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Esipuhe
Kaupunkiviljelyä harjoittaa arviolta sadat miljoonat ihmiset maailmanlaa-
juisesti. Kaupunkiviljely on paljon yleisempää monissa muissa maissa kuin 
Suomessa, missä esimerkiksi kasvukausi on pidempi ja se voi monille olla 
olennainen osa toimeentuloa. On arvioitu, että jopa 15–20 prosenttia maa-
ilman ruoasta tuotetaan kaupungeissa ja siihen sisältyy usein kasvinviljelyn 
lisäksi myös eläinten kasvatusta eli kyseessä on jo ns. kaupunkimaatalous. 
Suomessa kaupunkiviljely on viime aikoina pääsääntöisesti ollut harrastus-
pohjaista ja perustunut yhdistysten ja erilaisten aktiiviryhmien toimintaan. 
2010-luvulla alkoi Suomessa todellinen kaupunkiviljelyn aalto. Se levisi 
muualle Suomeen pääkaupunkiseudulta, missä suomalaisen kaupunkivilje-
lyn uranuurtaja Dodo ry perusti Pasilan vanhoille veturitalleille Kääntöpöytä 
-nimisen kaupunkiviljelmän. Oikeastaan kyse ei ole yksittäisestä viljelmästä, 
vaan yhdistelmästä kaupunkipuutarhaa, ravintolaa, kasvihuonetta, laborato-
riota ja tapahtumapaikkaa. Monet kaupungit alkoivat edistää ja tukea omil-
la toimillaan kaupunkiviljelyä esimerkiksi antamalla maa-alueita käyttöön, 
avustamalla tarvikehankinnoissa ja neuvonnalla.

2010-luvun puolella alkoi maailmalta kuulua uutisia ravintolayrityksis-
tä, jotka aloittivat omia viljelmiä ravintolan keittiön tarpeisiin. Esimerkik-
si Ranskassa ravintoloitsija Yannick Alleno perusti yrttitarhan ravintola Le 
Terroir Parisienin katolle viljelläkseen yrttien alkuperäislajeja keittiön käyt-
töön. Kööpenhaminassa maailmankuulu ravintola Noma on siirtänyt toimin-
tansa vanhalle teollisuusalueelle, minne perustetaan oma kaupunkiviljelmä 
ravintolan käyttöön. Suomessa ravintoloiden kaupunkiviljely lähti liikkeelle 
pääkaupunkiseudulta, missä Helsingin johtavia ravintoloita, mm. Ravinto-
la Muru ja Savoy julkaisivat uutisia omista kaupunki- ja kattoviljelmistään. 
Tampereella kaupunkiviljely harrastuksena ja erilaisten aktiiviryhmien toi-
mintana levisi samaan aikaan. Näistä kaikista aineksista syntyi idea hank-
keelle, jonka materiaalista tämä julkaisu on tehty. KIVIREKI – Kaupunkivilje-
lystä resurssitehokasta liiketoimintaa -hanke pureutuu nimenomaan kaupun-
kiviljelyn erilaisiin liiketoiminta- ja elinkeinomahdollisuuksiin. Hankkeessa 
on tehty erilaisia viljelykokeiluita yhteistyössä ravintoloiden kanssa, selvi-
tetty eri viranomaisten kanssa kaupunkiviljelyn reunaehtoja, rajoituksia ja 
mahdollisuuksia sekä ravinnekierron potentiaalia kaupungissa, järjestetty 
kehittämistyöpajoja kaupunkiviljelystä ja suunniteltu Syötävä puisto -kon-
septia Tampereelle. KIVIREKI-hanke nimilyhenteestään huolimatta on suju-
nut varsin mallikkaasti sen elinkaaren aikana ja se on toteutettu Tampereen 
ammattikorkeakoulun ja Käymäläseura Huussi ry:n toteuttamana ja yhteis-
työssä Tampereen alueen ravintoloiden ja Tampereen kaupungin kanssa. KI-
VIREKI-hanketta on rahoittanut Pirkanmaan liitto (Kestävää kasvua ja työtä 
2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma, EAKR-hanke A70749). 
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Haluamme lämpimästi kiittää hankkeen yhteistyökumppaneina ollei-
ta ravintoloita ja henkilöitä niiden takana: Arto Rastaan Ravintola Hella & 
Huone, Ravinteli Berthan Pekka Salmela ja Mika Roito, Tampereen Suomalai-
sen Klubin ravintolan Ilkka Isotalo (myös Ravintola C) ja Teija Vainiola sekä 
Tampere-talon edustajat Marko Koivisto ja Juhana Paturi. Tämän julkaisun 
otsikko on suora sitaatti Tampere-talon keittiöpäällikkö Juhana Paturin 
lauseesta, jossa hän kuvasi itse viljeltyjen raaka-aineiden merkitystä ruoan 
valmistuksessa. Hankkeen ohjausryhmässä ovat toimineet keittiömestari 
Hannele Mäkinen, asiantuntija Niina Kangas, johtava tutkija Kari Jokinen, 
koulutuspäällikkö Mika Nieminen, suunnittelija Eeva Palmolahti, projekti-
päällikkö Mia O´Neill ja rakennerahastoasiantuntija Tuija Rajala. Hankkeen 
taloushallinnosta on vastannut Paula Järvensivu. Kiitämme kaikkia asian-
tuntijoita heidän arvokkaasta panoksestaan hankkeen aikana. Lisäksi hank-
keen toimissa on avustaneet ja olleen mukana useat Tampereen ammattikor-
keakoulun opiskelijat osana opintojaan, mistä heille ja heidän ohjaajilleen 
lämpimät kiitokset. Julkaisussa on käytetty mm. TAMKin Floworksin pro-
jektiryhmä Team Turpin ottamia kuvia. Team Turpiin kuuluivat Rabin Aryal, 
Harigovind Mukundan, Petri Sihvonen ja Þorsteinn Stefánsson. Kiitämme 
Maaseudun sivistysliiton Antti Sunialaa ja Helka Ketosta kuvista ja kommen-
teista julkaisun Syötävä puisto -osuudessa. 

Kaupunkiviljely on tullut jäädäkseen, eikä se kilpaile perinteisen maan- 
tai puutarhaviljelyn kanssa, sillä kaupungissa viljely on pinta-alaltaan ja vo-
lyymiltaan selvästi pienempää. Lisäksi sen liiketoiminnallinen arvo on enem-
män erityiskasveissa, kuten esimerkiksi syötävät kukat tai harvinaisemmat 
yrtit ja vihannekset. Harrastuksena kaupunkiviljely auttaa ihmisiä ymmär-
tämään paremmin viljelyn haasteita ja arvostamaan tuotettua ruokaa – kun-
nioittamaan sitä, aivan kuten tällä julkaisulla haluamme tuoda ilmi.

Tampereella marraskuussa 2017
Tekijät

Kaupunkiviljelyä ja  

satoa Dodo ry:n  

Kääntöpöytä-ravintola 

-kahvilassa Pasilassa .
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Kaupunkiviljely Suomessa
Vielä reilut sata vuotta sitten kaupunkiviljely kuului monin paikoin olen-
naisena osana jokapäiväiseen elämään, joskaan silloin tätä nimitystä ei ol-
lut käytössä. Kotitarveviljelyssä kaupungeissa oli kysymys yksinkertaisesti 
ruoan tuottamisesta omaan käyttöön, sillä eläminen oli usein vaatimaton-
ta ja omasta viljelystä saatiin tarpeellisia ruokatarvikkeita leivän jatkeeksi. 
Tuohon aikaan kaupungeissa asui suhteessa paljon vähemmän ihmisiä kuin 
nykyisin ja asuinrakennukset ja tontit olivat usein väljempiä. Tällöin koti-
tarveviljely oli mahdollista. Monien tausta oli myös maaseudulla, joten oli 
luontevaa, että ruokaa tuotettiin myös itse. Kaupungeissa oli taloja, joissa 
oli kanoja, jopa omia porsaita. Kaikki käytettiin mahdollisimman tarkkaan 
hyväksi, ja mikäli ruoanjätteitä jäi, ne kipattiin tunkiolle. Tunkiot ja ulko-
huussit muodostivatkin terveys- ja hajuhaittoja kaupungeissa, koska tietä-
mys hygieniasta ja jätösten hallinnasta ei ollut tuolloin vielä nykytasolla. Pää-
sääntöisesti ruokaa tuotettiin kotipuutarhoissa. Laatikkoviljely oli tuolloin 
vielä tuntematonta. Periaate oli kuitenkin se, että omat jätökset kierrätettiin 
lannoitteeksi, joko omalle viljelymaalle, tai kuljetettiin lähiviljelijöiden käyt-
töön. Tähän liittyi luonnollisesti monia terveysriskejä. Myöhemmin, kun 
kaupungeissakin siirryttiin viemäröintiin ja vesikäymälöihin, kaupungistu-
minen eteni ja ihmiset vaurastuivat, jäi kaupungissa viljely ja paikallinen ra-
vinnekiertokin pois. 

Siirtolapuutarhatoiminta saapui Suomeen 1900-luvun alussa. Ajatuksena 
oli paitsi tukea vähävaraisten kaupunkilaisten ruoan saantia omaehtoisella 
viljelyllä, myös edistää yhteistoimintaa ja virkistystä. Suomen ensimmäinen 
siirtolapuutarha perustettiin vuonna 1916 Tampereen Hatanpään kaupun-
ginosaan. Siirtolapuutarhatoiminta yleistyi koko Suomessa erityisesti sotien 
jälkeen. Viranomaiset halusivat helpottaa elintarvikepulaa ja luovuttivat 
maa-alueita siirtolapuutarhojen käyttöön, jotta kaupunkilaiset voisivat vil-
jellä itse kasviksia, hedelmiä ja marjoja omaan käyttöön. Sotavuosien aikana 
annettiin myös poikkeuksellisesti lupia pitää eläimiä, kuten kanoja, porsaita, 
kaneja ja lampaita leivän jatkeeksi. Sodan jälkeen, kun ruokapula alkoi hel-
pottaa, siirtolapuutarhojen merkitys ruoan tuottamisessa väheni. Ne säilyt-
tivät kuitenkin asemansa viljely- ja virkistyspaikkoina ja ovat kokeneet nyt 
uuden nousun. Itse tuotettu, puhdas ruoka kiinnostaa ja kun siirtolapuutar-
hat usein sijaitsevat lähellä kaupunkia tai kaupungissa, on se edullinen tapa 
päästä kiinni viljelyyn. Siirtolapuutarhapalstat ja -mökit ovatkin nyt erittäin 
kysyttyjä ja kiinnostus kaupunkiviljelyä kohtaan kasvanut aivan uusiin mit-
toihin.
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Paitsi siirtolapuutarhoissa, kaupunkiviljelyä harjoitetaan myös erilaisil-
la palstaviljelmillä, joita saa vuokrata kaupungeissa. Laareissa ja laatikoissa 
tapahtuva kaupunkiviljely alkoi yleistyä Suomessa 2000-luvun alkuvuosina. 
Nyt kaupunkiviljelyä harrastetaan erilaisissa yhteisöissä, taloyhtiöissä ja jou-
tomailla aktiivisten ihmisten, yhdistysten tai muiden harrasteryhmien toi-
mesta. Esimerkiksi Tampereella toimii mm. Kalevanharjun yhteisöviljelmä 
ja Hiedanrannassa, Lielahden kaupunginosassa on harrastettu ns. Kelluvan 
puutarhan laatikkoviljelmiä jo parin vuoden ajan. 

Kalevanharjun yhteisöviljelmän satoa (Kuva Team Turpi) .
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Tampereen Hiedanrannan Kelluvan puutarhan viljelmiä kasvukauden alussa .

Kaupunkiviljely osana toimeentuloa tai liiketoimintaa on Suomessa vielä 
hyvin harvinaista, mutta joitakin esimerkkejä kuitenkin löytyy. Näistä ehkä 
pisimmällä on Stadin puutarhuri, joka viljelee Helsingin Herttoniemessä 
vuokrapalstaa. Stadin puutarhuri on Helsingin ainoa luomuviljelijä, joka vilje-
lee vihanneksia ravintoloille ja yksityisasiakkaille. Lisäksi viljelmän alueella 
järjestetään erilaisia kursseja, koulutuksia ja yleisötapahtumia ja osana yri-
tystä myös myydään erilaisia viljelytarvikkeita. 

Lisäksi muutamat helsinkiläiset ravintolat ovat viljelleet ravintolojen yh-
teydessä lähinnä katoilla. Suomessa ammattimaista viljelyä rajoittaa osin 
ilmasto. Toisaalta kaupunkiviljelymahdollisuuksia siirtolapuutarhoja ja pals-
taviljelmiä lukuun ottamatta ei ole millään tavalla otettu huomioon kaupun-
kien maankäytön suunnittelussa. Suomessa varsinaisen ruuantuotannon on 
ajateltu kuuluvan maaseudulle lukuun ottamatta kotipuutarhoja.
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Stadin Puutarhuri Helsingin Herttoniemessä .
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Stadin Puutarhurin maisemissa Helsingin Herttoniemessä .
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Ravinnekiertoa kaupungissa? 1

Ravintolassa tuotetun biojätteen kierrättäminen
Reilu sata vuotta sitten ravinteet kiersivät lähes täydellisesti kaupungeissa. 
Tämä kierto katkesi, kun siirryttiin vesikäymälöihin ja viemäröintiin. Hy-
gieniatason parannuttua, tiedon lisäännyttyä ja elintason parannuttua ei 
ulkokäymälöitä tai tunkioita enää kaupunkikeskustoissa ole. Viimeisen 20 
vuoden aikana kompostointi on kuitenkin palannut omakotitaloalueille ja 
pieniin taloyhtiöihin. Lisäksi laajamittaista kompostointia tehdään teolli-
sessa mittakaavassa jätteenkäsittelylaitoksen yhteydessä. Ravinnekierron 
rikkoutumista on siis alettu korjata, ja teknisesti kompostointi joko lämpö-
kompostorissa tai matokompostissa on mahdollista paikallisesti myös ravin-
tolatoiminnan yhteydessä. Useat lait kuitenkin säätelevät kompostilla kas-
vatettujen kasvisten käyttöä osana ravintolaliiketoimintaa ja ravintoloissa 
syntyvän biojätteen määrä ja laatu vaihtelee runsaasti riippuen raaka-aineen 
hankintatavoista ja ravintolan profiilista.

Fine dine -ravintoloiden keittiöistä tulee varsin vähän biojätettä, sillä 
huolelliseen suunnitteluun kuuluu se, että raaka-aineita tilataan mahdol-
lisimman tarkoin kulutusta vastaava määrä ja ne käytetään huolellisesti. 
Usein raaka-aineet tulevat myös pestyinä, kuorittuina ja paloiteltuina, jolloin 
ei synny myöskään kuorijätettä. Se vähä, mitä tulee, toimitetaan biojätteen 
keräykseen, mutta kompostointi olisi mahdollista myös paikallisesti, esimer-
kiksi matokompostissa. 

Toinen kysymys on, kuinka tarpeellista tai mahdollista biojätteen käsitte-
ly on ravintolan tiloissa tai niiden läheisyydessä. Ensinnäkin kompostoinnille 
tulisi olla omat tilat erillään ruokatarvikkeiden käsittelystä ja valmistamises-
ta. Elintarvikehygienian näkökulmasta tärkein asia on, että multaa ei tule 
keittiöön, vaan sille on oma tilansa, jossa tarpeeksi vesipisteitä ja joka on 
erillään ruoanlaittotiloista. 

