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Tapionpuiston ja Tapionaukion asukastilaisuuden palautevastaukset
Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Tapionpuiston ja Tapionaukion puisto- ja
katusuunnittelutyön. Tapionaukion pysäköintialueen eteläpuolinen bussiterminaalialue poistuu ja
alue yhdistetään osaksi Tapionpuistoa. Alueesta on luonnosteltu Tapiolan keskustan uutta
oleskelupuistoa. Keskeisen sijaintinsa vuoksi puisto tarjoaisi asukkaille ja keskustan palveluissa
asioiville viihtyisän toiminnallisen levähdyspaikan.
Asukastilaisuuden esittelymateriaali löytyy www.espoo.fi/Puistohankkeet → Tapionpuisto.

Kiitos saamastamme Tapionpuistoa koskevista palautteista.
Tapionpuiston asukastilaisuus pidettiin 20.10.2020 klo 17.30-18.30 Tapionpuistossa. Tilaisuuteen
osallistui 14 henkilöä. Tapionpuiston puisto- ja katusuunnitelmaluonnos oli nähtävillä kaupungin
nettisivuilla, sekä Ota Kantaa -sivuilla 20.10.-3.11.2020.
Palautteissa toivottiin lasten leikkipuistoa, skeittipuistoa, kuntoilu- / lähiliikuntapaikkaa, luistelurataa
ja oleskeluun soveltuvia alueita. Grillipaikka sai ääniä puolesta ja vastaan. Pingispöydät katsottiin
useissa palautteissa tarpeettomiksi toiminnoiksi.
Tapionpuisto sijaitsee osittain maanalaisen pysäköintihallin päällä, joka rajoittaa teknisiltä
ominaisuuksiltaan rakentamista. Tällaisia toimintoja ovat mm. skeitti tai vesiaihe, esim. luistelurata.
Esiintymislavan tai kuorolavan sijoittaminen kohteeseen edellyttäisivät tarkempien
rakenneselvitysten laatimista. Laululavan osalta kaupunkisuunnittelukeskus ja rakennusvalvonta
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eivät ole nähneet rakennetta soveltuvaksi puistoon. Suunnittelun edetessä tutkitaan mahdollisuutta
sijoittaa tapahtuma-aukio puistoalueelle.
Keskusaltaan luistelurata on tarkoitus säilyttää Keskusaltaassa. Skeitti ja skuuttialuetta on
kaavailtu sijoitettavaksi Tapiolan uudistuvaan urheilupuistoon.
Tapionpuisto kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, Tapiolan
puutarhakaupunkiin. Tapionpuisto on osa avointa maisemakokonaisuutta, johon kuuluvat
Otsolahden ranta-alueelta Leimuniitty, Kogeninpuisto ja liikenneympyrä. Kaupunginmuseon
näkemyksen vahvistamana, tavoitteena on säilyttää puiston avoin maisematila eikä alueelle nähdä
sopivan toimintoja, jotka edellyttäisivät aitaamista tai korkeita valaistuselementtejä kuten esim.
leikkipaikka, koira-aitaus tai pelikenttä. Satakielirinteen hyväksyttävänä olevassa asemakaavassa
on Tuulimäki-puistossa paikka erilliselle leikkipuistolle, jonka toteuttamista tavoitellaan noin viiden
vuoden päähän.
Tapionpuistoa koskevassa asemakaavassa ei Tapionpuistoon ole osoitettu rakennusoikeutta.
Kiinteiden, pysyvien rakennusten toteutus ei mahdollistu kaavan mukaisesti.
Valaistuksen osalta pyritään puistoon luomaan häikäisemätön ja alueelle sopiva puistovalaistus.
Kohteen jatkosuunnittelun perusperiaatteissa tulee olemaan avoin maisematila, maastonmuotoilu
ja kasvillisuus, kulkuyhteydet ja puistomainen valaistus. Oleskeluun sopivia kalusteita esitetään
sijoitettavaksi kiinteinä sekä puistokäytävien varrelle että nurmialueille. Erikoisrakenteiden määrä
riippuu kohteen rakennuskustannuksista sekä rakenteiden teknisistä ominaisuuksista ja
yhteensovittamisesta maanalaiseen rakenteeseen.
Puisto- ja katusuunnitelman valmistuttua luonnos asetetaan nähtäville vuoden 2021 alussa ja
viedään myöhemmin teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Molemmista julkaistaan tiedotteet
kaupungin nettisivuilla.
Kohteen rakentamisaikatauksi arvioidaan näillä näkymin vuotta 2022.
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