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Kaupunkiviljely 2016
Ystäväkirja
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Alkusanat

Viljely-ystäväkirja on kooste turkulaisten asukkaiden
kesän 2016 laatikkoviljelykokemuksista.
Turun kaupunki tarjosi asukkailleen viljelylaatikot multineen, asukkaiden valitsemiin paikkoihin. Asukkaat loihtivat
mitä monimuotoisimpia viljelyksiä kukin makunsa mukaan,
ruokasienistä yrttikeitaisiin ja näyttäviin kukkaistutuksiin.
Viljelylaatikoita oli kaiken kaikkiaan 87:ssä eri kohteessa,
laatikoita noin 350 kappaletta ja viljelijöitä yli viisisataa.
Kaupunkiviljely synnytti yhteisöllisyyttä, keskustelua ja
`peukutusilmiön`. Viljelylaatikoiden ympärille keräännyttiin
kylvötöiden lisäksi vain viettämään aikaa, piknikille ja
yhteisiin sadonkorjuujuhliin.

Paras idea
kaupungilta
ikinä!

Kaupunkiviljely on yksi valtakunnallisen Vihervuoden 2016
tapahtumista ja se toteutettiin kaupungin
kaunistamisrahaston varoilla.
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Ihanaa! Miten tähän
pääsee mukaan?
Ohikulkijan mieleenpainuvin kommentti

V il

Aurinkotarha

Kirvat pysyvät loitolla,
kun kasveja suihkuttaa
säännöllisesti vedellä,
johon on sekoitettu
tilkka mäntysuopaa.

Sini ja Matt, 1 laatikko
Suosikkimaku puutarhassa?
Rucola
Paras tuoksu?
Krassi
Kaunein väri?
Auringonkukan keltainen
Toimivin viljelymusiikki?
Kaikki käy!

jely vinkki

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Laatikossa on kesän aikana kasvanut auringonkukkia, kehäkukkia, pinaattia, krassia, rucolaa,
salaattia, persiljaa ja tomaattia. Kaikki ehkä tomaatteja
lukuun ottamatta ovat menestyneet hyvin.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

kasvun seuraaminen, sadonkorjuu, ohikulkijoiden
ihastelu ja kannustavat kommentit naapureilta.
Haastavinta taas…

Hyvä kirja puutarhaan?
Linnean luontokirja

pelko vandalisoinnista ja työn hukkaan menemisestä.

Mainio puutarhuri?
Siskoni Rosa

halu todistaa kasvun ihmettä

Suosikkipuutarha?
Kupittaan siirtolapuutarhat

Kyllä!

Viljelemään inspiroi…

Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Vuohenjuusto-pinaatti -pasta
Omien viljelysten suosikkiresepti
Keitä spagetti. Kuullota pannulla pieneksi pilkottuja
valkosipulinkynsiä runsaassa öljyssä. Lisää sekaan
tuoretta pinaattia ja anna pehmetä pannulla. Tarjoa
valmis pasta valkosipulipinaatin, vuohenjuuston ja
halutessasi paahdettujen pinjansiementen kanssa.

“ENNEN VILJELYLAATIKKOA emme
juuri tunteneet naapureitamme. Viljelmien
alettua itää naapurimme alkoivat kuitenkin
pysäyttää meitä rappukäytävässä, ja saimme
paljon kannustavia kommentteja kesän mittaan. Mahtavaa!”
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Laatikkoviljely kiinnosti
kovasti naapureitakin.
Olisivat mielellään
ottaneet osan
laatikoistamme
itselleen.

V il

Joka vuosi
kannattaa
kokeilla uusia
kasveja.

Bermudan
kolmio
x5

5 eri perhettä, 4 viljelylaatikkoa
Suosikkimaku puutarhassa?
Porkkana
Paras tuoksu?
Rucola ja tomaatti

jely vinkki

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Kesäkurpitsa, punamangoldi, japaninotakilokki, herne,
porkkana, punajuuri, tilli, rucola, peruna,
tomaatti, sipuli, krassi, samettikukka, kehäkukka,
orvokki. Kaikki kasvit kasvoivat erittäin hyvin.

Kaunein väri?
Oranssi

Parasta kaupunkiviljelyssä on…

Toimivin viljelymusiikki?
Lintujen laulu

Haastavinta taas…

Hyvä kirja puutarhaan?
Trädgårdsliv

Viljelemään inspiroi…

yhteisöllisyys
oli arvioida kasvien tilan tarve.
kasvien kasvun seuraaminen
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Ehdottomasti!

Kesäkurpitsavuoka
Omien viljelysten suosikkiresepti
1 kesäkurpitsa
4 tomaattia
1 paketti fetaa
3 rkl oliiviöljyä
mustapippuria
oreganoa
Asettele viipaloidut kesäkurpitsat, tomaatit
ja feta kerroksittain vuokaan. Lisää oliiviöljyä
sekä mausteita joka kerroksen väliin.
Kypsennä uunissa 200 asteessa noin tunti.

5

Miten te olette voineet
saada nämä kaikki
kasvamaan näin
reheviksi?
Ohikulkijan mieleenpainuvin kommentti

V il

Elinan
lähiparatiisi

Ole läsnä
ja rauhassa.

