


Korkealaatuinen lopputulos syntyy
kotimaisella osaamisella, kokemuksella ja 

käsityöllä.

Toteutamme aktiviteettipuistoja, 
vesistömatkailukeskuksia, skeittiparkkeja ja 

yksittäisiä suoritus- ja liikuntapaikkoja ideoinnista 
viimeisteltyyn kokonaisuuteen: konsultoimme, 

suunnittelemme, rakennamme ja johdamme työtä.



Aktivoiva hauskanpito ja liikunnallinen leikki 
tuottavat fyysistä ja henkistä hyvinvointia 

kaikenikäisille. Työllämme haastamme itsemme ja 
muut pitämään hauskaa ja liikkumaan joka päivä.



Duudsonit Parkit Tornio & Iso-omena

● Suunnittelimme ja rakensimme Duudsonit Parkit 
alusta loppuun Tornioon sekä Espooseen 
Iso-Omena kauppakeskukseen. Puistot 
liikuttavat tänäkin päivänä kymmeniä tuhansia 
lapsia vuosittain. https://www.dap.fi/

 Case esimerkki

https://www.dap.fi/
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 Case esimerkki



 

Duudsonit Park Seinäjoki

● Seinäjoen Duudsonit parkkiin suunnittelimme ja 
rakensimme interaktiivisen Ninjaseikkailun, joka 
laskee pisteitä sekä mittaa eri vaikeustasojen 
suoritusnopeutta.

● Kun enään trampoliini ja volttiseinät eivät riitä, 
suunnittelimme oheen tramppanappipelin, joka 
koukuttaa keräämään pisteitä, hajoittelemaan 
koordinaatiota sekä pompun hallintaa!  Case esimerkki



Ultra Park Pori

● Huikea Porin Puuvillatehdas muutettuna 
kauppakeskukseksi ja saimme rakentaa 
sisätilaan aktiviteettipuiston. Porissa yhdistyy 
vanhan rakennuksen miljöö ja 
aktiviteettipuistojen uusimmat tuulet liikuttavat 
koko perhettä.

 Case esimerkki
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 Case esimerkki



Tuotteet 
2020

Me teemme:
1. Pienet projektit
● Uusi aktiviteettitila sisälle tai ulos.
● Päivitys/ uudistus olemassa olevaan 

aktiviteettitilaan.

Esimerkiksi:
- lasten leikkihuone / leikkitila
- lasten permanto- ja leikkialue
- Skeitti tai skuuttialue…
- Kiipeilypaikat ja trampoliinialueet
- pelitilat

2.     Isot Projektit

● Aktiviteettipuistot, jotka voivat 
koostua yksittäisistä pienemmistä 
tuotteista yhdistyen yhteiseen 
teemaan. 

Projektit voivat sisältää:

Suunnittelutyön, rakentaminen, alihankintaa, 
työn johtamista. Myös avaimet käteen. 



Tuotteet 
2020

● Aktiviteetti- ja aluesuunnittelu
● Vesistömatkailukeskukset
● Aktiviteettivarastot ja rakennukset
● Permanto / Akrobatia
● Trampoliinialueet
● Interaktiiviset pelit
● Mailapelialueet
● Kiipeilyalueet
● Ninjaseikkailu
● Skeitti ja scoottipaikat

● 3d mallintaminen ja Suunnittelu
● Turvallisuuden arviointi,- ja 

konsultointi



Toteutus yhdessä

TAI

Toteutus omatoimisesti tai 
ilman meitä valitsemallasi 
tavalla.

2. Konsultointi / kohdevierailu

- Suunnittelutyö
- Tarjous toteutuksesta

Toteutuksen kulku

1. Konsultointi / kohdevierailu

- Kartoitustyö ja alustava suunnitelma 
asiakkaan tarpeeseen.

- Tarjous tehtävästä työstä

 

 



 

Skeittiparkkisuunnitelmia ympäri 
Suomen

● Olemme suunnitelleet Betonisia skeittiparkkeja 
yhdessä betoniparkkialan pioneerin Concrete 
Proofin kanssa.

● Suunnitelmia tehtiin tänä vuonna Haapavedelle,  
Tuusulaan, Kemiin ja Leville. 

● Teemme suunnitelmista havainnekuvat sekä 
leikkauskuvat aina kilpailutuksiin ja 
rakentamiseen. 

 Case esimerkki



 Case esimerkki Suunnittelutyöt rullalautailu



Kesätekemisen keskus Roiske

● Suunnittelimme Kesätekemisen keskuksen 
Rovaniemelle. 

● Tyhjä metsäalue Ounasjoen rannassa sai 
keskuksen, joka käsittää vuokraamorakennuksen, 
terassipatiot, laiturit, varastojärjestelyt, wake 
kaapelin ja tietysti kelluvan vesipuiston! Kehitys 
jatkuu...

Case esimerkki Vesistömatkailukeskus Case esimerkki Vesistömatkailukeskus



Vesistömatkailukeskuksen ydin on

● Kelluva Lappis Vesipuisto
● Vesihiihtokaapeli

○ Operaattorin toiminta
○ Easy start - opettaminen lajeihin

● Sup-lauta Vuokraamo
○ Retket ja perehdyttäminen lajiin.

● Muu vuokraamotoiminta
○ Oheisvälineet
○ Kajakkiretket yms.

● SAUNA, pukutilat ja pesutilat
● Ravintola ja oheismyynti

 Case esimerkki Vesistömatkailukeskus



 Case esimerkki Vesistömatkailukeskus



 Case esimerkki Kelluva Sauna, Terassi & Patio



Lappis Vesipuistot

● Lappis Vesipuistot on pleikkarin suunnittelema, 
asentama ja yhteistyössä HSO-import oy:n 
kanssa konseptoima Vesistömatkailukeskus 
-kokonaisuus. 

● Suunnittelemme puistojen elementit, asennamme 
sekä luomme Vuokraamo sekä 
oheismyyntipisteet.

● Vesipuistojamme: Rukalla, Oulussa sekä 
Helsingin Rastilassa

● Lisätiedot: www.vesipuistot.fi

 Case esimerkki

http://www.vesipuistot.fi


Päämateriaalina puu

● Ekologinen ja myrkytön – tärkeää meille, 
puistojen henkilökunnalle ja suorituspaikkojen 
käyttäjille

● Välittää lämmön tunnetta

Kotimaista – kyllä kiitos!

● Käytämme kotimaisia raaka-aineita ja 
alihankkijoita aina kun mahdollista

Hyvinvointi ja turvallisuus etusijalla

● Haluamme käyttäjien ja henkilökunnan voivan 
hyvin ja pysyvän terveinä

● Otamme turvallisuuden huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa

● Huolehdimme akustiikasta, viihtyvyydestä ja 
turvallisuuskoulutuksesta



Rakennamme aktiivista 
leikkiä ja liikettä.



 Case esimerkki pelialueet



 Case esimerkki kiipeilyalue



Yhteystiedot
Jaakko Tossavainen
Owner, CEO, Designer

+358 44 289 45 95
jaakko@playgroundsolutions.fi

Tuomas Kuoksa
Owner, Project Manager

+358 40 707 19 41
tuomas@playgroundsolutions.fi
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