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Tutkimuksessa tarkastellaan palstaviljelyä vapaa-ajanharrastuksena, jolla saattaa olla vaikutusta 
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edistää henkistä hyvinvointia, vähentää stressioireita ja tarjoaa mielekästä ja tuottoisaa tekemistä. 
Aihetta ei ole kuitenkaan aiemmin tutkittu uussuomalaisten viljelijöiden näkökulmasta, vaikka jo 
Turun kaupungin viljelypalstojen vuokraajista noin 15 % on uussuomalaisia. Tutkimuksessa 
tehdään katsaus suomalaiseen ja turkulaiseen kaupunkiviljelyn historiaan sekä perehdytään 
kaupunkiviljelyn erilaisiin motiiveihin ja vaikutuksiin sekä teollisuusmaiden että kehittyvien 
maiden kaupungeissa.  
 
Tutkimuksen aineisto koostuu kirjallisesta materiaalista sekä empiirisestä aineistosta. Empiirinen 
aineisto on koottu Turun kaupungilta vuonna 2006 ja/tai 2007 viljelypalstan vuokranneiden 
uussuomalaisten haastatteluista. Haastatteluita on yhteensä 10, joiden lisäksi olen käynyt 
keskusteluja neljän maahan muuttaneiden ihmisten kanssa työtä tekevän ja viljelyyn perehtyneen 
asiantuntijan kanssa. Haastattelut ovat luonteeltaan keskustelunomaisia, puolistrukturoituja 
teemahaastatteluita. Haastateltavat ovat 25–55-vuotiaita Suomeen muuttaneita henkilöitä, jotka ovat 
asuneet maassa 2-15 vuotta. Suurin osa haastateltavista on Venäjältä ja Ukrainasta Suomeen 
muuttaneita ja muut haastateltavat ovat kotoisin Kiinasta, Bosniasta ja Irakista. Haastateltavista yli 
puolet on naisia.  
 
Maahanmuuttajataustaiset viljelijät suosivat palstoillaan omasta kotikulttuuristaan tuttuja lajikkeita. 
Tiettyjen lajien viljelemisellä pyritään oman ruokakulttuurin ylläpitämiseen ja sen siirtämiseen 
nuoremmille sukupolville. Ruoka onkin merkittävä osa etnistä identiteettiä. Viljelyn kautta 
uussuomalainen harrastaja sitoo yhteen entisen ja nykyisen kotimaansa kulttuurin, maaperän, kielen 
ja tavat. Tutkimuksen mukaan palstaviljely lisää sosiaalista kanssakäymistä ja siten helpottaa 
Suomeen sopeutumista. Työttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville viljelyharrastus tuo päiviin 
mielekästä tekemistä ja hyödyllisyyden tunteen. Työssäkäyvää viljelijää palstan hoito puolestaan 
rentouttaa ja virkistää. Yhteisöllisen harrastuksen avulla uussuomalainen voi myös parantaa 
kielitaitoansa kommunikoidessaan palstanaapureidensa kanssa. Viljelyalueet ovat kaikille avoimia 
julkisia tiloja, jossa viljelijät voivat viettää aikaa ystävien kanssa tai yksin. Naisille viljelypalstat 
ovat kulttuurisesti hyväksyttäviä sosiaalisia tiloja, joilla on turvallista liikkua. Viljelyalueet koetaan 
miellyttävinä ja rentouttavina paikkoina sekä muut palstaviljelijät ystävällisinä, auttavaisina ja 
suvaitsevaisina. 
 
Suomessa integraatiolla tarkoitetaan prosessia, jonka tuloksena maahanmuuttajat tulevat 
suomalaisen yhteiskunnan täysiksi toiminnallisiksi jäseniksi. Siihen pyritään pääasiallisesti 
työelämään osallistumisella. Kuitenkin itsensä toteuttaminen, sosiaalinen aktiivisuus ja mielekäs 
vapaa-ajanvietto ovat merkittäviä kotoutumista edistäviä tekijöitä. Kaupunkiviljely on monelle 
uussuomalaiselle harrastus, joka edistää kotoutumista.  
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1. JOHDANTO  
 
1.1. Lähtökohdat 

 
Maaseutumaiset ilmiöt ovat osa kaupunkikulttuuria kaikkialla maailmassa. Kaupunki on vähi-

tellen laajentunut maaseudulle, kun taas maaseudulta kulku on suuntautunut kaupunkiin. 

Kaupunkiviljely on yksi niistä ilmiöistä, joita on syntynyt erilaisten yhteisöjen ja kulttuurien 

kohtaamisesta. (Tantarimäki 2000: 14.) Kaupungeissa on runsaasti potentiaalia ainakin pieni-

muotoiseen viljelyyn. Suurista väestömääristä, minimaalisista pääomista ja vähäisestä tilasta 

huolimatta useat kehittyvien maiden kaupungit ovat lähes omavaraisia vihannesten tuotannon 

suhteen. Muun muassa Kiinassa jopa 85 % kaupunkilaisten kuluttamista vihanneksista on 

tuotettu kaupunkialueella. (Hough 1995: 215). Teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden kau-

pungeissa harjoitettavan viljelyn laajuus, motiivit ja merkitys poikkeavat suuresti toisistaan. 

Kehittyvissä maissa suuriin metropoleihin muuttaa valtavasti ihmisiä, joilla ei ole varaa ostaa 

ruokaa. Viljely voi olla köyhälle urbaanille väestölle ainoa elinkeino. Vaikka taloudellisesti 

suurin merkitys kaupunkiviljelyllä on kehittyvien maiden kaupungeissa, on kaupunkiviljely 

suosittua myös teollisuusmaissa (Halweil & Nierenberg 2007: 76). Kehittyneissä maissa kau-

punkiviljely on kuitenkin lähes aina harrastustoimintaa. Sen aloittaminen voi olla myös eetti-

nen, terveydellinen tai sosiaalinen valinta. Uusien kulutustottumusten myötä ei puhuta enää 

ruoan perustarpeen tyydyttämisestä, vaan ruokaan kohdistuvista vaatimuksista. 1990-luvulla 

voimistuneen kuluttajatietoisuuden myötä teollisuusmaisen asukkaat ovat entistä kiinnos-

tuneempia ruoan turvallisuudesta, laadusta, soveltuvuudesta, etnisyydestä sekä perinne- ja 

nostalgia-arvoista kuin hinnasta ja määrästä (Tantarimäki 2003: 53).  He ovat valmiita mak-

samaan enemmän saadakseen puhdasta, turvallista ja omiin arvoihinsa soveltuvaa ruokaa (At-

kins & Bowler 2001: 49–50).  

 

Suomessa kaupungeissa harjoitettavalla palstaviljelyllä on pitkät perinteet, ja sillä on yhteis-

kunnallista merkitystä ravinnontuotannossa, vapaa-ajanvietossa sekä maankäyttömuotona. 

Sota- ja pula-aikoina sillä on ollut huomattavaa merkitystä kaupunkiväestön ravinnonsaannis-

sa. Palstaviljely on koettu terveellisenä, virkistävänä ja kehittävänä harrastuksena työläisille, 

ja sen avulla on opetettu nuorisolle maataloustaitoja. Nykyaikana viljelyharrastuksen syyt 

ovat kuitenkin monimuotoisempia kuin viisikymmentä vuotta sitten. Vahvimpina aloitussyinä 

ovat puutarhaharrastuksen hyvinvointia edistävät vaikutukset. Syiden monimuotoistumisen 

myötä myös viljelijöiden joukko on monipuolistunut. Nuoret ovat löytäneet viljelyn ja vuok-
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raavat runsaasti palstoja erityisesti tietyissä kaupunginosissa. Maahanmuuttajataustaiset vilje-

lijät ovat vuokranneet Turun kaupungin viljelypalstoja yhä runsaammin kymmenen viime 

vuoden aikana. He ovat usein kotoisin kehittyvistä maista, ja he ovat voineet aloittaa viljelyn 

eri syistä kuin kantasuomalaiset. Näin ollen suomalaisilla viljelypalstoilla kohtaa monipuoli-

nen viljelijäjoukko erilaisine taustoineen ja motiiveineen. 

 

Maahanmuuttajat ovat aktiivisia kaupunkiviljelijöitä kaikkialla maailmassa (Smit 1996: 68), 

mutta Suomessa heidän harjoittamaansa kaupunkiviljelyä ei ole tutkittu. Sen huomatessani 

minua jäi mietityttämään kuinka laajasti maahanmuuttajat osallistuvat tähän toimintaan ja 

mitä tämä harrastus heille merkitsee. Tässä tutkimuksessa keskitynkin tarkastelemaan erityi-

sesti uussuomalaisten kaupunkiviljelyä ja sen vaikutuksia Suomeen sopeutumisessa. Viljely-

palstojen merkitys on mielenkiintoinen osalohko maahan muuttaneiden ihmisten paikkasuh-

detta pohdittaessa. Kotouttamistoimenpiteillä pyritään sopeuttamaan juuri maahan muuttanut 

suomalaisen yhteiskunnan aktiiviseksi ja tasavertaiseksi toimijaksi työelämään osallistumisen 

kautta. Kuitenkin Siimin (2006) tutkimuksesta käy ilmi, että uussuomalaiselle työ on vain 

yksi kotiutumiseen ja viihtymiseen kulloisessakin asuinpaikassa vaikuttava tekijä. Muita mer-

kittäviä kotia tuottavia elementtejä ovat muun muassa läheiset ihmiset ja sosiaalinen verkosto, 

kielitaito, kotitalo, luonto sekä puutarhapalsta. Näitä tekijöitä yhdistää toiminta, jonka kautta 

uussuomalainen tutustuu ja kiinnittyy uuteen kotimaahansa. (Siim 2006: 97, 99.) Maahan-

muuttajien vapaa-aika ja harrastukset edistävät osaltaan uuteen kotimaahan integroitumista 

(Myrén 1999: 116). Tarkastelen tutkimuksessani kaupungissa harjoitettavaa viljelyä mielek-

käänä vapaa-ajan viettotapana ja sen mahdollisia vaikutuksia Suomeen sopeutumisessa.  

 

Ruokaan liittyvät yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset ulottuvuudet ovat paikka- ja ai-

kasidonnaisia. Maantieteilijät innostuivat aiheen tutkimuksesta muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta kuitenkin vasta 1990-luvulla. Ruoan ja juoman maantieteeseen liittyvää tutkimusta 

on tehty erityisesti Yhdysvalloissa, jossa on tutkittu muun muassa maan kulttuurisen moni-

muotoisuuden suhdetta ruokaan. Ruokamaantieteessä on tutkittu myös esimerkiksi monikan-

sallistumista, uusien innovaatioiden diffuusiota, tilasidonnaisia sosiaalisia ja etnisiä ulottu-

vuuksia sekä ravintoon liittyvää poliittista ja taloudellista valtaa. Tällaiset lähestymistavat 

korostavatkin ruokaan liittyvien teemojen monitieteisyyttä. Maantieteilijöitä kauemmin ruo-

kaa ovat tutkineet muun muassa antropologit, kansatieteilijät, sosiologit ja historioitsijat. 

(Raento & Raento 2001: 18–19.) Suomalaisessa maantieteellisessä tutkimuksessa ruoan kult-

tuurisia ulottuvuuksia käsittelevät selvitykset ovat vielä harvinaisia. Sen sijaan esimerkiksi 
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ruoan tuotanto ja maatalous ovat olleet osa maantieteellistä tutkimusta jo vuosikymmeniä. 

(Raento & Raento 2001: 19.) Kaupungissa harjoitettavaa viljelyä on tutkittu lähinnä siirtola-

puutarhoja tarkastelemalla, koska niillä on Suomessa pitkä historia ja vankka merkitys. Toi-

saalta yleisesti puutarhaviljelyä koskevaa kirjallisuutta on paljon. Sami Tantarimäki on tutki-

nut urbaania maataloutta väitöskirjassaan sekä useissa artikkeleissaan, jotka ovat tärkeä osa 

käyttämääni kirjallisuutta (ks. Tantarimäki 2001, 2003). Urbaanilla maataloudella on merkit-

tävä rooli kehittyvien maiden ruokaturvaa ajatellen, ja sen takia sitä on tutkittu runsaasti. Niin 

Pohjois-Amerikassa kuin Euroopassakin kaupunkiviljely on suosittu harrastus, ja se näkyy 

muun muassa laajana tieteellisenä kirjallisuutena. Maahanmuuttoa koskevaa tutkimusta on 

Suomessa tehty viime aikoina paljon. Näkökulmia on useita ja tutkimus onkin usein monitie-

teistä. Tutkimukseni teoriaosuus koostuu sekä suomalaisesta että kansainvälisestä integraa-

tiotutkimuksesta ja kaupunkiviljelyä koskevasta kirjallisuudesta.  

 

1.2. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 
Turun kaupunki omistaa 1800 hehtaaria viljelysmaata, josta osaa vuokrataan yksityisille 

maanviljelijöille. Osa taas on varattu kaupunkilaisille vuokrattaviksi aarin kokoisiksi viljely-

palstoiksi. (Turun kaupunki 2008.) Suomessa on keskitytty tutkimaan ensisijaisesti kantasuo-

malaisten viljelyharrastusta kaupunkialueella. Turun kaupungin palstojen viljelijöistä kuiten-

kin suunnilleen 15–25 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia (Turun 4H-yhdistys 2008), eli 

heidän viljelytottumuksillaan ja -kokemuksillaan on merkittävää arvoa kaupunkiviljelyä tut-

kittaessa. Tarkastelen tässä tutkimuksessa nimenomaan maahan muuttaneiden turkulaisten eli 

uusturkulaisten näkemyksiä ja kokemuksia kaupungissa harjoitettavasta maanviljelystä.   

 

Kaupunkiviljelyllä voidaan laajasti käsittää kaikki kaupunkialueella tapahtuva viljely, eli mu-

kaan luetaan niin pihat, pellot, parvekkeet kuin ikkunalaudatkin (Tantarimäki 2000: 14). Niin 

merkittävää kuin pihoilla sekä parvekkeilla tai ikkunalaudoilla tapahtuva viljely onkin, jätän 

ne tässä tutkimuksessani huomiotta. Tutkimusta olisi siinä laajuudessa vaikea toteuttaa tutki-

musaineiston suuruuden takia. Rajaan myös kaupunkialueella harjoitettavan yksityisten 

maanviljelijöiden peltoviljelyn tutkimukseni ulkopuolelle supistaakseni tutkimusaineistoani. 

Siirtolapuutarhaliike on ilmiönä erilainen ja vaatisi hyvin laajan tarkastelun, joten en liitä sitä 

työhöni. Keskityn siis tutkimaan Turun kaupungilta viljelypalstan vuokranneiden viljelijöiden 

kokemuksia. 
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Primääriaineiston keräysmetodina tutkimuksessa käytän teemahaastatteluja, koska Raento & 

Raento (2001: 20) näkevät haastattelu- ja kyselymenetelmät sopiviksi ruoan maantieteellisen 

tutkimuksen aineiston hankkimiseen. Ne tarjoavat väylän kotien keittiöihin, yksilöiden miel-

tymyksiin ja identiteettiin sekä ruokailuun liittyviin tilasidonnaisiin kokemuksiin. 

 

Työssä vastaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Kuinka laajaa on Turun kaupungin palstaviljely? Miten palstat sijoittuvat kau-

pungissa?                                                                                                                                                                                                  

Tähän kysymykseen vastaan tarkastelemalla minne Turun kaupungin vuokraamat vil-

jelypalstat sijoittuvat ja miten suuria ne ovat kooltaan.  

 

2. Millaista on Suomeen muuttaneiden kaupunkiviljely lajistoltaan ja viljelytavoil-

taan? Mikä merkitys viljelyharrastuksella on uusturkulaisille?  

Tätä kysymystä tarkastellessa keskityn tutkimustani varten hankkimani empiirisen ai-

neiston analysointiin. Teemahaastattelujen kautta pohdin Suomeen muuttaneiden nä-

kemyksiä ja kokemuksia viljelystä Turun kaupungin alueella ja sitä millaisia vaikutuk-

sia harrastuksella on uusturkulaisten elämään. 

 

3. Ylläpidetäänkö palstaviljelyllä lähtömaan ruokakulttuuria?                          

Oma ruokakulttuuri on tärkeä osa identiteettiä, ja kun kotimaa vaihtuu, on myös iden-

titeettiä arvioitava uudelleen. Teemahaastatteluja analysoimalla tarkastelen onko pals-

taviljelyllä vaikutusta viljelijän ruokakulttuuriin ja jos on niin millä tavalla.  

 

4. Helpottaako kaupunkiviljely maahanmuuttajien sopeutumista ja kotiutumista 

Suomeen ja Turkuun?   

Viimeiseen tutkimuskysymykseen haen vastausta sekä kirjallisuudesta että työni em-

piirisestä osasta. Tässä yhteydessä tarkastelen sekä kotoutumista että kotiutumista, ja 

niihin liittyviä elementtejä. Pohdin myös mahdollisia yhteyksiä maahan ja maaperään 

liittyvien harrastuksien ja kotiutumisen välille. 

1.3. Tutkimusalue 

 
Tutkimusalueena työssäni on Turun kaupungin vuokrattavat viljelypalstat, joiden vuokrauk-

sesta vastaa Turun 4H-yhdistys. Ne ovat ainoita kaupungin viljelyalueita, joita yksityishenki-
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löt voivat vuokrata pienimuotoiseen viljelyyn. Turussa 4H-yhdistyksen lisäksi kaupungin 

omistamia viljelypalstoja vuokraa Turun Ylioppilassäätiön Vuokralaisyhdistys, jonka palstat 

on tarkoitettu opiskelijoille. Kaupungin vuokrattavat palstat sijaitsevat Turussa yhteensä 12 

eri alueella (kuva 1 & liite 1). Vaikka tutkimusalueena ovatkin kaikki Turun kaupungin vuok-

rattavat viljelyalueet, korostuvat tutkimuksessa ne alueet, joilla on runsaasti uussuomalaisia 

viljelijöitä. Näitä ovat Varissuo, Halinen, Artukainen ja Ylioppilaskylä, jossa viljelyalueita 

hoitavat sekä Turun 4H-yhdistys että Turun ylioppilassäätiön Vuokralaisyhdistys. Viljelypals-

ta vuokrataan yleensä läheltä kotia, jolloin asuinalueet, jotka ovat uussuomalaisten suosiossa, 

painottuvat tutkimusalueessa.  

 

Turun kaupungin viljelyalueet ovat erikokoisia ja ne on jaettu kymmeniin vuokrattaviin maa-

palstoihin. Turun 4H-yhdistyksen hoidossa olevia palstoja on yhteensä noin 650. Vuokrattavi-

en palstojen muoto voi vaihdella alueittain, mutta koko on aina aarin. Vuonna 2007 palstan 

vuokrahinta oli 14 euroa yhdeltä kasvukaudelta. Turun Ylioppilassäätiön Vuokralaisyhdistyk-

sellä on 42 palstaa vuokrattavana. Ne ovat pienempiä ja edullisempia kuin Turun 4H-

yhdistyksen hoitamat palstat, mutta kaikkia kaupungin vuokrapalstoja koskevat samat sään-

nöt. Palstat vuokrataan kerralla yhdeksi kasvukaudeksi. Viljelyalueet kynnetään syksyllä, jo-

ten niillä on mahdollista viljellä vain yksivuotisia kasveja. Turun kaupunki muokkaa viljely-

maan ennen viljelyn alkua, minkä jälkeen Turun 4H-yhdistys ja Turun Ylioppilassäätiön 

Vuokralaisyhdistys huolehtivat palstajaosta. Vuokraajan on itse huolehdittava maan kunnosta 

ja hoidosta vuokrausajan. Viljelymaille tehdään aika ajoin maan kuntoa selvittäviä maa-

ainesanalyysejä. Niiden perusteella maahan lisätään esimerkiksi kalkkia, jotta se pysyy vilje-

lykunnossa. Torjunta-aineiden käyttö viljelypalstoilla on kiellettyä, mutta maan kunnon takia 

lannoitus on tarpeen. Yhdistykset kehottaa viljelijöitä käyttämään luonnonmukaisia torjunta- 

ja lannoitusmenetelmiä. 
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Kuva 1. Turun kaupungin vuokrattavien viljelypalstojen sijainti Turussa. Liitteenä tarkemmat sijainnit (ks. liite 

1.)   
 

1.4. Tutkimuksessa käytettävä termistö  

 

Maailman tila 2007 -teoksessa tutkijat Halweil ja Nierenberg suosivat termiä urbaani maata-

lous ja tarkoittavat sillä viljelyä kaupunkien sisällä, ympäristössä ja lähistöllä (Halweil & Nie-

renberg 2007: 76). Tantarimäen (2007) mukaan urbaani maatalous pitää sisällään kasvivilje-

lyn lisäksi eläinten hoidon. Myös Vuorisalo ja Lahtinen (2004) määrittelevät urbaanin maata-

louden kaupunkilaisten harjoittamaksi viljelyskasvien tai eläinten kasvatukseksi kaupungin 

rajojen sisällä tai niiden lähettyvillä (Vuorisalo & Lahtinen 2004: 684). Urbaania maataloutta 

harjoittavat Suomessa muun muassa kaupunkimaatilat useissa kaupungeissa (Tantarimäki 

2007). Varsinkin kehittyvissä maissa kaupungeissa harjoitetaan usein juuri urbaania maatalo-

utta eli kasvatetaan sekä vihanneksia että eläimiä. Käytän tutkimuksessani kaupungin rajojen 

sisäpuolella harjoitettavasta viljelystä Houghin (2005) tavoin termiä kaupunkiviljely (city far-

ming). Kaupunkiviljely on pihoilla ja palstoilla tapahtuvaa (hyöty)viljelyä (Tantarimäki 

2001a: 8).  
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Laajan kaupunkiviljely-termin lisäksi käytän työssäni termiä palstaviljely, jolla tarkoitan Tan-

tarimäen (2001b: 193) tavoin rajallisen ja omistuksellisesti tai hallinnollisesti itsenäisen pie-

nehkön maa-alan viljelemistä. Se voi tarkoittaa niin kotipihan tai mökin puutarhapalstaa kuin 

siirtolapuutarha-, kerho- tai vuokrapalstaakin. Tiainen et al. (1983: 8.) määrittelevät palstavil-

jelyn pääasiassa omaa käyttöä varten tapahtuvaksi viljelyksi. Se on omatoimisuuteen perustu-

vaa ja voi olla omavaraisuuteen pyrkivää. Tutkimukseni osissa, jotka käsittelevät yleisesti 

puutarhaharrastusta, käytän termiä puutarhaviljely, jolla siis tarkoitan omassa puutarhassa, 

pihalla tai vuokrapalstalla taikka yhteisessä puutarhassa harjoitettavaa viljelyä.    

 

Kun Suomen väestö monimuotoistuu kulttuurisesti, joutuvat kansalaiset, viranomaiset ja tie-

dotusvälineet pohtimaan, miten kutsua muualta Suomeen muuttaneita ihmisiä. Yleiskieleen 

on vakiintunut termi maahanmuuttaja, jolla yleisesti ottaen tarkoitetaan ulkomailla syntynyttä 

henkilöä (Martikainen & Tiilikainen 2007: 18). Monet maahanmuuttajiksi nimitetyt ihmiset 

eivät kuitenkaan itse ole tyytyväisiä ilmaukseen. Termi pitää sisällään ajatuksen edelleen jat-

kuvasta muuttoprosessista ja ikuisesta ulkopuolisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Vast-

ikään maahan muuttaneesta ihmisestä on oikeutettua käyttää termiä maahanmuuttaja, mutta 

kauemmin Suomessa olleita olisi parempi kutsua maahan muuttaneiksi. (Säävälä 2007a.) Kir-

jailija Zinaida Lindén (2007: 34) sanoo, että Suomessa maahanmuuttajuus käsitetäänkin usein 

tilanteen sijasta ammatiksi, jota Suomeen muuttanut henkilö aina edustaa.   

 

Useat tahot, ennen kaikkea Suomeen muuttaneet henkilöt itse, mutta myös esimerkiksi pää-

ministeri Vanhanen, ovat vaatineet, että maahanmuuttajan sijaan käytettäisiin termiä uussuo-

malainen (Liukkonen 2005: 37; Haikarainen 2007; Säävälä 2007a).  Suomeen muuttaneisiin 

ihmisiin liittyvät termit ovat usein hyvin tunteellisia ja arvolatautuneita, jopa kiisteltyjä. Ter-

miä valittaessa on pohdittava kuinka kauan ihminen on maahanmuuttaja ja kuinka monen 

sukupolven yli maahanmuuttajuus kantaa. (Martikainen & Tiilikainen 2007: 19; Kielitoimisto 

2008) Kielitoimisto määrittelee uussuomalaisiksi ulkomailla syntyneet, mutta sittemmin 

Suomen kansalaisuuden saaneet henkilöt (Kielitoimisto 2008). Kielitoimisto suosittaa joissa-

kin tapauksissa käytettäväksi myös termiä suomenmaalainen, jonka sisältö on kokoava: kie-

lellisestä ja etnisestä taustasta riippumatta ovat Suomen kansalaiset siinä mukana. Suomenkie-

lessä ei ole muualta muuttaneita ihmisiä kuvaavaa yksiselitteistä ja kaikkiin tilanteisiin käypää 

käsitettä. Moninaiset nimitykset kertovat siitä, että Suomeen muualta muuttaneet eivät muo-

dosta yhtenäistä ryhmää vaan joukon eritaustaisia ihmisiä, jotka ovat erilaisissa elämäntilan-

teissa ja sopeutumisen vaiheissa. (Säävälä 2007a.) Tässä tutkimuksessa käytän kolmea termiä: 
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maahanmuuttaja, maahan muuttanut henkilö ja uussuomalainen riippuen edellä mainituista 

seikoista. Turkulaisista maahanmuuttajista puhuttaessa on mielestäni perusteltua käyttää ter-

miä uusturkulainen. 

 

Erotuksena maahanmuuttajiin puhutaan suomalaisesta väestöstä usein kantaväestöstä ja val-

taväestöstä. Kantaväestö-käsitteeseen sisältyy ajatus pitkästä asuinhistoriasta tietyllä paikalla 

ja yhteisistä geeneistä, kulttuurista, kielestä ja kenties uskonnostakin. (Martikainen & Tiili-

kainen 2007: 18) Kantasuomalainen on vanhastaan ollut kielitieteen termi: se tarkoittaa itäme-

rensuomalaista kantakansaa. Viime aikoina sana on saanut uuden merkityksen uussuomalai-

nen -termin vastakohtana. (Hurtta 2007: 39.) Työssäni käytän kantaväestö tai valtaväestö -

termejä, jos koen aiheelliseksi korostaa eroa kanta- ja uussuomalaisten välillä.  

 

Usein tehdään ero vapaaehtoisen ja pakosta tapahtuneen muuton välillä, vaikka raja ei käy-

tännössä ole yksiselitteinen. (Martikainen ja Tiilikainen 2007: 18).  Näin ollen esittelen muu-

tamia termejä, jolla korostetaan maahan muuttaneen muuttosyytä. Näitä termejä käytän jat-

kossa, jos muuttosyytä on merkityksellistä painottaa. Pakolaisuuteen ja turvapaikanhakuun 

liittyy samoja toiveita taloudellisesta ja muusta menestyksestä uudessa maassa kuin muuhun-

kin siirtolaisuuteen (Martikainen & Tiilikainen 2007: 22). Samoin vapaaehtoiseen muuttoon 

voi liittyä tekijöitä, joiden takia henkilö kokee olevansa pakotettu muuttamaan, esimerkkinä 

ympäristöongelmien aiheuttama elinkeinon menetys. Termit pakolainen ja turvapaikanhakija 

viittaavat henkilöiden maahantulosyyhyn ja lailliseen statukseen. Pakolaiset ovat saapuneet 

maahan joko ns. kiintiöpakolaisina ulkomaisilta pakolaisleireiltä tai itsenäisesti turvapaikan-

hakijoina. Turvapaikan saaneilla on erilaisia oikeuksia ulkomaalaisviraston myöntämästä sta-

tuksesta riippuen. (Martikainen & Tiilikainen 2007: 18.) YK:n vuoden 1951 sopimus pako-

laisten oikeudellisesta asemasta määrittelee pakolaisen seuraavasti: ”Pakolainen on henkilö, 

jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainon kohteeksi rotunsa, uskon-

tonsa, kansallisuutensa tai mielipiteensä vuoksi tai sen takia, että hän kuuluu tiettyyn yhteis-

kunnalliseen ryhmään, ja joka oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja joka tällaisen uhan vuoksi 

ei voi tai ei halua palata kyseiseen maahan" (UNHCR 2008). Kun Suomessa oleskeluluvan 

saanut henkilö hakee ulkomailla asuvalle perheelleen luvan tulla Suomeen, on kyse perheen-

yhdistämisestä. Työperäiseen maahanmuuttajasta puhuttaessa käytetään usein termiä siirto-

lainen. (Martikainen & Tiilikainen 2007: 18.) Paluumuuttaja on etnisesti suomalainen henki-

lö, joka on muuttanut Suomeen asuttuaan pysyvästi ulkomailla tai joka on syntynyt siellä. 

Paluumuuttajalla voidaan tarkoittaa kaikkia suomalaistaustaisia maahanmuuttajia tai pelkäs-
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tään entisen Neuvostoliiton inkeriläis-/suomalaistaustaisia maahanmuuttajia. (Jasinskaja-Lahti 

& Liebkind 2001: 124.)  

 

 

2. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 
 

2.1. Haastattelu menetelmänä 

 

Maahanmuuttajataustaisten palstaviljelijöiden kokemuksia ei ole aiemmin Suomessa tutkittu, 

joten hankin siitä empiirisen aineiston haastattelemalla Turun kaupungin viljelypalstoja kesäl-

lä 2006 ja/tai 2007 vuokranneita maahanmuuttajataustaisia viljelijöitä. Viljelijöiden lisäksi 

haastattelin kahta maahanmuuttajien parissa työtä tekevää henkilöä sekä Turun 4H-yhdistystä 

edustavaa henkilöä, joilla on paljon kokemusta palstaviljelystä. Tutkimuksen sekundääriai-

neisto koostuu kotimaisesta ja ulkomaisesta kirjallisuudesta sekä tieteellisistä julkaisusarjois-

ta, joissa käsitellään tutkimusaihettani. Primääriaineisto on luonteeltaan kvalitatiivinen. Kvali-

tatiivinen aineisto ei sellaisenaan kuvaa todellisuutta, vaan todellisuus välittyy meille tulkin-

nan kautta (Kiviniemi 2001: 72). Laadullisten tutkimusten pohjalta ei ole tarkoitus tehdä sa-

malla lailla empiirisesti yleistäviä päätelmiä kuin tilastollisessa tutkimuksessa, vaan kuvata ja 

ymmärtää tiettyä tapahtumaa tai toimintaa (Eskola & Suoranta 1998: 61, 66). Siinä tutkimuk-

sen aineiston koolla ei ole välitöntä vaikutusta tutkimuksen onnistumiseen vaan aineiston teh-

tävänä on toimia tutkijan apuna rakennettaessa käsitteellistä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä 

(Eskola & Suoranta 1998: 62).  

 

Suomessa haastattelu on luultavasti yleisin tapa hankkia laadullista aineistoa, vaikkakaan se ei 

ole pelkästään kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonhankkimiskeino (Eskola & Suoranta 1998: 

86). Haastattelu on informaation keräämiseen tähtäävää, ennalta suunniteltua ja päämääräha-

kuista keskustelua haastateltavan kanssa. Siinä ollaan suorassa kielellisessä yhteydessä tutkit-

tavan kanssa, jolloin tiedonhankintaan voi vaikuttaa itse tilanteessa. Haastattelussa on mah-

dollista saada esiin vastausten taustalla piileviä motiiveja sekä tarkkailla nonverbaalista vies-

tintää, joka voi auttaa ymmärtämään vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2004: 42, 34.) Olen pää-

tynyt käyttämään aineiston hankintamenetelmänä haastatteluja, koska ne sopivat erityisen 

hyvin ruoan maantiedettä ja yksilöiden ruokaan liittyviä mieltymyksiä ja identiteettiä tutkitta-

essa (Raento & Raento 2001: 20). Tutkimukseni haastattelut ovat puolistrukturoituja haastat-
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teluja, joita kutsutaan myös teemahaastatteluiksi. Teemahaastattelussa keskitytään tiettyihin 

teemoihin, mutta haastattelu ei etene yksityiskohtaisten kysymysten varassa. Teemahaastatte-

lussa korostetaan haastateltavien näkemyksiä ja määritelmiä tilanteista ja ilmiöistä, eli tuo-

daan haastateltavien ääni kuuluville. (Hirsjärvi & Hurme 2004: 47–48.) Teemahaastattelu on 

muodoltaan avoin, jolloin haastateltava pääsee kertomaan aiheesta vapaamuotoisesti (Eskola 

& Suoranta 1998: 88). Puolistrukturoidussa haastattelussa tutkittavat teemat on määrätty etu-

käteen, mutta strukturoiduille haastatteluille ominainen kysymysten tarkka muoto ja järjestys 

puuttuvat. Haastattelutilanteessa haastattelijalla on teemat mielessään ja paperilla vain tukisa-

noja, ei varsinaisia kysymyksiä. Haastateltavat puolestaan saavat vastata tutkijan kysymyksiin 

omin sanoin. (Eskola & Suoranta 1998: 87.) Jotta eri haastateltavien vastauksista pystytään 

rakentamaan mahdollisimman jäsennelty kokonaisuus, ovat keskustelun teemat kaikille haas-

tateltaville samat. Viime vuosina teemahaastattelujen suosio suomalaisissa tutkimuksissa on 

lisääntynyt. Sen arvellaan johtuvan metodin strukturoimattomasta luonteesta, jolloin vastaus 

on vapaamuotoinen. Toisaalta metodi takaa sen, että kaikkien haastateltavien kanssa puhutaan 

edes jossakin määrin samoista asioista. (Eskola & Suoranta 1998: 88.)   

