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ALKUSANAT 
Tämä toiminnanohjaussuunnitelma on laadittu Axxell Överby kampuksen ja                              
viheralan näyttelypuisto Marketanpuiston alueelle osana Hämeen ammattikorkeakoulun 
Rakennetun ympäristön hortonomitutkinnon kurssia Rakennetun ympäristön hallinnointi. 
Toiminnanohjaussuunnitelma on laadittu puistoalueen käyttöön kooten yhteen 
dokumenttiin puistoa koskeva tieto. Dokumenttia voidaan hyödyntää 
Green Flag Award (GFA) –tunnustuksen hakuprosessissa, ja se noudattaa GFA-
kriteeristön rakennetta, jotta hakemuksen valmistelu on mahdollisimman helppoa.   
 
Haluamme kiittää Axxell Överbyn kampuksen ja näyttelypuisto Marketanpuiston 
henkilökuntaa yhteistyöstä ja avusta dokumentin laatimisessa. Erityiset kiitokset haluamme 
osoittaa Marketanpuiston Ystävät ry:n toiminnanjohtajalle Märta Angervuorelle, Axxell 
Överbyn yksikönjohtaja Heidi Wirtaselle, Marketanpuiston infopisteen hoitaja Catharina 
Hanstén, ympäristövastaava Carina Lindströmille sekä työturvallisuusvastaava Maria 
Westerholmille. Ellei toisin mainita, dokumentin lähteenä on käytetty Axxell Överbyn ja 
Marketanpuiston henkilökunnan haastatteluita sekä muita alueen toimijoiden lähteitä.  

 
GREEN FLAG AWARD 

Green Flag Award on kansainvälinen viheralueiden ja puistojen 
tunnustusjärjestelmä, joka on saanut alkunsa Englannissa vuonna 1997. 
Tunnustuksen saaneet puistot ja viheralueet ovat erityisen hyvin ja 
mahdollisimman luonnonmukaisesti hoidettuja, kaikille avoimia ja 
saavutettavissa olevia viheralueita, joissa sekä käyttäjät että luonnon 
monimuotoisuuden säilyttäminen on otettu huomioon. Suomessa 
ensimmäinen, vuonna 2016 tunnustuksen saanut puisto 

on Lepaan Puutarhaoppilaitoksen kampusalue. Tällä hetkellä GFA – 
tunnustuksen saaneita puistoja on Suomessa yhteensä 9. Suomessa  
Green Flag Awardia hallinnoi ja tuomaroi Viherympäristöliitto. Tavoitteena on 
luoda Green Flag Awardista Suomessa tunnettu viheralueiden 
tunnustusjärjestelmä, jakaa tietoa ja viheralan toimintatapoja sekä antaa 
tunnustusta ja palkita viheralan osaajia. (Viherympäristöliitto. n.d.)  
 
Tämä toiminnanohjaussuunnitelma tehdään alueelle, jonka muodostavat 
ammattioppilaitos Axxell Utbildning Ab:n Överbyn kampus sekä 
Marketanpuiston Ystävät ry:n ylläpitämä Marketanpuisto. Viittaamme 
alueeseen tässä dokumentissa myös nimellä Margretebergin alue. 
Puistoalue sijaitsee Espoon Järvenperässä. Axxell Överbyn kampus tarjoaa 
artesaani- ja puutarha-alan ammattiopintoja. Marketanpuiston alue toimii 
viheralan yritysten piha- ja puistorakentamisen näyttelypuistona, ja on 
Suomen suurin näyttelypuisto. Axxell Överby ylläpitää myös alueen 
kasvihuoneita, taimistoa ja talvipuutarhaa. Oppilaitos ja Marketanpuisto 
toimivat tiiviisti yhteistyössä sekä hoitavat ja kehittävät puistoaluetta yhdessä.  
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1 JOHDANTO 
 

Axxell Överby kampus on jo vuonna 1945 nykyiselle paikalleen muuttanut 
ammattioppilaitos, joka tarjoaa muun muassa puutarha-alan opetusta. 
Marketanpuiston alue on Suomen suurin piha- ja puistorakentamisen 
näyttelypuisto ja kerää vuosittain lähes 100 000 kävijää. Marketanpuistolla on 
noin 80 jäsenyritystä, jotka esittelevät tuotteitaan ja taidonnäytteitään 
yrityspuistossa. Oppilaitoksen ja Marketanpuiston yhteisalue sijaitsee Kehä 
III -valtatien sekä Matalajärven välissä vanhan Margretebergin kartanon 
alueella. 15 hehtaarin alueella Marketanpuistoa on 8 hehtaaria 
ja Axxell Överby kampuksen alue kattaa loput 7 hehtaaria. Alueella on 
tuhansittain eri kasveja sekä paljon vanhaa kartanonaikaista puustoa mukaan 
lukien tammimetsä. Viheralueena puisto on monipuolinen ja monimuotoinen, 
sekä ammattilaisille että puutarhaharrastajille suunnattu puisto. Alue on 
yksityisessä omistuksessa, mutta avoin kaikille. Marketanpuisto toimii 
viherrakentamisen tuotteiden, palveluiden ja taimituotannon näyttelyalueena, 
ja on merkittävä toimija viheralalla. Axxell Överby kampuksen ja 
Marketanpuiston muodostama yhteistyö puistoalueella on mahdollistanut 
arvokkaan alueen säilyttämisen ja kehittämisen. 

Oppilaitoksen ja jäsenyritysten näyttelyosastojen lisäksi alueella on 
vuokrattavia kokoustiloja, taimisto, lounaskahvila Margreteberg, ratsastustalli 
sekä myös yksityistä asutusta.  Historiallisen kartanorakennuksen vuoksi 
alue on maisemaltaan ja rakennustensa osalta kulttuurihistoriallisesti 
arvokas. Matalajärvi on suojeltu lintujärvi ja yksi suomen runsaslajisimpia 
lintujärviä. Alueella järjestetään paljon tapahtumia viheralan messuista ja 
markkinoista koiranäyttelyihin. Myös lähialueen koulujen lapset 
ovat ottaneet Marketanpuiston omakseen ja varsinkin talvella puistossa 
sijaitseva pulkkamäki on suosittu.  
 
 

 
 
 
 
Kartta: Margretebergin sijainti (Annamari Vuola).  
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1.1 Alueen historia 
 

Axxell Överbyn kampus ja Marketanpuisto sijaitsevat historiallisen 
Margretebergin kartanon alueella. Kartanorakennus kiinteistöineen on 
Svenska Småbruk och Egna hem Ab:n omistuksessa. Nykyinen päärakennus 
on rakennettu 1700-luvun loppupuolella, ja saanut tämänhetkisen 
ulkomuotonsa 1800-luvulla. Tila on kuitenkin ollut olemassa jo 1500-luvulla, 
jolloin alueella on ollut talonpoikaisasutusta. Talonpoika Anders Nilssonin 
aikana 1600-luvun alussa tilasta tuli ratsutila, jona se pysyi, toki pahasti 
rapistuen ja köyhtyen, vuosisadan loppuun. Tilan nimi on vaihdellut ja sen 
vanhin tunnettu nimi, Bölsbyn tila, oli käytössä vielä 1700-luvun puolivälissä. 
Nimen Margreteberg tila sai 1800-luvun alussa. Tila on ollut nykyisin 
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävän Träskändan kartanon 
ulkotila. Träskändan kartano sijaitsee itään Margretebergista, nykyisen Kehä 
III:n toisella puolella. Träskändan kartanon rakentaminen aloitettiin 1700-
luvulla, mutta varsinainen kartanon kulta-aika oli 1800-luvulla Aurora 
Karamzinin omistuksen aikana, jolloin sen nykyinen päärakennus on 
valmistunut. Träskändan kartanon puisto on säilynyt maisemaltaan 
alkuperäisenä ja on suojeltu. 
 
Margretebergin kartanon maisemaa kuvataan eri lähteissä hyvin hoidetuksi 
ja merkittäväksi puistoksi ja puutarhaksi, jonka alueella on paljon arvokkaita 
jalopuita. Kartanon puistoa ympäröi luonnonkiviaita. Itse kartanorakennus 
sijaitsee mäen päällä, ja alueella on myös useita kartanoon kuuluvia entisiä 
maatalous- ja talousrakennuksia. Tila on toiminut muun muassa maitotilana 
ja alueella on ollut sekä viljelyksiä että karjaa. Mainittavia rakennuksia ovat 
1900-luvun alussa rakennettu tilanhoitajan asunto, 1800-luvun lopulla 
rakennettu karjakon asuinrakennus, 1893 rakennettu kivinavetta, 1900-luvun 
alkupuolen hirsinen sikala, sekä Lampolaksi nykyisin nimetty vanha 
viljamakasiini.   
 