Multatuotteita ovat mm. multaiset juurekset ja kokonaiset salaattiruu-
kut. Keittiön tai esivalmistelutilojen kanssa edes samassa ilmatilassa ei voi 
olla multaa tai kompostia, vaan nämä tulee pitää kokonaan erillään hygie-
niariskin vuoksi. Ilmeisesti eri asiaksi kuitenkin tulkitaan ravintolasalin kuk-
kaistutukset tai pöydissä olevat koristekukat, joita kuitenkin usein näkee 
ravintoloissa. 

Biojätteiden käyttö kasvuravinteena ei ole ongelma elintarvikevalvonnan 
näkökulmasta, kunhan siitä ei aiheudu edellä kuvattua hygieenistä riskiä. 
Elintarvikevalvontaa kiinnostaa lähinnä jätteiden mahdollinen säilytys ruo-
katiloissa sekä niiden säännöllinen poistaminen ruokatiloista. 

1 Tämä luku perustuu hankkeessa tehtyihin viranomaisten, ravintoloitsijoiden ja vihannesviljelijöiden 
haastatteluihin.
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Lisäksi tulee ottaa huomioon jätelainsäädännön vaatimukset siitä, kuin-
ka biojätteitä alueella kerätään, käsitellään ja kierrätetään. Järjestetyn jät-
teenkuljetuksen piirissä kaupungeissa on biojätteen erilliskeräily, jolloin oma 
kompostointi voi olla tarpeetonta tai vaikeaa, mikäli esimerkiksi kompostille 
ei ole omaa tilaa. Kompostointimahdollisuudet riippuvat siis kiinteistöstä 
ja sen jätehuollon järjestämisestä, sillä useimmat ruokaravintolat toimivat 
vuokratiloissa. Tällöin niiden jätehuollon järjestäminen tapahtuu taloyhtiön 
ehdoilla. Omassa kiinteistössä toimivalla ravintolalla on paremmat mahdolli-
suudet järjestää kompostointi ja kompostin käyttö. 

Muhevaa matokompostia (Kuva Team Turpi) . 

Kierrätyslannoitteiden käytön mahdollisuudet 
kaupunkiviljelyssä 
Entäpä ihmisjätösten kierrätys, toimisiko se nykypäivänä? Lannoitevalmis-
teita koskevat lait ja asetukset säätelevät virtsan ja kompostin kaupallista 
käyttöä. Käytetty komposti tulisi tuottaa hyväksytyssä laitoksessa ja sen omi-
naisuudet tulisi tutkia säännöllisesti. Pienimuotoisessa viljelyssä tämä ei ole 
kannattavaa. Virtsan kaupallinen käyttö ole tällä hetkellä mahdollista, koska 
sitä ei ole hyväksytty lannoitevalmisteeksi Suomessa. Vielä ei ole löytynyt 
toimijaa, joka lähtisi tämän edellytyksenä olevaan tutkimus- ja lannoiteval-
misteen hyväksyntäprosessiin. Toimijoiden puute ja keräysmahdollisuuksien 
rajallisuus hidastavat virtsan hyötykäyttöä viljelyssä. Virtsan lannoitekäytön 
turvallisuudesta on olemassa jo runsaasti tutkimustietoa, mutta se ei ole ns. 



13

lyönyt läpi kaikissa asiantuntijapiireissä siten, että käyttöä edistettäisiin laa-
jasti. Esimerkiksi Dodo ry:n Kääntöpöytä-konseptiin kuuluu myös käymä-
läjätösten kompostointi ja lannoitekäyttö, mutta kompostilla lannoitettuja 
tuotteita ei saa käyttää osana kahvilatoimintaa tai myydä sellaisenaan. Myös 
suuren yleisön suhtautuminen aiheeseen jakaa mielipiteitä, osa suhtautuu 
virtsan lannoitekäyttöön hyvin varauksellisesti. 

Haastattelemamme puutarhaviljelijät näkivät kompostin käytössä maan-
parannusaineena paljon hyviä piirteitä. Komposti edistää maan veden pidä-
tyskykyä, se on hyvä maanparannusaine. Kompostin käytölle ei nähdä suu-
rempia terveysriskejä, etenkään jos se on hyvin ja riittävän pitkään kompos-
toitu. 

Ammattiviljelijät edistävät tai käyttävät suljetun ravinnekierron prosessia 
kasvihuoneissaan vaihtelevasti, mutta näkevät siinä paljon hyötyjä. Viljelijät 
luottavat tutkimuksiin, joiden mukaan virtsassa on hyvä ravinnepotentiaali 
ja se on todettu lannoitekäyttöön soveltuvaksi. Suhtautuminen terveysris-
keihin vaihtelee. Joidenkin ammattipuutarhurien mielestä oikein käsitellyn 

Kaalin ja perunan viljelykokeet, jossa lannoitteena käytettiin erilliskerättyä 

virtsaa ja käymäläkompostia .
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virtsan käyttö ei aiheuta terveysriskejä. Osa korostaa sitä, että virtsalla ei 
ole virallista lannoitevalmistestatusta, joten sen käyttö ei ole tällä hetkellä 
mahdollista. Virtsa ei myöskään sovi sellaisenaan kaikille kasveille, kuten esi-
merkiksi kurkulle tai tomaatille. 

Suurin haaste virtsan käytössä lannoitteena liittyy asiakkaiden suhtau-
tumiseen kierrätyslannoitteilla lannoitetun ruoan raaka-aineisiin. Tämän 
toivat esille sekä viljelijät että ravintoloitsijat. Suurimmat haasteet virtsan 
käytölle liittyvät siis tiedon puutteeseen, asiakkaiden ennakkoluuloihin sekä 
siihen, että virtsalla ei ole lannoitestatusta.

Biojätteiden ravinnepotentiaali
Miten kompostointi järjestettäisiin kaupunkioloissa mahdollisesti jopa isom-
man mittakaavan kaupunkiviljelyssä? Kaupunkiviljely vaatii kehittämistä ja 
tutkimuksia kuten simulaatioita, 3D-mallintamista, tekniikan alan osaamis-
ta, kuormituslaskelmia sekä markkinointia. Kaupunkiviljelyn tavoitteena on 
ympäristöystävällinen ruuantuotanto, jolloin ravinteiden paikallinen kierrä-
tys olisi yksi olennainen osa tuotantoa. 

KIVIREKI-hankkeessa tehtiin pienimuotoisen kyselyn avulla arvio siitä, 
mikä olisi Tampereen alueen ravintoloista tulevan biojätteen ravinnepoten-
tiaali. Kyselyssä olivat mukana kaupungin alueen hotellien yhteydessä sijait-
sevat ravintolat, lounas- ja muut ravintolat, koulujen ja päiväkotien ruokalat 
sekä henkilöstö- ja työpaikkaruokalat. 

Tulosten perusteella arvioitiin, että ravintoloiden tuottama biojätemäärä 
vuosittain olisi jopa noin 13 miljoonaa kiloa, mikä on vastaa Pirkanmaan Jä-
tehuollon keräämää koko biojätemäärä vuosittain toimialueellaan. 

Keittiöbiojätteen arvioitu kokonaistypen määrä on noin 0,14 %, kasveille 
käyttökelpoisen fosforin määrä 0,76 % ja kaliumin määrä 0,09 %. Näitä arvo-
ja käyttäen Tampereen kaupungin ravintoloiden keittiöbiojätteen kokonais-
typpimäärä olisi noin 18 000 kiloa, kasveille käyttökelpoisen fosforin määrä 
noin 7 000 kiloa ja kaliumin määrä noin 14 000 kiloa. Kun tuo määrä biojä-
tettä kompostoidaan, niin ravinnemäärien suhteet muuttuvat jossain mää-
rin, sillä typpeä häviää prosessissa, mutta toisaalta lannoituskäytössä menisi 
samalla arvokasta hiiltä ravinteiden lisäksi.

Tämä arvio on selvästi suurempi kuin ravintoloiden todellisuudessa tuot-
tama biojätteen määrä. Vinouman syy on, että kyselyyn osallistuneet edus-
tavat sellaisia ravintoloita, joista syntyy runsaasti biojätettä – linjalounasta 
tarjoavien ravintoloiden lautashävikki on yleisesti selvästi suurempi kuin á la 
carte -ravintoloiden.2

2 Silvennoinen, K., Koivupuro, H-K., Jalkanen, L. & Reinikainen, A. 2012. Ruokahävikki suomalaisessa 
ruokaketjussa: Foodspill 2010–2012 -hankkeen loppuraportti. MTT Raportti 41.
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Laatikkokomposti Stadin Puutarhurin pellolla .
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Kaupunkiviljelyn mahdollisuuksia
Voisiko kaupunkiviljely olla kiinnostava vaihtoehto puutarha- tai kasvihuo-
neviljelijöille oman liiketoiminnan lisänä tai jopa aivan omana yrityksenä? 
Kaupunkiviljelyllä voitaisiin parantaa kaupunkien viihtyvyyttä tuomalla 
kaupunkiympäristöön lisää vehreyttä viljelyn muodossa. Selvitimme kolmen 
Pirkanmaalla toimivan puutarhaviljelijän haastattelujen avulla yrittäjien aja-
tuksia kaupunkiviljelystä, ihmisvirtsan lannoitekäytöstä sekä suljetusta ra-
vinnekierrosta. Viljelijöiden mielestä haasteita on paljon, mutta myös mah-
dollisuuksia. 

Kaupunkiviljelyn toteutuminen isommassa mittakaavassa mahdollistaisi 
asiakaskunnan tavoittamisen suoramyynnin kautta kaupungeissa. Asiakas 
ei silloin tarvittaisi autoa päästääkseen tilalle, kun viljely tapahtuisi lähellä 
asiakasta kaupungissa.

Puutarhaviljelijät näkivät tonttimaan kalleuden esteenä laajemmassa 
mittakaavassa toteutettavalle kaupunkiviljelylle. Tonttimaan korkea hintata-
so nostaa esimerkiksi vuokrakustannuksia, mikä heikentää kaupunkiviljelyn 
kannattavuutta. Lisäksi pinta-ala voi tulla rajoittavaksi tekijäksi, sillä kau-
pungit voivat olla kaavoitettu tiiviisti eikä kaupunkiviljelylle jää riittävästi 
tilaa. Puutarhaviljelijät kokevat, että pienimuotoinen kaupunkiviljely on toi-
mivaa sekä ideana hyvä.

Maailmalla kaupunkiviljely on noussut vahvasti esille taantuvissa ja tyhje-
nevissä teollisuuskaupungeissa, esimerkiksi Detroitissa. Näissä autioituneet 
omakotitaloalueet tarjoavat runsaasti tilaa viljelyyn. Viljely on osin kaupal-
lista, osin sillä on yhteiskunnallisen yrittämisen luonne. Osa tuotannosta siis 
myydään, mutta myös viljelytoimintaan osallistuvat varattomat ihmiset saa-
vat käyttää tuottamaansa satoa. Näissä tapauksissa kaupunkiviljelyn kautta 
tuotetaan työtä, toimeentuloa, mahdollisuus terveellisempään ruokavalioon 
sekä monenlaista sosiaalista hyvää. 

Kaupunkiviljelyllä voitaisiin 
parantaa kaupunkien viihtyvyyttä 
tuomalla kaupunkiympäristöön 
lisää vehreyttä viljelyn muodossa.
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Maankäytön suunnittelu kaupunkiviljelyn tukena
Maankäytön suunnittelu on keskeinen kaupunkien kehityksen ohjauksen 
väline ja se tarjoaa monia mahdollisuuksia viljelyn tukemiseen. Kokonaisval-
taisin tapa yhdistää maankäytön suunnittelu ja kaupunkiviljely on ajatella 
kaupunkia ruuantuotantojärjestelmän osana. Ruokajärjestelmäsuunnitte-
lusta on tullut viime vuosina vahva osa kaupunkisuunnittelua monissa eu-
rooppalaisissa ja yhdysvaltalaisissa kaupungeissa. Tällaista suunnitteluotetta 
edustaa esimerkiksi City as Productive Urban Landscape -ajattelu, jossa suun-
nitellaan kokonaisuutena viljeltävää tai syötävää kaupunkia – ei viljelyä kau-
pungissa.3

Ruuantuotanto ei kuitenkaan ole kuulunut Suomessa kaupunkisuunnitte-
luun sen jälkeen, kun asuinaluesuunnittelussa luovuttiin ruuantuottamisen 
mukaan mitoitetuista omakotitalotonteista 1950-luvun lopulla. Maatalous 
on saanut väistyä asutuksen tieltä. Esimerkiksi Kaleva Tampereella on raken-
nettu pelloille. 

Siirtolapuutarha-alueiden ja aarimaa-alueiden kautta viljely on pysynyt 
osana kaupunkikuvaa, vaikka näidenkin rooli on muuttunut 1900-luvun 
kuluessa ruuantuotannon turvaajista lähinnä puutarhaharrastusalueiksi. 
2000-luvun alussa kaupunkiviljelyn rooli 
luontoyhteyden rakentajana ja osana kau-
punkien ruokapolitiikkaa on kuitenkin he-
rännyt uudestaan. 

Tampereella keskustan viherverkon 
kehittämissuunnitelmassa ja keskustan 
strategisessa suunnitelmassa on kirjauk-
sia kaupunkiviljelymahdollisuuksien tar-
joamisesta ja asukkaiden käytännöllisestä 
osallistamisesta viheralueiden hoitoon. 
Tällaiset kirjaukset muuttuvat käytän-
nöksi erilaisten maankäytön suunnitte-
luhankkeiden kautta. Konkreettisempi 
suunnittelun ohjauksen väline on antaa 
suunnittelu- ja mitoitusohjeita kasvulli-
sen pinta-alan määrästä tonteilla. Tällaisia 
löytyy esimerkiksi Tampereen viherverkon 
kehittämissuunnitelmasta.4

Ravintola C:n kanssa selvitettiin 

mahdollisuutta viljellä katolla . 

3 Viljoen, A. & Boh, K. (toim.) 2014. Second Nature Urban Agriculture – Designing Productive Cities. 
London: Routledge

4 Tampereen kaupunki 2014. Tampereen vihreä keskusta. Keskustan viherverkko ja sen kehittäminen. 
https://www.tampere.fi/liitteet/t/w02tRvQI0/Tampereen_vihrea_keskusta.pdf. Kuvio tonttien kasvullisten 
alueiden suunnittelusta sivulla 79.

https://www.tampere.fi/liitteet/t/w02tRvQI0/Tampereen_vihrea_keskusta.pdf
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Kaupunkiviljelyä tyhjentyneellä omakotitaloalueella Detroitissa . 
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Näitä periaatteita on käytetty laadittaessa taloyhtiöiden kanssa kortte-
lisuunnitelmia osana Tampereen keskustan kehittämissuunnitelmaa. Kort-
telisuunnitelmahankkeissa taloyhtiöillä on vahva valta siihen, miten alueita 
kehitetään. Usein taloyhtiöiden pihoihin kohdistuu kaupunkikeskustoissa 
viihtyisyyden lisäämispainetta. Kasvullisen alan lisääminen ja kaupunkivilje-
lyn mahdollistaminen ovat tällöin hyviä tapoja kehittää piha-aluetta.

Kaupunkisuunnitteluhankkeissa yksittäinen suunnitteluarkkitehti voi 
omilla ehdotuksillaan ja aloitteillaan vaikuttaa yhdyskuntasuunnittelun 
suuntaan. Vaikutusmahdollisuudet ovat tavallista suuremmat kaupungin 
omistamilla alueilla, joihin kohdistuu kaupungin omia intressejä. Esimerkiksi 
Tampereella Hakametsän alueen yleissuunnitelmassa viherkatot ja kaupun-
kiviljelyn mahdollisuudet on otettu huomioon. Myös hulevesien hallinnassa 
kaupunkiviljely voisi olla yksi ratkaisu. 