 

2.2. Aineiston hankinta ja analyysimenetelmät 

 
2.2.1. Menetelmän valintaan johtanut prosessi 

 

Empiiristä aineistonkeruumenetelmää pohtiessani minulla oli vaihtoehtoina kyselytutkimus ja 

haastattelut. Mielestäni ihanteellisin aineisto olisi syntynyt, jos olisin saanut noin 50 kysely-

vastausta ja niiden lisäksi kymmenisen syventävää haastattelua. Selvittäessäni asiaa tarkem-

min totesin, että toivomani otos on aivan liian suuri. Turussa on noin 70–100 kaupungin vilje-

lypalstoilla viljelevää uussuomalaista, joten on epätodennäköistä, että kyselyvastauksia ker-

tyisi tarpeeksi. On myös huomattava, että kaikki maahanmuuttajat eivät välttämättä osaa lukea 

tai kirjoittaa, joten lomakkeen täyttäminen olisi voinut tuottaa ongelmia. Lisäksi vaikeuksia 

olisi tullut käytettävän kielen kanssa, koska kyselyyn vastaajien ja tutkijan kielitaidot eivät ole 

yhtenevät. Päädyin lopulta siihen, että hylkään taustoittavat kyselyt kokonaan, ja teen sen si-

jaan kymmenen teemahaastattelua.  

 

Haastattelut etenivät neljän pääteeman mukaan. Ensimmäisen teemana on viljelyn käytännön 

toteutuminen eli milloin ja miksi viljely aloitettiin, millainen viljelyalue on viljelijän mielestä, 

millaisia lajeja haastateltava viljelee ja kenen kanssa. Ensimmäinen teema on laaja, mutta sillä 
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on tarkoitus selvittää maahanmuuttajaviljelijöiden kokemuksia viljelyn käytännön toteutuk-

sesta sekä harrastuksen ja sen aloittamisen onnistumisesta. Toisena pääteemana haastattelussa 

on haastateltavan oma ruokakulttuuri ja sen muutokset Suomessa. Kaupunkiviljelyä tutkitta-

essa olennaista on myös selvittää harrastuksen mahdolliset vaikutukset haastateltavan ruoka-

valioon. Koska palstaviljelyä harjoitetaan muiden viljelijöiden kanssa jaetulla viljelyalueella, 

on tärkeää selvittää palstaviljelyn sosiaalista ulottuvuutta, joka näin ollen muodostuu kolman-

neksi teemaksi. Viimeisenä teemana ovat palstaviljelyn mahdolliset vaikutukset kotoutumi-

seen.    

 

2.2.2. Haastattelujen toteutus 

 

Haastattelin syksyn ja talven 2007 aikana kymmentä maahanmuuttajataustaista palstaviljeli-

jää, kahta Turun 4H-yhdistyksen edustajaa ja heidän lisäkseen kahta henkilöä, jotka työsken-

televät maahanmuuttoasioiden parissa. Tarkoitukseni oli avata aihetta useammista näkökul-

mista ja siksi halusin tutkimukseeni mukaan sekä järjestöjen että kaupungin edustajia, ja en-

nen kaikkea viljelijöitä. Haastateltavia viljelijöitä etsin ensisijaisesti Turun 4H-yhdistyksen 

viljelytoiminnan kautta. Koska Turun 4H-yhdistys halusi turvata viljelijöidensä yksityisyy-

densuojan, yhdistys lähetti viljelijöille keväällä 2007 kirjeen, jolla tiedusteltiin innostusta 

osallistua kyseiseen tutkimukseen. Kirjeen mukana lähetettiin vastauskuori, jossa viljelijät 

palauttivat vastauksensa. Vastauksia tuli valitettavan vähän. Uskon, että kyselyn tuottama 

vaivannäkö vähensi kiinnostusta haastattelua kohtaan. Kysely oli kirjoitettu suomenkielellä, 

mikä myös rajoitti mahdollisten osallistujien määrää. Myöhemmin keväällä etsin haastatelta-

via Turun 4H-yhdistyksen palstanvuokraustilaisuuksista. Turun 4H-yhdistyksen kautta sain 

vain kaksi haastateltavaa. Muut osallistujat tavoitin Yhdessä-yhdistyksen, Turun ylioppilas-

säätiön Vuokralaisyhdistyksen sekä omien kontaktieni kautta. Muutamat haastateltavat aut-

toivat löytämään lisää haastateltavia lumipalloefektin tavoin. Muutama tällä tavoin saavutettu 

osallistuja perui haastattelun vedoten henkilökohtaisiin syihin. Haastattelutilanteessa ilmeni, 

että kahdella lumipallomenetelmän kautta tavoitetun haastateltavan vuokraviljelypalsta sijaitsi 

Turun sijaan Raisiossa. Heidän vastauksistaan jätin tutkimuksessani käyttämättä viljelypaik-

kaa ja palvelun tarjoajaa koskevan informaation.  Mielenkiintoista on, että kaikki haastatelta-

vat tunsivat palstoilta useita muita maahanmuuttajaviljelijöitä, mutta suhde perustui useimmi-

ten viljelysmaalla tapaamiseen, eivätkä he näin ollen tienneet tuttaviensa yhteystietoja. Yhden 

haastateltavan tavoitin käyskentelemällä erityisesti niillä viljelysmailla, joilla maahanmuutta-

jataustaisten viljelijöiden osuus on suurin eli Halisissa, Artukaisissa ja Varissuolla. Jätin usei-
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den etnisten ruokakauppojen seinille, kirjastoihin sekä Turun kaupungin viljelypalstojen lä-

heisyyteen ilmoituksia, joissa kerroin etsiväni haastateltavia. Nämä ilmoitukset eivät kuiten-

kaan tuottaneet tulosta.  

 

Haastateltavat valikoituivat siis täysin sen mukaan ketkä olivat aiheesta kiinnostuneita ja ha-

lukkaita osallistumaan haastatteluun ja harrastivat viljelyä kaupunkialueella. Muita kriteereitä 

en haastattelijoita etsiessäni asettanut. Edellä mainittujen kriteerien lisäksi kielitaito oli mer-

kittävä edellytys haastatteluun osallistumiselle. Erityisesti tavatessani iäkkäitä maahanmuutta-

jataustaisia viljelijöitä kielitaito muodostui ongelmaksi. Haastatteluun suostuneista suurin osa 

oli kotoisin Venäjältä tai Ukrainasta. Heidän lisäkseen haastattelin kahta Kiinasta kotoisin 

olevaa viljelijää. Irakista ja Bosniasta muuttaneista henkilöistä haastatteluun otti osaa yksi 

kummastakin maasta. Haastateltavista reilusti yli puolet oli naisia. Kaikista haastatteluun osal-

listuneista henkilöistä kolme oli alle 30-vuotiaita, ja loput olivat 30–55-vuotiaita. Haastattelu-

kielenä oli neljää haastattelua lukuun ottamatta suomi, jota haastateltavat osasivat vähintään 

kohtuullisesti. Kolmessa haastattelussa käytettiin englannin kieltä. Yhdessä haastattelutilan-

teessa mukana oli arabiankielen tulkki. Tutkimuksessani olen käyttänyt haastateltuja siteera-

tessani nimimerkkejä, joissa ilmenee informantin sukupuoli ja ikä. Muita henkilötietoja en 

paljasta turvatakseni haastateltavien anonymiteetin. Sitaateissa olen käyttänyt merkintää […] 

kun puhe on ollut epäselvää tai kun sitaatista on poistettu osa välistä. Myös omat tarkentavat, 

tutkijan olettamat lisäykset on merkitty [ ] merkkien sisään.  

 

Haastattelut pidettiin haastateltavien valitsemissa paikoissa, joita olivat kahvilat, haastatelta-

vien työpaikat ja yhdessä tapauksessa haastateltavan koti. Kahvilassa asetuimme rauhalliseen 

paikkaan, jotta taustahäiriöt jäivät mahdollisimman vähäisiksi. Työpaikoilla haastattelutilan-

teet olivat rauhallisempia eikä häiriötekijöitä ollut. Haastatellessani erästä informanttia hänen 

kotonaan oli paikalla myös haastateltavan aviomies, mutta hän ei osallistunut haastatteluun. 

Informantti tarjosi haastattelun lomassa omasta ruokakulttuuristaan tuttua kakkua ja esitteli 

kotinsa ja parvekkeensa viljelyksiä. Aina ennen varsinaista haastattelun alkua kerroin tutki-

muksestani ja siitä miksi aihe kiinnostaa minua. Kerroin myös missä ja mitä opiskelen, sekä 

tutkimukseni suunnitellun valmistumisajankohdan. Kerroin myös mitä puolistrukturoidulla 

haastattelulla tarkoitetaan ja kuinka kauan haastattelu kestää. Varmistin vielä, että haastatelta-

vat muistavat, että haastattelut ovat luottamuksellisia ja anonyymejä.  
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Haastattelujen suorittamispaikasta ja -ajasta sovin jokaisen haastateltavan kanssa puhelimitse. 

Kuten Eskola & Suoranta (1998: 90) suosittelevat samassa yhteydessä kysyttiin myös mah-

dollista nauhurin käyttöä haastattelutilanteessa. Kukaan ei vastustanut ajatusta, kun kerroin, 

että nauhoitteita käytetään vain tämän tutkimuksen tekoon eivätkä ne päädy ulkopuolisten 

käsiin. Näin ollen kaikki haastattelut nauhoitin ja sen jälkeen litteroin eli tallensin kirjalliseen 

muotoon. Haastattelut, jotka tein julkisissa tiloissa, olivat äänenlaadultaan heikompia kuin 

kotona tai työpaikoilla tehdyt, mutta riittävän selkeitä litteroitaviksi. Osalla haastateltavista 

esiintyi ”nauhuripelkoa”, eli he puhuivat huomattavasti vapautuneemmin silloin kun nauhuri 

suljettiin. Kirjoitin ylös heidän kertomuksensa ja käytän niitä analyysivaiheessa samanarvoi-

sena aineistona nauhoitettujen aineistojen rinnalla. Haastattelut kestivät puolesta tunnista tun-

tiin, keskimäärin neljäkymmentäviisi minuuttia. Haastattelujen aikana pidin haastattelupäivä-

kirjaa, johon kirjasin huomioitani haastattelutilanteesta ja haastateltavan suhtautumisesta sekä 

elekielestä. Haastatteluissa oli mukana paperia ja kyniä, jos haastateltavat olisivat halunneet 

hahmotella esimerkiksi palstaansa. Tätä mahdollisuutta ei kukaan kuitenkaan halunnut käyt-

tää. Lisäksi mukana oli kasvikirja yleisimmistä viljelykasveista, joista olisi voinut tarvittaessa 

tarkistaa lajien nimiä.  

 

2.2.3. Teemoittelu 

 

Käytän puolistrukturoitujen haastattelujen analysointimenetelmänä teemoittelua. Käsitteenä 

teema ei ole yksiselitteinen, mutta tässä käytetään Hirsjärven ja Hurmeen määritelmää (2004). 

Teemat ovat aineistosta esiin nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. 

Odotettavaa on, että teemat ovat jossakin määrin yhteneviä tutkijan määrittämien haastattelu-

teemojen kanssa, mutta esiin tulee niiden lisäksi useita muita teemoja. Teemoitellessaan tutki-

ja tulkitsee ja valmistaa aineistoa analyysivaihetta varten. (Hirsjärvi & Hurme 2004: 173.) 

Analyysin tehtävä on tiivistää ja selkeyttää aineistoa niin, että mitään oleellista ei jää pois 

vaan että aineiston informaatioarvo kasvaa. Teemoittelu on yksi tapa tehdä kyseinen tiivistys. 

Teemoittelussa aineisto ryhmitellään teemoittain ja nostetaan esiin tutkimusongelmaa valaise-

via esimerkkejä. (Aaltola & Valli 2001: 146) Esittelen tutkimuksen teemat myöhemmin haas-

tatteluaineiston analyysivaiheessa. 
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2.3. Teemahaastattelun haasteet 

 
Teemahaastatteluissa yhtenä haasteena on tutkijan vaikutus prosessiin. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2004) mukaan tutkija on osa sosiaalista todellisuutta ja siten myös osa tutkimusta. Tutkija 

vaikuttaa tutkimukseen muun muassa aineiston keruu- ja analysointivaiheessa sekä valitse-

malla ja tulkitsemalla eri käsitteitä. Vaikka tutkimuksen pitää pyrkiä heijastamaan tutkittavien 

maailmaa, ei tutkijan subjektiivisia näkemyksiä voi täysin eliminoida. Tutkijan roolissa on 

tärkeää tunnistaa oma osuutensa tutkimuksessa. Haastattelijalta vaaditaan taitoa ja kokemusta, 

jotta aineistosta tulee mahdollisimman rikas ja luotettava. Haastattelun nähdään sisältävän 

useita virhelähteitä, jotka aiheutuvat niin haastattelijasta kuin haastateltavastakin. (Hirsjärvi & 

Hurme 2004: 18, 35.) Teemoittelun haasteena on strukturoimattomien haastattelujen etenemi-

nen epäloogisesti. Näin ollen kommentit eivät ole samassa järjestyksessä jokaisessa haastatte-

lussa. Aineistoa on luettava runsaasti ja tunnettava se läpikotaisin, jotta teemoittelu onnistuu. 

 

Monet maahanmuuttajat saattavat suhtautua täytettäviin lomakkeisiin ja haastatteluihin epä-

luuloisesti tai jopa pelonomaisin tuntein, mikä johtuu heidän kokemuksistaan kotimaansa vi-

ranomaisten kanssa (Kokko 2002: 18). Monet haastatteluun pyydetyt kieltäytyivät siitä syystä, 

että he eivät halua puhua omista asioistaan. Tämän huomasin haastateltavia etsiessäni. Useat 

maahanmuuttajat saapuvat maista, joissa valtiovalta on korruptoitunutta eikä viranomaisiin 

voi luottaa. Nämä kokemukset voivat hyvinkin vaikuttaa päätökseen haastatteluun suostumi-

sesta. (Kokko 2002: 18.) 

  

Merkittävänä haasteena näen kielitaidon. Useat haastattelusta kieltäytyneet vetosivat kielitai-

don puutteeseen, vaikka asiasta keskustellessa kielitaito oli riittävän hyvä. Aiheen monipuo-

lista käsittelyä hankaloittaa se, että haastattelua ei tehty kenellekään informantille heidän 

omalla äidinkielellään. Osa haastateltavista maahanmuuttajista puhui kohtalaista suomenkiel-

tä, joka keskusteltaessa oli riittävän selkeää mutta joka muodostui haasteeksi haastattelujen 

sisältöä analysoidessa. Muutamaa haastateltavaa tarkkaillessani huomasin, että he olisivat 

halunneet kertoa aiheesta paljon enemmän ja syvällisemmin, mutta suomenkielentaito rajoitti 

heitä. Useimmat kuitenkin osasivat suomea niin hyvin, että he pystyivät kertomaan aiheesta 

hyvinkin laajasti. Kahden haastateltavan kielitaito vaikeutti litterointia hieman mutta ei vaa-

rantanut kokonaisuutta. Molemmat haastattelut toteutettiin kahvilassa, joten kielelliseen epä-

varmuuden lisäksi ympäristön meluisuus vaikutti negatiivisesti nauhoitteen laatuun ja siten 

hankaloitti keskustelujen purkua kirjalliseen muotoon. 
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Edellä mainituista haasteista huolimatta tutkimukseni haastattelut olivat onnistuneita. Erityi-

sesti siihen vaikuttivat haastateltavien innostuneisuus haastattelutilanteessa, ja heidän henki-

lökohtainen kiinnostuksensa aihetta kohtaan. He myös osoittivat pitävänsä strukturoimatto-

masta haastattelutyylistä, mikä antoi heille vapauksia omien kokemusten kertomiseen. Kie-

leen liittyvien ongelmien sekä keskustelumuotoisen haastattelun takia analyysin onnistuminen 

edellytti huolellista perehtymistä aineistoon. 

 

 

3. KAUPUNKIVILJELYN HISTORIA 
 
3.1. Kaupunkiviljelyn määritelmä 

 

Varhaisissa ruokamaantieteellisissä tutkimuksissa keskityttiin tuotannon ja kulutuksen alueel-

lisuuteen ja sijaintitekijöihin (Raento & Raento 2001: 19). Sijaintitutkimuksesta esimerkkinä 

ovat muun muassa J. Heinrich von Thünenin maankäyttöteoria sekä Robert Sinclairin (1967) 

teoria teollistuneiden maiden kaupunkeja ympäröivästä maataloustuotannosta. Sinclairin teo-

rian pohjana on von Thünenin vanha maankäyttöteoria, mutta Sinclair korvaa von Thünenin 

kuljetuskustannuksiin perustuvan taloudellisen hyödyn teorian parhaimman tuoton takaavan 

maankäytön teorialla. (Sinclair 1967: 72, Tantarimäki 2003: 25b). Sinclair ei nähnyt mahdol-

liseksi harjoittaa maataloutta kaupungin keskusta-alueella, vaan hänen teoriassaan paras si-

jaintialue viljelyyn on kaupungin ulkoreunalla. Teoria onkin luotu aikana jolloin ruoantuotan-

toa luonnehti modernisaatio, intensiivinen tuotanto ja kuluttajan ja tuottajan eriytyminen. 

(Tantarimäki 2003b: 63.) Yksi tunnetuimpia kaupunkiuudistuksen ideologioita oli 1800-

luvulla kehitetty puutarhakaupunkiaate. Sen mukaan puutarhat, pihat ja puistot ovat merkittä-

vässä asemassa kaupungin rakennetun ympäristön osana. Tunnetuimpia aatteen edustajia oli 

Ebenezer Howard, jonka suunnitelmissa keskuskaupungin ympärille perustettiin puutarha-

kaupunkien joukko, jonne osa kaupungin työläisistä voi muuttaa. Hänen pyrkimyksenään oli 

luoda sosiaalisesti tasapainoinen, terveisiin elämäntapoihin ja elinkeinoihin perustuva vihreä 

kaupunkiympäristö. (Mumford 1949: 331–332.) 

 

Jacobi et al. (2000: 4–5) käyttävät artikkelissaan seuraavanlaisia kaupunkimaatalouden määri-

telmiä: 
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UNDP (1996) määrittelee kaupunkimaatalouden sekä kaupungin sisällä että sen ympä-

rillä toteutettavaksi toiminnaksi, joka tuottaa, prosessoi ja markkinoi ruokaa ja muita 

tuotteita. Se on intensiivistä maa- tai vesialueilla tapahtuvaa tuotantoa, jossa käytetään 

hyväksi kaupunkien tuottamaa jätettä ja kierrätetään luonnonvaroja. FAO-COAG (1999) 

listaa tärkeimmiksi kaupunkimaatalouden muodoiksi puutarhan- ja karjan hoidon, vesi-

viljelyn, maidon ja rehun tuotannon sekä metsätalouden.  (Jacobi et al. 2000: 4–5) 

 

Mougeotin (1999) määritelmän mukaan kaupunkimaatalous on joko (intra)urbaanilla tai 

peri-urbaanilla alueella toteutettava elinkeino, joka tuottaa, prosessoi ja välittää/jakaa 

elintarvikkeita ja muita tuotteita ja joka kierrättää kaupunkialueen resursseja. (Jacobi et 

al. 2000: 5) 

 

Barrsin (1997) mukaan urbaania maataloutta on maataloustuotteiden (ruoka, lääkekasvit, 

koristekasvit ja polttopuu) tuottaminen kaupunkialueella. Se käsittää suuren määrän eri-

laisia tuotantotekniikoita, lähestymistapoja sekä tuotteita. Urbaani maatalous voi olla li-

sätulon lähde, merkittävä osa ravinnonsaantia tai vain miellyttävää ajanvietettä. (Barrs 

1997: 8.)  

 

Määritelmien tuoreudesta huolimatta kaupunkiviljely ei ole ilmiönä uusi, koska kaupungit 

ovat aina vaatineet ympärilleen elintarviketuotannon varmistavia urbaaneja maatalousmuoto-

ja. Ajan myötä kaupunkimaatalous on kehittynyt eri maanosissa ja maissa eri tavoin. (Tanta-

rimäki 2003b: 51.) Kehittyvissä maissa ilmiö on vähintään yhtä vanha kuin viime vuosikym-

menien voimakas urbanisaatio (Tantarimäki 1999: 39). Siellä kaupunkiviljely on monelle vä-

hävaraiselle perheelle elinehto (Barrs 1997: 8). Sen sijaan teollisuusmaissa kaupunkiviljelyllä 

ei ole samaa merkitystä, koska ruokaturva ei ole merkittävä huolenaihe (Tantarimäki 2003b: 

52). Euroopan maissa kiinnostus kaupunkiviljelyä kohtaan on herännyt muutaman vuosi-

kymmenen innottomuuden jälkeen uudelleen. Erityisesti Alankomaat, Saksa ja Tanska ovat 

edelläkävijöitä kaupunkiviljelyn edistämisessä. Nykyisenlainen eurooppalainen kaupunkivil-

jely on usein läheisessä yhteydessä ympäristö- ja lähiruokaliikkeisiin. Pohjois-Amerikassa ja 

Euroopassa suosioon on noussut erityisesti siirtolapuutarha- ja palstaviljelytoiminta. (Smit 

1996: 44–47.) YK:n kehitysohjelma UNDP:n arvioiden mukaan maailmassa on noin 800 mil-

joonaa kaupunkiviljelijää ja he tuottavat likimäärin kolmanneksen kaupungeissa käytettävästä 

ravinnosta. Se on noin 15 % koko maailmassa kulutetusta ruoasta (Halweil & Nierenberg 
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2007: 78, Mwale 2006). Kaupunkiviljely ei olisi mahdollista ilman lukuisia erilaisiin ympäris-

töihin soveltuvia viljelytekniikoita ja -lajeja.  

 

Kaupunkiviljelyn myötä kehittyvien, ja usein kehittyneidenkin, maiden kaupunkikuva on 

muuttunut mielenkiintoiseksi. Viljelyksiä voi nähdä missä tahansa: takapihoilla, tyhjillä ton-

teilla, teidenvarsilla ja kaatopaikoilla. (Halweil & Nierenberg 2007: 76.) Kaupunkiviljely kuu-

luisikin nähdä merkittävänä elementtinä kestävällä tavalla kehittyvää kaupunkia (Moldakov 

2001).  Kestävien kaupunkien vaatimuksena on, että ne osallistuvat ravinnon tuotantoon pel-

kän kulutuksen sijaan (Conway 1993: 1). Teollistuneissa maissa kaupunkien avoin tila on 

usein muuttunut viljelypalstoista puistoiksi, joiden tehtävä on virkistää ja rentouttaa kaupun-

kilaisia sen sijaan että ne tuottaisivat ravintoa. Puistot ja niiden tarjoama virkistys ovat kui-

tenkin vain yksi ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kaupungin tehtävistä. (Hough 1995: 

229–230.) Kaupungeissa harjoitettavan maatalouden etuja ovat sen taloudellisuus ja ekologi-

suus. Kaupungeissa viljeltävän ravinnon hintaa laskee erityisesti kuljetuskustannusten mini-

mointi. Tuotanto tapahtuu lähellä kuluttajaa, mikä puolestaan vähentää kuljetukseen kulutet-

tavia luonnonvaroja. (Pepall 1993.)   

 

Viljely on usein osoittautunut oivaksi keinoksi selvitä esimerkiksi sodan tai luonnonkatastro-

fin aiheuttaman ruokapulan yli (Smit 1996: 70). Toisen maailmansodan aikaan monien Eu-

roopan suurkaupunkien puistot vaihtuivat pelloiksi tai karjan laitumiksi. Esimerkiksi Lontoos-

sa talojen takapihoilla kasvatettiin siipikarjaa ja sikoja, ja viljelypalstat olivat suositumpia 

kuin koskaan. On arvioitu, että silloin 10 % Ison-Britannian ruoantuotannosta saatiin kaupun-

kiviljelmiltä. (Hough 1995: 213–214.) Viljely voi helpottaa myös lyhytkestoisimmissa ja pie-

nempien ihmismassojen nälänhädässä, kuten pakolaisleireillä. Se lisää omavaraisuutta ja sosi-

aalista toimintaa usein epäinhimillisissäkin oloissa. (Smit 1996: 69–70) Toisen maailmanso-

dan jälkeen kaupunkiviljelypalstojen merkitys Euroopan ruoantuotannossa väheni, koska ra-

vintoa oli tarjolla riittävästi. Sen sijaan kiinnostus ruoan laatua, ruokavaliota ja orgaanista 

viljelyä kohtaan on lisääntynyt, mikä on nostanut kaupunkiviljelyn uuteen suosioon. Osaltaan 

kaupunkiviljelyn suosion kasvuun on vaikuttanut ihmisten lisääntyvä kaipuu luontoon ja pyr-

kimys korjata luonnon ja ihmisen välirikko, joka alkoi teollistumisen ja kaupungistumisen 

myötä. (Hough 1995: 214, 229–230.)  
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3.2. Urbaanin maatalouden merkitys kehittyvissä maissa 

 

3.2.1. Kehittyvien maiden kaupunkilaisten ruokaturva 

 

Suurin merkitys urbaanilla maataloudella on kehitysmaiden ravinnontuotannossa. On tärkeää 

huomata, että kehitysmaiden kaupungeissa harjoitettava maatalous on monimuotoisempaa 

kuin teollisuusmaiden kaupungeissa ja pitää termin laajassa merkityksessä sisällään niin ruo-

ka-, koriste- ja lääkekasvienviljelyn kuin karjan kasvatuksenkin (Jacobi et al. 2000). Näin 

ollen kehitysmaiden kaupungeissa harjoitettavasta maataloudesta puhuttaessa olisi suotavam-

paa käyttää termiä urbaani maatalous (Tantarimäki 2007). Houghin (1995: 215) mukaan avain 

kehitysmaiden tehokkaaseen urbaaniin maatalouteen on maan, ruoantuotannon, jätteen kierrä-

tyksen, pääoman ja työvoiman yhdistäminen. Kehittyvien maiden kaupungeista onkin hiljal-

leen tullut kuluttajien sijaan tuottajia. Monet maailman suurkaupungit ovat lähes omavaraisia 

vihannes- ja hedelmätuotannon suhteen. (Mougeot 1993.) 

 

Urbaanin maatalouden harjoittaminen on lisääntynyt kehitysmaissa 1970-luvun lopulta lähti-

en. Siihen on johtanut muun muassa nopea kaupungistuminen, kehnot ravinnonjakelusystee-

mit, työttömyys ja vähäiset palkat. (Mougeot 1993.) Urbaani maatalous on erityisen runsasta 

useissa Aasian maissa, joille on ominaista intensiivinen ja laaja-alainen urbanisaatio. Aasian 

suurkaupungeissa urbaanilla maataloudella on pitkä historia. Siellä kaupunkisuunnittelijat ja 

päättäjät ovat hyväksyneet urbaanin maatalouden osaksi elävää kaupunkia ja edistäneet sen 

asemaa. (Mougeot 1993, Smit 1996: 34, 48). Aasian maiden kaupungeissa ravinnontuotanto 

on maailman monipuolisinta (kuva 2). Leimallisin kaupunkimaatalouden muoto Aasian kau-

pungeissa on akvakulttuuri (Hough 1995: 215, Smit 1996: 34). Vaikka urbaanin maatalouden 

hyödyt on laajasti tunnustettu, on se edelleen monin paikoin epävirallista ja ohjaamatonta. 

(Mougeot 1993). Esimerkiksi Afrikan maissa kaupungeissa harjoitettava maatalous on ristirii-

taisessa asemassa. Ravinnon tuotanto kaupungeissa on laajaa ja sillä on pitkät perinteet, mutta 

useissa maissa se on aliarvostettu, viranomaisten vastustama ilmiö. Vasta viime aikoina on 

ymmärretty urbaanin maatalouden potentiaali erityisesti nälän, mutta myös talous- ja ympäris-

tökriisien lievittäjänä Afrikan suurissa kaupungeissa. Vaikka maatalous Afrikan maissa on 

tehottomampaa ja tuottamattomampaa kuin esimerkiksi Aasiassa, on se siitä huolimatta va-

kiinnuttanut paikkansa urbaanina elinkeinomuotona. (Smit 1996: 38–41.)  
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Kuva 2. Viljelyä Huen kaupungissa Vietnamissa vuonna 2007. Kuva: Anne Leppänen 
 

3.2.2. Kaupunkimaatalouden mahdollisuudet urbaanin köyhyyden lievittäjänä 

 

Vuoden 2008 aikana ylitetään rajapyykki, jolloin maailman väestöstä yli puolet, likimäärin 

3,2 miljardia ihmistä, asuu kaupungeissa. Syynä tähän on väestönkasvu ja valtava muuttoliike 

maalta kaupunkeihin ja esikaupunkialueille. (Flavin 2007: 21.) Maatalousyhteiskunnista on 

tullut teollisuuteen ja palveluelinkeinoihin nojaavia yhteiskuntia, ja maanviljelijät siirtyvät 

työntekijöiksi tehtaisiin ja muihin vastaaviin (Berghäll 1994: 10). Kehitysmaiden kaupunkien 

hallitsematon kasvu ja väestön liiallinen keskittyminen luo taloudellisia, sosiaalisia ja ekolo-

gisia ongelmia. (Suvanto 2007: 9.) Ennen kaikkea jatkuva kaupungistuminen on valtava haas-

te ruoantuotannolle sekä ravinnon tasapuoliselle jakaantumiselle maapallolla. (FAO 2008). 

Urbaani maatalous on yksi keino pitää hengissä maalta kaupunkiin köyhyyttä pakoon muutta-

neet ihmiset. Heillä on taitoa ja kokemusta maanviljelystä, ja sen taidon he tuovat mukanaan 

uudelle asuinalueelleen. (Hough 1995: 211.) Maaseudun tyhjentyessä maanviljelijöistä luon-

nonvarat jäävät käyttämättä, ja toisaalta suurkaupunkien tarvitsemat juomavesi, ravinto ja 

energia on usein kuljetettava hyvinkin kaukaa, mikä puolestaan lisää ympäristö- ja jäteongel-
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mia. Ilmastonmuutos taas lisää kehitysmaiden maanviljelyn ongelmia entisestään ja siten 

muuttovalmiutta kaupunkeihin. (Suvanto 2007: 9.) 

  

Ruoan raaka-aineiden hintojen nousu johtaa entistä useammin levottomuuksiin erityisesti 

tuonnista hyvin riippuvaisissa maissa. Ruokaan liittyvät levottomuudet ovatkin lisääntyneet 

viimeisen puolen vuoden aikana merkittävästi. (Virtanen 2008: B1.) Ongelmia lisää se, että 

useita keskeisiä maataloustuotteita on jo useita vuosia syöty enemmän kuin tuotettu. Näin 

ollen maailman ruokavarastot ovat ehtymässä ja kyky selvitä katokausien yli on heikentynyt. 

(Baer 2008: B6.) Ruoan hinnan nousu koettelee rankimmin kaupunkien köyhimpiä. Maailman 

kaupunkien asukkaista noin kolmasosa asuu slummeissa, ja Saharan eteläpuoleisessa Afrikas-

sa slummeissa asuvien osuus kaupunkilaisista voi olla jopa ¾ (FAO). Ravintoa on kaupun-

geissa tarjolla yltäkylläisesti, mutta kaikilla ei ole sitä varaa ostaa (Aipira et al. 1999: 18). 

Verrattuna maaseutuun elinkustannukset kaupungeissa ovat poikkeuksetta suuremmat ja ruo-

ka kuljetuskustannusten takia kalliimpaa (Pepall 1993; Hough 1995: 213). Lisäksi maaseudun 

köyhillä on yleensä turvanaan luontaistalous, joka täydentää tulotasoa (Berghäll 1994: 10). 

Näin ollen aliravitsemus on yleisempää vähävaraisten, myytävästä ravinnosta riippuvaisten 

kaupunkilaisten kuin maaseudun vähävaraisten joukossa (Pepall 1993; Aipira et al. 1999: 18). 

Tuloerojen takia ruokailutottumukset ovat erilaiset köyhien ja varakkaiden välillä. Köyhim-

män väestönosan ravinnosta valtaosa koostuu viljakasveista kuten riisistä. Vasta tulotason 

noustessa alkavat vihannekset, liha ja kala korvata viljan. (Saarinen 2008: B1.) Urbaanin maa-

talouden, johon kuuluu myös muun muassa karjan, siipikarjan ja kalankasvatus, avulla kau-

punkien vähävaraiset voivat helposti ja halvalla lievittää sekä määrällistä että laadullista alira-

vitsemusta, kohottaa elintasoaan sekä parantaa omavaraisuuttaan. (Aipira et al. 1999: 18). 