As Oy Tammenkoron viljelyporukka, 2 korkeaa ja
2 matalaa laatikkoa
Suosikkimaku puutarhassa?
Rapea tuoresalaatti, sipulit, herneet, retiisi ja lehtikaali niin kauan kuin kaalimadot antoivat sitä meille
Paras tuoksu?
Tilli
Kaunein väri?
Vihreän eri sävyt
Toimivin viljelymusiikki?
Hiljaisuus
Motto?
“Jos on napa, tapa”
(hoito-ohje etanoille)
Suosikkipuutarha?
Turun vai? Sitten se on Elinan
lähiparatiisi, se lehdestä tuttu :)

jely vinkki

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Mangoldi, sokeriherne, mansikka, porkkana, sipuli,
persilja, kehäkukka, pinaatti, 3 lajia salaattia, tilli, ruohosipuli, retiisi, samettikukka, lehtikaali. Mangoldi ja
pinaatti menestyvät parhaiten.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

tutustuminen naapureihin
Haastavinta taas…

Mangoldikääryleet
ja lehtikaalisipsit
Omien viljelysten suosikkiresepti
Ryöpätään lehtiä, täytteeksi savukinkkua,
juustoa, kermaa, mausteita ja uuniin. Mangoldin käyttö kaikessa paistetussa ruuassa.
Lehtikaalisipsit: pyöritetään öljyssä ja laitetaan uuniin, lisätään vähän suolaa päälle.

ötökät, jos on pakko keksiä jotain haasteita…
Viljelemään inspiroi…

aluksi ulkomailta tutut esimerkit kaupunkiviljelystä sekä yhteisöllisyyden mahdollisuus naapureiden
kesken. Kun kasvit tulivat esiin, inspiroi Johannan
kokemukset ja osaaminen sekä kasvun seuraaminen
ja ihanat maut.
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Kyllä!

”PIHATALKOIDEN YHTEYDESSÄ
pidettiin Elinan lähiparatiisin avajaiset,
joissa esiintyi saksofonisti Jaakko Martikainen ja sirkustaiteilija Oliver Ewart. Yhtiön
asukkaat 50-luvulta nykypäivään eivät
muista koskaan kokeneensa moista ja
kehuivat tunnelmaa.”
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Erilaisia
sipuleita

V il

3 + 1 viljelylaatikkoa eri viljelijöillä
”SIPULIN VILJELY on tosi helppoa ja
nopeaa. Minä sain aika paljon sipuleita
ja jaoin niitä kahdelle naapurille myös.”

jely vinkki

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Olen kasvattanut sipuleita, perunaa, yrttejä.
Yhdessä laatikossa erilaisia yrttejä ja kurkkuja. Parhaiten
menestyy varmaan sipulit. Peruna kasvoi tosi nätiksi, voi
sanoa kuin taidetta, mutta sain muutamia pari kilo perunaa
laatikoista. Yrtit menestyivät hyvin. Käytin niitä koko ajan
keittoihin ja salaatteihin.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

Kaupunkiviljely on hauska juttu. Se piristää. Elämäni ei ole
tylsää nyt. Ohikulkijoiden kommentit olivat positiivisia.
Haastavinta taas…

Kirppuja, kärpäsiä, hyttysiä oli häiriönä. En voi kuvitella,
että liika kastelu tekee perunoille huonoa. Oksat kasvavat
tosi isoksi.
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Tavoitteena on viljellä jatkossakin.

Pelargoniat voivat hyvin
viljelylaatikoissa kun
kasveja on poistettu.
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Galgplätten
Kolme laatikkoa, yksi viljelijä
(joskin tuuraajia on ollut useita)
Suosikkimaku puutarhassa?
Salvia!
Paras tuoksu?
Samettikukat ja salvia
Kaunein väri?
Punaoranssin samettikukkien tulisävyt
Toimivin viljelymusiikki?
Mehiläisten humina; yllättävän hyvin toimi
myös vähäisen kesäliikenteen rytmi
Suosikkipuutarha?
Kaikki näkemäni laatikot ovat ilahduttaneet.
Etenkin Lonttisissa ihan Rautatiensillan
vieressä olivat erityisen hienot ja paikassa,
jossa todella toivat iloa.

Parasta kaupunkiviljelyssä on…

kauniit viljelmät, ihmisten palaute ja se, että
ohikulkijoista monet tulevat juttelemaan.
Haastavinta taas…

etanat, vedenkanto ja välillä ajan puute.
Viljelemään inspiroi…

kaunis puistonurkka, jossa valitettavasti paljon roskaa.
Kaipasi kukkasia!
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Ilman muuta!

Kesäkurpitsaletut
soijatsatsikin ja salvian kera
Omien viljelysten suosikkiresepti
Kesäkurpitsaraaste, soijajogurtti, tattarijauho,
salvia, suola, öljyä. Kaikki muu viljelylaatikossa eli kukat olivat lähinnä koristeita :)
“HASSUA, mutta myös vähän ikävää, kun
joku oli ajatellut, että kaupungin projekti
tarkoittaa, että tuodut laatikot ovat kaikille.
Ko. henkilö oli laittanut laatikon täyteen, ja
olisi kyllä saanut pitää yhden laatikoista, kun
viljelykaveri ei sittenkään ehtinyt mukaan.
Mutta kun kasveja rupesi tulemaan niin
paljon etten enää itse saanut tilaa, olin vähän
pettynyt. En kuitenkaan valitettavasti saanut
häneen yhteyttä. Mutta kyllä laatikot täyttyivät lopulta kummiskin!”
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Helianthus
Benita tillsammans med en väninna, 1 låda
Suosikkimaku puutarhassa?
Persilja
Paras tuoksu?
Jorden efter regn
Kaunein väri?
Den spröda gröna färgen
när plantorna ännu är små
Toimivin viljelymusiikki?
Debussys En fauns eftermiddag
Mainio puutarhuri?
Gunnel Carlson
Suosikkipuutarha?
Rosengårds trädgård i Stockholm

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

I vår låda växte sallad, persilja, dill, spenat, ärter, morot,
rödbeta, ringblomma och solros. Sallad och spenat gav
bra skörd i början av sommaren. Den senare sådde lyckades inte. Ringblommor och solrosor blommade fint.
närheten till pallkragen.

