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Viljelyä kaupungissa

Palstat ja siirtolapuutarhat!

Parveke- ja ikkunalautaviljely!

Pihaviljely kerrostalojen yms. pihoilla!

Uudet yhteisölliset viljelmät (community 
gardens)!

Koulupuutarhat!

Kaupalliset ja opetukselliset 
viljelyprojektit 
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Maailmaa kaupungistuu: 
haaste ruuantuotannolle 

15% maailman ruuasta 
tuotettu kaupungeissa 

800 miljoonaa ihmistä on 
mukana kaupunkiviljelyssä 
maailmanlaajuisesti 

Teollisuusmaissa 
harrastus, kehittyvissä 
maissa vaihtoehto 
ruuantuotantoon



Kaupunkiviljelylle tyypillistä

Tee-se-itse -meininki!

Kiinnostaa myös ryhmiä, jotka 
perinteisesti eivät kiinnostuneita 
puutarhanhoidosta!

Yllätyksellisyys ja luovuus!

Lievä vastakulttuurisuus, 
”keskiluokan kapina”!

Tapahtuu kaupungissa



Kaupunkiviljelyn aspekteja

Kansalaistoiminta!

Puutarhanhoito!

Liiketoiminta: sadon myynti, viljelytarvikkeet, ravintola-alan yhteistyö!

Ruuantuotanto: visiot hydroponisista pilvenpiirtäjistä, kattoviljelmistä jne.!

Sosiaalinen toiminta: pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien, nuorten, 
koululaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ryhmien projektit!

Kaupunkisuunnittelu, arkkitehtuuri!

Taide ja kulttuuri







Mitä kaupunkiviljely 
antaa viljelijälle?

Yhteisöllisyyden 
kokemuksia!

Omistajuutta 
kaupunkitilaan!

Uusia taitoja: viljely, 
DIY!

Satoa! Mistä ruoka 
tulee?



Mitä kaupunkiviljely antaa 
kaupungille?

Ekosysteemipalveluita!

Paremman ilmanlaadun!

Kaupunginosatoimintaa: 
rauhallisemmat ja 
yhteisöllisemmät 
kaupunginosat!

Hulevesien hallintaa



Kaupunkiviljelyn lyhyt historia 
Suomessa
Kaupunkiviljelyä harrastettu iät ja ajat, esim. sodan aikana!

Termi ”kaupunkiviljely” lanseerattiin yleisön tietoisuuteen ympäristöjärjestö Dodon 
toimesta 2009!

Ensimmäinen kaupunkiviljelyprojekti sissiviljelmä Keski-Pasilassa!

Suomessa kaupunkiviljelyssä vahva kansalaistoiminta-aspekti!

Nykyään kaupunkiviljelyä harjoittavat monet eri toimijat



Kaupunkiviljelyn toimijoita 
Suomessa

Perinteiset toimijat: Hyötykasviyhdistys, siirtolapuutarhat, 
palstayhdistykset!

Ympäristöjärjestö Dodo, Kääntöpöytä -projekti!

Kaupunginosien yhteisöviljelmät, kerrostalojen pihaviljelmät!

Kouluviljelmät ja kampusviljelmät, Kumpulan lastenpuutarha 
ja Vihreän oksan verstas!

Yksittäisten ihmisten viljelmät pihoilla ja parvekkeilla!

Stadin puutarhuri!

Kaupunkirenki!

Mustikkamaan Syötävä puisto!

Kaapelitehtaan kattopuutarha



Mitä kaupunkiviljely on 
kansalaistoimintana? 

Kansalaistoiminta Suomessa: hierarkkisten liittojärjestöjen 
maailmasta verkostomaiseen toimintaan!

Uudet liikkeet syntyvät toimijuudesta ja YIMBY-asenteesta!

Tyypillistä verkostomaisuus, sosiaalisen median hyödyntäminen, 
vähäinen autoritaarisuus, karnevalistisuus, verkostomaisuus ja 
vähäinen ideologia!

Kaupunkiviljely kansalaistoimintana Suomessa syntyi samaan 
aikaan esim. Ravintolapäivän, Aikapankin ja muiden 
yhteisöllisten kaupunkikulttuurihankkeiden kanssa



Kaupunkiviljelyn tulevaisuus

✤ Skenaario 1: Institutionalisoituminen!

Kaupunkiviljely osaksi kuntien ja valtion organisaatiota!

!

!

Green Thumb New Yorkissa Main verte Pariisissa



✤ Skenaario 2: Yksilöllistyminen ja kaupallistuminen!

Kaupunkiviljelyn kansalaistoiminta-aspekti menettää 
kiinnostavuuttaan!

!

Talouselämä heinäkuu 2014: ”Suomeen syntymässä uusi 
villitys - ei enää vain kolmekymppisten hipsterien juttu”!

!



✤ Skenaario 3: Kansalaistoiminnan järjestäytyminen ja 
organisoituminen!

Kaupunkiviljelijät perustavat vahvoja, rahoitusta saavia 
ja pitkäikäisiä järjestöjä!

!
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Skenaario 4: Verkostomainen 
toiminta!

Kaupunkiviljely jatkuu eri toimijoiden 
verkostoissa!

!

!

!

!



✤ Skenaario 5: Ympäristöapokalypsi tekee kaupunkiviljelystä 
välttämätöntä!

Ilmastonmuutos ja öljyhuippu johtavat tilanteeseen, jossa 
kaupunkiviljelyä on pakko harjoittaa, jotta saisi ruokaa pöytään!

!

!

!

!

!

!

Transition !
towns-!

 verkosto



✤ Skenaario 6: Teknillistyminen ja massatuotanto!

Kaupunkiviljelystä tulee tapa ruokkia suuria massoja 
hydroponisten ja akvaponisten vertikaaliviljelmien avulla!

!

!

!

!

ECF City Farm, Berliini
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Kaupunkiviljelijän 
opas

Ostopaikat:  
!

Akateeminen kirjakauppa 
Suomalainen kirjakauppa 

WSOY:n omat kaupat 
Nettikirjakaupat
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Kiitos!

Salla Kuuluvainen !

sallakuu@gmail.com!

mailto:sallakuu@gmail.com

