


Vision

a healthier society

Live to move. Move to live.

Sustainable solutions



Live to move. Move to live.



Live to move. Move to live.



One Stop Shop
Artificial turf

Track & field courts

Hybrid grass

Artificial turf

Spectator seatings

Tennis courts

Padel courts

Tennis Stadium

Kristianstad Arena

4 sport floors -

Telescop seatings



Unisport – a One-Stop-Shop

GUIDANCE DESIGN INSTALLATION PROJECT SERVICE

We can help you at every stage, from design to complete and customised solutions



More than 100 years of deep

knowledge and experience

400 professionals in 7 countries

with turnover of 135 M€

23 offices and

4 production facilities

Market leader in 

the Nordic countries



Product range - Outdoor

Artificial Sports Turf Artificial grass Landscaping Spectator seating Track and field Pump track

Multi arenas Beach sport Scoring & Timing equipment Outdoor gym Skate

Playgrounds

Tennis/Padel



Product range - Indoor

Sports flooring Sports hall interior Gym & Fitness Gymnastics Spectator seating

Dressing room Curtain Walls Scoring & Timing 
equipment

Tennis Padel



Product range – Sports Equipment

Floorball Basketball Handball Gymnastics Boxing

Gym & Fitness Volleyball Football Icehockey Track & Field

More than 5000 articles in our webshop



UNISPORT PÄIVÄKOTI KONSEPTI

Valtiolliset tavoitteet varhaiskasvatukselle

o Varhaiskasvatuslaki 2018 : 

➢ Tasa-arvoisuus 

➢ Yhdenvertaisuus

➢ Liikunnan merkitys

Tutkimukset päiväkotiliikuntaan ja varhaiskasvatukseen liittyen

❖ Nuorten ja lasten liikkumattomuus 

❖ Passiivisten lasten määrän nousu 

❖ Liikuntatottumusten väheneminen iän myötä

❖ Syrjäytyminen

o Koordinaatio 

o Tasapaino 

o Monimuotoinen liikunta

o Mitä pidempi aika ja useammin vietetään liikuntahaasteissa, sen paremmat motoriset taidot 

”Jatkossa varhaiskasvatuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota päiväkotien liikuntaolosuhteisiin, jotta varhaiskasvatuslain edellytykset 
kokonaisvaltaisen oppimisen edellytyksistä täyttyisivät.”(Sääkslahti et al. 2018 / Sekamallianalyysi). 



Päiväkotien liikuntakalustamisen trendi

1. Päiväkotien perinteinen liikuntakalustus

2. Muuttuvat haasteet ja yhteiskunnalliset tavoitteet

3. Konseptimme nykymuodossaan



Unisport päiväkoti konsepti



Unisport päiväkoti
konsepti

• 358710 Rullautuva
liikuntamattojärjestelmä

• Maunulan liikuntahalli, Helsinki 

• Pakkalanrinteen päiväkoti, Vantaa



Unisport päiväkoti konsepti

307035 Kiipeilyseinä

380601 Kiipeilyseinän pehmuste



Unisport päiväkoti konsepti

• 365580 Toiminnallisen harjoittelun liikuntaväline kiskojärjestelmä

• TAKK ja Lohja Nummen koulukeskus



Unisport päiväkoti konsepti

o 300528 Puolapuunäyttämö

o 307010 Kiipeilyjärjestelmä Linna

o 401660 Säilytys / patjahissi



Unisport päiväkoti konsepti

o 607290-306 Muotoillut puolapuut







Yksilöllinen, toiminnallinen ja turvallinen harjoittelutapa lihaskunnolle



Unisport päiväkotikonseptin kalusteluettelo → RAAHEN PVK Hanke suunnitelma



Unisport päiväkotikonseptin”käytävä liikunta”:

Video: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2310710355873747&id=1653009411643848

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2310710355873747&id=1653009411643848


Unisport päiväkotikonseptin kalusteluettelo

1. 307010 Kiipeilyjärjestelmä Linna

2. 307035 Kiipeilyseinä

3. 607290-306 Muotoillut puolapuut

4. 380601 Kiipeilyseinän pehmuste, 188x100x5 cm varoitustekstillä

5. 401660 Säilytys / patjahissi

6. 300528 Puolapuunäyttämö

7. 585168 Pehmeä ja turvallinen koordinaatioharjoittelun Pulastic Comfort PRO150 lattia (VOC vapaa)

8. 358710 Rullautuva liikuntamattojärjestelmä (PROTOTYYPPI)

9. 365580 Toiminnallisen harjoittelun liikuntaväline kiskojärjestelmä (kehonhallintavaljaat, volttivaljaat, kiipeilyverkko yms.)

10. 310390 Pilaripehmusteet

11. 900500 Konseptin etävalmennuspalvelu applikaatio 

12. 300451 Puolapuut - kiinnitys mahdollisuus useille mm. pelillistäville tuotteille kuten koripallotelineille

Miten toimia tästä eteenpäin?

• Sijoitussuunnitelma DWG kuvalle korvauksetta

• Budjettitarjous

• Tarkemmat esittelyt -> varhaiskasvatuslaki 2018 ja tutkimustulos esittelyt

➢ Timo Ojasto, LitM, p. +358407651751, e. timo.ojasto@unisport.com



Unisport päiväkotikonsepti – MUISTATHAN!

Unisport päiväkoti konseptimme tuotteistossa ja sijoitussuunnittelussamme huomioidaan:

• Varhaiskasvatuslakia

• Valtiolliset tavoitteet, tutkimusten tulokset / Tutkimusraportit ja julkaisut saatavilla: timo.ojasto@unisport.com
• Kielletyt yhdisteet päiväkodeissa käytettävissä materiaaleissa 

Teknisiä tietoja:

• Lattia jonka suositamme on elinkaari kustannuksiltaan pitkä – uusi valukerros valettavaan lattiaan mahdollinen (Pulastic)

• Konseptimme lattia on M1 hyväksytty (Pulastic)

• Tarjolla vaihtoehtoisena myös yhdistelmä joustavat lattia pistejoustavan sijaan – tilat joissa vaaditaan aluejoustoa. Päiväkoti-koulujen 
salit joissa sarjapelejä iltakäytössä : lentopalloa, koripalloa jne. korkeita hyppyjä, raskaampia käyttäjiä

• Urakoitsija / rakennusliike voi hankintavaiheessa vaihtaa tuotteita oman kilpailutuksensa seurauksena –> konseptimme ei toteudu 
tällaisessa tapauksessa!

Konseptimme huomioi tuotteidemme yhteen sovellettavuutta : 

1. lattiaan asennettavat

2. seiniin asennettavat 

3. kattoon asennettavat

4. kalustettavan tilan rakennusperäiset haasteet (mm. ulokkeet) yhdessä 1-3 kohtien kanssa → turvallisuuden parantaminen

mailto:timo.ojasto@unisport.com