Vi borde också ha
nappat på möjligheten
att odla i pallkrage.

Haastavinta taas…

Ohikulkijan mieleenpainuvin kommentti

Parasta kaupunkiviljelyssä on…

att komma ihåg att vattna.
Viljelemään inspiroi…

Har tidigare erfarenhet att odla på balkong,
men nu bor vi utan balkong.
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Gärna!
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V il

Ilpoisten
Jaakkima

Tuntuu, että meillä kaikki
ovat viihtyneet, niin viljelijät kuin
kasvitkin. Kurpitsoista kasvoi
valtavia, tuottivat hyvin hedelmää,
mutta veivät paljon tilaa. Peruna
oli suuri ihana yllätys molemmille
perunan viljelijöille. On hyvä,
että auringonkukilla on
tilaa kasvaa.

x8
x5

8 aikuista, 5 lasta, 13 laatikkoa
Kaunein väri?
Mielestäni keltainen on puutarhan
kaunein väri
Toimivin viljelymusiikki?
Alkukesän linnunlaulu, ehdottomasti
Mainio puutarhuri?
Eräs viljelijä: “Mainioksi puutarhuriksi ehdotan Sirkkaa, jonka aktiivisuuden ansiosta
saatiin kaikki viljelystä nauttia
Suosikkipuutarha?
Ihan omat viljelykset

jely vinkki

Kuka viljelee? Kuinka monta viljelylaatikkoa?

Meillä on 13 laatikkoa, joista olemme osan jakaneet
kahdeksi laatikoksi ja se onkin muutamille kasveille hyvin
riittänyt. Meitä viljelijöitä on kahdesta naapuritaloyhtiöstä
sillä puistokaistale sijaitsee yhtiöittemme välillä. Ja se
onkin ollut hauskaa, sillä olemme saaneet ihailuja molemmilta puolin. Yhteensä meitä on 5 lasta ja 8 aikuista.
Mitä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Kaikki on tänä kesänä kasvanut hurjasti. Yrttejä, salaattia,
kaaleja, pinaattia, kesä- ja isoa kurpitsaa,
avomaan kurkkua, porkkanaa, sipulia, härkäpapua, auringonkukkaa, kesäkukkaa, balsamia ja perunaa.
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Kaikkien lähettämien kommenttien mukaan: kyllä haluamme jatkaa! Oikeastaan haluaisimme laajentaa viljelyksiä,
halukkaita mukaan tulijoita on ilmaantunut. Vieläköhän
laatikoita mahtaisi saada?

Omien viljelysten
suosikkiresepti
Uudet perunat ja sipulit. Suuri osa sadosta
on voitu hyödyntää ilman valmistusta.
Minttujäätee on myös maukasta.

“JÄNNÄÄ ON OLLUT, että esim. korkeassa naapuritalossa on usea kotona aikaansa viettävä eläkeläinen nauttinut katsellessaan touhuamme ja ilmaissut nautintonsa
ja halunsa olla tavalla tai toisella mukana;
ehkä ensi kesänä ns. yhteislaatikoita.”

Ilpoisten
Jaakkima
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x8
x5

8 aikuista, 5 lasta, 13 laatikkoa

“MINUN LAATIKOSSANI kasvaa onnistuneesti parsa-, ruusu- ja lehtikaalia.
Pidin harsoa taimien päällä. Juhannukseen asti ettei niihin tullut kaalimatoja.
Myöhemmin lehtiä hieman reijitettiin,
mutta ei haitaksi asti. Parsakaalit olen
jo ottanut pois, mutta lehtikaalia tulee
varmasti pitkälle syksyyn. Lisäksi
lavassa on kesäkurpitsa ja salaattia.
Mukavasti on tullut satoa. Kesän säät
ovat suosineet niin, ettei ole tarvinnut
joka viikko kastella ja aurinkoakin on
ollut riittävästi. Ensi kesänä laitan ainakin lehtikaalia ja kokeilen jotain uutta.”
“KAIKKEIN IHANINTA on ollut nähdä
lasten ilo sadon korjuuta tehdessämme.
Perunoiden kaivuu oli erityisesti vanhemman lapseni mieleen! Pienempi piti
kovasti kasvien kastelusta. Salaattikin
on maistunut heille paremmin kun ovat
sen saaneet itse kasvattaa. En ole kyllä
itsekään syönyt ennen niin maukasta
ja tuoretta uutta perunaa, kuin tuo itse
kasvatettu on ollut!”
“LAATIKOSSANI KASVAA auringonkukkia ja pinaattia. Kaaleja kokeilin,
mutta madot söivät kaalien lehdet
pilalle. Parasta kaupunkiviljelyssä on
ollut ilo nähdä kasvien kasvu. Miten
valtavasti satoa on tullut muille ja itsellenikin. Sain Sirkan sadosta valtavan
kesäkurpitsan syötäväksi. Sitä riitti kyllä
syötäväksi ja oli tosi hyvää!:)”

“ENSIMMÄINEN kokemuksemme
laatikkoviljelystä on ollut todella mielenkiintoinen ja opettavainen. Uutta
tietoa on tullut rutkasti niin itselle kuin
lapsillenikin (5v. ja 2v.) Kokemukseni
viljelemisestä kun on tätä ennen rajoittunut lähinnä parvekeyrttien ja kukkien
istuttamiseen. Viljelimme siis perunaa,
sipulia, muutamaa salaattia, porkkanaa
ja syötäviä kukkia. Olemme todella
tyytyväisiä tämän vuoden tuotoksiin ja
odotamme innolla ensi kesän viljelyksiä!”

