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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Malmin (38.ko) Ampujantien 
ja Filpuksenpuiston asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta

HEL 2015-013069 T 10 03 03

Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut Malmin Ampujantie 3 ja Fil-
puksenpuistoa koskevaan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan todeten siitä kulttuuriympäristöjen vaalimisen 
näkökulmasta seuraavan.  

 Asemakaavan muutos koskee julkisten lähipalvelurakennusten kortteli-
aluetta YL korttelissa 38076, korttelin 38078 tonttia 2, puistoaluetta ja 
katualuetta (Filpuksenpolku ja Ampujantie).  Muutoksen tarkoituksena 
on laajentaa nykyisen päiväkoti Longinojan tonttia Ampujantien 3:ssa 
suurempaa päiväkotirakennusta varten. Lisäksi läheisen Filpuksenpuis-
ton leikkipuistoa uusitaan ja leikkipuistorakennuksen tilat sijoitetaan uu-
teen päiväkotirakennukseen. Nykyisen Longinojan päiväkodin ja Fil-
puksen leikkipuistorakennuksen väliaikaiset väistötilat sijoitetaan Fil-
puksenpolun pohjoispuolen tontille. Tavoitteena on mahdollistaa uu-
den, suuremman lähipalvelurakennuksen rakentaminen päiväkotia ja 
leikkipuistotoimintaa varten ja osa puistoalueesta liitetään korttelialuee-
seen piha-alueen laajentamiseksi. Nykyiset päiväkoti- ja leikkipuistora-
kennukset on tarkoitus purkaa. Uuden päiväkodin on arvioitu valmistu-
van vuonna 2022. 

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen. Kaavoitus on tullut vireille 
kaupungin aloitteesta. Voimassa olevassa asemakaavassa (1987) alue 
on merkitty julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi, puistoksi 
ja katualueiksi. Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty asun-
tovaltaiseksi alueeksi A4 ja liike- ja palvelukeskustaksi C1. Filpuksen-
puisto on Helsingin maisemakulttuurikartassa merkitty osaksi kartano- 
ja tilakeskusten kulttuuriympäristöä. 

Suunnittelualuetta koskeva hankesuunnittelu on käynnissä. Päiväkoti-
rakennuksen hankesuunnitelmaluonnoksen on laatinut arkkitehtitoimis-
to Lehto Peltonen Valkama Oy ja pihasuunnitelman Sitowise. Tontilla 
sijaitsee nykyisin yksikerroksinen päiväkotirakennus ja puistossa yksi-
kerroksinen leikkipuistorakennus. Päiväkoti on rakennettu 1980-luvun 
lopussa ja sen suunnitteli arkkitehtitoimisto Leif Englund & Co. 

Helsingin kaupungin alueella päiväkotirakennuksiin kohdistuu tällä het-
kellä suuria korjaus- ja muutospaineita, mikä ilmenee myös rakennus-
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ten purkamisina. Samaan aikaan päiväkodit halutaan keskittää suu-
rempiin yksiköihin kuin aiemmin. Kolmekymmentä vuotta vanhan ra-
kennuksen purkaminen ei ole kestävän kehityksen mukaista. Kaupun-
ginmuseo ei kuitenkaan katso päiväkotirakennuksella olevan sellaisia 
kulttuurihistoriallisia arvoja, joiden vuoksi se tulisi suojella. Museolla ei 
ole huomautettavaa asemakaavahankkeesta.
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