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PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA

semaan. Nämä vain esimerkillisinä arvauksina lähitulevaisuu-
teen. Tässä hetkessä eniten kaipaa kollegojen tapaamisia ja 
keskusteluja työyhteisössä. Tunteita ei digin välityksellä pysty 
jakamaan tai tulkitsemaan.

Puistojen ja viheralueiden sekä luontoympäristöjen käyttö on 
lisääntynyt huomattavasti viimeisten viikkojen aikana. Goog-
len tekemän, paikannustietoon perustuvan tutkimuksen mu-
kaan, puistojen käyttö lisääntyi lähes 50%. Tämä on seurausta 
kauppakeskusten ja ravintoloiden vähentyneistä käyttäjämää-
ristä. Sen huomaa kyllä itsekin. Sekä positiivisten että rakenta-
vien palautteiden määrä on lisääntynyt palautejärjestelmissä 
ja suorissa yhteydenotoissa. Lisääntyneen puistokäytön soisi 
jatkuvan tulevaisuudessakin.

Kaupunginpuutarhurien seuran kuluvan kevään toiminnassa-
kin tämän hetken tilanne näkyy muutoksina. Perumme touko-
kuulle, yhteistyössä Puutarhataiteen seuran kanssa, suunni-
tellun matkan Kokkola-Pietarsaari-Vaasa akselin historiallisiin 
puistoihin ja puutarhoihin. Matkan suunnitelmat olivat valmii-
na ja siirrämme tapahtuman mahdollisesti tulevaan syksyyn 
tai vuodella eteenpäin. Myös muita kokoontumisia on peruttu 
ja niistä on ilmoitettu osallistujille. Toivomme kuitenkin poik-
keustilan menevän ohi, jotta voimme tavata toisiamme Ou-
lussa kesäluentopäivillä 26.-28. elokuuta. Pulkkisen Heikki 
tiimeineen on valmistellut sinne hienon kokonaisuuden, josta 
lisää jäsenkirjeessä.

Kuntatalouteen tällä poikkeustilanteella on välittömiä vai-
kutuksia. Se tulee vaikuttamaan meidänkin kaikkien toimin-
taympäristöön jo kuluvana vuonna ja ensi vuonna verotulojen 
vähenemisen kautta. Se kuinka monivuotinen notkahdus on 
edessä jää nähtäväksi. Me pyrimme kuitenkin mahdollista-
maan osallistumisen koulutuksiimme. Osallistumismaksuja 
on laskettu niin alas kuin mahdollista, jotta mahdollisimman 
moni pääsisi meidän tapaamisiin mukaan.

Toivotan teille kaikille hyvää kevään jatkoa ja muistakaamme 
itsekin etäulkoilla, jotta pysymme työkykyisinä.

Timo Koski 
puheenjohtaja

Seitsemäs viikko etätöissä on ainakin Tampereen kaupungin 
osalta alkanut. Todellinen digiloikka työnteon suhteen on 
otettu sellaisissa töissä, jotka eivät vaadi jatkuvaa läsnäoloa 
tai työntekijöiden lähiohjausta. Viheralueiden suunnittelun 
osalta kaikki osallistamisen tilaisuudet on peruttu ainakin 13. 
toukokuuta asti. Vaihtoehtoisia digitaalisia osallistamisen työ-
kaluja on otettu käyttöön esimerkiksi videoesittelyjen osalta. 
Hankkeiden tulee edetä suunnitellussa aikataulussa. Rakenta-
misen työmaat ovat käynnissä ja kunnossapidon toimet tulee 
kuitenkin hoitaa ajallaan. Lyhyesti voisi kuvailla, että hetkessä 
on otettu todellinen digikolmiloikka ilman alkuveryttelyjä.

