ALBERGANESPLANADI-PUISTON SUUNNITELMAKUVAUS

1.

LÄHTÖKOHDAT JA TARPEET

Alberganesplanadi-puisto sijoittuu tiiviisti rakennettuun kaupunkirakenteeseen Sellon kauppakeskuksen
ja Leppävaaran rautatieaseman lähellä. Puisto toimii sekä läpikulkureittinä että oleskelualueena alueen
asukkaille ja kauppakeskuksen vierailijoille. Suurin uudistus viime vuosina Alberganesplanadi-puiston
läheisyydessä on ollut pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentaminen ja sen tuomat muutokset kulkuväylissä ja
puiston rajautumisessa ympäröiviin katuihin. Alberganesplanadi-puisto on yleisilmeeltään geometrinen ja
symmetrinen. Kivituhkapintainen pääkäytävä halkoo pitkänmallista puistoa etelä-pohjoissuuntaisesti ja
korttelimaiset puuistutukset sijoittuvat tasariveihin sen molemmin puolin. Minimalistista ulkonäköä
korostaa myös nurmikolla kasvavien puiden yksilajisuus – puiston 70 pilvikirsikkaa kukkivat keväisin
valkoisin kukin.
Tällä hetkellä puusto on huonokuntoista johtuen veden kertymisestä puiden juuristoalueille sekä nurmikon
hoidon aiheuttamista vaurioista pintajuurissa ja tyvessä sekä maan tiivistymisestä juuristoalueella.
Puiston puut ovat kokonaisuudessaan huonokuntoisia ja aiheuttavat vaaraa puiston käyttäjille. Tästä
syystä ne joudutaan kaatamaan lähivuosina.
Uudistamisen lähtökohtana on parantaa puiston toimivuutta muuttamatta puiston yleisilmettä liikaa:
puiden lukumäärä, rivittäinen istutustyyli sekä keväinen kukinta halutaan säilyttää, mutta kasvillisuuden
monimuotoisuutta ja pintojen kuntoa parantaa. Puiden päälaji on päätetty säilyttää kirsikkana
Alberganesplanadi-puistossa, jotta Espoossa on jatkossakin näin ainutlaatuinen kirsikkapuisto.

2.

SUUNNITTELURATKAISUT

2.1

Kasvillisuuden suunnitteluratkaisut

Veden kertyminen puiden juuristoalueelle korjataan tasaamalla maanpinta kuivatuksen parantamiseksi.
Tämä mahdollistaa uusien istutettavien puiden menestymisen puistossa.
Kasvilajien monimuotoisuutta lisätään kirsikkapuulajien lisäksi pensaslajeilla ja monivuotisella
perennaistutuksella. Tarve monimuotoisuuden lisäämiseen puistoalueella nousi esille sekä asukkaiden
esittämissä puiston kehittämistoiveissa että kaupungin puolelta: monimuotoinen kasvilajisto on
kestävämpi ja tuo käyttäjille mielenkiintoisemman ympäristön puistossa. Suunnitelmaluonnoksissa on
neljä eri kirsikkapuulajia, joista osa on valkokukkaisia ja osa asukkaiden toivomia vaaleanpunakukkaisia
rusokirsikoita.
Puiden juuristoalueille suunnitelluilla perenna-alueilla pyritään aiempaa paremmin suojelemaan
istutettavien puiden juuria nurmikonleikkuun aiheuttamilta vaurioilta. Puiston perennoiksi ja pensaiksi on
valikoitunut kestäväksi todettuja valko-, vaaleanpuna- ja sinikukkaisia lajeja sekä talvivihreää tuovia
matalia havupensaita. Perennoissa ja pensaissa on korostettu pitkää kukinta-aikaa. Puistossa halutaan
säilyttää arkkitehtonisen ilmeen lisäksi sen ilmavuus ja pitkien näkymien tuoma turvallisuuden tunne,
joten valikoidut istutukset pysyvät matalina puiden luodessa alueelle kattomaisen latvuskerroksen.
Kevätkukintaa lisätään istuttamalla puiston kulkuväylien vierelle sipulikukka-alueita, jotka nousevat
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maasta ensimmäisinä tuomaan väriä talven jälkeen. Aurinkoisia oleskelunurmia on uudessa
suunnitelmassa varattu edelleenkin puustokorttelien väleihin käyttäjien iloksi.
2.2

Pintojen ja varusteiden suunnitteluratkaisut

Puiston yleisilmettä kohennetaan erilaisilla ratkaisuilla. Kulkuväyliä rajataan luonnonkivisillä reunakivillä,
jotka korvaavat nykyiset painuneet ja lohjenneet betonireunatuet. Puiston käytettävyyttä parannetaan
tuomalla alueelle syväkeräyssäiliö mahdollisia suurempia tapahtumia varten. Puiston valaistusta
parannetaan jo aikaisemmin vaihtamalla nykyiset, kellertävän väristä valoa antavat valaisimet uusiin,
tehokkaampiin ledeihin.

3.

TOIMENPITEIDEN VAIHEITTAMINEN

Alberganesplanadi-puistoon suunnitellut uudistukset voidaan toteuttaa joko kaksi- tai yksivaiheisesti.
Kaksivaiheisessa toteutuksessa puiston pääkäytävän eri puolet uusitaan erillisinä kokonaisuuksina
muutaman vuoden välillä. Sekä yksi- että kaksivaiheisessa toteutuksessa uudet kirsikkapuut on tarkoitus
istuttaa rakentamista seuraavana keväänä. Näin jotta mahdollistetaan paras mahdollinen kasvuunlähtö,
kun puut ehtivät hyödyntää koko kasvukautta juurtumiseen ennen talvea. Resurssien vähyyden vuoksi
ja puistossa säilyvien puiden elinolosuhteiden varmistamiseksi puiden uusiminen yksittäin ei ole
mahdollista, vaan työ on toteutettava joko kerrallaan tai kahdessa osassa.
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