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leikki & liikunta

We invite
mankind
outdoors.
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Olemme maailman johtavia leikki- ja liikuntapaikkavälineiden valmistajia. Maailmanvalloituksemme resepti ei ole salaisuus, vaan hyödynnämme leikin filosofiaa myös
toiminnassamme. Opimme, leikimme ja tutkimme innokkaasti välineitä suunnitellessamme,
ja heittäydymme rohkeasti kokeilemaan uutta.
Osaamisemme ja asiantuntijamme löytyvät jo maailman jokaisesta kolkasta. Juuremme
ovat Rovaniemellä, ja jakelijaverkostomme ulottuu yli 60 eri maahan Euroopasta
Lähi-Itään, Aasiaan ja Australiaan sekä Pohjois-Amerikkaan. Olemme ylpeitä siitä, että
viemme suomalaista onnellisuutta ja oppimista maailmalle – puisto kerrallaan!
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Lappset on edelläkävijä
maailmassa – innostu
kanssamme leikistä ja
liikunnasta
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OLE ROHKEA JA LEIKKISÄ SUUNNITTELIJA
Puiston suunnitteluun annamme sinulle vain yhden neuvon, päästä mielikuvituksesi
valloilleen! Hulluttele, hassuttele, inspiroidu ja leiki suunnitelmia tehdessäsi, me autamme
mielellämme kaikessa muussa. Asiantuntijamme ovat apunasi suunnittelusta toteutukseen, joten kerro rohkeasti hauskoista toiveistasi ja villeistä ideoistasi.
Visiomme Lappsetilla on saada kaikki ulos leikkimään ja liikkumaan yhdessä. Otamme
kaikki mukaan leikkiin, emmekä jätä ketään yksin. Olemme huikean ylpeitä siitä, että
luomme välineitä ja puistoja, joissa leikki on mahdollista kaikille rajoitteista huolimatta.
Voit huoletta sukeltaa leikin maailmaan ja suunnittelun iloon, sillä olemme miettineet
välineiden turvallisuuden, saavutettavuuden ja käytettävyyden sinulle valmiiksi.
Tervetuloa mukaan leikkimään!

taitto
Unfair Lean Marketing Oy
renderöinnit
Lappset Group Oy
valokuvat
Lappset Group & Lappsetin jälleenmyyjät
paino
Painotalo Plus Digital Oy
Painettu ympäristöystävälliselle paperille
ympäristöystävällisellä painatusprosessilla.
© Lappset Group Oy 2019.
Kaikki oikeudet pidätetään.
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PIHOJEN SANKARIT
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Yhteinen piha on luonteva paikka viettää aikaa
perheen ja ystävien kanssa. Yhdistämällä rohkeasti eri
mallistoja ja toimintoja suunnittelet helposti kutsuvan
piha-alueen niin koulujen, päiväkotien, taloyhtiöiden
kuin hotellien yhteyteen.
Ei hätää, vaikka tila olisi kortilla. Jaamme parhaat oivalluksemme myös kompaktin kokonaisuuden luomiseen,
joka istuu niin eri-ikäisille käyttäjille kuin ympäristöön.
Käännä sivua ja lue, miten se onnistuu.
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Pihojen sankarit —
liikuttavan
mukavaa arkea

1
2

Ramsin päiväkoti
Ramsi, Viro
1 010503 Dino

4

2 010511 Merihevonen

3 137414M Keinuteline, räätälöity

4 137031M Tornileikki
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As Oy Leinelänkaari
Vantaa, Suomi
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1 080901M Korkea panna

2 080921M Koripalloteline
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Delma Park
Abu Dhabi, Arabiemiirikunnat
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1 220505 Pyramid Climber

2 220130 Oxygen

1 220549 Vault Rails L

2 220501 Precision Ball

Pruukin yhtenäiskoulu
Seinäjoki, Suomi
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Koulunpiha
Rijssen, Alankomaat
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1 YA3900 Memo
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Leikki
kasvattaa
kohti
aikuisuutta

SOSIAALISET TAIDOT – OLEN OSA PORUKKAA

Leikki auttaa hallitsemaan omaa kehoa sekä hahmottamaan ympäristöä ja mittasuhteita. Kiipeily, tasapainoilu
ja hyppiminen ovat edellytys lihaskunnon, tasapainon ja
luuston vahvistumiselle.

1

KOGNITIIVISET TAIDOT – MINÄ OPIN
Leikki ruokkii mielikuvitusta ja motivaatiota. Se kehittää
keskittymistä, pitkäjänteisyyttä sekä suunnittelutaitoja,
joita vaaditaan myös koulumaailmassa.
2

TUNNE-ELÄMÄN TAIDOT – OLEN TÄRKEÄ

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN

MOTORISET TAIDOT – MINÄ PYSTYN
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Leikkiessään lapsi oppii ilmaisemaan itseään ja
hallitsemaan tunteitaan. Yhteisten pelisääntöjen
noudattaminen auttaa sietämään pettymyksiä ja
tulemaan toimeen toisten kanssa.

© LAPPSET GROUP OY

Lappsetin leikkiympäristöt on suunniteltu
lapsen kulloinenkin ikä ja kehitysvaihe
huomioiden yhdessä johtavien pedagogien ja tutkijoiden kanssa.

Leikki vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa sekä
motivaatiota. Lapsi oppii omatoimisesti luomaan
kaverisuhteita ja osallistumaan itselleen merkityksellisiin toimintoihin. Näin hän tietää olevansa arvokas ja
uskaltaa olla oma itsensä.

1 220511 Gibbonswing M
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2 220066M Thallium

Sivistyskeskus Nikkilän Sydän
Sipoo, Suomi
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Seikkailu omalla pihalla
Tähtitaivaan kuviot ja fysiikan lait opitaan leikin tiimellyksessä,
kun välineiden jännittävät toiminnot kutsuvat kokeilemaan ja kieppumaan.
Viihtyisän alueen kruunaavat toimivat, leikkiin sopivat oleskelukalusteet.

1 231005 Play Planetarium

2 NF3210 Chilla sohva

5 104625M Pitkä tunneli
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3 200010 Aallokko

6 200020 Volttikone

4 137401M Haikaranpesä

7 CT30M-2503 Roskakori

1 200020 Volttikone

Motor Museum
Riika, Latvia
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Dong Tan
Soul, Etelä-Korea
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1 Q11490 Linna

2 137303M Heinäsirkka
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leikki & mielikuvitus

Leikkialue on
vuorovaikutuksellinen
kokonaisuus
Lapset innostuvat asioista luontaisesti. He pursuavat
intoa ja mielenkiintoa ympäristöä kohtaan ja koko maailma
on heille seikkailu. Parhaimmillaan leikkialue antaa rajattomat mahdollisuudet mielikuvituksen hyödyntämiseen, ja
hyvin suunnitellulla alueella viihtyvät aikuisetkin.

