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Kohde

Puistosuunnitelma koskee Meilahdessa sijaitsevaa Valpurinpuistoa.
Suunnitelma perustuu osallistavan budjetoinnin (OmaStadi -palvelu) kautta
jätettyyn ja helsinkiläisten äänestyksessä toteutettavaksi kohteeksi
valitsemaan kehitysehdotukseen ”Valpurinpuisto - aktiivinen ja yhteisöllinen
keidas Meilahdessa”. Työn tavoitteena on Valpurinpuiston korjaus ja
toiminnallisuuden monipuolistaminen eri kohderyhmät huomioiden alueen
yhteisöllisyyttä kasvattaen.
Valpurinpuiston (VP) pinta-ala on noin 22 000 m2.
Valpurinpuisto rajoittuu pohjoisessa Pihlajatien, etelässä Mäntytien
kerrostaloalueisiin, idässä Meilahden ala-asteen kouluun ja lännessä
Meilahden yläasteen kouluun. Valpurinpuisto kuuluu Meilahden käytetyimpiin
korttelipuistoihin ja on kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennettu 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 koulujen
oppilaille välituntiaikoina.
Puiston etelä- ja pohjoisreunassa sijaitsee kivituhkapintaiset raitit, joiden
välissä on nurmikenttä avokalliopaljastumineen, leikkialue sekä pelikenttä.
Pelikenttä toimii talvisin luisteluratana. Leikkialue on varustetasoltaan
vähäinen.
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Suunnitelma
Suunnitelmaratkaisut keskittyvät käyttäjien esittämiin toiveisiin käytön
monipuolistamisesta ja parantamisesta. Puistoon rakennetaan uusi
kiipeilyalue Meilahden ala- ja yläasteen oppilaiden äänestämistä
välinevaihtoehdoista alueen keskiosaan. Nykyinen keinu ja
liukumäki/kiipeilyteline poistetaan huonokuntoisena uuden
kiipeilytelinekokonaisuuden kohdalta ja ne korvataan uudella
yhdistelmäkeinulla ja liukumäellä.
Leikkialueen pinta uusitaan turvahakkeella. Pientenlasten alueelle lisätään
oma pienten keinu. Leikkialueen viereen rakennetaan kivituhkapintainen
oleskelualue pöytä-penkki ryhmineen. Lisäksi puistoon lisätään kaksi
pingispöytää koulujen läheisyyteen sekä penkkejä ja roska-astioita käytävien
varrelle. Pohjoisen kivituhkakäytävän varrelle lisätään muutama picnicpöytäpenkkiryhmä.
Pelikentän kivituhkapinta uusitaan tarvittavilta osin ja kentän laidalle
sijoitetaan uusi katos, jossa on penkki ja pöydät. Kentän huonokuntoinen
koripalloteline korvataan uudella.
Puiston eteläkulmassa kulkeva oikopolku korvataan kapealla puistokäytävällä,
joka johtaa suojatien luota puistoon.
Pienten lasten leikkipaikan ympäriltä poistetaan piikikäs ruusupensas ja
puistoon lisätään kukkivia pienpuita ja matalia pensaita. Pelialueen
pohjoispäädyn aidan taakse istutetaan köynnöksiä. Muuten puistokasvillisuus
säilytetään nykyisellään.
Valaistus
Puiston perusparannuksen yhteydessä parannetaan valaistusta lisäämällä
valaisinpylväitä ja valaisintehoa uusien toimintojen edellyttämässä
laajuudessa. Valaistuksen toteutuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että se
ei häikäise viereisiä asukkaita.
Esteettömyys
Puisto ei ole esteetön. Puiston maastonmuodot säilyvät nykyisellään ja ne
perustuvat luonnollisiin maastonmuotoihin.
Hoitoluokka
Valpurinpuisto säilyy nykyisessä hoitoluokassa: A2 Käyttöviheralue.