Vaivattomuuden lisäksi maatalous on kulttuurisesti hyväksyttävä keino lisätä ja rikastaa ruo-

kavaliota (Lachance 1993, Barrs 1997: 16). Toisinaan maatalouden harjoittaminen on saatettu 

aloittaa pakon alla, koska muuttajien määrä ja kilpailu työpaikoista on niin valtava, että muuta 

työtä ei ole tarjolla. (Lachance 1993).   

 

Luontaistaloudesta on tullut arkipäivää kehittyvien maiden kaupungeissa (Lachance 1993; 

Berghäll 1994: 10). Kehittyvissä maissa valtaosa urbaanin maatalouden harjoittajista on pieni-

tuloisia perheitä. He saattavat kuluttaa jopa 80 % tuloistaan ravinnon hankkimiseen, mikä 

altistaa heidät ruoan hinnan vaihteluille. Alimmissa tuloluokissa viljelyllä voidaan kattaa suu-

rin osa käytettävästä ravinnosta, ja samalla säästetään rahaa, joka muutoin menisi ravinnon 

hankkimiseen. (Smit 1996: 53–54.) Tuloluokasta riippuen Itä-Jakartassa, Dar es Salaamissa ja 
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Kampalassa 18–60 % kulutetusta ravinnosta on itse viljeltyä, ja Boliviassa naiset ansaitsevat 

neljänneksen tuloistaan kaupunkiviljelyprojektien avulla (Mougeot 1993).  

 

Usein urbaani maatalous on jakautunut rikkaiden ja köyhien maataloudeksi, jossa rikkailla on 

köyhiä paremmat taloudelliset ja tekniset edellytykset harjoittaa sitä (Smit 1996: 41). Vähäva-

raiset kaupunkilaiset pyrkivät nostamaan maataloudella elintasoaan ja lisäämään ruokatur-

vaansa. Heidän tuotannolleen on ominaista monien lajikkeiden viljely samalla palstalla. Tämä 

menetelmä ei vaadi suurta pääomaa eikä sisällä suuria riskejä. Maa, jolla he viljelevät, on har-

voin heidän omistamaansa. Keski- ja yläluokkaisista kaupunkiviljelijöistä osa on kulu-

tusorientoituneita, ja he haluavat tuottaa itse terveellistä ja puhdasta ruokaa perheelleen. Osa 

taas pyrkii hyötymään ravinnontuotannosta taloudellisesti. Viljelymaat ovat yleensä omia, 

joten maankäyttöön ei liity ongelmia.  Lisäksi varakkaampien viljelijöiden käyttämät sieme-

net, eläinten ravinto ja työssä tarvittavat välineet ovat parempia kuin vähävaraisilla. Liikkeen-

harjoittajien tuotanto on kotitalousviljelijöiden tuotantoon verrattuna erikoistuneempaa ja 

keskittyy arvokkaampien lajikkeiden tuotantoon. Näiden yritysten koot vaihtelevat perheyri-

tyksistä monikansallisiin suuryrityksiin. (Smit 1996: 53–54, 59–60.) 

 

Urbaanille maataloudelle on ominaista alan naisvaltaisuus. Laskentatavasta ja tutkimusaluees-

ta riippuen 50–90 % maailman kaupunkiviljelijöistä on naisia (Mougeot 1993; Smit 1996: 

67). Syynä tähän voi olla naisten perinteinen rooli perheen ruokkijana. Erityisen paljon urbaa-

neista maanviljelijöistä naisia on maissa, joissa ravinnontuotanto on naisten työtä myös maa-

seudulla. Usein perheeltä ylijäävä ravinto myydään eteenpäin. Näin ollen naisten työtä ei ole 

pelkästään ravinnon tuotanto, vaan usein he vastaavat myös sen markkinoinnista ja viljelys-

tuotteiden prosessoinnista. Naisviljelijöiden asemaa vaikeuttaa se, että heidän on todettu koh-

taavan työssään miesviljelijöitä enemmän ongelmia. Naisille muun muassa viljelymaan, ve-

den tai pääoman hankkiminen on hankalampaa kuin miehille. Naisten työssäkäyntiä, itsenäis-

tä päätöksentekoa ja oikeutta omaisuuteen voidaan rajoittaa tai ne voidaan jopa kieltää lailla. 

Heidän koulutustasonsakin on yleensä miehiä alhaisempi. Erityisesti lukutaidottomien naisten 

on todettu olevan alttiimpina viljelyssä käytettävien kemikaalien aiheuttamille myrkytyksille. 

Koska naisten tehtävänä on hoitaa kotia, lapsia ja usein myös vanhuksia, he ovat miehiään 

sidotumpia kotiympäristöön. Maanviljelyn etuna on, että sitä voidaan harjoittaa kotona mui-

den töiden ohessa eikä se vaadi tarkkaa työaikaa. (Smit 1996: 67–68; Mwale 2006.)  
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Monissa kaupungeissa maahanmuuttajat ovat aktiivisia viljelijöitä. Erityisesti vahvan maata-

loustradition maista muuttaneet ihmiset jatkavat viljelyä uudessa kotimaassaankin. Maahan-

muuttajat tuovat mukanaan uusia viljelytekniikoita sekä lajikkeita, ja siten monipuolistavat 

kaupunkien maataloustuotantoa. Kokemuksestaan huolimatta maahanmuuttajaviljelijät voivat 

tarvita opastusta viljelytekniikoiden mukauttamisessa uuteen maaperään ja ilmastoon. Myös 

kaupunkialueella harjoitettavaan viljelyyn kaivataan opastusta, sillä monet ovat tottuneet vil-

jelemään ravintoa maaseudulla. (Smit 1996: 68–69.) Oli kyse sitten maahan muuttaneista tai 

maalta muuttaneista maatalouden harjoittaminen aloitetaan harvoin heti kaupunkiin muutetta-

essa. Sambian pääkaupunki Lusakassa tehdyn tutkimuksen mukaan 60 % kaupunkiviljelijöistä 

oli asunut kaupungissa yli viisi vuotta aloittaessaan viljelyn. Syiksi voidaan nähdä viljelyn 

vaatimat resurssit sekä työnhaku ja -teko, joka on tärkeintä vasta kaupunkiin muuttaneille. 

(Mougeot 1993.) Maatalouden harjoittaminen voi lisätä sosiaalisia kontakteja, mikä taas puo-

lestaan helpottaa uuteen maahan tai kaupunkiin sopeutumista (Hough 1995: 211).  

 

3.2.3. Kaupunkiviljelyn yhteiskunnalliset edut kehittyvissä maissa  

 

Aipira et al. (1999) näkee urbaanin maatalouden kriittisenä tekijänä ekologisesti kestävien 

kaupunkien kehittymisessä ja sosiaalisen disintegraation torjunnassa. Se lisää sekä yksilöiden 

että valtioiden omavaraisuutta ravinnon suhteen, kohottaa kaupunkilaisten tulotasoa ja sen 

avulla luodaan terveellisempiä ja viihtyisämpiä elinympäristöjä. (Conway 1993: 1; Aipira et 

al. 1999: 17–19). Riittävä ravinto vaikuttaa suoraan kaupunkilaisten terveyteen ja hyvinvoin-

tiin ja sitä kautta myös sosio-poliittiseen vakauteen (Aipira et al. 1999: 17). Osaltaan vakautta 

luo myös kaupunkiviljelyn myötä syntyvät uudet työpaikat muun muassa kuljetus- ja markki-

nointialalla (Lachance 1993).  

 

Kaupunkiviljely tähtää ensisijaisesti ravinnontuotantoon, mutta sen positiivisia vaikutuksia 

kaupunkiympäristölle ei voi kiistää. Joutomaat voidaan ottaa tuottavaan käyttöön ja osa kau-

punkilaisten jätteistä voidaan kompostoida lannoitteiksi viljelymaille. (Conway 1993: 1.) 

Kaupungissa harjoitettava viljely parantaa ilmanlaatua, vaimentaa melusaastetta ja luo nä-

kösuojia esimerkiksi pihoille. Lisäämällä kasvillisuutta voidaan kohottaa kaupunki-imagoa ja 

samalla tuottaa kaupunkilaisille miellyttäviä virkistyskeitaita.  (Mwale 2006.) 

 

Jatkuvasti tehostuva maatalous vaatii jokaisessa prosessin vaiheessa valtavat määrät öljypoh-

jaista energiaa. Tuottamalla ravintoa siellä missä sitä kulutetaan voitaisiin vähentää niin kulje-
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tukseen, pakkaamiseen kuin varastoimiseen käytettäviä resursseja. (Barrs 1997: 13.) Kaupun-

kiviljely voi olla palvelus kaupunkimaaperälle. Se ylläpitää ja rikastaa maaperää ja tarjoaa 

oivallisia elinympäristöjä eri eläin- ja kasvilajeille ja näin ylläpitää luonnon monimuotoisuut-

ta. Joutomaista voi tehdä tuottavia virkistyskeitaita istuttamalla niille ravintokasveja. (Hough 

1995: 236; Garnett 1999: 486). Pienimuotoinen viljely esimerkiksi omalla pihalla tai vuokra-

palstalla on energiatehokasta, jos viljelyyn ei käytetä koneita vaan ihmistyövoimaa. Sen pe-

rustaminen ei vaadi paljoa pääomaa, ja tuloksena viljelijä saa tuoretta ja puhdasta ravintoa. 

(Hough 1995: 224–226.) 

 
3.3. Kuluttajatietoisuuden kasvun vaikutukset kaupunkiviljelyyn teollisuusmaissa 

 
3.3.1 Ruokaturvasta turvalliseen ruokaan 

 

Viime vuosikymmeninä kaupunkiviljelyn päämotiivina teollisuusmaissa ei enää ole ollut 

elannon turvaaminen, vaan turvallisen ruoan tuotanto (Tantarimäki 2001a: 9). Maataloustuo-

tannossa tapahtuneet yleismaailmalliset muutokset, kuten kasvanut ruoan maailmankauppa, 

uusi bioteknologia, ruokavalion muutokset ja kulutuksen fragmentoituminen sekä maatalou-

den tukien väheneminen, ovat sysänneet liikkeelle uuden ruoantuotannon kehitysaallon. (Le 

Heron 1993 cit. Atkins & Bowler 2001: 30) Ravintoon liittyvä terveys- ja turvallisuusajattelu 

kiinnostaa entistä useampaa kuluttajaa. Viimeaikaiset keskustelut geenimanipuloidusta ruoas-

ta ja 1990-luvulla hätkähdyttäneet eläintaudit sekä yleinen ympäristötietoisuuden kasvu ovat 

herättäneet ihmiset kiinnostumaan ravintonsa alkuperästä. (Garnett 1999: 478; Atkins & 

Bowler 2001: 198; Tantarimäki 2002: 37.) Kuluttajaidentiteetin muutoksessa onkin kyse ajal-

lemme ominaisesta kulutusilmiöstä, joka on osa kehittyneiden maiden globaalisuutta (Tanta-

rimäki 2003: 49). Omaan ruokavalioon kiinnitetään huomiota entistä enemmän, ja ruokailu-

tottumukset ovat hiljalleen muuttumassa kasviksia suosiviksi (Kuosmanen 1990: 11; Hough 

1995: 204). Torjunta-, lannoite- ja lisäaineiden runsaan käytön takia ihmisten on vaikea uskoa 

saavansa puhdasta ruokaa (Barrs 1997: 10) Teollisen prosessin läpikäymää ravintoa ei koeta 

”aidoksi”, kun taas kotitekoista ruokaa nostalgisoidaan (Ilbery & Kneafsey 2000: 217). Huoli 

ei kohdistu ainoastaan omaan terveyteen, vaan myös nykyisen kaltaisen ruoantuotannon vai-

kutukset luontoon aiheuttavat syyllisyyttä (Hough 1995: 214). Yhä useammat kuluttajat ovat 

tietoisia ruoan kuljetuksiin kuluvista valtavista energiamääristä ja maataloudessa käytettävien 

kemikaalien ympäristövaikutuksista. Myös oma luontosuhde mietityttää kaupunkilaisia, ja osa 

heistä onkin löytänyt palstalla työskentelyn keinoksi palauttaa kosketus luontoon ja maahan 
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(Hough 1995: 242). Näin pystytään myös vähentämään omaa riippuvuutta monikansallisista 

ruokajärjestelmistä (Hough 1995: 226).  

 

Vahva uskomus luonnonmukaisesti tuotetun ruoan terveellisyyteen ja ympäristöystävällisyy-

teen ovat luomuruoan kysynnän päämotiiveja. Ympäristön kuormituksen vähenemisestä ei voi 

kiistellä, mutta luomutuotteiden terveysvaikutuksista ei ole yksimielisyyttä. (Atkins & Bowler 

2001: 195). Keski-Euroopassa luomutuotteiden kysyntä ja tarjonta on selkeästi laajempaa 

kuin Suomessa. Kun Suomessa suurin osa (noin 90 % Kujala 2005: 6) luomutuotteista oste-

taan tavanomaisten kauppaketjujen myymälöistä, Keski-Euroopassa luomusupermarketit jat-

kavat kasvuaan voimakkaasti. Vuonna 2006 Saksassa toimi 15 luomusupermarkettiketjua ja 

yhteensä noin 300 luomusupermarketiksi luokiteltua myymälää (200–520 m2). Suomessa 

luomutuotteisiin erikoistuneita myymälöitä (15–60 m2) oli samana vuonna 30–50. Niiden 

tuotteista parhaimmillaan jopa 90 % oli kotimaisia. (Auersalmi 2006: 35–36.) Suomalaisista 

kuluttajista noin 20 % on arvioitu luomutuotteiden säännöllisiksi käyttäjiksi. Heistä 4 % edus-

taa luomuruokaan sitoutuneinta joukkoa, joka on omaksunut ekologisen arvomaailman. (Ku-

jala 2005: 6; Kantén 2006: 33.) Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden kulutus kui-

tenkin kasvaa myös Suomessa. Vuonna 2006 luomumyynti Suomessa kasvoi yli 7 % (Finfood 

2008.)  

 

Eurooppalaisen OMIaRD-luomumarkkinointitutkimuksen tulosten mukaan keskeisimmät syyt 

luomuruoan suosimiseen ovat sen eettiset periaatteet, tuotantotavan ympäristöystävällisyys 

sekä oletetut terveysvaikutukset. Paikallisuus ja kotimaisuus ovat merkittäviä luomutuotteiden 

käyttämismotiiveja: lähellä tuotettuun ruokaan luotetaan enemmän. Luomuruoan käytönesteet 

puolestaan liittyvät hintaan ja saatavuuteen. Luomuruoka koetaan kalliiksi, ja heikkoon luo-

mutuotevalikoimaan ollaan tyytymättömiä. Joillekin ihmisille ruoan alkuperällä ei ole merki-

tystä tai he eivät ole valmiita kuluttamaan aikaa ja vaivaa ruoantuotantotavan miettimiseen, 

vaikka he olisivatkin kiinnostuneita luomuravinnosta. (Kujala 2005: 4–6.) Ruoan puhtauteen 

ja sen alkuperän varmistamiseen voi vaikuttaa viljelemällä vihanneksensa itse (Kuosmanen 

1990: 11). Se on yksi syy siihen, että vaikka ruokakaupoissa on valinnanvaraa enemmän kuin 

koskaan silti yhä useampi on kiinnostunut viljelemään ruokaa itse (kuva 3). Kiinnostus näkyy 

muun muassa siinä, että viljelypalstan vuokraa entistä useammin nuori ja hyvin toimeentuleva 

henkilö, jonka ei tarvitsisi viljellä itse omaa ruokaansa. (Garnett 1999: 481.) Viljelypalstojen 

kysyntä kertoo niiden todellisesta arvosta kaupungissa (Hough 1995: 230). 

 



 28 

 

 

 
Kuva 3. Itse tuotettua, puhdasta ravintoa Turun Ylioppilaskylän palstalla kesällä 2007. Kuva: Anne Leppänen 

 

3.3.2 Viljelyharrastuksesta mielen ravintoa 

 

Vaikka jo vuosisatoja on uskottu, että luonto edistää ihmisen hyvinvointia, on siitä saatu tie-

teellistä näyttöä vasta viime vuosikymmeninä. Erityisesti tätä monitieteistä tutkimusta on teh-

ty Yhdysvalloissa. Suomessa viherympäristön ja puutarhanhoidon merkitystä ihmisen koetul-

le hyvinvoinnille on alettu tutkia vasta 1990-luvulla. Tutkimus on keskittynyt muun muassa 

siihen miten kasvillisuus vaikuttaa ympäristön laatuun ja ihmisen käyttäytymiseen.  (Rappe 

2003: 22–23.) 

 

Puutarhanhoito ei ole vain kasvien kasvattamista. Puutarha tarjoaa sekä harrastuksena että 

paikkana esteettisiä ja henkisiä hyötyjä. Puutarhaharrastus voi vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin 

monin eri tavoin niin fyysisellä, psyykkisellä kuin sosiaalisellakin tasolla. (Koivunen 2003: 

141.) Puutarhassa työskentely on raittiissa ilmassa tapahtuvaa hyötyliikuntaa, jossa koko keho 

saa kevyttä rasitusta. Sen kautta voi purkaa aggressioita ja jännittyneisyyttä, ja se voi lisätä 

keskittymiskykyä (Koivunen 2003: 142; Rappe 2003: 49). Puutarhan hoito on vapaa-

ajanviettotapa, jossa ollaan vuorovaikutuksessa luonnon kanssa ja josta syntyy samalla konk-

reettista tulosta joko kauniin koristepuutarhan tai syötävien kasvisten muodossa (Koivunen 

2003: 140). Nämä konkreettiset tulokset näkyvät yleensä viljelijöiden ruokailutottumuksissa: 
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oman vihannestuotannon myötä ruokavalio voi muuttua terveellisemmäksi (Nikkilä 2003: 

28).  

 

Kasvit tarvitsevat viljelijäänsä jatkuvasti, ja se tieto voi olla monelle tärkeä (Nikkilä 2003: 

51). Onnistuneet puutarhakokeilut voivatkin kasvattaa hyödyllisyyden ja tarpeellisuuden tun-

netta ja kehittää itsetuntoa. Puutarhaviljelyn myötä elämään tulee uusia elämyksiä: iloa, pet-

tymyksiä ja kiintymystä. (Rappe 2003: 50.) Puutarhanhoidon avulla ihminen voi kehittää 

elämänhallintaansa ja luottamusta kykyihinsä. Kun voi kontrolloida pientä maapalstaa ja vai-

kuttaa ympäristöönsä haluamallaan tavalla, voi olla mahdollista kontrolloida omaa elämään-

säkin. (Koivunen 2003: 141.) Kasvien parissa työskentelyn on myös todettu vähentävän stres-

siä (Lohr 1998: 2). Osaltaan siihen vaikuttaa fyysinen työ, jonka avulla voi purkaa aggressioi-

ta, ja osaltaan luonnon aikataulut, joihin viljelijä ei voi vaikuttaa. Puutarha vaatii aina aikaa ja 

kärsivällisyyttä, ja siten puutarhanhoidolla voi olla kiirettä lievittävä vaikutus. (Gullstén 1998: 

63; Rappe 2003: 49) Näin voidaan nähdä puutarhanhoidon antavan mahdollisuuden irrottau-

tua arkirutiineista ja kiireestä (Nikkilä 2003: 28). Puutarhapalsta on viljelijän oma paikka, 

jossa hän voi ilmentää omaa luovuuttaan ja persoonallisuuttaan. Rajana ovat vain ilmaston 

asettamat raamit. (Gullstén 1998: 52; Koivunen 2003: 141.)  

 

Viljely vuokrattavilla palstoilla on sosiaalinen harrastus. Sen myötä ryhmätyöskentelytaidot 

voivat kehittyä ja luottamus ihmisiin lisääntyä (Rappe 2003: 50). Vuokraviljelmillä ja myös 

kotipuutarhurien keskuudessa viljelykokemukset, taidot ja jopa tuotokset jaetaan muiden vil-

jelijöiden kesken, mikä yksilökeskeisyyden sijaan kehittää yhteisöllisyyttä. Harrastus ilahdut-

taa viljelijän itsensä lisäksi myös lähipiiriä. Oman pihan ja asuinalueen kunnossapito sekä 

yhteisten viheralueiden hoito lisäävät alueen viihtyvyyttä ja vähentävät ilkivaltaa. (Koivunen 

2003: 140–142.) Milligan et al. (2005) ryhmän tekemässä tutkimuksessa sosiaalisesti syrjäy-

tyneet ihmiset kokivat viljelypalstojen hoidon ja sitä kautta saatujen uusien ystävien helpotta-

van tilannettaan. Kyseiset tilat avaavat ihmisille mahdollisuuksia sosiaalisen verkostonsa laa-

jentamiseen ja turvallisuuden lisäämiseen. (Milligan et al. 2005: 57.) Myös maahan muutta-

neille henkilöille viljelypalstat toimivat sosiaalisten kontaktien luomiseen sopivana maaperä-

nä. Yhteisen kiinnostuksen- ja puheenaiheen avulla tutustuminen sekä muihin maahan muut-

taneisiin että kantaväestön edustajiin on helpompaa. (Müller 2001: 1–3.)  

 

Viljelyharrastus liitetään usein kasvatukseen. Kasvien hoidon myötä luontokokemuksista tu-

lee aitoja ja todellisia, ja ne herättävät lapsissa kiinnostuksen ympäristöä kohtaan. Koska lap-
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suudessa syntyneet asenteet ja arvostukset ovat voimakkaita, luovat lapsuuden luontoelämyk-

set pohjan myöhemmälle luonnon ymmärtämiselle ja siitä välittämiselle. Kasvien kasvatus 

kehittää niin lasten kuin aikuistenkin vastuullisuutta ja pitkäjänteisyyttä: kasvit tarvitsevat 

jatkuvaa ja säännöllistä hoitoa. (Kälviä 1998: 28–30.) Kaikkea viljelyyn liittyvää tietoa ei voi 

oppia kirjoista, vaan avainasemassa ovat muilta ihmisiltä saadut neuvot. Erityisen suuri rooli 

on omien vanhempien ja sukulaisten neuvoilla. Viljelyyn liittyvät vinkit ovatkin osa sukupol-

velta toiselle siirtyvää perimätietoa. Ikäihmiset toimivat kasvienhoidon ja -käytön tietopank-

keina nuoremmille harrastajille. (Nikkilä 2003: 51.) 

 

Puutarhapalstat toimivat eräänlaisina sopeuttajina maahanmuuttajille, sillä palstanhoito on 

toimintaa, jonka avulla uusi asuinpaikka otetaan haltuun. Viljelyharrastuksen avulla maahan-

muuttajat pystyvät kasvattamaan juuriaan uuteen kotimaahan, samalla kun he pitävät yllä läh-

tömaastaan tuttua harrastusta. (Siim 2006: 100.) Tutustumalla ja totuttautumalla luonnonym-

päristöön voi sopeutuminen myös muihin osalohkoihin, kuten suomalaiseen kulttuuriin ja 

kieleen, helpottua. Puutarhatöissä maahanmuuttajat sitovat yhteen maan, josta he ovat lähte-

neet, sekä maan, jossa nyt asuvat. Entisestä kotimaasta tuttujen kasvien läheisyys omalla vil-

jelypalstalla tai viheralueilla tuo oman kulttuurin ja historian lähelle uudessa asuinmaassa 

(Müller 2001: 1–3, Rishbeth & Finney 2006: 289). Suomeen tullessaan maahanmuuttajat jou-

tuvat usein ekologialtaan täysin erilaiseen ympäristöön kuin mistä olivat lähteneet. (Hietala 

1995: 93–94.) Tämä johtaa myös ruokavalion muutokseen, sillä ympäristö vaikuttaa vahvasti 

siihen, mitä kullakin alueella tuotetaan ja millaista ruokaa alueella on totuttu valmistamaan ja 

kuluttamaan (Raento & Raento 2001: 17). Ruoka-aineiden ja mausteiden puuttuessa joidenkin 

ruokien valmistuksesta on luovuttava. Tarvittavien ruoka-aineiden löytämistä voi vaikeuttaa 

myös kielitaidon puutteellisuus. (Hietala 1995: 94–95.) Maahanmuuttajat ovat ajan myötä 

omaksuneet suomalaisia ruoka-aineita ja ruoan valmistustapoja ja liittäneet ne omaan ruoka-

kulttuuriinsa (Mölsä 2001: 12–14). Lapsille suomalaiseen ruokaan tottuminen on helpompaa, 

mutta aikuiset voivat kokea suomalaisen ruoan mauttomaksi ja sen takia epämiellyttäväksi 

syödä. (Hietala 1995: 94–96.) Maahan muuttaneille viljelypalstat edustavat vapaita sosiaalisia 

tiloja, joissa he saavat toteuttaa itseään, keskustella muiden samassa elämäntilanteissa olevien 

ihmisten kanssa ja tutustua uusiin ihmisiin. Viljelyllä on heille merkitystä myös identiteetin 

rakentamisessa: he haluavat vähentää riippuvuuttaan sosiaalityöntekijöistä ja olla itsenäisiä, 

hyödyllisiä ja samanarvoisia kansalaisia muiden joukossa. (Müller 2001: 1–2.) 
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3.4. Kaupunkiviljelyn haittapuolet 

 

Vaikka palstaviljelyä pidetään usein luonnonmukaisena viljelynä, Isossa-Britanniassa 75 % 

palstaviljelijöistä käyttää torjunta-aineita ja 38 % puutarhureista ajaa autolla palstalleen. (Gar-

nett 1999: 485) Toisaalta 70 % palstaviljelijöistä kompostoi jätteensä ja vähentää muun muas-

sa muovijätettä korvaamalla pakattuja vihanneksia itse kasvatetuilla vihanneksilla (Garnett 

1999: 485–486). Suomessa palstoilla ei suositella käytettävän torjunta- eikä lannoiteaineita. 

Useilla yhteisöllisillä viljelmillä on ympäristöllisiä tavoitteita kuten ruokakuljetusten mini-

moiminen, jätteiden kierrätys ja vähentäminen ja biodiversiteetin suojeleminen. (Garnett 

1999: 485.)  

 

Huonosti toteutettu maatalous on aiheuttanut runsaasti tuhoa ekosysteemeille. Muun muassa 

eroosio, pohjaveden saastuminen, aavikoituminen ja tulvat ovat osaltaan maatalouden aiheut-

tamia. Maatalouteen kiinteästi liittyvät kuljetusjärjestelmät, pakkaaminen, varastointi, näyt-

teillepano sekä ravinnoksi kelpaavan ravinnon pois heittäminen kuluttavat resursseja, lisäävät 

jätettä ja saastuttavat ympäristöä. (Barrs 1997: 13.) Erityisesti tiheästi asutuissa kehitysmaiden 

kaupungeissa viljely vaatii onnistuakseen korkeampaa teknologiaa kuin viljely maaseudulla, 

koska kyseessä on pienellä alueella harjoitettava intensiivinen viljely, jonka on kestettävä 

suurempaa ympäristöstressiä ja jonka on silti vastattava ruoalle asetettuja terveys- ja puhtaus-

kriteerejä. Suuremman sadon toivossa lannoitteiden ja torjunta-aineiden runsas käyttö voi olla 

houkuttelevaa. (Mougeot 1993.) Kemikaalien liikakäytöstä kärsivät eniten lukutaidottomat, 

vähävaraiset naisviljelijät sekä maataloustuotantoon osallistuvat lapset (Mwale 2006). Osa 

haitallisista kemikaaleista olisi mahdollista korvata biologisilla lannoitteilla ja torjunta-

aineilla. (Mougeot 1993.) 

 

Saastuneen veden käyttö kasteluun vaarantaa niin viljelijän kuin kuluttajankin terveyden, sekä 

saastuttaa maaperää ja pohjavettä (Lachance 1993). Ongelmaa voisi lievittää käyttämällä puh-

taan veden sijaan harmaata talousvettä. Tämä edellyttää kuitenkin kehittyneempää vedenpuh-

distusta kuin mitä usein on tarjolla. Kaupunkiviljelyn onkin arveltu voivan vaikuttaa positiivi-

sesti kehitysmaiden kaupunkien vedenpuhdistustoimintaan sekä jätteiden tehokkaampaan la-

jitteluun. (Mougeot 1993.) Kaupunkiviljelijöitä huolettaa erityisesti maaperän saastuminen. 

Raskasmetallipitoisessa maaperässä viljely voi olla terveydelle haitallista. (Garnett 1999: 

484–485). Kompostoimalla edes osan kaupungin tuottamasta orgaanisesta, ravinnepitoisesta 

jätteestä vähennetään ympäristökuormitusta sekä terveydellisiä riskejä, ja käyttämällä kom-
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postoitu lopputuote pelloilla, parannetaan kasvintuotantoa (Iga 2006). Kiinassa tässä asiassa 

ollaan edelläkävijöitä (Pepall 1993). Suuri eläinten määrä urbaaneilla alueilla lisää zoonoosien 

eli eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien riskiä (Mwale 2006). Zoonoosien vaara on merkittä-

västi suurempi kehittyvien maiden kaupungeissa, joissa sanitaatio ja heikko valvonta lisäävät 

eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien riskiä. (Reaser et al. 2008: 8.) Tiivisti asutussa kaupungis-

sa taudin nopeaa leviämistä on vaikea valvoa ja estää (Mwale 2006).  
 

Urbaanin maatalouden suurin ongelma on sen suunnittelemattomuus ja siitä johtuva epävar-

muus. Maatalousalueet ovat monin paikoin joutomaata, joka otetaan tuottavampaan käyttöön, 

jos kaupunkisuunnittelijat niin päättävät. (Lachance 1993.) Usein tuotantoa varjostaakin epä-

varmuus käyttöoikeudesta ja satojen saannista (Mougeot 1993). Kilpailu kaupunkimaasta on 

haaste kaupunkiviljelylle, jonka on pystyttävä vastaaman siihen uusilla tuotteilla, tekniikoilla 

ja menettelytavoilla. Uhkana on, että kaupunkiviljely intensiivistyy sille tarkoitetun maa-alan 

vähetessä ja köyhdyttää maaperää. (Pepall 1993.) Maankäytöllisten ongelmien lisäksi urbaani 

maatalous voidaan nähdä vanhanaikaisena ja kaupungin imagoa haittaavana maankäyttömuo-

tona. Viranomaiset pelkäävät, että maanviljely kaupunkialueella laskee kaupungin statusta 

(Moldakov 2001).  

 

3.5. Kaupunkiviljelyn historia Suomessa 

 
3.5.1 Puutarhaliikkeen alkutaival 

 

 ”Lähetä pilvi satamaan 

 ja päivä kulta paistamaan. 

 Niin jyvä itää ilolla 

 maan mustan povessa.” 

  (Raitio 1901: 78) 
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Puutarha-aatteen tulo Suomeen on vaatinut pitkäjänteistä työtä erityisesti ilmasto-olojen takia. 

Hyöty, mielihyvä ja estetiikka ovat kuuluneet suomalaiseen puutarhaideologiaan jo varhain. 

(Sihvo 1989: 181.) Palstaviljelyn merkitykseen elintarvikelisänä ja harrastuksena on vaikutta-

nut kulloinenkin aika ja taloudellinen tilanne. Suomessa kaupunkiviljelyn kehitykseen ja ta-

loudelliseen merkitykseen ovat vaikuttaneet erityisesti maailmansodat. Niiden ohella palsta-

viljelyllä on ollut myös kasvatuksellinen ja sosiaalinen tehtävänsä. (Tantarimäki 2001b: 193.) 

 

Euroopassa puutarhaviljelyn kehittäjänä ja levittäjänä on ollut luostarilaitos (Nummi 1997: 

15). Keski-Euroopan luostareissa hyötykasveista tärkeimpiä olivat herneet, pavut, nauris, 

porkkana, sipuli ja kaali. Myös maustekasveja, kuten tilliä, persiljaa ja meiramia, viljeltiin 

runsaasti. Lääkekasvit olivat kenties arvokkaimpia luostaripuutarhojen tuotteita, sillä munkit 

toimivat myös lääkäreinä ja lääkkeiden kehittäjinä. Munkkien velvollisuuksiin kuului opettaa 

kansalle puutarhanhoitoa ja kasvienviljelyä. (Simonen 1961: 22.) Suomessa luostarien opit 

siirtyivät keskiajalla kaupunkien aatelisille ja kartanoiden pihoille. 1600-luvulta on tietoja 

ainakin Turun, Viipurin, Uudenkaupungin ja Hämeenlinnan porvarien puutarhaviljelystä. 

(Nummi 1997: 17.) 1600-luvun alussa aatelistilojen siirto valtion haltuun, 1690-luvun suuret 

katovuodet sekä 1700-luvun alun Suuri Pohjansota ja sitä seurannut isoviha hävittivät maam-

me sen aikaiset puutarhat. Kun olot rauhoittuivat, aloitettiin työ uudelleen alusta. (Simonen 

1961: 51.) 1700-luvun lopussa erityisesti yliopiston miesten opit puutarhojen hyvää tekevistä 

ja hyödyllisistä vaikutuksista alkoivat saada kannattajia (Koskimies 1956: 87, 89), ja hitaasti 

puutarhaviljely lähti kehittymään ja leviämään tavallisen kansan keskuuteen. Sitä edesauttoi-

vat muualta Euroopasta saadut vaikutteet sekä myönteinen taloudellinen kehitys. (Nummi 

1997: 22, 26.) Elintason noustessa 1700-luvulla puutarhat lisääntyivät ja monipuolistuivat. 