Positiivistakin tässä ajassa on, tai ainakin niitä asioita tulee 
nostaa esille. Työtekoon tällä poikkeusolosuhteiden ajalla tu-
lee varmasti olemaa vaikutusta. Etätyöskentely tulee lisään-
tymään, kokoukset tulevat vähenemään ja asioiden käsittely 
niissä nopeutumaan ja eri ammattialojen arvostus tulee nou-

Oulussa tavataan: VESI MAISEMASSA
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Lahden kaupunki on torjunut haitallisia vieraslajeja usean vuoden ajan. Esimerkiksi jättiputkea on torjuttu jo 1980-luvulta saak-
ka. Vuonna 2016 metsätoimi alkoi kehittää uusia torjuntakeinoja jättiputken suhteen ja teki jättiputken torjuntaa myös yksityisil-
tä tonteilta tilanteen haltuun saamiseksi. Pitkäjänteinen työ palkittiin viime syksynä Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä 
Vuoden maisemateko 2019 -kilpailussa. Jättiputken torjunnan osalta tilanne on hallinnassa ja tiedossa olevista esiintymistä noin 
puolesta on jättiputki saatu hävitetyksi. Seuraavana haasteena ovat jättipalsamikasvustot sekä kurtturuusut. 

Hyvänä lisänä torjuntatyössä ovat olleet Luontoturva Ky:n 
järjestämät jättipalsamin kitkentätalkoot, joihin ovat osallistu-
neet muun muassa koulut ja päiväkodit. Asukkaiden tietoisuu-
den lisääntymisen myötä innostus asukasyhdistysten järjestä-
miin talkoisiin ja oma-aloitteeseen kitkemiseen on kasvanut. 
Esimerkiksi Kariston asuinalueella lupiinin kitkentätalkoita on 
järjestetty muutaman vuoden ajan ja osanottajamäärä on ol-
lut kasvussa. Jättipalsamin kitkentätalkoissa metsäalueilla kit-
kentäjätekasat on jätetty maahan maatumaan. Puistoalueilla 
alueurakoitsija on toimittanut kitkentäjätekasat pois. Oma-
aloitteinen kitkentä ja lähiympäristön siistiminen on hyvä asia, 
talkoista on silti aina hyvä sopia etukäteen, jotta kitkentäjäte-
kasat tiedetään hakea pois.

Lahti on Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021 ja paikallis-
ten toimijoiden, kuten asukasyhdistysten, ideoimia ympäris-
töpääkaupunkiprojekteja on tuettu rahallisesti. Projektitukea 
ympäristöpääkaupunkiprojekteihin ovat saaneet muutamat 
omakotiyhdistykset juuri lupiinin ja jättipalsamin kitkentätal-
koisiin. 

Arvokkaat luontokohteet
Torjuttavia kohteita ja lajeja on runsaasti, joten torjuntatyö 
tärkeillä luontokohteilla on ensisijaista.  Tärkeät Salpausselän 
harjumuodostelma-alueet pidetään vieraslajeista vapaana. 
Urheilukeskuksen maastossa torjuttiin viime kesänä lupiinia 
ja metsistä on poistettu yksittäisiä kurtturuusuesiintymiä. Ha-

Kurtturuusu, Rosa rugosa, Vesijärven rannalla.

VIERASLAJIEN TORJUNTA LAHDESSA

Torjuttavat vieraslajit raken-
tamattomilla ja rakennetuilla 
viheralueilla 
Torjuntatyötä tehdään rajallisella 
vuosittaisella budjetilla pieni pala 
kerrallaan. Torjuntaa on raken-
netuilla viheralueilla sisällytetty 
alueurakoiden tehtäväkortteihin. 
Näissä torjutaan lähinnä lupiinia ja 
jättipalsamia puistoalueilta, kuten 
niityiltä ja leikkipuistoista. Torjuntaa 
tehdään kitkemällä ja niittämällä. 
Ensimmäiset niitot ajoittuvat kesä-
kuun puoleen väliin, jolloin niittotyö 
tulee suoritetuksi ennen kasvien ku-
kintaa. Yhdellä B5-hoitoluokan arvo-
niityllä lupiinia on torjuttu kaivamal-
la kasvustot juurineen pois ennen 
koneellista niittoa. Lupiinia esiintyy 
joillakin istutusalueilla, jossa torjun-
ta tulee tehdyksi kitkentäkierrosten 
yhteydessä. 

