
Kyläyhdistysten kesäpäivät, talkoot, kylien leikkipuistot, kesäleirit lapsille, ulkoilureitit, ui-
marannat ym. muut kylien järjestämät palvelut ja tapahtumat tuovat eloa ja iloa kyläläis-
ten arkeen.  
 

Erilaiset kyläyhdistykset, nuorisoseurat ja muut kylällä tekemistä ja tapahtumia järjestävät 
yhdistykset vastaavat näiden toimintojen turvallisuudesta. Kuluttajaturvallisuuslaki mää-
rittelee yrittäjille ja kaikille tapahtumien ja palveluiden järjestäjille velvoitteita. Tukesin si-
vuilla on paljon tietoa ja oppaita toimijoiden avuksi. Lisäksi kuluttajapalveluiden ryhmän 
asiantuntijoilta voi kysyä neuvoa (Tuotteet - Kuluttajapalvelut).  
 
Leikkikentät ja tapahtumien keinut ja muut leikkikenttävälineet 
Yleisön käyttöön ja tapahtumiin tulee hankkia vain vaatimukset täyttäviä leikkikenttäväli-
neitä. Kotipihoille tarkoitetut välineet eivät ole suunniteltuja säännöllisempään 
käyttöön, eikä niitä saa käyttää tapahtumissa tai leikkikentillä. Itse tehtyjen välineiden 
tulee myös täyttää turvallisuusvaatimukset! Välineiden kunnosta tulee huolehtia säännölli-
sesti ja lisäksi alustan tulee olla iskua vaimentavaa materiaalia, mm keinujen, liukumäkien 
ja kiipeilytelineiden alla. Leikkikenttien yhteydessä tulee olla opastetaulu, josta selviää ai-
nakin paikan osoite, ylläpidon yhteystiedot puutteista tai onnettomuuksista ilmoittamiseksi 
sekä hätänumero.  
Katso lisätietoa: Tukes, Leikkikentät  
 

Kuntoilu- ja ulkoilureitit, hiihtoladut 
Reiteillä, joissa on merkittäviä riskejä, kuten suuret korkeuserot tai monikäyttöiset pitkät 
vaellusreitit, tulee laatia turvallisuusasiakirja. Reittien turvallisuudesta tulee huolehtia 
säännöllisesti ja käyttäjille tulee antaa riittävät tiedot lähtöpaikalla sekä reitin varrella.  
Katso lisätietoa: Tukes, Kuntoilu- ja ulkoilureitit 

 

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut
https://tukes.fi/tietoa-tukesista/yhteystiedot/selaa-yksikon-ja-ryhman-mukaan
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/leikki-ja-huvipuistot/leikkikentat
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/kuntoliikunta-ja-ulkoilu/kuntoilu-ja-ulkoilureitit


Uimarannat 

Uimarannalla tulee olla pelastusvälineet ja opastetaulu. Uimarannasta tulee myös laatia 
turvallisuusasiakirja. Lisäksi uimarantojen valvonnan tarpeen arviointiin on laadittu ns. ran-
tavalvontatyökalu. Vesiturvallisuus on huomioitava myös veneitä vuokrattaessa , onhan 
saatavilla pelastusliivit ja muu pelastusvälineistö? Katso lisätietoa: Tukes, Uimarannat 

 

Tapahtumat 
Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman turvallisuudesta kokonaisuudessaan.  

Tapahtumaturvallisuus koostuu mm. yleisöturvallisuudesta, paloturvallisuudesta, ensiavus-
ta, järjestyksenpidosta, rikosturvallisuudesta sekä elintarviketurvallisuudesta. Tukes valvoo 
tapahtumissa esimerkiksi yleisöturvallisuutta ja oheispalveluiden turvallisuutta. Tukesin li-
säksi tapahtumien turvallisuutta valvovat useat muut viranomaiset. Katso myös Tukesin ta-
pahtumaturvallisuusopas sekä kalvosarja yleisö- ja tapahtumaturvallisuudesta ja suur- ja 
massatapahtumien yleisöturvallisuudesta. 