AIK U IST EN EI
T U L ISI HÄVET Ä
L EIK K IMIST Ä,
SIL L Ä L EIK K IMINEN
ON T ERVEEL L IST Ä”
– Amy Sergison

– Leikkialueita suunnitellessani pyrin ymmärtämään lasten ajatusmaailmaa.
Tavoitteenani on saada lasten mielenkiinto heräämään hauskoilla muodoilla, kuvioilla ja pinnoilla. Usein aikuiset luulevat, että lapset haluavat jotain
konkreettista ja esittävää, mutta leikeissä on tärkeintä, että mielikuvituksella
on tilaa – leikkivälineissä portaiden tilalla voi olla mitä vain hauskaa ja lapset
kiipeävät kyllä, leikkivälineiden suunnittelija ja Play Architect suunnittelutoimiston johtaja Amy Sergison sanoo.
Lapset oppivat nopeasti leikin avulla, ja sen hyödyntäminen suunnittelussa
on tärkeää. Hauskat asiat, kuten numerot portaissa tai sateenkaaren värit
paneeleissa tekevät leikkialueesta iloisen oppimisympäristön.
– Hyödynnän suunnittelussa kaikkea ympärillä olevaa – luontoa, muotoja
ja taidetta, koska ne ovat hyväksi lapsen mielikuvitukselle. Jos lapsi näkee
patsaan ulkona, hän haluaa kiivetä sen päälle. Seuraan innolla myös omia
lapsiani, kuinka he tutkivat maailmaa ja ovat vuorovaikutuksessa ympäristön
kanssa.
SUUNNITTELUA KAIKKI KÄYTTÄJÄT HUOMIOIDEN
Yhteiskunnan muuttuessa vanhemmat ovat entistä enemmän valvomassa
lapsia leikkipaikoilla ja siksi aikuisten viihtyminen on otettava huomioon.
– On luotava ympäristö, joka on lapselle jännittävä, mutta aikuiselle käytännöllinen. Aikuisen on nähtävä lapsi tämän leikkiessä, vaikka lapsesta tuntuu,
että hän piilottelisi. Suunnitellessani ajattelen aina kokonaisuutta ja kaikkia
alueen käyttäjiä. Myös pienet yksityiskohdat ovat tärkeitä, jotta alueella
viihdytään: paahdetta on päästävä pakoon varjoon ja sateelta suojaan.
Tavoitteena on, että emme aikuisenakaan lopettaisi leikkimistä. Hyvin suunnitellut leikkialueet innostavat myös aikuiset leikkiin.
– Aikuisten ei tulisi hävetä leikkimistä, sillä leikkiminen on terveellistä. George
Bernand Shawin sanoin: Emme lopeta leikkimistä, koska vanhenemme. Vanhenemme, koska lopetamme leikkimisen.
TULEVAISUUS ON VALOA JA LEIKKISIÄ KAUPUNKIYMPÄRISTÖJÄ
Sergison toivoo, että tulevaisuudessa leikki ja leikillisyys otetaan paremmin
huomioon koko kaupunkisuunnittelussa. Se on tärkeää sekä lasten että
aikuisten kannalta.
– Usein ajattelemme leikin tapahtuvan puistoissa, mutta meillä on paljon
lapsia, jotka elävät koko elämänsä kaupunkiympäristöissä. Tulevaisuudessa
kyse ei ole enää vain leikkipaikoista vaan leikillisistä kaupungeista. Esimerkiksi
kauppakeskuksiin ei mennä pelkästään ostoksille, vaan kyse on laajemmasta
elämyksestä ja ajanviettotavasta.
Toinen nouseva trendi leikkimaailmassa on valon interaktiivisuuden hyödyntäminen.

i LEIKKI ON uteliaisuutta ympäristöä kohtaan
ja mielenkiintoisten muotojen tutkimista ja opettelua.

18

– Valo on elementtinä leikkisä ja vuorovaikutteinen. Lapsi juoksee ohi ja valo
syttyy tai napin painaminen synnyttää valoefektin. Valon ja valaistuksen
käyttäminen leikissä tulee olemaan merkittävä juttu.

19

LUONNOLLISTA LEIKKIÄ
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Luonnollista
leikkiä —
metsän voimaa
ja hyvää oloa
Metsät ja luonto ovat mittaamattoman korvaamattomia hyvinvoinnillemme. Useat tutkimukset osoittavat,
että luonnon läheisyys ja luonnonomaiset alueet
vähentävät stressiä ja lisäävät onnellisuutta sekä
fyysistä aktiivisuutta. Meille Lappsetilla ihmisten
luontosuhteen vahvistaminen on tärkeä tehtävä, sillä
luonnon monimuotoisuuden ymmärtäminen auttaa
myös sen säilyttämisessä.

1

Luonnon keskellä aikuiset ja lapset saavat yhteisiä
ikimuistoisia hetkiä. Puun pinnan, sammaleen kosteuden tai kovakuoriaisen matkan ihmettely yhdessä ovat
luontokokemuksia parhaimmillaan. Luovuus ja kekseliäisyys kasvavat, kun kivi muuttuu leikissä vuoreksi tai
kivenkolo kodiksi. Satumetsä onkin täynnä taikaa ja se
innostaa jokaisen liikkumaan ja leikkimään. Seuraavilta
sivuilta löydät luonnonläheistä tunnelmaa ja iloista
meininkiä, johon ei voi olla ihastumatta.

Peuranniemen leikkipuisto
Tyrnävä, Suomi
1 175550 Menninkäisen kiipeily

20

21

LUONNOLLISTA LEIKKIÄ

n

1

2

1

Mustion leikkipuisto
Raasepori, Suomi
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1 Q10458-2 Lehtikaruselli

2 Räätälöity 175520 Menninkäisen metsä

1 175582 Metsämaja

Lappset pääkonttori
Rovaniemi, Suomi
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Artists Park
Box Hill South, Victoria, Australia
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1 175595 Maahisen kiipeilymetsä
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leikki & oppiminen

LEIKKI ON AKTIIVISTA OPPIMISTA

Leikki ja oppiminen kulkevat
käsi kädessä
Leikki edistää oppimista aktivoimalla koko kehon ja hermomuistin
oppimiskokemukseen. Leikin fyysisyys auttaa muistamisessa, ja
leikki kehittää myös luovan ajattelun taitoja.

