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MITEN TEET KAUPUNKIPUUTARHASTA
OMAN NÄKÖISESI PAIKAN?
Tavoite
Kaupungeista on vaikea löytää viljelypaikkojen veroisia kohteita, jotka tarjoavat asukkaille
mahdollisuuden muokata kaupunkimaisemaa mieleisekseen. Kaupunkipuutarhassa viljelijä voi kasvattaa
vihanneksia ja kukkia, mutta hän voi kasvattaa myös omaa luovuuttaan ja tutustua muihin tekemällä
palstastaan persoonallisen näköisen. Joillekin viljelijöille näiden tavoitteiden yhdistäminen käy
luontevasti, toisille se voi tuottaa vaikeuksia.
Viljelijä yksin: monet ovat innoissaan liittyessään viljelijöiden ryhmään tai vuokratessaan palstan, mutta
eivät aina löydä tapaa kehittää harrastustaan pidemmälle. Tämä voi johtaa kiinnostuksen hiipumiseen ja
viljelypaikan hylkäämiseen.
Viljelijät yhdessä: viljelijäryhmien ja -yhdistysten kannattaa olla luovia ja tehokkaita saadakseen aikaan
yhteisön, johon jäsenet tuntevat kuuluvansa. Viljelijöitä tulisi houkutella yhteiseen toimintaan, mutta
samalla kunnioittaa heidän yksilöllistä vapauttaan ja identiteettiään.
Tässä tietolehtisessä näitä tavoitteita lähestytään seuraavasti:
• Miten viljelypaikasta voi tehdä oman näköisensä?
• Miten viljelijä voi sen avulla tukea omaa identiteettiään?
• Miten paikasta kehittyy sellainen, johon viljelijä kiintyy ja voi tuntea kuuluvansa?

Kuva 1 - Puutarhaan voi lisätä kodin tuntua. NEC Farmers Hill yhteisöpuutarha, Dublin. Kuva: Mary Benson
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Kuva 2 - Yksilöity palsta, Weaver’s Square kaupunkipuutarha, Dublin. Kuva: Mary Benson

Kuva 3 - Yksilöity palsta, Moor Green palstaalue, Birmingham. Kuva: Susan Noori

Viesti viljelijöille
• Anna persoonallisuutesi näkyä
viljelykohteessa.
• Tee viljelypaikasta omasi – ‘koti’
kaukana ‘kodista’ tai pakopaikka
kaupungin kiireestä.
• Tee viljelypaikastasi
merkityksellinen.
• Visualisoi palstasi – mieti
millaiselta haluat sen näyttävän.
Palsta osoittaa, millaisia
kauneusarvoja tavoittelet.
Estetiikan tavoittelussa motivaatio
ja sosiokulttuurinen tausta
vaikuttavat tulokseen.
• Ole luova
• Rohkaise perhettäsi ja ystäviäsi
vierailulle ja osallistumaan.
• Luo yhteyksiä muihin viljelijöihin.
“Ajattelen, että yksi tärkeä asia
Edible Eastsidessa on tila… oma tila…
se ei ole täydellinen, mutta näyttää
kauniilta ja siellä on tilaa jokaiselle
yksilönä… tällaista puhetta kuulen
siellä yhtenään” (Palstaviljelijä, Edible
Eastside).
“Se on minun oma paikka, jossa
kasvattaa omia kasviksia… omia
kukkia. Se on minun pieni paratiisini”
(Palstaviljelijä, Varsova).
“… kun tulen tänne muistelen aikoja,
jolloin olin tekemässä kenttätöitä
luonnonsuojelualueella Brasiliassa.
Haluan etä palstani näyttää
mieluummin luonnonsuojelualueelta
kuin pellolta” (Palstaviljelijä, Walsall
Road Allotment).

Lisätietoja
Sinun kannattaa:

Tapaustutkimus

Pitää viljelypaikkaa ‘kotinasi’ ja
varustella se oman makusi mukaan:

Walsall RoadAllotments on

• Nimeä palstasi

on suuri, monikulttuurinen

tyyppiesimerkki brittiläisestä
palstaviljelyalueesta. Se

• Käytä koristeluun lempivärejäsi.

viljelyalue Pohjois-

• Viljele kasveja, joita haluat käyttää
ja jotka merkitsevät sinulle jotakin

maisemissa. Viljelijät ovat

• Sijoita palstalle henkilökohtaisia
koriste-esineitä ja symboleja,
jotka saavat sinut kuulumaan
viljelypaikkaan.
• Sijoita palstalle tuoli nauttiaksesi
työsi tuloksista.
•

Jaa viljelypaikka kuin huoneiksi
kodissa ja tee niistä keskenään
erilaisia.

Muista:
• Suunnitelman tulisi olla joustava,
jotta voit muunnella viljelypaikkaa.
• Älä menetä motivaatiotasi –
viljely ja persoonallisen paikan
kehittäminen vievät aikaa
ja energiaa, mutta lopulta
palkitsevat.
• Esittele palstaasi ja satoasi
naapuriviljelijöille.
• Jos sinulla on jo kokemusta
viljelystä, jaa tietoa ja siemeniä.
• Käytä yhteistiloja, siellä voit
keskustella muiden viljelijöiden
kanssa ja oppia tuntemaan heitä.

