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Tapulikaupungissa sijaitsevan Maatullin koulun hoito  

Maatullin ala-asteen koulussa on vuosien mittaan tehty erilaisia korjauksia ja 

kuntotutkimuksia. Tapulikaupunki-Seura tutustui viimeisimpiin tutkimuksiin keväällä 

saatuaan yhteydenoton huolestuneelta lapsen vanhemmalta.   

Tutkimuksissa on todettu, että koulussa on 2000 -luvulla tehty virheellisiä 

ikkunakorjauksia. Lisäksi koulun ulkopintaan on tehty kaapeleiden läpivientejä, joita ei 

ole asianmukaisesti tiivistetty. Kahden luokkahuoneen osalta ikkunapuitteissa on 

havaittu vaurioita, jotka johtuvat virheellisesti asennetuista uusista ikkunoista. 

Tutkimuksissa ei kuitenkaan ilmennyt hälyttäviä seikkoja koulun ilmanlaadun osalta.  

Suosituksinaan tutkijat esittivät heti suoritettavia sekä myöhemmin suoritettavia 

toimenpiteitä. Virheellisesti asennetut ikkunat sekä kaapelivedot on välittömästi 

korjattava ja rakenteet saatettava vesitiiviiksi. Lisäksi on suoritettava ilmastoinnin 

toimivuuden tarkistaminen sekä normaalia perusteellisempi siivous huoneilman 

laadun varmistamiseksi.  

Olemme huojentuneina havainneet, että kiireellisimpiin korjaustoimiin on kesän 

aikana ryhdytty. Myös koulun alapohjan tuulettumisen lisäämiseksi on ilmeisesti tehty 

isoja parannuksia.  

Korjaaminen ei kuitenkaan saa jäädä tähän eikä koulun vuosittaista huoltoa saa 

laiminlyödä.  

Myös koulun ulkopuoli ja pihapiiri vaikuttavat koulusta syntyvään mielikuvaan.  

Maatullin koulun pihaa ei ole viime vuosina hoidettu riittävästi. Pihalla on rikkinäisiä 

välineitä. Rakennusta ympäröivät viherkaistaleet ovat huonossa kunnossa, ja multa ja 

savimaa ovat kosketuksissa seinän kanssa.   

Tapulikaupungissa taloyhtiöt ovat jo pitkään tehneet remontteja, joissa kivijalan 

vierustan maa-aines on kaivettu pois ja korvattu sepelillä.  

Tapulikaupunki-Seura kiittää jo tehdyistä korjaustoimista, ja kannustaa tekemään 

seuraavaa: 

1) Koulun seinien vierustoilta on poistettava multa siten, että se ei ole kosketuksissa 

seinän kanssa. Seinän vierustaan on sijoitettava sepeliä. Viherkasvusto on pidettävä 

siistinä. 

2) Jalkapallomaalien verkot on uusittava ja muut rikkoutuneet välineet korjattava. 

3) Puita ja pensaita koulun pihan ympärillä on karsittava ja hoitoleikattava. 

4) Rikkoutuneet valaisintolpat on uusittava.  

5) On varmistettava, että koulun, pihan ja sitä ympäröivän puistoalueen hoidosta on 

sovittu. 



Maatullin koululla on edessä peruskorjaus kuten monilla muillakin rakennuksilla.  

Rakennukset pysyvät kunnossa, kun niistä huolehditaan. Rakennuksia ei pidä 

purkaa, vaan niitä täytyy hoitaa. Purkaminen ja uuden rakentaminen on 

epäekologista ja ristiriidassa Suomen ilmastotavoitteiden kanssa. 
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