Rakentamattomilla viheralueilla vie-
raslajeja on torjuttu Metsätoimen ja Luontoturva Ky:n yhteis-
työssä vuodesta 2016 lähtien. Torjuttavia lajeja on jättiputken 
lisäksi ollut jättipalsami, lupiini, terttuselja, etelänruttojuuri, 
kurtturuusu ja tattaret. Kurtturuusua on revitty juurineen ko-
neellisesti repimällä. Tällöin saadaan eroteltua juurakot maa-
massoista ja jätekustannuksia pienemmiksi. 

Tärkeä osa vieraslajien vastaisessa työssä on ollut tiedotus, 
koulutus ja kitkentätalkoiden järjestäminen. Tehokkaana väy-
länä tiedottamiselle on toiminut Luontoturva Ky:n järjestämät 
koulutukset, joissa kuulijoina ovat olleet niin alueurakoitsijan 
toimijat kuin kadunrakentamisen urakoitsijat. Yksi tiedotuk-
sen kanava on maastoon sijoitetut opastaulut, joissa voidaan 
kertoa alueella olevasta vieraslajiesiintymästä. Tällöin tieto on 
helposti alueen käyttäjien huomioitavissa. Tiedotusta opas-
taulujen muodossa on myös puutarhajätteen levittämisestä 
luontoon. Tunnetusti vieraslajit ja muut puutarhakasvit voivat 
puutarhajätteen mukana levitä luontoon. 

Talkoot
Torjuttavaa kasvillisuutta on runsaasti, eikä kaikki haittakasvil-
lisuus tule torjutuksi edellä mainituilla tavoilla/käytettävissä 
olevilla resursseilla. Kokemusten mukaan etenkin jättipalsami-
kasvustot ovat levinneet noin viimeisen kymmenen vuoden 
aikana runsaasti kosteilla ja rehevillä alueilla, kuten ojienvarsil-
la. Lahdessa otollista maastoa jättipalsamille löytyy reheviltä 
lehtoalueilta. 

Eila Palojärvi



KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 1/2020

- 2 -

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 1/2020
TOUKOKUU

- 3 -

vaintojen mukaan kurtturuusun sie-
mentaimia löytyy juuri hiekkaisista 
harjumaastoista ja ne halutaan saa-
da kitketyksi pois. 

Erityisen herkkiä alueita ovat luon-
nonsuojelualueet, joita Lahdessa 
on 17 kpl, yhteensä noin 1000 ha 
laajuudelta. Haitallisia vieraslajeja 
on kartoitettu Lahden luonnonsuo-
jelualueilta vuonna 2017. Tällöin 
vieraslajeja löydettiin kymmeneltä 
luonnonsuojelualueelta. Yleisimmin 
esiintyi jättipalsamia ja terttuseljaa 
(ei EU:n eikä kansallisten haitallisten 
vieraslajien luettelossa). Luonnon-
suojelualueet ovat olleet viimeisen 
kolmen vuoden ajan tehotorjunnas-
sa. 

Tulevaisuuden haasteet
Rakennetuilla viheralueilla kurtturuusun torjunnassa ollaan 
vielä alkutekijöissä. Rakennetuilla viheralueilla kurtturuusun 
sijaintitiedot ovat helposti selvitettävissä, mutta ongelma on 
suurempi rakentamattomilla viheralueilla, joissa kurtturuusua 
voi esiintyä yksittäisinäkin esiintyminä. On sanottu, että hait-
ta ei välttämättä näy siellä, missä kurtturuusut kasvavat, vaan 
muualla. Kurtturuusut kiulukat maistuvat linnuille ja näin ollen 
ne päätyvät helposti uusille paikoille. Kiulukat myös kelluvat 
ja voivat siksi päätyä vesiä pitkin rannoille ja saarille. Lahdessa 
kurtturuusua ja kanukkaa on levinnyt Vesijärven saarille, joista 
sitä on raivattu talviaikaan 2017-2019.

