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Liuhtarin koulun pihasuunnitelma / Kalusteiden hankinta ylä- ja alapihalle
94/10.03.01.03/2021, 122/10.03.02.00/2018
Tekla 16.02.2021 § 31
Valmistelija: Kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie, puh. 044 438 4612

Liuhtarin koulun piha-alueiden rakentamiseen on varattu rahaa vuoden 2021 investointisuunnitelmassa. Aluehallintovirastolta on haettu
tähän kohteeseen sekä Liuhtarin kentän hiekkatekonurmen hankintaan lähiliikuntapaikka-avustusta. Liuhtarin kentän rakentaminen
ajoittuu vuodelle 2022.
Kouluun tulevat oppilaat ja opettajat on osallistettu koulun piha-alueiden suunnitteluun koko suunnitteluprosessin ajan. Myös pihavälineiden valinnassa ja rakenteellisessa ratkaisuissa tullaan vielä kuulemaan heidän mielipiteitään.
Suunnitelma sekä kuivatus- ja valaistussuunnitelma
Liite 31a / Tekla 16.2.2021
Suunnitelma, erityislasten piha
Liite31 b / Tekla 16.2.2021
Koulun välituntipiha-alueet koostuvat ylä- ja alapihasta sekä erityislasten aidatusta piha-alueesta. Kaikilla pihoilla on huomioitu erityisoppilaiden esteettömyystarpeita pihan laitteiden ominaisuuksissa ja
turva-alustojen materiaaleissa. Tämä lisää erityisoppilaiden liikunnan
ja leikin mahdollisuuksia kaikilla koulun piha-alueilla. Koulun pihat
mukaan lukien kiinteässä yhteydessä olevan Liuhtarin päiväkodin
piha-alue, tulee tarjoamaan kaikille alueen lapsille monipuolisen ulkoilualueen, joka palvelee myös iltakäytössä. Välituntipihan pääasialliset kalusteet ovat keinut, kiipeilyvälineet sekä monitoimiareenat.
Kustannusarvio
Liite 31c / Tekla 16.2.2021
Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy Liuhtarin koulun pihasuunnitelman.
Lautakunta: hyväksyi esityksen.
Lisätietoja: Kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie, puh. 044 438 4612

Tekla 23.03.2021 § 67
Valmistelija: Kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie, puh. 044 438 4612

Liuhtarin koulun lähiliikuntapaikalle koulun ylä- ja alapihalle hankittavista leikkivälineistä julkaistiin tarjouspyyntö Hilmassa, hankintapiste.fi sivuilla 29.1.2021.
Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjouksia penkeistä, leikkivälineistä sekä leikkivälineiden joustoalustoista ja hiekkatekonurmista asennettuna.
Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kahdeksalta välineiden
valmistajalta. Kalusteiden hankintaperusteena käytettiin tarjouspyynnössä mainitun mukaisesti hinnan lisäksi koulun oppilaiden ja opettajien valintatoiveita. Alapihan keinujen valinnassa otettiin huomioon
esteettömän keinun ja lautakeinujen yhteishinta ulkonäöllisen kokonaisuuden vuoksi. Valittujen, samankaltaisten tuotteiden valinnassa
huomioitiin laitteen hinta.
Tarjousten vertailut
Liite 67a / Tekla 23.3.2021
Leikkivälineitä ja muuta kalustoa hankitaan seuraavasti (alv 0 %):
ALAPIHA
Kompan Suomi Oy
- peruskeinut 12 paikkaa
- pesäkeinu ja lautakeinut
- riipuntakaruselli

yht.

6 141,00 €
1 890,00 €

Leikkiset Oy
heilurikeinu

4 000,00 €

Puuha Group Oy
köysirata

2 350,00 €

Leikkiturva Oy
- tasapainoilurata

9 775,00 €

Lappset Oy
keinukaruselli

3 000,00 €

Piresma Oy
yleisurheiluvälineet

4 350,00 €

YLÄPIHA
Lappset Oy

-

keinutelineet

7 990,00 €

Leikkiturva Oy
- monitoimiväline
- jousikeinu

10 105,00 €
850,00 €

Leikkiset Oy
- jousivastakeinu
- karuselli

1 250,00 €
1 795,00 €

PENKIT
Leikkiturva Oy
- suora penkki betoni 5 kpl

2 750,00 €

Kompan Suomi Oy
- pyöreä penkki 4 kpl

4 400,00 €

JOUSTOALUSTAT JA HIEKKATEKONURMET asennettuna
Kompan Suomi Oy
- hiekkatekonurmi
28 €/m2
- joustoalustat putoamiskor16,86 €/m2
keuden mukaan
19,26 €/m2
24,06 €/m2
Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy leikkipihojen kalustehankinnat esityksen mukaisesti.
Lautakunta: hyväksyi esityksen.
Pöytäkirjamerkintä: Tämä päätös ei merkitse hankintasopimuksen
syntymistä, vaan se laaditaan myöhemmin erikseen.
Pöytäkirjamerkintä: Nuorisovaltuuston edustaja Diana Magyar saapui
kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.16.
Lisätietoja: Kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie, puh. 044 438 4612