Uusille asuinalueille on alettu suunnitella viljelypalstoja noin vuodesta 
2010 alkaen. Tampereella näin on toimittu esimerkiksi Vuoreksessa. Yleis- 
tai asemakaavan mukaiset suunnitelmat eivät kuitenkaan välttämättä to-
teudu, mikäli rakennuttajalla ei ole kaupallisia intressejä kaupunkiviljelyn 
kehittämiselle. Toisaalta esimerkiksi yksittäisten taloyhtiöiden pihasuunnit-
telussa voidaan ottaa huomioon taloyhtiön oma kaupunkiviljely esimerkiksi 
varaamalla viljelylaatikoille oma tila leikkipaikkojen tai grillikatosten tapaan. 

Viljelylaatikot Tampereen ammattikorkeakoulun sisäpihalla . 
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Viljelmien sijoittaminen sisätiloissa
Sisätiloissa viljeltäessä on viljelmien sijoittamisessa otettava hygienianäkö-
kulmasta huomioon kaksi asiaa. Ensimmäinen on edellä kuvattu mullan ja 
kasvillisuudessa mahdollisesti elävien hyönteisten pitäminen erillään keitti-
össä käsiteltävistä kasviksista. Toinen on hyönteisten mahdollisesti tuotta-
mat haitat asiakastiloissa. 

Jos asiakas- tai keittiötiloissa on viljelylaitteita, niiden puhdistuksesta ja 
ylläpidosta saattaa koitua ongelmia. Asiakkaat voivat kokea viljelmiin tule-
vat hyönteiset kiusallisiksi, olivatpa ne tuholaisia tai eivät. Lisäksi erilaisten 
torjunta-aineiden käyttäminen asiakastiloissa on kyseenalaista. Nämä asiat 
tulee ottaa huomioon mietittäessä sisäviljelmien perustamista. Usein onkin 
järkevämpää sijoittaa mahdolliset sisäviljelyt erikseen asiakastiloista. Huol-
to- ja hoitotoimenpiteet tulee tehdä haitattomasti ja lisäksi hyvästä ilman-
vaihdosta ja sopivasta ilman kosteudesta on pidettävä huolta. Asiakastiloihin 
sopivat kuitenkin suljetut kaappimaiset viljelylaitteet. Niiden voidaan kokea 
lisäävän viihtyvyyttä.

Kaupunki viljelyn edistäjänä ja toimijana
Maankäytön suunnittelun lisäksi kaupungilla on monia tapoja edistää kau-
punkiviljelyä. Perinteisiä tapoja ovat alueiden vuokraaminen siirtolapuutar-
hayhdistykselle tai 4H:lle palstaviljelyyn. Uudempaa kokonaisvaltaista edis-
tämistä edustaa Helsingin ruokastrategia tai Turun päätös sallia laatikkovil-
jely laajasti ja antaa siihen myös laatikot ja mullat.

Helsingin ruokastrategiassa kaupunkiviljelyllä on tärkeä rooli. Käytän-
nössä strateginen suhde kaupunkiviljelyyn näkyy siinä, että tieto kaupun-
kiviljelymahdollisuuksista ja siihen liittyvistä käytännöistä löytyy helposti 
Helsingin kaupungin verkkosivuilta. 

Turku on taas käyttänyt kaupunkiviljelyä laajamittaisesti sitouttamaan 
kaupunkilaisia kaupungin viihtyisyyden parantamiseen. Vuosina 2016–2017 
Turku on tarjonnut asukkaille mahdollisuuden perustaa laatikkoviljelmä 
minne tahansa Turussa. Kaupunki on tarjonnut laatikot ja maat. Asukkaat 
ovat näin päässeet muokkaamaan kaupungista omanlaistaan. Tämä kaupun-
kiviljelyn muoto on tuottanut paljon hyvää mieltä, lajistollista runsautta, 
syötävää ja positiivista osallisuuden tunnetta. 
(https://www.turku.fi/laatikkoviljely).

Tampereen kaupunki myöntää jokseenkin poikkeuksetta luvan kaupunki-
viljelyyn omilla alueillaan, kunhan asiasta ilmoitetaan ja sovitaan etukäteen. 
Esimerkiksi Väinö Linnan Puistoon Amuriin on perustettu kaupunkiviljelmä 
asukkaiden aloitteesta. Kaupunki on myös tukenut taloudellisesti kaupun-
kiviljelyhankkeita. Kaupungin sivuilta ei kuitenkaan löydy materiaalia, jolla 

https://www.turku.fi/laatikkoviljely
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edistettäisiin tai tuettaisiin viljelytoimintaa. 
Kaupunkiviljely toimii usein myös väliaikaisratkaisuina alueilla, joiden 

maankäyttö on muuttumassa. Tampereella tällaisia alueita ovat esimerkiksi 
Hatanpää ja Hiedanranta. Hatanpäällä viljely on mahdollista entisellä kau-
pungin puutarhan varikkoalueella. Hiedanrannan alueella on jo kahtena ke-
sänä toiminut ns. kelluva puutarha, missä ponttoonilaiturille on sijoitettu 
viljelylaatikoita ja aktiivinen toimijaryhmä on viljellyt vihanneksia omaan 
käyttöön. Ainakin Hiedanrannassa viljelystä on tarkoitus tehdä myös osa 
uutta asuinaluetta.

Kalevanharjun yhteisöviljelmä (Kuva Team Turpi) .
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Kaupunkiviljelyn kokeiluja

Ravintolat kaupunkiviljelijöinä
Viljelytoimintaa harjoittavat ravintolat panostavat usein muutenkin raa-
ka-aineiden laatuun ja näkevät vaivaa raaka-aineiden hankinnassa. Erinomai-
nen esimerkki tästä on Kööpenhaminassa sijaitseva Noma, joka on arvioitu 
”maailman parhaaksi ravintolaksi”. Ravintolan toiminta on siirtynyt vanhalle 
teollisuusalueelle, jossa ravintola pyrkii kasvattamaan mahdollisimman suu-
ren osan kasviksistaan itse. Suomessa kaupunkiviljelyä tai yhteistyötä kau-
punkiviljelijöiden kanssa harjoittavat Helsingissä Savoy ja Muru, jotka ovat 
tunnettuja fine dine -ravintoloita. Toinen ravintolatoiminnan ja kaupunkivil-
jelyn juonne lähtee vaihtoehtoliikkeiden ravintoloista. Tällainen on esimer-
kiksi Dodon Kääntöpöytä Helsingin Pasilassa VRn vanhalla varikkoalueella. 
Kääntöpöydän ravintolassa kokeillaan myös ravinnekierrätystä.5

KIVIREKI-hankkeeseen lähdettiin rekrytoimaan laatuun panostavia ruo-
karavintoloita. Mukaan lähtivät Ravinteli Bertha, Hella&Huone, Tampere-ta-
lon ravintolat sekä Ravintola C ja Tampereen Suomalaisen Klubin ravintola.

Osallistuvista ravintoloista Bertha, C ja Hella&Huone perustavat toimin-
tansa usean ruokalajin menuihin ja laadukkaisiin raaka-aineiseiin. Bertha 
kuvaa toimintaperiaatteitaan seuraavasti ”Rehellinen ruuan valmistustapa ja 
aidot maut on meidän juttu. Paikalliset herkut läheltä ja kaukaa sekä laadukkaat 
raaka-aineet ovat Berthan glokaalin keittiön perusta.” Hella&Huoneen sivuilla 
korostetaan sesonkien hyödyntämistä sekä kasvisten käyttöä menun raken-
tamisessa.

Ravintola C kertoo verkkosivuillaan kaikki raaka-aineiden toimittajat ja 
kuvaa suhdettaan ruokaan seuraavasti: “Tarjoamme hyvää käsintehtyä ruokaa, 
joka kunnioittaa selkeitä makuja. Käytämme sesongin parhaita raaka-aineita, jot-
ka ovat pääasiassa peräisin läheltä.” Tampereen Suomalaisen klubin ravintolan 
tarjonta puolestaan perustuu suomalaisiin, lähituottajien raaka-aineista tuotet-
tuihin klassisiin, maukkaisiin ruokiin. 

5 Kaupunkiviljelyä harjoittavia ravintoloita on esitelty laajemmin artikkelissa Asikainen, E. & Viskari,  
E-L. 2016. Kaupunkiviljely kokeiluna ja liiketoimintana. Alue ja Ympäristö 45:2, 70–74.  
https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/60672
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Kaupunkiviljelyä ulkona…

Laatikko- tai säkkiviljely on usein ensimmäinen mielikuva, joka kaupunkivil-
jelystä tulee mieleen. Laatikkoviljelyä kokeilimme tässä hankkeessa keskellä 
kaupunkia sijaitsevan Ravinteli Berthan sisäpihalla. Osa Berthan raaka-ai-
neista tuotetaan keittiömestareiden kotona tai sukulaisten luona ja he myös 
keräävät itse villivihanneksia.

Ravinteli Berthassa viljelykäyttöön otettiin taloyhtiön sisäpihalla sijait-
seva vähäisellä käytöllä ollut noin 50 m2 terassi ja käytännössä käyttämätön 
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pyykinkuivausalue. Terassille saatiin sijoitettua 48 eri kokoista ja syvyistä 
viljelylaatikkoa. Kesällä 2016 sinne kylvettiin ja istutettiin mm. härkäpapua, 
palloporkkanaa, retiisiä, valkosipulia, sitruunaverbenaa, sareptansinappia, 
timjamia, vihanneskrassia ja muita syötäviä kukkia ja yrttejä. Terassi oli 
alunperin tarkoitettu pyykkien kuivaukseen ja siellä oli pieni katos oleske-
lua varten. Koska tilaa ei kuitenkaan käytetty alkuperäiseen tarkoitukseen, 
ravintola sai molemmilta pihan taloyhtiöiltä luvan ottaa se viljelykäyttöön. 

Ravinteli Berthan viljelyalue toukokuussa 2016 .



26

Ravinteli Berthan viljelmät ja kastelujärjestelmä .

Kastelu alueella ratkaistiin rakenta-
malla lappoon perustuva kastelujär-
jestelmä, jossa käytettiin sadevettä. 
Terassilla oli sadeveden poistamisek-
si viemäri, josta sadevedet johdetiin 
putkea pitkin pihalle edelleen sade-
vesiviemäriin. Tämä putki katkais-
tiin ja johdettiin tynnyriin, mistä 
pumpulla vesi nostettiin terassin säi-
liöön kasteluvetenä käytettäväksi. 

Kesällä 2016 viljelmältä saatiin 
koko kesän ajan uudistuvaa satoa, 
vaikka kaalikoit tuhosivatkin osan. 
Esimerkiksi retiisin viljely onnistut-
tiin rytmittämään niin, että sitä saa-
tiin jatkuvasti. Satokausi jatkui aina 
lokakuulle asti.
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Tampere-talon kasvihuone ja laatikkoviljelmät . 

Hankkeen alkaessa Tampere-talon ravintola toimi tilausravintolana lukuun 
ottamatta kahvila Sooloa. Kesäksi 2017 Soolon tilalle rakennettiin ympäri 
vuoden toimiva ravintola Tuhto. Tampere-talon ravintolat tuottavat myös 
lounaat talon henkilökunnalle. Tampere-talon ravintoloiden kehittämisessä 
painoalueena on luomuruoan osuuden lisääminen ja panostaminen lähiruo-
kaan ja puhtaisiin raaka-aineisiin. 

Tampere-talon viljelyratkaisuksi valikoitui kasvihuoneviljely rakennuk-
sen katolla. Kasvihuoneen rakentaminen talon katolle oli ollut Tampere-ta-
lon suunnitelmissa jo ennen hankkeen alkamista. Sille oli ehditty hakea ra-
kennuslupa ja rakennuspäätös oli jo tehty, joten hankkeessa suunniteltiin 
kasvihuoneen ja sen yhteyteen rakennetun terassin viljelmiä. Reunaehtona 



28

oli se, että katolle ei ole sähköliittymää, eikä vesipistettä. Tampere-talossa 
viljeltiin kesällä 2016 kasvihuoneessa kurkkua ja munakoisoa ja ulkona laati-
koissa lehtikaalia, samettikukkaa ja krassia. Kasvihuoneen ruukut ja kastelu 
hoidettiin valmiilla AutoPot -järjestelmällä. Ensimmäisenä kesänä viljelmältä 
saatiin runsaasti mm. lehtikaalia ja krassia.

Kesällä 2017 Tampere-talo monipuolisti viljelmän istutuksia huomatta-
vasti. Katolla viljeltiin yhteensä 45:ttä lajia. Siellä testattiin myös monivuo-
tisia kasveja kuten marjapensaita ja raparperia. Kastelujärjestelmästä luo-
vuttiin ja kasvihuonetta ja terassialuetta sisustettiin uusiksi panostaen viih-
tyvyyteen. Tavoitteena oli tehdä alueesta myös viihtyisä taukopaikka hen-
kilökunnalle. Kesän 2017 satokausi onnistui hyvin, vaikka määrät olivatkin 
pieniä talon ruokailijakapasiteettiin verrattuna. Viljelmältä saatiin runsaasti 
esimerkiksi orvokinkukkia, chiliä kuivattiin mausteeksi.

Ravintola C:ssä tutkittiin mahdollisuutta viljellä katolla. Katolle kulkemi-
nen osoittautui kuitenkin vaaralliseksi, samoin kuin siellä toimiminen ilman, 
että katolle olisi suunniteltu ja rakennettu kaiteita ja portaita kulkemista 
varten. Suunnittelu ja rakentaminen olisivat puolestaan tulleet kalliiksi ja ai-
kataulullisesti liian vaikeaksi toteuttaa. Myös veden johtaminen katolle olisi 
ollut hankalaa. Seuraavaksi tutkittiin mahdollisuuksia viljelyyn taloyhtiön 
sisäpihalla. Se ei kuitenkaan saanut muiden pihan käyttäjien hyväksyntää, 
joten Ravintola C:n kohdalla jouduimme luopumaan kokeiluista. 

Tampereen keskustan katoista noin puolet on tasakattoja, jotka tarjoavat 
muotonsa puolesta mahdollisuuksia kaupunkiviljelyyn.6 Ravintola C:n kans-
sa saadut kokemukset osoittavat kuitenkin, että läheskään kaikki katot eivät 
sovellu viljelyyn ilman muutostöitä. 

… ja kaupunkiviljelyä sisällä
Ulkona tapahtuvien viljelykokeiluiden lisäksi kokeiltiin erilaisia järjestelmiä 
myös sisätiloissa. Arto Rastaan Hella & Huone -ravintola muuttui kesällä 
2016 Alpha pop-up -ravintolaksi, jonka ydinajatuksena on nollahävikki. Ra-
vintolaan sijoitettiin KIVIREKI-hankkeen viljelyratkaisuja, jotka edistävät 
tätä tavoitetta. Viljely tapahtui sisätiloissa, portaiden alla olevassa hukkati-
lassa, joka toimi väliaikaisena varastona. Portaiden alle sijoitettiin metallinen 
kerrossänky, johon saatiin mahtumaan kahteen kerrokseen kuusi viljelylaa-
tikkoa. Lisäksi viereen mahdutettiin kaksi laatikkoa lisää. Pimeään kellari-
tilaan valaistus toteutettiin led-valoilla. Lisäksi ravintolasaliin asennettiin 
viljelylaatikoita.