Harrastuksella oli myös huomattava aatteellis-sivistyksellinen merkitys. (Koskimies 1956: 

81.) 1800-luvulle siirryttäessä olivat viljelypalstat varsinkin Etelä-Suomen ja Pohjanmaan 

rannikkokaupungeissa varsin yleisiä. Niissä toimi myös kauppapuutarhureita, ja monelle kau-

punkilaiselle puutarhatuotteiden myynti toi myös lisäelantoa. (Nummi 1997: 33.)  

  

Kulttuurihistoriallisessa mielessä 1800-luvun suomalaisuusliike ja vihreäliike puutarha-

aatteineen ovat kulkeneet käsi kädessä (Sihvo 1989: 182). Vuonna 1835 ilmestynyt Kalevala 

piirsi suomalaisten kansallistajuntaan kansallisromantiikan ajalle tyypillisen erämaita ja kos-

kematonta luontoa ihannoivan kuvan. Elias Lönnrotin tavoin myös J. L. Runeberg loi teoksis-

saan ideaalikuvaa Korpi-Suomesta, mutta korven ohella hän ylisti myös puutarhassa näkyvää 

jumaluutta. (Sihvo 1989: 185–86.)  Myös Zacharias Topelius oli yksi puutarha-aatteen julki-
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tuojista ja muotoilijoista. Topelius kirjoitti, että jos rikkailla on suuria ja kalliita puutarhoja, 

niin ei köyhimpien torpparienkaan kuulu jäädä vaille papuja ja kaalia. Hyvin hoidettu puutar-

ha kielii ohikulkijalle hyvistä ihmisistä, koska ”raa’at ja ilkeät ihmiset eivät rakasta kukkia. 

Laiskat ja huolettomat eivät välitä puutarhoista.” (Topelius 1878: 96–97.)  

 

Uno Cygnaeus toi koulupuutarha-aatteen Suomeen 1800-luvulla ja teki näin puutarha-alaa 

laajemmalti tunnetuksi. Hän oli nähnyt toimivia esimerkkejä muun muassa ulkomaanmatkoil-

laan. Koulupuutarhojen avulla voitiin havainnollistaa luonnontiedon opetusta ja tehdä siitä 

käytännönläheistä. Varsinaista oppiaineen asemaa puutarhanhoito ei kuitenkaan saanut. He-

rääminen koulupuutarhoihin oli hidasta, mutta laajemmalti siitä innostuttiin 1890-luvulla. 

Epäilemättä innostukseen vaikutti positiivinen esimerkki Ruotsista. 1890-luvulla jo noin 65 

prosentilla Ruotsin kansakouluista oli oma koulupuutarha. Vaikka suurin osa koulupuutar-

hoista sijaitsi maaseudulla, myös suurissa kaupungeissa järjestettiin nuorisokasvatustyöhön 

perustuvaa palstaviljelyä sekä koulupuutarhoja jo 1900-luvulta lähtien. Ensimmäinen kau-

punkikoulupuutarha perustettiin Tampereelle, jossa puutarhanhoidon oli tarkoitus pitää kou-

lupojat kesäisin poissa pahanteosta. (Simonen 1961: 186–192.)  

 

3.5.2. Viljelytoiminta 1900-luvun alusta tähän päivään 

 

Ensimmäisen maailmansodan aikoihin Suomeen levisi siirtolapuutarha-aate. Aatteen edellä-

kävijämaa on Tanska, mutta Suomeen aate omaksuttiin Ruotsin esimerkistä. Ensimmäiset 

siirtolapuutarhat perustettiin Helsinkiin, Tampereelle ja Ouluun 1910–1920-lukujen vaihtees-

sa, mutta Turkuun vasta vuonna 1934. Myöhempinä vuosikymmeninä siirtolapuutarhoja pe-

rustettiin useita, ja vuonna 1980 toiminnassa niistä oli yhä 34. Turun molemmat siirtolapuu-

tarhat, Kupittaa ja Peltola, olivat silloin ja ovat edelleen toiminnassa. 1980-luvulla perustettiin 

vielä kolmas siirtolapuutarha Hirvensalon Illoisiin. (Uusitalo 1982: 171–172; Tiainen et al. 

1983: 4; Leimu 2007: 107). Siirtolapuutarha-aatteen leviämisen syinä olivat teollistuminen ja 

kaupungistuminen. Aatteen leviämisen alkuaikoina korostettiin viljelyn taloudellista merki-

tystä työläisperheille. Toisekseen ruumiillisen työskentelyn raikkaassa ilmassa ajateltiin ole-

van hyvänä vastapainona ahtaille asuinoloille ja yksitoikkoiselle tehdastyölle. Viljelyn nähtiin 

olevan terveellinen ja perheitä yhdistävä harrastus. (Leimu 2007: 108.) 

 

1920- ja 1930 -luvuilla myös Suomen nuoriso innostui palstaviljelystä toden teolla, ja se loi 

hyvän maaperän Maatalouskerholiiton perustamiselle vuonna 1928 (Jyvässeudun 4H-yhdistys 
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2007). Maatalouskerholiitto, joka myöhemmin nimettiin Suomen 4H-liitoksi, on alkuajoistaan 

asti tunnettu ennen kaikkea kerhopalstoistaan (Tiainen et al. 1983: 5). Vuonna 1933 maatalo-

usministeriö kehotti kuntia järjestämään valtion avustuksella viljelyspalstoja työttömille sekä 

huollonalaisille perheille. Turun, Viipurin, Jyväskylän, Kajaanin ja Kemin kaupungit innos-

tuivat järjestämään asukkailleen viljelytoimintaa useina kesinä 1930-luvulla ja sen jälkeenkin. 

(Uusitalo 1982: 171.) 1930-luvun kasvinviljelyinnostuksesta ja -taidoista oli todellista hyötyä 

seuraavalla vuosikymmenellä, kun sodan aiheuttama nälkä vaivasi maata (Tiainen et al. 1983: 

5). Suomessa maailmansodilla on ollut erityisen suuri merkitys kaupunkiviljelyn kehitykseen 

(Tantarimäki 2001b: 193). Palstaviljelykin yleistyi nimenomaan toisen maailmansodan aikana 

ja sen jälkeisenä pula-aikana (Tiainen et al. 1983: 5). Sota-aikana kaikki kotirintaman työ-

voima pyrittiin saamaan mukaan tuotannolliseen toimintaan, kuten puutarhaviljelyyn. Kaikki, 

joilla oli siihen mahdollisuuksia, viljelivät syötävää päivittäisen ruokavalion rikastuttamiseksi. 

(Nummi 1997: 104.) Kansalaiset käänsivät nurmikkonsa kasvimaiksi ja alkoivat kasvattaa 

perunaa, lanttua ja muita juurikasveja. Palstoja vuokrasivat kuntien lisäksi eri tahot kuten 

työnantajat ja teollisuuslaitokset omalle työväestölleen sekä Maatalouskerholiitto, jota huolet-

ti erityisesti lapsiperheiden yksipuolistunut ruokavalio (Tiainen et al. 1983: 5–6). Erillisille 

viljelypalstoille ja siirtolapuutarhoihin palkattiin usein puutarhaneuvoja viljelyä valvomaan ja 

siinä opastamaan. Työläisille tarjottiin mallisuunnitelmia istutuksia varten ja järjestettiin kan-

nustukseksi puutarhakilpailuja. (Salmela 2006: 119–120) Yksityisten maiden lisäksi myös osa 

kaupunkien julkisten puistojen nurmikoita muokattiin ja otettiin vihannesviljelyyn. Helsingis-

sä oli vuonna 1945 viljelykäytössä kuusi hehtaaria puistoja. Vihannesviljelyssä juurekset, 

erityisesti peruna ja lanttu, sekä kaali muodostivat tärkeimmän osan. (Nummi 1997: 103–

104.) Vaikka talvisodan syttyminen lopetti Maatalouskerholiiton järjestämät maatalouskerhot 

monilla paikkakunnilla, huomattiin pian kerhotoiminnan arvo elintarviketuotannon turvaami-

sessa (Jyvässeudun 4H-yhdistys 2007).  

 

Toisen maailmansodan aikaan Suomi oli vielä maatalousvaltainen maa, mutta muuttosuunta 

oli jo selvästi maalta kaupunkeihin päin. Kansallisen identiteetin luomisessa elivät rinnakkain 

nouseva urbaani eetos ja vahvat agraarit ihanteet. Omistaminen, itsenäisyys ja omin käsin 

rakentaminen olivat maaseutumaisen asumistavan piirteitä, jotka haluttiin tuoda myös kau-

punkiin. Tämä pyrittiin toteuttamaan omakotiasumisella ja omalla pihamaalla. Oman kodin 

ajateltiin liittävän vähävaraisetkin maaltamuuttajat uuteen paikkaan. (Salmela 2006: 113–

114.) Suomalaisiin kaavoituskäytäntöihin ja näkemyksiin hyvästä elinympäristöstä merkittä-

västi vaikuttanut Otto-Iivari Meurman (1890–1994) korosti perheiden yhteisen tilan ja yksi-
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tyisyyden tarvetta. Se tarkoitti muun muassa omaa puutarhaa, joka vähensi tarvetta käyttää 

julkisia puistoja. (Salmela 2006: 112, 115).   

 

Sotien aikana tehostunut ravintokasvien viljely jatkui kansalaisten pihamailla ja vuokrapals-

toilla vielä pitkälle 1950-luvulle asti (Nummi 1997: 115). Kasvinviljelyn kehittyminen ja 

yleistyminen onkin liittynyt kiinteästi elintarviketuotannon tarpeisiin (Tiainen et al. 1983: 6). 

Kuitenkin 1960-luvulla elintarviketuotannon paraneminen, kaupan vapautuminen ja taloudel-

lisen tilanteen kohentuminen vähensivät kaupunkilaisten oman ravinnontuotannon tarpeelli-

suutta ja palstaviljelytoiminta taantui. Puutarhanhoidosta tuli pikemminkin harrastus. (Tiainen 

et al. 1983: 6; Laurila 1995: 327; Nummi 1997: 115.) 1960-luvulla alkoi suuntaus, jossa oman 

pihan peruna- ja vihannesmaat tasoitettiin ja kotipuutarhasta pyrittiin tekemään mahdollisim-

man helppohoitoinen koristepuutarha. Nurmikon osuus pihamaan pinta-alasta kasvoi. Kau-

punkien viljelypalstat kuitenkin houkuttelivat harrastajia ja toiminta jatkui edelleen melko 

laajana. (Nummi 1997: 115–116.) 1950-luvulla alkanut vapaa-ajanvietto kesämökeillä ei juuri 

vaikuttanut positiivisesti viljelyharrastukseen. Useimpien kesämökkien ympäristöt ovat luon-

nontilassa ja puutarhaviljely niissä on vaatimatonta. (Nummi 1997: 116.) Sen sijaan 1980-

luvulla kiinnostus ravinnon tuottamiseen vuokratulla palstalla lisääntyi suuresti. Vuonna 1982 

tehdyn tutkimuksen mukaan 49 % Suomen asuntokunnista harjoitti palstaviljelyä. Viljely oli 

huomattavasti yleisempää maalaiskunnissa (78 %) kuin kaupungeissa (32 %). Suurin osa vil-

jelijöistä oli oppinut viljelytaidon kotoaan. Ylivoimaisesti suurimmalle osalle palstojen pinta-

alasta oli istutettu perunaa. (Tiainen et al. 1983: 7, 9–15.) 

 

2000-luvulle siirryttäessä kaupunkiväestöstä puutarhaviljelyä harrasti noin 30 % ja maaseu-

dun asukkaista noin 70 %. Näihin lukuihin on laskettu paitsi kotiympäristössä myös vuokra-

tuilla viljelypalstoilla ja siirtolapuutarhoissa harjoitettu vapaa-ajan viljely. Palstaviljely kuu-

luu siis edelleen olennaisesti suomalaisten kaupunkilaisten kesään. Palstaviljely on vuokraajil-

le vuodesta toiseen jatkuva harrastus, sillä vuokrapalstojen viljelijöiden vaihtuvuus vuosittain 

on pieni. (Koivunen 2003: 144.) Nykyisin puutarhanhoito on vakiintunut ja suosittu harrastus 

niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Suomessa puutarhanhoitoa harrastaa noin 60 % 

naisista ja 40 % miehistä. Innostus alkaa yleensä keski-iässä, mutta eritoten se on iäkkäiden 

ihmisten harrastus. (Rappe & Koivunen 2007: 21) Houghin (1995: 226) mukaan muun muas-

sa aiempaa varhaisempi eläköitymisikä ja työttömyys ovat vaikuttaneet viljelypalstojen li-

sääntyneeseen kysyntään. Avaintekijänä tässä kehityskulussa on lisääntynyt vapaa-aika. Jot-

kut viljelijät kokevat palstaviljelyn negatiivisiksi puoliksi maa-alan rajallisuuden, viljelyä 
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koskevat säännöt ja viljelyn väliaikaisuuden. Vuokrattavilla palstoilla kunkin alueen yhdistys 

valvoo kaupungin laatimia käyttö- ja hoito-ohjeita. Suomessa monet puutarhaviljelijät ovat 

järjestäytyneet yhdistyksiksi esimerkiksi paikkakunnan tai harrastustoiminnan luonteen mu-

kaan. Eri kasvilajien harrastajillakin on omat yhdistyksensä kuten Ruusu-seura tai Hyötykas-

viyhdistys. Puutarha-asiat sekä maisemanhoito kuuluvat keskeisesti myös monien yleis-

hyödyllisten järjestöjen, kuten Maa- ja kotitalousnaisten, 4H:n ja Marttaliiton, toimintaan. 

(Koivunen 2003: 144, 148.)   

 

3.5.3. Suomalaisten viljelypalstojen viljelijäjoukon monikulttuuristuminen 

 

Maahanmuuttajien osuus viljelypalstojen viljelijöistä on lisääntynyt viime vuosina. (Uitto 

2002: 10). Oman etnisen ruokavalion ja ruokailutottumusten säilyttäminen on tärkeää kaikille 

siirtolaisille lähtömaasta ja etnisestä alkuperästä riippumatta (Forsander et al. 1994: 21), ja 

siksi onkin tärkeää, että omaan ruokakulttuuriin liittyviä ruoka-aineita on tarjolla. Useille 

maahanmuuttajille viljely on aivan normaalia kotitaloustyötä, joka kuuluu heidän arkipäi-

väänsä. (Uitto 2002: 10). Jatkamalla viljelyä Suomessa uussuomalaiset kokevat tuovansa tä-

män elämäntapansa mukanaan uuteen asuinmaahan, mikä helpottaa Suomeen sopeutumista 

(Siim 2006: 100).  

 

Useimmat suomalaiset ikä-ihmiset ovat eläneet aktiiviset vuotensa hyvinkin agraarisessa yh-

teiskunnassa ja puutarhatyö on tuttua jo lapsuudesta (Rappe & Koivunen 2007: 21). Samoin 

Suomeen muuttaneet ihmiset ovat usein kotoisin maista ja kulttuureista, joissa maanviljelyllä 

on ollut suuri osa arkielämässä. He ovat tottuneet syömään itse viljelemäänsä puhdasta ruo-

kaa. Osa kokee vihannesten oston turhauttavaksi, koska heillä on taitoa viljellä niitä itse. Kas-

visten puhtaus, alkuperä ja kasvatusolot saattavat mietityttää ihmisiä, jotka ovat tottuneet 

käyttämään itse viljeltyjä tai tutuilta hankittuja kasviksia. Myös torikulttuuri on erilainen uu-

dessa kotimaassa kuin lähtömaassa.  Muun muassa näiden syiden takia maahanmuuttajat ha-

luavat jatkaa harrastusta myös uudessa kotimaassaan. (Hietala 1995: 94; Müller 2001: 2.) 

Müllerin (2001: 2) mukaan maahanmuuttajat viljelevät usein puutarhapalstoillaan kotimaasta 

tuttuja lajikkeita. Ruoan maantiede muuttuu jatkuvasti teknologian ja ihmisten liikkuvuuden 

ansiosta. Ihmiset liikkuvat entistä enemmän, ja muuttajien mukana kulkee heidän lähtöalueil-

leen ominaisia tuotteita ja niiden hyödyntämisen tapoja, jotka voivat olla tuntemattomia koh-

dealueilla. (Raento & Raento 2001: 18.) Maahanmuuttajaviljelijät ovatkin avainasemassa uu-
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sien viljelytekniikoiden ja ruokailutottumusten levittämisessä. On kiinni valtakulttuurista 

omaksutaanko uusia innovaatioita vai ei. (Mougeot 1993.) 

 

3.6. Kaupunkiviljely Turussa 

 

3.6.1. Porvariston harrastuksesta jokamiehen puuhaksi 

 

1600-luvulla puutarhanhoito oli Turun alueella vain aateliston harrastus, ja puutarhat olivat 

enemmän ylellisyys- kuin hyötypuutarhoja (Simonen 1961: 49). Turun Akatemialla on ollut 

merkittävä rooli suomalaisen puutarhaviljelyn edistäjänä. Turun Akatemian yhteyteen raken-

nettiin kasvitieteellinen puutarha sen perustamisvuonna 1640, vaikka vielä silloin professorien 

innostus puutarhaviljelyä kohtaan oli vähäistä. (Simonen 1961: 56.) Ensimmäinen puutarhan 

hyödyntäjä oli lääketieteen professori Elias Tillandz (1640–1693). Hän perusti Turkuun 

maamme ensimmäisiin lukeutuvan apteekin ja viljeli itse erilaisia lääkekasveja Akatemian 

puutarhassa. (Simonen 1961: 47, Skepparnabb 1961: 48–49.) Kasvioppi kuului vanhastaan 

lääkärintoimialaan, ja useimmissa eurooppalaisissa yliopistoissa sitä opettivat lääketieteen 

professorit; maineikas esimerkki tästä on Carl von Linné (Leikola 1993: 61). Vuonna 1673 

Tillandz laati luettelon Turun alueella tavattavista viljellyistä ja villeistä lajeista. Catalogus 

Plantarumissa esiintyi 496 kasvinnimeä suvuittain ryhmiteltynä. (Simonen 1961: 47; Skep-

parnabb 1961: 48–49.) Teos kertoo paljon aikansa Turun viljelyharrastuksesta: hedelmätar-

hoissa kasvoivat omenat, luumut ja kirsikat, ryytimaalta puolestaan saatiin herneitä, papuja, 

kaaleja, sipuleita ja useita muita hyöty-, mauste- ja koristekasveja (Leikola 1993: 64).  

 

Hyödyn aikakaudella, lähes vuosisata myöhemmin Karl von Linnén oppilas Pehr Kalm 

(1716–1779) nimitettiin Turun Akatemian talousopin professoriksi vuonna 1747. Hän toi 

Pohjois-Amerikan matkaltaan kasvien siemeniä ja istutti ne Turun Akatemian puutarhaan 

kokeillakseen niiden menestymistä Suomen vaikeassa ilmastossa. Kalmin istuttamista 126 

kasvilajista vain villiviini menestyi ja levisi Suomeen. (Simonen 1961: 56–59; Löytönen 

2003: 50–55). Kolmas merkittävä kasvinviljelyä Suomessa edistänyt henkilö oli Pehr Adrian 

Gadd (1727–1797), josta tuli vuonna 1750 Turun Akatemian kemian professori. Omien sano-

jensa mukaan Gadd kokeili noin 600 kasvin selviytymismahdollisuuksia Suomen ilmasto-

oloissa. Siemeniä hän sai tiedemiehiltä ympäri Eurooppaa. (Simonen 1961: 60–61.)   Gaddin 

teoksessa ” Lyhykäinen ja yxikertainen neuvo kuinga krydimaan yrttein kaswannot, Suomen 

maasa, taittaan saatetta tuleundumaan” vuodelta 1768 luetellaan hyötykasveista mm. sallati, 
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spinati, purju, timiami, pårtlaka, pasilika, salwia, kaali, melloni, kurkku, rödbeti, räätikkä, 

ärtskäki, maapäärynä ja piparruuti (Sihvo 1989: 184). Gadd antaa kirjasessaan yksityiskohtai-

sia ohjeita useiden kasvien viljelystä, ja hänen kokeidensa ansiosta moni uusi kasvi päätyi 

suomalaisiin puutarhoihin. Innokkaat puutarhan ystävät opastivat muita ylioppilaita, kar-

tanonherroja, pappeja, niin porvareita kuin talonpoikiakin puutarhaviljelyyn. (Simonen 1961: 

60–62.)  Vuonna 1771 kauppiaat ja kaupungin porvarit olivatkin perustaneet Turkuun jo noin 

40 puutarhaa, joissa viljeltiin useita eri vihanneksia ja kasvatettiin hedelmäpuita. Puutarhojen 

tuotteita riitti yli oman tarpeen ja jopa myyntiin asti. 1800-luvulle siirryttäessä oli Turussa jo 

useita puutarhureita, jotka myös myivät viljelyskasvien siemeniä. (Nummi 1997: 26, 29.) 

Vuonna 1754 Henric Lindsteen kirjoitti Kalmin ja Gaddin innostuksen lietsomana väitöskir-

jaansa seuraavasti:  

 

Leipä on ihmisen tärkein elatusaine. Mutta kuinka surkea olisikaan elämämme, 

ellei meillä olisi muuta käytettävänä. Sen tähden on suuri Luoja armollisesti 

antanut meille kaikenlaisia maan hedelmiä särpimeksi. Mitä hyvää ruokaa 

valmistetaankaan kaalistamme ja useammanlaisista herneistä? Mitenkä mauk-

kaiksi tehdäänkään liemiruokamme monenlaisilla juurikasveilla? --- Sanalla 

sanoen ryytitarhan kaikkein vähäpätöisin ja pieninkin tuote voidaan käyttää 

hyödyksi niin, että kunnollinen puutarha tuottaa kolmannen osan vuoden ela-

tuksesta ruokataloudessa. 

  (Lindsteen 1754 cit. Simonen 1961: 63) 

  

1930-luvun pulavuosina sosiaalilautakunta vetosi kaupunkilaisten ”omavaraisuusasteen korot-

tamiseen” järjestämällä kursseja puutarhan, kanojen ja mehiläisten hoidossa. Pula-ajan nähtiin 

edistävän myös siirtolapuutarha-aatteen leviämistä. Kun Tampereelle ja Helsinkiin oli perus-

tettu siirtolapuutarhat jo 1910-luvun lopussa, Turun Kupittaan siirtolapuutarhan perustamis-

päätös syntyi vasta vuonna 1934. Alun perin siirtolapuutarhan sijaintipaikaksi oli kaavailtu 

Ruissaloa. Kaupungin toinen siirtolapuutarha perustettiin vuonna 1947 Peltolaan. Sinne syntyi 

220 palstaa, joiden keskellä jäi luonnonpuisto. (Uusitalo 1982: 171–172.)  

 

Turussa viljelypalstoja oli jaettu kaupunkilaisille 1914 alkaen, ja vuonna 1933 Turussa oli jo 

992 viljelijää. Huoltolautakunnan välittämillä palstoilla Iso-Heikkilässä oli vuodesta 1934 

lähtien 250 viljelevää perhettä. Sotavuosina Iso-Heikkilän palstoja lisättiin.  Huoltolautakun-

nan palstatoiminta jatkui vuoteen 1946 asti, jolloin enää viidesosa palstaviljelijöistä oli huol-
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toapua tarvitsevia. Turun kaupungin kiinteistöosaston vuokraamien viljelyspalstojen yhteis-

pinta-ala kasvoi toisen maailmansodan aikana yli 100 hehtaariin ja viljelijöiden määrä lähes 

10 000:een. Myös Turussa monet työpaikat ja yritykset vuokrasivat viljelypalstoja. (Uusitalo 

1982: 171.) Turun maatalouskerhoyhdistys aloitti palstanvuokraustoiminnan vuonna 1947. 

Tällöin Turun maatalouskerhoyhdistys ja Turun kaupunki järjestivät samanlaista palstaviljely-

toimintaa rinnakkain, kunnes 1980-luvulla palstojen jako ja vuokraus sekä neuvonta siirtyivät 

Turun 4H-yhdistykselle. Hallinto ja maan muokkaus kuuluivat silloin ja kuuluvat edelleen 

Turun kaupungin kiinteistölaitokselle. Ensimmäiset viljelyalueet sijaitsivat muun muassa 

Kärsämäessä, Ispoisissa, Patterihaassa ja Vakka-Suomentien varrella. 1940-luvun lopulla kun 

elintarviketilanne parani, laski viljelyinnostus selkeästi. 450 palstaviljelijän hoidossa oli 

vuonna 1970 enää kuusi hehtaaria maata. Maatalouskerholaiset viljelivät noin 10 hehtaarin 

suuruisella maa-alueella. (Uusitalo 1982: 171.)  

 

3.6.2 Palstaviljely 2000-luvun Turussa  

 

Viime vuosina turkulaisten kiinnostus palstaviljelyä kohtaan on ollut suurta, ja kysyntä on 

ollut paikoin suurempaa kuin tarjonta. Varissuon, Halisten ja Katariinanlaakson viljelyalueet 

ovat suosituimpia, eikä palstoja aina riitä kaikille halukkaille. Turun 4H-yhdistyksen edusta-

jan mukaan Halisten vuokrapalstoista luovutaan lähestulkoon vain kuoleman kohdatessa, jol-

loin silloinkin palsta saatetaan siirtää ”perintönä” jälkeläisille. Halisten viljelymaa sijaitsee 

rauhallisella ja kauniilla alueella ja on kooltaan pieni, mikä vaikuttaa sen suosioon. Viime 

vuosikymmeninä viljelijöiden ikärakenne on selkeästi nuorentunut ja viljelymotiivit muuttu-

neet. Kun vielä 1980-luvulla suurin osa viljelijöistä oli agraarisessa kulttuurissa lapsuutensa 

viettäneitä eläkeläisiä, ovat 2000-luvulla urbaanit nuoret kasvava viljelijäryhmä. Usein harras-

tuksen innoittajana on ekologinen ajattelutapa. Nuoria perheitä sen sijaan kiinnostaa harrastus, 

jota koko perhe voi harrastaa yhdessä. Yksi innokas viljelijäryhmä vuonna 2002 oli maahan-

muuttajat ja heistä erityisesti venäläiset ja virolaiset. He ovat tottuneet siihen, että viljely kuu-

luu normaaleihin kotitaloustoimiin, ja jatkoivat siksi viljelyä Suomessakin. (Uitto 2002: 10.) 

Turun 4H-yhdistyksen mukaan maahanmuuttajataustaisten viljelijöiden määrä on lisääntynyt 

huomattavasti kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Vuonna 2007 selkeästi eniten uustur-

kulaisia viljelijöitä oli Varissuon, Artukaisten ja Ylioppilaskylän palstoilla. Useat heistä vuok-

raavat palstan joka kesä samalta alueelta. Ylioppilaskylän palstojen vuokraajista osa on vaih-

to-opiskelijoita, ei niinkään pysyvästi maassa asuvia henkilöitä. 
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Turun 4H-yhdistyksen edustajien mukaan palstaviljelyn aloittamisen syyt ovat vuosikymmen-

ten kuluessa muuttuneet. Toiminnan alkaessa viime vuosisadan puolivälissä syy palstavilje-

lyyn oli ravinnonsaannin turvaaminen. Nykyisin merkittävin motiivi viljelyyn ei ole taloudel-

lisuus, vaan se nähdään nykypäivänä ennemminkin harrastuksena, jolla voi olla jopa terapeut-

tisia vaikutuksia. Taloudelliset vaikutukset ovat sen sijaan nykyisin mukava lisä. Yhdistykses-

sä on huomattu, että iäkkäämmille viljelijöille taloudellisuus on merkittävämpää kuin nuo-

remmille. Se näkyy viljelylajistossa: iäkkäämmät ihmiset viljelevät lajikkeita, joita voi säilöä 

talven varalle. Viljeltävät lajikkeet ovat monipuolistuneet huomattavasti viime vuosikymme-

nien aikana. Kun vielä 50 vuotta sitten Turun vuokrapalstoilla viljeltiin lähestulkoon ainoas-

taan perunaa ja sipulia, kylvetään nykyisin palstoille mitä moninaisimpia lajikkeita. Hyvin 

suosittuja vuosituhannen vaihteen tienoilla ovat olleet erilaiset yrtit ja salaatit. Ravinnoksi 

käytettävien lajikkeiden lisäksi palstoilla kasvatetaan aiempaa enemmän koristekasveja. Tämä 

kertoo vähäisestä taloudellisen hyödyn tavoittelusta. Lajiston monipuolistamiseen on mitä 

luultavimmin vaikuttanut liikkuvuuden ja matkailun lisääntyminen, jotka ovat avartaneet ruo-

kailu- ja makutottumuksia. Myös ravintotiedon lisääntyminen on voinut vaikuttaa monipuoli-

semman ravinnon nauttimiseen ja viljelyyn. Maahan muuttaneet viljelijät tuovat mukanaan 

uusia viljelylajikkeita, -tekniikoita sekä ruokailutottumuksia ja siten muokkaavat uuden koti-

maansa viljelyperinnettä (Mougeot 1993). Toisten viljelijöiden esimerkki kannustaa muitakin 

kokeilemaan uutta. Turun 4H-yhdistyksen edustajan mukaan uussuomalaisille viljelijöille 

palstaviljelyn tavoitteena on tuottaa kotikulttuurista tuttuja makuja ja tuoksuja. Kantasuoma-

laisille taas merkittävää on sadon runsaus. He ovat arempia kokeilemaan uusia lajikkeita, jos 

niiden satoisuudesta ei ole varmuutta. Turun 4H-yhdistyksen mukaan uusturkulaisten viljely-

lajisto onkin tyypillisten kantasuomalaisten viljelijöiden lajistoa monipuolisempi. 

Turun kaupunki on ulkoistanut viljelytoiminnan järjestämisen kokonaan Turun 4H-

yhdistykselle. Kaupunginpuutarhurin vastuulla on maan kunnostus ennen viljelykauden alkua, 

mutta muuten viljelytoiminnasta vastaa Turun 4H-yhdistys. Turun 4H-yhdistys tiedottaa vilje-

lytoiminnasta keväisin sanomalehdissä, ilmaisjakeluissa, yhdistyksen internetsivuilla ja jäsen-

kirjeessään. Kaupungin maahanmuuttajien kanssa työskennelleen henkilön mukaan Turun 

4H-yhdistys on viime vuosina jättänyt osallistumatta kaupungin järjestämään uusille maa-

hanmuuttajille tarkoitettuun vapaa-ajanviettoa ja harrastustoimintaa käsitteleviin infotilai-

suuksiin, joissa se aiemmin on ollut esittelemässä toimintaansa. Yhdistys kokee, että viljely-

palstojen kysyntä on runsasta eikä nykyistä laajempaa mainostusta tarvita. 
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Turussa toimivalla maahanmuuttajanaisten järjestö Daisy Ladies ry:llä on ollut muutamia 

vuosia sitten puutarha, jossa ikääntyvät maahan muuttaneet naiset ovat saaneet viljellä ilmai-

seksi haluamiaan kasveja. Toiminta on kuitenkin hiipunut, koska maata ei ole pystytty hoita-

maan. Viljelijät ovat kokeneet viljelyn osittain turhauttavaksi, koska sadot ovat jääneet pie-

niksi maaperän kuivuuden takia, eivätkä iäkkäät ihmiset jaksa hoitaa ja kastella maata tar-

peeksi voimallisesti. Daisy Ladies ry:n edustajan mukaan viljelytoiminta voisi hyvinkin edis-

tää maahan muuttaneiden naisten sopeutumista ja kielitaitoa. Se kuitenkin edellyttää kanta-

suomalaisten viljelijöiden aktiivista osallistumista toimintaan. Järjestön edustajan mukaan 

puutarhatoiminta voi viritä uudelleen tulevaisuudessa, jos maa saadaan asianmukaisesti hoi-

dettua ja toiminnalle saadaan vastuuhenkilö.  

 

3.6.3.  Vuokrapalstojen nykyiset haasteet ja tulevaisuuden näkymät 

 

Viljelyalueiden sijaintia arvioidaan aika ajoin, ja osa vanhoista viljelyalueista on ajan saatossa 

lopetettu. Viljelyalueiden lopettamis-, perustamis- ja muuttopäätöksiin vaikuttavat eritoten 

viljelijöiden riittävyys, erityisen suuri kysyntä tietyllä alueella, maan kunto sekä vedensaantiin 

liittyvät seikat. Myös vaikeat kasvitaudit ovat vaikuttaneet paikallisesti viljelyalueiden käyt-

töön. Suuri osa vuokrattavista viljelypalstoista on pysynyt vuosikymmeniä osapuilleen sa-

moilla paikoilla. Kuitenkin erityisesti Turun kaupungin keskustan tuntumassa sijaitseviin 

palstoihin kohdistuu kaavamuutospaineita. Kaupungin kaavaneuvotteluissa Turun 4H-

yhdistys edustaa palstavuokralaisia. Ruohonpään palsta on muutaman viime vuoden aikana 

pienentynyt huomattavasti alueelle tehdyn kaavoitusvarauksen takia. Myös Pitkämäen palstan 

kohtalosta keskustellaan. Vähäisen käyttöasteen ja kysynnän takia viimeksi käytöstä poistet-

tiin Jäkärlässä sijaitseva viljelyalue. Palstojen vuokraajat toivoisivat saavansa peräkkäisinä 

vuosina saman palstan ja usein myös tutut palstanaapurit. Maan kunnon takia olisi kuitenkin 

hyvä pitää maata välillä kesannolla ja siirtää palstat muualle. Turun kaupungilla ei kuitenkaan 

ole maata tähän käyttöön, joten viljelypalstojen sijaintia peltoalueen sisällä vaihdellaan hiu-

kan, jotta maaperä saisi välillä levätä. Keskivertoviljelijällä on tapana kylvää palstalleen osa-

puilleen samoja lajikkeita vuodesta toiseen, ja siksi myös yksittäisten vuokraajien palstoja 

viljelyalueiden sisällä pyritään vaihtelemaan. Sen lisäksi viljelijöitä kannustetaan viljelemään 

useita eri lajikkeita, jotta maa pysyisi hyvässä kunnossa. Lisää viljelypalstoja voitaisiin kui-

tenkin perustaa pienellekin maa-alueelle, ja ne voisivat olla harkittava vaihtoehto esimerkiksi 

vähän käytetyille ja huonosti hoidetuille viheralueille (Garnett 1999: 491).  
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Turussa viljelypalstojen suurimpana ongelmana ovat maaperän ominaisuudet. Maaperä Tu-

russa on hyvin savista. Suurin osa viljelypalstoistakin sijaitsee kostealla ja kovalla savimaalla. 