 
Talutusratsastus ja kärryajelut 
Hevosten ja ponien tuominen tapahtumaan vaatii suunnittelua. Ratsastukseen tulee varata 
oma alueensa, ja sen olisi hyvä olla aidattu. Talutusratsastuksen järjestämiseen kannattaa 
käyttää kokeneita hevosalan ammattilaisia, joilla on turvallisuusasiakirja tehtynä. Erityisesti 
on huomioitava, että asiakkaiden jalkoja ei saa 
laittaa jalustinhihnojen väliin. Kärryajelussa on 
hyvä huomioida, että siihen varataan oma sel-
keä reitti. Kärryjen tulee olla sellaisia, että niihin 
on helppo nousta kyytiin ja niissä pysyy hyvin 
kyydissä, vaikka kärry hieman heilahtaisikin. 
(Esim. isoissa puukärryissä perälauta penkkien 
päähän estämään putoamista).   
Talutusratsastuksesta on oma oppaansa. 
 
 
 
 
 

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/uinti-ja-muut-vesilajit/uimarannat
https://tukes.fi/tapahtumaturvallisuus#lainsaadanto-ja-viranomaiset
https://tukes.fi/documents/5470659/11781251/Tapahtumaturvallisuusopas/c6c8241a-abb6-123f-1752-bf0c1cd85451/Tapahtumaturvallisuusopas.pdf
https://tukes.fi/documents/5470659/11781251/Tapahtumaturvallisuusopas/c6c8241a-abb6-123f-1752-bf0c1cd85451/Tapahtumaturvallisuusopas.pdf
https://www.slideshare.net/Tukesinfo/yleis-ja-tapahtumaturvallisuus
https://www.slideshare.net/Tukesinfo/suur-ja-massatapahtumien-yleisturvallisuus
https://www.slideshare.net/Tukesinfo/suur-ja-massatapahtumien-yleisturvallisuus
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/elainpalvelut/ratsastus


Kotieläimet tapahtumissa 
Kotieläinpihoilla ja tapahtumissa, joissa on kotieläimiä näytillä, tulee suunnitella turvalli-
suus eläinlaji huomioiden. Vaaralliset eläimet, kuten villisiat, strutsit sekä naudat 
(erityisesti suurissa laumoissa tai sonnit) tulee aidata yleisöstä niin, että pienenkään lapsen 
ei ole mahdollista päästä aitaukseen. Suurissa yleisötapahtumissa kannattaa käyttää vain 
sellaisia eläinyksilöitä, jotka ovat tottuneet tilaisuuksiin.  
Kotieläinpihojen turvallisuuden suunnittelun tueksi Tukes on laatinut  
Kotieläinpihojen turvallisuuspolun 

Leirit 
Kesäleirien ohjelma koostuu monesta erilaisesta vapaa-ajan palvelusta. Kaikista leireistä 
tulee laatia turvallisuusasiakirja, ellei toiminta ole erityisen vähäriskistä (esim. askartelua 
sisätiloissa tms.). Leiritoiminnassa kannattaa erityisesti huomioida valvonnan tarve, sääti-
lan vaikutus sekä osallistujien taidot ja terveys. Hyvin suunnitellulla leirillä kaikki ohjaajat ja 
isoset tuntevat turvallisuusriskit ja osaavat toimia hätätilanteissa. Tukesin leirisivut 

 

Mönkijät ja traktorit 
Tapahtumissa saatetaan tarjota traktoriajelua tai antaa ajokokeiluja mönkijöillä. Kaikki 
moottoriajoneuvoilla tehtävä kyyditys ja ajaminen tulee eristää tapahtuma-alueesta, joko 
riittävällä etäisyydellä tai kunnollisilla aidoilla.  Ajoneuvojen kuljettajat tulee perehdyttää ja 
opastaa tehtäväänsä ja ohjeistaa toimimaan oikein myös hätätilanteissa. Erityistä huolelli-
suutta vaatii, jos moottoriajoneuvoja, kuten mönkijöitä tai moottorikelkkoja tarjotaan asi-
akkaiden käyttöön ajettavaksi. Lisää tietoa 

 

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/elainpalvelut/elainpuistot-ja-kotielainpihat
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/ohjelma-ja-elamyspalvelut/leirit
https://tukes.fi/moottoriurheilu