“IHANA LAATIKKOVILJELYKESÄ
alkaa olla takana päin! Kahdesta ja
puolesta laatikosta on saatu kymmenen litraa perunaa, paljon porkkanaa,
punajuurta, yrttejä ja alkukesästä
ihailtiin myös samettiruusuja. Toiselta
viljelijältä saadut kesäkurpitsan taimet ovat tuottaneet valtavan sadon.
Kaikkein huikein elämys on ehkä ollut
seurata siemenestä asti kasvatettujen jättiläiskurpitsojen kasvua.”

“KESÄ ON OLLUT HIENO ja meillä
on aivan lähellä viljelyksiä pihakaivo,
josta olemme veden saaneet. Alkukesästä tuntui, että kirvoja on paljon,
mutta ei ne oikeastaan tainneet
muihin vaikuttaa kuin härkäpapuihin.
Anne kertoo, että: Haastavinta ollut
kaalien madot. Ei siis varsinaisia
haasteita kun turmelijoitakaan ei
ollut yhtään; ei jäniksiä eikä ihmisiä,
jokunen etana loppukesästä ilmestyi.
Ei kuitenkaan mikään siruetana.”

“KOULUIKÄISET LAPSET ovat osallistuneet innokkaasti viljelystä, istuttaneet,
hoitaneet ja korjanneet satoa. Itse
kasvatetut kasvikset ovat maistuneet ja
porkkanoita on kiskottu kavereidenkin
iloksi pitkin kesää. Laatikoilla on tavannut mielenkiintoisia ihmisiä, olen saanut
jopa kuulla juuresten ja vihannesten
nimet urduksi. Eivät kuitenkaan jääneet
mieleen… Odotamme lasten kanssa jo
ensi kesän uusia viljelykokeiluja.”

“VILJELEMÄÄN INSPIROI
1-vuotias tyttäreni, jolle halusinnäyttää kasvin kasvua. (Taisin kyllä
olla vuoden liian aikasessa tähän
tarkoitukseen:).)”

“MEILLÄ ON taloyhtiön pihassa muutama marjapensas ja omenapuu ja jo
vuosia sitten rakensimme muutaman
henkilön kanssa pihalle oman kasvihuoneen. Piha on viihtyisä ja näistä tekijöistä syntyi ajatus hakea paikkaa. Loistava
etu meille oli se, että puistoalue on
kahden taloyhtiön välinen kaistale ja
siinä mielessä helppo hoitaa ja valvoa.”

“MINULLA ON yksi laatikko, johon
sain muilta viljelijöiltä paljon apuja; ylimääräisiä siemeniä, taimia. Kiitoksia!”

“YHTEISÖLLISYYS – INDIVIDUALISMI
on mielenkiintoinen seikka näinkin
pienessä spontaanissa yhteisössä. Eräs
viljelijä protestoi ryhmän vetäjälle sähköpostien määrää, pari ei reagoi kysymyksiin mitenkään ja sen sijaan taas 4-5 on
aina innostunut muiden tapaamisesta ja
viestittelee mm. että laatikosta saa silloin
ja tällöin ottaa. Lasten aito innostus on
ollut ihanaa ja siihen suuntaan kannattaa
ehkä jatkaakin. Ryhmänvetäjän näkökulmasta on joskus vaikea tehdä tulkintoja.
Olisi hienoa, jos kaikki saisi mukaan esim.
omaan facebook-ryhmään ja sitä kautta
kertoa kuulumisia ilman sähköpostin
rasitusta. Pientä pulmat silti ovat olleet,
mutta on todettava, etteivät kaikki ole
”innostuneita yhteisöllisyydestä tässä
mielessä”.”
“KOLME TÄRKEÄÄ JUTTUA olivat
hyötyviljely, yhteistoiminta ja erityisesti
lasten ja myös meidän aikuisten oppiminen viljelystä. Ja onhan tämä palkinnut: ahaa-elämyksiä ovat varmaan
kaikki saaneet. Se on tietty todettava,
että kaupungin toimittama multa oli
erinomaista kasvupohjaa.”
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Ilpoisten
kallio- ja
kaalilaatikko
x5

5 henkilöä, 1 viljelylaatikko
Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Laatikon vierelle olen vienyt pari
tuolia, jossa aina jonkun kanssa
parannetaan maailmaa tai olen
siellä lueskellut kirjaa tai soitellut
puheluja. Puhumme yleisesti että
menemme ”tiluksille”.
Vaikka on kaupungin tontilla, tuntuu,
kuin se olisi ”oma” paikka! Paikka
on katseilta piilossa, ja tuntuu, että
siellä on ihan omanlaisensa mikroilmasto. Sinne ei juuri esim. tuule.