Kurtturuusua on aikoinaan istutettu puisto- ja katuviheralueil-
le, kuten alikulkutunneleiden luiskiin. Kasvustoja on poistettu 
istutusalueiden uusimisten yhteydessä muutama kohde vuo-
sittain. Lisäksi kurtturuusukasvustoja poistetaan tunnelien ja 
katujen peruskorjausten yhteydessä. Kaikki kohteet eivät voi 
kuitenkaan olla peruskorjattavien kohteiden listalla, joten is-
tutusten uusimisen lisäksi aiotaan tulevana kesänä kokeilla 
kurtturuusun murskausta puistoalueilla. Kasvusto murskataan 
ja tilalle perustetaan niitty. Säännöllisen niiton myötä kasvun 
toivotaan taantuvan. Tästä toimintatavasta ei ole vielä koke-
muksia eikä se tietenkään sovellu joka paikkaan, mutta erilai-
silla vaihtoehdoilla torjunnassa varmasti on sijansa.

Lisää kurtturuusukasvustoja on kuitenkin tulossa Lahden 
kaupungille, kun nykyisen valtatie 12:sta kunnossapitovastuu 
siirtyy Lahden kaupungille uuden VT12 Lahden eteläisen ke-
hätien valmistuttua. Nykyinen valtatie 12 kulkee kaupungin 
halki ja kurtturuusuistutuksia on katujen erotuskaistoilla ja ali-
kulkutunnelien luiskissa runsaasti. 

Tulevaisuudessa työtä riittää paljon, onneksi erilaisia torjunta-
tapoja on kuitenkin valittavissa. Armollisuutta on oltava, ehkä 
kaikkea ei saada hävitetyksi, mutta ainakin kasvustojen sijain-

nit selville ja kasvustot hallintaan. Sitäkin voinee kutsua erään-
laiseksi torjuntavoitoksi. 

Lähteet:
Maa- ja kotitalousnaiset. Lahden kaupunki torjui voitokkaasti 
haitallisia vieraslajeja.
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/ajankohtaista/lahden-
kaupunki-torjui-voitokkaasti-haitallisia-vieraslajeja-14142

Luontoturva Ky:n materiaali Haitallisten vieraslajien torjunta ja 
tiedotus Lahdessa 2016 –2019, tekijä Miia Korhonen. 

Haitalliset vieraslajit, tavoiteohjelma 2018-2021.

Lahden seudun luonto. Luonnonsuojelualueet.
https://www.lahdenseudunluonto.fi/lahti/

Vieraslajiportaali. Haitallisten vieraslajit (EU).
http://vieraslajit.fi/lajit/HBE.MG11/list

Lahden kaupunki. Lahtelaisten ideoimat ympäristöpääkau-
punkiprojektit ilahduttavat vuonna 2020.
https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/lahtelaisten-ide-
oimat-ympäristöpääkaupunkiprojektit-ilahduttavat-vuon-
na-2020

Haitallisten vieraslajien torjunta-seminaari 28.1.2020, Espoo. 
Terhi Ryttärin (SYKE) luentomateriaali: Kurtturuusu haitallise-
na vieraslajina ja sen torjunta.

Väylä. Vt 12 Lahden eteläinen kehätie.
https://vayla.fi/vt12letke#.Xk_LJ2gzaUk

Teksti: Hyttinen, Sari; Kujala, Kirsi; Niemelä, Markus; 
Nurkkala, Seija; Näveri, Maija; Riihelä, Asko; Tikka, Juha. 
Tiedot alueurakoitsijoilta: Tanja Parviainen, Elina Ihamäki.

