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Kohde Puistosuunnitelma koskee Meilahdessa sijaitsevaa Valpurinpuistoa.Suunnitelma perustuu osallistavan budjetoinnin (OmaStadi -palvelu) kauttajätettyyn ja helsinkiläisten äänestyksessä toteutettavaksi kohteeksivalitsemaan kehitysehdotukseen ”Valpurinpuisto - aktiivinen ja yhteisöllinenkeidas Meilahdessa”. Työn tavoitteena on Valpurinpuiston korjaus jatoiminnallisuuden monipuolistaminen eri kohderyhmät huomioiden alueenyhteisöllisyyttä kasvattaen.
Valpurinpuiston (VP) pinta-ala on noin 22 000 m2.
Valpurinpuisto rajoittuu pohjoisessa Pihlajatien, etelässä Mäntytienkerrostaloalueisiin, idässä Meilahden ala-asteen kouluun ja lännessäMeilahden yläasteen kouluun. Valpurinpuisto kuuluu Meilahden käytetyimpiinkorttelipuistoihin ja on kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokasrakennettu puisto. Puiston alkuperäinen suunnittelija on ollut Bengt Schalin.
Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat
Puisto on perustettu 40-luvulla kallioiselle ja mäntyvaltaiselle metsäalueelle.Puiston alkuperäinen sommitelma on pysynyt lähes alkuperäisessä asussaan.Se tarjoaa virkistysmahdollisuuden lähiasukkaille sekä viereisten koulujenoppilaille välituntiaikoina.
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Puiston etelä- ja pohjoisreunassa sijaitsee kivituhkapintaiset raitit, joidenvälissä on nurmikenttä avokalliopaljastumineen, leikkialue sekä pelikenttä.Pelikenttä toimii talvisin luisteluratana. Leikkialue on varustetasoltaanvähäinen.
Suunnitelma

Suunnitelmaratkaisut keskittyvät käyttäjien esittämiin toiveisiin käytönmonipuolistamisesta ja parantamisesta. Puistoon rakennetaan uusikiipeilyalue Meilahden ala- ja yläasteen oppilaiden äänestämistävälinevaihtoehdoista alueen itäosaan kivituhkakentän yhteyteen. Puistoneteläkulmassa kulkeva oikopolku korvataan puistokäytävällä, joka johtaasuojatien luota puistoon, kentälle ja rakennettavalle kiipeilyalueelle.
Leikkialueen pinta uusitaan turvahakkeella. Puiston nykyinen keinu korvataanuudella yhdistelmäkeinulla ja pientenlasten alueelle lisätään oma pientenkeinu. Leikkialueen viereen rakennetaan kivituhkapintainen oleskelualuepöytä-penkki ryhmineen. Lisäksi puistoon lisätään kaksi pingispöytää koulujenläheisyyteen sekä penkkejä ja roska-astioita käytävien varrelle.
Pelikentän kivituhkapinta uusitaan tarvittavilta osin ja kentän laidallesijoitetaan uusi katos, jossa on penkki ja pöydät. Kentän huonokuntoinenkoripalloteline korvataan uudella.
Pienten lasten leikkipaikan ympäriltä poistetaan piikikäs ruusupensas japuistoon lisätään kukkivia pienpuita ja pensaita. Pelialueen pohjoispäädynaidan taakse istutetaan köynnöksiä. Muuten puistokasvillisuus säilytetäännykyisellään.

Valaistus
Puiston perusparannuksen yhteydessä parannetaan valaistusta lisäämällävalaisinpylväitä ja valaisintehoa tarpeellisin osin.  Valaistuksen toteutuksessakiinnitetään huomiota siihen, että se ei häikäise viereisiä asukkaita.

Esteettömyys
Puisto ei ole esteetön.

Hoitoluokka
Valpurinpuisto säilyy nykyisessä hoitoluokassa: A2 Käyttöviheralue.