Tilliä, persiljaa, joku muu yrtti (sitruunamelissa yms.?),
salaatti, tomaatti. Tomaatti on jättisuuri pensas, joka on
osittain valunut pois koko laatikosta ja peittää muut alleen. Paljon raakileita, toivottavasti ehtivät kypsyä.
Haastavinta taas…

on kastelu, Turun kesä on ollut aika vähäsateinen, ainakin
täällä Ilpoisissa.
Viljelemään inspiroi…

juuri se, että voi omasta maasta hakea yrttejä. Ja se on
vielä lähellä, ei tarvitse raahautua minnekään kilometrien
päähän palstoille. Eräs vanhuskin otti itselleen boxin;
mikään palstaviljely ei todellakaan olisi hänellekään mahdollista.
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Ehdottomasti haluan viljellä ensi vuonnakin!

Möössi uusille
perunoille/kalalle
Omien viljelysten suosikkiresepti
turkkilaista jogurttia
persiljasilppua
tillisilppua
töräys sinappia ja hunajaa
suolaa
pippuria
Kaikki maun mukaan, sekoitetaan.
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Laatikot ovat sen verran
syrjässä, että ohikulkijat
ovat harvassa. Naapurit
ovat kuitenkin ihailleet satoa
ja käyneet kuulemma
välillä kurkkimassa, miten
viljely etenee.

Iso-Heikkilän
epäkasvitieteellinen
puutarha

Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Ehdottomasti!

3 naapuria, 2 viljelylaatikkoa
Mikä laatikoissanne kasvaa?
Mikä menestyy parhaiten?
Samettikukkaa, kehäkukkaa, persiljaa,
basilikaa, tomaattia, salaattia, avomaankurkkua, kesäkurpitsaa, retiisiä, pinaattia,
ruohosipulia, minttua, papuja, krassia. Siis
liikaa kaikkea, koska innostus oli suurempi
kuin laatikoiden koko.
Haluaisitko viljellä jatkossakin?
Ehdottomasti kyllä!

Parasta kaupunkiviljelyssä on…

ajanvietto laatikoilla ja kasvien kasvutahdin ihailu. Viljelylaatikoilla on mm. vietetty juhannusta ja juhlistettu asuntokauppoja. Lisäksi se, että kerrostalossakin asuva pääsee
viljelyhommiin. Facebook-ryhmässä on ollut mukavaa
seurata muidenkin intoilua.
Haastavinta taas…

oli mahduttaa laatikoihin kaikki se, mitä teki mieli viljellä.
Loppukesästä haasteeksi osoittautui myös kotiloiden
invaasio.
Viljelemään inspiroi…

vaivattomuus, kun laatikot ja mullat tuotiin suoraan paikan
päälle ja viljelyksille on kotoa lyhyt matka.

Etikkakurkut
Omien viljelysten suosikkiresepti
Avomaankurkkuja, kruunutilliä, mustaherukanlehtiä, piparjuurta, sinapinsiemeniä, mustapippuria, suolaa, sokeria, etikkaa, chiliä.
”DIY-ALTAKASTELUJÄRJESTELMÄ
(ESIM. TOMAATEILLE): rei’itä 1,5 litran
muovipullo ja kaiva se mullan alle niin että pullon
suu jää mullan pinnan yläpuolelle. Täytä vedellä.
Näitä voi käyttää myös lyhyen lomamatkan aikana varakastelujärjestelminä, kun tekee vain 1-2
reikää/pullo, jotta vesikulkeutuu tasaisen hitaasti
multaan. Idea on alun perin Pinterestin kautta
täältä: http://thegardeningcook.com/sodabottle-dripfeeder-for-vegetables/”
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Noi viljelylaatikot ovat
mun mielestä kesän
parhaita asioita.
Ohikulkijan mieleenpainuvin kommentti

V il

Kannattaa varata aikaa
kasteluun. Viljelykaverin
kanssa rupatellessa ja
kannullisia kantaessa
vierähtää helposti tovi,
jos toinenkin!

Itumammat
2 itumammaa, 2 viljelylaatikkoa
Paras tuoksu?
Sade
Kaunein väri?
Vihreä

jely vinkki

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Laatikossa kasvaa parhaiten kesäkurpitsa ja persilja
sekä kukoistaa köynnöskrassi. Lisäksi laatikoissa kasvaa
ruohosipuli, viinisuolaheinä, timjami, kirveli, mangoldi,
pikkusamettikukka, lehtisalaatti, purjo ja tilli.

Toimivin viljelymusiikki?
Linnun laulu

Parasta kaupunkiviljelyssä on…

Hyvä kirja puutarhaan?
Puutarhanhoito poropeukaloille

Haastavinta taas…

kasvun seuraaminen ja sato
tuholaiset lehtikaalissa
Viljelemään inspiroi…

kaupungin tarjoamat laatikot
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Kyllä!

Omien viljelysten
suosikkiresepti
Kesäkurpitsaa voi käyttää vaikka mihin.
Lasagnelevyt voi korvata kesäkurpitsalla
kokonaan tai osittain. Kesäkurpitsaa voi laittaa myös kaurapuuroon tai vaikkapa syödä
perinteisiä täytettyjä kesäkurpitsoja.

