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HISTORIAN HAVINAA! 
Spiel Baun leikki ja liikuntavälineiden vakiotuotteinen hinnasto on ensi kertaa ilmestynyt! 
 
Spiel Baun leikki- ja liikuntavälineet valmistetaan käsityönä Saksassa. Suunnittelusta vastaa kansainvälinen 
Creative Catalier – tiimi. Tuotannosta n. 85 % on asiakkaiden ideoiden pohjalta toteutettuja yksilöllisiä 
leikkivälineitä. Näin voidaan luoda ainutlaatuisia kohteita käyttäjien tarpeiden mukaisesti sekä rakentaa 
visuaalisesti ympäristöön sopivia alueita. Vakiotuotteidenkin valikoima on laaja, sisältäen monipuolisia 
tuotesarjoja. Uusimpana joukkoon on liittynyt FRAME- sarja. Uudesta hinnastostamme löydät linkit kukin 
sarjan kuvastoon sekä tuotesivuille, joista DWG-kuvat voi ladata.  

 
 
FRAME-kuvasto: 
Frame - Brochure (spiel-bau.de) 
 
FRAME-esittelyvideo: 
Frame & Ninja-Frame (EN) - YouTube 
 
SPIEL BAU-hinnasto 2021: 
SPIEL-BAU-–-leikki-ja-
liikuntavalineet.pdf (leikkivaline.fi) 
 
 
 
 
 

 
 

VANHUKSILLA ON OIKEUS MUSIIKKIIN 
Ulkona soittaminen on turvallista ja inspiroivaa 
 
Talven aikana useat vanhukset ovat viettäneet pääosan ajastaan sisätiloissa, erityisesti 
hoitolaitoksissa. Kevään edetessä on tärkeää päästä raikkaaseen ulkoilmaan.  
Ulkona liikkuminen ja aktiivinen toiminta on ensiarvoista toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja 
mielenvirkistykseksi. Ympäri maailmaa on saatu vanhustenhoidossa erinomaisia tuloksia 
rakentamalla ulkotiloihin musiikkipuutarhoja. Luonnonmateriaalit ja ulkosoittimet yhdessä 
luovat inspiroivan ulkoalueen, jossa vanhukset virkistyvät. Soittaminen kehittää silmä-
käsi-koordinaatiota, stimuloi tuntoaistia ja ylläpitää käsien toiminnallisuutta. Lisäksi 
soittaminen ja laulaminen on erinomaista aivojumppaa. Liikuntarajoitteiset voivat tasa-
arvoisesti osallistua musiikkihetkiin.  
Percussion Play-ulkosoittimet ovat oikeita soittimia, jotka soivat puhtaasi. Ne ovat 
matalankynnyksen soittimia, jolloin kuka tahansa voi iloita soittamisesta ja onnistumisen 
kokemuksista.  
Soittimet asennetaan vähintään 1,5 metrin päähän toisistaan. Näin ystävät ja 
perheenjäsenet voivat turvallisesti kokoontua soittimien ääreen. Musiikki luo tunteita ja 
tutut melodiat herättävät muistoja. Mikä tärkeitä: soittaminen yhdessä on hauskaa! 
  
Tutustu artikkeliimme ulkosoittimien hyödyistä vanhuksille:  
Ulkosoittimet-rikastuttavat-vanhusten-elamaa.pdf (leikkivaline.fi) 
 
Lisätietoa ulkosoittimista kotisivuiltamme:   
Ulkosoittimet | Helsingin Pihaleikkiväline Oy (leikkivaline.fi) 
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Helsingin Pihaleikkiväline Oy on uudistanut vanhan tutun VIMPA-sarjan 
kokoamalla merkin alle laajan joukon leikki- ja kuntoiluvälineitä sekä 
kadunkalusteita. Tuotteet ovat laadukkaita, käytännöllisiä ja 
hinnaltaan erittäin kilpailukykyisiä. Leikki- ja liikuntavälineet 
ovat EN-normien mukaisia ja sertifioituja. Puumateriaalit 
omaavat FSC- tai PEFC- sertifikaatin.  
 
Tuotteet soveltuvat erinomaisesti julkisen rakentamisen eri 
kohteisiin, kuten leikki- ja kuntoilupuistoihin, päiväkotien ja 
koulujen pihoille sekä taloyhtiöihin. Suunnittelun avuksi lähes 
kaikista tuotteista on saatavilla DWG 2D -kuvat. 
 
VIMPA-hinnastomme sisältää n. 150 tuotetta, mutta 
valikoimistamme löytyy lisää moninkertainen määrä.  
 
Tilaa VIMPA-hinnastomme osoitteestamme info@leikkivaline.fi  
 
 
 
KEVÄT TOI, KEVÄT TOI…   
ahkerat leikkipaikkojen rakentajat! 
 
Helsingin Pihaleikkiväline Oy:n oma asennustiimi on valmiina 
toteuttamaan leikki- ja liikuntapaikkoja. 
 
Meillä on vuosikymmenien kokemus erilaisista asennuskohteista sekä 
monipuolinen kalusto. Huollamme leikkivälineet ja toimitamme niihin 
varaosia. Valmistamme tilauksesta mm. kiipeilyverkkoja vanhoihin 
leikkivälineisiin. 
 
Pehmennämme korppuuntuneet turvahiekka-alustat, jolloin alusta 
jälleen täyttää EN-normin vaatimukset. 
 
Toimitamme ja asennamme metalliaitoja.  
 
TIESITKÖ? Yhden liikennemerkin asentaminen FERRADIX® -ankkurilla 
vähentää CO2-päästöjä saman verran kuin 150 km:n autolla ajaminen 
tuottaa? Lisätietoja seuraavassa uutiskirjeessämme! 
 
 
 

PAIKOILLANNE, VALMIINA… 

LEIKKIPAIKKA ON AUKI! 

 