 

 
 

Kuva: Margretebergin kartanon päärakennus. Lähde: Marketanpuiston Ystävät ry.  
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Tila on ollut yksityisessä omistuksessa eri suvuilla aina vuoteen 1936 asti, 
jolloin nykyinen omistaja Svenska Småbruk och Egna hem Ab osti sen 
kenraalimajuri Wilhelm Thesleffiltä. Muistelmissaan (s. 12–16) Dagmar 
Enckell os. Thesleff muistelee Margeretebergiä näin: ”Lopulta saapui se suuri 
päivä keväällä 1927, että sain palata Suomeen. Se oli suuri päivä!! Suuri, 
suuri päivä! Isä oli alhaalla höyrylaivan luona, autonsa kanssa, ja me ajoimme 
Espooseen, sille tilalle, jonka hän oli ostanut minun ollessani poissa, vanhan 
Margretebergin, Grundträsketin rannalla, Gammelgårdsvägenillä. Olin 
luonnollisesti ylitsevuotavan utelias näkemään uuden kotini – ja kuinka 
satumaisen kauniilta se minulle näyttikään – tänä säteilevänä kesäkuun 
iltapäivänä, kääriytyneenä vanhojen tammiensa alle, lippu heiluen ylhäällä 
salossa, suurella kauniilla vihreällä ja hyvin hoidetulla ruohikolla – valkoinen 
lipputanko niin korkea, matalan puutalon edessä…järvi sädehtien lumoavana 
auringossa, ja rehevät vanhat syreenipensaat nupuillaan pihan ympärillä.” 
(Käännös) 
 
Myös oppilaitoksella on pitkä historia Margretebergin alueella. Överby Skola 
för landsbygdens yrken muutti Kirkkonummen Överbystä jo vuonna 1945 
Margretebergin alueelle, ja kartanon läheisimmät koulun rakennukset 
valmistuivat vuonna 1952. Puutarha-alan opetus alkoi koulussa 1960-luvulla 
ja 1970-luvulla muutti ruotsinkielinen puutarhurinkoulutus Turusta 
Överbyhyn. Nykyinen koulun päärakennus on valmistunut vuonna 1983.  

(kts. Historialliset lähteet)  

 

 

 

 

Kuvat oikealla: Koulun toimintaa vuosien varrella. Lähde: Axxell Överby.   
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1.2 Alueen kehittyminen puistoksi ja tulevaisuuden näkymät 
 

Marketanpuiston tarina alkoi vuonna 1996 ruotsinkielisen 
puutarhaoppilaitoksen, silloisen Överby Trädgårdsskolanin, oppilaiden 
suunnitteluprojektista. Oppilastyönä aloitettu näyttelypuiston suunnittelu osui 
yksiin Viherympäristöliiton suunnitelmien kanssa löytää sopiva viheralue 
näyttelytoimintaan. Kun tavoitteet ja suunnitelmat alueen kehittämisestä 
yhteistyössä oli sovittu, alkoi puiston rakentaminen jo seuraavana vuonna. 
Puiston tavoitteeksi asetettiin näyttelytoiminnan järjestäminen niin 
harrastajille kuin ammattilaisillekin. Mukaan lähtivät myös kymmenet 
yhteistyöyritykset jo alusta alkaen. Alueen yleissuunnitelmasta vastasi 
Hanna Hentinen, ja puisto jaettiin pieniin tontteihin, joille jokainen jäsenyritys 
sai itse suunnitella oman osastonsa. Jäsenyritykset huolehtivat oman 
osastonsa suunnittelusta ja toteutuksesta. Vuonna 2002 puistoa laajennettiin 
Katriina Arrakosken suunnitelmien mukaan.   
 
Marketanpuiston Ystävät ry perustettiin vuonna 2001 hallinnoimaan 
näyttelypuiston toimintaa ja maa-alueita, ja se vastaa puiston kehittämisestä, 
ylläpidosta ja tapahtumista. Marketanpuiston syntyminen ja 
kehittyminen on alusta alkaen ollut tiivis ja onnistunut yhteistyö 
oppilaitoksen, Viherympäristöliiton ja viheralan yritysten sekä muiden 
toimijoiden kesken. Puistolla on opetusta tukeva rooli ja sitä käytetään 
kasvituntemuksen, viherrakentamisen, kunnossapidon sekä 
laitetuntemuksen opetuksessa. Samalla oppilaat luovat suhteita viheralaan.   
 
Alueen yhtenä kehitysprojektina on hulevesikeskus, joka käynnistettiin 
vuonna 2016 ja joka jatkuu edelleen. Projektin tarkoituksena on 
luoda Marketanpuistosta Suomen johtava näyttelypuisto myös 
hulevesihallinnan ja hulevesiratkaisuiden osalta. Hulevesiprojektin 
tavoitteena oli avata kesällä 2021 ensimmäinen hulevesiuoma ja -ratkaisujen 
esittelyalue ja tämä toteutui.  Uoman varrella esitellään kolmen eri yrityksen 

erilaisia tapoja käsitellä, viivytellä ja ohjata hulevesiä. Aluetta kehitetään 
edelleen. Lampola-rakennus toimii nykyisin vuokrattavana kokoustilana.  
 
Kuva: Puisto elokuisena aamuna. Lähde: Marketanpuiston Ystävät ry. 
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1.3 Nykytila ja toiminta 
 

Axxell Överbyn kampus ja Marketanpuisto ovat sekä koulun käytössä että 
avoin viheralue kaikille vierailijoille. Koulun ja puiston aluetta on mahdoton 
erottaa toisistaan vierailijana – Margretebergin alue on yhtenäinen 
puistoalue, joten myös käyttö ja toiminta sijoittuu koko alueelle. Alueella 
Överbyn kampus ylläpitää taimistoa, kasvihuonetta ja talvipuutarhaa. Täällä 
järjestetään paljon viheralan tapahtumia, messuja ja kausimarkkinoita, 
puistojumppaa, opastettuja kierroksia ja koiranäyttelyitä. Puistoalue on avoin 
retkikohde ja suosittu puutarhaharrastajien keskuudessa. Marketanpuiston 
jäsenyrityksillä on mahdollisuus käyttää puistoa ja omaa näyttelyosastoaan 
asiakastapahtumissaan. Kiinteistöissä on vuokrattavia tiloja yritysten 
käyttöön sekä myös vuokrattavia asuntoja. Lampola valmistui 2016 
vuokrakäyttöön pieniä tapahtumia ja kokouksia varten ja tarjoaa näin myös 
jäsenyrityksille mahdollisuuden saada tilan käyttöönsä. Puiston alueella toimii 
myös lounaskahvila.   

Alueen ja puiston rakenne muodostuu kahden sisääntuloväylän väliin ja 
voidaan jakaa koulun rakennuksiin ja niiden ympäristöön, kartanon vanhoihin 
rakennuksiin ja puistoalueeseen niiden ympärillä sekä näyttelypuiston 
jäsenyritysten muodostamaan näyttelyalueeseen. Myös taimisto, 
talvipuutarha ja kasvihuone ovat yksi alue, mutta ne rajataan pois tästä 
toiminnanohjaussuunnitelmasta. Uusi hulevesiuoma kulkee miltei koko 
puiston läpi sen koillislaidalla.  Margretebergin alue on merkittävä puistoalue 
ja sen toimijat vaikuttajia viheralalla. 

 

 
Kuvat oikealla: Taimimyyntiä markkinoilla ja osa yrityspuiston karttaa. Lähde: 
Marketanpuiston Ystävät ry.   
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2 SAAPUMINEN 
 

 
Margretebergin alue sijaitsee Espoossa Kehä III-tien varressa, noin 23 
kilometrin päässä Helsingistä. Julkisilla matka Helsingin keskustasta 
kestää noin 50 minuuttia ja yksityisillä kulkuvälineillä noin 35 minuuttia. 
Alueelle sijoittuu eri toimijoita, mutta se on asuinrakennusten piha-alueita 
lukuun ottamatta kokonaisuudessaan avoinna näyttelypuiston kävijöille.  
  
Puistoon saavutaan kahdesta suunnasta, Pehtorintien 
(Ammattioppilaitos Axxell Överby) ja Margretebergintien (yrityspuisto) 
puolelta. Julkisen liikenteen pysäkit sijaitsevat lähempänä Axxell Överbyn 
kampusta (Pehtorinkuja 3). Omalla autolla saapuville käytännöllinen 
saapumissuunta on myös Margretebergintien puolelle sijoittuva 
parkkialue. 

 
 
Kartta: Alueen pysäköinti ja saapuminen (Annamari Vuola).   
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2.1 Sisääntulo 
 

Margretebergin alueelle sijoittuu eri toimijoita, mutta se on kokonaisuutena 
avoin kaikille kävijöille. Tulijat toivotetaan molemmissa sisääntuloissa 
tervetulleiksi taululla, jossa annetaan perusohjeita alueella toimimiseen ja 
viitataan lisätietojen saamiseksi myös verkko-osoitteeseen. Ohjeissa 
vierailijoita kannustetaan tutustumaan vapaasti ympäristörakentamisen 
malleihin, tuotteisiin ja kasveihin. Myös leikkivälineiden kerrotaan olevan 
vapaasti kokeiltavissa.  

 

2.2 Hyvä ja turvallinen saavutettavuus 
 

Kohteen sijainti kehätien varrella tekee alueesta helposti saavutettavan. 
Puistoon on vapaa pääsy ja molempien sisääntulojen puolella on tilavat 
parkkialueet. Valtaväylän läheisyys myös mahdollistaa sujuvan liikenteen 
alueelle ja alueelta pois suurempienkin yleisötapahtumien yhteydessä, ja 
pysäköinnille järjestyy ympäröiviltä alueilta tarvittaessa lisätilaa. Julkisilla 
liikennevälineillä tuleville on kehätien toisella puolella useampia 
bussipysäkkejä. Niiden suunnasta saapuminen ja kehätien ylitys puiston 
puolelle tapahtuu Pehtorintien ylikulkusiltaa pitkin.  

Puiston hyvä saavutettavuus palvelee monenlaisia käyttäjäryhmiä. 
Liikenneväylien läheisyydestä huolimatta rauhallisessa maalaismaisemassa 
sijaitseva näyttelypuisto on viihtyisä vierailukohde paitsi puutarhoista ja 
viherrakentamisesta kiinnostuneille, myös esimerkiksi lapsiperheille.  
 

Kuvat oikealla: Opasteita sisääntuloissa (Marketanpuiston Ystävät ry ja alla oleva kuva Päivi 
Majander-Nordenswan).   
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2.3 Opasteet 
 

Näyttelyosastojen sijainnit selviävät Margretebergintien sisääntulon puolella 
sijaitsevasta opastetaulusta. Ammattioppilaitos Axxell Överbyn rakennukset 
kuvataan Pehtorintien sisääntuloalueella. Muutoin yleisöä ohjataan alueella 
kohdekohtaisilla tauluilla ja viitoituksilla.  