Lisäksi ravintolan biojätteiden kierrätys ja hyödyntäminen viljelyssä oli 
mukana kokeilussa. Ravintolassa otettiin käyttöön matokompostori, johon 

6 Arkkitehtistudio M&Y 2013. Ullakkorakentamisselvitys Tampereen keskusta-alueella. Tampere: 
Tampereen kaupunki. https://www.tampere.fi/liitteet/k/6JlbRMLVk/KeskustanUllakkorakentamisselvitys_
Raportti_180913netti.pdf s. 25–26.

https://www.tampere.fi/liitteet/k/6JlbRMLVk/KeskustanUllakkorakentamisselvitys_Raportti_180913netti.pdf
https://www.tampere.fi/liitteet/k/6JlbRMLVk/KeskustanUllakkorakentamisselvitys_Raportti_180913netti.pdf
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kasviperäiset biojätteet laitettiin matojen syötäväksi. 
Ravintolasalissa viljely ei onnistunut kovin hyvin. Tilassa ei ollut riittä-

västi valoa, vaikka valaistusta tehostettiin kasvilampuilla. Sen sijaan kella-
rissa oleva led-valoviljelmä tuotti nopeasti ja tasaisesti esimerkiksi restiisiä 
pitkälle talveen. Myös sitruunaverbenan laatu oli hyvä. Tuholaisten hallinta 
tosin osoittautui sisätiloissa vaikeaksi.

Kerrossängyn avulla saatiin tilan käyttöä tehokkaammaksi . Krassit ja muut kasvit 

kasvavat hyvin myös led-valojen alla .
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Tampereen Suomalaisen Klubin ra-
vintolaan sijoitettiin ns. versotus-
kaappi. Versotuksella tarkoitetaan 
syötävien kasvien kasvatusta ai-
noastaan nuoriksi kasvun alkuvai-
heessa oleviksi versoiksi. Versojen 
kasvukierto on noin 1–2 viikkoa 
olosuhteista riippuen. Tuoreissa 
nuorissa versoissa vitamiinien ja ra-
vintoaineiden pitoisuudet ovat mo-
ninkertaiset kypsiin vihanneksiin 
verrattuna. Versoissa on myös run-
saasti makua ja aromeja ja lisäksi ne 
tarjoavat silmänruokaa annoksiin. 
Versotuskaappi on yksinkertainen, 
neljä hyllyä käsittävä kaappi, missä 
on led-valot, tuuletin ja ajastimella 
säädelty vesikierto, joka pitää kas-
vualustan sopivan kosteana itäville 
siemenille ja kasvaville versoille. 
Versokaapissa testattiin auringon-
kukan, herneen, sangon, rucolan, 
punajuuren, kurkkuyrtin, krassin, 
retiisin versotusta.

Ravintola C:ssä ja Hella&Huone -ravintolassa testattiin myös kahvinporo-
jen hyödyntämistä osterivinokkaan kasvatuksessa. Tässä käytettiin Helsieni 
GrowKit -nimisiä valmiita paketteja, joihin vain lisättiin kahvinporot kas-
vualustaksi. Kokeilu oli hauska ja imagomielessä vetävä yksityiskohta, mutta 
laajamittaisempaan tuotantoon osoittautui haastavaksi. 

Suomalaisen Klubin ravintolan verso-

kaappi ja versoja eri kasvuvaiheessa .
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Itsenäisiä kokeiluja Tampereella
Hankkeessa selvitettiin myös muiden tamperelaisten ravintoloiden kiinnos-
tusta kaupunkiviljelyyn. Sähköpostikyselyn kautta löytyi kaksi itsenäisesti 
asiaa kokeilevaa ravintolaa: kasvisravintola Gopal Tammelassa ja Ravitsemis-
liike Aisti Hämeenpuistossa.

Gopal on intialaistyyppistä kasvisruokaa tarjoava lounasravintola. Ravin-
tolasalissa on suuret etelään antavat ikkunat, joten ravintola on pienilmas-
toltaan kasvihuonemainen. Ravintolasalissa ei kuitenkaan kasvateta ruokaa, 
vaan ikkunat ovat runsaiden viherkasvien peitossa.

Kesäisin ravintola laajenee aurinkoiselle ja lämpimälle piha-alueelle, jota 
käytetään myös yrttien, tomaattien, lehtikaalien ja kukkien kasvattamiseen. 
Kasvit tuotavat viihtyisyyttä patiolle. Lisäksi niitä käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan ruuissa. Ravintoloitsija ajattelee kasvattamista pitkälti valis-
tustoimintana. Hänestä on tärkeää, että asiakkaat näkevät, miten erilaiset 
kasvikset kasvavat. Lisäksi hän haluaa mieluummin kasvattaa hyötykasveja 
kuin ostaa kesäkukkia. Satoa käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Kirsikkatomaatteja kypsymässä Gopalin terassilla kesällä 2017 .
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Ravitsemisliike Aisti sijaitsee Tampereen työväenyhdistyksen talossa samas-
sa korttelissa Tampereen työväenteatterin kanssa. Ravintoloitsija innos-
tui kiinteistön Puistotornin katosta käydessään siellä kiinteistönomistajan 
kanssa kesällä 2015. Tornin katolle on turvalliset portaat ja siinä on korkeat 
kiinteät laidat. Hissi tuo yhden kerroksen päähän ja siellä on myös vesipiste. 

Kesällä 2016 katolla testattiin maissia saavissa sekä kesäkurpitsoita ja pa-
puja viljelysäkeissä. Sato jäi pieneksi, mutta ravintoloitsijat totesivat katol-
la viljelyn mahdolliseksi. Kesällä 2017 katolla kasvatettiin yrttejä ja kukkia 
ämpäreissä ja saaveissa. Katolla tuotetut yrtit olivat voimakasaromisia sa-
teisesta kesästä huolimatta. Katolla viljeltiin myös maa-artisokkaa saavissa. 
Ravintola jatkaa näitä kokeiluita kesällä 2018, samoin kuin perunan viljelyä 
yhden omistajan maatilalla.

Esikasvatettuja taimia viljelyksille 2016 . 
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Ravintoloitsijoiden näkemyksiä viljelystä 
Ravintoloitsijoita haastateltiin viljelykokemuksista syksyllä 2016 ja 2017. 
Kesällä 2016 KIVIREKI-hanke oli aktiivisesti mukana viljelmien suunnitte-
lussa ja hoidossa. Kaikki kesällä 2016 viljelleet ravintolat jatkoivat viljelyä 
itsenäisesti ja muokkasivat kokemusten perusteella viljelmiä vuonna 2017 
ravintolan tarpeisiin. Lisäksi Tampereen Suomalaisen Klubin Ravintola otti 
käyttöön viljelykaapin syksyllä 2017. Ravintolat suunnittelivat kesän 2017 
viljelmät itsenäisesti, mutta hanke tarjosi neuvontaa ja tukea keväällä perus-
tamisvaiheessa sekä ongelmatilanteissa. Tukea ei kuitenkaan kysytty, vaan 
ravintoloitsijat selvästi ottivat viljelyprosessin omistukseensa.

Viljely ja oppiminen 

Haastatteluissa nostettiin vahvasti esille kahdenlaisia oppimiskokemuksia. 
Hyvälaatuisen ja osin runsaan sadon saaminen oli palkitsevaa ja kannusta-
vaa. Epäonniset sääolosuhteet ja viljelyn vaikeus taas lisäsivät sekä ravin-
toloitsijoiden että henkilökunnan arvostusta raaka-aineiden tuottamista ja 
siihen vaadittua työtä kohtaan. 

 ”Et mä olin tosi yllättynyt siitä, että kuin helposti kumminkin sitä satoa 
saadaan ja kuin nopeesti.”

”Kun on tämmönen kesä, ja ne ei onnistukaan… [kokit] oppii arvostamaan 
silloin niin ku jokaista raaka-ainetta erillailla. Ja sen tuottajaa. Et vaik-
ka se ois ns. ihan bulkkiporkkanaakin, niin silti joku on sen istuttanut ja 
jollain tavalla kasvattanu, hoitanu ja korjannu et se on saatu tänne. Et 
kaiken niin kun ihan jokasen sipulin, porkkanan ja kaiken takana on työtä 
ja ihmistyötä ja ihmisiä.”

Jälkimmäinen oppimiskokemus on kenties merkittävämpi, ammatilliseen 
kehitykseen ja raaka-aineiden arvostamiseen liittyvä perustavanlaatuinen 
kokemus, jota ei ole mahdollista saada kuin kokeilemalla.
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Viljelyn merkitys 
liiketoiminnassa
Ravintoloitsijoiden haastattelujen perus-
teella kaupunkiviljelyn tuottama lisäarvo 
perustuu ravintoloissa tapahtuvan kau-
punkiviljelyn uutuuteen, tarinoihin raaka-ai-
neen alkuperästä sekä viljelmän ja ravintolan 
suhteesta. Sen sijaan viljelyn taloudellinen 
merkitys koetaan useimmiten vähäiseksi. 
Pikemminkin sillä on merkitystä viljelytoi-
minnan sisäisenä markkinointina ja sitoutta-
misena.

Syksyn 2016 haastatteluissa näkyy 
vahvana uutuuden viehätys, innostus sekä 
hankkeen tuottama media- ja markkinoin-
tihyöty. Ravintoloitsivat korostivat, että 
raaka-aineiden tuottaminen ravintolan 
yhteydessä tuottaa lisäarvoa asiakkaille, 
syvyyttä tuotteisiin ja mahdollistaa tari-
noiden kertomisen. Kesän 2016 aikana 
ravintolat saivat myös runsaasti mainos-
tilaa, viljelystä tiedottaminen huomattiin 
sosiaalisessa mediassa ja viljelytoiminta 
houkutteli uusia asiakkaita.

Kurkkuja Tampere-talon kasvihuoneessa .

”Aikamoinen lisäarvo sille asiakkaalle, kun se kerrotaan, et nää on tosta 
kerrosta alempaa.”

”Markkina-arvo on siinä se tärkein juttu ja julkisuutta on tullu todella 
kiitettävästi”.

Vuoden 2017 haastatteluissa oli enemmän vaihtelua viljelykokemusten mu-
kaan. Kesä oli sateinen ja kylmä, joten sato viivästyi ja jäi osassa ravintoloita 
heikoksi. Tässä tilanteessa ravintolat korostivat omaa brändiään ja identi-
teettiään. Sadon epävarmuuden ja viljelykauden lyhyyden vuoksi omaa vil-
jelyä ei haluttu markkinoida aktiivisesti ja tuottaa asiakkaille siihen liittyviä 
odotuksia. Pikemminkin ajateltiin, että itse viljellyt tuotteet mahdollistavat 
positiivisen lisän ja yllätyksen.

Useimmat viljelmät olivat myös niin pieniä, että niillä ei koettu olevan 
taloudellista merkitystä ravintolan toiminnassa.
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”Se lähtökohta on aina laadukas raaka-aine ja raaka-aineen maku. Mut 
lisäarvona vielä sille asiakkaalle, niin kyl se on tosi kiva. Että ne innostuu 
siitä [että raaka-aine on kasvatettu itse].”

” Jos halutaan tehä niinku raaka-ainelähtöstä ruokaa, niin sillon se myös 
vaihtelee… Se [viljelmä] on kuitenkin niin pieni, et vaikka ois ihan nappi-
kesä, ihan niinku täydellinen, ja kaikki menis ihan huipusti.”

Silloin, kun viljely oli onnistunut ja viljelmää oli laajennettu ja monipuolis-
tettu onnistuneesti, tuotiin esille aktiivinen markkinointi ja kaupunkiviljely 
ravintolan imagon luojana. Viljelmällä pidettiin esimerkiksi avoimien ovien 
päivät, jotka houkuttelivat runsaasti ihmisiä tutustumaan. Tässä tapaukses-
sa viljelmän tuottamaa satoa kuvattiin sisäisen markkinoinnin välineenä. 

”Se on ehkä peeärrää meille itsellekin, et jotain on saatu”.
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Viljely osana ravintolan rutiineja ja käytäntöjä
Viljelyn järjestäminen vaatii monenlaisten rutiinien juurruttamista ja käy-
täntöjen järjestämistä. Viljelmä pitää perustaa, sitä täytyy seurata ja hoitaa ja 
lopuksi satoa korjata ja käyttää. Tämä vaatii koko ravintolan henkilökunnan 
sitoutumista viljelmään. Rutiinien yhteydessä nousi esille seuraavia teemoja: 
vastuu, työnjako, vaikutus muihin töihin, viljelmä viihtyvyyden lisääjänä sekä sa-
toon liittyvä epävarmuus, ennakointi ja viljeltyjen tuotteiden käyttö.

Vastuu

Kaikissa ravintoloissa keittiömestari tai omistaja oli kiinnostunut viljelystä. 
Raaka-aineiden tuottaminen osana ravintolatoimintaa vaatii kuitenkin koko 
työyhteisön sitoutumista, innostumista ja kiinnostumista. Viljelmän hoidon 
vaatimaa työmäärää ei sinällään koettu suureksi, mutta se vaati henkistä si-
toutumista – tietynlaista valppautta, muistamista ja ennakointiakin.

 ”Eihän joka päivä tarvi siinä olla sitä tuijot-
tamassa. Mut että kumminkin se huolenpito. 
Et kyl se vaatii. Ei ne siellä vaan niin kun itek-
seen tuu.” 

Useimmissa tapauksissa vastuu viljelmien 
perustamisesta ja huolenpito viljelmistä on 
yhä valtaosin yhdellä henkilöllä. Hän saat-
toi hoitaa viljelmää lomallaankin. Vastuun 
keskittyminen yhdelle tai harvoille henki-
löille on selvä riski viljelyn onnistumiselle, 
esimerkiksi koko satokausi voi viivästyä, jos 
vastuuhenkilö ei muiden kiireiden vuoksi 
ehdi organisoida esikasvatusta ja viljelmien 
perustamista ajoissa.

”Käytännössä mää sen pyöritän, sen niinkun 
idätyksen ja kasvatuksen ja niinku. Haen sie-
menet ja hankin ne. Se on mun vastuulla ja sit 
jo mun aikataulut… niin sit ei vaan ollu aikaa 
siihen [esikasvatukseen]”

Ravinteli Berthan Pekka Salmela  

keräämässä sinappia (Kuva Team Turpi) . 



37

Henkilökunnan sitoutuminen 

Vastuun jakaminen eteenpäin ja henkilökunnan sitouttaminen viljelmiin 
tuotti useimmiten ongelmia. Muu henkilökunta saattoi olla aluksi innos-
tunutta, mutta heiltä puuttui pitkäjänteisyys, kokemus ja näkemys viljelyn 
vaatimuksista. Tällöin ulkopuolelta tuleva kyseenalaistaminen saattoi kalvaa 
motivaatiota samoin kuin se, että tuotteita saa helposti tukusta ja joitain vas-
taavia tuotteita tilataan sieltä joka tapauksessa. 

”Että kauhee innostus, mutta sit se vähän niin kun, että onks tässä mitään 
järkee. Ja sit tietenkin, että jos joku ulkopuolinen vielä sanoo. Vielä lähin-
nä tämmöset vihannestoimittajat ja muut, jotka sitten käy tossa ja sanoo, 
että sä saisit näitä nätissä purkissa parilla eurolla.” 

Sisäviljelmän hoito eroaa ulkoviljelmistä sikäli, että se on jatkuvaa viljelmän 
uudistamista. Mikäli viljelmä on ravintolasalissa, on se myös näkyvissä ja 
muistuttamassa. Tällöin rutiinin kehittäminen vaikuttaa yksinkertaisem-
malta kuin ulkoviljelmissä. Viljelykaapin käyttöönottoa kuvattiin samanlai-
seksi prosessiksi kuin minkä tahansa uuden, rutiineja muuttavan laitteen. 
Tällaiseen jatkuvaan toimintaan on onnistuttu luomaan viikkorutiini ja toi-
miva työnjako.

