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Kooste Alberganesplanadi-puiston palautteista
Alberganesplanadi-puiston pohjoisosasta järjestettiin kävely 14.9.2021 klo. 17-18 ja
vaihtoehtoinen (samansisältöinen) etätilaisuus 22.9.2021 klo. 17-18. Näihin osallistui
11 + 3 henkilöä järjestäjien lisäksi. Tilaisuuksista oli tiedotettu Lepuski-lehdessä,
maastossa, sosiaalisessa mediassa ja internetissä.

Tilaisuuksien osallistujille kerrottiin mahdollisuudesta antaa palautetta puhelimitse ja
sähköpostitse. Ilmoittautuneille lähetettiin myös linkki palautelomakkeeseen.
Länsiväylä julkaisi jutun aiheesta. Palautetta pyydettiin syyskuun loppuun mennessä
ja sähköposteja kertyi 17 kappaletta.

Sosiaalisessa mediassa (Facebook) on myös käyty aiheesta keskustelua.

Tähän koosteeseen on kerätty palautteiden keskeisin sisältö.

Puiston ulkoasu ja kasvivalinnat

Yleinen asukkaiden mielipide oli, että kukkivasta puistosta pidetään. Ehdotuksia
puiden ilmeen vaihtamisesta tuli jonkun verran ehkä koska haluttiin ehdottaa pitkä-
ikäisempää lajia. Suurin osa saaduista palautteista ja kommenteista oli nykyisen
kaltaisten pienempikokoisten kukkivien puiden kannalla. Monien asukkaiden mielestä
Alberganesplanadi-puiston nykyistä, kirsikkapuuvoittoista ilmettä tulisi vaalia, sillä
toista samankaltaista puistoa Espoossa ei ole.

Kirsikkapuiden ongelmat tulivat myös esille useissa kommenteissa: kaunis kukinta
koetaan liian lyhyeksi ja nykyisten puiden ilme talvella ankeaksi.

Yleinen mielipide oli, että kaikenlainen vehreyden lisääminen puistoalueella olisi
tärkeää. Mielipiteet siitä miten tämä olisi hyvä tehdä jakaantuivat: osa toivoo havu-
kasveja, osa monipuolisempaa pensaskasvillisuutta ja osa perennojen määrän lisää-
mistä puistoalueella.

Monissa palautteissa kävi ilmi, että yleinen mielikuva kirsikkapuiden väristä on
vaaleanpunainen, mikä on osalla puiston kävijöistä johtanut pettymykseen, kun
kukinta onkin osoittautunut valkoiseksi. Asukastilaisuuksissa monet pitivät ajatukses-
ta, että puiston puiden kukinnan väriskaalaa laajennettaisiin nykyisestä yksivärisestä
kukinnasta, vaikka se vähentäisi kerralla kukkivien puiden määrää. Rusokirsikka
toistui lukuisissa kommentissa pidettynä, kauniina lajikkeena vaihtoehdoksi pilvi-
kirsikoille. Osa asukkaista oli myös sen kannalla, että puiden lajivalikoimaa suuren-
nettaisiin myös muihin kukkiviin puulajeihin (omenalajikkeet, pihlajat, tuomet).
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Kasvillisuuden ja erityisesti puiden syysvärin kauneuden tärkeyttä korostettiin useissa
kommenteissa. Rusokirsikka sai tässäkin kannatusta sen lehvästön näyttävän ruskan
vuoksi.

Sekä ryhmittäinen istutustapa värien mukaan että ns. liukuväri-istutus keräsivät kan-
natusta.

Puiden sommittelu jakoi mielipiteitä: osa asukaista pitää nykyisen-kaltaisesta rivittäi-
sestä istutustyylistä sen urbaaniuden vuoksi, mutta muutamat vastaajat kokivat geo-
metrisen ilmeen tylsäksi ja ”taimistomaiseksi”.

Puistossa istuskelun kannalta sekä valoisat alueet että puiden lomassa olevat varjoi-
sammat kohdat koettiin tärkeiksi. Vahvaa mielipidettä siitä tulisiko puiden määrää
lisätä tai vähentää nykyisestä ei ollut, kunhan puistossa säilyy mahdollisuus valossa
nurmikkoalueilla ja varjossa istuskeluun.

Raidejokerin vaikutukset puistoon: monissa kommenteissa toivottiin, että puisto-
näkymät Raide-Jokeriin huomioitaisiin joko suojaamalla ympäristö istutusten avulla
raideliikenteen pölyltä ja ääniltä tai sijoittamalla kasvillisuus puistoon siten, että se
näyttäisi hyvältä ratikasta käsin.

Kukkasipuleita toivottiin istutettavaksi puistoalueelle joko perennojen joukkoon tai
nurmikolle. Kukkasipuleiden ja kesäkukkien kukinta on asukkaille tärkeää. Kesä-
kukkaistutuksia on Sellon puolella sekä Alberganesplanadi-puiston eteläpäädyssä.
Puistoalueen kukkasipuleiden määrää voisi lisätä entisestään (nyt paikoin nurmikolla
krookuksia).