Opasteita käytetään kulunohjaamisen lisäksi myös kasveille. Margretebergin 
alueen tuhansien kasvien inventointi on merkittävä kehitysprojekti, johon 
kuuluu osana myös kasvien nimikylttien sijoittaminen kävijöiden iloksi ja 
opiksi.  

 

Kuvat kylteistä Päivi Majander- Nordenswan ja kasviopaste Marketanpuiston Ystävät ry. 

   

2.4 Esteettömyys alueella 
 

Alueen kulkureitit ovat pääosin kivituhkapintaisia. Väylät sopivat 
lastenrattaille ja pääosin myös pyörätuolin käyttäjille. Talvikaudella puiston 
pääkulut aurataan hyvin ja alue on valaistu. Alueen ulkovalaistus on osittain 
uusittu vuodesta 2016 lähtien. Alue täyttää esteettömyyden vaatimukset.  

Alue on kiinnostava kohde eri ikäryhmille. Lapsiperheille näyttelypuisto 
esittelee viherrakentamisen osana myös leikkivälineitä. Talvisin puiston 
kaakkoisnurkan maisemakukkula houkuttelee vierailijoita pulkkailemaan. On 
tärkeää, että alue palvelee eri kohderyhmiä.   
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Kuva Päivi Majander-Nordenswan  

 

3 TERVEELLISYYS JA TURVALLISUUS 
 

3.1 Laadukkaiden tilojen ja aktiviteettien tarjonta 
 

Margretebergin puistoalue tarjoaa vierailijalle esteettisen puutarha-alaan ja 
viherrakentamiseen perehdyttävän elämyksen. Alueen vanha rakennuskanta 
ja maaseutumainen lähiympäristö luovat ainutlaatuiset puitteet 
tunnelmalliselle puistolle. Margretebergin alue on viihtyisä ja virkistävä 
vierailukohde niin maisemallisesti kuin rakennetun puistoalueen osalta. Se 
soveltuu rauhalliseen vaelteluun kasvillisuusalueiden keskellä, tarjoaa 
levähdyspaikkoja ja nautinnollisia puutarhaelämyksiä.  

Alueella järjestetään paljon erilaisia tapahtumia; messuja, eri vuodenaikojen 
markkinoita (kevät, syksy ja joulu), erilaisia kursseja, puistojumppia, 
opastettuja kierroksia. Ja mikä tärkeintä, puisto tarjoaa laajat 
puutarhakasvien kokoelmat ja toimii näin sekä oppimisympäristönä että 
piharakentajan tuotekirjastona. Alueella toimii ympärivuotisesti myös 
lounaskahvila Margreteberg. Puistosta löytyy kaksi kompostikäymälää ja 
WC-tilat löytyvät myös lounaskahvilasta. 

 

3.2 Turvalliset laitteet ja tilat 
 

Leikkivälineiden esittelyalueet ovat käytännössä leikkialueita ja välineiden 
turvallisuus tarkastetaan säännöllisin väliajoin. Niiden yhteyteen on sijoitettu 
hätätilanteiden ja korjaustarvetilanteiden varalta leikkipaikan tunnistetaulut, 
joista käyvät ilmi yleinen hätänumero ja paikan osoite. Kylteistä löytyvät myös 
yhteystiedot laitteiden rikkoutumisen tai muun turvallisuuteen liittyvän 
epäkohdan ilmoittamista varten. 
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3.3 Turvallisuus  
 

Yleisestä turvallisuudesta alueella vastaa Axxell Överbyn 
turvallisuuskomissio. Riskien arviointia ja pelastussuunnitelmien päivittämistä 
tehdään säännöllisesti. Alueella on oma, myös päivystyksestä huolehtiva 
kiinteistönhoitaja. Kulunvalvonta toteutetaan sähköisillä lukkojärjestelmillä. 
Aukioloaikojen ulkopuolella Margretebergin aluetta vartioi yksityinen 
vartiointiliike.    

Työntekijöiden turvallisuus toteutuu työehtosopimusten mukaisesti. Kaikki 
koulutetaan työtehtäviä vastaavasti ja turvallisuuskoulutus on säännöllistä. 
Uudet työntekijät perehdytetään turvallisuuteen liittyviin asioihin ja 
turvallisuuskierroksia järjestetään aina tarpeen mukaan. Alueella 
työskentelevällä henkilöstöllä, kausityöntekijöillä ja opiskelijoilla on kaikilla 
voimassa olevat viheralan yleiset työturvakoulutukset (kasvinsuojelu, tulityö, 
ensiapu, työturvallisuus). Samoin kaikille alueella työskenteleville 
huolehditaan työtehtävien ja vuodenaikojen mukaiset työvaatteet ja 
suojavälineet. Tapaturmariskejä vähennetään ennakoivasti pitämällä kirjaa, 
paitsi mahdollisista tapaturmista, myös läheltä piti -tilanteista. Läheltä píti -
tilanteiden ammattimainen seuranta ja mahdollisten vaadittavien muutosten 
välitön läpivienti takaa sen, että alueella tapahtuu hyvin vähän 
onnettomuuksia.  

 
3.4 Koirien huomioiminen  
 

Koirat ovat Margretebergin alueelle tervetulleita, ja puiston alueella 
järjestetäänkin kesäkausina koiranäyttelyitä. Koirat ohjeistetaan pidettäväksi 
silloin ja muulloinkin kytkettyinä, ja omistajat siivoavat koiriensa jätökset 
alueen sekajäteastioihin.   
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4 KUNNOSSAPITO JA PUHTAUS 
 

 

Margretebergin alueella toimivan koulun vuoksi päätöksenteossa 
painottuu opettamisnäkökulma sekä opiskelijoiden tarpeet. Tämä näkyy 
muun muassa kasvillisuuden monimuotoisuutena sekä päivitettynä ja 
monipuolisena konekantana. Puiston ja siellä olevien rakenteiden 
kunnossapito on tärkeää, sillä se vaikuttaa alueen esteettisyyden lisäksi 
hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Kunnossapidossa huomioidaan muun 
muassa viheralueiden, puuston, rakennusten, rakenteiden ja laitteiden 
kunnossapito sekä jätehuollon kysymykset. Alueen päätöksenteossa 
huomioidaan luonnon monimuotoisuus, ekologisuus ja kestävä kehitys 
samalla, kun hoitotaso pidetään korkealla. 

 

4.1 Jätehuolto ja kierrätys 
 

Margretebergin alueen jätehuolto toimii ajantasaisen lainsäädännön sekä 
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) antaman ohjeistuksen 
puitteissa, ja sen avulla estetään roskaantumisesta aiheutuvia ongelmia. 
Alueelle on laadittu jätestrategia, joka liittyy Axxell Utbildning Oy:n 
johtamisjärjestelmään, ja se noudattaa ympäristöjohtamisen ISO 14001:2015 
standardeja. Sertifikaatti myönnettiin 2011, jonka jälkeen sertifiointi on 
päivitetty useaan otteeseen.   

Axxell Överbyn tavoitteena on lajitella ja kierrättää materiaaleja 
mahdollisimman pitkälle. Tavoitteena on myös, että opiskelijat ja henkilökunta 
tietävät, kuinka jätteet pitää lajitella, ja että oikeat jäteasiat ovat helppo löytää. 
Lisäksi opetuksessa suositaan ympäristöystävällisiä materiaaleja ja 

työskentelytapoja. Alueella lajitellaan sekajätteestä paperi, kartonki, lasi, 
metalli ja biojäte. Lisäksi alueella lajitellaan sähkö- ja elektroniikkaromu sekä 
vaaralliset jätteet, joita säilytetään lukitussa varastokaapissa. Jätteiden 
lajittelua tapahtuu kaikissa koulu- ja talousrakennuksissa sekä puistoalueilla.   

Jätteen kuljetus ja väliaikaiset säilyttämispaikat (roskakatos 
lajittelupisteineen) on järjestetty ja sijoitettu niin, että ne eivät häiritse puiston 
käyttöä tai maisemaa. Jäteastioita tyhjennetään kesäkautena kerran viikossa 
tai tarvittaessa useammin, ja niiden kuntoa tarkkaillaan. Syntyvän jätemäärän 
vuoksi Margretebergin alueella ei kompostoida alueella syntyvää kasvijätettä, 
vaan se kuljetetaan Ämmässuolla sijaitsevaan Helsingin seudun 
ympäristöpalveluiden (HSY) ekoteollisuuskeskukseen, jossa biojätteestä 
tuotetaan biokaasua ja kompostia (HSY, n.d.).   

Alueen henkilökunta on yhteisesti vastuussa puiston ja tilojen siisteydestä 
roskaantumisen suhteen. Myös näytteilleasettajilla ja vierailevalla yleisöllä on 
vastuuta roskaantumisen ehkäisemisessä. Yleisön käytössä olevia roska-
astioita (sekajäte) on puistossa riittävästi, ja ne on sijoitettu niin, että niitä on 
helppoa ja turvallista käyttää. Marketanpuistossa on myös tarjolla 
koirankakkapusseja, ja koirien jätösten keräämistä pyritään edistämään 
keräämiseen kehottavilla kylteillä. 