– Leikin kautta jäsennetään ja sovelletaan aikaisemmin opittua tietoa. Leikissä
käytetään mielikuvitusta ja opitaan ymmärtämään, miten asiat etenevät ja vaikuttavat
toisiinsa. Leikki onkin luovan ajattelun areena, jossa rutiinien lisäksi keksitään uusia
ratkaisuja, oppimistutkija ja dosentti Pirkko Siklander Oulun yliopistosta sanoo.
Hyvä esimerkki lasten luovasta ajattelukyvystä on taito muokata soveltuva ympäristö
kuhunkin leikkiin sopivaksi. Leikin avulla opitaan myös esimerkiksi fysiikan lakeja ja
yleisiä elämässä tarvittavia taitoja.
LEIKKI OPETTAA YHTEISTOIMINNALLISIA TAITOJA

Liike leikissä haastaa aivoja ja koko kehoa. Lapsi saa palautetta
omasta kestävyydestään ja taidoistaan, ja leikin avulla hän voi
oivaltaa uusia asioita.
– Lapset mieltävät leikin aktiiviseksi tekemiseksi. Esimerkiksi
television katsominen ei ole heistä leikkiä. Leikissä on mukana
virikkeitä ja sytykkeitä, jotka herättävät kiinnostuksen ja
motivoivat jatkamaan tekemistä.
Aivotutkimus osoittaakin, että ihminen on kokonaisuus ja liike
aktivoi ajattelua. Liikunnan merkitystä oppimiseen ei siksi voi
väheksyä ja sitä voikin hyödyntää oppimisprosessissa.
– Voimme aikuisinakin varmasti samaistua kokemukseen, että
asia, jota on pitkään miettinyt, yhtäkkiä loksahtaa paikoilleen
esimerkiksi liikunnan jälkeen. Kestää aikaa, että uusi tieto jäsentyy aivoissa ja siksi on tärkeää, että oppimistilanteen aikana tai
sen jälkeen pääsee aktivoimaan koko kehoa, Siklander sanoo.
UNELMIEN UUSI LEIKKIALUE – JOKAISELLE JOTAKIN
Hyvältä leikkialueelta löytyy mahdollisimman paljon monenlaista tekemistä. Optimaalisella leikkialueella on virikkeitä eri
toimintoihin, erilaisille ryhmille ja erilaiseen ajatteluun. Uuden
sukupolven leikkivälineisiin voidaan teknologian avulla tuoda
myös lisää ulottuvuuksia. Digitaalisten elementtien avulla lapsi
saa leikistä palautetta, ja leikin etenemiseen liittyen voidaan
antaa vihjeitä, jotka motivoivat jatkamaan. Leikkipuistojen
suunnittelussa Siklander hyödyntäisi myös alan todellisia
asiantuntijoita.
– Mikäli mahdollista, lapset kannattaa osallistaa leikkipuistojen
suunnitteluun. Se sitouttaa alueen käyttöön, ja jo suunnitteluprosessista voidaan rakentaa leikillinen oppimiskokemus, jossa
on mahdollisuus päästää mielikuvitus valloilleen.

– Leikki kehittää lapsen tunnetaitoja, kuten tunteiden tunnistamista ja säätelemistä.
Myös strateginen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät, kun leikissä mietitään
millä tavalla toimitaan, jotta leikki etenee. Lapset reflektoivat tilannetta ja tekevät
ratkaisuja siitä, tarvitaanko leikkiin esimerkiksi jotain tavaroita lisää, Siklander
havainnollistaa.
Tutkimukset osoittavat, että leikeissä tehtävä roolittaminen on tärkeää oppimisen kannalta. Lapset saavat leikin
kautta harjoitella eri rooleja ja vuorotella johtajuuden ja
seuraajuuden eri positioissa.
– Jo leikin ja roolien suunnittelu on oppimistilanne, koska
silloin aktivoidaan aiempaa kokemusta, ymmärrystä ja tietoa aiheesta. Leikin aikana puolestaan rakennetaan uutta
tietoa yhdessä toisten kanssa, Siklander sanoo.

M I KÄ LI M A HDO LLI S TA ,
LA P S ET KA NNA TTA A
O S A LLI S TA A LEI KKI P UI STO J EN S UUNNI TTELUUN.”

i PIRKKO SIKLANDER toimii oppimistutkijana ja dosenttina
Oulun yliopistossa

– Pirkko Siklander

26

27

LUONNOLLISTA LEIKKIÄ

s

1

Lappset pääkonttori
Rovaniemi, Suomi
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1 175529 Taikatunturi
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Footscray Park
Footscray, Victoria, Australia
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1 Räätälöity Q08226 Flora leikkitorni
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Vastuullisia puistoja
ympäristö huomioiden

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN

ympäristö & vastuullisuus

Lasten hyvinvointi on meille tärkeää. Luomme työllämme
lapsille riemua ja elämyksiä, mutta sen lisäksi haluamme olla
tekemässä heille myös parempaa tulevaisuutta. Siksi toimimme vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Myös juuremme
skandinaavisessa luonnossa kannustavat meitä pitämään yhä
parempaa huolta ympäristöstämme.

© LAPPSET GROUP OY
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Noudatamme yhteiskuntavastuullisia periaatteita ja käytäntöjä kaikessa toiminnassamme. Vastuullisuutemme kattaa
yrityksen hyvän hallintotavan, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristön, oikeudenmukaiset toimintatavat, kuluttaja-asiat sekä yhteisön toimintaan osallistumisen ja yhteisön
kehittämisen. Vuodesta 1988 lähtien olemme noudattaneet
ympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on tuotannon, tuotteiden ja palvelujen haitallisten ympäristövaikutusten minimointi. Ympäristöasioiden toteutumista arvioidaan ulkopuolisen
organisaation toimesta säännöllisin väliajoin.
LUOTAMME SUOMALAISEEN PUUHUN
Tuotteita suunnitellessamme otamme ympäristön huomioon
ja mietimme aktiivisesti ratkaisuja, joilla ympäristökuormitusta
voidaan vähentää. Tuotteidemme pitkä käyttöikä tukee kestävää kehitystä ja modulaarinen rakenne vähentää tuntuvasti
puuaineksen kulutusta sekä tuo säästöjä myös varastoinnissa ja kuljetuksessa.

2

Valmistamme tuotteemme pääosin suomalaisesta puusta,
uusiutuvasta luonnonvarasta. Puu on kestävä, kierrätettävä ja laskennallisesti hiilidioksidineutraali materiaali, joka
kasvaessaan kuluttaa hiilidioksidia saman verran kuin siitä
hävitettäessä poistuu. Puisten leikkipaikkavälineidemme jättämä kokonaispäästömäärä on myös erittäin vähäinen muihin
raaka-aineisiin verrattuna.

Peuranniemen leikkipuisto
Tyrnävä, Suomi
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1 175510 Peikon maja

2 175575 Metsätontun keinu
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Temppurata metsässä
Hauskoista ja kekseliäistä välineistä leikkijä voi muodostaa temppuradan,
josta ei vauhtia puutu. Isompikin innostuu mukaan kokeilemaan rajojaan,
kiipeilemään ja tasapainoilemaan leikin varjolla kun välineet on oikein valittu.