Ravintoloiden edustajia työpajassa . 
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”Meillä on siinä yks ihminen mun lisäksi, kuka on ottanut talossa vähän 
sen huoleksensa, et hän vaihtaa sinne aina veden ja kirjaa ylös aina mitä 
viljellään ja sit et missä kohtaa mennään ja muistakaa käyttää. Me ollaan 
aikataulutettu näitä, että maanantaina se alkaa ja vaihdetaan se vesi… 
Mutta ei siihen ajallisesti…mitään lisätunteja tai muuta, vaan se pysty-
tään tekemään kyllä tässä ihan normaalin työn ohella.”

Osin henkilökunnan sitoutumisen vaikeutta selitettiin ammatillisen kehi-
tyksen vaiheella, osin sillä, että viljeleminen ei sovi kaikille: 

”Ei kaikki ihmiset oo luontaisesti sen tyyppisiä, eikä kaikkia voi velvottaa 
siihen.” 

”tommoset nuoret kundit, jotka ehkä vielä hakee sitä…tietyllä tavalla sitä 
omaa uraansa tai identiteettiä niin kun kokkina, niin ne ei välttämättä 
nää siinä niin kun minkäänlaista pointtii.”

Toisaalta nimenomaan kokemattomien nuorten kokkien koettiin oppineen 
eniten siitä, miten paljon työtä raaka-aineiden takana on.

Yhdellä ravintoloitsijalla oli kokemusta myös maaseudulla olevasta laa-
jasta puutarhaviljelmästä, joka sijaitsee ravintolan yhteydessä. Siellä hän ei 
ole kokenut vaikeuksia kokkien sitouttamisessa. Hänen mielestään viljely-
järjestelyillä, jotka tekevät sadon poimimisen helpoksi sekä paikalla ja sen 
tunnelmalla on merkitystä viljelyyn ja viljelmän tuotteiden käyttöön sitou-
tumisessa.

”Se on hyvin erilainen niin kun ilmapiiriltäänkin se homma. Et kun sinne 
kokit tulee, niin jotenkin se luonto on niin lähellä siinä ja se niin kun puu-
tarha, että sieltä on helppo mennä niitä ottaan. Se jotenkin vaan kuuluu 
siihen […] siellä se on vaan täys rutiini, että kokki käy ennen lounasta ke-
räileen siellä ja sillä selvä.”
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Tampereen ammattikorkeakoulun taimikasvatukset kasvihuoneessa .
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Satoon liittyvä epävarmuus

Viljelmän hoidon lisäksi osa rutiinia on sadon kerääminen, käyttäminen ja 
mahdollinen säilöminen. Välillä täytyy muistaa käyttää tuotteita tai järjestää 
säilöntä silloin kun on oikea aika sadonkorjuulle. Toisinaan taas viljelmältä 
ei saa mitään. Epävarmuudella on vaikutusta henkilökunnan motivaatioon, 
vaikka se ei olisikaan ongelma ravintoloitsijalle, jonka periaatteisiin kuuluu 
sesongin raaka-aineiden käyttäminen ja ruokalistan rakentaminen niiden 
mukaan. Jos viljelmän koko on pieni, lajisto vähäinen tai sato epävarmaa, 
tilausrutiinit eivät muutu ja voi olla ongelmallista saada satoa käytetyksi. 

 ”Et kun tulee vaan ehkä yhtä – kahta tuotetta, ja kun muutenkin joutuu 
tilaan niitä muita tuotteita. Niin tuleeks siinä vähän semmonen fiilis, 
että… et niin kun ne itse viljellyt tuottet ei oo niin kun sen erilaisempia 
kun sit taas ne tukusta tulleet.”

Sisäviljelmässä viljelyolosuhteet ovat vakioiset ja viljelmää on mahdollista 
pyörittää jatkuvasti, jolloin tasalaatuista ja tasakokoista raaka-ainetta on 
saatavilla riittävän kauan suhteessa ravintolan ruokalistarytmiin. Sisävil-
jelyssä on myös onnistuttu ennakoimaan isommat tilaukset ja tuottamaan 
raaka-aineita sellaisia määriä, että on voitu kokonaan luopua versojen tilaa-
misesta. Tämäkin kannustaa viljelytoimintaan. 

”Sit me tehtiin vielä silleen, et me porrastettiin niitä… laitettiin silleen vä-
hän eri aikaan niitä. Jollon meillä oli tietyllä tavalla koko ajan semmosta 
saman kokosta viikosta toiseen.”

”Ei mun tarvi tilata noita versoja enää tuolta Vihannespörssiltä. Kun vaan 
muistetaan sitten, kun tulee isoja tilauksiakin […] kylvää ne ajoissa.”

Viljelmä voi olla positiivinen viihtyvyystekijä henkilökunnalle, naapurustolle 
ja asiakkaille. Viljelmälle meno tarjoaa henkilökunnalle mahdollisuuden tau-
koon ja irtiottoon keskellä päivää. Tämän on koettu lisäävän työssä viihty-
mistä. Yhdessä ravintoloista viljelmälle tuotiin myös tuoleja ja pöytä, mikä li-
säsi entisestään viihtyisyyttä ja auttoi henkilökuntaa sitoutumaan: ”Voidaan 
istua ja nauttia siitä vihreydestä.”

Taloyhtiöiden sisäpihoille sijoitetut viljelmät lisäsivät myös kaikkien pi-
haa ympäröivien asuntojen ja työpaikkojen näkymien viihtyvyyttä. Myös ra-
vintolaan sijoitetun viljelykaapin koettiin lisäävän viihtyisyyttä. Sen sijaan 
ravintolasaliin sijoitetut viljelylaatikot koettiin jossain määrin viihtyisyyttä 
vähentävinä, lähinnä niihin ilmaantuneiden hyönteisten vuoksi. 
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Kertomus kaupunkiviljelystä 
Ruotsissa ja vähän Tanskassakin 
Osin internetin, osin aiempien kontaktien avulla löytyi muutamia erinomai-
sia esimerkkejä Pohjoismaista, missä erilaisia kaupunkiviljelyn kokeiluja ja 
projekteja on toteutettu. Osana KIVIREKI-hanketta vierailimme kahdessa 
Pohjoismaisessa kaupungissa Malmössä ja Kööpenhaminassa tutustumaan 
heidän kaupunkiviljelyhankkeisiin ja toimiin. Majoituskin valittiin sillä pe-
rusteella, että hotellissa harjoitettiin omaa kaupunkiviljelyä. Malmön Mo-
ment Hotellissa on ravintola, joka viljeli kesäaikaan terassilla kasviksia ja yrt-
tejä ruokavieraiden käyttöön. Hotelli näytti profiloituvan ympäristötietoise-
na sekä majoituksen, että ruoan suhteen. Oman viljelyn lisäksi aamiaistarjoi-
lun ylijäämävoileivät myytiin mobiilisovelluksen ResQ-kautta, raaka-aineissa 
suosittiin luomua ja suihkut olivat todella vettä säästäviä.

Moment Hotellin ravintolan terassi odottaa valmiina kevään kylvöjä .
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Los Perros Urban Farming, unelma yrityksestä
Rosengård on Malmön kaupunginosa, jossa asuu n. 21 500 ihmistä. Asuk-
kaista yli 80 % on ulkomaalaistaustaisia. Kuulemamme mukaan vain kolmen 
maan asukkaita sieltä puuttuu, muutoin kaikki maailman maat ovat edustet-
tuina. Alueen asukkaiden työttömyysaste on korkea ja siellä on rikollisjen-
gejä. Esimerkiksi vuosina 2008–2009 siellä oli vakavia, väkivaltaisia levot-
tomuuksia. On ollut aikoja, jolloin esim. palokunta ei mennyt paikalle ilman 
poliisisaattuetta. Ruotsalainen jalkapallotähti Zlatan Ibrahimović on kotoi-
sin Rosengårdista.

Tässä hieman pahamaineisessa kaupunginosassa, Västra Skrävlingenissä 
sijaitsee n. 2 hehtaarin pelto, jossa näkyy siellä täällä vihreää ja harsoilla hel-
lästi peiteltyjä kasveja. Pellon vieressä kohoavat korkeat kerrostalot ja sen 
takana näemme kirkon ja hautausmaan. Täällä on mm. nuorten yrittäjien So-
fian ja Buddhan hallinnoima Los Perros Urban Farming kaupunkiviljelyalue, 

Rosengårdin viljelypelto, missä sijaitsee myös Los Perros Urban Farm .
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noin 2500 m2 alue viljelykäytössä. Tämä kaupunkiviljelytila vuokraa aluetta 
Malmön kaupungilta Stadsbruk-hankkeen kautta. Stadsbruk-hankkeen tar-
koitus on edistää kaupallista kaupunkiviljelyä Malmössä. Hanke subventoi 
alueen vuokraa siten, että Malmön kaupunki vuokraa aluetta hankkeelle 
8 kruunua/m2 ja hanke vuokraa sitä viljelijöille 3 kruunua/m2. Alueella toimii 
Los Perrosin lisäksi muitakin kaupallisia viljelijöitä, joista yksi on ravinto-
layrittäjä. 

Los Perrosin pellolla viljellään mm. valkosipulia, kaaleja, salaatteja, melo-
ni-retiisejä sekä tänä vuonna ensimmäistä kertaa mm. syötäviä kukkia. 
Kaikki viljely perustuu luomutuotantoon, mutta Luomu-merkkiä viljelijöillä 
ei ole, sillä se on liian kallis ja prosessi on monimutkainen hankkia. Tuho-
laistorjunta perustuu vahvasti nyrkin puimiseen ja tikkujen heittelyyn. Los 
Perros ei myöskään saa mitään maataloustukia, eikä se pääse esimerkiksi 
osallistumaan paikallisten maatilatuottajien markkinoille, koska se ei ole 
maatila. Tällä hetkellä asiakkaina heillä ovat yksityiset kuluttajat, joista pieni 
osa hakee tuotteet suoraan pellosta ja suurimmalle osalle tuotteet jaetaan 
kerran viikossa ns. yllätyskasseissa. Viljelmällä kokeillaan myös uusien kas-
vien viljelyä, kuten meloniretiisiä. Rohkeat nuoret yrittäjät haluavat panos-
taa laatuun ja kehittää omaa viljelmäänsä niin, että jonain päivänä he saisivat 
koko elantonsa tältä tilalta.

Kierrätysmateriaalista valmistettu lintujen karkotin, joka tuulessa pyöriessään 

tuottaa surisevaa ääntä .
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Yrityshautomo vanhassa orpokodissa
Syvällä Rosengårdissa, Botildenborgin pihassa, paikallisen kirkon ja mos-
keijan välissä sijaitsee vanha kartanonomainen, selvästi huonossa kunnossa 
oleva tiilirakennus. Mieleen tulee elävästi kuva Lielahden kartanosta Hie-
danrannassa. Pihalla hyörii iso joukko monenmaalaisia ihmisiä uuden aidan 
kimpussa. Pihan parakkien edessä kasvaa mansikoita laatikoissa. Parakeissa 
sijaitsee Xenofilia –nimisen yhdistyksen tilapäiset toimistotilat. Xenofilia on 
vuonna 2008 perustettu sosiaalinen monimuotoisuuteen keskittyvä yritys. Yritys 
tekee muun muassa erilaisia projekteja liittyen maahanmuuttajiin, yhteisöllisyy-
teen ja kaupunkiviljelyyn. 

Botildenborg on vanha, pitkään tyhjillään ollut rakennus, alun perin or-
pokodiksi rakennettu, jota remontoidaan parhaillaan yrityksen monimuotoi-
seen käyttöön. Botildenborgin vieressä on myös oma pelto kasvihuoneineen, 
missä hankkeeseen osallistuvat työllistettävät pääsevät opettelemaan maise-
manhoitoon ja viljelyyn liittyviä, työelämän kannalta tärkeitä taitoja.

Botildenborgin vanha orpokoti kunnostettavana yhteisötilaksi ja Xenofilian 

toimitiloiksi .
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Stadsbruk-hankkeen viljelyalue Rosengårdissa .

Xenofilialla on menossa ja päättynyt useita hankkeita, kuten Botildenborg, 
Stadsbruk, Växtplats Rosengård, Kryddor från Rosengård. Stadsbruk-hank-
keen tarkoituksena on tehdä kaupunkiviljelyyn liiketoiminnallisesti kannat-
tavaa ja tutustuttaa kaupunkiviljelijät pienten yritysten hoitamiseen liitty-
viin osa-alueisiin (Canvas-malli). Hankkeessa järjestetään mm. työpajoja ja 
monen muotoisia yrityshautomoita. Valmennus on suunniteltu viljelijöille, 
joilta puuttuu liiketoimintaosaaminen ja toisaalta yrittäjille, joilta puuttuu 
kaupunkiviljelyyn liittyvien innovaatioiden ja toimien tuntemus (mm. ver-
tikaaliviljely, vesiviljely, laitteet, olosuhteet jne.). Hankkeessa kiinnitetään 
huomiota erityisesti pienten yritysten toimintamahdollisuuksiin yrityksiin 
kohdistuvien kasvupaineiden alla. Hankkeessa tehdään yhteistyötä kaupun-
kien kanssa mm. maankäytön ja kaupunkistrategian osalta. Lisäksi hanke 
käy vierailulla korkeakouluissa. Tällä tavalla kaupunkiviljely saadaan osaksi 
sekä yritystoimintaa että laajemmin osaksi kaupunkisuunnittelua.
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Paikallisen työväenopiston opetuskasvihuone Lundissa .

Aurinkoinen Lund
Malmön naapurikaupungissa Lundissa tuetaan myös kaupunkiviljelyä. Lun-
din kaupunki tukee palstaviljelyä alueellaan tarjoamalla käyttöön maa-aluei-
ta pientä maksua vastaan. Lisäksi Lundin kaupunki toimittaa palstoille kon-
tit, joissa on viljelijöiden käytössä ilmaiseksi työvälineitä. Alueella on lisäksi 
tankkeja kasteluvettä varten sekä kompostia maanparannukseen viljelijöi-
den käyttöön. Kaupunki on myös palkannut osa-aikaisen työntekijän, joka 
huolehtii kasteluveden saatavuudesta ja työkalujen järjestyksestä palstoilla. 
Palstoilla viljellään monipuolisesti mansikkaa, perunaa, papuja, porkkanaa, 
pensasmarjoja ja yrttejä. Alueella oli toukokuun alussa jo vilkasta, sillä kas-
vukausi tällä leveysasteella oli jo alkanut. Lundin kaupunki on tarjonnut 
maa-alueita viljelijöiden käyttöön pientä maksua vastaan. Mikä oli erityisen 
hienoa, palstoilla oli myös erilaisten ryhmien ylläpitämiä kanoja ja mehiläisiä 
sekä paikallisen työväenopiston kasvihuone, jossa pidetään kaupunkilaisille 
kasvihuonekursseja. 
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Kattopuutarha Kööpenhaminan Østerbrossa
ØsterGRO on yhdistys, joka on perustettu vuonna 2014 kolmen ystävyk-
sen kesken. CSA (Community Based Agriculture) yhdistys keskittyy tuomaan 
vihreää kaupunkiin, edistämään kestävää ruoantuotantoa, yhteisöllisyyttä, 
ja ymmärrystä ruoan tuotannosta. Sen keskeinen toimipaikka on Østerbrossa 
Kööpenhaminassa, Æbeløgaden-kadulla (voi vapaasti yrittää lausua oikein 
: ), missä sijaitsee yhdistyksen kattoviljelmä – ainoa laatuaan Kööpenhami-
nassa. Vierailu osuu juuri sopivasti kiireisimpänä valmistelupäivänä, sillä 
kattopuutarhan ravintola on tarkoitus avata parin päivän päästä. Livia Urban 
Swart Haaland, joka vastaa viljelyksen toiminnasta ja on toinen ØsterGROn 
perustajista, kertoo paikasta lisää. Kööpenhaminassa kesä on pidempi, kuin 
Suomessa ja toukokuun alussa tillit, mangoldit sekä lehtikaalit kasvavat jo 
täyttä häkää. 600 m2 kattopuutarha käsittää myös kolme mehiläispesää. Ka-
nat saapuvat hieman myöhemmin kesällä.