  
AXXELL ÖVERBY CAMPUS & MARKETANPUISTO 15 

 

 

4.2 Viheralueiden kunnossapito 
 

Marketanpuiston ja Axxell Överbyn kampuksen alueilla on runsaasti erilaisia 
kasveja; perennoja, pensaita, puita sekä havuja. Joukossa on monia 
mielenkiintoisia kasvilajeja ja -lajikkeita sekä harvinaisuuksia. Alueilla on 
koettavaa ja nähtävää ammattilaisille ja puutarhaharrastajille, mutta myös 
vapaa-ajallaan puistoon poikkeaville ohikulkijoille. Alueet tarjoavat 
mahdollisuuden myös Axxell Överbyn puutarhaoppilaitoksen opiskelijoille 
tutustua kattavasti erilaisiin kasveihin ja niiden hoitoon sekä puiston alueiden 
kunnossapitoon.  

Hoidettavat alueet ovat Axxell Överby kampuksen alueet ja Marketanpuiston 
näyttelyalue, joka on Suomen suurin piharakentamisen näyttelypuisto.  
Kaikkinensa yhteensä 15 hehtaarin alueet ovat hoidoltaan sekä 
kasvillisuudeltaan vaihtelevia ja monipuolisia. Margretebergin alueelta löytyy 
niin puistoalueita, näyttelypuisto, tammimetsä sekä niittymäisiä reuna-alueita.  

Margretebergin aluetta hoidetaan vuosittain palkattujen kausityöntekijöiden 
voimin. Heidät on jaettu hoitotiimeihin aluejaon mukaisesti. Koulun alueista 
vastaavassa tiimissä on kaksi puutarhuria, kesätyöntekijöitä sekä 
harjoittelijoita. Toinen tiimi hoitaa Marketanpuiston näyttelyalueen 3–4 
puutarhurin, kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden avulla. Palkatuille 
puutarhureille alueet ovat jo entuudestaan tuttuja. Molemmissa tiimeissä yksi 
puutarhureista toimii työnjohtotehtävissä ja työ hoituu useamman vuoden 
kokemuksella itsenäisesti. 

Toiminnanjohtaja Märta Angervuorella on kokonaisvastuu kaikista alueista. 
Hän vastaa kunnossapidon hankinnoista työhaastatteluihin ja toimii 
hoitotiimien esimiehenä. Hoitotöihin tarvittavia koneita on tarjolla 
monipuolisesti, ja ne ovat Marketanpuiston ja koulun yhteiskäytössä.  
Kuva vasemmalla Päivi Majander-Nordenswan. 
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Näyttelypuiston osastojen hoitotarjousta arvioidaan vuosittain sekä 
huomioidaan mahdollinen kunnossapitotarpeen muuttuminen tarjousta 
uudistettaessa. Arvioinnin yhteydessä selvitetään kunnossapitoon tarvittavat 
tuntimäärät kullekin osastolle ja yksilöidään tehtävät toimenpiteet. Seurantaa 
varten on jokaiselle osastolle tehty oma seurantataulukko, johon kirjataan 
hoitotoimet ja arvioitu tuntimäärä.  

Marketanpuiston näyttelypuiston ja Axxell Överbyn kampuksen alueita on 
alusta asti hoidettu alan hoitoluokitusten ja -vaatimusten mukaisesti 
kokeneen henkilökunnan ammattitaidolla ja pitkäaikaisella kokemuksella. 
Tavoitteena on ylläpitää korkeaa hoitotasoa ja laatua kohteessa ja varmistaa 
riittävät resurssit kokonaiskuvan kannalta keskeisten elementtien 
laadukkaaseen hoitoon.  

Alueita hoidetaan ABC-hoitoluokituksen mukaisesti. Tavoitteena on hoitaa 
keskeisimmät alueet, kuten näyttelyosastot, kahvilan edusta sekä päätien 
varren alueet, A2-luokan mukaan. Yleiset ja reuna-alueet hoidetaan A3-
luokituksen mukaisesti. Kasvukaudella tehdään säännölliset hoitokierrokset 
koko Margretebergin alueella. 

Marketanpuiston yritysjäsenillä on mahdollisuus vuokrata osastopaikka 
näyttelypuiston alueelta. Näyttelypuistossa yritykset pääsevät esittelemään 
omia tuotteitaan. Rakennetun alueen tulee olla esteettinen kokonaisuus ja 
sen on oltava osa puistokokonaisuutta. Yritykset hyödyntävät osastoja 
omassa markkinoinnissaan järjestämällä erilaisia asiakastilaisuuksia, joten 
tiloista halutaan pitää hyvää huolta. Yrityksillä on mahdollisuus ostaa 
kunnossapito Marketanpuistolta, ja käytännössä yli 90 % yrityksistä näin 
tekeekin. Osastojen isommat korjaustyöt näyttelypuiston yritykset hoitavat 
itse.  

Kasvillisuusalueilta rikkoja torjutaan mekaanisesti. Hiekkakäytäviä hoidetaan 
pääasiassa mekaanisesti pyöröharalla. Käytäväverkostot rikkaruohottuvat 

vuosien mittaan yhä nopeammin. Hiekkapintojen uudistus muutamien 
vuosien välein onkin tarpeen. Torjunta-ainetta on käytetty vain äärimmäisissä 
tilanteissa ja pienissä määrin rajatusti käytävien siistinä pitämiseksi. Nyt 
ollaan siirtymässä ympäristöystävällisempään ja ekologisempaan 
kaasupolttimeen, jolla saadaan rikat torjuttua käytäviltä 
ympäristöystävällisesti ja näin pystytään luopumaan kokonaan torjunta-
aineiden käytöstä.   

Kasvillisuusalueita kastellaan vain tarvittaessa esimerkiksi pitkien 
hellejaksojen aikana. Kesävesi johdetaan Matalajärvestä alueen 
ulkohanoihin. Käytetty vesi suodattuu takaisin Matalajärveen luonnollisesti 
hulevesijärjestelmän ja kasvillisuuden kautta, siten että järveä rasittavia 
valumia ei synny. Myös koulun puolella käytetään järven vettä kasteluun 
samalla tavalla. Talveksi putket tyhjennetään. Kunnallista vettä ei käytetä 
kasteluun.  

Kuva: Koulun oppilaita kunnossapidon töissä. Lähde: Axxell Överby.  
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Nurmikon leikkaamiseen käytetään leikkuujätteen murskaavia leikkureita. 
Näin leikkuujäte saa jäädä nurmikolle maanparantamiseksi eikä turhia 
lannoitusaineita tarvita.  

Ekologiset sähköllä toimivat robottileikkurit leikkaavat näyttelypuistossa 
muutamilla alueilla sekä koulun isoimmalla nurmikkoalueella. 
Robottileikkureiden turvallisuus siileille ja muille elämille on tutkittu, ja leikkurit 
on ohjelmoitu liikkumaan vain päiväsaikaan.  

Marketanpuiston alueella käytetään kasvillisuusalueille tarvittaessa katteina 
männynkuorikatetta kasvun alkuvaiheessa, pensaiden ja puiden 
leikkausjätteestä itse haketettua katetta, tiivistymätöntä soraa ja 
maanpeiteperennoja tai -pensaita. Kasvillisuusalueet pyritään 
suunnittelemaan siten, että istutuksista saadaan yhtenäisiä, tiiviitä ja 
näyttäviä muun muassa kasvivalinnoilla ja pyritään näin vähentämään 
kitkennän tarvetta.  

Nurmialueilla puiden ympäriltä on kuorittu tiivis nurmikko ja tilalle on laitettu 
tiivistymätöntä soraa. Puut voivat paremmin, kun juuriston hapensaanti 
paranee ja puun runko ei vahingoitu nurmikon hoidon yhteydessä. 

Puiden ja pensaiden leikkausjäte haketetaan ja käytetään kasvillisuusalueille. 
Isommat pensasalueet haketetaan heti leikkauksen yhteydessä paikan päällä 
ja hake lisätään kasvillisuudelle.  

Vuonna 2020 aloitettiin ekologisen monimuotoisuuden tukeminen 
rakentamalla hyönteisaitoja ja hyödyntämällä risujätettä. Vesakon 
harvennuksesta syntyneen risukon avulla kasataan hyönteisaitaa pölyttäjiä ja 
muita hyönteisiä varten. Aitaan lisätään risuja vuosittain entisten maaduttua.  
Osa kaadettujen puiden paksuista pölleistä säästetään ja tarjotaan lahottajille 
omia kasvupaikkoja. Tällaisia paikkoja on rakennettu varsinkin reuna-alueille, 
joihin hyönteiset pääsevät rauhassa pesiytymään. 

Uudenmaan alueella peurat aiheuttavat runsaasti tuhoja. Marketanpuiston 
alueella tätä on torjuttu verijauheella, jota on levitetty keväällä 
kasvillisuusalueille. Verijauhe on estänyt tuhoja hyvin, mutta sitä on lisättävä 
melko usein. Jäniksiä varten puut joudutaan verkottamaan. Myyrät tuhoavat 
muun muassa matalia havuja kaluamalla versoja ja tuhoavat tulppaanien 
sipulit lumipeitteen alla. Tulppaaneja joudutaan lisäämään vuosittain.  
Kuva Marketanpuiston Ystävät ry. 
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4.2.1 Kunnossapidon haasteet ja tavoitteet 
 

Marketanpuiston ja Axxell Överbyn kampuksen alueet ovat laajat ja 
aiheuttavat taloudellisia haasteita ylläpidolle. Hyvällä yhteishengellä ja 
pätevällä henkilöstöllä on tämä haaste ollut hallittavissa. Ylläpidon 
säännöllisillä hoitokierroksilla ja perusteellisuudella hoidossa saavutetaan 
pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä.  

Marketanpuiston henkilökunnan tavoitteena on pitää puiston alueet 
ensiluokkaisessa kunnossa ympäristöystävällisesti ja ekologisesti. 
Tavoitteena on pitää alue puistomaisena ja siistinä korkealla hoitotasolla ja 
huomioimalla luonnon monimuotoisuus monilla erilaisilla toimilla. 