1 175529 Taikatunturi
Artists Park
Box Hill South, Victoria, Australia
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1 175555 Peikon kieppipuut

2 NF7104 Ströget penkki

5 NF1910 Vanda istutuslaatikko

3 175593 Kalaverkko

6 175571 Flora Heinäsirkka

4 120239 Ryhmäkeinu
7 010512 Hirvi
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PUISTOHIPPAA
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Värikkäissä ja innostavissa puistokokonaisuuksissa
nauru on herkässä naururyppyihin katsomatta.
Autamme sinua suunnittelemaan kaikille sopivan
alueen, jonka nähdessä ei malta olla kiihdyttämättä
askelta – kaikkea on päästävä heti kokeilemaan.
1

Puistojen värit, muodot ja toiminnot piristävät
jokaista ympäristöä ja antavat sopivasti haastetta
sekä hauskuutta kaikille käyttäjille. Heittäydy mukaan
ilopitoon ja innostu puistohipasta seuraavilla sivuilla!

© LAPPSET GROUP OY
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Puistohippaa —
nauru tekee
hyvää kaikille

Yleinen puisto
Yilong New District, Guizhou Province, Kiina
1 Q11256 Silta
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Keskuspuisto
Kouvola, Suomi
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1 Räätälöity 137124M Tornileikki

1 137602 Leikkikeskus M

Asuinalueen puisto
Lerum, Ruotsi
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Julkinen puisto
Madrid, Espanja
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1 LAPPSET PREMIUM Puumaja
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inclusive design

/

Olemme sitä mieltä, että leikki kuuluu kaikille. Suunnittelemamme Inclusive design -tuotteet auttavat luomaan leikkipuiston, jossa jokaisen on mahdollisuus osallistua, onnistua
ja iloita. Inklusiivisissa välineissämme myös toiminta- tai
liikkumisesteiset henkilöt pääsevät mukaan leikkiin. Emme
myöskään halua, että tuotteiden ulkonäkö alleviivaa toimintakykyä.

1

Inclusive design -tuotteet antavat tasapuoliset mahdollisuudet osallistumiseen, mutta saavutettavuus on hyvä ottaa
kokonaisvaltaisesti huomioon jo puiston suunnitteluvaiheessa. Muutamia perussääntöjä noudattaen puisto on
helposti kaikkien ulottuvilla ja viihtyisä:
• Puiston saavutettavuutta voi lisätä hyvin valastuilla,
turvallisilla ja helpoilla kulkuväylillä.
• Hahmottamisen helpottamiseksi alueella kannattaa
suosia eri värejä ja riittäviä kontrasteja.
• Liukumäissä ja leikkivälineissä sekä niiden sijoittelussa on
huomioitava tarvittava lisätila avustajan tai mahdollisten
apuvälineiden vuoksi.
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Asuinalueen puisto
Lerum, Ruotsi

KAIKKI TUOTTEET

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN

Ilon aiheita ihan
jokaiselle

• Puistoon on sijoitettava erikorkuisia istuimia, joissa on
selkä- ja käsinojat tuen ottamista varten.
• Informatiiviset opasteet helpottavat arkea, ja ne tulisi
suunnitella kaikkia ryhmiä palveleviksi.

1 137602 Leikkikeskus M
Lue lisää Inclusive Designista
www.lappset.fi
ja kysy rohkeasti meiltä apua inklusiivisen
puiston suunnitteluun!
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Keskuskenttä
Rovaniemi, Suomi
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1 081510M Senioripuisto M

2 NF4002 Nifo-penkki

3 081325M Fitness Park M

4 137300M Motoriikkarata
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PUISTOHIPPAA

i

leikki & ikääntyminen

Liikunta antaa
pitkää ikää ja
itsenäisyyttä
Ikäihmisille ulkoliikuntapaikkoja on vielä liian vähän.
Alueen suunnittelussa on huomioitava erityisesti
helppokäyttöisyys ja viihtyisyys.

IK ÄIHMIST EN HYVÄT MOT ORISET T AID O T
T AK AAVAT ARJEN SU JU VU U DEN JA EL Ä M Ä N
IT SENÄISYYDEN.”
– Pazit Levinger

– Ikäihmisille suunnattuja kuntoilualueita tulisi olla paljon enemmän. Yhteiskunnan on
otettava ikääntyvien tarpeet paremmin huomioon ja tarjottava senioreille mahdollisuuksia
fyysiseen aktiivisuuteen, vanhempi tutkija ja professori Pazit Levinger Australian kansallisen ikääntymisen tutkimuslaitokselta sanoo.
Levinger on tutkinut ikäihmisten liikunnan merkitystä fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille.
Hänestä on harmillista, että ikääntyvä väestö usein unohdetaan liikunta-alueita suunnitellessa – leikkikentät ja nuorten aikuisten kuntoilualueet ovat yleisiä, mutta ikäihmisille
sopivia kuntoilumahdollisuuksia on vielä vain niukasti. Liikunnasta on kuitenkin paljon hyötyä
kaikenikäisille.
LIIKUNTA HOITAA FYYSISESTI JA HENKISESTI
– Ikäihmisten hyvät motoriset taidot takaavat arjen sujuvuuden ja elämän itsenäisyyden.
Liikunta lisää tietenkin lihasvoimaa ja liikkuvuutta, mutta myös auttaa mielenterveyden
hyvinvointiin. Lisäksi liikunnalla on suora yhteys kuolleisuuden ja kroonisten sairauksien
vähentämiseen, Levinger summaa.
Seniori-ikäisten kuntoliikunnan on hyvä jäljitellä arjessa tarvittavia toimintoja, kuten seisomaan nousemista, kaappeihin kurottamista tai portaiden kiipeämistä. Erityisesti jalkojen
lihasten ja tasapainon harjoittaminen ovat tärkeitä.
VIIHTYISÄ ALUE HOUKUTTAA
Ulkoliikunta-alueilla ikäihmisille voidaan tarjota helposti saavutettavat ja käytettävät kuntoilumahdollisuudet. Ulkoalueen suunnittelussa kannattaa varsinaisten välinetoimintojen
lisäksi kiinnittää huomiota erityisesti puistoon saapumiseen ja levähdysmahdollisuuksiin.
Ulkoliikunta-alueet toimivat myös sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääjänä. Hyvin suunniteltu
alue on paikka, jossa ikäihmiset voivat tavata toisiaan.
– Liikunta-alueet on suunniteltava viihtyisiksi ja houkutteleviksi. Paikalle on oltava helppo
saapua sekä jalan että autolla. Välineiden on oltava turvallisia sekä helppokäyttöisiä, ja niissä
tulee olla selkeät ohjeet liikkeiden tekemiseen. Hyväkuntoiset ja turvalliset polut, istumapaikat ja mahdollisuus suojautua paahteelta ovat myös tärkeitä asioita, Levinger muistuttaa.

i PAZIT LEVINGERIN mielestä ikääntyvä väestö usein unohdetaan liikunta-alueita suunnitellessa.
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n

1

Visio De Vlasborch
Vught, Hollanti
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1 Q10523 Harjoittelupöytä
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PUISTOHIPPAA

s

5

6

4
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KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN

2

Oman kehon voimaa
Monipuolisten liikuntavälineiden äärellä viihtyy kolmekin
sukupolvea kuntoillen. Turvalliset ja helppokäyttöiset välineet
kehittävät motoriikkaa ja liikkuvuutta kaikenikäisillä.