Eila Palojärvi

Porvoonjoen rannalla kasvaa jättipalsamia, Impatiens glandulifera.

https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/lahtelaisten-ideoimat-ymp�rist�p��kaupunkiprojektit-ilahduttavat-vuonna-2020
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TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2019

VYL leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta, 
valvoo leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuteen liitty-
vää VYL suosittelemaa koulutustarjontaa. Lisäksi lautakunta 
laatii suosituksia, joiden avulla pyritään entistä parempiin ja 
turvallisempiin ratkaisuihin. Lautakunta on viimevuosina pa-
nostanut myös tiedottamiseen. Lautakunnassa on edustus eri 
jäsenjärjestöistä ja välinevalmistajilta sekä Tukesista. Keskus-
telu on mielenkiintoista ja tulevaisuuteen luotaavaa. Viime ai-
koina kesy ja luontopohjaiset leikkipaikkaratkaisut ovat olleet 
pinnalla. 

Osaaminen ja koulutus

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen kanssa työskentelevien tulee 
olla huolellisia ja asiansa osaavia henkilöitä. Vaatimuksia kou-
lutustasolle ei virallisesti ole.  On kuitenkin tärkeää, että leik-
kipaikoista vastaavat ja leikkipaikoilla työskentelevät henkilöt 
ovat kouluttautuneita. Sertifikaatti on yhden palveluntarjo-
ajan tapa osoittaa koulutustaso, vastaava tapa toisella taholla 
on todistus hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta.

VYL Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus lautakunta on 
määritellyt alkuvuodesta 2020 leikki- ja lähiliikuntapaikkojen 
turvallisuuskoulutusten päivityskoulutuksia varten vähim-
mäisvaatimukset:

• Viimeisimmät standardimuutokset
• Viranomaisohjeiden päivitykset
• Lakimuutokset

Koulutuksista ja niiden sisältövaatimuksista:
https://www.vyl.fi/tietopankki/leikki-ja-lahiliikuntapaikkojen-
turvallisuus/koulutus/

Käyttöönottotarkastussuositus

Leikkipaikkojen käyttöönottotarkastussuositusta on täsmen-
netty 2020. Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslau-
takunnan suositus on, että asentaja tuottaa asennustyöstä 
omavalvontalomakkeen, jossa asennustyön laatu ja välineen 
turvallisuus todetaan. Omavalvontalomakkeelle on laadittu 
lomakemalli, jonka asentava taho voi sovittaa edustamansa 
tahon lomakepohjaksi. Lomakkeen asiasisältö toivotaan säi-
lyvän samana kuin lomakemallin. Omavalvontalomake toimii 
myös yksittäisten välineiden käyttöönottotarkastuslomakkee-
na.

Uusien ja peruskorjattavien leikkipaikkojen osalta tilaaja/
omistaja  teettää laajemman käyttöönottotarkastuksen ennen 
leikkialueen käyttöönottoa, jonka avulla varmistetaan  asen-
nettujen välineiden ristiintarkastus sekä koko leikkialueen tur-
vallisuuden tarkastus.

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen 
ajankohtaisia asioita

https://www.vyl.fi/tietopankki/leikki-ja-lahiliikuntapaikkojen-
turvallisuus/ohjeet-ja-suositukset/suositukset/kayttoonottotar-
kastus/

Keskeisimmät standardimuutokset

VYL leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuus tietopankkisi-
vustolle on päivitetty keskeisimmät standardimuutokset .

https://www.vyl.fi/tietopankki/leikki-ja-lahiliikuntapaikkojen-
turvallisuus/ajankohtaista/standardimuutokset/

Otetaan suositukset käyttöön tulevalle kaudelle ja annetaan 
niistä palautetta lautakunnalle, jotta toiminta kehittyy ja vas-
taa tarvetta.

Aurinkoista ja leikkisää kevättä!
Anna-Kaisa Kaukola 
Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta pj

https://www.vyl.fi/tietopankki/leikki-ja-lahiliikuntapaikkojen-turvallisuus/ohjeet-ja-suositukset/suositukset/kayttoonottotarkastus/
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www.kaupunginpuutarhurienseura.fi
@kaupunginpuutarhurienseura

Kuluttajaturvallisuuslaki asettaa turvallisuuden minimi-
tason
Viheralueilla tarjotaan kuluttajille monenlaisia palveluita. Täl-
laisia palveluja ovat muun muassa kuntoilu- ja ulkoilureitit, ui-
marannat, peli- ja leikkikentät sekä yleisötapahtumat. Palvelu-
jen turvallisuutta koskee kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011).