ØsterGROn viljelmät .
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ØsterGROn viljelmät . 

Puutarha on perustettu 2014 tuottamaan ruokaa yhdistyksen nykyiselle 40 
jäsenperheelle. Jokainen jäsen maksaa vuoden alussa jäsenmaksun noin 400 
euroa, jolla he saavat osuuden kattoviljelmän tuotteista. Lisäksi jäsenet saa-
vat osallistua yhteisiin töihin viljelmällä. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista. 
Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda ruoantuotanto lähemmäksi siitä kauka-
na oleville kaupunkilaisille. 

ØsterGRO tekee myös tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa. Kööpenha-
minassa laajalle kasvanut kaupunki-infrastruktuuri on aiheuttanut ongelmia 
hulevesien hallintaan ja kaupunki on herännyt viherkattojen mahdollisuuk-
siin ongelman hallitsemisessa. ØsterGRO on saanut katon käyttöön talon 
omistajalta ilmaiseksi. Katto soveltuu kaupunkiviljelyyn täydellisesti, sillä se 
on alun perin ollut autojen parkkipaikka. Näin ollen katon rakenteet kestä-
vät mullasta aiheutuvan kuorman. Katolla on turvallisuuden kannalta vält-
tämättömät kaiteet ja sinne kulkee iso tavarahissi. Hulevesien hallinnassa 
katolla kokeillaan tanskalais-valmisteisia muovikennoja, jotka on asennettu 
multapenkkien alle. Lisäksi Livia kertoo myös, että he aikovat tulevaisuudes-
sa käyttää viljelmien kasteluun keittiöstä tulevia harmaita vesiä ja lannoi-
tukseen katolla sijaitsevan erottelevan käymälän virtsaa, mikä Tanskassa on 
sallittua. 
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ØsterGRO järjestää kursseja kaupunkiviljelystä, ruoan tuotannosta tai vaik-
kapa kanojen kynimisestä ja valmistamisesta. Kurssien avulla he haluavat 
tuoda ennen niin olennaisia käytännön taitoja uudestaan lähemmäs kaupun-
kilaisia. Rahoituksen viljelmille ja vesi- sekä sähkömaksuihin yhdistys kerää 
jäsenmaksuilla ja kurssimaksuilla. Lisäksi yhdistys perii perjantain avattaval-
ta ravintolalta vuokraa ja saa sen tuotoista 7 % itselleen. Tällä varmistetaan 
yhdistyksen työntekijän palkkakustannukset. Katolla toimi aiemmin ulko-
puolinen ravintoloitsija, mutta yhteisöllisen viljelmän ja siihen liittymättö-
män ravintolatoiminnan yhteensovittaminen oli haastavaa. Nyt ravintolaa 
pyörittää Østergron ydinporukka erillisenä yrityksenä. Ja sokerina pohjalla, 
avattavan ravintolan keittiömestari on kuuluisan Kööpenhaminalaisen, kah-
den Michelin-tähden Ravintola Noman entinen kokki. 

ØsterGROn ravintola .
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Syötävä puisto -konsepti
Kaupungistumisen myötä meidän luonto- ja ympäristösuhteemme on muut-
tunut. Yhä useampi suomalainen etääntyy arjessa ruoan tuotannosta ja myös 
siitä, miten luonto toimii. On lapsia ja nuoria, jotka eivät tänä päivänä vält-
tämättä tiedä, mistä maito oikeasti tulee tai mistä eri ruoka-aineet lautaselle 
päätyvät. Kaupunkiviljelyn yleistyminen tarjoaa yhden mahdollisuuden olla 
ja mukana ja seurata kasvun ihmettä, oppia pienimuotoisen puutarhanhoidon 
ja peltoviljelyn periaatteita sekä edistää urbaaneita jokamiehen oikeuksia.

Helsingin Mustikkamaan Syötävän puiston ohjeistusta (Kuva Antti Suniala) .

Kaupunkiviljelyn ja yhteisöllisen toiminnan 
yhdistämistä
Kuvittele paikka, missä kasvaa hedelmäpuita, marjapensaita, erilaisia yksi-
vuotisia hyötykasveja, villiyrttejä ja ehkäpä on jopa mehiläispesiä hunajan 
tuottoa ja pölytystä varten. Onko kyseessä puutarhaviljelyyn erikoistunut 
maatila? Siltä kuulostaa, mutta toisaalta kyseessä voisi olla myös kaupungis-
sa sijaitseva syötävä puisto. Syötävällä puistolla tarkoitetaan sekä varsinais-
ta paikkaa, että toimintaperiaatetta. Paikkana syötävä puisto on alue, missä 
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kasvaa monivuotisia syötäviä kasveja, pensaita ja puita. Lisäksi siellä voi olla 
avomaaviljelyä yksivuotisilla kasveilla ja esimerkiksi mehiläispesiä ja jopa 
muitakin eläimiä, kuten kanoja. Puistoon on vapaa pääsy ja satoa korjataan 
yhteisissä talkoissa. Puistossa voidaan järjestää myös erilaisia tapahtumia, 
konsertteja ja työpajoja. 

Suomen ensimmäinen Syötävä puisto sijaitsee Mustikkamaalla, Korkea-
saaren lähellä, Helsingin kaupungin alueella. Se on perustettu vuonna 2014 
ja syntynyt osana Maaseudun Sivistysliiton (MSL) Paikan tuntu – paikan 
identiteetti -hanketta, ja toiminta jatkuu edelleen MSL:n organisoimana. 
Syötävän puiston tarkoituksena on tarjota vaihtoehtoja kaupunkilaisten 
ympäristösuhteen ylläpitoon, kokeilla paikan adoptointia yhteisöllisessä 
toiminnassa ja luoda merkityksellinen paikka luonnon, kulttuurin ja taiteen 
kohtaamisille. Syötävän puiston toiminnassa korostuu erityisesti yhteisölli-
syys ja osallistava toiminta. Alueella järjestetään erilaisia työpajoja ja kurs-
seja mm. kaupunkiviljelystä, kumppanuusmaataloudesta, hyönteisherkuista, 
villiyrteistä, luontovalokuvauksesta, sieniviljelystä ja mehiläistarhauksesta 
kaupunkioloissa. 

Talkoot Mustikkamaalla (Kuva Antti Suniala) .
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Helsingin Mustikkamaan Syötävän puiston sadosta 

tehty kaunis kasvismandala (Kuva Antti Suniala) .
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Mustikkamaan Syötävä Puisto maa-
alueen ympäristö raivattiin ja viljelykset 
perustettiin talkoovoimin. Mukana on ol-
lut kaupunkiviljelijöitä, puutarhaviljelyyn 
keskittyvien yhdistysten aktiivitoimijoi-
ta, helsinkiläisiä kouluja, taiteilijoita ja 
kulttuurituottajia sekä paljon eri-ikäisiä 
asukkaita Helsingin eri kaupunginosista. 
Peltoviljelyä toteutetaan vuoroviljelype-
riaatteella ja lajikkeita lisätään ja vaih-
dellaan vuosittain. Viljelyksistä vastaa 
erikseen palkattu viljelykoordinaattori. 
Puistoa ja pihapiirissä olevaa torppaa 
käyttävät myös kouluryhmät ympäristö-
kasvatuksen tunneilla ja kesäkuussa leiri-
koululaiset. 

Alueelta löytyy nyt mm. omena- ja 
luumupuita, tyrni-, viinimarja- ja karvi-
aispensaita sekä marja-aronioita. Puutar-
hassa kasvatetaan mm. raparperia, salaat-
tia, erilaisia yrttejä ja syötäväksi kelpaavia 
kukkakasveja. Peltoalueelta nousee mm. 
hernettä ja papua, kurpitsaa, lehtikaalia 
sekä erilaisia juureksia. Myös ruokasieni-
viljelyä on kokeiltu ja hyönteisruokaa on 
valmistettu. Sadonkorjuu tehdään puu-
tarhatalkoiden yhteydessä ohjatusti, jol-
loin puutarhuri neuvoo puutarhanhoidos-
sa ja antaa vinkkejä ruuanvalmistukseen. 
Kahtena kesänä alueella on ollut talkoo-
voimin hoidettu kanala. Syötävä Puisto 
soveltuu loistavasti myös pienimuotoisel-
le kulttuuri- ja taidetoiminnalle. 
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Konsepti leviää Suomessa ja maailmalla
Syötävä puisto on prosessina ja paikkana mainio keino kokeilla pienimuo-
toista ruoantuotantoa lähellä kaupunkilaisten arkea sekä mahdollistaa siihen 
osallistumisen myös satunnaisesti, ilman sitoutumista koko kesän viljelyvas-
tuuseen. Tyhjiä tai vähäisellä käytöllä olevia joutomaita on kaupungeissakin 
paljon, joko tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Mikä olisikaan mukavampaa 
kuin perustaa niihin pienimuotoisia, yhteisöllisiä syötäviä puistoja? Tällä 
hetkellä Tampereelle suunnitellaankin jo Syötävää puistoa Hiedanrannan 
kaupunginosaan, vanhan Lielahden Kartanon alueelle ja vastaavaa liikehdin-
tää on myös muutamissa muissa kaupungeissa. 

Syötävästä puisto -konseptin rinnalla voidaan käyttää nykyisin myös 
konseptia syötävästä metsästä, jolloin kyse on ensisijaisesti metsästä syötä-
vine kasveineen. Voidaan käyttää myös syötävä maisema -konseptia, jolloin 
alueen esteettinen ilme korostuu syötävyyden lisäksi. 

Maailmalla syötäviä puistoja ja niissä toteutettavia erilaisia konsepteja 
on jo lukuisia lähes kaikilla mantereilla ja niitä on perustettu useista eri 
lähtökohdista ja eri tarkoituksiin. Yhteistä näyttää olevan, että perusta-
minen ja hoito nojaavat vapaaehtoistyöhön ja aktiivisten ihmisten tai organi-
saatioiden toimintaan. Seuraavassa esitellään pari esimerkkiä:

Yhdysvaltojen Etelä-Kaliforniassa sijaitsee syötävä puisto nimeltään The 
Incredible Edible Farm, joka perustettiin jo vuonna 1993 ja puiston tarkoi-
tuksena on tuottaa ruokaa vähävaraisille ja nälkää näkeville Orangen pii-
rikunnassa. Tämä puisto on yhdistelmä kaupunkiviljelmää ja puistoa. Sen 
noin kahden hehtaarin alueen kerrotaan tuottavan tuoreita vihanneksia ja 
hedelmiä noin 200 000 ihmiselle joka kuukausi. Ruokaa tuotetaan paikallisil-
le kodittomien keskuksille, vähävaraisten ruoanjakelupisteisiin, kouluihin ja 
kirkon jakelukeskuksiin vuosittain noin 100 000 kg kasviksia, joita käytettiin 
noin 190 000 ateria-annoksen valmistamiseen. 

Euroopassa esimerkiksi Hollannin Haagin keskustaan on vuonna 2007 
perustettu syötävä puisto nimeltä Edible Park with Permacultuur Centrum 
Den Haag. Tämän syötävän puiston tarkoituksena on ollut toimia testialusta-
na erilaisille ekologisille ja kestäville viljelytavoille, kuten permakulttuurille. 
Puistossa järjestetään myös työpajoja ja koulutuksia. Sen keskuksena on eko-
logisen rakentamisen periaatteella tehty paviljonki. Tämän syötävän puiston 
tavoitteena on myös vaikuttaa kaupunkikehitykseen ja kaupunkisuunnitte-
luun aivan uudenlaisella tavalla. 
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Vinkkejä viljelijöille
Kaupunkiviljelyn voi alkaa hyvinkin pienellä kokeilulla. Tärkeintä on, että 
aloittaa. Jos omien taitojen riittävyys epäilyttää, kannattaa ryhmäytyä mui-
den asiasta kiinnostuneiden kanssa. Ryhmässä toimien todennäköisesti op-
pii käytännön viljelytoimia nopeammin kuin yksin kokeillen. Verkkosivus-
toilla ja sosiaalisen median ryhmissä jaetaan viljelykokemuksia. Kokeneem-
milta harrastajilta kannattaa kysellä, samoin paikallisilta kaupunkiviljely- ja 
siirtolapuutarhayhdistyksiltä, Martoilta, 4H-kerhoilta, Dodo ry:ltä ja muilta 
valtakunnallisilta toimijoilta. 

Kaupunkiympäristö asettaa viljelylle monenlaisia haasteita. Kaupunkien 
keskustoissa viljelmä voi sijaita asfaltoidulla sisäpihalla tai parvekkeella, jos-
sa lämpötila voi kesän edetessä nousta varsin korkeaksi. Joskus etelään anta-
villa kohteilla voi olla tarpeen jopa varjostaa kasveja liialta paahteelta. 

Kasvattaa voi vaikka parvekkeella. Viljellä voi ruukussa tai lavassa tai 
vaikka käytöstä poistetussa, rei’itetyssä jalkineessa. Viljelyastiaksi kelpaa 
monenlaiset astiat, joista ylimääräinen vesi pääsee valumaan pois. Kaupalli-
sesti valmistettuja vertikaaliviljelyyn tarkoitettuja telineitä ja automaattisia 
kastelujärjestelmiä on saatavilla ainakin erilaisista verkkokaupoista ja mes-
suilta. Lavakaulukset ja valmiit kasvusäkit toimivat hyvin myös kaupunki-
viljelyn toteuttamisessa. Yleispätevänä sääntönä on kuitenkin, että useampi 
kasvi ryhmässä kasvaa ja tuottaa todennäköisemmin paremmin kuin yksi 
kasvi yksinään, erityisesti silloin kun kasvualusta ja -ympäristö rajautuu kau-
pungin infrarakenteisiin, talojen seiniin ja asfaltoituihin katu- ja piha-aluei-
siin, joilla kasvaa vain joko vähän tai ei lainkaan muita kasveja.

Toimivan kasvusäkin voi itse tehdä esimerkiksi eräänkin ruotsalaisen 
huonekalujätin isosta tukevasta ostoskassista, joka ohuista muovisuikaleista 
kudottuna läpäisee vettä, ja jonka voi tuunata ympäristöön sopivaksi kan-
kaalla tai säkillä. Ikkunalauta tarjoaa kaupunkiviljelyn noviisille oivan koe-
kentän, kunhan riittävästä kastelusta huolehditaan ja myös kasvin lehdet 
saavat kosteutta vaikkapa suihkupullosta. 

Riittävästä kastelusta tulee huolehtia. Erityisesti rajattuja kasvualustoja, 
jotka eivät ole yhteydessä maaperään, eli erilaisten laatikoiden ja ruukkujen 
mullan kosteutta on hyvä seurata säännöllisesti. Parhaiten mullan kosteus 
selviää käsin tunnustelemalla, ja jo yhden kesän aikana aloittelevakin kau-
punkiviljelijä oppii tuntemaan multaan työntämällään etusormella, milloin 
kasvualusta tarvitsee kastelua. Kun kastelua tarvitaan, on hyvä muistaa 
muutamia perusasioita. Ensiksikin, pieniä taimia kastellaan useasti pieniä 
määriä kerrallaan, jotta kasvin nestejännitys säilyy mutta kasvin juuret pys-
tyvät kuitenkin käyttämään kasteluveden, eikä kasvi ei tukehdu liian mär-
kään kasvualustaan. Varttuneempia kasveja kastellaan mieluummin kerralla 
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reilusti ja sen jälkeen annetaan kasvien käyttää vesi niin, että kasvualusta 
hiukan kuivahtaa. Taimivaiheen ohittaneiden kasvien kasteluveden määrään 
pitää siis paikkansa sanonta ”Parempi kerran ja isosti kuin aina vähän ja niu-
kasti”.

