Liite 1.
Lähiliikuntapaikan sisältövaatimukset, 1.osa-alue:
Vehmaan kunta pyytää tarjouksia lähiliikuntapaikasta seuraavalla sisällöllä:

Vehmaan kunta pyytää tarjoustanne Vehmaan yhtenäiskoulun piha-alueiden toteuttamiseksi –
sisältäen suunnittelun, ulkoleikkivälineet, lähiliikuntavälineet, puistokalusteet, alustat ja turvaalustat ja kaikkien edellä mainittujen asennuksen. Kokonaishankinnan veroton maksimiarvo on
183.000 euroa. Tarjous ei saa ylittää annettua maksimiarvoa.
Osa-alueen 1. hankinnan kilpailutusmenettelynä käytetään käänteistä kilpailutusta (ranskalainen
urakka), jossa tilaaja määrittää hankinnan arvon ja hankinnan tavoitteet/laatukriteerit
(laatupisteet). Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous eli toisin
sanoen eniten laatupisteitä saanut tarjous.
Laitekokonaisuuksia ja välineitä kokonaisuus tulee sisältää vähintään:
1. Ketteryyttä ja motoriikkaa kehittävä kiipeilykokonaisuus
o Pyramidiverkko tai vastaava, min. korkeus 700 cm.
o Sisältäen esimerkiksi: Liukumäki, pituus vähintään 200 cm, säänkestävää materiaalia.
2. Ylitettävä este kiipeilyverkolla, ylityskorkeus vähintään 230cm, kierrettävä kokonaisuus,
vähintään 6 eri laitetta/kokonaisuutta, mukana vähintään:
o
o
o
o

Ylitettävä estemuuri kiipeilyverkolla, ylityskorkeus vähintään 230 cm.
Tasapainopuomisto, osakokonaisuuden etenemispituus vähintään 500 cm.
Apinatikkaat, apinakiipeily tai vastaava, osakokonaisuuden pituus vähintään 220 cm.
Kiipeilylaite, jossa roikkuvat käsiotteet liikkuvat ja vaikeuttavat etenemistä, esimerkiksi
voimistelurenkaat tai muut renkaat. Osakokonaisuuden pituus vähintään 300 cm.

Kiipeilykokonaisuuden ja leikkialueen on ajateltu yhdistyvä radan kaltaiseksi, kierrettäväksi
kokonaisuudeksi.
3. Keinut
o
o
o
o

Vähintään yksi linnunpesäkeinu tai vastaava. Istuinosan halkaisija vähintään 120 cm.
Vähintään yksi vauvakeinu tai vastaava, minimikorkeus 240 cm, kuitenkin turvamääräysten
mukaisesti.
Vähintään 2 keinua isommille lapsille, minimikorkeus 280 cm.
Keinujen sijainti kiipeilytorni- ja esterata-alueen sekä pienten lasten leikkialueen lähellä.

4. Karuselli isommille koululaisille, malliltaan lautasmainen tai pyörivä rengas.
5. Boulderointi tyyppinen kiipeilyteline tai muu kiipeilyyn kannustava väline, jossa yhtenä
kiipeilyelementtinä erilliset, tukevat kiipeilyotteet. Ylin kiipeilykorkeus vähintään 280 cm.
6. Pienempien lasten leikkialueelle lisäksi:

•
•
•
•
•
•

Pyörivä kulho tai vastaava, vähintään 1 kpl
Pienten lasten oma liukumäki ja pieni kiipeilyverkko
Jousikeinu (heppa) tai vastaava
Karuselli tai vastaava pienemmille lapsille
Tasapainokeinu tai muu vastaava
Hiekkalaatikko, kierrätysmuovia, minimikoko 280 cm * 280 cm.

7. Street workout, cross training tai parkour tyyppinen ulkokuntoilualue
Vähintään 4 eri laitekokonaisuudella. Mukana vähintään mahdollisuudet:
o Oman kehon painoilla tehtävä harjoittelulaite
o Lihaskuntoharjoitteluun tarkoitettuja laitteita, joissa erillisiä painoja.
o Leuanveto
o Vatsalihaspenkki
8. Senioreille suunnattuja ulkokuntoilulaitteita
o 2 toiminnallista laitetta joista toinen on senioreiden tasapainoharjoitteluun.
9. Puistokalusteet
o
o
o

Vähintään 1 selkänojallinen puistopenkki ulkoliikunta-alueen läheisyyteen.
Vähintään 1 pöytä ja penkit 2 kpl pienten lasten leikkialueen läheisyyteen.
Vähintään 2 kiinteästi asennettua roska-astiaa, toinen sijoitettuna puistopenkin
läheisyyteen ja toinen pöytäryhmän ja pienten lasten leikkialueen läheisyyteen.

Lähiliikuntapaikka tulee varustaa asianmukaisilla ja vaatimukset täyttävillä joustoalustoilla, turvahiekalla tai
vastaavalla.
Lähiliikuntapaikka ja ulkokuntoilualue tulee varustaa ja asentaa hiekkatekonurmella ja hiekka asennettuna.
Hiekkatekonurmen tulee olla yleiset laatuvaatimukset täyttävä ja vaadittujen turva-alustojen tulee täyttää
EN-1177 normin.

