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UNISPORT 

 Unisport-konserni perustettiin vuonna 2015 yhdistämällä suomalainen Saltex ja 
ruotsalainen Unisport  
 

 Yli 100 vuoden osaaminen ja kokemus urheilupaikkarakentamisesta ja -välineistä 
 

 Vuoden 2017 liikevaihto noin 155 miljoonaa euroa 
 

 Noin 400 henkilöä 23 toimipisteessä seitsemässä maassa 
 

 Pääkonttori Helsingissä ja suomalainen pääomistus 



Tavoitteemme 

TERVEEMPI YHTEISKUNTA 
HUIPPUOLOSUHTEET 
LIIKKUA Saada ihmiset liikkeelle  



One-Stop-Shop 
Tekonurmi 

Yleisurheilukenttä 

Kuntosali 

Hybridikenttä 

Ulkokuntosali 

Tennis 

Padel 

Katsomot 

Sisäliikunta 

Urheilulattiat 

- tilanjakajat 
- pukuhuoneet 

BMX 



Padel, ulkokuntosalit ja lähiliikunta 
Antti Leppäkorpi, 040 835 8699, antti.leppakorpi@unisport.com 

Viheraluetekonurmet ja turva-alustat 
Sari Pasanen, 040 675 3146, sari.pasanen@unisport.com 

Urheilutekonurmet 
Juha Miettinen, 0500 576168, juha.miettinen@unisport.com 



SafegrassEco –turva-alusta  

     Rakenne 

     1. Kulutuskerros: SALTEX ACTIVE hiekkatekonurmi + hiekkatäyttö 

      -Kotimainen tuote, valmistetaan Alajärvellä 

      -Erittäin hyvä kulutuksen kesto ja pitkä käyttöikä (10-20 vuotta) 

      -Helppo asentaa, huoltaa ja tarvittaessa korjata, ei sotke sisätiloja 

      -Kierrätettävä ja lateksivapaa tuote (FPCC RECY-kierrätystodistus), REACH tod. 

 todistus      -Vettäläpäisevä  

      -Saatavilla 9 eri väriä 

      -Mahdollistaa esteettömän pääsyn puistoon 

     2. Joustolaatta: POWERPLAYGROUND + saatavilla eri paksuuksia 

      -Kierrätettävä, REACH todistus (ei sisällä ympäristölle tai terveydelle vaarallisia

        kemikaaleja) 

      -Eri paksuudet eri putoamiskorkeuksille 

      -Helppo asentaa, huoltaa ja tarvittaessa korjata 

      -Vettäläpäisevä 

       

     Pohjamaa: yleensä tiivistetty kivituhka kerros 

      -Pinnankallistukset lopullisen pinnan mukaan 

       

 



   SafegrassEco 

 

• Helppo kuljettaa työmaalle: katot, terassit, sisäpihat, kaupunki 
keskustat, yms. 

 

• Helpottaa työmaan suunnittelua ja aikataulutusta: saatavuus, 
kuljetus, asennus, tuotteen laatu, varastoitavuus = aina samalla 
tasolla  

 

• Tekonurmimaton pohjaliimana on käytetty polyuretaania, joka ei 
lateksin tavoin hajoa luontoon, vaan matto voidaan kierrättää ja 
jalostaa uusiksi muovituotteiksi 

 

• Rakennepaksuudessa säästetään levyn hyvien jousto-
ominaisuuksien ansiosta  

• Pohjakangas ei sisällä fleece kuitua 

 

 

 



   SafegrassEco 

 

TEKONURMEN ASENNUKSEEN TARVITTAVAT TUOTTEET: 

• Saumanauhat (rullakoko 100 m/rulla) 

• Saumaliima (pakkauskoko 27 kg, sisältää A- ja B-komponentit) 

• Hiekka /500 kg:n säkki (n. 1,5 kg/1 mm) 

 

JOUSTOLAATAT TEKONURMEN ALLE (laatan koko 0,9 m x 2,25 m = 
2,025 m2): 

• Paksuus, (max putoamiskorkeus h)  

• 22 mm, (h=1,3 m)  

• 35 mm, (h=2,3 m)  

• 45 mm, (h=3,0 m)  

• 67 mm, (h=>3,1 m) 

 



PADEL – innostavaa lähiliikuntaa - kaikenikäisille 



RAKENNE: 
 
-2-2,7 mm alumiini profiili 
-Kestomuovi pinnoite verkoissa ja tolppien  
Kiinnitysjaloissa (sähkösinkitys, ruosteen- 
esto pohjamaali, pulverimaalaus,  
kestomuovipinta) 
-Laser leikatut tolppajalat 
-Lasikiinnikkeet ruostumatonta terästä 
AISI 316 
-Ei hitsattuja saumoja 
 
LASI: 
-10 mm vahvaa 
 
Tuulikoetestattu: 180 km/ h 
 
 

UNISPORT Aluminum/  
lähiliikunta 



RAKENNE: 
-S355 kuumasinkitty teräs (3 mm vahva) 
-Sähkösinkityt verkot, koko 3x2 m  
-Laser leikatut tolppajalat 
-Ruosteenesto pohja maalattu 
 
REINFORCEMENT: 
-Vahvistettu tolpparakenne 
-Suuremmat kiinnitys anturat 310x250mm 
-6 pultin kiinnitys/ jalka 
 
LASI: 
-12 mm vahva 

 
 

UNISPORT PRO/  
Lähiliikunta 2 (kuumasinkitty) 



1000+ 



Aloitettiin 1990-luvun puolivälissä, taustalla kudontaosaaminen Saltexista 

(tekonurmituotteet kudotaan koneellisesti) 

 Ensimmäiset kentät 1990-luvun lopulla 

 FIFA Preferred Partneriksi ensimmäisten yritysten joukossa 

Ympäristöystävällisyys ja raaka-aineiden käytön minimointi korostuu trendinä 

Kolmannen sukupolven SALTEX LEGACYTM –järjestelmä vastaa  

näihin odotuksiin 

 

Tekonurmien 
tuotekehitys 



Ympäristöystävällinen  
kokonaisuus 



Saltex Legacy™ Tekonurmi 

Saltex Legacy Turf 

Täyttöaine 

Saltex BioFill™ 

Pohjaus 

PU PowerBacking 

Jousto 

Saltex PowerPlay 

FIFA:n hyväksymä kaikilla 
jalkapallon tasoilla 



Saltex Legacy™ 

 Ei muovijätettä tuottavaa kuitua 

PU PowerBacking -tausta 

Ainutlaatuinen rakenne 

Kaksiosaisen muovikuidun ominaisuudet pitkän 

kehityksen tulosta  



Saltex PowerPlay 

 

 100% kierrätettävää 

 Parhaat vedenimeytysominaisuudet 

 Säilyttää ominaisuutensa pitkään kovassa käytössä 

 Palautusjärjestelmä – tuote voidaan käyttää 100 % uudelleen 



Saltex BioFill™ 

 100% luonnollinen ja 
ympäristöystävällinen täyttöaine 
tekonurmelle - Saltex Biofill 
 

Uuden tuotteen materiaali on täysin 
orgaaninen ja biohajoava 
 