“TAPASIMME VAUVATREFFEILLÄ.
Kaikki alkoi toisen ”piruuttansa” heittämästä ehdotuksesta kaupunkiviljelylaatikon
tilauksesta viimeisenä mahdollisena päivänä.
Viljelylaatikon ansiosta meistä tuli ystävät ja
saimme vaihdettua kokemuksia myös vauvan
hoidosta tuoreina vanhempina.”
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Itärinteen
vihannes

V il

2 viljelylaatikkoa
Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Tomaattia, pensaspapuja, avomaankurkkua sekä auringonkukkia. Auringonkukat sekä avomaankurkku menestyivät parhaiten.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

joutomaan hyväksikäyttö
Haastavinta taas…

muistaa kastella
Viljelemään inspiroi…

Onk nää suvvai kene?

ilmainen ruoka
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Ohikulkijan mieleenpainuvin kommentti

Ehdottomasti!

jely vinkki

Muista kastella ja
muista, ettei istuta
liikaa kasveja yhteen laatikkoon.
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Etkö ole vieläkään
nostanut niitä perunoita?
(heinäkuun puolivälissä)
Ohikulkijan mieleenpainuvin kommentti

Kirkonrinteen
keidas
Tanja ja Suvi, 2 viljelylaatikkoa
Suosikkimaku puutarhassa?
Tuoreet herneet
Paras tuoksu?
Timjami
Kaunein väri?
Sirkkalehden vihreä
Toimivin viljelymusiikki?
Tuulen humina ja kaupungin äänet

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Herneitä, kesäkurpitsaa, perunaa, porkkanaa, pinaattia,
yrttejä. Lehtikaaliakin oli vähän, mutta sen vei kaalikoi.
Erityisesti herneet ja perunan varret kasvavat hyvin.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

ulkoilu ja multa kynsien alla.
Haastavinta taas…

kaalikoiden torjunta

Hyvä kirja puutarhaan?
Ullenius: Keittiöpuutarhurin käsikirja

Viljelemään inspiroi…

Mainio puutarhuri?
Arno Kasvi

Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Suosikkipuutarha?
Luostarinmäki

Viljelyvinkki:

kevätsää
Kyllä!
Kumppanuuskasvit

Tofu-pinaattipiirakka
Omien viljelysten suosikkiresepti
Levitä piirakkapohjan päälle tuoretta
pinaattia ja luomutofua kuutioina. Kaada
päälle sekaisin vatkatut 4 munaa ja purkki
kaurakermaa/ruokakermaa, maustettuna
yrttisuolalla ja ripauksella muskottipähkinää.
Paista 200° 30-40 min.
“TYÖPÄIVÄN JÄLKEEN ei jaksanut
lähteä Euroopan meripäivän konserttiin,
mutta sitä saattoi hyvin kuunnella myös viljelylaatikolla kylvöksiä kastellen!”
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Käpysten
kukka
ja kaali

V il

Kokeile rohkeasti uusiakin kasveja sekä viljelyssä että ruuanlaitossa.
Viljelyssä voi onnistua
ilman mitään aiempaa
kokemusta.

As Oy Harakkakallion asukkaista muutama lapsiperhe, 8 viljelylaatikkoa
Suosikkimaku puutarhassa?
Minttu, lehtikaali, punajuuri, herneet
Paras tuoksu?
Minttu
Kaunein väri?
Kyssäkaali ja kehäkukat

jely vinkki

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Laatikoissamme kasvoi kahdenlaisia herneitä, kesäkurpitsaa, kyssäkaalia, erilaisia yrttejä, salaatteja, porkkanaa,
punajuuria, lehtikaalia, härkäpapuja, pinaattia, kehäkukkia. Kaikki muut paitsi kyssäkaalit ja härkäpavut menestyivät hyvin.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

Toimivin viljelymusiikki?
Lasten innostuneet huudahdukset

lasten mukana oleminen viljelytouhuissa. Lapset oppivat
miten ruoka kasvaa.

Haluaisitko viljellä jatkossakin?
Ehdottomasti kyllä!

Haastavinta taas…

kasteluvesien kantaminen asunnoista viljelyksille.
Viljelemään inspiroi…

viljelypsykoosi ja kovat luulot! Osalla viljelijöistä oli ennestään kokemusta viljelytouhuista, osa taas halusi vain
kokeilla. Oli innostavaa nähdä miten eri kasvit menestyivät viljelylaatikoissa.

Smoothie
Omien viljelysten suosikkiresepti
Viljelylaatikoista minttua ja lehtikaalia, sekaan
banaani, chia-siemeniä ja mantelimaitoa.
Blenderillä sekaisin ja valmis syötäväksi.

17

Myllykoti
Myllykoti Oy, 2 viljelylaatikkoa
Suosikkimaku puutarhassa?
Mansikka
Paras tuoksu?
Tilli
Kaunein väri?
Punainen
Toimivin viljelymusiikki?
Omat rallatukset

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Mansikkaa, tilliä, salaattia, ruohosipulia. Kaikki
menestyivät hyvin.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

Omien viljelysten
suosikkiresepti
Salaatinlehtiä, tilliä, ruohosipulia. Muuta
maun mukaan: basilikaa, tomaattia, kurkkua.

itse viljely
Haastavinta taas…

sopiva paikka laatikoille
Viljelemään inspiroi…

sato

V il

jely vinkki

Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Kyllä!

Muista kastella välillä
ja popsi kypsät pois
ettei mätäne.
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Meillä on taloyhtiön
kokous.Tultiin kysymään
saadaanko sun ylimääräiset
multapussit meidän
kukkapenkkiin?
Ohikulkijan mieleenpainuvin kommentti

V il

Nahkurinniityn pupubaari

Osta valmiita taimia
ja valitse kasvupaikan
aurinkoisuusaste oman
viitseliäisyyden
mukaan.