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan palveluntarjoaja vastaa pal-
velun turvallisuudesta. Palveluntarjoajan tulee varmistaa, et-
tei palvelu aiheuta vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuu-
delle. Hänen on tunnettava palvelunsa sekä omattava riittävä 
kokemus ja osaaminen palvelun järjestämiseksi turvallisesti. 
Kuluttajaturvallisuuslain lisäksi palveluntarjoajan tulee huo-
mioida mahdollinen muu sääntely, joka koskee järjestettävää 
palvelua.

Palveluntarjoajan velvollisuudet
Palveluntarjoajan on tunnistettava palvelunsa aiheuttamat 
vaarat ja toteutettava toimenpiteitä vaaratilanteiden estämi-
seksi. Hänellä on vastuu siitä, että asiakas saa kaikki turvalli-
suuden kannalta olennaiset tiedot sekä ennen palvelun al-
kua että sen aikana. Viheralueilla tämä tarkoittaa esimerkiksi 
ilmoitustauluja ja reittimerkintöjä. Palveluntarjoajan on myös 
varmistettava palvelussa käytettävien välineiden soveltuvuus 
käyttöönsä. Esimerkiksi kotikäyttöön tarkoitettuja leikkiväli-
neitä ei saa käyttää yleisillä leikkikentillä.

Turvallisuusasiakirja tulee laatia palveluista, joista voi aiheu-
tua kuluttajille vähäistä merkittävämpää vaaraa. Viheralu-
eilla tyypillisesti tarjottavista palveluista tällaisia ovat muun 
muassa leikkikenttä, rullalautailupaikka ja uimaranta. Tur-
vallisuusasiakirjan laatiminen kannattaa aloittaa jo palvelun 
suunnitteluvaiheessa, koska se osaltaan auttaa huomioimaan 
turvallisuusasioita. Asiakirjan tulee olla valmiina ennen palve-
lun aloittamista.

Onnettomuuskirjanpito ja kattava huoltoraportointi ovat 
olennainen osa kuluttajaturvallisuuslain huolellisuusvelvol-
lisuuden täyttämistä. Onnettomuuksia seuraamalla on mah-
dollista tunnistaa vaaranpaikkoja ja kehittää palvelujen turval-
lisuutta. Jos palvelussa on tapahtunut vakava onnettomuus, 
palveluntarjoajalla on velvollisuus ilmoittaa tapahtuneesta 
Tukesille. Ilmoituksen voi tehdä myös tapauksissa, joissa esi-
merkiksi ulkokuntoilu- tai leikkikenttävälineen epäillään ole-
van käyttäjilleen vaarallinen. 

Kuluttajaturvallisuuslaki ei koske sellaisia viheralueita, joita ei 
ole rakennettu kuluttajille tarjottavaksi palveluksi. Esimerkik-
si ainoastaan jokamiehenoikeuksien perusteella käytettävä 
metsä tai uimiseen soveltuva paikka ei ole kuluttajaturvalli-
suuslain mukainen kuluttajapalvelu. 

VIERASKYNÄ: Jaakko Laitinen, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)  www.tukes.fi

Turvallisuusvastuiden jakautuminen
Palveluympäristöstä ja palvelun toteutuksesta voivat vastata 
eri tahot kunnan organisaatiossa. Kunnat voivat monipuo-
listaa palvelutarjontaa yhteistyössä yhdistysten tai yritysten 
kanssa. Myös ylläpito voidaan ulkoistaa kokonaan tai osittain. 
Esimerkiksi laajojen ulkoilureittien ja siellä olevien toimintojen 
ylläpitoon ja itse palvelun tarjoamiseen voi osallistua useita eri 
palveluntarjoajia. Turvallisuussuunnittelussa tuleekin tehdä 
yhteistyötä. Tärkeää on, että kaikilla osapuolilla on selkeä kä-
sitys palveluun liittyvistä turvallisuusasioista ja vastuista. Tätä 
helpottaa selkeä vastuunjakotaulukko ja toimiva yhteistyö eri 
osapuolten välillä. 