Kastelujärjestelmä voi toimia myös ilman sähköä, painovoimaisesti .

Kasteluveden saatavuus riippuu kaupunkiviljelyksen sijainnista. Siirtolapuu-
tarha- ja palstaviljelmillä vettä on yleensä saatavilla kaupungin vesijohtover-
kosta. Katto- tai pihaterasseilla ei välttämättä ole vesihanaa, joten sadeveden 
kerääminen voi olla tarpeen. KIVIREKI-projektissa käytettiin esimerkiksi 
isoja muovitynnyreitä ja kuution muovisäiliöitä sadeveden keräämiseen ja 
varastointiin. Ravinteli Berthan terassiviljelyksellä kerättiin terassin alalta 
sadevesi viemärin kertyvä vesi terassin alla olevaan noin 200 litran muovi-
tynnyriin, josta se pumpattiin sadevesilinjaan asennetun letkun kautta ylös 
terassilla sijaitsevaan säiliöön. Terassilla sadevesisäiliönä käytetty IBC-kontti 
oli nostettu kuormalavapinon päälle noin metrin korkeuteen, jotta säiliössä 
oleva kasteluvesi voitiin painovoimaisesti johtaa säiliön alapuolella oleviin 
kasvualustoihin haaroitetun kasteluletkun avulla. 
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Kasvien juuret eivät viihdy seisovassa vedessä. Salaojitukseksi käy esimer-
kiksi kevytsorakerros ruukun tai lavan pohjalla. Kevytsorakerros on hyvä 
erottaa multakerroksesta suodatinkankaalla, jota voi ostaa eri kokoisina 
paloina tai metreittäin, tarpeesta riippuen. Suodatinkangas viljelyalustan ja 
salaojituksen välissä estää kasvualustaa tukkimasta salaojitusta. Suodatin-
kankaalla erotettu viljelyalusta on myös mahdollista vaihtaa uuteen ilman 
että salaojituskerrosta välttämättä uusitaan. 

Poikkileikkaus rajatun kasvualustan salaojituksesta . Pohjalevyn ja kevytsora-

kerroksen väliin voi myös asentaa suodatinkankaan (kuvassa katkoviivalla), jos  

haluaa varmistua, että kevytsora ei valu ulos lavakauluksen alakulmista .

Viljelypaikan lämpö ja valaistus vaikuttavat viljelykasvien viihtymiseen. Va-
losta kasvit pitävät, mutta liika lämpö aiheuttaa voimakasta haihduntaa ja 
kasvin nestejännitys heikkenee tai vaihtelee.

Kaupunkiympäristössä tuholaiset saattavat tuhota koko kasvin, jos kysei-
selle tuholaiselle ei löydy muita lajityypillisiä ravintokasveja kyseisessä ym-
päristössä, esimerkiksi keskustakorttelin parvekkeen läheisyydessä. Kasvus-
toja kannattaakin tutkia säännöllisesti ja usein. Erityisesti lehtien alapintoja 
ja lehtihankoja kannattaa tarkkailla, sillä monet tuholaiset munivat niille. 
Tuholaisten kanssa samoihin paikkoihin munivat myös hyödylliset, tuholai-
sia ravintonaan käyttävät hyönteiset. Tällaisia ovat esimerkiksi harsokoren-
not, jotka syövät muun muassa kirvoja ja punkkeja. 

Kasvintuholaiset viihtyvät kuumassa ja ensimmäisenä niiden aiheutta-
ma vioitus alkaa näkyä kunnoltaan jo ennestään heikoissa kasveissa. Myös 
kasvitaudit iskevät ensimmäisinä huonokuntoisiin kasveihin, joten kasvien 
nestejännityksestä ja riittävästä ravinteiden saannista kannattaa huolehtia. 
Huonokuntoiset, vioittuneet tai kuolleet kasvinosat kannattaa kerätä pois ja 
viedä biojätteeseen tai haudata kompostiin. 

— lavakaulus
— kasvualusta
— suodatinkangas
— kevytsorakerros
— pohjalevy
— kuormalava

5–10 cm
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Michael Kloet siistii kasvustoja Berthan 

terassilla .

Harsoa kannattaa käyttää alkukesästä 
heti kylvöstä lähtien, jotta tuholaiset ei-
vät pääse iskemään pieniin taimiin. Har-
so pidetään taimien päällä niin kauan, 
että kasvit ehtivät kasvaa riittävän is-
oiksi kestämään kasvintuholaisten vioi-
tusta. Alkukesän 2016 ristikukkaisten 
kasvien viljelyksiä tuhosivat osin koko-
naan kaalikoin toukat, jotka kahteen eri 
otteeseen kävivät syömässä kaalinsu-
kuiset kasvit, muun muassa lehtikaalit, 
krassit, sinapit ja retiisit, joita ei ollut 
peitetty harsolla. Alkukesän kaalikoi-in-
vaasiosta otettiin opiksi ja niin kesä-
kuun lopulla puhtaisiin kasvualustoihin 
tehdyt uudet kylvöt peitettiin harsolla 
heti kylvön jälkeen. Satoa saatiinkin 
loppukesästä ihan kohtuullisesti. 

Harso toimii myös kylmä- ja halla-
suojana alkukesällä. Kesäkuun kym-
menettä päivää pidetään perimätiedon 
mukaan aikarajana jonka jälkeen arem-
piakin kasveja uskaltaa jättää ulos yöksi 
ilman että niiden paleltumista tarvitsee 
pelätä. Vuodet kuitenkin vaihtelevat 
sään suhteen ja sen vuoksi säätiedotuk-
sia voi olla hyvä seurata ainakin juhan-
nukselle asti. 

Krassi on kylvetty aikaisin harson alle .
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Linnut saattavat käydä tutkimassa viljelyksiä, mutta yleensä lintuja ei ole 
tarpeen estää pääsemästä viljelyksille, sillä ne saattavat olla hyvinkin hyö-
dyllisiä esimerkiksi pyydystäessään tuhohyönteisiä ravinnokseen. Kesällä 
2016 näköhavaintojen mukaan västäräkit osallistuivat innokkaasti kaalikoin 
torjuntaan Ravinteli Berthan terassilla. Linnut ovat myös uteliaita ja ne saat-
tavat tutkia esimerkiksi valkosipulin taimia niin innokkaasti että valkosipu-
linkynnet nousevat kokonaan ylös maasta. Tähänkin auttaa harsopeite jota 
pidetään kylvöksen päällä kunnes valkosipulin taimet ehtivät niin isoiksi, 
että linnut eivät pysty niitä enää kiskomaan juuriltaan.

Köynnöstävät kasvit, kuten pavut ja krassit tarvitsevat tukea . 

Tuholaistarkkailussa voi käyttää apuna pieniä kelta-ansoja, joita puutarha-
liikkeet markkinoivat tuholaistorjuntaan. Ne kuitenkin harvoin sellaisenaan 
riittävät pyydystämään liima-aineeseensa kaikkia tuholaisia. Multaan työn-
nettävistä keltaisista liimatikuista voi yrittää tunnistaa tuholaislajeja inter-
netistä löytyvien kasvintuholaisten kuvien avulla. Tunnistuksen perusteella 
voidaan valita mahdollisimman tarkoituksenmukainen torjuntakeino mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa. Kesinä 2016 ja 2017 KIVIREKI-projektin 
viljelyksillä tunnistettiin ainakin kaalikoita ja niiden toukkia, ansarijauhiai-
sia, vihannespunkkeja, miinaajan toukkia, ripsiäisiä ja kirvoja. Myös tuho-
laisten tuholaisia löydettiin, kuten harsokorentoja ja niiden munia.
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Harsokorennon munat on helppo tunnistaa siitä, että ne riippuvat lehden alla 

yksitellen, kukin oman rihmansa päässä . Harsokorennon toukat käyttävät tuho-

laisia ravintonaan . 

Kasvihuone tai kausihuone on tavallaan ääriesimerkki rajatusta kasvualus-
tasta. Sijainnista riippuen pieni kasvihuone saattaa aurinkoisella säällä läm-
metä kovinkin kuumaksi. Sijainnin valintaan on siis syytä kiinnittää huo-
miota. Kasvi- tai kausihuoneen hyvä sijainti on valoisa, mutta se ei saisi olla 
suorassa auringonpaisteessa liian suurta osaa päivästä. Jos kasvihuoneessa 
on kuuma ja samalla kovin kuivaa, erilaiset tuholaiset, esimerkiksi punkit 
saattavat ilmestyä kasvihuoneeseen. Viljelysten säännöllinen, päivittäinen 
tarkkailu auttaa huomaamaan alkavan tuholaisvioituksen ajoissa, niin että 
torjuntatoimet ehditään alkaa ajoissa. Biologisen torjunnan keinoja, esi-
merkiksi kotimaisia petopunkkeja ja muita tuholaisia ravintonaan käyttäviä 
hyönteisiä on saatavana kaupallisina valmisteina. Biologinen torjunta vaatii 
jonkin verran perehtymistä. Erilaisia varjostuskeinoja, kuten varjostavia kas-
veja ja tarkoitukseen sopivia rullakaihtimia voi kokeilla suojaamaan liialta 
paahteelta. Kausihuoneen tuuletuksesta on muistettava huolehtia.
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Taimikasvatusta Tampereen ammattikorkeakoulun kasvihuoneessa .

Kun viljelyksiä seurataan säännöllisesti ja kasvituholais- tai -tautihavainto 
tehdään, torjunta pitää alkaa mahdollisimman pian. Näin tulee toimia erityi-
sesti rajatuilla kasvualustoilla tai sisätiloissa viljeltäessä. Tuholaiset lisäänty-
vät nopeasti ja jos niiden torjuntaa ei aloiteta heti kun ensimmäiset havain-
not on tehty. Muutoin ne saattavat ehtiä vioittaa kasvustoa niin voimakkaas-
ti, että satoa ei saada lainkaan.

Hyviä kotikonsteja ja reseptejä erilaisten kasvitautien ja tuholaisten tor-
juntaan löytyy kirjallisuudesta ja esimerkiksi Marttojen verkkosivuilta. KI-
VIREKI-hankkeessa torjuttiin kasvitaudeista ainakin härmää laimennetulla 
rasvattomalla maidolla suihkuttaen. Myös kirvojen torjuntaan kokeiltiin ras-
vattomalla maidolla suihkuttamista, mutta myös yksiprosenttista mäntynes-
tesaippualiuosta suihkutettiin kirvoille. Kaikkein pahimmin kirvojen valtaa-
mat kasvinosat poistettiin kasvustosta. Nokkos- ja raparperivettä Marttojen 
ohjeen mukaan kokeiltiin myös kirvojen torjuntaan. Kumpikin todettiin toi-
mivaksi. Tuholaisia voi yrittää torjua myös poimien poistamalla, mutta se on 
varsin työläs vaihtoehto. 
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Tampereen 4H-yhdistyksen viljelypalsta Tahmelassa .

Aloittelevan kaupunkiviljelijän kannattaa aloittaa 
viljely muiden asiasta innostuneiden kanssa. 
Kannattaa myös keskittyä siihen mitä jo osaa ja 
iloita siitä. Osaaminen karttuu kokemuksen myötä, 
sillä viljelemään oppii vain viljelemällä. Pienikin 
sato ilahduttaa ja itse kasvatettu maistuu aina 
makeimmalta.
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Parhaat reseptit

Kaupunkiviljelijän mukaeltu 
vihreä pestokastike 
samettikukan lehdistä  
ja porkkanan tai persiljan naateista

Maistele samettikukan lehtiä (ei kukan terälehtiä, vaan niitä vihreitä) ensin, 
sillä lehtien maku vaihtelee lajikkeen mukaan. Kääpiösamettikukan lehdissä 
on mausteinen, pomeranssinkuoreen tai appelsiiniin vivahtava maku. Mais-
tele myös porkkanan tai persiljan naatit, jos käytät niitä lisänä.

Resepti:
•	 Kääpiösamettikukan	(Tagetes tenuifolia) tai ryhmäsamettikukan (Tagetes 

patula hybr.) lehtiä sopiva määrä. Lisäksi voit käyttää vaikka porkkanan  
tai persiljan naatteja.

•	 Desilitran	verran	cashewpähkinöitä
•	 pieni	pussi	pinjansiemeniä;	voi	tehdä	ilmankin
•	 2	valkosipulin	kynttä	tai	enemmän;	voi	tehdä	ilmankin	
•	 1–3	rkl	parmesaanijuustoraastetta,	määrä	riippuu	lehtien	ja	naattien	mää-

rästä
•	 1–2	dl	tai	muu	sopiva	määrä	kylmäpuristettua	oliiviöljyä

Sekoita tehosekoittimella lehdet, naatit, pähkinät, siemenet ja valkosipuli. 
Lisää parmesaanijuusto ja oliiviöljy lopuksi. Tarkista maku. Lisää parmesaa-
niraastetta, jos haluat kastikkeesta suolaisempaa. Anna maustua viileässä 
ennen tarjoamista.

Samettikukkapesto  

ja lehtikaalipiirakka  

Juhana Paturin  

laittamana .

q q q
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Sitruunaverbenan lehdissä on miellyttävä mieto sitruunan maku .

Kaunis kesäinen lisäkesalaatti

•	 Lehtisalaattia,	keräsalaattia	tai	muuta	vihreää	salaattia
•	 Pala	kurkkua	hienoina	siivuina
•	 Sareptansinapin	(Brassica juncea) nuoria lehtiä maun mukaan
•	 Sitruunaverbenan	(Aloysia triphylla) lehtiä maun mukaan
•	 Kurkkuyrtin	kukkia
•	 Kehäkukan	terälehtiä
•	 Viinietikkaa
•	 Oliiviöljyä

q q q
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Pispalan ryytimaan 
mangoldimuhennos 

•	 1	pienehkö	kesäkurpitsa	
•	 1	sipuli
•	 mangoldin	lehtiä	ruoteineen	n.	10	kpl,	koosta	riippuen,	 

mutta reilusti 
•	 1–2	dl	ruokakermaa
•	 Aurajuustoa	maun	mukaan,	mutta	pispalalainen	laittaa	koko	paketin	
•	 suolaa	maun	mukaan
•	 sokeria	1	tl	
•	 currya	0,5–1	tl	eli	vain	vähän	kasvisten	makua	korostamaan	
•	 mustapippuria
•	 basilikaa	kuivattuna	tai	tuoreena

Pilko kesäkurpitsa, silppua sipuli ja mangoldi ja kuullota niitä öljyssä hetken 
aikaan. Lisää curry, sokeri, kuivattu basilika ja ruokakerma. Anna hautua ka-
sarissa kannen alla niin, että kasvikset ovat sopivan pehmeitä. Lisää lopuksi 
Aura-juuston paloja oman maun mukaan, mustapippuria ja halutessasi tuo-
retta basilikaa. Anna hautua vain hetki niin, että Aurajuustoa hiukan peh-
menee. 

Tarjoile pennepastan, riisin tai uusien perunoiden kanssa. 
 
