Helsingin kaupungille

Tapulikaupungin päiväkotien ja koulujen sijoittelusta
Kaupungin 1.6.2020 järjestämässä koillisen suunnitelmia koskeneessa
verkkotilaisuudessa kerrottiin muun muassa Tapulikaupunkia koskevista päiväkoti- ja
koulusuunnitelmista. Tapulikaupunki-Seura tuo tämän vuoksi esille seuraavaa.
Tapulikaupungin kerrostaloalue on umpinainen
Puistolan aseman ja Henrik Forsiuksentien välinen Tapulikaupungin kerrostaloalue
on 1970 -luvun suunnitteluperiaatteiden mukaisesti rakennettu suljetuksi. Ihanteena
on ollut autoton, vain jalan ja pyörällä liikuttavaksi tarkoitettu, tiivis palvelu- ja
asuinympäristö. Aluetta ympäröi kahdelta suunnalta Tapulikaupungintie, joka on
Puistolan asemalle johtava kokoojakatu.
Maatullinkoulun piha-alue ja Tapulin leikkipuisto ovat pienentyneet
Vuonna 2011 Maatullinkoulun piha-alueesta osa muuttui asemakaavamuutoksella
puistoksi, kun jo olemassa olleisiin puistoihin kaavoitettiin taloja. Näin kaavoittaja sai
osoitettua puistojen määrän pysyvän lähes ennallaan.
Koulun ja leikkipuiston välinen alue ei siis ole koulun pihaa, vaan puistoa.
Tällä hetkellä Maatullinkoulun pysäköinti ohjautuu tuolle puistoalueelle.
Toisen asemakaavamuutoksen yhteydessä Tapulin leikkipuistosta lohkaistiin osia
pois. Annettiin ymmärtää, että leikkipuisto siirtyy puistoksi muuttuneelle koulun
pihalle, ja sinne rakennetaan monipuolinen uusi leikkipuisto. Puistoa suunniteltiin
vuonna 2017. Asukkaat vaativat kahluualtaiden säilyttämistä ja
leikkipuistorakennuksen kunnostamista. Kaupunginhallitus päätti, että leikkipuistossa
tulee olla rakennus myös uuden puiston rakentamisen ajan.
Leikkipuistoon ilmestyi päiväkoti: toiminta vaikeutui ja alkoi autoliikenne
Uusi leikkipuisto jäi kuitenkin toteuttamatta. Vanha rakennus purettiin ja sen tilalle
nousi loppukesästä 2019 uusi. Yllätys oli suuri, kun rakennukseen ei tullutkaan
leikkipuistotoimintaa vaan 120-paikkainen päiväkoti.
Tapulin leikkipuiston luonne muuttui kokonaan. Leikkipuistoa ei huomioitu uutta
rakennusta hankittaessa, ja toiminnan sijoittaminen rakennukseen oli haastavaa.
Päiväkotia varten pystytettiin uusia leikkivälineitä ja piha rajattiin aidalla. Piha ei
luonnollisesti ole muiden käytettävissä päiväkodin aukioloaikoina. Leikkipuiston
käyttöön jäi vain osa vanhaa pihaa entisessä kunnossaan.
Uusi, väliaikainen päiväkoti Satulinna on aiheuttanut Tapulin leikkipuiston
ympäristöön liikenneongelman. Rakennus ilmestyi paikalle ilman suunnittelua, joten
autoille ei osoitettu pysäköintiä. Asia on vireillä nyt, kun asukaspalaute on johtanut
suunnittelun käynnistymiseen. Asemakaavassa leikkipuiston alueelle ei ole osoitettu
pysäköintiä.
Asemakaava määrää toimintojen sijoittamisen
Asemakaavan tarkoitus on tuottaa toimivaa kaupunkitilaa. Tapulin leikkipuiston ja
Maatullinkoulun sekava tilanne osoittaa, kuinka tärkeätä on asemakaavalla
määritellä, miten alueelle kuljetaan ja missä autoja voi pysäköidä. Puistoja on oltava

tietty määrä. Niiden paikat osoitetaan asemakaavalla. Puistoihin ei voi sijoittaa muuta
kuin puistoon kuuluvaa toimintaa.
Koulun ja päiväkotien sijoittelu
Päiväkoti Minttu sijaitsee Tapulikaupungin hyvin saavutettavalla paikalla
Palovartijantien päässä. Päiväkodin saattoliikenteelle sekä henkilökunnalle on
parkkipaikkoja.
Päiväkoti Minttu sijaitsee Sikalanmetsän sylissä, mikä on ihanteellinen paikka lasten
kasvulle.
Maatullinkoulun sijainti on lasten kannalta oivallinen, sillä he kulkevat kouluun jalan
tai pyörällä. Kouluun suuntautuva liikenne on kuitenkin suunnittelematonta.
Koululle on asemakaavassa osoitettu pysäköinti rakennuksen pohjoispuolelle, jossa
autoliikenteen aiheuttama haitta kevyelle liikenteelle on vähäisin. Parkkipaikkaa ei ole
kuitenkaan rakennettu, ja opettajat ajavat pitkin kävelytietä puistoalueelle.
Paikat, jonne leikkipuisto, koulu ja päiväkodit on alun perin sijoitettu, ovat
Tapulikaupungin umpinaisen kaavoituksen vuoksi ainoat mahdolliset. Kaupungin
suunnitelmissa päiväkoti Minttu kuitenkin siirtyisi Maatullinkoulun yhteyteen.
Tapulikaupungin kerrostaloalueen keskelle ei voi sijoittaa uusia päiväkoteja
eikä Maatullinkoulun kokoa voi kasvattaa, sillä alueelle ei voi ohjata uutta
liikennettä.
Aluearkkitehti Joakim Kettunen totesikin 1.6.2020 tilaisuudessa, että päiväkoti Mintun
tontilla on päiväkoti jatkossakin.
Puistolan ja Tapulikaupungin väestöennuste on esitetty harhaanjohtavasti
Koulutus- ja kasvatuslautakunnan 5.5.2020 pöytäkirjassa alueemme
väestöennusteista sanotaan seuraavaa: ”Väestöennusteen mukaan 7–12-vuotiaiden
määrä jatkuu tasaisena ennustekauden (v. 2019–2029) aikana n. 2 000 lapsella." ..
”Puistolan peruspiirin, Tapulikaupungin osa-alueen 1-6 -vuotiaiden lasten määrä
lisääntyy n. 200 lapsella.”
Viimeisimmän julkaistun väestöennusteen mukaan lapsimäärä kuitenkin laskee - ei
suinkaan nouse (lähde: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2019 - 2050,
Tilastoja 2019:14, sivu 90).
Päiväkotien ja koulujen suunnittelun tulee perustua virallisiin tietoihin, ja ne
täytyy esittää kuntalaisille ja päättäjille. Ennen kuin päiväkoti- ja
koulupäätöksiä tehdään, on koottava yhteen tiedot nykyisistä ja suunnitelluista
paikkamääristä verrattuna lapsilukuennusteisiin. Vasta kun tarve on selvillä,
mietitään toimintojen sijoittelu. Se on tehtävä siten, ettei palveluiden
saavutettavuutta ja alueen toimivuutta heikennetä. Nyt esitetyt suunnitelmat
eivät täytä näitä kriteerejä.
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