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Kohde
Filpuksenpuisto sijaitsee Malmin (38.) kaupunginosassa. Puisto rajautuu
pohjoisessa Vilppulantiehen, idässä opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueeseen (YO), Filpuksenpolkuun ja julkisten lähipalvelurakennusten
korttelialueeseen (YL), etelässä Longinojanpuistoon (VP) ja lännessä
asuntorakennusten korttelialueeseen (AO2). Filpuksenpuiston laajuus on 1,3
ha. Alueen voimassa olevassa asemakaavassa (12621) Filpuksenpuisto on
merkitty puistoksi (VP).
Lähtökohdat
Puiston suunnittelu perustuu alueen voimassa olevaan asemakaavaan ja
koskee Filpuksenpuiston ja Leikkipuisto Filpuksen peruskorjausta. Samassa
yhteydessä Longinojanpuiston pohjoisosan toimintoja järjestellään uudelleen
Filpuksenpuiston peruskorjauksen vuoksi.
Puistossa sijaitseva vanha leikkipuistorakennus puretaan ja leikkipuiston
sisätilat siirtyvät puistoon rajautuvalle idänpuoleiselle tontille (kortteli 38076)
rakennettavaan uuteen leikkipuisto- ja päiväkotirakennukseen. Samalla
päiväkodin piha laajenee hieman puiston puolelle. Muutoksen myötä
leikkipuiston toimintoja on tarve jäsennellä uudelleen.
Alueen eteläpuolella sijaitsevaan Longinojanpuistoon on suunniteltu uusia
toiminta-alueita, kuten keittiöpuutarha, kuntoilupaikka ja skeittialue, joihin
leikkipuisto Filpuksen palvelut liittyvät luontevasti.
Filpuksenpuiston itäreunaan rajautuva Leikkipuisto Filpus on muodoltaan ja
tilajaoltaan pitkänomainen. Leikkipuistoa rajaavat kumpuilevat
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maastonmuodot sekä paikoin rehevä kasvillisuus, erityisesti ilmeikkäät
terijoensalavaryhmät. Alueen kalusteet, leikkivälineet, pinnoitteet ja
kasvillisuus ovat paikoin huonokuntoisia ja kaipaavat uusimista ja
kunnostamista. Puiston pohjois- ja länsiosa koostuvat avoimista nurmialueista,
joita rajaavat pensasistutukset sekä puuryhmät ja -rivistöt. Puiston halki
pohjois–eteläsuunnassa kulkee keskeinen käytäväyhteys Vilppulantieltä
Longinojanpuistoon ja Longinojan uoman ylitse etelään.
Puistosuunnitelman tavoitteena on luoda Leikkipuisto Filpuksesta ja
Filpuksenpuistosta viihtyisä ja tilallisesti ehyt kokonaisuus. Leikkipuiston
suunnittelussa huomioidaan erityisesti alueen turvallisuus, kulutuskestävyys ja
eri-ikäiset lapset ja nuoret. Puistoon suunnitellut toiminnot liitetään
saumattomasti Longinojanpuistoon suunniteltuihin toiminta- ja viheralueisiin
sekä viereiselle tontille rakennettavaan uuteen päiväkoti- ja
leikkipuistorakennukseen piha-alueineen.
Uuden päiväkoti- ja leikkipuistorakennuksen suunnittelun yhteydessä
leikkipuistoon on suunniteltu uusi varastorakennus. Rakennus on huomioitu
puistosuunnitelmassa tilavarauksena, mutta sen rakentaminen etenee
puistosuunnitelmasta erillisenä hankkeena. Suunnittelussa on huomioitu
tilavarauksena myös Filpuksenpuiston läpi mahdollisesti tulevaisuudessa
toteutettava baanayhteys.
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Leikkipuisto peruskorjataan omaleimaiseksi ja monipuoliseksi leikkipaikaksi,
jonka maisemallisena perusajatuksena on seikkailuhenkinen luontoteema.
Suurin osa nykyisistä kalusteista, varusteista ja leikkivälineistä poistetaan ja
korvataan uudella välineistöllä. Betoninen kahluuallas säilytetään ja
kunnostetaan. Pohjoisosaan rakennetaan uusi peliareena heittokoreineen.
Pintamateriaaleina käytetään asfalttia, kivituhkaa ja leikkivälineiden alla turvaalustaa. Kahluualtaan ympärys kivetään betonikiveyksellä. Puiston
nurmialueet säilytetään pääosin nykyisellään ja kunnostetaan tarvittaessa.
Huonokuntoisia puita ja pensaita poistetaan. Alueen vehreä yleisilme kuitenkin
säilytetään ja poistettavaa kasvillisuutta korvataan uusilla pensas- ja
puuistutuksilla, kuten kukkivilla pien- ja hedelmäpuilla.
Uudet leikkivälineet koostuvat muun muassa erilaisista kiipeilytelineistä,
keinuista, karusellistä, jousikeinuista, tasapainoilunapeista sekä suuresta
hiekkalaatikosta. Näissä suositaan pääosin puisia ja alueen teemaan sopivia
luontohenkisiä välineitä. Pienimmille lapsille osoitetut välineet on keskitetty
puiston keskiosaan kahluualtaan edustalle. Suunnitelmaan sisältyvät myös
uudet penkit ja pöytäryhmät sekä pyörätelineet.
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Valaistus
Puiston valaistus uusitaan.
Tasaus ja kuivatus
Puiston tasaus ja alueen kumparemaiset maastonmuodot säilytetään pääosin
nykyisellään. Alueen kuivatus järjestetään pinnan kallistuksilla
hulevesikaivoihin.
Esteettömyys
Puiston käytävät täyttävät esteettömyyden perustason vaatimukset.
Hoitoluokka
Suunnittelualue säilyy hoitoluokassa A2.