1 010710 Kettu
Asuinalueen puisto
Lerum, Ruotsi
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1 RÄÄTÄLÖITY Inclusive-hiekkalaatikko

2 NF2310M Scandinavia penkki

5 137417M Linnunpesäkeinu

3 137602 Leikkikeskus M

6 CL100-7024 Kita 100 roskakori

4 081270M Dip’n Fly

7 081008M Core Twister
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Liiku lähellä —
liikunnan riemua ja
hyvinvointia

1

Liikunta on hauskaa ja meille kaikille elintärkeää. Kun
liikuntapaikka löytyy läheltä, sinne on helppo tulla ja
siellä vietetään aikaa – kunto kasvaa ja mieli piristyy.
Salikortteja ei tarvita, kun mahdollisuus voimaharjoitteluun on ympäri vuoden ja vuorokauden.
Lähiliikuntapaikat ovat ekologinen vaihtoehto
lihasvoimaharjoitteluun, sillä treeni on helppo tehdä
esimerkiksi kävelylenkin yhteydessä. Lähellä olevan
liikunta-alueen ansiosta kynnys lihasharjoitteisiin on
matalalla, ja kokeilemaan uskaltavat niin aikuiset ja
ikäihmiset kuin lapsetkin. Luonnonläheinen ympäristö
on myös mielelle hyväksi, kun stressitasot laskevat ja
raitis ulkoilma antaa ylimääräistä potkua harjoitukseen.
Lappsetin YouTube -kanavalta löydät tukun treenivideoita, joiden avulla voit suunnitella oman treeniohjelmasi. Tarvitset vain QR-koodin lukijan älypuhelimessasi ja virtuaalinen valmentaja on palveluksessasi!

Twenten yliopisto
Twente, Hollanti
1 CUSTOM Fitness Park M
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1

Pop up -street workout, Kaisaniemen puisto
Helsinki, Suomi

54

1 081655M Street Workout M

55

LIIKU LÄHELLÄ

r

PARK OU RISSA K IVAA O N VA PA U S .
EI OL E YHT Ä T APAA M E N N Ä
EST EEN YL I VAAN VOI N K E H ITE LLÄ
AINA OMANI JA IL MAISTA ITS E Ä N I
L IIK K EEL L Ä.

leikki & liikunta

Parkour on
yhteisöllinen
yksilölaji

– Perttu Pihlaja

tehdä, vaan osaaminen ja rohkeus karttuvat harjoittelun myötä.
Myös rohkeutta liikkua normaalista jalankulkijasta eroavalla
tavalla täytyy kehittää.
–Varsinkin alkuaikoina keräsimme ihmetteleviä katseita ja jopa
mietimme, kehtaako tätä tehdä ihmisten ilmoilla. Nopeasti sitä
kuitenkin oppi kehtaamaan, Pihlaja naurahtaa.

Parkour on liikkumisen taidetta ja ympäristön hyödyntämistä. Se on juoksemista, hyppimistä ja kiipeilyä. Laji
kehittää monipuolisesti kehoa ja mieltä sekä edistää
yhteisöllisyyttä.

PARKOUR-ALUEET TOIMIVAT KOKOONTUMISPAIKKANA
Hyvin suunniteltu ja visuaalisesti inspiroiva alue haastaa harrastajia uusiin temppuihin ja herättää myös niiden kiinnostuksen, joille laji on tuntemattomampi. Alue toimii kohtauspaikkana
harrastajien kesken ja siellä lajin harrastaminen on sosiaalisesti
hyväksyttyä. Näin kokeilemisen kynnys on entistä matalampi.
Jokaisessa Lappsetin valikoimasta löytyvästä välineessä on toimintaohje, joka näyttää mitä liikkeitä välineellä esimerkiksi voi
tehdä. Välineet on suunniteltu parkourammattilaisten avulla, ja
myös Pihlaja on ollut mukana suunnittelemassa mallistoa.

i TUTKIMUSMATKAILU parkourin parissa jatkuu edelleen ja nykyään Pihlaja on parkour-ammattilainen.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän Koululaistutkimuksen* mukaan parkour oli kiinnostavin vaihtoehto, kun 120 000 lapselta ja nuorelta kysyttiin mitä he haluaisivat harrastaa. Siksi rakennettuja parkour-alueita pitäisi saada paljon nykyistä enemmän, Parkour Akatemian kehityspäällikkö, Hämähäkki-Perttuna
tunnettu Perttu Pihlaja sanoo.
Pihlajan pointti on varteenotettava, sillä harrastuksena parkour kehittää fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia
ominaisuuksia. Lisäksi parkourin harrastaminen on moneen muuhun lajiin verrattuna erittäin edullista ja sen
harrastamiseen on varsin matala kynnys. Parkour on myös turvallista – tutkimuksen mukaan turvallisempaa
kuin jalkapallo.**
– Lajissa päämääränä on sulava eteneminen missä ympäristössä tahansa. Parkour kehittää esimerkiksi
ketteryyttä, voimaa ja kestävyyttä, mutta myös luovaa ajattelua, Pihlaja täsmentää.
LAJI MEILLE JOKAISELLE, HYVÄSSÄ HENGESSÄ
Lajina parkour sopii kaikille, sillä liikkeitä voi tehdä oman taitotason mukaan. Vaikka parkour on yksilölaji,
yhdessä treenaaminen lisää lajin yhteisöllisyyttä. Lajissa ei ole yhtä tapaa tehdä asioita, vaan aina voi keksiä
uusia ratkaisuja ja etenemistapoja. Siksi harrastajat oppivat toisiltaan taitotasoon ja ikään katsomatta. Myös
vanhemmat ja lapset voivat yhdessä harrastaa lajia samaan aikaan.