Paikoin palstat vaativat viljelijältä kovaakin muokkausta ja hoitoa, koska Turun kaupungin 

tehtäviin kuuluu ainoastaan alkumuokkaus. Pahaniemen, Artukaisen, Haapa-alhon ja Varis-

suon viljelyalueiden maaperä on hiekkaisempaa ja siksi hedelmällisempää. Osassa viljelyalu-

eita maa on hyvin kuivaa ja varsinkin kesinä, jolloin vesivarastona toimivat ojat kuivuvat, voi 

kastelu aiheuttaa ongelmia. Erityisesti Pitkämäen ja Vätin palstat kärsivät useina kesinä kui-

vuudesta. Noin puolelle palstoista eli Varissuon, Ruohonpään, Pahaniemen, Kärsämäen, Kata-

riinanlaakson ja Hirvensalon viljelysalueelle on rakennettu kaivo, josta viljelijät hakevat tar-

vitsemansa veden. Kaivon rakentaminen on kallista, eikä kaupungin mielestä kannattavaa. 

Useat palstat sijaitsevat kuitenkin joen tai ojan vierellä, joten vettä on ainakin kosteana kesänä 

lähettyvillä. Virtaavan veden lähistöllä sijaitsevia viljelyalueita ovat Artukainen, Ylioppilas-

kylä, Halinen, Jaaninoja, Kärsämäki, Haapa-alho ja Vätti. Monet viljelijät keräävät sadevettä 

sankoihin ja joillakin on käytössään jopa polttomoottorikäyttöinen pumppu, jolla kasteluvesi 

saadaan suoraan omalle palstalle (Raitio 2007: 13). Turun viljelypalstoilla ei ole havaittu 

maaperän saastumisen aiheuttamaa riskiä muualla kuin Kärsämäessä. Siellä viljelyalueen kai-

vo on käyttökiellossa lähellä sijaitsevan rautatien takia. 

 

Ikäviä tapauksia viljelyalueilla ovat varkaudet ja vahingonteko (kuva 4). Lähes joka kesä Tu-

run 4H-yhdistykselle raportoidaan suoranaisesta ilkivallasta, jossa kasviksia on nostettu maas-

ta niitä kuitenkaan anastamatta. Vihanneksia, työvälineitä ja kalusteita myös varastellaan ja 

viimeksi mainittuja hajotetaan tahallisesti. Turun 4H-yhdistyksen edustajan mukaan asutuk-

sen läheisyys suojaa palstoja varastelulta ja vahingonteolta. Niinpä Artukaisten ja Pahaniemen 

palstat kärsivät näistä ongelmista eniten. Myös Rappe et al. (2003: 144–145) ovat tutkimuk-

sessaan todenneet, että yhteisöpuutarhojen harmina on niiden sijainti kodin välittömän lähei-

syyden ulkopuolella ja siitä johtuva mahdollinen ilkivalta palstalla. Turussa vahingonteko on 

kuitenkin melko vähäistä, eikä se ole johtanut erityisiin toimenpiteisiin.   
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Kuva 4. Ilkivalta on ongelma palstoilla. Kuva: Anne Leppänen 2007 

 

 

4. MONIKULTTUURINEN SUOMI  
 

4.1. Suurimmat uussuomalaisryhmät 

 
Suomi on perinteisesti ollut maastamuuttomaa, josta on lähdetty työn perässä muun muassa 

Ruotsiin, Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan. Erityisesti Suomesta muutettiin 1960–1970-

luvuilla. Vuosituhannen vaihteen lähestyessä vähän koulutetun työvoiman maastamuutto vä-

heni. Sen sijaan koulutetun väestön maastamuutto lisääntyi. (Työministeriö 2005: 3.) Tällä 

hetkellä Suomi on väestöllisesti moninaisempi kuin se on ollut koskaan aiemmin. Vaikka 

maahanmuutto ja etninen moninaisuus on eurooppalaisessa mittakaavassa vielä vähäistä, on 

se arkipäivää kaikkialla Suomessa. (Martikainen et al. 2006: 9.) 

 

Suomen etniset vähemmistöt voidaan jakaa perinteisiin ja uusiin vähemmistöihin sen mukaan 

kuinka pitkä historia niillä on maassamme. Perinteisiksi vähemmistöiksi luetaan yleensä suo-

menruotsalaiset, juutalaiset, tataarit, romanit sekä Suomen alkuperäiskansa saamelaiset. Uudet 

vähemmistöt käsittävät pääasiassa 1980- ja 1990-luvuilla Suomeen asettuneet ryhmät. Jako ei 

kuitenkaan ole yksiselitteinen, sillä esimerkiksi venäläisillä on roolinsa kummassakin ryhmäs-

sä. (Martikainen et al. 2006: 28–29.) Suomen uudesta maahanmuuttajaväestöstä voidaan erot-

taa kolme ryhmää: länsimaista muuttaneet, entisestä Neuvostoliitosta tai Itä-Euroopan maista 
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saapuneet ja muut maahanmuuttajat. Kahteen ensiksi mainittuun ryhmään luetaan paluumuut-

tajat, opiskelijat ja avioliiton kautta tai työpaikan takia Suomeen tulleet. Viimeksi mainittuun 

ryhmään luetaan pakolais-, turvapaikanhakija- ja perheenyhdistämisstatuksella maahan saa-

puvat henkilöt. Heitä on maahanmuuttajista vain noin neljännes, mutta silti he ovat maahan-

muuttajakeskustelun keskiössä. (Martikainen et al. 2006: 31.)  

 

Maahanmuutto on kasvanut suuresti 1990-luvulta lähtien (kuva 5) (Uusikylä et al. 2005: 3). 

Maahanmuuton lisääntymiseen ovat osaltaan vaikuttaneet EU:n jäsenyys ja Schengen-

säännöstön allekirjoittaminen. Euroopan neuvosto on julkistanut omat päätelmänsä maahan-

muuttajien kotouttamista koskeviksi periaatteiksi koko unionin alueella (Työministeriö 2005: 

2). Schengenin liittymissopimuksen Suomi allekirjoitti vuonna 1996 ja sen soveltaminen aloi-

tettiin vuonna 2001. Tässä sopimuksessa maat sitoutuvat edistämään ihmisten vapaata liikku-

vuutta Euroopassa. (Valtioneuvosto 2008.)  

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Maahanmuutto Maastamuutto
 

Kuva 5. Suomeen suuntautunut ja Suomesta poispäin suuntautunut muuttoliike vuosina 1990–2006. Tilastossa ei 

ole eritelty lähtö- tai kohdemaata, sukupuolia eikä ikiä. (Tilastokeskus 2007b). 

 

Suomen uutta maahanmuuttajaväestöä voidaan tarkastella kansalaisuutta, syntymämaata ja 

äidinkieltä koskevien tilastojen avulla. Tilastoissa on rajoituksia, ja siksi niistä ei voi yksiselit-

teisesti päätellä kuinka paljon Suomessa elää eri etnisiin vähemmistöihin kuuluvaa väestöä. 

Kansalaisuuden mukaan kuvattuna tilastojen ulkopuolelle jäävät ne henkilöt jotka ovat jo saa-

neet Suomen kansalaisuuden. Kieltä tarkasteltaessa joukosta jäävät pois ruotsalaiset ja osa 

inkerinsuomalaisista, sillä heidän lasketaan kielen perusteella kantaväestöön kuuluviksi. Kiel-

tä kuitenkin pidetään tällä hetkellä tarkimpana maahanmuuttajaväestön kuvaajana. Syntymä-
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maan mukaan tarkasteltuna tilastoihin lukeutuu mukaan suuri joukko ulkomailla syntyneitä 

suomalaisia. (Martikainen et al. 2006: 30.) Tilastokeskuksen (2008a) tietojen mukaan vuonna 

2007 Suomessa asui 202 528 ulkomailla syntynyttä henkilöä. Muita kuin suomea, ruotsia tai 

saamea äidinkielenään puhuvia oli 172 928 eli 3,3 prosenttia väestöstä (kuva 6). Suomessa 

asui vakinaisesti vuoden 2007 lopussa 132 708 ulkomaiden kansalaista eli 2,5 % väestöstä. 

Suurimmat ulkomaiden kansalaisten ryhmät olivat Venäjän (26 211 henkeä), Viron (20 006 

henkeä), Ruotsin (8 349 henkeä) ja Somalian (4 852 henkeä) kansalaiset. (Tilastokeskus 

2008a.) EU-maiden kansalaisten osuus Suomessa vakituisesti asuvista ulkomaalaisista vuonna 

2006 oli 34,9 % (Väestörekisterikeskus 2007).   
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Kuva 6. Muun kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkieliset henkilöt Suomessa vuosina 1991–2007  (Tilastokeskus 

2007c). 

 

Venäjältä ja Virosta muuttaneet muodostavat Suomen suurimmat uussuomalaisten ryhmät. 

Venäläisten ja virolaisten maahanmuutto on suurimmalta osalta perustunut inkerinsuomalais-

ten paluumuuttoon sekä perhesyihin, kuten avioitumiseen Suomen kansalaisen, useammin 

miehen, tai Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaalaisen kanssa. (Forsander 2007: 317). Vuosi-

en 2006–2007 vaihteessa Suomessa asui yli 42 000 venäjää äidinkielenään puhuvaa henkilöä 

(Väestörekisterikeskus 2007: 10). Vironkielisiä oli 17 500 (kuvio 7). Venäjältä ja Virosta tul-

leiden jälkeen seuraavaksi suurin ryhmä on Ruotsista Suomeen muuttaneet henkilöt. Seuraa-

vaksi suurimpien ryhmien syntymämaita ovat entisen Jugoslavian maat, Somalia, Saksa ja 

Irak. (Työministeriö 2005: 3.) Valtaosa maamme etnisistä, kielellisistä, kansallisista ja kult-

tuurisista ryhmistä on kooltaan pieniä. He ovat niin sosiaaliselta, koulutukselliselta kuin muil-

takin taustoiltaan hyvin heterogeeninen ryhmä. Keskeisin heitä yhdistävä tekijä on se, että he 

eivät ole syntyjään Suomesta. (Martikainen et al. 2006: 32) 
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Kuva 7. Äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvat Suomessa asuvat henkilöt vuosien 

2006–2007 vaihteessa (Väestörekisterikeskus 2007: 10). 

Maahanmuuttoon on usein liitetty ajatus pysyvästä tai ainakin pitkäaikaisesta paikoilleen aset-

tumisesta. Tämä ei aina pidä paikkaansa, vaan monet palaavat takaisin kotimaahansa, muutta-

vat toiseen maahan tai ovat lähtökohtaisesti vain käymässä. (Martikainen & Tiilikainen 2007: 

23.) Suomessa kansalaisuutta voi hakea, kunhan on asunut maassa tietyn ajan ja täyttää tietyt 

kriteerit (Martikainen 2007: 46). Vuosina 1991–2006 myönnettiin 45 705 Suomen kansalai-

suutta (Tilastokeskus 2007d). Vuonna 2005 noin kolmannes maassa asuvista maahanmuutta-

jista oli Suomen kansalaisia. Määrällisesti eniten Suomen kansalaisuuksia on myönnetty enti-

sen Neuvostoliiton alueelta muuttaneille ja Suomessa syntyneille maahanmuuttajataustaisille 
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henkilöille. (Martikainen 2007: 47.) Erityisen aktiivisesti Suomen kansalaisuutta ovat hake-

neet ja sen saaneet pakolaistaustaiset ryhmät. Seuraavaksi suhteellisesti eniten kansalaisuuksia 

on myönnetty paluu- ja avioliittomuuttajille EU:n ulkopuolisista maista, kuten entisestä Neu-

vostoliitosta ja Lähi-idästä. Sen sijaan Suomen kansalaisuuden hakeminen vaikuttaa olevan 

selvästi vähäisempää Länsi- ja Itä-Euroopassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, Itä- ja Kaak-

kois-Aasiassa, Kiinassa tai Intian niemimaalla syntyneiden joukossa. (Martikainen 2007: 46.)  
 

4.2. Uussuomalaisten ikä- ja sukupuolijakauma  

 
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna suuri osa muuttajista on parhaassa työ- ja perheenperusta-

misiässä olevia, keskimääräistä terveempiä henkilöitä (Castles & Miller 2003 cit. Martikainen 

2007: 48). Suomessa maahanmuuttajaväestö on kokonaisuudessaan keskimääräistä nuorem-

paa, koska maahanmuuton merkittävämpi kasvu on alkanut vasta 1990-luvun alussa. Maa-

hanmuuttajat ovat myös useammin hedelmällisessä iässä, jolloin ainakin osa heidän lapsistaan 

on syntynyt Suomessa. (Martikainen 2007: 50.) Suomeen muuttaneiden ryhmien välillä on 

kuitenkin suuria eroja muuttoiän mukaan tarkasteltuna. Pakolaistaustaisissa ryhmissä alle 25-

vuotiaiden osuus on keskimääräistä korkeampi. Somalialaisista jopa 70 % oli Suomeen muut-

taessaan alle 25-vuotiaita. Lähi-idästä muuttaneiden joukossa puolestaan merkittävä osa on 

ollut alle 4-vuotiaita muuttaessaan Suomeen, mikä heijastanee avioliittoihin liittyvää perheen-

yhdistämistä. Vanhimpia maahanmuuttajia ovat perinteisistä paluumuuttomaista sekä euroop-

palaisista maista avioliittojen kautta tulleet muuttajat. Työikäisten ikäryhmä painottuu lähes 

kaikissa maahanmuuttajaryhmissä, mutta erityisen paljon heitä on maista, joista Suomeen 

tullaan avioliiton, opiskelun tai työpaikan takia. (Martikainen 2007: 48–50.) 

 

Suomen maahanmuuttajaväestöstä tällä hetkellä noin puolet on naisia (kuva 8). Näin ei ole 

kuitenkaan ollut aina, sillä vielä ennen 1990-luvun puoliväliä Suomeen suuntautuva muutto-

liike oli miesvoittoista. Pioneerimuuttajat ovat tavanomaisesti nuoria miehiä. Siihen johtavat 

erilaiset sukupuolittuneet normit, odotukset ja tavoitteet, jotka maahan- ja maastamuuttoon 

liittyvät. Naisten liikkuminen voi olla miehiin verrattuna rajoitetumpaa eri syiden takia. He 

voivat kokea miehiä suurempaa painetta oman paikallisen kulttuurin ja yhteisön ylläpitämi-

seen, ja usein heidän vastuullaan on lasten kasvatus ja koulunkäynti. Miehet ovat tyypillisesti 

ensimmäisiä lähtijöitä silloin, kun edessä on pitkä ja vaarallinen muuttomatka. Naiset ja lapset 

seuraavat usein miesten perässä avioliittojen, perheenyhdistämisten ja paluumuuton myötä. 

(Martikainen & Tiilikainen 2007: 15, 21–23) Naisten osuus Suomen maahanmuuttajista onkin 
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kasvanut viime aikoina, ja erityisesti sukupuolijakauma on tasoittunut pakolaisina maahan 

tulleiden ryhmissä. Syynä tähän on pakolaisstatuksen mahdollistama perheenyhdistämisme-

nettely. (Forsander 2007: 317.) Naisten osuus eri maista tulleiden maahanmuuttajien keskuu-

dessa kuitenkin vaihtelee huomattavasti. (Martikainen & Tiilikainen 2007: 15). Sukupuolit-

tuneesti jakautuneita muuttovirtoja voi ohjata esimerkiksi kysyntä tiettyjen alojen ammattilai-

sista (Martikainen & Tiilikainen 2007: 21). Yleisin perhemuoto molemmilla sukupuolilla on 

avioliitto, ja perheessä on tavanomaisimmin yksi tai kaksi lasta. Noin viidennes maahan 

muuttaneista asuu yksin (Forsander 2007: 318). 
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Kuva 8. Suomeen muuttaneiden henkilöiden lähtömaa vuonna 2006 (Tilastokeskus 2007a). 

 

 

4.3. Suomeen muuttoon vaikuttaneet syyt 

 

Kuten aiemmin on mainittu, maahanmuutto Suomeen on sukupuolen ja iän mukaan jakautu-

nutta. Myös muuttosyyt vaihtelevat sukupuolittain ja lähtöalueittain. (Martikainen & Tiilikai-

nen 2007: 15.) Työministeriön (2006: 5) mukaan 1990–2000-luvuilla pääasialliset syyt Suo-

meen muutossa ovat olleet perhesiteet, joiden takia Suomeen on muuttanut noin 60 % koko 

maahanmuuttajajoukosta. Pakolaisina Suomeen on tullut noin 15 % maahanmuuttajista, ja 

paluumuuttajina entisen Neuvostoliiton alueelta on saapunut noin 10 % muuttajista. Muiden 
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kuin edellä mainittujen syiden takia Suomeen on muuttanut noin 5–10 % maahanmuuttaja-

joukosta. Opiskeluun ja työhön liittyvä muutto on ollut vähäisempää, mutta sen arvioidaan 

olevan kasvussa. (Työministeriö 2006: 5; Martikainen 2007: 22–23.) Muuttosyiden moninai-

suudesta kertoo esimerkiksi se, että pohjoisafrikkalaiset miehet ovat tulleet Suomeen pääasi-

assa töihin, opiskelemaan tai avioitumaan suomalaisen naisen kanssa. Pohjoisafrikkalaiset 

naiset taas ovat useimmiten tulleet mennäkseen naimisiin Suomeen muuttaneen omanmaalai-

sensa miehen kanssa. Suomalaiset miehet puolestaan avioituvat useimmiten venäläisten, viro-

laisten, thaimaalaisten ja filippiiniläisten naisten kanssa. (Martikainen & Tiilikainen 2007: 

23.) 
 

Suomi liittyi YK:n pakolaissopimukseen eli niin sanottuun Geneven sopimukseen vuonna 

1968. Sopimus asettaa jäsenmaat juridiseen ja poliittiseen vastuuseen pakolaisista. Suomeen 

pakolaisia on saapunut 1970-luvun puolivälistä lähtien. Ensimmäiset vastaanotetut pakolaiset 

olivat Chilestä. Heitä tuli kaikkiaan noin 180 henkilöä vuosien 1973–1978 välisenä aikana. 

(Pakolaisasiain neuvottelukunta 1988: 2 cit. Kokko 2002: 33). Seuraava suurempi pakolais-

ryhmä vastaanotettiin Vietnamista 1980-luvulla. Vasta kuitenkin 1990-luvulle siirryttäessä 

pakolaisten määrä alkoi nousta. Tällöin Suomeen vastaanotettiin pakolaisia Somaliasta ja en-

tisen Jugoslavian alueelta. (Kokko 2002: 33.) Vaikka Suomeen vastaanotettujen pakolaisten 

määrä on ollut verrattain alhainen, edustivat maamme noin 10 000 pakolaista vuonna 1993 jo 

yli 60 kulttuuria. (Liebkind 1994b: 37.) Vuonna 1990 presidentti Koivisto antoi lausunnon, 

jonka mukaan inkerinsuomalaiset ovat paluumuuttajia ja tervetulleita Suomeen. Paluumuutta-

jia on Koiviston lausunnon jälkeen saapunut noin 25 000 henkeä lähinnä Venäjältä ja Virosta. 

Selkeästi suurin osa heistä on sijoittunut Uudellemaalle. (Jaakonsaari 1998: 5, 7; Työministe-

riö 2006: 12.)  
 

Maahanmuutto on siis lähtöalueittain paitsi sukupuolen ja muuttoiän mukaan painottunutta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että eri maahanmuuttajaryhmät näkyvät eri tavoin yhteiskunnan eri loh-

koilla, kuten lastenhoidossa ja kouluissa, terveydenhuollossa ja työelämässä.  Koska eri muut-

tajaryhmien tarpeet todennäköisesti vaihtelevat, tulisi tämä seikka ottaa huomioon maahan-

muuttajapalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. (Martikainen 2007: 49.) 

 

4.4. Alueellinen jakautuminen Suomessa  
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Maahanmuuttajaväestön alueellinen jakautuminen on Suomessa hyvin samanlaista kuin muu-

allakin maailmassa: maahanmuuttajaväestö keskittyy suurkaupunkialueille. Erityisesti tämä 

koskee selvästi valtaväestöstä ulkoisen olemuksensa suhteen tai kulttuurisesti poikkeavia 

maahanmuuttajaryhmiä. (Joronen 2007: 292.) Noin puolet Suomeen muualta muuttaneista 

henkilöistä asuu Uudellamaalla ja siellä erityisesti Helsingissä, jossa ulkomaalaistaustaisen 

väestön osuus oli 8,9 % 1.1.2007 (Helsingin kaupunki 2007). Koko pääkaupunkiseudulla, 

johon tässä luetaan mukaan Helsinki, Espoo ja Vantaa, asuu yhteensä yli 42 000 Suomeen 

muualta muuttanutta henkilöä (Kokko 2002: 31). Pääkaupunkiseudun jälkeen Turku on Suo-

men toiseksi suurin maahan muuttaneiden keskittymä. Helsinki, Espoo, Turku, Vantaa ja 

Tampere ovatkin ainoita Suomen kaupunkeja, joissa asuu yli 5 000 uussuomalaista (kuva 9). 

Erityisesti Keski- ja Pohjois-Suomessa on paljon kuntia, joissa ei asu ainoatakaan uussuoma-

laista. Tosin sielläkin suuret ja keskikokoiset kaupungit, kuten Tampere ja Oulu, Vaasa, Jy-

väskylä, erottuvat kartalla uussuomalaisten asuinkaupunkeina. (Kokko 2002: 31; Tilastokes-

kus 2008b.)  

 

Voimakkaimmin Suomen maahanmuuttajaväestöstä pääkaupunkiseudulle on keskittynyt af-

rikkalaistaustainen väestö sekä Baltian maista Suomeen muuttaneet. Aasialaistaustaisia maa-

hanmuuttajia on pääkaupunkiseudun lisäksi runsaasti Turussa, Oulussa ja Tampereella. Venä-

läisväestö on hajaantunut laajemmalle, joskin tämäkin väestöryhmä keskittyy kymmeneen 

maahanmuuttajaväestöltään suurimpaan kaupunkiin. Kaikkein tasaisimmin ympäri Suomea 

ovat hajaantuneet Ruotsista Suomeen muuttaneet henkilöt. (Joronen 2007: 292.) Vuosina 

1980–1990 harjoitetun pakolaisten hajasijoittamisen seurauksena monet pakolaisina Suomeen 

tulleet ovat muuttaneet pienistä kunnista pääkaupunkiseudulle tai muihin suurempiin kaupun-

keihin, joissa asuu enemmän oman etnisen ryhmän edustajia (Liebkind 1994c: 228). Koko 

Suomen väestön muuttoliike on samanlaista: pääkaupunkiseutu ja sen tarjoamat työ- ja opis-

kelumahdollisuudet sekä suurkaupunkimainen ilmapiiri vetävät puoleensa. (Lehto 2005: 24–

25.) 
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Kuva 9. Suomen kunnat, joissa on eniten muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvaa väestöä 

sekä ulkomaankansalaisia vuonna 2007. Lukumäärät ovat absoluuttisia eikä niitä ole suhteutettu kuntien asukas-

lukuun.  (Tilastokeskus 2008b.)  

 

4.5. Maahan muuttaneet henkilöt Turussa 

 

Turkuun suuntautuva muuttoliike on lisääntynyt viime vuosikymmeninä, mutta myös Turusta 

on muutettu ulkomaille lisääntyvässä määrin (kuva 10) (Turun kaupungin hallintokeskus 

2007: 45). Turussa asui vuoden 2007 lopussa 7 786 ulkomaiden kansalaista ja 11 165 vieras-

kielistä henkilöä (Tilastokeskuksen väestötilastopalvelu 2008). Turkuun on muuttanut asu-

maan ihmisiä 114:sta eri maasta ja he edustavat kaikkia eri maanosia (Turun kaupunki 2001 

cit. Kokko 2002: 42). Suurin Turkuun muualta maailmasta muuttanut ryhmä on entisen Neu-

vostoliiton alueelta tulleet henkilöt. Heistä suurin osa on Venäjän kansalaisia ja toiseksi suu-

rin osa virolaisia. Turun ulkomaan kansalaisista kolmanneksi suurin ryhmä ovat iranilaiset ja 

seuraavaksi suurin irakilaiset. (Tilastokeskuksen väestötilastokeskus 2008.) Turkuun muuttaa 

ulkomailta vuosittain noin 1 000 Suomen tai jonkun muun maan kansalaista (Tilastokeskus 

2007c). Turussa äidinkielistä suomen- ja ruotsinkielten jälkeen yleisin on venäjä ja sen jäl-

keen arabia. Vain kuuden eri äidinkielen puhujia on enemmän kuin 500 henkeä, eli kielivä-

hemmistöt ovat pieniä (kuva 11). (Tilastokeskuksen väestötilastokeskus 2008.) Maahanmuut-

tajien ikärakenne vaihtelee lähtömaan mukaan. Turun kaupungin tietopalveluosaston mukaan 

entisen Neuvostoliiton alueelta muuttaneiden ulkomaalaisten joukossa on eläkeläisiä enem-

män kuin muissa maahanmuuttajaryhmissä. Entisen Jugoslavian alueelta, Irakista ja Somali-
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asta tulleet maahanmuuttajat ovat pääsääntöisesti lapsiperheitä, ja näissä perheissä on myös 

suhteellisesti eniten lapsia verrattuna muihin maahanmuuttajaperheisiin. (Ylikotila 2000: 21) 

 

 

 
Kuva 10. Ulkomailta Turkuun muuttaneet, Turusta ulkomaille muuttaneet henkilöt sekä nettosiirtolaisuus (= 

maahanmuutto – maastamuutto) vuosina 1992–2006 (Turun kaupungin hallintokeskus 2007: 45).  
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Kuva 11. Turun kaupungin väestö äidinkielen mukaan vuoden 2007 lopussa. Kuvassa mainittuihin kieliin eivät 

sisälly suomen- eikä ruotsinkieliset turkulaiset. Kuvassa mainittujen äidinkielten puhujien lisäksi Turussa asuu 

1 439 muuta kieltä äidinkielenään puhuvaa henkilöä. (Tilastokeskuksen väestötilastopalvelu 2008.) 
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Maahanmuuttajien määrän kasvu Turussa ei johdu pelkästään ulkomailta Suomeen suuntau-

tuvasta muuttoliikkeestä, vaan myös Suomen sisäinen maassamuutto lisää maahanmuuttajien 

osuutta Turussa. Turkuun muuttaa maahanmuuttajia eri puolilta maata, ei pelkästään lähikun-

nista. Turun sosiaalikeskuksen mukaan eniten Turkuun on muutettu Hämeenlinnasta, Rova-

niemeltä, Oulusta, Kuopiosta ja Kemistä. (Kokko 2004: 47–48.) Vuosina 1990–2000 Turkuun 

muista kunnista tulleista pakolaisista eniten oli entisen Jugoslavian kansalaisia (355 henkilöä). 

Toiseksi eniten oli irakilaisia (200), kolmanneksi eniten iranilaisia (164) ja neljänneksi viet-

namilaisia (69). Muuton syitä ovat pääasiassa työ, opiskelumahdollisuudet, sosiaaliset suhteet 

ja oman etnisen yhteisön pienuus lähtökunnassa. Turussa toimii suurehkoja aktiivisia kulttuu-

risia ja uskonnollisia yhteisöjä, jotka vetävät maassamuuttajia. Lisäksi Turusta on hyvät yh-

teydet ulkomaille, lämpimämpi ilmasto pohjoisempaan Suomeen verrattuna sekä enemmän 

mahdollisuuksia ja tarjontaa kuin pienemmissä kaupungeissa. (Kokko 2004: 26–27.)   

 

Turkuun muualta maailmasta muuttaneet henkilöt eivät ole sijoittuneet tasaisesti kaupungin 

alueelle, vaan on muodostunut alueita, joissa maahan muuttaneiden lukumäärä on suurempi 

kuin muilla alueilla (kuva 12 & liite 2). Kokon (2002: 43) mukaan kyse ei kuitenkaan ole sel-

laisesta segregaatiosta, jossa vain tietty kansallinen tai etninen ryhmä asuttaisi määrättyjä 

kaupunginosia. Maamme eri kansalliset tai etniset ryhmät ovat verrattain pieniä tällaisten 

asuinalueiden muodostumiseen. Turun asuinalueista Lauste, Varissuo, Ylioppilaskylä sekä 

Halinen ovat maahan muuttaneiden turkulaisten suosiossa (Kokko 2002: 43, 45.) Tähän voi 

vaikuttaa kaupungin vuokra-asuntojen sijainti kyseisillä asuinalueilla (Turun kaupunki 2003: 

9–10) ja entuudestaan suuri maahan muuttaneiden ihmisten määrä kyseisillä alueilla. Kokon 

(2002) mukaan muualta Suomesta Turkuun tulleiden maahanmuuttajien on helpompi muuttaa 

uuteen kaupunkiin sellaiselle alueelle, jossa asuu entuudestaan oman etnisen ryhmän edustajia 

tai muita maahan muuttaneita kaupunkilaisia. Siten heidän on helpompi saada apua uuteen 

kotikaupunkiin tutustumisessa ja erilaisissa käytännön ongelmissa. (Kokko 2002: 49.) 

 

Vuonna 2006 Turun Varissuon kaupunginosan väestöstä jo noin neljänneksellä on ei-

suomalainen tausta (Läpikivi 2006: 97). Vuoden 2007 lopussa Lausteen väestöstä yli 24 % oli 

maahan muuttaneita henkilöitä. Varissuolla vastaava osuus oli kasvanut hieman yli 35 %:iin, 

tosin suuremman väkilukunsa takia Varissuolla asui määrällisesti eniten maahan muuttaneita 

turkulaisia. (Tilastokeskuksen väestötilastopalvelu 2008.) Ylioppilaskylän merkittävää maa-

han muuttaneiden henkilöiden osuutta väestöstä selittää ulkomaalaisten opiskelijoiden suuri 
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määrä (Kokko 2002: 46). Turun kaupungin pienalueita, joilla ei asu lainkaan uussuomalaisia 

on useita (Tilastokeskuksen väestötilastopalvelu 2008). 

 

Asuminen käsittää niin asunnon, asuinympäristön, kanssakäymisen muiden ihmisten kanssa, 

elämäntavat ja niihin liittyvät arvot kuin vapaa-ajan vietonkin. Näissä kaikissa elementeissä 

näkyy asujan kulttuurinen tausta, mikä pitäisi ottaa huomioon myös suunnittelussa ja kaupun-

kirakenteessa. Samalla kun maahanmuuttajia opastetaan suomalaisiin tapoihin ja suomalai-

seen asumiseen, on heille tarjottava tilaisuus vaikuttaa omaan asumiseensa ja asuinympäris-

tönsä kehittämiseen (Turun kaupunki 2003: 9). Tällä hetkellä monikulttuurista asumista ei 

kuitenkaan ole otettu huomioon Turun kaupungin kaavoitukseen tai maankäyttöön liittyvissä 

strategioissa eikä myöskään seudullisissa suunnitelmissa. (Turun kaupunki 2003: 3.)  

 
 



 57 

 
Kuva 12. Äidinkieleltään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien osuudet Turun pienalueilla vuoden 2007 lo-

pussa (Tilastokeskuksen väestötilastopalvelu 2008). Liitteenä kartta, jossa esitetään äidinkielinään muuta kuin 

suomea tai ruotsia puhuvien turkulaisten absoluuttiset määrät pienalueittain (liite 2). 
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5. MAAHANMUUTON ONNISTUMINEN 
 

5.1. Integraation tutkimus Suomessa 

 

Maahanmuuttajien integraatiota on Suomessa tutkittu verrattain paljon, mutta vasta lyhyen 

aikaa, koska maahanmuuttajien määrä on kasvanut vasta 1980-luvulla. Sellaisissa maissa, 

joiden historia maahanmuuttomaana on pitkä, myös maahanmuuttajien integraation tutkimuk-

sella on pitkät perinteet. Tällaisia maita ovat esimerkiksi anglosaksiset maat. Maahanmuutta-

jien määrän kasvun myötä maahanmuuttajien integraation tutkimus on tullut tärkeäksi osaksi 

eri yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimusta myös Suomessa. (Keski-Nisula 2007: 15.) Maa-

hanmuuttajien integraatiota koskevaa tutkimusta on muuttoliikkeen voimistuessa julkaistu 

runsaasti, ja sen merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa, kun siirtolaisuus ja pakolaisuus 

lisääntyvät entisestään. (Liebkind 1994b: 25; Liebkind 2001: 14). Integraation moniulottei-

suuden takia sitä voidaan tutkia useasta eri näkökulmasta. Suomalaisessa integraatiotutkimuk-

sessa on keskitytty muun muassa työhön, koulutukseen, kotoutumispolitiikkaan, kulttuuriseen 

sopeutumiseen ja syrjintään liittyvään tutkimukseen. Yksittäisistä etnisistä ryhmistä eniten 

Suomessa on tutkittu Venäjältä ja Virosta tulleiden kotoutumista. (Keski-Nisula 2007: 14–

15.)  

