
Turvallisempaa leikkiä ja peliä 
standardeilla

Leikkikenttävälineiden ja pelikenttien turvallisuutta voidaan parantaa standardien 
avulla. Kun hankitte leikkikentille uusia välineitä tai pelimaaleja, kannattaa siis 
varmistaa, että ne ovat standardien mukaisia. Myös viranomaiset käyttävät 
standardeja apuna leikkikenttävälineiden vaarallisuuden arviointiin.

Leikkikenttävälineiden turvallisuusvaatimukset kuvaavan standardisarjan SFS-EN 1176 
osat 1–4 ja 6 on uusittu. Lisäksi on julkaistu uusi standardi siirrettävien pelimaalien 
vaatimuksista (SFS-EN 16579).

SFS-EN 1176-1:2017 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat.  
Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
3. painos, 2017. 208 sivua (suomi/englanti). Hinta 127,30 € (+ alv 24 %)

Standardisarjan SFS-EN 1176 osassa 1 määritellään yleiset turvallisuusvaatimukset, jotka 
koskevat julkisille leikkikentille pysyvästi asennettuja leikkikenttävälineitä ja niiden turva- 
alustoja. Esimerkiksi pomppimisvälineille määritellään maavara, turva-alue, klusteri ja 
minimiputoamiskorkeus. Välinekohtaiset lisäturvallisuusvaatimukset määritellään sarjan 
muissa osissa, joista osat 2–4 ja 6 on uudistettu:

Osa 2: Keinut. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät
3. painos, 2017. 53 sivua (suomi/englanti). Hinta 81,40 € (+ alv 24 %)

Osa 3: Liukumäet. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät
3. painos, 2017. 45 sivua (suomi/englanti). Hinta 73,70 € (+ alv 24 %)

Osa 4: Köysiradat. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät
3. painos, 2017. 29 sivua (suomi/englanti). Hinta 60,80 € (+ alv 24 %)

Osa 6: Keinumisvälineet. Lisäturvallisuusvaatimukset ja 
testausmenetelmät
3. painos, 2017. 39 sivua (suomi/englanti). Hinta 66,40 € (+ alv 24 %)

Siirrettävien maalien toiminnalliset ja turvallisuusvaatimukset sekä testausmenetelmät 
määritellään uudessa standardissa: 

SFS-EN 16579:2018 Pelikenttävarusteet. Siirrettävät maalit ja holkki-
maalit. Toiminnalliset ja turvallisuusvaatimukset sekä testimenetelmät
1. painos, 2018. 73 sivua (suomi/englanti). Hinta 89,00 € (+ alv 24 %)

Standardia sovelletaan koulujen kentille ja muille julkisille paikoille asennettuihin pelikent-
tämaaleihin, joita käytetään otteluissa, harjoittelussa tai vapaa-ajan peleissä sisällä tai 
ulkona. Erityishuomiota on kiinnitetty mm. maalin kaatumisen estämiseen. Huomaathan, 
että esimerkiksi isojen jalkapallomaalien ja kevyiden maalien (alle 10 kg) vaatimukset 
kuvataan eri standardeissa.

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/664763.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/664763.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/662362.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/662368.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/662365.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/662380.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/662380.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/666818.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CEN/ID2/1/666818.html.stx


Monta tapaa tilata julkaisuja
Julkaisut ovat saatavana painettuna ja pdf-tiedostona. Ne voi tilata yksittäin tai 
kestotilauksena SFS:n asiakaspalvelusta sähköpostitse sales@sfs.fi ja puh. 09 1499 3353.

Toimituskulut 11 ¤, yli kilon lähetyksistä postista noudettaessa 15,50 ¤ ja Ovelle-pakettina 19 ¤. Hintoihin ja toimituskuluihin 
lisätään tuotteen mukainen alv. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.  Yhteystietojen muutokset: pirjo.kuronen@sfs.fi 

Verkkokaupassa voit tarkistaa julkaisujen ajantasaiset tiedot. Voit myös tilata julkaisuja  
ja ladata niitä omalle koneellesi. Astu sisään osoitteessa sales.sfs.fi.

SFS Online -palvelussa oma standardikokoelmanne on aina ajan tasalla internetissä.  
Kiinnostuitko? Kysy lisää SFS:n asiakaspalvelusta sähköpostitse sales@sfs.fi.

 
Standardien seurantapalvelu on helpoin tapa pysyä ajan tasalla toimialaasi kuulu vista 
standardeista. Lue lisää www.sfs.fi/tietopalvelu.

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse? www.sfs.fi/uutiskirjetilaus

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Malminkatu 34, PL 130, 00101 Helsinki 
p. 09 149 9331, www.sfs.fi, sales@sfs.fi
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Lisätietoja standardeista

Lisätietoa leikkikenttävälineiden ja siirrettävien pelimaalien vaatimukset kuvaavista 
standareista saat SFS:n tapahtumakalenterin kautta >> Menneet tapahtumat.  
Sieltä löydät toukokuun lopussa järjestetyn standardien esittelytilaisuuden materiaalit: 
Arttu Mäkinen Tukesista kertoi standardeista ja kuluttajaturvallisuuslain valvonnasta. 
Esa Junttila Lappset Group Oy:stä esitteli standardisarjaan SFS-EN 1176 tehdyt muutokset 
ja uuden pelimaalistandardin.

Lisätietoja standardisoinnista
Yhteinen Toimialaliitto ry  www.ytl.fi
Suvi pasanen  050 328 5413
Asiantuntija  etunimi.sukunimi@ytl.fi

https://sales.sfs.fi/
https://online.sfs.fi/
http://www.sfs.fi/tietopalvelu
https://www.sfs.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/menneet_tapahtumat/turvallisempaa_leikkia_ja_pelia_standardeilla.97.ohjelma.html

