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Kommentti Tapulin leikkipuiston maisemasuunnitelmaan 

Tapulikaupunki-Seura sai syyskuussa 2016 Tapulin leikkipuistosta kommentoitavaksi 

leikkipuiston alustavan puistosuunnitelman.  

Suunnitelmassa kumpareiden jäljelle jäävät osat liittyvät toiminnallisesti osaksi 

leikkipuistoa. Leikkipuiston rakenteiden parantaminen on ilahduttavaa, mutta 

kiinnitämme huomiota seuraavaan. 

Leikkipuiston ja Maatullinkoulun alueen tilankäyttö 
Luonnoksessa leikkipuiston päätoiminnot sijoitettaisiin nykyiselle koulun pihalle, ja 
samalla aluetta suurennettaisiin kaartamalla nykyinen itä-länsisuuntainen kävelytie 
etelään. Koulun pihalle sijoitettaisiin uusi pelikenttä. Sen kohdalle on merkitty varaus 
leikkipuistorakennusta varten.  
 
Nykyisen leikkipuiston pääalue muutettaisiin kävelyteiden ja nurmialueiden 
verkostoksi. Leikkipuistorakennus ja uima-altaat katoaisivat. Nykyinen hiekkakenttä 
sekä kumpareiden reunustama nurmikkoympyrä ja pensasvallein reunustama 
hiekkaympyrä säilyisivät osin. 
 
Emme pidä leikkipuiston ja koulun välissä kulkevan kevyenliikenteen väylän 
linjauksen uusimista hyvänä. Nykyinen itä-länsisuunnan liikenne on sujuvaa. Väylän 
kaartaminen tekee risteyskohdan sekavaksi, ja liikenne hakee kuitenkin suorimman 
reitin (syntyy oikopolkuja). 
 
Maatullin koulun tilatarve 

Tapulikaupungin lapsimäärä on nousussa. Alueen elinkaari (asuntojen vapautuminen 
vanhemmalta väestöltä) sekä täydennysrakentaminen lisäävät lapsiperheiden 
määrää. Maatullin koulussa oli 1980 – luvulla noin 600 lasta, mikä oli mahdollista 
ainoastaan kolmen parakkirakennuksen avulla. Rakennuksista kaksi oli sijoitettuna 
koulun pihalle ja kolmas toisaalle, nyt jo muuhun käyttöön otetulle tontille. 
 
Maatullin koulun piha-alueelle ei kannata sijoittaa toimintoja, jotka estäisivät 
mahdollisen lisärakennustarpeen toteutumisen. 
 
Leikkipuistorakennus 

Leikkipuistorakennuksen sijoittaisimme nykyisen puiston hiekkakentälle siten, että se 
avautuisi etelään kuten nykyinenkin rakennus. 
 
Leikkipuistorakennusta käytetään myös iltaisin. Rakennuksessa pidetään yhdistysten 
kokouksia ja muita tapahtumia.  
 
Toivomme, että uudesta rakennuksesta tulisi isompi kuin nykyinen siten, että siellä 
olisi yksi huone kokouskäyttöä varten. 
 
Uima-altaat 

Tapulikaupunkiin tarvitaan uintimahdollisuus. Seuran aloite maauimalan 
sijoittamiseksi urheilupuistoon ei ole saanut hyväksyntää. Koska maauimalaa ei ole 
tulossa, pidämme leikkipuiston uima-altaiden säilyttämistä erittäin tärkeänä. Uima-
altaiden kunnossapitohaasteet voidaan ratkaista, jos lasten oikeutta vesileikkeihin ja 
uintimahdollisuuteen arvostetaan. 



 
Uima-altaiden yhteyteen olemme aikoinaan ehdottaneet suihkuja, jotta myös aikuiset 
voisivat virkistäytyä kuumina kesäpäivinä. Suihkut auttaisivat myös altaiden veden 
laadun hyvänä pitämisessä. 
 
Sauna 
Leikkipuistoon voitaisiin sijoittaa myös sauna ja kokoustila, joita voisi vuokrata. 

 
Liikenne 

Leikkipuiston huoltoliikenne kulkee nykyisin Moisiontien suunnasta. Muun 
autoliikenteen tarpeita ei ole otettu huomioon. Alueelle on tarve saapua joskus myös 
autolla esim. leikkipuistorakennuksen iltakäytön vuoksi. 
 
Leikkipuistosuunnitelmaan täytyy sisällyttää autoreitti. 
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