Reuna-alueiden hoidon helpottamiseksi on visiona muuttaa ne niityiksi 
tulevaisuudessa. Hoidollisesti haastavista alueista saataisiin vähemmän 
työllistävät ja niiden hallinta olisi helpompaa. Haastavalla ja aikaa vievällä 
uudistuksella edistettäisiin alueen monimuotoisuutta. 
 Kuvat Axxell Överby ja Marketanpuiston Ystävät ry. 
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4.3 Puuston kunnossapito  
 

Alueen puita hoidetaan säännöllisesti. Hoitoon osallistuvat hoitohenkilöstön 
puutarhurit yhteistyössä Axxell Överbyn opetushenkilökunnan ja oppilaiden 
kanssa. Opetussuunnitelmaan kuuluu puuvartisten kasvien hoitojakso, jolloin 
oppilaat erityisesti keskittyvät puiden hoitoon opettajien opastuksella.  
Harjoittelijoita on tutustumassa puuvartisten kasvien hoitoon myös muista 
alan oppilaitoksista. 

Marketanpuisto tekee yhteistyötä Espoon kaupungin ja SPY ry:n eli Suomen 
Puunhoidon Yhdistys ry:n kanssa. Espoon kaupungin yhteistyösopimuksen 
mukaisesti saadaan tarvittaessa arboristin apua erikoishoitoihin muun 
muassa vaikeissa puunkaadoissa tai kiipeilyä vaativissa puunhoitotöissä. 
Tammimetsä tarjoaa hyvät puitteet korkeine massiivisine puineen SPY ry:n 
pitämiin arboristien koulutuksiin ja heidän omiin esittelytilaisuuksiinsa. 
Tarpeen mukaan SPY ry tekee puiden kuntotarkastuksia. 

Arvokas tammimetsä halutaan säilyttää jalometsänä. Metsässä kasvaa 
tammien lisäksi myös lehtikuusta. Tammimetsä on Margeretebergin 
alkuperäisiä alueita ja maanomistajan omaisuutta. Aluskasvillisuutta 
hoidetaan Marketanpuiston taholta tarvittaessa muutamien vuosien välein 
raivaamalla. Ennen sen pohjakasvillisuuden hoidon ovat hoitaneet lampaat. 
Alueelle aikanaan istutetut tammet ovat erikoislajiketta. Tammet ovat 
suorarunkoisia ja kapealatvuksisia tavallisesta tammesta poiketen. Lajike on 
aikoinaan tuotu Venäjältä.  

Tammimetsää hoidetaan karsimalla vesakkoa ja antamalla kasvutilaa uusille 
siementäville tammen taimenaluille. Tammimetsän alueelle on 
pohjakasvillisuuteen istutettu muun muassa alppiruusuja (Rhododendron).  
 

Kuva: Kartanon aikainen tammikujanne (Miia Tarkki).  
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4.4  Rakennusten ja infrastruktuurin kunnossapito 
 

Rakennusten ja rakennetun ympäristön kunto vaikuttaa alueen yleiseen 
tunnelmaan, ulkonäköön ja turvallisuuteen. Margretebergin alueella on useita 
rakennuksia erilaisissa käyttötarkoituksissa sekä erilaisia rakenteita ja 
infrastruktuuria. Lisäksi muun muassa puiston näyttelyosastoilla on suuri 
määrä eri yritysten tuotteita eli rakenteita, pintamateriaaleja, varusteita ja 
kalusteita.   
 
Margretebergin alueen rakennukset ja kulkuväylät ovat käytössä ja turvallisia. 
Kiinteistönhoitaja ja puistotyöntekijät huolehtivat puiston rakennusten ja 
infrastruktuurin kunnossapidosta, ja kulkuväyliä kunnostetaan tarpeen 
mukaan. Puiston rakennukset ovat kaikki käytössä. Rakennukset ja niiden 
käyttö tukevat puiston päämääriä ja tavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi 
puiston infopisteeltä annetaan tietoa puiston toiminnasta, jäsenyritysten 
tuotteista ja hulevesistä.  
 
Alueella on ollut vähäisiä ongelmia vandalismin ja ilkivallan kanssa. Puiston 
aukiolon ulkopuolella aluetta valvoo vartiointiliike. Lisäksi puiston reiteille on 
asennettu betoniporsaita, jotta puistoon ei pääse ajamaan autolla 
aukioloaikojen ulkopuolella. Talvikunnossapito hoidetaan koulun alueella 
erittäin hyvin, ja puiston puolella pääreitit ovat talvisin aurattuina. 
Näyttelypuiston pienemmillä käytävillä ei ole talvikunnossapitoa.  
 
4.5 Laitteiden kunnossapito 
 

Margretebergin alueella erilaisten laitteiden käyttäjät perehdytetään 
perusteellisesti laitteistoon, ja niihin liittyvä asianmukainen suojavarustus on 
huomioitu erinomaisesti. Koska alueella on koneisiin liittyvää koulutusta, 
laitteisto ja välineistö on monipuolista, päivitettyä, tarkoituksenmukaista ja 
laitteita pidetään hyvässä kunnossa. Puistokoneet huolletaan viikoittain ja 

vuosihuollot suoritetaan syksyn ja talven aikana. Laitteita sekä niissä 
käytettyjä materiaaleja ja nesteitä säilytetään, kunnossapidetään ja 
hävitetään niitä koskevan lainsäädännön puitteissa.   

Asiakkaiden käytössä olevat laitteet, kuten leikkivälineet, ovat hyvässä 
kunnossa loukkaantumisten ja onnettomuuksien estämiseksi. Alueella 
suoritetaan muun kunnossapidon yhteydessä katselmuksia laitteiden ja 
erilaisten välineiden kunnosta. Henkilökunnan ja asiakkaiden käytössä 
olevien laitteiston kunnosta vastaava henkilö on nimetty. 
Kartta: Margretebergin rakennukset ja kulkureitit (Annamari Vuola).  
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5 YMPÄRISTÖ  
 

Margretebergin alueella ympäristövaikutusten hallinnan työkaluina ovat 
esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointi, ympäristöstrategia ja 
jätestrategia. Tavoitteena on, että alueen toiminnassa, päätöksenteossa ja 
hankinnoissa pyritään aina mahdollisimman ympäristöystävällisen ja 
kestävän vaihtoehdon valitsemiseen. Puiston tavoitteena on myös edistää 
ympäristökasvatusta ja tarjota erilaisille yhteisöille mahdollisuus erilaisten 
tapahtumien järjestämiseen. Oppimisympäristönä toimivaa Margretebergin 
aluetta kehitetään mahdollisimman ekologisesti ja kestävän kehityksen 
mukaisesti niin, että puiston toiminnalla olisi positiivinen vaikutus 
ympäristöön (paikallinen ja globaali aspekti). 

 

5.1 Ympäristövaikutusten hallinta  
 

Margretebergin alueella tehdään ympäristövaikutusten arviointia 
säännöllisesti, noin viiden vuoden välein. Viimeisin arvio 
ympäristövaikutuksista on tehty vuonna 2018, ja arviointi luo perustan alueen 
ympäristöstrategialle. Margretebergin alueen keskeisimmät 
ympäristövaikutukset liittyvät jätteisiin (kasvijätteiden kompostointi) ja 
tapaturmariskeihin. On arvioitu, että varsinaisia ympäristöriskejä ei alueella 
normaalioloissa ole. Ympäristövaikutuksia kuitenkin on useita, ja niihin 
voidaan vaikuttaa.  

Margretebergin alueen vuosittain laadittavan ympäristötyön 
toimintasuunnitelman (ympäristöstrategia) keskeiset tavoitteet liittyvät raaka-
aineiden käsittelyyn ja valintaan, materiaalien mahdollisimman hyvään 
lajitteluun ja kierrätykseen sekä työvälineiden huoltoon. Tavoitteena on 
esimerkiksi kehittää opiskelijoiden raaka-aineiden käsittelyyn ja valintaan 

liittyvää elinkaariajattelua sekä saada opiskelijat ja henkilökunta tietoisiksi 
työkalujen, koneiden ja muiden työvälineiden hoidon tärkeydestä, jolloin hyvin 
huolletut välineet kestävät kauemmin.  

Alueella pyritään vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia. Alueella 
käytetään akkukäyttöisiä koneita, ja käytössä on lisäksi 
ympäristöystävällisempi polttoaine, alkylaattibensiini. Näillä valinnoilla 
vaikutetaan muun muassa energiatehokkuuteen, ilmanlaadun 
parantamiseen ja melusaasteen vähentämiseen. Liikennemelua 
vähennetään lisäksi meluvalleilla. Lisäksi Kehä lll:n pohjoispuolella olevaa 
meluvallia on pidennetty hulevesiuoman rakentamisen ja ison lammen 
kunnostuksesta syntyneellä maamassalla, tämä on vähentänyt alueen 
liikennemelun tasoa ja ollut resurssiviisasta. Hankinnoissa 
ympäristöystävällisemmän ja kestävämmän vaihtoehdon valitseminen näkyy 
esimerkiksi niin, että kesäkukkien hankintoja on vähennetty, ja niitä on 
korvattu lisäämällä kukkivia perennoja puiston alueella.   

Margretebergin alue sijaitsee Espoon pääulkoilureittien varrella 
kulttuurihistoriallisesti merkittävässä ympäristössä. Marketanpuiston ja 
Matalajärven (Natura2000 -alue) välistä kulkee maakunnallisesti merkittävä 
viheryhteystarve. Marketanpuiston alue on maa- ja metsätalousvaltaisen 
alueen ja tiealueen ympäröimä. (Espoon kaupunki, 1996; Espoon kaupunki, 
n.d.; Uudenmaan liitto, 2020a) Margretebergin alueen toiminta tukee 
ulkoilureittien käyttöä sekä alueen kulttuurihistoriallista arvoa. Alueen 
kasvillisuus ja sen monimuotoisuus puolestaan tukevat viheryhteyden 
säilymistä ja tarjoavat elinympäristöjä lajistoille.  