56

– Parkourissa pidetään hauskaa ja testaillaan asioita yhdessä – iällä ei ole väliä. Käyn myös omien lasteni kanssa paljon
harjoittelemassa lajia, Pihlaja sanoo.
Monesti lajia kohtaan on ennakkoluuloja, joissa parkour mielletään nuorten miesten hurjapäiseksi extreme-lajiksi. Pihlaja
haluaa kuitenkin muistuttaa, että todellisuudessa parkour on
jotain aivan muuta.
– Mielikuva lajista on tullut pääosin sosiaalisessa mediassa
leviävistä videoista, joissa ammattilaiset tekevät vaarallisen
näköisiä temppuja, jotka vaativat vuosien harjoittelua. Toisin
kuin mielikuva antaa ymmärtää, lajissa ei oteta riskejä, vaan
vaarallisten näköisten temppujen harjoittelu tehdään turvallisesti opettelemalla liikkeet pienissä paloissa. Tätä ei videoilla
näytetä.
Parkourin harrastajien kirjo on laaja, mutta kaikkia yhdistää
mielenkiinto kokeilla uutta. Mitään pelottavaa lajissa ei tarvitse

– Hyvin suunniteltu väline mahdollistaa monipuolisen harjoittelun eri tasoisille lajin harrastajille. Esimerkiksi seinäjuoksun
harjoitteluvälineissä on oltava eri korkuisia seiniä, eri kaltevuustasolla. Välineiden monipuolisuuden lisäksi on välttämätöntä
sijoitella välineet alueelle juuri oikealla tavalla. Tämä on parkourin tärkeimmän osan, eli liikkeiden yhdistelemisen kannalta
oleellista. Kun välineet on sijoiteltu oikein, löytävät parkouraajat
helposti liikkeitä yhdisteleviä reittejä alueelta.
Koko parkour-alueen suunnitteluun on Pihlajan mukaan välttämätöntä hyödyntää parkour-ammattilaisen apua.
– Vain parkourin asiantuntijalla on tietämys siitä, miten liikkeitä
voi yhdistää ja mihin eri tasoiset harrastajat pystyvät ja millaiset välineet heitä innostaa.

* Valtakunnallinen Koululaistutkimus 2017. Parkour oli kiinnostavin harrastus Taiteet
ja kulttuuri - kategoriassa.
** Acute and stress injuries in Parkour, Department of Health Sciences,
University of Jyväskylä. 2012
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Twenten yliopisto
Twente, Hollanti
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1 081285M Cargo Net Wall

1 220513 Gibbon Swing

2 220531 Tic-Tac Cube M

Julkinen puisto
Yilong New District, Guizhou Province, Kiina
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1

Lappset pääkonttori
Rovaniemi, Suomi
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1 081721M Vault M

2 081732M Base L
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1

Syke koholle ja hiki pintaan
Haastavan voimatreenin ja sykettä nostattavan parkourharjoituksen
mahdollistavat välineet kestävät kovaakin kuntoilua. Monissa
välineissä oma paino toimii tehokkaana vastuksena, ja tehtävät
liikkeet kehittävät monipuolisesti vartalonhallintaa.

1 220615 Wall Bouldering Cube L
GoGo Gym
Tampere, Suomi
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1 RÄÄTÄLÖITY Fitness Park S

2 081201M Box M

5 220130 Oxygen

3 080490M Classic 90

6 081001M Cross Trainer

4 220505 Pyramid Climber

7 081206M Barbell M
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1

Reem Central Park
Abu Dhabi, Arabiemiirikunnat
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1 RÄÄTÄLÖITY Fitness Park M
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huolto & ylläpito

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN

Päivitä puistoa ja
kunnosta vanhaa
– puiston huolto
ja ylläpito
KAIKKI TUOTTEET

Leikkipuisto pysyy turvallisena ja viihtyisänä säännöllisellä kunnossapidolla, ja vanhakin puistoalue herää uuteen eloon välineitä
päivittämällä. Aina ei tarvitse tehdä massiivista remonttia, vaan
pienillä parannuksilla saa aikaan isoja muutoksia. Vanhan puiston
päivittäminen on myös ekoteko, sillä usein kunnostustoimenpiteillä välineet innostavat uudestaan leikkijöitä vielä vuosien ajan.

/

/

Vanhan leikkipuiston kunnossapitoa suunnitellessa kannattaa
hyödyntää aina ammattilaisen apua. Jotta leikki on jälleen virikkeellistä ja turvallista, käytössä kuluneet leikki- ja liikuntavälineet
maalataan, rikkonaiset osat uusitaan tai kunnostetaan. Erityistä
huomiota kannattaa kiinnittää myös turva-alustojen kuntoon ja
mahdolliseen päivitystarpeeseen.

© LAPPSET GROUP OY

LAPPSET.FI

Pienillä välineuudistuksilla ja rohkeasti ideoimalla voi tehdä suuren
muutoksen myös vanhaan puistoon. Muutama uusi liikuntaväline
leikkivälineiden viereen lisää leikkipuiston käyttöastetta, kun
alueella viihtyvät jatkossa kaikenikäisen käyttäjät. Myös yksi uusi
moderni leikkiväline piristää alueen ilmettä ja houkuttaa käyttämään myös vanhempia leikkivälineitä.

www.playcare.fi

Lue lisää puistojen huollosta ja
tutustu uusiin välineisiin
www.lappset.fi
i SÄÄNNÖLLINEN kunnossapito säilyttää leikkipuiston viihtyisänä ja turvallisena.
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URBAANIA SYKETTÄ

i

Hyvin suunniteltu liikunta- tai leikkialue kerää kaupunkilaiset yhteen. Luo moderni kokonaisuus, jossa leikki
on huimaa sekä vauhdikasta ja liikkujat saavat hien
pintaan. Näyttävät ja ainutlaatuiset alueet houkuttavat kävijöitä kauempaakin ja toimivat urbaanin
ympäristön piristäjinä.
Mallistoja mielikuvituksellisesti yhdistelemällä löydät
parhaan ratkaisun, joka sointuu kaupunkimaisemaan
ja kattaa monipuolisesti kaikenlaiseen liikuntaan
ja leikkiin tarvittavat toiminnot. Sivua kääntämällä
pääset inspiroitumaan modernista muotoilusta ja
rouheasta liikkeestä!

1
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Urbaania sykettä —
kaupungin jännittävin
kohtauspaikka

Speelhofin leikkipuisto
Sint Truiden, Belgia
1 239031M Halo Cubic
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1

2

Parkour puisto, Khodinskoe Park
Moskova, Venäjä
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1 220549 Vault Rails L

2 220543 Precision Curve

3 220526 Spider Cage L
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Julkinen puisto
Santiago de Compostela, Espanja
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1 LAPPSET PREMIUM Merihirviö

1 239031M Halo Cubic

Speelhofin leikkipuisto
Sint Truiden, Belgia

73

URBAANIA SYKETTÄ
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Lina Sandellin puisto
Uppsala, Ruotsi
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1 RÄÄTÄLÖITY Wall-Holla
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URBAANIA SYKETTÄ

i

leikin suunnittelu

Riskien ottaminen
leikissä on tärkeää
Leikkialueen suunnittelussa on otettava
huomioon, miten alue on toimiva kaikille
käyttäjille. Tulevaisuuden leikkipuisto
sulautuu ympäristöön ja on osa
suurempaa kokonaisuutta.