Neljä naapuria, neljä laatikkoa
Suosikkimaku puutarhassa?
Avomaankurkku
Paras tuoksu?
Orvokki
Kaunein väri?
Ruusupavun punainen

jely vinkki

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Orvokkeja, perunaa, avomaankurkkua, ruusupapua, kesäkurpitsaa, maissia, sipulia, ruohosipulia, tilliä…
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

oma julkinen olohuone kaupungissa.
Haastavinta taas…

Omien viljelysten
suosikkiresepti
Kävele torille ostamaan savukalaa.
Nosta perunat ja valitse tillinvarret.
Napostele avomaan kurkkuja.
Palaa kotiin keittämään perunat.
Nauti!

on hyväksyä se, että kasvit kasvavat omassa tahdissaan
ja omalla logiikallaan.
Viljelemään inspiroi…

mullan tuoksu ja tuntu.
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Kyllä!

“SAATIIN OIKEIN maininta
paikallislehteen kun laatikonnurkalle ilmestyneet kukantaimet
olikin ryöstetty toiselta viljelijältä.”
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Tosi kivaa ja hienoa,
että on saanut olla
rauhassa!
Ohikulkijan mieleenpainuvin kommentti

Nunnanniitty

V il

Sari ja Leena, 3 viljelylaatikkoa
Suosikkimaku puutarhassa?
Peruna
Paras tuoksu?
Kukkien tuoksu
Kaunein väri?
Vihreä
Toimivin viljelymusiikki?
Linnun laulu

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Perunaa, härkäpapua, kesäkurpitsaa, valkosipuli, sipuli,
purjo, herne, pinaatti, retiisi, kukkia, munakoiso, persilija
ja juuriselleri. Parhaiten menestyi peruna ja sipuli.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

lähellä ja mukavaa
Haastavinta taas…

vedenkanto

Mainio puutarhuri?
Arno Kasvi

Viljelemään inspiroi…

Suosikkipuutarha?
Kasvitieteellinen Ruissalossa

Haluaisitko viljellä jatkossakin?

itsekasvatetut tuotteet
Todellakin!

jely vinkki

Kokeilkaa syysperunaa ja
retiisiä.
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Tämä hevonen kyllä
tunnistaa, mikä on
istutettua ja mikä ei.
– Kullannupun omistaja
Ohikulkijan mieleenpainuvin kommentti

V il

Olutporkkana

Kirjoita ylös mitä kylvät mihinkin, ole tarkka, ota kuvia. Älä
turhaudu, jos ne eivät kasva
viikossa, kyllä ne sieltä tulevat.
Tiedä miten paljon mikäkin
vaatii tilaa.

4 laatikkoa Tuomaanpuistossa
Suosikkimaku puutarhassa?
Lipstikka, persilja, tilli
Paras tuoksu?
Tomaatti, basilika
Kaunein väri?
Vihreä ja keltainen
Toimivin viljelymusiikki?
Piippolan vaari

jely vinkki

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

No kuule, mitä siellä ei kasvaisi: herne, porkkana, maa-artisokka, punajuuri, (periaatteessa ehkä) peruna, munakoiso (jäi
kesäkurpitsan alle), basilika, lehtipersilja, rucola, lehtisalaatti,
lehtikaali, mustakaali, pinaatti, sitruunakorianteri, tilli, tomaatti,
kevätsipuli, kesäkurpitsa. Laatikoidemme menestyjät olivat
pinaatti, tomaatti, basilika ja aivan ällistyttävä maa-artisokka.
Lehtikaalin ja mustakaalin söivät tuholaiset ja kun ne oli popsittu alkoi tuholaiset siirtymään kohti basilikaa ja rucolaa.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

onnistumisen tunne, yhteisöllisyys, oppiminen, itse kasvatettua
ruokaa, helppous.
Haastavinta taas…

kastelu, sijoittaminen, niin, että se olisi kaikkien viljelijöiden
matkan varrella.
Viljelemään inspiroi…

MAHDOLLISUUS ja sosiaalisessa mediassa jaettu Turkulaisen
artikkeli, muuten ei olisi tiedetty.

Kesäkurpitsapitsa
ja pinaattilätyt
Omien viljelysten suosikkireseptit
“ILKIVALLALTA emme säästyneet
mekään, parhaimmat porkkanat menivät muihin suihin, mutta muutoin viljely oli
todella hauskaa. Saimme myös järjestettyä sadonkorjuujuhlan istutuksilla.”
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V il

jely vinkki

Jos lähellä on puistoalue,
nurmikon leikkaamisen jälkeen
voi kerätä nurmikkoa katteeksi
viljelyksille, lannoitteeksi ja estää kosteutta haihtumasta. Jos
alueella on paljon kotiloita,
tätä ei kannata tehdä.

Pieniä iloja
2 perhettä, naapurukset.
4 aikuista ja 4 lasta, 2 laatikkoa
Suosikkimaku puutarhassa?
Sipulinvarsi, lehtikaali
Paras tuoksu?
Leikattu ruoho
(laatikoita ympäröivässä puistossa)
Kaunein väri?
Violetti lehtikaali, mangoldin
keltaiset lehtiruodit
Toimivin viljelymusiikki?
Linnunlaulu

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Laatikossa kasvoi mangoldia, lehtikaalia, unikoita, auringonkukkia,
muutama härkäpapu, valkosipulin itusilmuja, ilmasipulia. Parhaiten
menestyivät mangoldi ja auringonkukat. Mikään ei epäonnistunut
täysin. Loppukesästä madot söivät lehtikaalit.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

jos laatikot ovat tuottaneet iloa jollekin ohikulkijalle, toiseksi parasta että kaikki onnistui ja kukaan ei ole tuhonnut viljelyksiä, kolmanneksi reissut laatikoille lapsen kanssa ja hyvä sato.
Haastavinta taas…

kasteluveden kuskaaminen, hoitui kottikärryillä joihin lastattiin kastelukannut ja kanisterit. Matka laatikoille kotoa oli onneksi lyhyt.
Viljelemään inspiroi…

loistava idea kaupungilta, tähän oli pakko tarttua vaikka aikaa ja
energiaa ei olisi ollutkaan.
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Ehdottomasti kyllä!