 

Muiden muassa Karmela Liebkind (ks. 1994, 2000, 2002, 2004), Inga Jasinskaja-Lahti (ks. 

2000, 2002, 2006) ja Tuomas Martikainen (1996, 2006, 2007) ovat merkittäviä suomalaisia 

maahanmuuttotutkijoita. He ovat tarkastelleet aihetta maahanmuuttajien kulttuurisen sopeu-

tumisen ja syrjinnän näkökulmasta. Annika Forsander (ks. 1994, 2000, 2001) on paneutunut 

maahanmuuttajien työllistymistä koskeviin kysymyksiin. Turussa toimiva Siirtolaisuusinsti-

tuutti tekee vuosittain runsaasti muuttoliikettä ja siihen liittyviä ilmiöitä koskevaa tutkimusta. 

Edellä mainittujen tutkijoiden teokset muodostavan vahvan pohjan työni maahan muuttaneita 

henkilöitä käsittelevälle teoreettiselle osuudelle. 

 

5.2. Integraatio- ja akkulturaatio -käsitteet 

 

Integraatio vakiintui 1980-luvulla keskeiseksi termiksi maahanmuuttotyössä ja 

-tutkimuksessa (Forsander et al. 1994: 43). Sen suomalaiseksi vastineeksi on vakiintunut ko-

toutuminen (Martikainen et al. 2006: 20). Suomessa integraatiolla tarkoitetaan prosessia, jon-
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ka tuloksena maahanmuuttajat tulevat suomalaisen yhteiskunnan täysiksi toiminnallisiksi jä-

seniksi. Suomen viranomaiset ovat pitkään rinnastaneet integraation ja assimilaation, sulaut-

tamisen, ilmiöt. Vuonna 1997 tilanne muuttui, kun tällöin julkaistussa maahanmuutto- ja pa-

kolaispoliittisessa ohjelmassa tavoitteeksi asetettiin kulttuurisen moniarvoisuuden hyväksy-

minen ja maahanmuuttajien oman kulttuurin ja etnisen yhteisyyden tukeminen. (Martikainen 

et al. 2006: 21.) Onnistunut integraatio edellyttääkin sitä, että maahanmuuttaja säilyttää si-

teensä omaan kulttuuriin muodossa tai toisessa (Janhonen-Abruquah & Palojoki 2005: 360). 

 

Integraation ja kotoutumisen ohella käytetään usein termiä akkulturaatio. Akkulturaatiolla 

tarkoitetaan kahden tai useamman kulttuurin kohtaamista ja sen aiheuttamia kulttuurisia, so-

siokulttuurisia ja psykologisia muutoksia ryhmiin ja niiden jäseniin. Se on moniulotteinen 

prosessi, joka jatkuu niin pitkään kuin eri kulttuurit ovat kontaktissa toisiinsa. (Liebkind 

1994b: 25; Berry 2005: 698.) Akkulturaation seurauksena on usein muun muassa uusien kie-

lien, ruokatottumusten, pukeutumistapojen oppiminen (Berry 2005: 699). John Berryn akkul-

turaatiomalli on yksi tunnetuimmista erilaisia integraatioskenaarioita käsittelevistä havainnol-

listuksista. Suomen kotouttamispolitiikka perustuu löyhästi Berryn malliin (Hynynen 2002: 

41). Berryn kaksisuuntaisessa akkulturaatiomallissa keskeisinä muuttujina ovat ihmisten eri-

laiset akkulturaatioasenteet ja -strategiat. Berry kysyy mallin nelikentässä oman kulttuurin 

ylläpidon merkitystä ja suhdetta muihin ryhmiin (taulukko 1). Vastausten perusteella saadaan 

muodostettua neljä eri perusasennoitumista akkulturaatioon. (Berry 1992: 72–74, 82;  

Liebkind 1994b: 25.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Akkulturaatiomalli John Berryn mukaan (Berry 1992: 82, muunnettu)  
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Integraatio (taulukko 1) kuvaa tilannetta, jossa maahanmuuttaja säilyttää oman kulttuurinsa 

mutta on läheisessä kontaktissa ja halukas osallistumaan uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. 

Integraation ideaalisena tuloksena on eri etnisten ryhmien toimiminen yhdessä laajassa sosiaa-

lisessa järjestelmässä. (Berry 1992: 72.) Suhteet molempiin ryhmiin ovat toimivat ja hyvät. 

Assimiloitunut henkilö on luopunut omasta identiteetistään ja sisäistää uuden kulttuurin koko-

naan. Tuloksena on joko vähemmistökulttuurien sulautuminen valtakulttuuriin tai eri kulttuu-

rien muodostama uusi yhteisö eli ”sulatusuuni”. (Berry 1992: 72.) Separaatio ja segregaatio 

ovat saman ilmiön eri puolia. Separaatiotilanteeseen päädytään, kun tietty vähemmistöryhmä 

päättää tietoisesti erkaantua valtaväestöstä. Segregaatio puolestaan tarkoittaa valtaväestön 

harjoittamaa tietyn ryhmän yhteiskunnasta ulossulkemista. (Berry 1992: 72–73.) Marginali-

soituminen on tyypillistä silloin kun ryhmä tai ihminen on menettänyt kontaktin omaan kult-

tuuriseen ryhmänsä mutta ei myöskään omaksu valtakulttuuria (Berry 1992: 73). Tällöin vä-

hemmistön jäsen jää kahden kulttuurin väliin eikä hyväksy niistä kumpaakaan (Liebkind 

1994b: 26).  

 

Kotoutumiseen vaikuttavat sukupuoli, ikä, koulutus, kielitaito ja henkilökohtaiset ominaisuu-

det (Martikainen & Tiilikainen 2007: 15). Akkulturaatioprosessi on stressaava ja aikaa vievä 

kehityskulku, joka voi johtaa myös konflikteihin. Ongelmalliseksi prosessin tekevät siihen 

liittyvät kieli- ja identiteettiongelmat, arvoihin liittyvät muutokset ja joskus jopa syrjintä. 

(Liebkind 2001: 17; Berry 2005: 699). Akkulturaatio toteutuu usein lohkoutuneesti, eli ihmi-

nen integroituu eri tavoin erilaisilla elämänaloilla, kuten kotona ja työelämässä. Perheenjäsen-

ten akkulturaatioprosessi etenee yleensä eri tahtia ja usein myös eri päämääriin tähdäten. (Ber-
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ry 1990: 217 cit. Liebkind 1994b: 27; Berry 2005: 699.) Lapset oppivat kielen ja muut yhteis-

kunnalliset perustaidot usein vanhempiaan nopeammin, mikä saattaa johtaa eritahtiseen so-

peutumiseen ja kasvavaan sukupolvien väliseen kuiluun. Uuden kotimaan arvomaailma voi 

olla ristiriitainen lähtömaahan verrattuna, ja tämä voi huolestuttaa vanhempia tai oman kult-

tuuriryhmän edustajia. Tästä syystä tietyistä kulttuureista kotoisin olevien naisten kotoutumis-

ta voi vaikeuttaa heihin kohdistuva tarkkailu ja kontrolli. Erityisesti naisten ja tyttöjen maine 

voi olla jopa kontrolloidumpaa kuin entisessä kotimaassa.  (Liebkind 2001: 18–19; Martikai-

nen & Tiilikainen 2007: 28.) Maahanmuuton myötä uudet mahdollisuudet esimerkiksi koulu-

tukseen, työhön ja itsenäiseen elämään tarjoavat monille patriarkaalisista maista tuleville nai-

sille aikaisempaa laajempia mahdollisuuksia. Toisaalta ne voivat olla ristiriidassa entisen 

aseman kanssa, mikä aiheuttaa konflikteja. (Martikainen & Tiilikainen 2007: 27.) Tosin on 

hyvä pitää mielessä, että maahanmuuttajanaiset eivät suinkaan kaikissa tapauksissa pidä ym-

päröivän yhteiskunnan itsenäistä ja perheestään riippumattoman naisen mallia ihanteellisena, 

vaan ovat myös kritisoineet suomalaisen naisen asemaa (Niemelä 2006: 170, 182; Martikai-

nen & Gola 2007: 100).  

 

Onnistuneen akkulturaation merkkeinä on pidetty muun muassa hyvää fyysistä ja henkistä 

terveyttä, hyvää itsetuntoa ja yleistä tyytyväisyyttä elämään sekä pätevyyttä työ- ja kouluelä-

mässä (Ward 1996 cit. Liebkind 2001: 17). Akkulturaatio ei koskaan tapahdu sosiaalisessa 

tyhjiössä, vaan valtaväestön suhtautuminen kulttuurivähemmistöihin sekä uudessa maassa 

vallitseva sosiaalinen ja poliittinen ilmapiiri vaikuttavat olennaisesti akkulturaation onnistu-

miseen. (Liebkind 2001: 17–19, 27.) Todelliset asenteet akkulturaatiota kohtaan tulevatkin 

ilmi arkielämän kulttuurien kohtaamisessa ja erilaisissa aktiviteeteissa (Berry 2005: 704.) Jot-

ta monikulttuurinen yhteiskunta saadaan toimimaan, on sekä valtaväestön että kulttuurivä-

hemmistöjen omaksuttava uusia ajattelutapoja: on hyväksyttävä pluraali yhteiskunta, jossa 

elää kulttuuriltaan erilaisia ihmisiä (Berry 2005: 706). Pluralismilla tarkoitetaan kulttuurisen 

moninaisuuden ja arvojen erilaisuuden hyväksymistä niin, että kaikilta kuitenkin odotetaan 

sitoutumista tiettyihin yhteisiin periaatteisiin (Martikainen et al. 2006: 22). Maahan muutta-

neella henkilöllä on oikeus olla erilainen esimerkiksi kielellisesti tai etnisesti kuin valtaväestö, 

mutta hänellä on silti oikeus olla tasavertainen yhteiskunnan jäsen. Ongin (2003) mukaan vä-

hemmistöryhmien edustajien on kuitenkin arkielämässään joustettava omista kulttuurisista 

tavoistaan, jotta he eivät riko valtaväestön käyttäytymiskoodistoa. (Ong 2003: 5.) 
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5.3. Kotoutuminen Suomeen  

 
Suomen maahanmuuttopoliittinen keskustelu virisi kunnolla vasta kun maahan pyrkivien 

määrä kääntyi selvään kasvuun 1990-luvun alussa. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999) tuli voimaan 9.4.1999. Siinä kotoutumisella 

tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä, mikä tähtää aktiiviseen rooliin suomalai-

sen yhteiskunnan jäsenenä ja kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä kotoutu-

mista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä, voimavaroja ja palveluja. (Valtion säädöstietopankki 

2008a.) Lain tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien tasa-arvoa, valinnanvapautta ja ko-

toutumista Suomeen erilaisilla toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien kes-

keisten tietojen ja taitojen saavuttamista. Näitä voivat olla muun muassa kielen oppiminen, 

työvoimapoliittinen koulutus, ammatillinen koulutus ja muu maahanmuuttajaa aktivoiva toi-

minta. (Ylikotila 2000: 4.) Maahanmuuttajan kotoutuminen on monimutkainen prosessi, jossa 

kohtaavat vastaanottajamaan politiikka, uskonto, historia ja käytännöt sekä maahanmuuttajan 

oma historia, opit, tavat ja uskomukset. Maahanmuuttokäytännöt muokkautuvat vastaanotta-

jamaissa ajan ja kokemuksen myötä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1994: 20.) 

 

Paikallisella tasolla kotouttamislakia toteuttavat kunnat työvoimaviranomaisten kanssa yhteis-

työssä. Maahanmuuttajan velvollisuus on toteuttaa niitä toimenpiteitä, joita viranomaiset so-

pivat järjestävänsä, ja ottaa vastuuta omasta kotoutumisestaan. (Ylikotila 2000: 5, 13; Ruoho-

nen et al. 2005: 4.) Kotoutumiseen osallistuvat maahanmuuttajien ja viranomaisten lisäksi 

työyhteisöt, kansalaisjärjestöt sekä koko yhteiskunta. (Ylikotila 2000: 10, Työministeriö 

2006: 17.) Kunnittain laadituilla kotouttamisohjelmilla uussuomalaisille taataan erilaisten 

palveluiden ohella mahdollisuus puhua omaa äidinkieltään ja harjoittaa omaa kulttuuriaan, 

uskontoaan ja elämänkatsomustaan edellyttäen, että kulttuurin vaatimat tavat eivät ole ristirii-

dassa suomalaisen lain kanssa. (Ylikotila 2000: 4, 12–13.) Kotouttamisohjelmissa pyritään 

löytämään koko heterogeenista maahanmuuttajajoukkoa koskevia yhteisiä piirteitä. Niitä ovat 

muun muassa halu elää rauhassa ja tasa-arvoisina muiden ihmisten kanssa, tehdä työtä ja pe-

rustaa perhe. (Ylikotila 2000: 4.) Onnistuneella kotoutumisella tavoitellaan tilannetta, jossa 

maahanmuuttajat pystyvät tekemään omaan ja perheensä elämään vaikuttavia valintoja ja saa-

vuttamaan tasavertaisen aseman kantasuomalaisten kanssa sekä oikeuksien että velvollisuuk-

sien osalta. (Työministeriö 2005: 8.)  

Työmarkkinaintegraatio on monessa mielessä olennainen osa kotoutumista ja kotouttamispo-

litiikkaa. Työllä on merkittävä rooli perustoimeentulon ja -turvallisuuden luomisessa, mutta se 
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on myös osa identiteettiä. Suomessa työn merkitystä vielä korostaa työministeriön keskeinen 

rooli maahanmuuttoasioissa. (Martikainen & Tiilikainen 2007: 29.) Jotta myönteinen moni-

kulttuurisuus saadaan säilymään suomalaisessa yhteiskunnassa, on kiinnitettävä huomiota 

maahan muuttaneiden henkilöiden henkiseen hyvinvointiin (Liebkind 1994b: 32).  Siksi työl-

lisyys ei yksistään riitä, vaan maahan muuttaneilla ihmisillä täytyy olla mahdollisuuksia myös 

toteuttaa itseään (Ylikotila 2000: 22). Monet maahanmuuttajat pelkäävät uudessa kotimaas-

saan tekemisen ja toiminnan puutetta. Toimijuus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäris-

töönsä ja elämäänsä ovat maahanmuutossa tärkeitä asioita (Huttunen 2002: 328). Kolmannen 

sektorin rooli kotouttamisen edistämisessä onkin merkittävä. Sen kautta maahan muuttaneilla 

on laajat mahdollisuudet osallistua erilaiseen harrastustoimintaan, kielikoulutukseen ja muihin 

sosiaalisiin aktiviteetteihin. Yhteisöllinen osallistuminen on aktiivisinta etnisissä ja uskonnol-

lisissa yhteisöissä. Ahkerimpia osallistujia ovat hyvin kotoutuneet maahanmuuttajat, kun taas 

syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajien harrastustoimintaan tulisi kiinnittää entistä 

enemmän huomiota. (Työhallinto 2005: 24.)  

 

Turussa kotouttamistyötä kaupungin ohella tekevät useat yhdistykset ja seurat. Kaupungissa 

toimii lukuisia uussuomalaisten omia yhdistyksiä, jotka voivat pohjautua esimerkiksi yhtei-

seen kansallisuuteen, kieleen, etniseen ryhmään tai muuhun jaettuun intressiin (Ylikotila 

2000: 55). Turussa eri tahot järjestävät säännöllisesti vapaa-ajan toimintaa uussuomalaisille, 

ja lisäksi ne organisoivat suvaitsevaisuuskoulutusta kantasuomalaisille (Ylikotila 2000: 62). 

Näin pyritään toteuttamaan Turun kaupungin kotouttamisohjelmaa, jonka tavoitteina on maa-

hanmuuttajien työllisyyden lisäämisen ohella muun muassa syrjäytymisen ehkäisy ja suvait-

sevan ilmapiirin luominen. Kotouttavien palveluiden lisäksi maahan muuttaneilla henkilöillä 

täytyy olla mahdollisuus toteuttaa itseään ja päästä aktiiviseksi osallistujaksi yhteiskuntaan. 

(Ylikotila 2000: 22.) Osallisuutta voivat lisätä esimerkiksi mielekkäät vapaa-

ajanviettomahdollisuudet.  Niiden kautta sosiaalinen kenttä laajenee ja kielitaito paranee. 

(Myrén 1999: 116.) Vasta maahan tulleille, ja pidempäänkin maassa olleille, on kuitenkin 

tärkeää taata kontakti oman maan edustajien kanssa, koska heidän parissaan voi ylläpitää 

omaa kieltään ja kulttuuriaan ja vaihtaa kokemuksia. Näin maahanmuuttajien on helpompi 

siirtyä monikulttuurisiin ja suomalaisiin harrastusryhmiin. (Myren 1999: 116.)  

  

5.4. Kotona uudessa kotimaassa 
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5.4.1. Nostalgia ja uuteen maahan juurtuminen 

 

Muistoilla on aina spatiaalisia ulottuvuuksia, ja ne kertovat usein emotionaalisesta kiintymi-

sestä johonkin tiettyyn paikkaan (Jones 2005: 213). Tuanin (1977) mukaan kiintymys kotiseu-

tuun on tavanomaista kaikkialla maailmassa, vaikkakin se voi vaihdella voimakkuudeltaan 

ajasta ja kulttuurista riippuen. Kotiseudulla voidaan tarkoittaa kotikaupunkia tai paikkaa, jossa 

ihminen asuu, eli ihmisen elinpiiriä. Kotipaikka, josta nähden ihmisillä on taipumus hahmot-

taa muu maailma, edustaa ihmiselle jotakin pysyvää ja muuttumatonta silloinkin, kun kaikki 

muu ympärillä muuttuu. Kiinnymme kotiseutumme maisemiin, tuoksuihin, ääniin, visuaalisiin 

maamerkkeihin sekä tietenkin turvallisuuden tunteeseen, jota sosiaaliset verkostot, tutut paikat 

ja rakennukset luovat. Kotipaikasta tulee osa identiteettiämme, minkä takia side kotipaikkaan 

ja uskollisuus sitä kohtaan voivat muodostua hyvinkin vahvoiksi. (Tuan 1977: 149, 154, 158–

159.)  Sen takia merkittävistä paikoista, kuten juuri kodista tai kotiseudusta, luopuminen ei 

ole koskaan helppoa. Ihmisen perusluottamusta elämään voi horjuttaa se, että elämää on jat-

kettava uudessa paikassa. Muistot paikoista jäävät kuitenkin elämään mielessä ja muotoutuvat 

uusien paikkakokemuksien myötä rakentuen elämänmaisemien kokonaisuudeksi (Jones 2005: 

217).  Uuteen paikkaan sopeutuminen ja kiintyminen vievät aikaa, mutta tärkeämpää kuin 

kiintymykseen liittyvä aika on kiintymyksen syvyys ja laatu. (Tuan 1977: 198.) Puhuttaessa 

vahvasta jonnekin kuulumisen tunteesta käytetään usein analogiaa kasveihin ja juurtumiseen. 

Jos ihminen on pakotettu lähtemään kotoaan, hänet on riuhtaistu juuriltaan. Relphin (1996) 

mukaan on luonnollista, että ihmisellä on koti ja juuret eli että hän metaforisesti kuuluu maa-

han. Kotiin liittyy kuitenkin ristiriitaisiakin kokemuksia, sillä se voidaan tuntea turvallisen 

sijaan ahdistavana paikkana, josta on päästävä pois. Kotiin liittyy aina tasapainottelu kiinty-

misen ja irtaantumisen välillä. (Relph 1996: 908–9.)  

 

5.4.2 Kotoutumisen paikat 

 

Muuttaessaan uuteen ympäristöön on maahanmuuttajan muodostettava omat paikkansa ja 

Lefebvren sanoin otettava kaupunki haltuun kotiutuakseen sinne. Omien paikkojen kautta hän 

pystyy kiinnittymään kaupunkitilaan ja sen sosiaalisiin instituutioihin (Lefebvre 1991: 164–

166, Hynynen 2002: 43). Lefebvren mukaan haltuunotto tarkoittaa arkielämän rutiineiden, 

urbaanin todellisuuden ja fyysisten tilojen yhdistymistä eri käytännöissä. Näissä käytännöissä 

sekoittuvat erilaiset rutiinit ja toimijat erilaisine kulttuurisine taustoineen. (Lefebvre 1991: 

38–39.) Elämisen paikkojen merkityksellinen kokonaisuus muodostuu kolmen osatekijän 
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kautta. Niitä ovat fyysiset puitteet eli rakennettu tai luonnon ympäristö, paikassa tapahtuva 

sosiaalinen toiminta sekä paikalle annetut yksilölliset ja yhteiset merkitykset (Relph 1993: 

34). Paikkoja luova toiminta koostuu paikallisista käytännöistä, joita säätelevät monenlaiset 

sosiaaliset ja kulttuuriset suhteet. Kun toimintaan osallistuu sekä kanta- että uussuomalaisia, 

on niillä potentiaalia synnyttää uusia monikulttuurisia paikkoja. (Hynynen 2002: 57.) 

 

Tärkein ja turvallisin paikka kaupungissa on oma koti. Kotona oman kulttuuri-identiteetin 

vaaliminen ja kulttuuriperinnön siirtäminen seuraaville sukupolville on helpompaa kuin julki-

sissa tiloissa. Erityisesti maahanmuuttajanaisille koti on uudessa asuinmaassa tärkeä paikka, 

sillä he ovat usein miehiään sidotumpia kotiympäristöön. Kodin kautta tullaan osaksi paikalli-

suutta, tutustutaan naapureihin sekä suomalaisiin asumisnormeihin. Näin ollen koti toimii 

välineenä integraatioon. Kotona kohtaamisia pystyy säätelemään, sillä kotiin kutsutaan yleen-

sä vain ihmisiä, joita tahdotaan tavata. (Hynynen 2002: 45–46, 51.) Ystävien ja perheen kans-

sa seurustelu onkin maahanmuuttajien suosituin ajanviettotapa (Myrén 1999: 98). Vapaa-

ajanvietto, ruoan valmistus ja muut asukkaiden käytännöt tuottavat kotia paikkana. Näitä käy-

täntöjä säätelevät osaltaan omat kulttuuriset mallit mutta myös uuden asuinmaan normit ja 

säännöt. (Hynynen 2002: 47.) 

 

Yhteisen etnisen taustan omaavilla ihmisillä on taipumus muuttaa asumaan alueille, joilla on 

ennestään oman kulttuuripiirin edustajia. Tällöin oman kulttuuri-identiteetin toteuttaminen on 

helpompaa. Samanlaiset kokemukset elämässä, yhtenevät traditiot ja kieli luovat turvallisuutta 

ja luottamusta. (Wilson & Hammer 2001: 5) Asuinalueen korkea maahanmuuttajataustaisten 

asukkaiden osuus voi kertoa myönteisestä asenteesta monikulttuurisuutta kohtaan ja siten vai-

kuttaa positiivisesti asumispäätökseen. Merkittäviä muita syitä asuinpaikan valinnassa ovat 

muun muassa suurien asuntojen tarjonta ja asuntojen hintataso. (Wilson & Hammer 2001: 12, 

Lehto 2005: 25, Läpikivi 2006: 97, Maahanmuuttajien asuminen -työryhmä 2004: 11.) Lähi-

öiden suosio uussuomalaisten asuinalueena ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asuinalueiden 

suunnittelussa olisi otettu huomioon asukkaiden monikulttuurinen tausta (Turun kaupunki 

2003: 3.) Suomeen muuttaneet eri kulttuurien edustajat kokevat suomalaisen naapurisuhteen 

usein viileäksi ja sen takia vieraaksi. Monet uussuomalaiset kaipaavatkin aktiivisempaa toi-

mintaa naapureiden ja muiden suomalaisten tuttujen kanssa. (Paaso & Kokko 2004: 25.)  

Läpikiven mukaan ihmisverkostot eivät ole niin vähäisiä kuin usein väitetään. Monille harras-

tuspiirit tai työyhteisö tarjoavat sosiaalisia lähikontakteja naapurien sijaan.  (Läpikivi 2006: 

103.) Työelämään osallistuminen mahdollistaa integraation yhteiskunnan taloudellisiin raken-
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teisiin, jäsenyyden yhteisössä ja aseman yhteiskunnassa. Työpaikat tarjoavat tilaisuuksia omi-

en vahvuuksien hyödyntämiseen ja sosiaaliseen verkostoitumiseen (Hynynen 2002: 47, 51.) 

Osallistuminen työelämään onkin kotiutumispolitiikan tärkein päämäärä. Toimeentulo lisää 

maahanmuuttajan vapautta ja riippumattomuutta, ja lisäksi se mahdollistaa integraation kulu-

tuksen instituutioihin. (Hynynen 2002: 47–48)   

 

Maahanmuuttajille uuden kotimaan uskonnolliset paikat tarjoavat turvaa ja lohdutusta (Tiili-

kainen 1999: 72). Vaikka uskonnon erityispiirteiden toteuttaminen suomalaisessa yhteiskun-

nassa voikin vaatia sopeutuvuutta, on jokaisella oikeus päättää uskonnolliseen vakaumuk-

seensa (Sakaranaho & Pesonen 1999: 17; Valtion säädöstietopankki 2008b). Uskonnolliset 

tilat koetaan metafyysisinä tiloina, joissa eivät hallitse pelkästään sosiaaliset suhteet. (Hyny-

nen 2002: 52–54) Uskonnolliset tilat toimivat myös tapaamis- ja tiedonvälityspaikkoina (Tii-

likainen 1999: 66). Kaupunkien monikulttuuriset kohtaamispaikat ovat helposti lähestyttäviä 

kokoontumispaikkoja. Niissä on sosiaalisen toiminnan lisäksi mahdollisuus kerryttää tiedol-

lista ja taidollista pääomaa. Kohtaamispaikkoja luonnehtii se, että niissä eivät korostu valta-

kulttuurin piirteet vaan ne ovat tasa-arvoisia eri kulttuureille. (Hynynen 2002: 52.) Turussa 

kyseisiä kohtaamispaikkoja ovat muun muassa Kansanvälinen kohtauspaikka Vanhalla Suur-

torilla ja perhekeskus Vera Lausteella.  

 

Kuten jo aiemmin mainittiin, uussuomalaisten ylivoimaisesti tärkein ajanviettotapa on per-

heen ja ystävien kanssa seurustelu (Myrén 1999: 96). Huomattavaa on, että myös ulkoilu, 

luonnossa liikkuminen sekä erilainen kulttuuritoiminta ovat suosituimpia harrastuksia uus-

suomalaisten parissa. (Myrén 1999: 96–99.) Näin ollen kaupunkien julkiset tilat ovat merkit-

täviä monikulttuurisia kohtaamispaikkoja. Erityisesti ilmaiset ja helposti löydettävät tilat ja 

tapahtumat keräävät ihmisiä yhteen. Yhdessä tapahtuvaa toimintaa voi olla muun muassa ur-

heilu kaupungin tarjoamissa tiloissa tai virkistysalueilla sekä monipuoliset kulttuuritapahtu-

mat. Julkisten tilojen runsaus ja niiden korkea käyttöaste voivat vaikuttaa eri ihmisryhmien 

välisiin suhteisiin positiivisesti. (Rishbeth & Finney 2006: 293.) Vapaa-ajanviettopaikoilla on 

merkittävä rooli integraation sosiaalista ulottuvuutta ajatellen (Hynynen 2002: 52). Myrénin 

(1999) tutkimuksen mukaan uussuomalaiset toivoisivatkin enemmän yhteistä harrastustoimin-

taa kantaväestön kanssa. Siten ihmiset tutustuisivat toisiinsa ja toistensa kulttuureihin, ja näin 

ilmapiiri muuttuisi nykyistä suvaitsevaisemmaksi. Yhteisten harrastusten myötä kielitaito pa-

ranee, sosiaaliset kontaktit lisääntyvät sekä ennakkoluulot hälvenevät.  Mielekkäiden harras-

tusten ja vapaa-ajan viettotapojen voidaan siis katsoa edistävän kotoutumista. On kuitenkin 
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huomattava, että varsinkin vasta maahan tulleilla on tarve kontaktiin oman maan edustajien 

kanssa ja halu puhua omaa kieltään. Yleensä hieman myöhemmin maahanmuuttajalla on val-

miuksia ja tahtoa mennä mukaan suomalaisiin harrastusryhmiin. (Myrén 1999: 51, 88, 116.) 

 

Kaupunkien viheralueet, joihin myös viljelypalstat lukeutuvat, toimivat sosiaalisina areenoina 

kaikille kaupunkilaisille, ja vasta maahan muuttaneille ne tarjoavat mahdollisuuksia uusiin 

ihmiskontakteihin. Sosiaalisen aspektin lisäksi kaupunkilaiset, niin aina siellä asuneet kuin 

uudetkin kaupunkilaiset, hyötyvät viheralueiden kaupunkikulttuurillisesta merkityksestä, este-

tiikasta, opetuksellisesta annista ja harrastusmahdollisuuksista. (Rishbeth & Finney 2006: 

286, 294.) Useiden uussuomalaisten luontosuhteessa tärkeää on sen käytännöllinen puoli. 

Sienten, marjojen ja yrttien keruu, kalastus sekä puutarhan hoito ovat olennainen osa luon-

tosuhdetta. Toimimalla elinympäristössään maahanmuuttajasta tulee osa sitä. (Siim 2006: 

100.) Puutarhat koetaan patriarkaalisistakin kulttuureista kotoisin olevien maahanmuuttajien 

keskuudessa hyväksyttävinä naisten ajanviettopaikkoina. Maahanmuuttajanaisten elinpiiri voi 

olla rajoittunut eikä heillä ehkä ole julkisia tapaamispaikkoja. Puutarhat ja viljelypalstat koe-

taan olevan kulttuurisesti julkisen ja yksityisen tilan ulkopuolella. Näin ollen naiset voivat 

mennä niihin rauhassa ja tuntematta oloaan vaivautuneeksi tai rikkovansa kulttuurista koodis-

toaan (Müller 2001: 7.)  

 

Rishbet ja Finney (2006) toteavat nostalgian liittyvän usein maahanmuuttajien luontokoke-

muksiin: uudet maisemat tuovat mieleen oman kotimaan tutut maisemat. Erityisesti luonnossa 

tai kaupunkien viheralueilla voi helposti löytää jotain, mikä muistuttaa kotimaasta. Uuteen 

maahan muuttaneille ihmisille on tutkitusti ollut hyötyä vierailuista kyseisille alueille, koska 

kukin kokija tulkitsee maiseman elämäntarinaansa ja historiaansa sopivalla tavalla. (Rishbeth 

& Finney 2006: 287–288.) Positiiviset kokemukset viheralueilla ovat edesauttaneet myös pa-

kolaisten sopeutumista uuteen tilanteeseensa. (Rishbeth & Finney 2006: 289.) Kaupunkimai-

semien monipuolisuus ja monikulttuurisuus on tärkeää, jotta jokainen voi tuntea olonsa ko-

toisaksi. Vaikka uudesta kotimaasta pyritäänkin löytämään jotakin entisestä kotimaasta muis-

tuttavaa, ei kyse ole aina palaamisesta menneeseen. Sen avulla pyritään kehittämään identi-

teettiä niin, että se sisältää sekä menneen että nykyisen elinympäristön ja kokemukset. Erityi-

sesti niille, joiden harrastus- ja virkistysmahdollisuudet ovat rajalliset, kuten turvapaikan haki-

joille tai pakolaisille, on tärkeää päästä nauttimaan viihtyisästä, terveellisestä ja virkistävästä 

ympäristöstä. (Rishbet & Finney 2006: 294.)   
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5.4.3. Kohtaamisia kaupungissa  

 

Kuten edellä olen todennut, etnis-kulttuuristen ryhmien arki kiinnittyy kaupunkitilaan erilais-

ten paikkojen välityksellä. Paikat voidaan nähdä ekonomisten, sosiaalisten ja kulttuuristen 

suhteiden tulkintoina tietyssä hetkessä ja sijainnissa. (Hynynen 2002: 42–43.) Tästä esimerk-

kinä ovat maahanmuuttajien ylläpitämät suhteet lähtömaihinsa ja kotimaan ’kuljettaminen’ 

mukanaan. Yhtenä globalisaation konkretisoitumistapana voidaan nähdä ihmisen elämän mo-

nipaikkaisuus: ihminen voi konkreettisesti elää toisessa paikassa mutta toimia tai elää mieles-

sään ja muistoissaan toisaalla (Beck 2000: 72–75). Toisin sanoen tällä tarkoitetaan sitä, että 

maahanmuuttajien sosiaaliset siteet ja lojaliteetti jakaantuvat usean maan kesken, eikä juridi-

sen kansalaisuuden muutos välttämättä ole yhteydessä sosiaaliseen kansalaisuuteen (Forsan-

der 2007: 317–318). Informaatioteknologia, kulkuvälineiden kehittyminen ja ihmisten ja tava-

roiden liikkuvuuden lisääntyminen ovat edesauttaneet tämän ylikansallisen sosiaalisen tilan 

kehittymistä. Erityisesti suurissa kaupungeissa ihmisten mukanaan kantamat kulttuurit ja pai-

kat ilmentyvät monella tavalla (Beck 2000: 73–76; Hynynen 2002: 55, 58). Näkyvimpiä niistä 

ovat etniset kaupat ja ravintolat, uskonnolliset rakennukset, kansainväliset kulttuurikeskukset 

sekä pienimuotoinen teollisuus (Hough 1995: 219; Hynynen 2002: 55). Samalla tavoin vilje-

lypalstojen lajiston ja maiseman moninaisuus viestii monikulttuurisesta viljelijäjoukosta. Eri-

laisten tarpeiden ja arvomaailmojen takia eri kulttuuriryhmät käyttävät tilaa eri tavoin (Jones 

1993: 61). Tämä näkyy myös asumisessa ja kaupunkirakenteessa. Se, kuinka erilaiset ihmiset 

omine arvoineen ja elämäntapoineen haluavat asua, viettää vapaa-aikaansa ja toimia sosiaali-

sissa tilanteissa, heijastuu asumiseen ja käyttäytymiseen kaupunkitilassa. (Turun kaupunki 

2003: 3.) Myös esteettinen kokemus vaihtelee eri ryhmien ja yksilöiden välillä suuresti. Mo-

nikulttuurisuuden myötä kaupunkeihin rantautuukin uusia tapoja nähdä ja tuottaa kaupunkiti-

laa sekä uusia urbaaneja traditioita. (Hough 1995: 219, 237.) Kaupunkisuunnittelulla voidaan 

osaltaan olla luomassa sellaista tilaa, joka tukee monimuotoista ja -kulttuurista sosiaalista 

elämää (Hynynen 2002: 58). 

