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Kohde

Tapaninvainion aluepuisto sijaitsee Tapaninkylän (39) kaupunginosassa, osa-
alueella Tapaninvainio. Puiston pinta-ala on 27 970 m2, josta suunnittelualuetta on
17 250 m2, ja se on esitetty piirustuksessa nro VIO 6077/1.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 3333 mukainen.

Lähtökohdat

Tapaninvainion aluepuisto sijaitsee pientaloalueen keskellä. Puisto rajautuu lännes-
sä Tapaninvainiontiehen, koillisessa Tervapääskynpolkuun ja etelässä Laululinnun-
tiehen. Muualla puisto rajautuu omakoti- ja rivitalotontteihin.

Puisto jakautuu etelän toiminnallisiin alueisiin ja pohjoisen nurmikenttiin. Toiminalli-
sessa osassa on nykyisellään leikkipuistorakennus, kahluuallas, hiekkakenttä ja
useampia leikkialueita.

Puistossa on paljon hyväkuntoista puustoa. Leikkipuistorakennuksen edustalla ole-
va leikkialue on rajattu loivilla nurmikumpareilla.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Suunnittelualue käsittää puiston toiminnalliset alueet puiston eteläisessä osassa.
Vanha leikkipuistorakennus puretaan ja leikkipuistotoiminta puistossa on loppunut.
Nykyiset toiminta-alueet säilyvät ennallaan, mutta vanhat leikkivälineet poistetaan.
Leikkialueille asennetaan uusia eri-ikäisille soveltuvia leikkivälineitä ja turva-alustat
uusitaan.

Toiminnallisen alueen keskelle sijoitetaan pienille lapsille suunnattuja leikkitoiminto-
ja kuten keinuja, hiekkalaatikko, jousikeinuja ja pieniä kiipeilyvälineitä. Isompien las-
ten kiipeily- ja tasapainorata sijoitetaan nykyisten puuryhmien keskelle. Turva-
alustana käytetään kumiturva-alustaa ja turvahaketta.

Osa hiekkakentästä asfaltoidaan koripallon heittelyä varten. Vesileikkipalvelu pois-
tuu, koska valvonta loppuu. Vesileikin sijasta kahluuallas muutetaan pienten lasten
skuuttauskäyttöön soveltuvaksi. Skuuttausradan rakentamisessa hyödynnetään al-
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taan nykyisiä pohjarakenteita. Aidattu leikkipaikka puiston eteläkärjessä puretaan ja
sen paikalle asennetaan ulkoliikuntavälineitä.

Uusia penkkejä asennetaan skuuttausradalle ja koripallon heittopaikan vierelle. Ny-
kyiset penkit pyritään säilyttämään ja hyödyntämään.

Leikkialueita ei aidata.

Valaistus

Valaistus uusitaan ja sitä täydennetään leikkitoimintojen alueilla.

Tasaus ja kuivatus

Suunnittelualueen tasaus pysyy nykyisellään. Poistettavaan rakennukseen liittyvä
kuivatus puretaan.

Leikkialuetta rajaamaan tehdään loiva kumpare, joka on yhtenäinen puiston nykyi-
sen maastonmuotoilun kanssa. Kumpare päällystetään pensas- ja puuistutuksilla.

Esteettömyys

Tapaninvainion aluepuisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset.

Hoitoluokka

Suunnittelualueen toiminnalliset alueet kuuluvat hoitoluokkaan A2. Suunnittelualuet-
ta rajaavat puustovyöhykkeet kuuluvat hoitoluokkaan C1 ja C3 sekä Tapaninvainion
puoleinen nurmipiennar hoitoluokkaan A3.


