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Suunnitelman kuvaus

 Nykytilanne

Tapulin leikkipuisto ympäristöineen sijaitsee osin Tapaninkylän (39) ja osin Suutarilan (40) 
kaupunginosissa. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa 12191 puistoa (VP). 
Puistoon sijoittuva leikkipuisto sekä muu rakennettava puisto uusittavine reitistöineen on 
kokonaispinta-alaltaan noin 31 900 m2. 

Leikkipuisto on suunniteltu 1970-luvulla ja rakennettu 1980-luvun aikana. Vielä 1970-luvun 
lopussa ympäristö oli pientalovaltaista ja puistoalue peltona, mutta kerrostaloalueet 
rakentuivat vauhdilla 1980-luvun taitteessa ja jäljelle jääneet peltotilkut suunniteltiin 
viheralueiksi. Puiston kehämäiset vallit edustavat tälle aikakaudelle ominaista 
maamassoilla muotoilua. 
Leikkipuistorakennus on valmistunut 1977 ja rakennusta on laajennettu sen jälkeen jonkin 
verran. Puistorakennus on käytössä.
Välineistöä on vuosien varrella päivitetty, mutta suurin osa välineistä on uusimisen 
tarpeessa. Leikkipuistossa on kaksi allasta vesileikkejä varten, mutta ne ovat jo hyvin 
huonokuntoisia.

Leikkipuisto Tapuli ja ympäröivä Maatullinpuisto ovat luonteeltaan väljiä, niitty- ja 
nurmipintaisia puistoalueita. Kasvillisuus on istutettu tiiviisiin, monikerroksisiin ryhmiin. 
Entiselle peltoalueelle sijoittuvan laajan puistokokonaisuuden ominaispiirteitä ovatkin 
tasaisuus ja sen vastapainona muutamat rakennetut kehämäiset nurmivallit tiiviine 
istutusrinteineen. Keskeisiä ulkoilureittejä reunustavat puurivit.

Alue rajautuu pohjoisessa Maatullin ala-asteeseen ja Tapulikaupungin kerrostalovaltaiseen 
asuinalueeseen ja etelässä sekä lännessä uusiin erillispientalotontteihin, jotka ovat 
kaavoitettu alueelle Tapulikaupungin täydennysrakentamisen yleissuunnitelman 
mukaisesti. Puistoalue jatkuu suunnittelualueelta länteen Maatullinpuistona ja laajana 
liikuntapuistona. Puiston poikki on useita kulkuyhteyksiä.
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Suunnitelman sisältö

Leikkipuisto Tapuli kunnostetaan eri ikäryhmiä palvelevaksi erikoistason esteettömäksi 
asukaspuistoksi. Puiston välineistö ja kalusteet tullaan uusimaan, uusia reittejä 
rakennetaan ja puisto jäsennellään uudelleen myös toimintojen suhteen. 

Puiston läpi kulkevat tärkeät seudulliset ulkoilureitit.Uudet reittilinjaukset noudattelevat 
voimassa olevan kaavan ohjeellisia ulkoilureittilinjauksia. Kivituhkapintaiset pääraitit on 
suunniteltu riittävän leveiksi ja valaistaviksi. Leikkipaikkojen huolto- ja jäteautolla ajot on 
huomioitu suunnitelmassa puiston pohjoisosan kautta. Muun ajoneuvoliikenteen pääsy 
puistoon estetään ajonestopuomein Moisiontieltä, Kimnaasipolulta ja Kortesuontieltä.

Uusi aidoin rajattu leikkipaikka sijoittuu lähemmäs Maatullin ala-astetta, keskeiselle 
paikalle puistoon. Leikkipaikan toiminnot on jaettu erilaisiin leikkialueisiin. Keinu- ja 
kiipeilyalueen lisäksi puistosta löytyvät pienten pyöräilyrata sekä hyppelyalue 
trampoliineilla. Uusi vesileikkialue on suunniteltu matalaksi painanteeksi, johon voi 
pumpata matalilla käsipumpuilla vettä ja seurata veden virtausta. Pienten puolella 
hiekkalaatikko, karuselli sekä kiikut sopivat myös liikuntaesteisille leikkijöille. Esteettömyys 
on huomioitu myös leikkipaikan pinta-materiaaleissa, puistoon pääsyssä ja 
oleskeluvarusteissa.
Uudelle leikkipuistorakennukselle on suunniteltu kaavassa tilavaraus koulun läheisyyteen. 
Paikka toteutetaan nyt avoimena kivituhkapintaisena pelikenttänä, jonka paikalle voi 
helposti toteuttaa leikkipuistorakennuksen sen tullessa ajankohtaiseksi.

Aitaamattomalle alueelle leikkipuistosta lounaaseen sijoittuvat isommat kiipeilytelineet 
sekä muutamia liikuntaleikkivälineitä lapsille. 
Alueella on myös avointa pelinurmea, mainioita kumpareita liikkumiseen ja leikkiin. Olevaa 
kasvillisuutta säästetään suunnitelmassa mahdollisimman paljon.

Alue säilyy pääosin puistomaisena ympäristönä. Erillistonttien rajautuessa puistoon, 
puistotilat tulevat muuttumaan ja kehämäiset vallit saavat uudenlaisen ilmeen. Vanha 
rauhallinen tunnelma vallialueella pyritään kuitenkin säilyttämään rajaamalla jäljelle 
jääneet vallit uudisrakennuksista kasvillisuudella ja osittain matalammilla uusilla kummuilla 
niin, että suojaisa vallitunnelma säilyy.

Alueen maasto on tasaista, joten tulvareitit ja viivyttävät pinnat on otettu huomioon 
suunnittelussa. Avo-ojien lisäksi puistoon on suunniteltu viivytyspainanteita. 

Valaistus

Leikkialueet ja sinne johtavat raitit valaistaan. Valaistusteho noudattaa erikoistason 
esteettömän ympäristön ohjeistusta.

Esteettömyys

Leikkipuisto Tapuli suunnitellaan erikoistason esteettömäksi leikkipuistoksi.