 

Ihmisten liikkuvuuden, kansainvälisen kaupankäynnin ja median vaikutuksesta kiinnostus 

erilaisia kulttuureja kohtaan lisääntyy. Tästä esimerkkinä on jatkuvasti lisääntyvä eksoottisten 

elintarvikkeiden ja ravintoloiden tarjonta. Eksoottisten ravintoaineiden kysyntää kasvattavat 

myös tiettyihin elintarvikkeisiin liittyvä statuksen kohotus sekä voimakas mainostaminen. 

(Atkins & Bowler 2001: 284.) Näin ollen ravintolavalikoiman kansainvälistyessä erikoisen 
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ruoan nauttimisesta voi tulla muotia (Raento & Raento 2001: 18). Ruoalla onkin huomattava 

symbolinen merkitys, ja ruokaan liittyvällä käyttäytymisellä voidaan korostaa sosiaalista ja 

taloudellista asemaa (Raento & Raento 2001: 18). Esimerkiksi eksoottisen ruoan tuntemuksel-

la tai laadukkaiden ja kalliiden raaka-aineiden kuluttamisella voidaan pyrkiä erottautumaan 

alemmista sosiaaliluokista (Atkins & Bowler 2001: 285). Uussuomalaisille entistä laajemmal-

la elintarvikevalikoimalla on suuri merkitys, sillä se mahdollistaa oman ruokakulttuurien ja -

tottumusten ylläpitämisen kotimaan vaihtuessa. Kaupunkien etniset kaupat toimivat oman 

kulttuurin keitaina maahanmuuttajille: sieltä he löytävät tuotteita, jotka muistuttavat kotimaas-

ta. Ruoan merkitys identiteetin rakentumisessa onkin erityisen vahva uuteen ympäristöön 

muutettaessa (Tantarimäki 2002: 37). Oman etnisen ruokavalion ja ruokailutottumusten säi-

lyttäminen on tärkeää siinä yhdistyvien kulttuuriin liittyvien symbolisten, käytännöllisten ja 

sosiaalisten funktioiden takia (Isajiw 1990: 39, 54, 67 cit. Forsander et al. 1994: 21). Erityi-

sesti ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat pitävät tiukasti kiinni lähtömaansa ruokailu-

tottumuksista, vaikka niitä olisikin hankala pitää yllä uudessa kotimaassa (Atkins & Bowler 

2001: 274).  

 

 

6. HAASTATTELUAINEISTON ANALYYSI 
 

6.1. Aineiston teemat 

 

Tutkimukseni aineistosta kohoaa useita mielenkiintoisia teemoja, joista olen valinnut ana-

lysoitaviksi ne, jotka vastaavat tutkimukseni tarkoitusta. Kaikki haastatteluteemat ovat tee-

moina myös analysointivaiheessa, mutta niitä olen lohkonut pienempiin kokonaisuuksiin. En-

simmäisenä analysoitavana teemana on viljelyn käytännön toteutuminen. Toiseksi analysoita-

vaksi teemaksi aineistosta nousee viljelyn taloudellinen vaikutus. Seuraavaksi analysoin vilje-

lyharrastusta sukupolvelta seuraavalle siirtyvänä kulttuurisen identiteetin ilmentäjänä. Kaikis-

sa haastatteluissa korostuu perheen rooli joko viljelytyössä tai viljelyyn liittyvien menetelmi-

en opettajana, mistä muodostuu luonnollisesti merkittävä teema. Eräänä tutkimuksen teemana 

on nostalgia, joka osoittautui erääksi tärkeäksi syyksi viljelyharrastuksen aloittamisessa. Ai-

neistossa taajimmin esiintyneeksi teemaksi osoittautui viljelyharrastuksen sosiaalinen ulottu-

vuus ja sen merkitys viljelijälle. Eräänä haastatteluteemana esiintynyt viljelyn vaikutukset 

ruokavalioon on merkittävä teema myös analyysivaiheessa. Viimeisinä tutkimuksen teemoina 
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ovat viljelyharrastuksen vaikutukset henkiselle hyvinvoinnille sekä palsta-alue kotoutumisen 

paikkana.   

 

6.2. Viljelyn käytännön toteutuminen 

 

6.2.1 Viljelyn aloitus uudessa kotimaassa 

 

Useimmat viljelijöistä olivat löytäneet viljelyharrastuksen sattumalta. He olivat joko nähneet 

viljelypalstoja kaupungissa tai ilmoituksia niiden vuokrauksesta lehdessä. Osa sen sijaan oli 

kuullut viljelymahdollisuudesta ystäviltään. Muutaman haastatellun naisen aviomies oli eh-

dottanut vaimolleen viljelyä kesäiseksi harrastukseksi. Tutkimusta varten haastattelemani 

uussuomalaisten parissa työtä tekevä henkilö piti kiinalaisten osallistumista palstaviljelyyn 

merkittävänä huomiona. Hänen pitkän kokemuksensa mukaan Kiinasta Suomeen muuttaneet 

eivät juurikaan käytä Turun kaupungin tarjoamia sosiaalipalveluita, ja häntä mietityttikin 

kuinka suomenkiinalaiset saavat tarvittavat yhteiskunnalliset tiedot. Minna Zechnerin (2006: 

251) mukaan kiinalaiset käyttävät toisia kiinalaisia tiedonlähteenään selvittäessään erilaisia 

palveluita ja etuuksia. Myös haastatellut kiinalaisviljelijät kertoivat kuulleensa niin viljely-

mahdollisuuksista kuin muistakin palveluista pidempään Suomessa asuneilta ystäviltään. 

 

6.2.2. Terveellisen ravinnon viljely 

 

Kaupungissa ja maaseudulla näkemys maanviljelyn merkityksestä eroaa hieman. Maalla vilje-

lyä pidetään taloudellisesti kannattavana toimintana, kun taas kaupunkilaisviljelijät kokevat 

sen tuottavana harrastuksena. Kaupunkipalstoilla virkistys koetaan merkityksellisemmäksi 

kuin taloudellinen tuottavuus tai laadukas sato. (Koivunen 2003: 140.) Tästä kertoo myös 

suosittu luonnonmukaisten viljelymenetelmien käyttäminen kaupunkiviljelypalstoilla.  

 

Haastatelluista lähes kaikille yksi merkittävimmistä syistä alottaa viljely vuokrapalstalla oli 

tuottaa perheelle puhtaita, luonnonmukaisesti tuotettuja vihanneksia. Erityisen tärkeää tämä 

oli haastattelujen perusteella Ukrainasta ja Venäjältä Suomeen muuttaneille henkilöille. Sen 

sijaan Irakista ja Kiinasta muuttaneet viljelijöille merkittävintä oli viljellä omaan ruokakult-

tuuriin kuuluvia vihanneksia. Venäjältä ja Ukrainasta kotoisin olevat haastatellut pitivät teho-

tuotettuja, lannoitettuja kasviksia mauttomina ja ovat onnellisia, että saavat kesäisin omasta 

maasta paljon raikkaita, puhtaita salaatteja, yrttejä, kurkkuja ja tomaatteja. ”Se on se, minä 
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tiedän, että ne on minun luomuani, ja se on varmasti parempi [kuin kaupasta ostettu]” (N-

55).  

 

Turun kaupungin viljelypalstoilla suositellaan kasvattamaan ainoastaan luonnonmukaisesti 

tuotettuja vihanneksia. Niinpä haastatelluilla on runsaasti eri menetelmiä, joilla kasvit saadaan 

kukoistamaan. Tutkimuksessanikin noin puolet haastateltavista kertoi, että viljelytaidot oli 

opittu äidiltä, isoäidiltä tai muulta perheenjäseneltä. Kasvinviljelyn onkin todettu olevan mai-

nio keino siirtää maatalouskulttuuria ja -taitoja sukupolvelta toiselle (Koivunen 2003: 140). 

Erityisesti Ukrainasta kotoisin olleet haastateltavat kertoivat käyttävänsä viljelmillään aiem-

milta sukupolvilta oppimiaan viljelymenetelmiä. He arvostivat suuresti vanhemmilta ja per-

heeltä tulevia oppeja ja kokemuksia, joiden ansiosta nuoremmat sukupolvet pärjäävät elämäs-

sään. Neuvot eivät luonnollisestikaan liittyneet ainoastaan viljelyyn. Hyviksi tietolähteiksi 

mainittiin myös viljelyä käsittelevät kirjat, joiden lisäksi lehdistä oli löytynyt hyviä vinkkejä 

palstan hoitoon. Kirjasto koetaan mainioksi paikaksi etsiä tietoa viljelystä. Myös ystäviltä ja 

tuttavilta oli saatu paljon uusia luonnonmukaisia viljelyvinkkejä. Turun viljelypalstoilla naa-

puripalstalaiset vaihtavat jonkin verran kokemuksiaan, varsinkin jos naapuriviljelijä on tuttu 

usean vuoden takaa. Haastateltavat kertoivat tarvinneensa ja saaneensa apua muilta viljelijöil-

tä muun muassa Suomessa pärjäävistä lajikkeista ja viljelymenetelmistä. Ongelmaksi koettiin 

maaperän ja ilmastollisten olosuhteiden erilaisuus kotimaan ja Suomen välillä. Niiden takia 

kotimaassa käytettyjä viljelymenetelmiä ei voi suoraan ottaa käyttöön Suomessa. 

  

6.2.3. Viljeltävät lajikkeet 

 

Müllerin mukaan maahanmuuttajataustaiset viljelijät suosivat kotimaansa ruokakulttuurista 

tuttuja lajikkeita (2001: 2). Tutkimukseni mukaan tämä pitää osittain paikkaansa. Haastatel-

luista suurin osa on kotoisin Venäjältä tai Ukrainasta, joten viljeltävät lajikkeet ovat pääosin 

samoja kuin kenellä tahansa suomalaisella palstaviljelijällä. Heille tärkeitä lajikkeita ovat pe-

runa, porkkana, sipuli, kurkku, tomaatti, punajuuri sekä tilli ja persilja. Ukrainalaisen perheen 

palstan ukrainalaisuudesta kielii suolaheinä, joka on tärkeä osa heidän kotikeittiötään. Kyseis-

tä suolaheinälajiketta ei Suomesta saa edes siemeninä, joten mahdollistaakseen sen käytön 

heidän on tuotettava niitä itse. Muita mausteyrttejä kuten tilliä ja persiljaa ukrainalaiset viljeli-

jät kasvattavat runsaasti ja kuivattavat tai pakastavat talven varalle.  
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Kuva 13. Maissin kasvatusta Turun Varissuon viljelypalstalla 2007. Kuva: Anne Leppänen  

 

Merkittävä syy yrttien viljelyyn omalla palstalla on niiden korkea hinta kaupassa. Ukrainalai-

sen perheen palstalla kasvoi myös mustaretikkaa, punajuurta, kesäkurpitsaa ja maissia, joka 

onkin tavanomainen näky erityisesti Varissuon viljelypalstoilla (kuva 13). Bosniasta kotoisin 

oleva nainen istuttaa joka kesä palstalleen runsaasti mangoldia, joka kuuluu välimerellisiin 

keittiöihin. Siemenet hän tuo Kroatiasta, koska kokee niiden olevan parempia kuin Suomesta 

saatavien. Hänen miehensä kasvattaa lisäksi kodin lasitetulla parvekkeella muun muassa chi-

liä, paprikoita ja jopa viinirypäleitä. Kiinasta kotoisin olevat haastateltavat suosivat palstal-

laan vihreitä papuja, salaattia ja kesäkurpitsaa. He kertoivat, että vaikka viljeltävät lajikkeet 

ovat pitkälti samoja kuin kantasuomalaisten palstoilla he kokkaavat ne kiinalaiseen tapaan. 

Irakilainen haastateltava kertoi omistaneensa palstastaan jopa kolme neljäsosaa tietyn irakilai-

seen keittiöön kuuluvan mausteyrtin viljelyyn. Suomesta kyseistä yrttiä ei saa, joten se on 

viljeltävä itse. Hänen tietämyksensä mukaan myös muut Turun irakilaiset kasvattavat tätä 

yrttiä, sillä sen kysyntä irakilaisten parissa on kova. Yrtin viljely on helppoa ja onnistuu myös 

Suomen oloissa. Sen sijaan perinteisiä suomalaisia palstaviljelykasveja haastattelemani iraki-
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lainen perhe ei viljele, koska taloudelliset syyt eivät heille ole merkittäviä. Eräs haastateltu 

kertoi kasvattavansa ravintokasvien sijaan kukkia, koska kaipaa kauneutta ympärilleen. Hän 

oli haastateltujen joukossa poikkeus, sillä vain muutamalla heistä kasvaa palstalla muuta kuin 

ravintokasveja. Turussa viljelyä harjoittavaa bosnialaista pariskuntaa ihmetytti miksi suoma-

laiset ”tuhlaavat” viljelymaata kukkiin, kun siinä voisi viljellä syötäviä kasveja (Leppäjärvi 

2003: 9). Yksi haastateltavista piti palstastaan hyvää huolta myös maanviljelyyn liittymättö-

mästä syystä: hän kalastaa ja hakee onkimatonsa palstaltaan.      

 

Useiden haastateltujen kotimaissa ilmasto ja maaperä mahdollistavat paljon monipuolisem-

man tuotannon Suomeen oloihin verrattuna. Näistä maista kotoisin olevat haastateltavat toi-

voivat voivansa kasvattaa enemmän kotimaastaan tuttuja lajikkeita. Ukrainalaiset naiset olivat 

kokeilleet kasvattaa mustajuurta ja erilaisia yrttejä, mutta sadot olivat epäonnistuneet. Kiina-

lainen mies aikoo tulevina kesinä kokeilla erilaisten kiinalaiseen keittiöön kuuluvia vihannes-

ten viljelyä, koska hän on kuullut kannustavia esimerkkejä muilta Turussa viljelyä harjoitta-

vilta kiinalaisilta (kuva 14). Hän on kuullut tuttaviensa tuovan tai tilaavan siemeniä Kiinasta. 

Monet haastateltavat olivat yllättyneitä siitä kuinka hyvin viljely Suomessa onnistuu ja kuinka 

suuria sadot ovat. Tästä syystä he haluaisivat joskus tulevaisuudessa laajentaa viljelylajikkei-

den kirjoa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että maahanmuuttajataustaiset viljelijät haluavat mie-

luummin viljellä hyväsatoisia, Suomen oloissa menestyviä lajikkeita kuin omaan ruokakult-

tuuriinsa kuuluvia lajikkeita, joiden menestyksestä ei ole varmuutta. Siihen vaikuttaa osaltaan 

sekin, että viljelystä ei tahdota liian raskasta ja vaativaa työtä, vaan se halutaan pitää rentout-

tavana harrastuksena. 
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Kuva 14. Kiinasta kotoisin olevan haastateltavan palstalla kasvaa kevätsipulia, korianteria ja papuja kesällä 

2007. Kuva: Anne Leppänen 

 

6.3. Palstaviljelyn taloudellinen vaikutus 

 

Tutkimustuloksissa mielenkiintoista oli se, että vain yksi haastateltava sanoi suoraan, että 

palstaviljelystä on taloudellista hyötyä. Kuitenkin tarkemmin asiaa mietittyään kaikki haasta-

tellut viljelijät yhtä lukuun ottamatta kertoivat huomanneensa rahansäästön. Päätelmäni mu-

kaan kukaan haastateltavista ei ole aloittanut viljelyä säästääkseen rahaa, vaan se on tullut 

positiivisena yllätyksenä harrastuksen myötä. Harrastuksen aloituksen motiivina on ennem-

minkin itsensä toteuttaminen ja omiin arvoihin ja ruokavalioon soveltuvan ravinnon viljely. 

Tuoreita yrttejä, salaattia, papuja sekä suomalaisessa ruokakulttuurissa vieraampia lajikkeita 

käyttäville perheille niiden viljely omalla palstalla on selkeä taloudellinen hyöty. Sen sijaan 

juuresten, sipulin, kurkun tai tomaatin viljely toi vain hiukan taloudellista helpotusta. Erityi-

sesti Venäjältä ja Ukrainasta kotoisin olevat arvostivat sitä, että paljon käytettyä perunaa ja 

sipulia oli kotona varastossa helposti lähettyvillä. Koska Turun kaupungin viljelypalstoilla 

suositellaan välttämään lannoitteita ja torjunta-aineita, ei niihin myöskään kulu rahaa. Muu-

tama haastateltava kertoi huomanneensa naapuriviljelijöiden ostavan palstalleen parempaa 
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multaa, mutta kukaan haastateltavistani ei näin tee. Muutamat olivat ostaneet peitteitä esimer-

kiksi kurkkujen ja tomaattien suojaksi, mutta muuten he luottivat mekaanisen maanmuokka-

uksen ja riittävän kastelun tuottavan tarpeeksi hyvän sadon. Suomen korkean hintatason takia 

oletin, että monelle alhaisemman hintatason maasta Suomeen muuttaneelle perheelle viljelyn 

taloudellinen puoli olisi ollut tärkeämpi.     

 

6.4. Sukupolvelta toiselle siirtyvät opit 

 

Yleensä viljely on yhden perheenjäsenen osa-aikainen harrastus, johon muu perhe voi oman 

kiinnostuksensa mukaan osallistua. Tyypillinen kaupunkiviljelijä on keskiluokkainen per-

heenäiti, jota muu perhe auttaa sadonkorjuussa ja istutuksessa.  (Smit 1996: 60) Useat haasta-

teltavat sanoivat, että puutarhapalstan viljely on koko perheen yhteinen harrastus, mutta pää-

asiassa palstoista huolehtivat perheen naiset. Miehet auttavat raskaammissa työvaiheissa, ku-

ten istutuksessa ja sadon korjaamisessa. Miehet osallistuvat palstan hoitoon aktiivisesti myös 

silloin kun vaimo ei jostakin syystä voi mennä palstalle.  Ukrainasta Suomeen muuttaneiden 

naisten mukaan heidän aviomiestensä innostus viljelyharrastusta kohtaan oli kasvanut hyvän 

sadon myötä.  

 

 ”..ensin miehet sanovat, ei, ei me haluta tehdä mitään siellä, se on teidän juttu, harrastus. 

Mut sit kun tulee paljon hyvää, kaunista perunaa ja [he sanovat:] ooo, ensi vuonna me halu-

taan tämä, tämä, tämä [lajike viljeltäväksi].  (N-55 ja N-35) 

 

Kuitenkin haastatellut miehet kertoivat viljelypalstastaan yksityiskohtaisesti ja sadostaan yl-

peydellä, mikä viittaa heidän aktiiviseen osallisuuteensa palstan hoidossa (kuva 15) Muuta-

massa perheessä mies oli rakentanut vaimolleen pienen puutarhakaluston palstalle, jotta vai-

mon olisi mukavampi viettää aikaa palstalla. Haastatellut miehet olivat onnellisia siitä, että 

vaimo oli löytänyt Turusta mieleisensä harrastuksen. Miehillä on myös sananvaltaa viljely-

kasvien valinnassa, sillä vaikka vaimo olisi perheen pääviljelijä, tehdään päätökset viljelykas-

veista yhdessä. ”Ne [aviomiehet] haluu ensi vuonna perunaa, sipulia ja valkosipulia, niin 

paljon pitää [niitä] olla” (N- 35). Eräässä perheessä miespuoliset jäsenet olivat halunneet 

palstalle nimenomaan paljon kukkia ravintokasvien rinnalle. Bosniasta kotoisin olevalla pa-

riskunnalla oli selvä työnjako: vaimo hoiti pääasiallisesti Varissuolla sijaitsevaa palstaa ja 

miehellä oli omat viljelmänsä perheen asunnon parvekkeella.  
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Kuva 15. Viljelijä hoitamassa palstaansa Varissuon viljelyalueella 2007. Kuva: Anne Leppänen 

 

Puutarha liitetään myös kasvatukseen. Kasveja hoitamalla lapset oppivat vastuuta sekä saavat 

kokemuksen kautta tietoa luonnosta. (Koivunen 2003: 140.) Erään haastellun mukaan viljely-

palsta vuokrattiin, jotta lapset saisivat uuden harrastuksen ja oppisivat lisää luonnosta. Äiti 

koki, että lapset viettävät liian paljon aikaa tietokoneen ja erilaisten pelien kanssa ja halusi 

niiden rinnalle jonkin uuden, mielenkiintoisen harrastuksen. Varhaisteini-ikäiset pojat innos-

tuivatkin viljelystä niin, että lähtevät vanhempien mukana palstalle aina kun pääsevät. Haasta-

teltu nainen korosti, että hän haluaa lastensa oppivan tekemään työtä ja päätöksiä palstalla 

itsenäisesti eikä niin että hän käskee mitä pitää tehdä. Puutarha oli perheelle ikään kuin kokei-

lu, jossa he kaikki oppivat uutta viljelystä ja kasveista.  Positiivisten luontokokemusten kartut-

taminen on hyvä aloittaa jo varhain, sillä suhde luontoon syntyy jo lapsena. Kasveista huoleh-

timinen ja elämykset yhdessä tiedon kanssa muodostavat pohjan luonnon ymmärtämiselle ja 

ympäristöstä välittämiselle. (Kälviä 1998: 28.)  

 

Sukupolvelta toiselle siirrettyjen ruokaan liittyvien oppien avulla on perinteisesti toistettu ja 

vahvistettu perheen identiteettiä. Maahanmuuttajataustaiset vanhemmat ovat usein huolissaan 

lastensa ruokailutottumusten muutoksista uudessa kotimaassa, koska ruokakulttuuri on tärkeä 

osa etnistä identiteettiä. Tämä kävi ilmi myös tutkimukseni haastatteluissa. Vanhemmat ha-
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luavat siirtää omaan kulttuuriin liittyvät ruokailutottumukset ja -tavat nuoremmille sukupol-

ville, jotta kulttuuriryhmän perinteinen ruokakulttuuri näkyy myös tulevien sukupolvien ruo-

kapöydässä (Bell & Valentine 1997: 66.) Informanttien perheissä lasten ja vanhempien ruo-

kamieltymyksissä oli paljon eroja, mikä viestii eriaikaisesta akkulturoitumisesta Suomeen ja 

suomalaiseen kulttuuriin eri perheenjäsenten kesken.  

 
6.5. Nostalgia viljelyharrastuksen vaikuttimena 

 

Kysyessäni haastateltavien kokemuksia ja muistoja kotimaansa puutarhaviljelystä sain lähes 

kaikilta tunnepitoisen vastauksen. Useat haastateltavat muistelivat lapsuutensa kesiä ja niihin 

liittyviä muistoja viljelypelloilta. Puutarhojen sadot olivat aina runsaita ja herkullisia. Sää oli 

aina lämmin, ja kesät vietettiin pellolla mansikoita nautiskellen. Lähtömaassa tuntui olleen 

mahdollista viljellä lähes mitä tahansa. Erään Karjalasta kotoisin oleva naisen mielestä vihan-

nekset eivät maistu yhtä hyvälle Suomessa kuin Venäjällä. Hän epäili syiksi Suomen tehotuo-

tannon sekä lannoitteet ja torjunta-aineet mutta lisäsi nauraen, että voi olla että muistot ovat 

kultaantuneet vuosien varrella. Osa haastateltavista kertoikin aloittaneensa viljelyn Suomessa, 

koska he huomasivat kaivanneensa kosketusta maahan sekä harrastusta, joka oli tuttu jo lap-

suudesta ja johon liittyi paljon hyviä muistoja. Kaupungissa saatetaankin viljellä ravintokas-

veja joskus pelkistä tunne- tai nostalgiasyistä (Koivunen 2003: 140). Rishbet ja Finney (2006) 

toteavat nostalgian liittyvän usein maahanmuuttajien luontokokemuksiin. Maahanmuuttajat 

viihtyvät ja tuntevat olonsa turvalliseksi ympäristössä, joka jollakin tavalla muistuttaa koti-

maasta. Tällaisessa ympäristössä maahanmuuttajan on helpompi kehittää identiteettiään niin, 

että se sisältää sekä menneen että nykyisen elinympäristön ja kokemukset (Rishbeth & Finney 

2006: 282–3, 288–289.) Muutama haastateltu totesi viljelyn olevan yksi keino lievittää koti-

ikävää. Tuttujen kasvien läheisyys luo turvallisuutta ja tuo kotimaan lähelle.  

 

K: entä tuntuuko teistä, että tää harrastus ois jotenkin helpottanut täällä Suomessa olemista?  

V: niin, siellä [palstalla] jotenkin tuntuu kuin olis Ukrainassa. Kokonaan unohtaa, että on 

Suomessa. (N-35) 

V: Minä ainakin ajattelen, että tosi hyvä. Sitten on ainakin pienempi tämä ikä…ikävä. (N-55) 

 

Eräälle Venäjän Karjalasta Suomeen muuttaneelle lapsuuden viljelykokemukset kehittivät 

vastakkaisen reaktion. Hän sai perunapelloista tarpeekseen lapsuus- ja nuoruusvuosinaan, eikä 

voisi kuvitellakaan kasvattavansa itse perunoitansa. Karjalassa hän oli tottunut ainaiseen pu-
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laan ruoasta, ja oli onnellinen nyt kun kaupasta saa mitä vain. Kun ravintokasveja ei tarvitse 

enää itse viljellä, hän keskittyy erilaisten kukkien kasvattamiseen.   

 

”Silloin kun mä asuin Karjalassa, niin siellä kaikilla kylän asukkailla oli perunapeltoja. Ja 

mä muistan niin kuin että se peruna, perunapelto se oli niin tärkeä kaikille, elikkä siitä puhut-

tiin aina perheessä…. esimerkiksi mun äiti puhui niin paljon perunoista, elikkä joskus tuntui 

siltä että ei ole mitään niin kuin keskusteluaiheita paitsi että se peruna. […] Se on raskasta 

työtä, että kaikki tehtiin muuten käsin. Mä inhosin. Mä inhosin sitä työtä! […] kun olis ollut 

muutakin tekemistä, mut kun oli pakko.” (N-48)  

 

Muidenkin haastateltavien kertomuksista välittyi se viesti, että viljely on mukavaa koska sitä 

ei ole pakko harjoittaa. He arvelivatkin useimpien maahan muuttaneiden ihmisten karttavan 

viljelyharrastusta juuri sen takia, että he ovat aiemmin olleet pakotettuja viljelemään itse ra-

vintonsa. Nyt kun lähes kaikkea saa kaupasta, ei viljeleminen kiehdo.   

 

6.6. Palstaviljelyn sosiaaliset ulottuvuudet 

 

Mahdollisuus osallistua on eräs yhteispuutarhaharrastuksen aloittamisen tärkeä syy. Puutar-

hanhoito yhteisillä viljelymailla on sosiaalista toimintaa: sekä siemeniä, taimia ja kasviksia 

että kokemuksia, vinkkejä ja taitoja vaihdellaan muiden viljelijöiden kanssa. (Koivunen 2003: 

141.) Harrastus ei kuitenkaan välttämättä vaadi sosiaalista vuorovaikutusta, vaan se tarjoaa 

siihen mahdollisuuden. Tämä huomio korostuu suurimmassa osassa haastatteluja. Viljelijät 

tuntevat toisia viljelijöitä, mutta harvalle on muodostunut palstalla ystävyyssuhteita. He sano-

vat, että palstalla on kyllä tapana jutella, mutta lähinnä viljelyyn liittyvistä asioista. Toisaalta 

Ukrainasta kotoisin oleville naisille oli yllätys, kuinka innokkaasti suomalaiset halusivat tulla 

tutustumaan sekä heihin että heidän viljelmiinsä. Jerromen (1990) työryhmän havaintojen 

mukaan viljelijät keskittyvätkin yhteisöpuutarhoilla hyvin intensiivisesti työhönsä omalla 

palstallaan ja voivat aika ajoin jutella naapuriviljelijän kanssa. Työryhmän mukaan emotio-

naalinen osallistuminen puutarhatoimintaan viljelymaalla lisää solidaarisuuden tunnetta. (Jer-

rome cit. Milligan et al. 2005: 58.) 

 

Haastatelluista kaikki kertoivat tutustuneensa palstalla muihin viljelijöihin. Viljelykokemuk-

sia jaetaan tuttujen viljelijöiden kanssa ja muutama haastateltava on huomannut, että ko-

keneemmat viljelijät tulivat tarjoamaan apuaan ilman pyytämistä. Eroa kantasuomalaisen ja 
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uussuomalaisen aktiivisuudessa avun tarjoamisen välillä ei ole huomattu. Mielenkiintoista on 

se, että vaikka kaikki haastateltavat olivat saaneet palstalla uusia tuttavia, ei ystävyys ole sy-

ventynyt. Uusiin tuttaviin ei pidetä yhteyttä muuten, vaan heitä tavataan ainoastaan viljely-

palstoilla ja tuttavuus perustuu ainoastaan yhteiseen harrastukseen. Näin ollen viljelyharrastus 

ei suoranaisesti laajenna sosiaalista turvaverkkoa, vaan ystävyyssuhteita solmitaan muilla 

areenoilla. Viljelyharrastuksen myötä tulevaa sosiaalista kanssakäymistä ei kuitenkaan voi 

väheksyä. Haastatteluista käy ilmi, että erityisesti ne, jotka eivät käyneet töissä, nauttivat pals-

tojen yhteisöllisestä luonteesta. Heille on tärkeää tietää, että tutun naapuriviljelijän kanssa voi 

jutella jos haluaa. Muutkin korostivat nimenomaan sitä mahdollisuutta, että lähellä on ihmisiä, 

joiden kanssa voi halutessaan jutella. Yhtä tärkeää kuitenkin on se, että työtä voi tehdä yksin 

ilman että naapurin kanssa täytyy keskustella.  

 

Ilkivalta vähentää palstaviljelyn mielekkyyttä. Useimmat haastatelluista kertoivat kohdan-

neensa viljelykasvien varastelua tai tuhoamista. Varastelua ei koettu niin ikäväksi silloin kun 

asialla olivat lapset. Sen sijaan aikuisten tekemät varkaudet aiheuttivat mielipahaa. Muutama 

haastatelluista kertoo välttävänsä porkkanoiden, herneiden ja perunan kasvattamista vain sen 

takia, että ne houkuttelevat palstalle varkaita. Koivusen (2003: 144–145) mukaan ilkivallan 

lisäksi palstaviljelyn mielekkyyttä vähentää muun muassa maa-alan rajallisuus, viljelyn väli-

aikaisuus ja palstan sijainti kodin välittömän läheisyyden ulkopuolella. Tutkimukseni haastat-

teluissa edellä mainituista tekijöistä ei kuitenkaan valitettu. Palstan sijainti erillään kodista 

nähdään päinvastoin vapauttavana ja rentouttavana.  

 

Haastatelluista erityisesti Irakista kotoisin olevalle henkilölle viljelyalue on kohtaamispaikka, 

jossa istuskellaan ja keskustellaan ystävien kanssa. Tapa viettää aikaa puutarhassa juontaa 

juurensa entisestä kotimaasta, jossa puutarha ja sen hoito on hyvin tärkeä osa arkea. Useim-

mat haastatelluista olivat vieneet palstalleen tuolin tai pöydän sekä tuoleja. Palstan hoitoon 

liittyy olennaisena osana nautiskelu ja rentoutuminen. Jos aikaa on, mukaan pakataan eväitä ja 

joskus myös esimerkiksi lukemista. Oleskelu ei rajoitu pelkästään omaan palstan sisälle, vaan 

kuljeskelu koko viljelyalueella ja sen tarjoama estetiikka ovat osa palstaviljelyn viehätystä. 