Vastuunjako kytkeytyy myös palvelussa käytettäviin välineisiin 
ja laitteisiin. Esimerkiksi vastuu siitä, että käytettävät leikkivä-
lineet on suunniteltu ja valmistettu turvallisesti, on välineiden 
valmistajilla. Myös välinetoimittajien tulee osata hankkia ja 
myydä turvallisia välineitä. Palveluntarjoaja on vastuussa, että 
käytettävät välineet pysyvät kunnossa ja turvallisena koko nii-
den käyttöiän ajan. 

Vastuun siirtäminen ja kuluttajan vastuu
Palveluntarjoaja ei voi vapautua lakisääteisestä turvallisuus-
vastuusta vastuuvapauslausekkein tai lomakkein. Esimerkiksi 
ilmoitukset siitä, että leikkiminen leikkipaikalla tai skeittaami-
nen skeittipaikalla tapahtuvat omalla vastuulla, ei poista pal-
veluntarjoajan vastuuta palvelun turvallisuudesta. 

Käyttäjät ovat omalta osaltaan vastuussa palvelun turvallisuu-
desta. Heidän on mm. perehdyttävä annettuihin ohjeisiin ja 
noudatettava niitä. Tärkeää on, että käyttäjillä olisi mahdolli-
suus ilmoittaa esimerkiksi rikkinäisistä rakenteista. Esimerkiksi 
ulkoilureittien ilmoitustauluilla tulee olla ylläpitäjän yhteystie-
dot ilmoittamista varten.

Yhteenvetona
Vastuu palvelun turvallisuudesta jakautuu monelle eri taholle, 
kuten välinevalmistajille, -toimittajille, suunnittelijoille, raken-
tajille, käyttäjille ja palveluntarjoajille. Jokainen osaltaan huo-
lehtii ja on vastuussa turvallisuudesta. Vastuita määrittäessä 
tulee huomioda, kenellä on parhaat edellytykset vaikuttaa 
palvelun turvallisuuteen palvelun eri osa-alueissa.

Viheralueet ja asiakasturvallisuus: eri osapuolten velvoitteet ja vastuut

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920#a17.12.2015-1510


KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT
LUVASSA IKIMUISTOISIA HETKIÄ 

OULUSSA 26.-28.8.2020
TEEMANA ’VESI MAISEMASSA’
Kaupunginpuutarhurien Seura ry:llä on ilo ja kunnia toivot-
taa Sinut  tervetulleeksi luentopäivillemme, joiden teemana 
on tänä vuonna VESI MAISEMASSA. Vedellä on maisemassa 
monta eri roolia. Vesi monipuolistaa harrastusmahdollisuuk-
sia, tarjoaa miellyttäviä näkymiä ja mahdollisuuden virkistäy-
tymiseen. Erilaiset vesistöt ja laadukas ympäristö ovat kunnille 
myös tärkeä vetovoimatekijä.

Perjantai 28.8.2020
Oulun ja Oulujoen suisto klo 10.00-14.30

  8.00-10.00   Merikosken kalatien katseluhuone avoinna,
   Oulun Energia 
10.00  Hupisaarten purot ja muistopuun istutus
11.30 Tutustuminen Kuusisaareen,
 Kissankoskenrannan siltaan ja Baanaan
12.00 Lounas
13.15  Mannerheiminpuiston esittely

14.15-15.00 Bussikuljetus rautatieasema - lentokenttä.
 Hyvää kotimatkaa! 
 
HINNAT JA ILMOITTAUTUMINEN
Koko paketti keskiviikko-perjantai 340 €, vain torstai 240 €, 
vain perjantai 140 € (alv. 0%). Ilmoittaudu 10.8.2020 mennessä
www.kaupunginpuutarhurienseura.fi/kesaluentopaivat/

MAJOITTUMINEN
Hotelli Lasaretin huoneet (33 kpl) on kiintiöity KPS päivien 
vieraille 26-28.8.2020. Huoneen hinta on 100 €/1hh/vrk ja 120 
€/2hh/vrk. Huonevaraukset lasaretti@lasaretti.com p. 020 757 
4700. 

