
 

 

Helsingin kaupunki 
Rakennusvirasto 
Katu- ja puisto-osasto 
 
 
 
 
 
Palaute Tapulikaupunkia koskeviin katu- ja puistosuunnitelmiin   
 

Tapulikaupunki-Seura pyytää huomioimaan 11. – 16.11.2013 nähtävillä 
olleiden katu- ja puistosuunnitelmien osalta seuraavaa: 

 
 Puistot 
 

Syökärinpuisto 
 

Säilytetään 
- pelikenttä 
- nykyinen puistokäytävä 
- nykyiset nurmikot 
- nykyiset kumpareet 
- sireenipensaat pääosin 

 
Poistetaan 
- energiapajut 
- huonokuntoiset puut 
- näkymää puistokäytävältä pelikentälle avataan 
- nykyisen penkin paikka muutetaan kauemmaksi käytävältä 
 
Kunnostetaan 
- pelikentän kumparetta jatketaan yhtenäiseksi pienkerrostalon puolella 
- pelikentän hiekkapinta uusitaan 
- kävelytien hiekkapinta uusitaan 
- sadevesiviemäröinti   

 
Lisätään 
- pelikentälle teline peliverkon kiinnittämistä varten (lentopallo, sulkapallo) 
- pelikentälle asennetaan kaksi penkkiä 
- Kämnerinpolun puoleiselle osuudelle puistokäytävän pohjoispuolelle 

puiden ja pensaiden lähettyville (eli ei puistokäytävään kiinni) sijoitetaan 
kaksi uutta penkkiä istumasuunta kohti etelää  

 
HUOM. 
- puistokäytävää ei pidä muuttaa asfalttipintaiseksi 
- puistokäytävien määrää ei pidä lisätä 
- pelikenttä tulee säilyttää 

 



Uusi Palopostinpuisto 
 
Säilytetään alueella olevat 
- vanha mänty 
- lehmukset 
 
Poistetaan 
- orapihlajapensaat 

 
Lisätään 
- kuntoiluvälineitä ja penkkejä (suunnitelmassa nyt vain yksi väline) 
- istutetaan lisää mäntyjä 
- kyltti, joka kertoo paikan historiasta; paikalla on sijainnut 1970 – luvulle 

saakka sikala (valtion sikataloudellinen koeasema) 
- jokin eläinpatsas  

 
Sikalanmetsä 

 
Säilytetään 
- nykyinen rakenne 
- nykyinen puusto 
- nykyiset puistokäytävät 
- vadelmapensaat 

 
Kunnostetaan 
- eteläreunalla oleva pulkkamäki; tuodaan lisää maata, jotta maisemoituu   

paremmin 
- pulkkamäen kohdalla oleva valopylväs siirretään sivummalle 
- risukkoa poistetaan  

 
 
Katualueet 

 
 Pysäköintialue Kimnaasipolun varrella 
 

Pysäköintialueen ympärillä on ollut ruusupensaita kymmeniä vuosia. Ne 
kuolivat viime vuonna. Pyydämme pensaiden uusimista siten, että kahteen 
kohtaan Kimnaasipolun puolelle pensaiden väliin asennettaisiin laatoitus 
jalankulkua varten (vastapäisen asuintalon sisäänkäyntien kohdalle). 
 
Paikoitusalueen itäpuolella on kasvanut pihlajia. Osa niistä on kadonnut ja 
toivomme niiden uusimista. 

  
 
Yhteenveto 
 
Puistoilla on asukkaiden kannalta mm. seuraavia merkityksiä: 
- auringossa oleilu > tarvitaan nurmikkoa ja penkkejä 
- levähtäminen > tarvitaan penkkejä 
- yhdessäolo> tarvitaan pelikenttä, nurmikkoa, penkkejä 



- leikkiminen > tarvitaan pelikenttä, pensaikkoa, nurmikkoa 
- luonnosta nauttiminen (näkö-, kuulo- ja hajuaisti) > tarvitaan kukkivia 

pensaita sekä vanhoja puita, joissa linnut viihtyvät 
- levollisuuden etsiminen (pysyvyys) > tuttu ympäristö, ei suuria muutoksia 
 
Edellä mainitun vuoksi emme halua puistojen perusrakennetta muutettavan. 
Nykyisten puistojen hiekkakäytäviä ei tule muuttaa asfalttipintaisiksi. Puistot 
ovat tärkeä vastapaino Tapulikaupungin ”betonisuudelle”. 
 
Tapulikaupungin puistoista ei ole huolehdittu riittävästi ja ne ovat päässeet 
heikkoon kuntoon. Huonokuntoisuus ei kuitenkaan tarkoita, että puistot tulee 
muuttaa toisenlaiseksi. Puistojen säännöllinen perushoito takaa puistojen 
viihtyisyyden ja tulee veronmaksajille halvemmaksi, kuin kymmenen vuoden 
välein tehtävät isot korjaukset uusine suunnitelmineen. 
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