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TARJOUSPYYNTÖ 

 
 

Lapuan kaupungin teknisen keskuksen viheraluepalvelut pyytää tarjoustanne Lapualle 

rakennetun Liuhtarin alakoulun pihalle hankittavista 

  

LEIKKIVÄLINEISTÄ  

TURVA-ALUSTOISTA  

HIEKKATEKONURMISTA 

 

Joustoalustoista ja hiekkatekonurmista annetaan tarjous asennettuna. 

Koulun välituntipiha koostuu isommille tarkoitetusta alapihasta sekä pienemmille oppilaille 

ja erityisoppilaille tarkoitetusta yläpihasta.  

  

 Kaikilla piha-alueilla suositaan ensisijaisesti esteettömiä laitteita 

 

 

ALAPIHA   

 

1. Keinut/Keinumaailma 

 

Suunnitelmassa on keinuille varattu alue, joka rakentuu erilaisista keinulaitteista 

”keinumaailma”. Tälle alueelle voidaan tarjota erilaisia keinuja. Peruskeinuina tarjotaan 

lautakeinuja, joita pihalle asennetaan vähintään 12 hengelle. Lisäksi pihalle sijoitetaan yksi 

keinu, jossa on lauta- ja pesäistuimet. Tässä keinussa on turva-alustana hiekkatekonurmi.   

”Keinumaailmaan” voidaan sijoittaa esimerkiksi pesäkeinuja, pyöreä ns. vitoskeinu usealle 

keinujalle, heilurikeinu jne. 

 

- keinujen perustusosien materiaali kestävää metallia 

- ankkurointi pääasiassa ilman betonivalua 

- keinun yläorsi metallia 

 

Hiekkatekonurmi + joustoalusta asennettuna yhteen keinuun, väri punainen 
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2. Köysirata  

- perustusosien materiaali kestävää metallia 

- vaijerin pituus noin 30 m 

 

 

3. Tasapainoilurata (tasapainoilua, kiipeilyä yms.) 

- sisältää monipuolisia köysi-, kiipeilyseinä-, puomi- ym. elementtejä 

- noin viisi erillistä laitetta   

- perustusosien materiaali kestävää metallia  

- köysiosat teräsvahvistettuja 

- asennetaan ratamaisesti pyöreään/puolipyöreään muotoon 

 

      Hiekkatekonurmi sekä laitteesiinn tarvittavat joustoalustat asennettuna, väri  

      punainen 

 

 

4. Riipuntakaruselli 

- materiaali kestävää metallia 

- leikkijöitä kerrallaan noin 5 henkilöä 

 

 

5. Välineet yleisurheiluun 

- pituushyppy 

- korkeushyppy 

 

Alapihan laitteiden värisävy on punainen/vihreä/harmaa/puu.  

 

 

 

 

YLÄPIHA 

 

1. Keinut 

Keinuille varattua tilaa on noin 20 x 9 m. Keinutelineet voivat koostua erilaisista, 

ulkomuodoltaan saman näköisistä kokoonpanoista siten, että vaaditut istuinmäärät 

toteutuvat  

 

- lautaistuimia 8 henkilölle 

- pesäkeinuistuimia 2 kpl 

- keinujen perustusosien materiaali on oltava kestävää metallia 

- yläorsi metallia 

- ankkurointi pääasiassa ilman betonivalua 

 

Hiekkatekonurmi ja joustoalustat asennettuna, väri punainen 
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2. Monitoimilaite 

- laitteessa monipuoliset ominaisuudet esim. verkkokiipeily, liuku, piilopaikat, 

kiipeilyseinät, tasapainoilusillat, kaiteet yms. 

- laitteessa tulee olla myös esteettömään käyttöön soveltuvia toimintoja 

- laitetta voi käyttää useampi (väh. 10) lasta yhtä aikaa  

- perustusosien materiaali kestävää metallia  

       Hiekkatekonurmi + joustoalusta asennettuna, väri punainen 

 

 

3. Jousikeinut  

- 2 kpl 

- myös esteettömään käyttöön soveltuvia 

- myös esikouluikäisille (5-6 v) soveltuvia 

 

Hiekkatekonurmi + joustoalusta asennettuna, väri oranssi 

 

 

4. Karuselli 

- kaiteellinen karuselli myös esteettömään käyttöön (ei pyörätuolikaruselli) 

 

Hiekkatekonurmi + joustoalusta asennettuna, väri oranssi 

 

 

Yläpihan laitteiden värisävy sininen/vihreä/harmaa/puu.  