Birminghamin kauniissa
kansalliselta, etniseltä ja
kulttuuriselta taustaltaan
erilaisia. He kasvattavat sekä
perinteisiä että eri puolilta
maailmaa tuotuja kasveja;
esim. länsi-intialaisten
suosiossa ovat kurpitsat ja
callaloo, italialaisilla taas
artisokka ja ’cuccuzza’ ja
viljelijät Bangladeshista
hallitsevat nerokkaan tavan
kasvattaa köynnöstävää
kadu-kasvia (bottle gourd)
bambusäleikössä. Palstat
poikkeavat toisistaan: niiden
suunnittelussa ja koristelussa
näkyy viljelijän persoonallisuus
ja kulttuuritausta.
Keittiöllä varustettu suuri
paviljonki on tarkoitettu
viljelijöiden käyttöön, ja
myös suuri määrä istuimia
on sijoitettu ulos ja sisälle
edistämään viljelijöiden
kanssakäymistä. Alueen
hoitokunta järjestää vuosittain
kilpailuja, kasvien myyntiä
avustustarkoituksiin, sadon
lahjoituksia paikalliselle ruokaavulle, kesämarkkinoita ym.
Palstaviljelyalueen sivustoa
päivitetään säännöllisesti:
http://growit.btck.co.uk
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Kuva 4 - Puutarhajuhlat, Queen Bona yhteisöpuutarha, Jazdów, Warsaw. Kuva: Beata J.
Gawryszewska

Kuva 5 - Ilmoitustaulu tiedottamista varten,
Edible Eastside, Birmingham. Kuva: Susan Noori

Vinkkejä suunnittelijoille
• Edistä viljelijöiden yhteistoimintaa.
• Kehitä yhteistiloja, joissa viljelijät
pääsevät osallistumaan yhteisön
toimintaan.
• Suhtaudu avoimesti ihmisten
välisiin kulttuurieroihin.
• Järjestä sosiaalisia tapahtumia,
joissa ihmiset voivat tavata
toisiaan.
• Kehitä keinoja viljelijöiden ja
vierailijoiden mukaan ottamiseksi,
esimerkiksi puut ja muut kasvit
herättävät kiinnostusta, kun niistä
tarjotaan tietoa ja ne varustetaan
nimilapuilla.
• Ihmisillä on yleensä omat
paikkansa viljelyalueella, rohkaise
heitä ilmaisemaan itseään
yksilöllisinä viljelijöinä.

Lisätietoja
• Yhteinen huone tai katos
voi edistää viljelijöiden
vuorovaikutusta.

Hyödyllistä lukemista

• Sosiaalisessa mediassa voit
kertoa viljelijöille tapahtumista,
neuvontatilaisuuksista ja muista
uutisista, mutta kaikkia et sen
kautta tavoita, joten muista myös
’vanha hyvä’ ilmoitustaulu.

Caputo, S., Noori S., Voigt,

• Yhdessä tehty seinämaalaus
rohkaisee ihmisiä luovuuteen
ja hauskuuteen toisiaan
kannustamalla.

A case for Place-making. In

• Varaa paikka ruoanlaittoon.

Crouch, D. 2001. The Art

• Pyydä viljelijöitä kuvaamaan
satonsa, viljelmänsä ja
mielipaikkansa palstalla. Kuvia
voidaan esitellä yhteistiloissa tai
sosiaalisessa mediassa.
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Kuva 6 - “Tykkään kasvattaa kasveja
rykelmissä … ja sekoittaa niitä keskenään …
epätavallisia kasveja … se näyttää paremmalta
ja luonnollisemmalta … kuin metsä tai villi niitty”,
(Viljelijä Walsall Roadin viljelyalueella). Kuva:
Susan Noori (kuvan julkaisemiseen saatu lupa)

Image 7 - Yhteistila tapahtumia ja tekemistä
varten, Walsall Roadin viljelyalue. Photo: Beata J.
Gawryszewska

sivu 3

KIRJOITTAJAT
Mary Benson1, National University of Ireland, Irland
Beata J. Gawryszewska, Warsaw University of Life Sciences, Poland
Susan Noori, Birmingham City University, United Kingdom
vastaava kirjoittaja: mary.benson@nuim.ie

1

käännös: Ari Jokinen, Tampereen yliopisto, ari.jokinen@uta.fi

Info Sarja | Numero 1 V. Suomi | E-julkaisun pvm: 01.12.2016

COST (European Cooperation in Science and Technology) is a pan-European
intergovernmental framework. Its mission is to enable break-through scientific and
technological developments leading to new concepts and products and thereby contribute to
strengthening Europe’s research and innovation capacities.
www.cost.eu

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 tukee COST:ia

Kiitokset
Tämä tietolehtinen perustuu COST Action TU1201 Urban Allotment Gardens in
European Cities -verkoston työhön, jota on tukenut COST (European Cooperation in Science
and Technology)
www.urbanallotments.eu

Liity mukaan Urban gardens in Europe -ryhmään
https://www.facebook.com/groups/825421310826607/
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