Kaikki Venäjältä ja Ukrainasta kotoisin olevat informantit mainitsivat palstan olevan erään-

lainen kesämökin korvike. He ovatkin entisessä kotimaassaan tottuneet datšoihin, joilla lukui-

sat kaupunkilaiset viettävät vapaapäiviään ja viljelevät vihanneksia (Moldakov 2001: 1).  

Suomalaisia palstaviljelijöitä yhdistää se, että jos sato on hyvin runsas, osa siitä lahjoitetaan 

ystäville ja naapureille (Koivunen 2003: 141). Myös haastateltujen joukossa sadon jakaminen 
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ystävien kanssa oli tavanomaista. Varsinaista vaihtokauppaa ei esiinny, mutta eräillä haasta-

teltavista lahjoittaminen on silti vastavuoroista.  Eräs haastateltava kertoi, että he vievät pals-

tansa antimia kalastajatuttavalleen, jolta he puolestaan saavat kalaa. Kiinasta Suomeen muut-

taneet viljelijät jakoivat mielellään satonsa muiden kiinalaisten kanssa. Heillä on myös tapana 

valmistaa yhdessä ruokaa kasvattamistaan vihanneksista ja nauttia ruoka yhdessä. Myös Mül-

lerin (2001: 6) tutkimuksessa todetaan, että maahanmuuttajanaisille on kunnia-asia, kun he 

pystyvät antamaan jotakin omastaan. Puutarhan ansiosta he voivat lahjoittaa toisilleen omasta 

kulttuuristaan tuttuja vihanneksia tai mausteita sen sijaan että tarjoaisivat jotain kaupasta os-

tettua.  

 

6.7. Suomeen muuton ja palstaviljelyn vaikutukset viljelijöiden ruokavalioon 

 

Kaikki loppuu aikanaan, mutta hapankaali ei milloinkaan. 

                        Inkerinsuomalainen sananlasku (Kuronen 2002: 70) 

 

Irakilaisen perheen ruokavalioon vaikutti erityisesti mausteyrttien viljely. Viljelyharrastuksen 

myötä he sitoutuivat entistä vahvemmin kulttuurinsa perinteisiin ruokiin. Haastateltava kertoi, 

että irakilaisille on hyvin tärkeää säilyttää oma ruokakulttuurinsa uudessa kotimaassaan. Tuo-

reiden yrttien ja vihannesten saanti helpottaa ruoanvalmistusta huomattavasti. Niiden ansiosta 

he alkoivat myös asettaa perinteiset ruoat kauniimmin esille. Haastattelussa mukana olleen 

tulkin kertoman mukaan irakilaiset käyttävät paljon suomalaisia tuotteita, jotka muistuttavat 

heidän oman ruokakulttuurinsa ruoka-aineita. Tästä esimerkkinä on lahna, joka muistuttaa 

Irakissa käytettävää jokikalaa ja jota Suomen irakilaiset käyttävät runsaasti. Myös kiinalaiset 

haastateltavat kertoivat pitäytyvänsä kiinalaisessa ruokavaliossa vaikka asuvatkin kaukana 

kotimaastaan. Heidän ruokavalioon viljelyharrastus ei ole paljonkaan vaikuttanut, koska he 

viljelevät lajikkeita, joita he käyttäisivät ilman viljelyäkin. Lisäksi kiinalaiseen keittiöön kuu-

luu perinteisestikin paljon vihanneksia. Toisaalta kiinalainen keittiö poikkeaa suomalaisesta 

keittiöstä niin paljon, että ruoanlaitto on väistämättäkin muuttunut Suomeen tultaessa. Aasia-

laisten elintarvikeliikkeiden tarjonnasta huolimatta kiinalaiset haastateltavat kertoivat kaipaa-

vansa kotoisia raaka-aineitaan. 

 

Aiempien tutkimusten mukaan viljelyharrastuksen on todettu lisänneen viljelijöiden kasvisra-

vinnon nauttimista (Nikkilä 2003: 28). Tähän viittasi myös tekemäni tutkimus. Erityisesti se 

näkyy Venäjältä tulleiden viljelijöiden ruokailutottumuksissa. Karjalasta kotoisin olevan nai-
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sen ruokavalio on monipuolistunut Suomeen muuton jälkeen. Kotikylässä ruokavalio oli yk-

sinkertainen verrattuna Venäjän suurien kaupunkien tarjontaan. Suomessa asuessaan hän syö 

vähemmän perunaa, koska tarjolla on niin paljon muutakin. Siitä huolimatta hän valmistaa 

paljon venäläisiä ruokalajeja, kuten erilaisia keittoja. Naisen mielestä jokainen venäläinen 

nainen osaa keksiä omia keittoja. Suomalainen ja venäläinen keittiö yhtyvät heidän perhees-

sään grillauksessa. Venäjällä haastateltu ei grillannut, vaan se on alkanut vasta Suomessa. He 

eivät kuitenkaan grillaa makkaroita vaan marinoituja saslikkeja.  

 

Haastatellut Turun venäläiset valmistavat runsaasti venäläisiä ruokalajeja, erityisesti keittoja. 

Suomalaiset raaka-aineet soveltuvat niihin hyvin, eivätkä he kaipaa juurikaan venäläisiä raa-

ka-aineita. Sitäkin enemmän he ikävöivät aitoja venäläisiä ruokalajeja, kuten esimerkiksi 

pelmenejä. Suomessa valmistettuina ne eivät heidän mielestään maistu aidoilta. Aluksi haasta-

teltujen venäläisten oli vaikea sopeutua suomalaiseen kahvitteluun, koska venäläiseen vierai-

lukulttuuriin kuuluu aina notkuvat ruokapöydät. Ukrainalaiset olivat venäläisten tapaan suh-

teellisen tyytyväisiä suomalaisten elintarvikeliikkeiden tarjontaan, joskin he ovat tottuneet 

Ukrainassa runsaampaan tuoreiden, kotimaisten vihannesten tarjontaan. Viljelyn avulla he 

ovat saaneet ruoanlaittoonsa tarvittavia raaka-aineita, kuten suolaheinää. Myös ukrainalaiseen 

keittiöön kuuluva yrttien käyttö on lisääntynyt ensimmäisiin Suomessa vietettyihin vuosiin 

verrattuna. Eräs haastateltu kritisoi suomalaisia runsaasta einesruokien kulutuksesta, mikä 

hänen mielestään uhkaa Suomen perinteistä ruokakulttuuria. Ukrainassa ruokakulttuurin siir-

tyminen nuoremmille sukupolville on vanhempien tehtävä ja kunnia-asia. ” [In Ukraine] 

hamburgers […] and this kind of foods are considered semi-poison.” M-54  

 

Haastattelujen perusteella viljelyllä on jonkin verran vaikutusta oman ruokakulttuurin ylläpi-

tämisessä. Useimmat viljelijät olivat tyytyväisiä viljelemiinsä kasveihin, mutta osa toivoi voi-

vansa viljellä enemmän omaan ruokakulttuuriin kuuluvia lajikkeita. Vaikutti siltä, että ruoka-

kulttuuri on ennen kaikkea tapa valmistaa ruoat, ja se taito oli kaikilla haastatelluilla vahva. 

Suomesta löytyy runsaasti ruoka-aineita, joilla voi korvata joitakin lähtömaan raaka-aineita 

vaikkakaan ruoasta ei tule aivan samanlaista kuin lähtömaassa. Haastatellut myös asioivat 

usein Turun etnisissä elintarvikeliikkeissä ja hankkivat sieltä tarvittavia raaka-aineita. Omasta 

lähtömaasta tuttujen lajikkeiden viljely kuitenkin lisää mahdollisuuksia oman ruokakulttuurin 

toteuttamiseen, mikä puolestaan vahvistaa etnistä identiteettiä. Ruokailutavat ja ruokalajit 

ovatkin usein etnisesti leimautuneita, vaikka muilla elämänaloilla korostuisivatkin yksilön 

erilaiset identiteetit. Etninen identiteetti tulee esiin silloin kun sille on käyttöä. Etnisyys ei siis 
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hallitse ihmisen koko elämää, vaan eri asiat luokitellaan eri merkityksin tilannekohtaisesti. 

(Forsander et al. 1994: 18–19.)  

  

6.8. Palstaviljelyn vaikutus henkiselle hyvinvoinnille 

 

Viheralueilla tai puutarhassa oleilu on stimuloivaa ajanvietettä, joka luo miellyttävän kontras-

tin arkirutiineihin (Rishbeth & Finney 2006: 293). Tämä seikka tuli esiin tutkimukseni empii-

risessä aineistossa. Monelle haastatellulle palsta-alue on ennen kaikkea henkisen latautumisen 

paikka. Eräs haastateltava kertoo viljelyharrastuksen olleen heidän perheelleen suorastaan 

henkireikä. Arkielämässä kohdatut haasteet unohtuvat palstalla työskennellessä. Fyysinen 

harrastus voikin auttaa purkamaan aggressioita ja stressin aiheuttamia ahdistuksia. (Nikkilä 

2003: 9). Erityisesti naisviljelijät kokevat viljelyharrastuksen piristävän ja rentouttavan ras-

kaan työpäivän jälkeen. Ennen kaikkea sisätyötä tekevät haastateltavat nauttivat fyysisestä 

puutarhatyöstä ja raikkaassa ulkoilmassa oleskelusta. Haastateltujen naisten mielestä kasvien 

viljely on sopivan fyysinen mutta ei kuitenkaan liian raskas harrastus. Koivusen (2003: 140) 

tutkimusten mukaan osa harrastajista kokeekin puutarhan hoidon suoranaisena kuntoiluna. 

 

”Jos stressaannut jostain ja tulee siellä [ pellolle] ja vähän työskennellä ja sit parempi ja 

parempi [olo] ja sitten sinulle stressi vähän poistuu […] pitää olla töissä ja sitten tulla kotiin 

ja oioioi, koko päivän se sisällä. Sitten tarvii raikas ilma ja aurinkoa, ja se on tosi hyvä! ” (N-

55) 

 

Erityisesti viljelyn vasta Suomessa aloittaneet kokevat suuria onnistumisen tunteita nähdes-

sään oman työnsä tuloksen. Koivusen (2003: 141) mukaan osaamisen tunne kasvaa, kun pys-

tyy vaikuttamaan ympäristöönsä myönteisesti ja ilahduttamaan omalla työllä myös muita ih-

misiä (Koivunen 2003: 141). Eräs haastateltava muisteli aikaa jolloin oli vasta muuttanut pa-

kolaisena Suomeen ja joutui olemaan useita vuosia työttömänä. Löydettyään Varissuon vilje-

lypalstat hän sai harrastuksen, joka toi sisältöä pitkiin päiviin. Aika kului nopeammin palstaa 

hoitaessa ja muiden ihmisten ympäröimänä. Rapen (2003: 50, 56) mukaan viljelyharrastus 

auttaakin jäsentämään päivää ja jopa koko elämää. Vuodenaikoja tarkkaillessa ja kasvavaa 

kasvia seuratessa viljelijä keskittyy nykyhetkeen ja tulevaisuuskin voi näyttäytyä erilaisena.  

 

”Ja joskus minulla paha, vähän huono mieli ja mä haluan mennä vähän virkistymään. Ja sit-

ten minä heti menen kellariin ja haen polkupyörän ja menen kasvimaalle.” (N-55) 
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Puutarhanhoidon erityispiirteenä muuhun luonnonkokemiseen on se, että siinä sitoudutaan 

hoitamaan kasveja, ei pelkästään aistimaan niitä (Koivunen 2003:140). Haastateltavat kertoi-

vat, kuinka he kokevat olevansa vastuussa maasta ja viljelmistään. Koska maapalstan on 

vuokrannut, sitä on hoidettava huolella. Erityisesti tämä korostuu Irakista kotoisin olevan 

haastateltavan puheessa. Lähi-idässä maalla on erityisen tärkeä rooli, se on kaiken alku ja juu-

ri.  

 

”..joillekin se palsta oli todella tärkeä, ne [Irakista lähtöisin olevat maahanmuuttajat] alkoi 

kokemaan et  se on mun maata. Ja ne piti tosi hyvää huolta siitä. Ja sitten mullekin tuli sitten 

sellanen olo, et mä oon vastuussa siitä maasta, siitä pitää pitää huolta.” (M-46) 

 

Vaikka kasvipalsta vaatii aikaa ja säännöllistä hoitoa, siihen ei kuitenkaan liity tarkkoja aika-

tauluja, vaan työtä voi tehdä silloin kun siltä tuntuu.  Puutarhanhoito voidaan kuitenkin aika 

ajoin kokea työlääksi ja rasittavaksi (Nikkilä 2003: 9). Näin koki myös osa haastatelluista. 

Muutamalle heistä puutarhan hoitoon menevä aika tuottaa ongelmia kiireisessä elämässä, mi-

kä johtaa siihen, että välillä palstalle meno on väkinäistäkin. Eräs haastateltu mies kokee puu-

tarhan fyysistä voimaa vaativat työt raskaiksi pitkän työpäivän jälkeen.  

 

Haastattelemilleni naisille viljelypalsta on paikkana hyvin merkittävä ja siellä olevien kasvien 

hyvinvointi tärkeää. Naisten onkin todettu luovan kasveihin hyvin henkilökohtaisen suhteen, 

kun taas miehille kasvit edustavat arkipäivän (positiivisia) velvollisuuksia (Rappe & Koivu-

nen 2007: 21). Haastattelemani miehet näkevät asian samalla lailla: heidän vaimoilleen ja 

viljelyä harrastaville naispuolisille ystävilleen viljely merkitsee paljon enemmän kuin miehil-

le. Miehille viljelypaikka on ennemminkin miellyttävä, ystävällinen ympäristö, jossa voi ren-

toutua ja viettää aikaa tuttavien kanssa.  

 

”Ja se yhdistää kaiken: ulkona olon, pihalla, tekee työtä itse ja saa sitten jotain aikaan, satoa. 

Mä aina sanon et se on parasta viihdettä! Ei mitään kaljabaarissa istuskelua vaan siitä tulee 

niin hyvä olo. Mä aina mietin, että miten on näin hyvä olo, vaikka onkin tehnyt työtä!” (N-46) 

 

6.9. Viljelypalsta kotoutumisen paikkana 
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6.9.1 Viljelypalstat kaupunkitilan vapaina paikkoina 

 

Tutkimukseni osoittaa, että viljelypalsta on yksi kaupunkitilan vapaista tiloista, joille kaikki 

sukupuolesta, iästä tai etnisestä alkuperästä riippumatta ovat tervetulleita. Ne ovat paikkoja, 

joiden kautta maahan muuttaneet henkilöt rakentavat kaupunkikuvaansa ja laajentavat elinpii-

riään. Usein maahanmuuttajanaiset ovat vahvasti sidoksissa kotiympäristöön, ja koti edustaa 

turvaa uudessa kaupungissa (Hynynen 2002: 51). Kotikeskeisyyteen voivat vaikuttaa maa-

hanmuuttajataustaisten naisten omien kulttuurien tiukat sukupuoliroolit ja niistä johtuva elin-

piirin rajoittuneisuus. Osaltaan siihen vaikuttaa epätietoisuus harrastus- ja vapaa-

ajanviettomahdollisuuksista ja kielitaidon puute. Naisten ajanvietto viljelypalstoilla ja puutar-

hanhoito koetaan yleensä harrastukseksi, joka ei riko kulttuurista koodistoa (Müller 2001: 7) 

eikä vaadi juurikaan kielitaitoa.  

 

Niin maahan muuttaneet miehet kuin naisetkin kaipaavat tiloja, joissa voivat viettää vapaa-

aikaansa ja irrottautua kotiin liittyvistä asioista. Kysyessäni eräältä pakolaisstatuksella Suo-

meen muuttaneelta naiselta miksi hän alun perin halusi vuokrata viljelypalstan hän lausui ää-

neen usean muunkin uussuomalaisen toiveen. Hän kertoi kaivanneensa paikkaa, josta kukaan 

ei voi häntä häätää pois ja jossa hänellä on lupa olla rauhassa. Viljelypalstalle mennessään hän 

tuntee olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi. Rishbetin ja Finneyn (2006: 294) mukaan erityisesti 

juuri niille ihmisryhmille, joiden harrastus- ja virkistysmahdollisuudet ovat rajalliset, kuten 

turvapaikan hakijat tai pakolaiset, on tärkeää päästä nauttimaan viihtyisästä ja virkistävästä 

ympäristöstä. Viljelypalsta voidaan nähdä yhdeksi niistä paikoista, joiden kautta maahan 

muuttanut henkilö alkaa integroitua rakenteellisesti (Hynynen 2002: 47). Viljelyn suosiota 

maahan muuttaneiden parissa voi selittää sekin, että harrastus vaatii huolenpitoa ja lisää vilje-

lijän tarpeellisuuden tunnetta. Aktiivisesti työelämässä toimiva ja perhe-elämäänsä tyytyväi-

nen henkilö ei usein koe tarpeellisuuden tunteen puutetta, mutta jos nämä tekijät puuttuvat voi 

tunne ilmaantua. (Rappe & Koivunen 2007: 21.) 

    

Asuinolot uudessa kotimaassa voivat olla monelle yllättävät. Eräälle naiselle kerrostaloasumi-

nen oli uutta ja oman puutarhan puute ahdistavaa. Muuta asumisvaihtoehtoa Suomeen muutet-

taessa ei kuitenkaan ollut. Hänelle viljelypalsta on kodin jatke ja olennainen osa kesäistä ar-

kea. Haastatteluvierailullani pariskunta esitteli kerrostaloasuntonsa parveketta, joka oli täynnä 

erilaisia kukkia, yrttejä ja vihanneksia. On selvää, että heille viljely on elämäntapa, joka tuo 

elämään sisältöä.  Paaso ja Kokko (2004) ovatkin todenneet että kerrostaloasuminen oudok-
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suttaa useita Suomen kaupunkeihin muista maista muuttavia ihmisiä. Asukkaalla ei ole suoraa 

yhteyttä maahan, eikä täten mahdollisuutta viljellä vihanneksia itse, kuten kotimaassa oli ta-

pana. (Paaso & Kokko 2004: 25.) Muutama muukin haastateltava haaveili omakotitalosta ja 

omasta pihasta, ja totesi viljelypalstan olevan niiden korvike.  

 

6.9.2. Viljelypalstoilta juuret uuteen kotimaahan 

 

Müllerin (2001: 1–3) tavoin voi todeta, että viljelyharrastus ”juurruttaa” maahanmuuttajavilje-

lijät uuteen kotimaahansa. Työskentelemällä palstallaan haastatellut kertoivat oppivansa uutta 

Suomen maaperästä, ilmastosta ja viljelytavoista. Kasvien hoidon myötä maahanmuuttajat 

pääsevät vaikuttamaan uuteen asuinympäristöönsä ja sitä kautta yhteiskuntaan. Sen sijaan, 

että he olisivat vaivaksi yhteiskunnalle, viljelemällä ja hoitamalla ympäristöään he voivat ko-

kea olevansa hyödyksi ja iloksi muille ihmisille (Müller 2001: 2, 7). Muiden viljelijöiden 

kanssa jaetulla viljelymailla he voivat tuntea kuuluvansa johonkin. Maahanmuuttajataustaisel-

le viljelijälle harrastus voi tuoda mukanaan uutta tietoa yhteiskunnasta. Usea haastateltava 

kertoi oppineensa paljon suomalaisesta kulttuurista, yhteiskunnasta ja tavoista uusilta palsta-

tuttaviltaan. On myös paljon kirjoittamattomia sääntöjä, joita ei opita kirjoista tai oppaista. 

Lisäksi kielitaito voi kehittyä palstanaapureiden kanssa keskustellessa. Ukrainasta tullut haas-

tateltava kertoi huomanneensa palstallaan, kuinka tärkeää suomalaiselle on yksityisyyden 

varjelu. Hänen kokemuksien mukaan suomalaiset voivat olla arkoja maahanmuuttajia koh-

taan, mikä vaikeuttaa tutustumista. Kuitenkin suurimmalla osalla haastatelluista oli palstanaa-

purina joku kantasuomalainen ja heidän kanssaan mukava naapuruussuhde. Pakolaisena Suo-

meen muuttanut nainen kertoi suomenkielen taitonsa kehittyneen viljelyharrastuksen myötä. 

Kirjakieltä hän oppi suomenkielenkursseilla, mutta puhekieltä ja Turun murretta hän oppi 

vasta kontaktissa kantasuomalaisten kanssa. Palstaviljelyn kautta nainen sai enemmän tilai-

suuksia jutella suomenkielellä ja kuulla puhekieltä. Muut haastatellut viljelijät eivät sen sijaan 

nähneet viljelyharrastuksen vaikuttaneen kielitaitoonsa. Osa kertoi käyttävänsä palstallaan 

äidinkieltään muiden kanssa jutellessa. Oman äidinkielen käytön mahdollisuus voi lisätä pals-

talla viihtymistä entisestään ja luoda kotoisaa ilmapiiriä. Yhdessä tehty työ voikin vahvistaa 

ihmisen sosiaalista identiteettiä ja aktivoida yhteistoimintaa muillakin elämänaloilla (Koivu-

nen 2003: 142, Nikkilä 2003: 9). 

 

6.9.3. Viljelyharrastuksen ristiriidat  
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Tutkimukseni mukaan viljelyharrastus on pääosin hyvä, virkistävä ja kotoutumista edistävä 

harrastus uussuomalaisille, mutta siihen liittyy myös ongelmia. Irakista Suomeen muuttanut 

palstaviljelijä kokee viljelyharrastuksen ristiriitaisena harrastuksena monille Lähi-idästä tul-

leille ihmisille. Usein hyvin hierarkkisissa yhteiskunnissa maanviljelyksen hoitavat vähäva-

raiset työläiset. Monet Lähi-idästä tulleet karttavatkin viljelyharrastusta, koska he voivat ko-

kea sen hyvin loukkaavana ja alentavana työnä. Monessa kulttuurissa työt ovat voimakkaasti 

sukupuolittuneita, eivätkä miehet suostu tekemään naisten töitä, joihin puutarhanhoito usein 

kuuluu. Kuitenkin muiden maanmiesten esimerkki voi toimia kannustimena harrastuksen 

aloittamiseen. Sama maahan muuttaneiden ihmisten kanssa työtä tekevä haastateltava korosti 

aktiivisuuden merkitystä vastikään maahan muuttaneille. Sen tähden heille on erittäin tärkeää 

kertoa erilaisista harrastusmahdollisuuksista, jotta he löytävät itseään miellyttävää ajanvietet-

tä. Näin on todennut myös Huttunen tutkimuksessaan (2002).  

 

 

7. YHTEENVETO 
 

Kaupunkiviljelyllä on Suomessa pitkät perinteet. Se on kehittynyt luostarien ja aateliston ryy-

titarhojen hoidosta köyhäinavustuksen kautta jokamiehen harrastukseksi. Kaupunkien viljely-

pinta-ala kasvoi huimasti maailmansotien aikana, mutta elintarviketilanteen parantuessa vilje-

lyinto laantui. Nykyään puutarhanhoito ja kasvien viljely ovat Turussa, niin kuin muuallakin 

Suomessa ja maailmalla, yksi suosituimmista vapaa-ajanviettomuodoista. Tyypillisin kaupun-

kiviljelijä on keski-iän ylittänyt nainen, mutta hiljalleen viljelijäjoukko on monipuolistunut.  

Uudeksi aktiiviseksi viljelijäryhmäksi on viime vuosikymmeninä noussut ekologisesti valveu-

tuneet nuoret. Toinen huomattava muutos palstoilla on maahanmuuttajataustaisten viljelijöi-

den lisääntyminen.  

Maahan muuttaneiden henkilöiden määrä Suomessa on kasvanut viime vuosikymmenien ai-

kana huomattavasti. Suomi oli maahanmuuton alkuvaiheessa melko valmistautumaton uuteen 

yhteiskunnalliseen haasteeseen ja maahanmuuttopolitiikka oli heikkoa. Maahanmuuttajien 

integraatioon pyritään kotoutumispolitiikalla. Se tähtää maahanmuuttajien työllistymiseen ja 

sitä kautta yhteiskuntaan sopeutumiseen. Kotoutumisohjelmien laadinta, täytäntöönpano ja 

valvonta ovat kuntien vastuulla. Uuteen kotimaahan sopeutuminen ei kuitenkaan tapahdu pel-

kästään työn ja toimeentulon kautta, vaan maahan muuttaneella henkilöllä tulee olla mahdolli-

suus toteuttaa itseään. Sen tähden on tärkeää, että erilaisten harrastusmahdollisuuksien jou-
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kosta löydetään se vapaa-ajanviettomuoto, joka on itselle sopivin. Entistä useammalle uus-

suomalaiselle se on viljelypalstanhoito. Merkittävä osa kotoutumista on sosiaalinen integraa-

tio. Siihen johtaa vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa esimerkiksi työpaikalla, uskonnolli-

sissa paikoissa tai vapaa-ajanviettopaikoissa. Palstaviljelyn voi nähdä sosiaalisesti kotoutta-

vana harrastusmuotona sen yhteisöllisen luonteensa takia. 

 

Maahan muuttaneita palstaviljelijöitä on Turun kaupungin vuokrattavilla viljelypalstoilla noin 

70–100 henkeä. Koska palsta vuokrataan yleensä mahdollisimman läheltä kotia, on uussuo-

malaisia viljelijöitä Turussa eniten Varissuon, Halisten, Ylioppilaskylän ja Artukaisten pals-

toilla eli niiden asuinalueiden lähellä, jotka ovat uussuomalaisten suosiossa. Useille maahan-

muuttajille viljely on aivan normaalia kotitaloustyötä, joka kuuluu heidän arkipäiväänsä. 

Suomeen muuttaneet ihmiset ovat usein kotoisin maista ja kulttuureista, joissa maanviljelyllä 

on ollut suuri osa arkielämässä. He ovat tottuneet syömään itse viljelemäänsä puhdasta ruo-

kaa. Uuteen maahan muutettaessa voi olla myös turhauttavaa kuluttaa rahaa vihannesten os-

toon, kun on lähtömaassa viljellyt niitä itse. Muun muassa näiden syiden takia maahanmuutta-

jat haluavat jatkaa harrastusta myös uudessa kotimaassaan. Jatkamalla viljelyä Suomessa uus-

suomalaiset kokevat tuovansa tämän elämäntapansa mukanaan uuteen asuinmaahan, mikä 

helpottaa Suomeen sopeutumista. 

 

Erilaiset kaupunkiviljelyn motiivit ja merkitykset kohtaavat tämän päivän Suomessa. Useat 

uussuomalaiset kaupunkiviljelijät ovat kotoisin kehittyvistä maista, ja he voivat viljellä eri 

syistä kuin kantasuomalaiset viljelijät. Teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden kaupunkivilje-

ly eroaa toisistaan monella tavalla. Huomattavin ero on, että kehittyvissä maissa viljelyllä on 

huomattavasti suurempi merkitys ravinnontuotannossa, kun taas teollisuusmaissa viljely on 

suurimmalle osalle harrastus. Kehittyvien maiden kaupungistuminen vaikeuttaa köyhän ur-

baanin väestön oloja, ja viljely on monen ainoa elinehto. Suurkaupunkien asukkaista varatto-

mat ovat muita alttiimpia ruoan hinnan vaihteluille. Teollisuusmaissa viljelyä harjoitetaan 

taloudellisista syistä vain harvoin. Sen sijaan tärkeiksi koetaan puutarhanhoidon henkistä ja 

fyysistä hyvinvointia edistävät vaikutukset. Viljelyharrastuksen aloittamiseen johtaa entistä 

useammin huoli ruoan puhtaudesta ja terveellisyydestä. Myös ruokateollisuuden tuotantotapo-

jen epäeettisyys on saanut ihmiset suosimaan joko itse kasvattamaansa tai lähellä tuotettua 

ravintoa. Viljelyn aloittamisen syyt ovat harvoin yksiselitteisiä, ja siitä syystä kehittyvissä 

maissa viljelyharrastuksen aloittaneet ihmiset joutuvat arvioimaan viljelyn jatkamisen motii-

veja ja tarkoitusta uuteen maahan muutettaessa.     
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Tätä tutkimusta varten haastattelin kymmentä uusturkulaista palstaviljelijää. He ovat 25–55-

vuotiaita, Suomessa 2–15 vuotta asuneita henkilöitä, joista useimmat ovat harrastaneet vilje-

lyä jo kotimaissaan. Turussa he aloittivat viljelyn saadakseen mielekkään harrastuksen sekä 

viljelläkseen lähtömaansa ruokakulttuuriin kuuluvia lajikkeita. Osalle haastatelluista oli tärke-

ää saada yhteinen harrastus koko perheelle ja lapsille mielekästä, kehittävää tekemistä vapaa-

ajalle. Kukaan haastatelluista ei ensisijaisesti aloittanut viljelyä taloudellisista syistä. Erityistä 

rahansäästöä syntyy, jos palstalla viljellään runsaasti yrttejä tai suomalaisessa ruokakulttuuris-

sa vieraampia raaka-aineita. Viljelyn hyödyt eivät siis ole ainoastaan taloudellisia ja materia-

listisia. Haastatteluissa positiivisina elementteinä korostuivat viljelyn tuottama henkinen hy-

vinvointi sekä sosiaalisuus. Vaikka kukin työskentelee omien kasviensa parissa, vahvistaa 

yhteisellä viljelyalueella toimiminen sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Useiden haastateltujen 

kielitaito, erityisesti puhekielen osaaminen, on parantunut viljelyharrastuksen myötä. Yhtei-

sen harrastuksen avulla on helppo tutustua naapuriviljelijöihin, vaikka syviä ystävyyssuhteita 

viljelyn lomassa ei synnykään. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna kaupunkiviljelijöistä selvä 

enemmistö on naisia, mutta haastateltujen mukaan harrastukseen osallistuu tavalla tai toisella 

koko perhe. Viljely voidaankin nähdä perheitä yhdistävänä harrastuksena, josta jokainen pals-

talla työskentelevä saa onnistumisen tunteita. Palstaviljely on luovuutta ja itseluottamusta 

kasvattava harrastus, joka lisää tarpeellisuuden ja tuottavuuden tunnetta. Sillä voi olla suurta 

merkitystä erityisesti pakolaisille, jotka mahdollisesti kärsivät roolistaan yhteiskunnasta hyö-

tyjinä. 

 

Uuteen maahan muutettaessa ruoan merkitys korostuu. Ruoka on huomattava osa identiteettiä, 

joten ruokavalion muutokset voivat vaikuttaa oman etnisen identiteetin toteuttamiseen. Haas-

tatteluissa todettiin, että Suomeen muutto ja viljelyharrastuksen aloitus vaikuttivat perheiden 

ruokavalioon. Suomeen muutto toisaalta monipuolisti ruokavaliota, mutta toisaalta karsi siitä 

paljon pois. Viljely puolestaan lisäsi omasta ruokakulttuurista tuttujen raaka-aineiden käyttöä. 

Omaa ruokakulttuuria ja ruokailutapoja myös alettiin arvostaa enemmän kun raaka-aineet oli 

tuotettu itse. Ruokakulttuurin ylläpitäminen uudessa kotimaassa voi olla vaikeaa raaka-

ainetarjonnan takia. Suurissa kaupungeissa sitä ovat helpottamassa etnisten elintarvikeliikkei-

den tarjonta. Toisena vaihtoehtona on viljellä itse tuoreita, puhtaita ja omaan ruokakulttuuriin 

kuuluvia raaka-aineita. Tutkimukseni mukaan useat maahan muuttaneet viljelijät suosivatkin 

porkkanan, perunan ja sipulin ohella omaan ruokakulttuuriin kuuluvia kasveja palstallaan. 
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Tutkimukseni osoittaa, että viljelyharrastus on yksi mahdollinen keino edesauttaa niiden hen-

kilöiden kotoutumista, jotka ovat harrastaneet viljelyä jo lähtömaassaan. Elämäntavan jatka-

minen uudessa asuinmaassa auttaa juurruttamaan ihmisen uuteen maaperään, kieleen ja kult-

tuuriin. Haastatteluissa kävi ilmi, että monelle on tärkeää säilyttää yhteys maahan, maaperään, 

sillä palstalla työskennellessä pystyy kuvittelemaan itsensä entiseen kotimaahansa ja läheis-

tensä luo. Toisaalta on tärkeää huomata, että hierarkkisessa kulttuurissa maanviljely voidaan 

nähdä alentavana työnä, eikä se sen takia herätä kiinnostusta kaikissa. Kuitenkin oman 

maanmiesten esimerkki voi kannustaa uuden harrastuksen aloittamisessa.  Viljelyalueen voi 

nähdä kotouttavana tilana, jossa maahan muuttaneilla henkilöillä on mahdollisuus tutustua 

uusiin ihmisiin, viettää aikaa yksin tai ystävien seurassa ja työskennellä omaa hyvinvointiansa 

edistäen. Haastatellut arvostivat sitä, että viljelyalueet ovat vapaita tiloja, joihin kaikki ovat 

tervetulleita mihin vuorokauden aikaan tahansa. Niin kuin Myrénin (1999: 51, 88) tekemässä 

maahanmuuttajien vapaa-ajanviettoa käsittelevässä tutkimuksessa kävi ilmi, mielekkäät har-

rastukset ja vapaa-ajan viettotavat edistävät kotoutumista. Tärkeintä on, että kukin löytää it-

selleen sopivan harrastusmuodon. Se edellyttää eri tahojen aktiivista ja laajaa tiedotusta erilai-

sista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista.  
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