kiinni 

   

5.8 Räystäät ja lumiesteet ovat kunnossa (katolta ei pääse putoamaan lunta tai 

jääpuikkoja) 

   

5.9 Trampoliinissa on suojaverkko    

5.10 Piha on siisti ja vuodenajan mukaisesta kunnossapidosta on huolehdittu 

(auraus, hiekoitus) 

    

5.11 Piha-alue ja rakennuksiin pääsy on esteetön (esim. opasteet, kulkutiet)     

5.12 Hätänumero ja ajo-ohje toimipaikkaan ovat esillä     