Lisäksi isojen tapahtumien yhteydessä käytössä on nurmiparkki, joka 
niitetään tilaisuuksia varten. Muina aikoina alueen annetaan kasvaa 
hoitamattomana niittynä, mikä vähentää ympäristövaikutuksia verrattuna 
pysyviin parkkialueisiin. 
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Kuva: Hulevesisuunnitelma 
(Pentti Peurasuo ja Sofia Slotte). 

5.1.1 Hulevedet  
 

Matalajärvi on valtakunnallisesti arvokas vesilintujen muutonaikainen 
levähdyspaikka sekä vesi- ja rantalinnuston pesintäpaikka, joka on alkanut 
rehevöityä Golf-kentän rakentamisen jälkeen (Uudenmaan liitto, 2020b). 
Marketanpuisto sijaitsee Matalajärven 4,7 km2 kokoisella valuma-alueella 
(Espoon kaupunki, 2011). Vaikka Margretebergin alueen pinta-ala on tästä 
vain noin 15 ha, sen osuus syntyvästä vesistökuormituksesta voisi olla paljon 
isompi, jos alueen lannoitukseen ja esimerkiksi alueella toimivien 
kasvihuoneiden kastelujärjestelmien talteenottoon ei kiinnitettäisi huomiota. 
Kesäkautena puiston kasteluvedet pumpataan Matalajärvestä, ja alueella 
toimivien kasvihuoneen ja taimiston kasteluvettä kierrätetään (suljettu kierto) 
ja sen haihduntaa pienennetään veden käytön ja siitä aiheutuvien 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Lisäksi rakennetun hulevesiuoman 
kautta kulkevat kaikki alueella syntyvät valuma- ja hulevedet.   

Infopisteen tarkoitus on muun alueeseen liittyvän informaation lisäksi esitellä 
myös hulevesiuoman avulla erilaisia kestäviä, luonnonmukaisia ja 
luontoarvoja ylläpitäviä ratkaisumalleja sekä jakaa hulevesitietoutta sekä 
ammattilaisille että yksityisille ihmisille. Samalla hulevesiuoman elementit 
puhdistavat ympäristöystävällisesti alueelta valuvia vesiä ennen kuin ne 
päätyvät Matalajärveen. Hulevesiuoma ja sen eri osat kokoavat erilaisille 
alueille soveltuvia, erilaisia ja eri mittakaavaisia luonnonmukaisia tapoja 
hulevesien käsittelyyn ja hallintaan erilaisissa olosuhteissa. Hulevesien 
käsittelyssä esimerkiksi monipuolisella kasvillisuudella on merkittävä rooli. 
Hanke on ollut mukana Tekes StormFilter -hankkeessa, joka on VTT:n 
(Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) koordinoima kaupunkiympäristöjen 
hulevesien viivyttäviä, imeyttäviä ja puhdistavia ratkaisuja tutkiva hanke 
(VTT, n.d.). Tavoitteena on myös tarkkailla hulevesiuoman toimintaa ja 
seurata muun muassa veden ravinnepitoisuuksia. Lisäksi hulevesiuoma 

toimii monipuolisena elinympäristönä lajistolle. Hulevesiuoma toimii myös 
viherkäytävänä, eikä luo esimerkiksi vaellusesteitä lajistolle.    
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Hulevesiuoman suunnitelma Outi Tahvonen (2019).  
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5.2 Jätemäärän vähentäminen  
 

Margretebergin alueella tehdään päätökset ja valinnat mahdollisimman 
ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti, ja tämä näkyy 
muun muassa jätemäärän hallinnassa. Kuten aikaisemmin jätteiden 
käsittelyn yhteydessä on todettu (luku 4.1.), pyritään voimassa olevan 
jätestrategian mukaan aktiivisesti jätemäärien vähentämiseen erilaisin 
keinoin, joita ovat muun muassa jätteiden lajittelu, kierrätys ja 
uudelleenkäyttö. Biojätteen määrää vähennetään leikkaamalla ruoho 
murskaavalla terällä. Lisäksi risuista tehdään haketta, joka sijoitetaan takaisin 
alueelle. 

 

5.3 Kemikaalien käyttö  
 

Margretebergin alueella pyritään vähentämään kemikaalikuormaa. Alueella 
käytettävät lannoitteet ovat pitkäkestoisia ja ekologisia, ja 
kasvinsuojeluaineita käytetään vain äärimmäisissä tapauksissa. Lisäksi 
esimerkiksi nurmikonhoitoa on kehitetty kestävämpään suuntaa siten, että 
keräävän ruohonleikkurin sijaan käytetään murskaavia teriä, jotka 
mahdollistavat leikkuujätteen jäämisen leikkauspaikalle. Näin vähennetään 
sekä kompostoitavan jätteen määrää että nurmikon lannoittamisen tarvetta.   

Myös peurojen tekemiä tuhoja on saatu vähennettyä onnistuneesti ja 
ympäristöystävällisesti verijauheen avulla. Lisäksi alueella olevissa 
kasvihuoneissa käytetään biologista torjuntaa, ja alueelle on hankittu 
kaasupoltin rikkaruhojen torjuntaan. Käytössä olevat kemikaalit säilytetään 
lainsäädännön vaatimukset täyttävässä torjunta-ainevarastossa. 

 

5.4 Kasvualustat  
 

Alueella käytetään valmiita kasvualustoja, jotka ostetaan HSY:ltä, Tieluiska 
Oy:ltä ja Kekkilältä. Puistossa on huomioitu turpeen käytön haitalliset 
vaikutukset: puistossa pyritään pitämään turpeen kulutus minimissä.  
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5.5 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiat  
 

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen sopeutuminen on tärkeää 
Margretebergin alueella, ja aluetta kehitetään oppimisympäristönä 
mahdollisimman ekologisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Keskeisiä 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen keinoja ovat 
esimerkiksi kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen alueen 
toiminnassa sekä erilaisten ympäristöhaittojen minimoiminen.  
Margretebergin alueella tehdään aktiivisesti kansallista ja kansainvälistä 
yhteistyötä alan yritysten ja kolmannen sektorin sekä oppilaitosten kanssa 
(Viher- ja ympäristörakentajat VYRA, Viherympäristöliitto VYL, 
Taimistoviljelijät ry, Puutarhaliitto, Svenska Trädgårdsförbundet r.f.).  

Margretebergin alueen runsas ja monimuotoinen kasvillisuus, elinvoimainen 
ja terve maaperä, vesielementit sekä vanha puusto toimivat tehokkaasti 
hiilidioksidin takaisinvetäjänä. Kasvillisuuden monimuotoisuutta vaalitaan, 
mikä vahvistaa nykyisten elinympäristöjen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia, 
jolloin lajit pystyvät sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin parhaalla 
mahdollisella tavalla. Lisäksi alueen toiminta ja kasvillisuus tukevat ja ovat 
osa aluetta sivuavaa maakunnallisesti merkittävää viheryhteyttä. 
Hulevesiuoma kerää pintavalunnan vedet puiston alueelta puhdistaen niitä 
kestävällä ja luonnonmukaisella tavalla ennen vastaanottavaan vesistöön 
purkamista. Hulevesikasvillisuus sietää muun muassa muuttuvia olosuhteita, 
mikä edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista. Puisto on Matalajärven 
kuormituksen kanalta merkityksellisessä asemassa, ja järven rehevöitymistä 
pyritään estämään muuallakin sen valuma-alueella (Espoon kaupunki, 2011). 

Tämän lisäksi päästöjä pyritään aktiivisesti minimoimaan käyttämällä yhä 
enemmän akkukäyttöisiä koneita sekä ympäristöystävällisempää 
polttoainetta polttomoottorikoneissa. Viherrakentamisessa syntyvät 
maamassat hyödynnetään alueella rakentamalla jatkoa Kehä lll:n meluvalliin, 

mikä sekä vähentää liikenteestä syntyvää meluhaittaa että maamassojen 
kuljetuksen päästöjä. Lisäksi alueella syntyvä kasvijäte hyödynnetään HSY:n 
biokaasulaitoksessa. 
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6 MONIMUOTOISUUS, MAISEMA JA KULTTUURIPERINTÖ 
 

 

Margretebergin alue on kokonaisuudessaan monimuotoinen ja arvokas sekä 
maisemaltaan että rakennusten osalta. Margretebergin kartanon ympärille 
muodostunut alue on kasvillisuudeltaan lajirikas, ja myös osa vanhasta 
kartanonaikaisesta tammikujanteesta on säilynyt. Puiston alueella on 
tuhansia eri kasvilajikkeita, mikä jo itsessään tukee luonnon 
monimuotoisuutta. Koska nykyinen puistoalue on syntynyt historiallisen 
Margretebergin kartanon ympäristöön ja maisema on kulttuurillisesti arvokas, 
luo se alueen kehittämiselle jo luontaisesti monimuotoisuutta sekä 
säilyttämisen periaatteita tukevat raamit. 

Kestävän kehityksen ja ekologisuuden periaatteet ohjaavat vahvasti alueen 
hoitoa ja kehittämistä. Kuten aikaisemmin hoitosuunnitelmien ja 
ympäristöasioiden yhteydessä on tuotu ilmi, ovat monimuotoisuuteen ja 
luontoarvoihin liittyvät asiat vahvasti integroitu sekä Axxell Överbyn 
kampuksen, että Marketanpuiston eri toimintastrategioihin kestävän 
kehityksen ja ekologisuuden periaatteiden kautta. 