– Leikkiminen on osa ihmisyyttä; missä olemmekin, leikimme aina. Aikuisenakin olemme
mukana leikissä. Esitämme rooleja ja teemme asioita, joita leikkiin kuuluu, urbaaneja leikkiympäristöjä suunnitteleva Elger Blitz sanoo.
Blitz on hollantilaisen leikkialueisiin erikoistuneen maisemasuunnittelutoimiston Carven
perustaja. Hän on suunnitellut myös Lappsetin valikoimassa olevan urbaanin leikkikokonaisuuden Wall-Hollan. Idea Wall-Hollaan syntyi osana kokonaisuutta, jossa koulupihalle
tarvittiin luovia ratkaisuja.
– Alueen rajoitukset toimivat suunnittelun lähtökohtana. Tarvittiin ratkaisu, jossa suuri
määrä käyttäjiä pääsisi leikkimään samanaikaisesti. Alueelle haluttiin kiipeilypaikka, leikkitilaa ja jalkapallokenttä. Kaikki nämä elementit yhdessä synnyttivät idean Wall-Hollasta,
Blitz kertoo.
LEIKKI ON KOKEILEMISTA
Blitzin mukaan leikin elementit ovatkin samanlaisia kaikkialla, mutta niiden ilmenemisessä
on eroja.
– Me aikuiset teemme leikistä erilaisen. Yhteiskunta suhtautuu leikkiin eri tavoin eri puolilla
maailmaa. Esimerkiksi Aasiassa ollaan huomattavasti suojelevampia lasten leikkiä kohtaan
kuin Euroopassa.
Leikkikenttä on ratkaisu urbaanin kaupunkiympäristön haasteisiin. Se on keinotekoinen
ympäristö, jossa suurelle ihmismäärälle on luotu turvallinen ympäristö leikille ja toiminnalle.
Blitzin mukaan turvallisuus on tietenkin tärkeää, mutta myös riskien ottamisen merkitys
leikissä pitäisi ymmärtää. Leikki on uuden kokeilemista ja oppimista riskien kautta.
– Lapset oppivat riskin ottamisesta. He kokeilevat rajojaan ja iloitsevat onnistumisesta.
Leikkialueista ja leikistä ei saa tehdä tylsiä, Blitz toteaa.
ALUE KAIKILLE KÄYTTÄJILLE
Leikkialueen suunnittelun Blitz aloittaa aina tyhjästä. Hänen mukaansa on tärkeää, ettei
hän ole ideoinnissa asiakkaan edellä. Kaikki suunnitelmat lähtevät asiakkaan tarpeista,
toiveista ja inspiraation aiheista.

M E A I KUIS E T T E E M M E
LEI KI S T Ä E RIL A IS E N .
YHTEI S K U N T A
S U HTA U T UU L E IK K IIN
ER I TA VO IN E RI
PU OLI LL A M A AIL M AA .

– Minulla on arkkitehtuurinen tausta, joten ideat tulevat kaikkialta ympäriltäni. Saan inspiraationi esimerkiksi puun siluetista ja lukemastani tarinasta tai vaikkapa autojen valoista
lumisateen keskellä. Kokoan informaatiota ympäriltäni ja pyrin näkemään asiat eri perspektiivistä. Luovuus on tuttujen asioiden yhdistämistä uudella tavalla, Blitz kertoo.
Suunnittelussaan Blitz haluaa ottaa kaikki käyttäjät huomioon, joten lasten lisäksi alueiden
on oltava toimivia myös aikuisille. Tulevaisuudessa hän toivoo näkevänsä koko kaupunkiympäristön muutoksen, jossa leikin mahdollistavat alueet sulautuvat kaupunkikuvaan
saumattomasti.
– Leikkikentät ovat osa suurempaa kokonaisuutta. Suunnittelemme alueita, joita kaikki
voivat hyödyntää. Alueiden pitää olla myös aikuisten silmää miellyttäviä, eräänlaisia taideteoksia ja niiden tulee mahdollistaa alueen käyttö kaikkien huviksi, Blitz sanoo.

– Elger Blitz

i ELGER BLITZ toivoo tulevaisuudessa näkevänsä koko kaupunkiympäristön muutoksen,
jossa leikin mahdollistavat alueet sulautuvat kaupunkikuvaan saumattomasti.
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Urbaania sykettä
Katu-uskottavat leikkivälineet toimivat katseenvangitsijoina ja alueen
taide-elementtinä. Näissä välineissä ei tule koskaan tylsää, sillä leikkijät
löytävät aina ennenkokemattomia reittejä liikkumiseen sekä innostavia
mahdollisuuksia uusiin leikkeihin.

1 081623 Pumptrack M

2 081732M Base L

4 081726M Vault LU
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3 239031M Halo Cubic

1 137302M Motoriikkarata

Julkinen puisto
Yilong New District, Guizhou Province, Kiina

5 400114IS Wall-Holla 14
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Liikuntapuisto Docklands Fitness Station
Docklands, Victoria, Australia
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1 CUSTOM Pop-up liikuntapuisto
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URBAANIA SYKETTÄ

t

CUSTOM Pop-up Monkey bars -este
Kaisaniemi, Helsinki
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Kuva: Tough Viking
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URBAANIA SYKETTÄ

i

1 LAPPSET PREMIUM T-Rex

Julkinen puisto
Madrid, Espanja
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1

lappset premium

Arkkitehtuuri ja
leikki yhdistyvät
Kun valmiit ratkaisut eivät istu suunnitelmiin, Lappset Premium on
apunasi. Suunnittelupalvelun avulla luot näyttävän maamerkin tai
nimikkopuiston, joka toimii nähtävyytenä ja viihtyisänä oleskelualueena. Premium mahdollistaa taiteen, arkkitehtuurin ja leikin
yhdistämisen täysin uudenlaisella tavalla, kun uniikit ja ainutlaatuiset leikkikokonaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti aina kukin
maisema sekä tarkoitus huomioiden.
Maisema- ja leikkivälinesuunnittelun huippuammattilaiset ideoivat
kanssasi toimivimmat ja mieleenpainuvimmat kokonaisuudet,
joissa ei tekeminen lopu kesken. Nämä alueet houkuttavat
kävijöitä ihastelemaan pidemmänkin matkan päästä.

Tutustu Premiumin esimerkkiratkaisuihin osoitteessa
www.lappset.fi
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ASTU TARINAAN
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1

Olipa kerran leikkipuisto, jossa tuttuja teemoja ja satuja mukaillen aikuisenkin oli helppo heittäytyä leikkiin
lasten kanssa. Keskiaikainen satulinna, villi eläintarha
tai vaikkapa merenalainen maailma hauskuuttavat
kaikenikäisiä leikkijöitä – iloiset ja näyttävät leikkikokonaisuudet tuovat satukirjasta tutut maailmat
käden ulottuville.
Suunnittele alue, jossa vauhti, jännitys ja tarinat
koetaan turvallisissa ja hauskoissa leikkivälineissä.
Ja kävipä niin, että he elivät elämänsä onnellisina
loppuun asti. Sen pituinen se.