Huoneita on varattu alustavasti myös Lappland Hotels Ou-
lusta (Kirkkokatu 3). Huoneen hinta on 124 €/1hh/vrk ja 
139€/2hh/vrk. Huonevaraukset: oulu@laplandhotels.com ja   
p.  08 8811 110.  Sekä Original Sokos hotel Arina (Pakkahuo-
neenkatu 16).  Huoneen hinta on 112 €/1hh/vrk ja 132€/2hh/
vrk. Huonevaraukset: sales.oulu@sokoshotels.fi ja p. 08 3123 
111 (hinnat sis. alv.10%).  Huonehintoihin sisältyy aamiainen. 

Huonekiintiöt Lasaretissa ja Lappland hotellissa ovat käytettä-
vissä 25.7.2020 asti ja Sokos Hotell Arinassa 5.8.2020 saakka. 
Varaustunnus KPS-PÄIVÄT on mainittava varauksen teon yh-
teydessä.

LISÄTIETOJA
jaana.koivisto@ouka.fi, heikki.pulkkinen@ouka.fi
www.kaupunginpuutarhurienseura.fi

PRE TOUR  Keskiviikko 26.8.2020: NALLIKARI
17.00  Tutustuminen Nallikarin ympäristöön ja ranta-
 rakenteisiin. Bussikuljetus Hotelli Lasaretista.
18.00  Get together!
 Ohjelmavaihtoehtoina joko Fatbike-pyöräily
 Hietasaaressa tai Sonnisaaren panimon tuote-
 esittely Ravintola Nallikarissa.
 Lisäksi kaikille iltapala sekä sauna ja ulkoporeallas,
 Ravintola Nallikari.
23.30 Bussikuljetus Hotelli Lasaretiin
 Joukkoliikenteen bussit kulkevat myös aiemmin.

Torstai 27.8.2020  Hotelli Lasaretti, Aurora sali
  9.00  Ilmoittautuminen, kahvit ja näyttelyyn tutustuminen
10.00  Luentopäivien avaus
 KPS ry:n puheenjohtaja Timo Koski, Tampere
 Oulun Infra, johtaja Pasi Heikkilä

10.20 Oulun suistokaupunkivisio ja Merikaupunki Oulu
 yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen, yleiskaava-
 suunnittelijat Jouni Mäkäräinen ja Virpi Haverinen

10.50  Virkistyskäyttö vesialueilla, FT, restonomi AMK,
 luonnon virkistyskäytön ja matkailun asiantuntija
 Miisa Pietilä, WSP Finland Oy
11.20  Lounas ja yritysnäyttelyyn tutustuminen
13.00  Oulun vesistöjen tila ja kunnostushankkeet
 ympäristöasiantuntija Satu Pietola
13.30 Uhanalainen meritaimen, Hupisaarten purojen 
 kunnostus
 Erikoistutkija Pauliina Louhi, Luonnonvarakeskus
 Oulu ja kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen
14.00  Vesiaiheiden valaistus Oulussa
 Maisema-arkkitehti Veera Sanaksenaho
14.30  Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
15.00  Vesi ja kasvit
 Asiantuntija Sirkka Juhanoja,
 Luonnonvarakeskus Turku
15.30  Zeniitin suunnitelmat
 kunnanpuutarhuri Sari Palo, Kempele
15.50  Päivän yhteenveto
 KPS ry:n puheenjohtaja Timo Koski, Tampere

16.00 Kaupunginpuutarhurien Seura ry:n vuosikokous
 luentotilassa
18.45 Yhteiskuva Hotelli Lasaretin takapihalla, Merikosken
 kalatien edessä

19.00 Juhlaillallinen  Hotelli Lasaretti, Joki-Sali.
 Pukukoodi: Smart Casual
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