
ALBERGASTA 
LEPPÄVAARAAN
– videoelokuva uudesta suurkaupungista

”Albergasta Leppävaaraan”-historiikin molem-
mat painokset on myyty loppuun. Nyt Leppä-
vaara-seura on julkaissut samasta aihepiiristä 
videoelokuvan, joka sisältää myös uutta ja 
aiemmin julkaisematonta tietoa. Elokuvan on 
ohjannut lepuskilainen Mirja Metsola, joka teki 
YLEn TV 1:lle 2002 Etelä-Leppävaaraa käsitel-
leen dokumentin ”Suurkaupungin huvilat”.

Espoon Leppävaara on ollut viimeisten vuosikymme-
nien ajan Suomen suurin kaupunkirakennusprojekti. 
Muutos on ollut mittava. Mirja Metsolan ohjaama 
ja kuvaama uusi videoelokuva dokumentoi Leppä-
vaaran rakennetun ympäristön muutosta ja nostaa 
esiin sen historiallisen kerrostuneisuuden tärkeyden 
myös ihmisten henkiselle hyvinvoinnille. Elokuvassa 
pääsevät ääneen eri-ikäiset, erilaisia asumismuotoja 
edustavat asukkaat, niin vanhat kuin uudetkin lep-
pävaaralaiset, jotka esittelevät lempipaikkojaan. Eri-
tyisen painavia puheenvuoroja elokuvassa käyttävät 
virkeät ja sanavalmiit nuoret ja lapset, joihin ohjaaja 
törmäsi kuvausretkillään.

Leppävaarassa on asuttu keskiajalta lähtien.  Van-
himman asutuksen jäänteitä on pyritty suojelemaan. 
Vaikka vanhat 1900-luvun alun, puiset huvilaraken-
nukset ehtivät pahasti rappeutua, on niitä jonkin 
verran pystytty pelastamaan.  Leppävaaran kau-
punkikuvassa on sekaisin vanhan ja uuden raken-
nuskannan helmiä, viehkeyttä ja rujoutta. Elokuva 
valottaa asumisen yllättävän laajaa kirjoa, persoo-
nallisia asuinpaikkoja ja kiintymystä omaan lähiym-
päristöön.  Leppävaaran luonto ja kulttuurihistoria 
kertovat vuosisatojen asutuksesta ja syvistä juurista. 

Monet elokuvan haastatellut ovat nämä tunnistaneet 
ja ihmisten vuorovaikutuksessakin näkyy vanhaa 
suvaitsevaista monikulttuurisuutta. 

Elokuva on saatavilla sekä DVD- että Blu-ray-
muodossa. Se sisältää neljänkymmenen minuutin 
mittaisen pääelokuvan ja kolme lisäraitaa, bonusosi-
en yhteiskesto on myös 40 minuuttia. Ensimmäises-
sä lisäosassa kaupunginmuseon intendentti Tryggve 
Gestrinin tarjoaa syvennettyä ja osittain uutta tietoa 
Vanhan Albergan Puiston ”isästä” Carl Tersmedenistä 
ja kertoo tarinoita tästä seudun 1700-luvun kehittä-
jästä. Toinen lisäraita kuvaa asukkaiden kokemuksia 
vanhan Jylhä-huvilan kunnostuksesta ja kolmas sy-
ventyy asukasyhdistyksen monipuoliseen toimintaan 
Leppävaara-seuran puheenjohtajan, kotiseutuneuvos 
Arja Salmen haastattelussa. 

Kotiseutuelokuvan DVD:tä myyvät Sellon Suoma-
lainen kirjakauppa, Espoon museokaupat ja yhteispal-
velupiste Sellon kirjastossa. Blu-ray-version voi tilata 
Leppävaara-seuralta osoitteesta seura@lepuski.fi .

 

Albergasta Leppävaaraan videoelokuva. kesto 40 
min., lisäksi 3 bonusraitaa yhteensä 40 min. 
Elokuvan suunnittelu: Leppävaara-seura ry, Espoon 
kaupunginmuseo ja Mirja Metsola. Tuotanto Metsola 
Media. Käsikirjoitus, ohjaus, kuvaus, äänitys ja leik-
kaus Mirja Metsola. Musiikki Petri Loues, graafi kko 
Tapio Lipasti, leikkauksen viimeistely Tita Jänkälä ja 
DVD-masterointi Otso Pakarinen, Visual Power Oy. 
Elokuvaa ovat taloudellisesti tukeneet Museovirasto 
sekä Bergans kiinteistöt Oy, Sellon kauppiasyhdistys, 
Skanska Oy sekä Sponda Oy
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