Margretebergin alueella luontoarvojen, maiseman ja rakennusten 
säilyttäminen on luonnollinen osa sekä koulun että näyttelypuiston toimintaa. 
Monimuotoinen puistoalue on tarjonnut elämyksellisen luontokokemuksen 
ihmisille jo vuosisatojen ajan. Pitkät perinteet maiseman ja puutarhan 
hoidossa tukevat Margretebergin alueen kulttuuriperinnön säilymistä.  

Kuvassa oikealla monimuotoista kasvillisuutta suojellun kivinavetan läheisyydessä. Lähde: 
Marketanpuiston Ystävät ry. 

Seuraavan sivun kuvissa biodiversiteettiä tukevia elementtejä. Lähde: Marketanpuiston 
Ystävät ry.  
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6.1 Luontoarvojen säilyttäminen  
 

Puiston alueella on kartanon aikaisen kasvillisuuden lisäksi tuhansia 
istutettuja puita, pensaita ja perennoja. Puiston alueella on dynaamisia 
istutusalueita ja muutenkin rikas kukkiva kasvillisuus, joten hyönteisille, 
linnuille ja perhosille löytyy paljon luontaisia lisääntymistä tukevia 
elinympäristöjä. Kartanorakennuksen edessä on pienoiskoossa klassinen 
muotopuutarha, jossa on neljä lohkoa ja kaksi risteävää käytävää, joiden 
risteyskohdassa on katseenvangitsija. Yhdessä lohkossa on yrttitarha ja 
toisessa perinneperennoja. Kolmannessa lohkossa esitellään 
kesäkukkauutuuksia ja neljännessä lohkossa maanparannuskasveja. 

Biodiversiteettiä tukevia elementtejä Margretebergin alueella ovat muun 
muassa kasvillisuuden lajirikkaus, avoimet niittyalueet, dynaamiset 
istutusalueet, luonnonmukainen kasvillisuuden ja maaperän hoito, 
leikkuujätteen ja muun kasvillisuusjätteen kierrättäminen ja hyödyntäminen 
kasvualustojen ja maaperän hoidossa sekä luonnonmukainen hulevesien 
käsittely. Lammet ja avoin vesiuoma tarjoavat elinympäristön monille 
eläinlajeille ja tukevat näin monimuotoisuutta. Luonnonmukainen hulevesien 
käsittely on tärkeässä osassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä, 
koska se tukee sekä maaperän että lajien säilymistä.   

Hulevesikeskus on merkittävä luonnon monimuotoisuutta ja 
luonnonmukaisuutta tukeva hanke myös Espoon kaupungille, koska sen 
tarkoituksena on jakaa tietoa luonnonmukaisesta hulevesien käsittelystä 
sekä yrityksille että yksityisille rakentajille ja näin edistää monimuotoisuutta 
koko kaupungin alueella. Puiston alueella on esillä erilaisia esimerkkejä 
luonnonmukaisesta hulevesien käsittelystä, ja sillä on tärkeä valtakunnallinen 
merkitys tulevaisuuden hulevesiratkaisuiden esittelyssä.  
Kuvassa oikealla dynaaminen istutusalue. Lähde: Marketanpuiston Ystävät ry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Maiseman säilyttäminen ja suojelu 
 

Överbyn alue on historiallisesti ja maisemallisesti arvokas osa Espoota. 
Margretebergin kartanon rakennusten ympärille kehittynyt puistoalue on 
säilyttämisen arvoinen. Överbyn kampuksen ja Marketanpuiston sijainti 
alueella takaa sen, että alue säilyy puistona ja arvokkaana viheralueena ja 
sitä kehitetään jatkuvasti kestävin keinoin. Lähellä oleva Matalajärvi on yksi 
Suomen linturikkaimmista järvistä, ja se kuuluu metsähallituksen 
hallinnoimaan Natura 2000 -alueeseen osana Nuuksion kansallispuistoa 
(Uudenmaan liitto, 2020b).   
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Kartanon yhteydessä, Matalajärven ja kartanon välissä, on tammimetsä, joka 
on lähes 300 vuotta vanha. Tämä suorarunkoinen tammilajike on alun perin 
tuotu Venäjältä. Tammet ovat arvokas perintö ajalta, jolloin Margreteberg 
toimi Aurora Karamzinin tuolloin omistaman Träskändan kartanon ulkotilana. 
Metsikön tammilajike on aikoinaan kantakirjattu ja rekisteröity lajike. 
Tammimetsä ja kartanon ajoilta säilynyt tammikujanne pyritään säilyttämään 
samoin kuin kartanon rakennusten ympäröimä puistoalue, joka on 
näkymältään arvokasta kartanomaisemaa.  

Alueen puutarhakasvillisuus on suurelta osin uudelleen inventoitu viime 
vuosien aikana, ja suurella osalla kasveista on jo nimikyltit. Nimikylteistä 
selviävät kasvien tieteellinen, ruotsinkielinen ja suomenkielinen nimi sekä 
heimonimet. Tämä palvelee alueen puutarhaopetusta, alan opiskelijoita ja 
alueella vierailevia kasveista kiinnostuneita ihmisiä. 

6.3 Rakennusten ja rakenteiden säilyttäminen ja suojelu 
 

Kartanon rakennuksista vuonna 1893 valmistunut kivinavetta on suojeltu 
rakennus, ja kaikki muut rakennukset ovat merkittävä osa Espoon 
kulttuuriperintöä. Margretebergin kartanon rakennukset ovat Svenska 
Småbruk och Egna hem AB:n omistuksessa, ja kiinteistönomistaja huolehtii 
rakennusten kunnossapidosta ja säilyttämisestä.  

Vanha viljamakasiini, eli Lampola, on kunnostettu arvoiseensa käyttöön 
vuonna 2016 ja toimii nyt vuokrattavana kokoustilana. Koska koko puistoalue 
on muodostunut kartanorakennusten ympärille, on maiseman ja rakennusten 
säilyttäminen luonnollinen osa alueen ja maiseman säilyttämistä.  

Vasemmalla kuvassa perinteistä maisemaa, alla 2016 remontoitu Lampola. 
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7 YHTEISÖN OSALLISTAMINEN 
 

 

Viherympäristön tuomat terveyshyödyt ja kaupunkiluonnon 
monimuotoisuuden edistäminen kohtaavat Marketanpuiston ja Axxell 
Överbyn kampuksen puistoalueella. Kompaktilla viidentoista hehtaarin 
alueella on ristiin rastiin polveilevia polkuja, joita pitkin luonnossa liikkuja 
pääsee nauttimaan näyttelypuiston monimuotoisuudesta. 
Marketanpuiston rakennettujen pihakokonaisuuksien ideapankki 
kuluttajille sekä viheralan ammattilaiselle toimii myös hyvin retki- ja 
virkistyskohteena. 

 

7.1 Yhteisön osallistaminen hallinnoinnissa ja kehittämisessä 
 

Marketanpuiston ja Axxell Överbyn koulun yhteistoiminta on tiivistä. Yhteistyö 
puiston jäsenyritysten ja koulun oppilaiden välillä tuo kummallekin ehdottomia 
hyötyjä. Alan tulevat ammattilaiset pääsevät puiston alueilla tutustumaan 
jäsenyritysten tarjoamiin alan viimeisimpiin työkoneisiin, materiaaleihin sekä 
muuttuvaan kasvillisuuteen. Myös puistossa järjestettävät näyttelyt ja 
tapahtumat ovat omiaan kehittämään opiskelijoiden ammatti-identiteettiä, 
tarjoamaan käytännönläheistä tapahtumakokemusta sekä tutustuttavat 
erilaisiin markkinointitapoihin.  

Keskeisen sijaintinsa asioista Marketanpuisto on valtaisa voimavara 
viheralalle. Näyttelyalueen rakentamisessa on koko ajan huomioitu sekä 
kuluttajat että rakennetun ympäristön ammattilaiset. Puistossa esillä olevat 
yritykset hyötyvät alueen monipuolisista tapahtumista ja pystyvät tarjoamaan 
asiakkailleen helposti lähestyttävän ympäristön, jossa myytäviin tuotteisiin 

pääsee tutustumaan luonnollisissa olosuhteissa. Margretebergin alueen 
mahdollisimman monenlaiset käyttäjäryhmät ovat tervetulleita nauttimaan 
Marketanpuiston viheralueista. 

Puistoalueen kehittämisen ideat tulevat pitkälti viheralan eturintaman 
luomista tarpeista. Tällä hetkellä rakenteilla oleva Hulevesikeskus on 
erinomainen esimerkki alueen toimijoiden yhteistyöstä. 

Axxell Överbyn opiskelijoiden taidonnäytteitä markkinoilla. Lähde: Axxell Överby. 
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7.2 Aktiviteetit ja palvelut 
 

Margretebergin alueella toimii monenlaisia palveluita. Opiskelijoiden ja 
ohikulkijoiden käytössä on ravintola ja leikkivälineet sekä talvella pulkkamäki. 
Puiston infopisteellä palvelee toukokuusta syyskuuhun asiantunteva 
ammattilainen, jolta löytyy laaja tietämys alueen kasvillisuudesta ja 
näyttelypuiston monipuolisista tuotteista. Palvelua voivat hyödyntää niin 
kuluttajat kuin puiston yrityksetkin. Tarvittaessa infopisteeltä voi pyytää apua 
myös kasvien tunnistuksiin tai tilata omien toiveiden mukaisen asiantuntevan 
maksullisen esittelykierroksen puistossa.  

 

Alueella on vaihtelevia tapahtumia opastetuista kierroksista koiranäyttelyihin. Lähde: 
Marketanpuiston Ystävät ry.  