Pääsääntönä voidaan todeta että itsekasvatettujen ravintokasvien herkulli-
suutta voidaan korostaa käyttämällä ruuanlaitossa esimerkiksi laadukasta 
kasviöljyä, voita, kookosmaitoa, kaurakermaa, tai kermaa.

q q q

Mangoldi on satoisa,  

kaunis ja monikäyttöinen .
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Kaupunkiviljely tulevaisuudessa

Ajatukset lähitulevaisuudesta
Kaikilla hankkeessa mukana olleilla ravintoloilla on aikomus jatkaa viljelyä 
tavalla tai toisella. Itsenäinen viljelykausi on auttanut löytämään viljelyn 
paikan osana kunkin ravintolan toimintaa. Lähitulevaisuuden suunnitelmiin 
kuuluu lajivalikoiman suuntaamista tähänastisten viljelykokemusten perus-
teella sekä mehiläistarhauksen testaamista. Myös monivuotisten kasvien on-
nistumista seurataan kiinnostuksella. 

Kaupunkiviljelyn liiketoimintamallit tulevaisuudessa 
Laajentuakseen liiketoiminnallinen kaupunkiviljely  
vaatii verkostoitumista
Lähitulevaisuuden lisäksi ravintoloitsijoilta kysyttiin ajatuksia siitä, mil-
laisena he näkevät tulevaisuuden mahdollisuudet liiketoiminnalliseen kau-
punkiviljelyyn ravintolatoiminnan yhteydessä. Näissä vastauksissa esitettiin 
monia malleja, joissa ravintolat tekisivät yhteistyötä keskenään tai puutarhu-
reiden kanssa. Lisäksi tuotiin esille se, että maankäytön ja rakennussuunnit-
telun pitäisi ottaa viljely huomioon ja tehdä se mahdolliseksi esim. kattojen 
ja sisäpihojen suunnittelun kautta. 

Tuottaminen ravintolan yhteydessä on monen ravintoloitsijan mielestä 
ihanne, mutta käytännön olosuhteet eivät välttämättä tee siitä tehokasta tai 
yksinkertaista. Käyttämällä ammattilaisia viljelijöinä ja yhdistämällä useam-
man ravintolan tarpeet on mahdollista luoda mittakaavaltaan kannattava ja 
ravintoloiden näkökulmasta hankintaketjuna tehokas toimintamalli. 

Sopimusviljely kaupungissa
Tässä mallissa puutarhuri tekee sopimuksia useiden ravintolojen kanssa eri-
koistuotteiden viljelemisestä. Ravintoloiden kanssa kartoitetaan tarpeet, 
sovitaan pelisäännöt, suunnitellaan tuotettavat määrät. Tässä mallissa on 
olennaista, että lajivalikoima on tarpeeksi suuri ja määrät riittäviä mukaan 
tuleville ravintoloille. Ravintolat sitoutuvat ostamaan tuotteita. Heidän puo-
leltaan käyttö perustuu haluun luoda imagoa, jolloin tuotteiden käytöllä on 
kaupallinen arvo. Tuottajalle tai tuottajille tämä tarjoaa kesätyön. Tämän 
tyyppisen viljelmän paikaksi ehdotettiin Hatanpään Arboretumin alueella 
olevaa vanhaa varikkoa.
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Viljelyosuuskunta
Malli on lähellä edellistä. Se voisi toimia kasvatusaltaissa, -laatikoissa, kon-
tissa tai puutarhaviljelynä. Idea on, että jokainen osallistuva ravintola arvi-
oisi tarvitsemansa tuotantoalan määrän ja sijoittaisi osuuden tai maksaisi 
vuokraa kyseisestä alasta. Jokaisella ravintolalla olisi siis oma osa alueesta 
tai omat laarit. Osuuskunnalla olisi palkattu puutarhuri tms., joka huolehtisi 
viljelmän hoidosta. Ravintoloiden henkilökunta kävisi itse hakemassa sadon 
omalta alueeltaan tarpeen mukaan. 

Vuokrattu pelto
Ravintolat voisivat myös vuokrata yhdessä pellon ja palkata viljelijän tuot-
tamaan vihanneksia ravintoloille. Tässä mallissa ravintoloilla ei olisi omia 
osuuksia pellosta vaan osuus sadosta. Sato voitaisiin hakea paikalta tai toi-
mittaa ravintoloille. Tällaista mallia toteutettiin jo Malmön esimerkissä.

Kiertävä puutarhuri
Tässä mallissa viljely tapahtuu ravintolojen yhteydessä, mutta viljelyn hoitaa 
ammattilainen. Hän kiertää useammassa ravintolassa, jotka maksavat hänel-
le palkkaa. Tässä mallissa saadaan muita suurempi etu ravintolan paikkaan 
liittyvistä viljelytarinoista. Osa viljelmistä voi olla sisä- osa ulkoviljelmiä, jo-
ten tämä malli voi tarjota muita enemmän myös ympärivuotista työtä.

Rakennustekniset ratkaisut, jotka edistäisivät viljelyä
Useimmat ravintolat toimivat vuokratiloissa, joten viljelyn toteuttamis-
mahdollisuudet riippuvat huomattavassa määrin rakennussuunnittelusta ja 
sisäpihan käytöstä. Uusien rakennusten kattojen suunnittelu ei vain viher-
katoiksi vaan viljelykatoiksi laajentaisi merkittävästi kaupunkiviljelyn mah-
dollisuuksia. Samoin viljelyn suunnitteleminen osaksi sisäpihan toimintaa jo 
asemakaava- ja rakennussuunnitteluvaihetta.

Viljelytoiminta on mahdollista katoilla, joille on helppo pääsy, joilla on 
kaiteet ja joille pystytään helposti johtamaan kasteluvesi. Lisäksi kattoraken-
teiden pitää kantaa viljelmien paino. Tämä seikka voitaisiin ottaa huomioon 
jatkossa kaupunkisuunnittelussa, kaavoituksessa ja rakennesuunnittelussa, 
mikäli kaupunkien uudisrakentamisessa halutaan kaupunkiviljelyä ja vihreyttä 
edistää.
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Yhteenveto kaupunkiviljelyn mahdollisuuksista ja 
ehdoista osana ravintolaliiketoimintaa
Kaupunkiviljely sopii ravintoloille, jotka ovat kokeilevia ja ennakkoluulot-
tomia kehittämään reseptiikkaa ja käyttämään monenlaisia raaka-aineita. 
Joustava lista ja raaka-aineperusteisuus ruokalistojen suunnittelussa tuovat 
joustavuutta, jolla hallitaan erityisesti ulkona tapahtuvaan viljelyyn liittyvää 
epävarmuutta. Kaupunkiviljely sopii myös ravintoloille, joilla on muitakin 
arvoja kuin taloudellinen tulos: sitoutuminen laadukkaisiin, lähellä tuotet-
tuihin raaka-aineisiin ja sosiaalinen yrittäjyys voivat olla tällaisia. 

Kaupunkiviljelyn käytännön toteuttamista rajoittaa erityisesti elintarvi-
kelainsäädäntö ja rakennussuunnittelu. Lisäksi kiinteistönomistajien ja alan 
toimijoiden, esimerkiksi vihannestukkureiden ja kauppapuutarhureiden vä-
hättelevät asenteet voivat lannistaa ajatuksesta kiinnostuneita yrittäjiä. Mi-
käli kiinteistön omistaja tai haltija ei ole halukas suosimaan kaupunkiviljelyä, 
on sen toteuttaminen vaikeaa tai jopa mahdotonta kiinteistöllä.

Kaupunkiviljelyyn liittyvistä riskeistä suurin on sadon epävarmuus. Li-
säksi viljelyn aloittaminen vaatii investointeja laitteisiin sekä ajan investoi-
mista viljelmien perustamiseen. Hyvin perustettujen viljelmien hoito ei vaa-
di kovin paljon aikaa, mutta huolenpidon asennetta ja vastuunottoa. Viljelyn 
aloittamisessa koko henkilökunnan sitouttaminen ja viljelmän perustaminen 
niin, että se lisää viihtyisyyttä onkin tärkeä vaihe. Myös uusi henkilökunta 
tulee perehdyttää viljelyrutiineihin. Ravintolan oman viljelyn perustamises-
sa on tärkeää se, että ravintola on riittävän iso, se omistaa kiinteistön, on 
kiinteistöhuollossa mukana tai omaa hyvät suhteet kiinteistön omistajaan 
tai haltijaan.

Onnistuessaan kaupunkiviljely tarjoaa ravintolalle liiketoiminnallista 
etua annoksiin liittyvien tarinoiden tuottaman lisäarvon muodossa. Erityi-
sesti laatuun profiloituneiden ruokaravintoloiden tuote ei ole pelkkä ruoka, 
vaan ravintolaelämys ja siihen paikan päällä kasvatetut raaka-aineet tuovat 
oman lisänsä. Viljelmä voi myös parantaa työilmapiiriä ja lisätä viihtyisyyttä 
esim. taukopaikkana. Resurssitehokkuuteen ja hävikkiin liittyvät muutokset 
ovat tapauskohtaisia. Ne riippuvat viljelmän koosta ja monipuolisuudesta 
suhteessa ravintolan toimintaan. Kaikissa tapauksissa kuitenkin erilaisten 
kukkien ja versojen tilaaminen ja poisheittäminen väheni.

Kaupunkiviljelyllä osana ravintolatoimintaa voi olla myös laajempia vai-
kutuksia sekä ravintola-alalla että kaupungissa. Tärkein niistä on raaka-ai-
neen kunnioittamisen lisääntyminen. Kun kokki viljelee, hän huomaa, mi-
ten paljon työtä jopa erilaisten perusvihannesten ja juuresten tuottaminen 
vaatii. Tämä voi vaikuttaa laajemminkin raaka-aineiden säästeliääseen käyt-
töön. Toinen tärkeä laajempi vaikutus liittyy erilaisten yhteistyöverkostojen 
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rakentamiseen ja liiketoiminnallisten kaupunkiviljelymallien mahdollisuuk-
siin. Ne ovat mahdollisia vain, jos yhteys viljelijöiden ja raaka-aineiden käyt-
täjien välillä toimii saumattomasti. Yleistyessään tällaiset ratkaisut voivat 
muuttaa kaupunkikuvaakin merkittävästi, mutta se vaatii muutoksia myös 
kaupunkisuunnittelun tasolla.

 

Yhteenveto kaupunkiviljelyn ja ravintolaliiketoiminnan suhteista .

KAUPUNKIVILJELYN AIHEUTTAMIA 
RISKEJÄ/KUSTANNUKSIA

•	 Liian	suuret	asiakasodotukset,	jos	
profiloidutaan vahvasti

•	 Sadon	epävarmuus

•	 Vastuu	ja	huolenpito	viljelmistä

•	 Investointikustannukset

•	 Työyhteisön	käytäntöjen	
muutokset

KAUPUNKIVILJELYN
TARJOAMIA MAHDOLLISUUKSIA

Ravintola-alalle
•	 Raaka-aineen	kunnioittaminen

•	 Uudet	toimintamallit

Kaupungin mittakaavassa
•	 Profiloituminen

•	 Kaupungin	vihertyminen

Ravintolan mittakaavassa
•	 Haaskaamisen	vähentäminen

•	 Viihtyisyyden	parantaminen	

•	 Erottuminen

•	 Tarinat

TOIMINTAYMPÄRISTÖN RAJOITTEET

•	 Innovatiivisuuden	rajoitteet

•	 Resurssitehokkuuden	rajoitteet

Lainsäädäntö
•	 Alan	toimijoiden	asenteet	

•	 Tilat

•	 Rakennussuunnittelu

•	 Suomalainen	jäyheys

OMAN TOIMINNAN VAHVUUDET, 
JOIHIN KAUPUNKIVILJELY VOIDAAN 
PERUSTAA

•	 Oma	vahva	identiteetti,	jota	viljely	
tukee

•	 Raaka-aineperustainen	ruokalista	–	
joustavuus

•	 Luovuus

•	 Aukiolo	kesäsesonkina

Kaupunkiviljelyn pitäisi olla 

yksinkertaista ja varmaa
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Millaiseen ravintolatoimintaan kaupunkiviljely sopii?

Sisäviljely mahdollistaa ympärivuotisuuden ja kasvatus on varmempaa, mut-
ta valikoima on pienempi, tuholaishomma hankalampi hallita. Lisäksi vil-
jelmien täytyy olla erillään keittiötiloista, jolloin haasteeksi saattaa nousta 
ravintolan rajalliset tilat. Mikäli sisätiloihin päätyy kasvituholaisia, niistä 
eroon pääseminen voi olla haasteellista.

Ulkoviljelyssä voi olla laajempi valikoima eri viljelykasveja. Viljelyä voi 
myös harjoittaa puutarhaviljelynä, laatikoissa tai säkeissä, riippuen käytös-
sä olevasta tilasta. Ulkoviljely herkempi olosuhdevaihteluille, sillä kuumuus, 
kuivuus, märkyys, kylmyys tai jonkin kasvituholaisen runsas esiintyminen 
ääritapauksissa saattaa jopa tuhota sadon. Kaupungissa viljely edesauttaa 
myös ylläpitämään kaupunkibiodiversiteettiä, esimerkiksi pölyttäjien eli-
nolosuhteiden parantumisen kautta. Mikäli ravintola haluaa viljellä ulkona, 
on sadon käytön kannalta olennaista, että sitä pystytään myös käyttämään 
sitä mukaa kuin satoa valmistuu. Tällöin ravintolan siis kannatta olla auki 
myös kesäkaudella koko ajan. 

Kaupunkiviljely eri muodoissaan leviää ja lisääntyy Suomessa nyt kovaa 
vauhtia. Myös muualla on nähtävillä samanlaista kehitystä. Vaikuttaa siltä, 
että sekä Ruotsissa että Tanskassa ollaan etunojassa kehittämässä kaupunki-
viljelyä ja myös sen kaupallista puolta. Isot kaupungit panostavat kaupunki-
viljelyyn myös aineellisesti – ei ainoastaan antamalla käyttöön maa-alueita. 
Me Suomessa tulemme tässä hieman jäljessä, joskin vastaavia toimia ja pro-
jekteja on käynnissä jo Suomessakin – mittakaava on vain pienempi. Ruot-
sin ja Tanskan hankkeet, joihin päästiin tutustumaan ovat aika mittavia ja 
esimerkiksi ØsterGROn viljely- ja ravintolamalli on oiva esimerkki yhteisö-
viljelyn ja elinkeinon yhdistämisestä. Suomessa ollaan vielä pitkälti yhteisö-
viljelyn tasolla, mikä luonnollisesti on hyvä asia, mutta viljelyn kaupallinen 
ulottuvuus on vielä pientä.

Toisaalta meillä on aivan samoja, sekä kansallisesta, että EU-lainsäädän-
nöstä tulevia haasteita byrokratian ja säännösten kanssa. Kaupunkiviljely 
on vielä elinkeinona näkymätön. Kaupunkiviljely ei ole maatalouden tukien 
tai ohjauksen piirissä, mutta ei myöskään näkyvä osa kaupungin toimintaa. 
Esimerkiksi Los Perros ei voinut osallistua maalaismarkkinoille, koska se 
oli tarkoitettu kaupungin ulkopuolelta tuleville tuottajille, vaikka myytävät 
tuotteet olisivat olleet tismalleen samoja. Sitä ei myöskään tunnisteta tai 
tunnusteta toiminnaksi, josta joku voisi saada elantonsa. Erilaiset liiketoi-
mintamallit tulevat tässä suhteessa olemaan mielenkiintoisia testata myös 
Suomessa.
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Lopuksi

1) Kunnioita raaka-ainetta

2) Kasvata itse, jos voit

3) Osta harkiten ja arvosta paikallista

4) Valmista rakkaudella

5) Tarjoile sopivin annoksin

q q q
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