© LAPPSET GROUP OY
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KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN

Astu tarinaan —
heittäydy satujen
vietäväksi

Lasten ihmemaa
Molenschot, Hollanti
1 137840 Santa Maria
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ASTU TARINAAN
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1

Lasten ihmemaa
Molenschot, Hollanti
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1 137840 Santa Maria

89

ASTU TARINAAN
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1 Q11990 Leikkikeskus

City of Seo-Gu
Soul, Korea

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN
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1

KAIKKI TUOTTEET
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Meco Dehesa
Madrid, Espanja

Launeen perhepuisto
Lahti, Suomi

1 Q12554 Linna

90
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1 RÄÄTÄLÖITY Majakka
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ASTU TARINAAN
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lappset mydesign

Yksilöityjä ratkaisuja
vaihteleviin tarpeisiin
Suunnittelupalvelumme avulla luot mallistomme
leikki- ja liikuntavälineistämme juuri sinun tarpeitasi
vastaavan yksilöidyn vaihtoehdon, joka jää varmasti
kaikkien käyttäjien mieleen. MyDesign! -palvelumme
muuntuu tarpeesi mukaan vakiotuotteiden yksittäisistä elementtivaihdoksista mittaviin aluesuunnitelmiin ja logokylteistä kokonaisiin teemapuistoihin.
Olemme toteuttaneet lukemattomia puistojen
yksilöintejä, ja haluamme tuoda osaamisemme sinun
ulottuvillesi. Lupaamme parhaat ideamme käyttöösi,
ja yhdessä luomme kokonaisuuden, joka sopii parhaiten juuri sinun organisaatiollesi tai yrityksellesi.

KAIKKI TUOTTEET

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN

Launeen perhepuisto
Lahti, Suomi

3

LAPPSET.FI
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1
4

1 Q12762 Lohikäärmeen pyrstö

92

2 Q12761 Lohikäärmeen vartalo

3 Q12554 Linna

4 SOFTEX® Valettava turva-alusta

Lue lisää MyDesign! -palvelusta
osoitteessa
www.lappset.fi
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1

2

1

3

Ikskile Libiesu
Ikskile, Latvia
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1 Q12175 Linna

2 137935 Helikopteri

3 010512 Hirvi

1 LAPPSET PREMIUM Sukellusveneseikkailu

Julkinen puisto
Alcobendas, Espanja
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ASTU TARINAAN

p

1

Kävelykatu Manski
Kouvola, Suomi

96

1 Q11339 Kuumailmapallo
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LEIKISTÄ LIIKETOIMINTAA

Leikistä
liiketoimintaa —
lasten elämykset
kruunaavat
kokonaisuuden

1

© LAPPSET GROUP OY
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i

Legoland Deutschland Resort
Günzburg, Saksa
1 RÄÄTÄLÖITY LEGO-laiva

98

LEGOLAND® Deutschland Resort is part of the Merlin Entertainments Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure,
DUPLO, FRIENDS, MINDSTORMS, NEXO KNIGHTS, NINJAGO and LEGOLAND are trademarks of The LEGO Group. ©2019 The LEGO Group.
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LEIKISTÄ LIIKETOIMINTAA

r

Motor Museum
Riika, Latvia

Liiketoimintaa
tukeva leikki

Kuva: Kauppakeskus Itis

Autamme sinua rakentamaan liiketoimintaasi tukevan
leikkikokonaisuuden sekä ulkoilmaan että sisätiloihin.
Katso seuraavilta sivuilta, miten kekseliäästi yritykset
ovat tuoneet palvelunsa lasten ulottuville.

1

1

2

KAIKKI TUOTTEET

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN

Innostavat leikkialueet takaavat elämyksellisiä hetkiä
koko perheelle kauppakeskuksissa, hotelleissa ja
ravintoloissa. Kun lapset viihtyvät, myös aikuisilla
on mukavaa ja kiireetöntä. Hauskojen ja mieleenpainuvien leikkipaikkojen tarjoajat ovat lapsiperheiden
takuuvalinta kerrasta toiseen.

LAPPSET.FI

© LAPPSET GROUP OY
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2
3

1 200020 Volttikone

2 YA3900 Memo

3 010515 Traktori

Itis
Helsinki, Suomi

1 220002M Tellurium

100

2 YA3500 Sona

3 220034 Froggy
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Tallink Silja
Helsinki, Suomi
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1

Harri Hylkeen laiva

Kuva: Tallink Silja
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1

1

Grand Pins leirintäalue
Lacanau, Ranska

104

1 Q13251 Flora leikkitorni

1 Q12012 Autopesula

Daddy’s Diner, ostoskeskus IsoKristiina
Lappeenranta, Suomi
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lappset creative

Aktiviteetti- ja teemapuistot
vankalla kokemuksella
Mattel Play!
Liverpool, Iso-Britannia

KAIKKI TUOTTEET

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN
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LAPPSET.FI

Suunnittelemme ja toteutamme hauskimmat sekä viihdyttävimmät teema- ja
aktiviteettipuistot. Luomme puiston oman brändisi tai teemasi pohjalta alusta
loppuun. Vaihtoehtoisesti voi valita teeman myös valmiista portfoliostamme tai
lisensoida haluamasi globaalin brändin yhteistyökumppaniltamme. Kymmenien
vuosien kokemuksella rakennamme toimivan kokonaisuuden, joka tarjoaa unohtumattomia elämyksiä kaikille kävijöille.
Olemme apunasi teemapuiston suunnittelussa sen jokaisessa vaiheessa.
Asiantuntijamme auttavat puiston konseptoinnissa alusta loppuun – alustavasta
liiketoiminta- ja investointisuunnitelmavaiheesta aina valmiin kohteen käyttöönottoon saakka. Palvelumme sisältävät myös kohteen tarkastus- ja huoltopalvelut.
Suunnittelemme tarpeisiisi parhaiten sopivan teemapuistokokonaisuuden ja
hauskimmat aktiviteetit sekä rakennamme teemapuiston sisä- ja ulkotiloihin
avaimet käteen palveluna. Asiakkaidemme liiketoiminnan menestyksellisyys ja
loppuasiakkaiden toistuva ilahduttaminen ovat toimintamme keskeisiä päämääriä.

1 CUSTOM Puuha-Peten hubi
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Lue lisää Lappset Creative -palvelustamme
www.lappsetcreative.com
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1

1

Mattel Play!
Liverpool, Iso-Britannia
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1 CUSTOM Kaivuri

1 CUSTOM Linnunpesä-linnoitus

Angry Birds Activity Park
Johor Bahru, Malesia
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1

PETER RABBIT® Adventure Playground, Willow Activity Farm,
Hertfordshire, Iso-Britannia
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1 CUSTOM Petteri Kaniinin onnenpyörä
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S E U R A A
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#lappset @LappsetGroup

LAPPSET GROUP OY
PL 8146, Hallitie 17
96101 Rovaniemi.
myynti@lappset.com
www.lappset.fi