7.2.1 Tapahtumat 
 

Margretebergin viheralueita on mahdollista käyttää erilaisiin 
ulkoilmatapahtumiin. Marketanpuiston ystävät ry, yritysjäsenet yhdessä 
VYRA:n, VYL:in ja Suomen puunhoitoyhdistyksen kanssa järjestävät alueella 
monenlaisia tapahtumia sekä yleisölle että alan ammattilaisille. Suositut 
puutarhapäivät pidetään vuosittain touko-kesäkuun ja elo-syyskuun 
vaihteessa. Tuolloin puisto täyttyy muun muassa puutarhayhdistysten ja 
taimitarhojen myyntipöydistä, joissa esitellään ja myydään tuotteita, 
vastataan kysymyksiin ja annetaan ideoita pihasuunnitteluun. Puiston 
alueella järjestetään myös vuosittain 6–10 koiranäyttelyä. Kesäisin miljööstä 
voi nauttia muun muassa joogatilaisuuksissa ja talvisin järjestetään 
tunnelmallisia joulumarkkinoita, joissa esitellään niin ulkopuolisten toimijoiden 
kuin Axxell Överbyn koulun opiskelijoiden tuotoksia. 
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8 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ  
 

 

Axxell Överbyn ja Marketanpuiston markkinoinnissa on paljon potentiaalia, 
jonka tiivis yhteistyö voi mahdollistaa. Axxell on Suomessa yhdeksällä 
paikkakunnalla toimiva koulutusorganisaatio, jonka markkinoinnista vastaa 
keskitetysti Axxell Utbildning Ab. Marketanpuiston taustalla taas toimii 
Marketanpuiston ystävät ry eli viheralan yrityksistä ja yhteisöjen edustajista 
koostuva hallitus. 

 

8.1 Markkinointitavat ja kanavat 
 

Kummallakin toimijalla on omat nettisivunsa ja Facebook -yhteisönsä, joissa 
tarjolla olevia koulutuksia, palveluja ja toimintaa esitellään.  Marketanpuiston 
sivuille puistonkävijät julkaisevat kuviaan, ja monia kauniita kuvia sivuilta 
löytyykin. Myös muun muassa Visitespoo, Stadissa, Lastenlinkit ja 
Avoimetpuutarhat -sivustoilla on puistoalue mainittu, ja Marketanpuiston oma 
paperinen esite on saatavilla puiston infopisteeltä ja Café Margretebergin 
aulasta. 

Marketanpuisto kohdistaa jäsenyrityksille ja yhteistyökumppaneillensa myös 
säännöllisiä markkinointitoimia jäsenkirjein. Kirjeissä esitellään meneillä 
olevia projekteja sekä tulevia tapahtumia. Yhdistyksen tarjoamia viheralan 
koulutuksia nostetaan esille erilaisissa kanavissa ja tapahtumissa. 

 

 

 

8.2 Markkinoinnin tavoitteet 
 

Axxell Överbyllä ja Marketanpuistolla on yhteinen tavoite tiiviimmän 
yhteistyön kehittämiseksi. Koulun opintolinjojen tarjontaa sekä 
yhteistyöyrityksien ratkaisuja ja tuotteita halutaan tuoda paremmin esille 
erilaisissa puistossa järjestettävissä tapahtumissa. Tapahtumien 
markkinoinnissa käytetään muun muassa Viherympäristöliiton 
markkinointikanavia hyödyksi. Suurelle yleisölle puiston tapahtumia 
mainostetaan lehdissä, sosiaalisessa mediassa ja messuilla. 

Meneillä oleva hulevesihanke on ponnistus, joka on tuonut yhteen jälleen 
uusia tahoja. Hankkeen ympärille halutaan kehittää informaatio- ja 
neuvontapalvelut sekä korostaa ympäristökasvatuksen merkitystä 
nykypäivän yhteiskunnassa. 
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9 HALLINNOINTI  
 

 
9.1 Hallinnointi ja organisaatio 
 

 

Marketanpuisto perustettiin vuonna 1996 Överbyn Trägårdskolan, Maiju ja 
Yrjö Rikalan Puutarhasäätiön ja Espoon kaupungin varoilla yhteistyössä 
Viherympäristöliiton kanssa. Marketanpuiston Ystävät ry hallinnoi 
näyttelypuiston toimintaa ja maa-alueita, ja se vastaa puiston kehittämisestä, 
ylläpidosta ja tapahtumista. Yhdistyksen jäseniä ovat viheralan yritykset, 
yhdistykset ja yhteisöt. Alueella toimiva Axxell Överbyn puutarhaoppilaitos 
vastaa koulun toiminnasta, campuspuistosta ja kasvihuoneesta. 
Marketanpuiston alueita on noin 8 hehtaaria ja Axxell Överbyn koulun alueita 
noin 7 hehtaaria.  

Maa-alueet ovat yksityisessä omistuksessa, mutta avoimia kaikille. Maa-
alueet omistaa Svenska Småbruk och Egna hem Ab. Marketanpuiston 
Ystävät ry perustettiin vuonna 2001 ja sen hallituksen jäsenistö koostuu 
edustajista Espoon kaupungilta, VYL:sta ja Puutarhaliitto – 
Trägårdsförbundet ry:stä sekä jäsenyritysten edustajista.  

Näistä jäsenistä noin 80 yritystä on vuokrannut näyttelypuistosta osaston, 
jonka yritykset rakentavat omalla kustannuksellaan.  Jäsenyritysten 
näyttelyosastojen lisäksi alueella on vuokrattavia kokoustiloja, taimisto, 
lounaskahvila Margreteberg, ratsastustalli sekä myös yksityistä asutusta.  

Hallinto-organisaation tilat sijaitsevat keskeisellä paikalla puiston alueella. 
Näin se on lähellä tapahtumia ja helposti saavutettavissa, ja henkilökunta voi 
nopeasti reagoida alueen tapahtumiin. Yritystalossa toimii kasvukauden 
aikana alueen infopiste.   

 

9.2 Rahoitus  
 

Rahoitus Marketanpuiston hallinnointiin ja ylläpitoon saadaan yksityisiltä 
tahoilta. Axxell Överbyn koulu maksaa alueidensa ylläpidosta. Muita tuloja 
saadaan Marketanpuiston Ystävät ry:n jäsenyritysten jäsenmaksuista, jotka 
määräytyvät liikevaihdon mukaan. Marketanpuiston Ystävät ry:n 
jäsenmaksujen osuudella hoidetaan Marketanpuiston yleisiä alueita. Tuotot 
yritysten maksamista osastojen kunnossapitomaksuista käytetään 
puolestaan suoraan osastoja hoitavan henkilökunnan palkkaamiseen.  

Kehityshankkeisiin haetaan ulkopuolista rahoitusta. Erilaisiin ja erikokoisiin 
investointeihin haetaan tukia valtiolta ja säätiöiltä. Jäsenyritykset tukevat 
Marketanpuiston toimintaa sponsoroinneilla toimittamalla muun muassa 
materiaaleja hankkeisiin. 
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9.3 Tavoitteet ja hankkeet 
 

Tuleville vuosille on asetettu kehitystavoitteita ja suunnitteilla on myös 
kehityshankkeita. Kehityshankkeiden tulee ensisijaisesti palvella alueen 
kaikkia toimijoita ja käyttäjiä. Näyttelypuiston tavoitteena on tarjota 
jäsenyrityksilleen oivallinen paikka esitellä tuotteitaan jatkossakin sekä luoda 
tietoa ja elämyksiä opiskelijoille ja yleisölle. Koulun tavoitteena on luoda 
puitteet puutarha- ja artesaanikoulutuksille toimia ja saada näkyvyyttä puiston 
alueella. Suunnitteilla on eri tapoja tuoda artesaanikoulutukset esille 
puistossa, esimerkiksi keraamiset ja taotut taide-esineet sekä 
tekstiiliartesaanien käyttämät värikasvit istutusalueissa.  

Marketanpuiston hulevesikeskus on merkittävä hanke, ja sillä on suuri 
ympäristökasvatuksellinen vaikutus. Hulevesikeskuksen tavoitteena on 
tiedottaa ja kouluttaa nykyisten hulevesimateriaalien ja ratkaisujen käytöstä 
nettisivujen ja videoiden avulla. Hulevesialueelle rakennetaan viivytysaltaita 
ja kasvillisuusalueita, joilla esitellään erilaisia ratkaisuja ja materiaaleja 
käytännössä. Rahoitusta projektiin on saatu valtiolta ja useat 
Marketanpuiston ystävät ry:n jäsenyrityksistä ovat osallistuneet kustannuksiin 
toimittamalla tuotteitaan käytettäväksi projektissa tai osallistuneet työn 
tekemiseen.  

Puiston sydämenä toimivan lammen kunnostukseen on saatu rahoitus Maiju 
ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiöltä. Lammen ruoppauksesta ylijääneet maat on 
käytetty Kehä III:n varren meluvalleihin.  

Puiston kävijöiden ja ennen kaikkea opiskelijoille tärkeä, koko Margretebergin 
alueen kasvillisuuden inventointi on suuri ja aikaa vievä projekti. Työ on 
aloitettu vuonna 2016 Marketanpuistossa ja vuonna 2020 Axxell Överbyn 
kampusalueella ja molempia projekteja jatketaan taas tulevalla 

kasvukaudella. Tarkoituksena on merkitä alueen kasvillisuus, uusin korjatuin 
nimikyltein. Inventointiin on saatu rahoitus Nikolai ja Ljudmila Borisoffin 
Puutarhasäätiöltä, Maiju ja Yrjö Rikalan säätiöltä sekä Nylands Svenska 
Trägårdssällskap rf:lta. 

Ulkovalaistuksen suunniteltu uudistus valmistui loppusyksystä 2021.  
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