Perennaistutukset puiden juuristoalueella saivat kannatusta. Niittyistutuksesta tuli
yksittäinen toive mutta yhtälailla sitä vastaan tuli mielipiteitä. Perennaistutuksissa
monilajisesta pidettiin eniten.

Rakentaminen

Useimmat asukkaat olivat kaksivaiheisen puiden uusimisen kannalla sillä ehdolla,
että uusimisen toinen vaihe ei vahingoita ensimmäisessä vaiheessa istutettua
kasvillisuutta.

Asukasosallistamista kohteen toteuttamisessa ja kunnossapidossa toivottiin: esim.
puiden istutustalkoot, nimikkopuut, asukastahojen osallistaminen hoidossa jne.



Muistio 3 (4)

16.11.2021

Yhteenveto ja jatko
Palautteista korostui asukkaiden tunneside puistoon ja puihin (osa ollut mukana puita
istuttamassa parikymmentä vuotta sitten). Ei myöskään ymmärretä miksi hyväkuntoi-
silta näyttävät puut pitäisi kaataa.

Puiden kunto on huonontunut nopeasti ja puita on kaatunut jo itsestään. Vaarallisen
huonokuntoiset puut on poistettava ja siten puistoon on muodostunut jo puuttomia
alueita. Vaikka puut ovat juuri päässeet täyteen kasvuun ja osa näyttää todella hyvin-
voivilta niin valitettavasti juuriston lahottava lattakääpä aiheuttaa uusimistarpeen.

Suunnittelussa tutkitaan tarkemmin mahdollisuutta jakaa rakentamista pariin
vaiheeseen, jottei muutos olisi niin suuri kerralla. Näin vaikka se on hankalampi,
vaikeuttaa kokonaisratkaisun löytämistä ja kokonaisilmeen saavuttamista (eri
rakennusvaiheiden välissä näyttää sekavalta) ja tietysti myös pidentää rakentamis-
aikaa aiheuttaen lisäkustannuksia. Puiden uusiminen yksittäin ei ole mahdollista
(tarkoittaisi että alue olisi koko ajan rakennustyömaana ja intensiivisen kastelun
piirissä sekä vaurioittaisi säilytettäviä puita).

Puiston uniikki ominaisuus eli arkkitehtoninen muotopuutarhamainen rivi-istutus sekä
kukkivien puiden runsaus säilytetään, vaikka se ei ole kaikkien mieleen. (Vieressä on
Kartanonpuisto, jossa yksittäisiä isoja puita ja puuryhmiä sekä mutkittelevat puisto-
käytävät.)

Ehdotettuja isokokoisia, leveälatvuisia ja ei-kukkivia puulajeja ei olla tuomassa
puistoon, koska käytettävissä oleva tila on rajallinen ja puiden kasvupaikka-
vaatimukset pitää huomioida. Täysin yksilajikkeisesta puuvalikoimasta kuitenkin
luovutaan ja lisätään puistoon eri kukkivia puita mm. jotta on erivärisiä kukkia ja
kukinta on pidempi sekä syysväritys moninaisempi.

Vaikka pilvikirsikka (ja muut kirsikkalajit) ovat itsessään lyhytikäisiä niin uusien istutet-
tavien puiden alle suunnitellaan muuta kuin leikattavaa nurmea jottei laho pääse taas
juuristoalueella lyhentämään elinkaarta yhtä hurjasti kuin nyt.

Vaikka yksittäisessä vastauksessa toivottiin niittyä puiden alle niin oletamme, että
mielikuvat ovat pikemmin kukkaketomaiset ja ettei huomioida miten ränsistyneeltä
sekin näyttää tiettyinä vuodenaikoina. Vaikka niitty on monimuotoisuuden osalta
kannatettavaa, niin näemme että ne voisivat olla vähemmän keskeisillä paikoilla.
Puiden juuristoalueelle istutettaneen monilajista matalahkoa kasvillisuutta.

Syksyllä 2021/keväällä 2022 rakennetaan pergola ja tehdään muita puiston
rakennustöitä (mm. tulee lisää penkkejä ja pyritään toteuttamaan toive pullon-
keräyksestä). Itse puiden uusiminen alkanee aikaisintaan vuonna 2023. Puita ei
poisteta, jos ne eivät aiheuta vaaraa, kunnes rakentaminen alkaa.
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Vaikka puiston eteläosan tyhjälle kivituhkapintaiselle kentälle toivottiin muutoksia mm.
viheryttä ja puita, esiintymislavaa tai siirreltävää taidegalleriaa, niin alueelle ei olla
tässä vaiheessa tekemässä isompia muutoksia.