 

 

PENKIT 9 kpl 

- selkänojattomia, suorakaiteen muotoisia 4 kpl ja pyöreitä 5 kpl 

- suoran penkin leveys 2 - 3 m, pyöreän halkaisija 1,20 – 2,00 m 

- penkit värikkäät (värivaihtoehdot mainitaan)  

- penkit alustaan kiinnitettävät tai painoltaan vaikeasti siirrettävät 

- eri materiaalivaihtoehtoja voi tarjota  

 

 

Laitteiden materiaalin tulee olla sään ja kovan kulutuksen kestävää, ruostumatonta, 

ulkokalusteille tarkoitettua laadukasta puuta, metallia, muovia tai levyä.  

 

Laitteet ankkuroidaan pääsääntöisesti ilman betonivalua. Perustusosien tulee olla terästä, 

tolppien materiaali voi olla puuta tai metallia. Köysirakenteiden tulee olla kulutuksen ja 

ilkivallan kestäviä ja teräsvahvistettuja.  

 

Kaikkien tarjottujen tuotteiden tulee olla julkiseen ja kovaan leikki- ja liikunta käyttöön 

suunniteltuja sekä testattuja.  Niiden tulee olla TÜV-hyväksyttyjä julkisille ulkoleikki- ja 

liikuntapaikkavälineille annettujen EN-normien mukaisia. Tuotteiden tulee täyttää EU-

alueella ja Suomessa voimassa olevat säädökset ja viranomaismääräykset. Turva-alustojen 

asennukset tulee suorittaa tuotteiden vaatimien asennusohjeiden mukaisesti. Laitteilla tulee 

olla yleisten takuuehtojen mukainen takuuaika (materiaalit väh 2 vuotta) ja hyvä varaosien 

saatavuus.       
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Toimitusaika on 12.5.2021 mennessä ja hiekkatekonurmien ja joustoalustojen asennus 

30.7.2021 loppuun mennessä. Tarjoushinnan tulee sisältää rahti osoitteeseen Honkimetsäntie 

8, 62100 Lapua.  

 

     Tarjouspyynnön liitteenä on koulun pihasuunnitelma (peliareenat eivät kuulu 

     tarjouspyyntöön) Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota erilaisia malli- ja värivaihtoehtoja.   

                        Lapuan kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä osatarjouksia tai hylätä kaikki tarjoukset.  

 

Tarjous annetaan liitteenä olevalla exel-lomakkeella tarjouspyynnössä olevien ehtojen 

mukaisesti. 
 

     Koulun oppilaat ja opettajat on osallistettu kokonaisvaltaisesti koulun piha-alueiden   

suunnitteluun ja tarjouksissa esitetyt leikkivälineet käydään läpi heidän kanssaan. Valintaan 

vaikuttavat hinnan lisäksi käyttäjien asettamat toiveet laitteiden soveltuvuudesta heidän 

käyttötarkoitukseensa.  

 
                      Hankintapäätös syntyy erillisellä päätöksellä ja lopullinen sopimus, jossa   

   vahvistetaan asennusurakkaan liittyvät ehdot, allekirjoitetaan erikseen.   

   Asennusurakassa noudatetaan YSE1998 mukaisia ehtoja. 

 

     Tarjoukset jätetään sähköpostitse kirjaamo@lapua.fi. Viestin otsikkona  

                       ”Liuhtarin koulun piha” tai kirjallisesti suljetussa kirjekuoressa 23.2.2021    

                       klo 15.00 mennessä osoitteeseen Lapuan kaupunki, Tekninen keskus  

                       Poutuntie 8, 62100 LAPUA. Kuoreen merkintä ” Liuhtarin koulun piha”. 

     Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset voi lähettää 16.2. klo 16.00 mennessä sähköpostitse  

     raija.talvitie@lapua.fi.   

   

 

   

    

               Lapualla 29.1.2021 

 

      Raija Talvitie 

      kaupunginpuutarhuri 

         Lapuan kaupunki 

      0444384612 
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