Lehtikaalimangoldimunakas
Omien viljelysten suosikkiresepti
lehtikaalia ja mangoldia
rasvaa tai öljyä
4-6 munaa
suolaa
mustapippuria
1-2 rkl vettä
halutessasi yrttejä esim. timjamia tai ruohosipulia
juustoa, esim. feta tai cheddar
Suikaloi lehtikaalin ja mangoldin lehtiä reilu määrä,
laita rasvaa/öljyä pannuun ja paistele suikaleita
muutama minuutti. Sekoita kulhossa munat,
mausteet ja lorausvettä, kaada kuumaan
pannuun ja sekoittele munakasmassaa.
Loppuvaiheessa lisää juustoa pintaan.
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Onk sielä mittää?
Ohikulkijan mieleenpainuvin kommentti

V il

Poikain
palstat

Herneet vain
toiseen reunaan,
ei ympäri laatikon
reunaa.

Jiro, Peetu, Ilja, Marjo ja Päivi, 4 laatikkoa
Suosikkimaku puutarhassa?
Herne, persilja
Paras tuoksu?
Sitruunamelissa, samettikukka, timjami
Kaunein väri?
Liila lehtikaali
Toimivin viljelymusiikki?
Linnun laulu
Mainio puutarhuri?
Arno Kasvi
Suosikkipuutarha?
Turun kasvitieteellinen puutarha

jely vinkki

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Herne, sitruunamelissa, bataviansalaatti, pinaatti; parsakaali, lehtimangoldi samettikukka; lehtikaali, tilli, persilja,
valkosipuli, samettikukka, jääsalaatti; porkkana, lehtikaali,
auringonkukka, samettikukka, timjami. Parhaiten menestyvät lehtimangoldi, pinaatti, herne, auringonkukka.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

kun tuotiin tarvikkeet paikanpäälle. Saa oman maan
maisteltavia ja saa kaupunkioloissa harrastaa kasvimaan
hoitoa.
Haastavinta taas…

kaaliperhosten torjuminen.
Viljelemään inspiroi…

kun saa maalta muuttaneena viljellä kerrostalossa asuen.
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Kyllä!

Lehtikaalimangoldimunakas
Omien viljelysten suosikkiresepti
200 g tuoretta pinaattia ja lehtimangoldia
1 rkl öljyä paistamiseen
5 dl kauramaito
1 dl soijajauho
3/4 dl ruisjauho
2 dl vehnäjauho
1 dl vesi
1,5 tl suola
1,5 tl sokeri
öljyä paistamiseen
Silppua pinaatti ja lehtimangoldi ja freesaa se kuumalla
pannulla öljyssä, anna jäähtyä. Vatkaa kauramaidon
joukkoon jauhot, suola ja sokeri. anna turvota. Sekoita
joukkoon pinaatti-lehtimangoldiseos. Paista öljyssä
kullanruskeiksi molemmin puolin.
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Viljelyn alkuaikoina laatikoille tuli
kaksi satunnaista ohikulkijaa, mies
ja nainen, jotka eivät olleet toisilleen tutut. Puheltiin niitä näitä ja he
ihastelivat laatikoita. Tulin sanoneeksi,että nurmikentän toisella puolella asuvat naapurit eivät pitäneet
ajatuksesta ollenkaan. Mies siihen
ihmetteli, että miten kummassa voi
ajatella niin, kun nytkin tässä kolme
toisilleen tuntematonta ihmistä vaihtaa kuulumisia kuin vanhat tutut :)

Pumipuutarhurit
Kolme pumi-rotuisen koiran omistajaa,
4 laatikkoa.
Suosikkimaku puutarhassa?
Varmasti rucola ja retiisi
Paras tuoksu?
Hajuherne
Kaunein väri?
Sininen ruiskukka ja koko hajuherneiden
kaunis värikirjo
Toimivin viljelymusiikki?
Omat rallatukset

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Parasta kaupunkiviljelyssä on…

Kaksi perunaa, jotka kukkivat aivan valtavin kukkatertuin. Rucolaa, joka tuotti runsaan sadon ja tuli
syötyä viimeistä vartta myöten… itikoillekin jäi vähän.
Tilliä, joka myös tuotti runsaan sadon, ja oli hyvin aromikasta. Retiisejä koitettiin kasvattaa kaksikin kertaa,
mutta parhaiten kasvoivat vaan lehdet. Olisikohan
retiisi vaatinut hiukan laihemman mullan?

että saa syödä itse kasvatettuja herkkuja, ja
kasvun seuraaminen.

Samettiruusuja oli kirvoja torjumassa. Ne kasvoivat
valtaviksi pensaiksi. Sekalaisia kesäkukkia, kehäkukkia, hajuherneitä ja ruiskukkia sekä yksi auringonkukka. Kaikki kukkivat ja kasvoivat valtavasti. Kolme kesäkurpitsaa, jotka tuottivat toistakymmentä kurpitsaa.
Kolme lipstikkaa, jotka jäivät ikävä kyllä rehottavien
kesäkurpitsojen alle.

Viljelemään inspiroi…

Parhaiten siis kasvoivat peruna, ainakin varsista päätellen, rucola, tilli, kukat ja kesäkurpitsat.

Haastavinta taas…

ovat naapurit, jotka eivät olisi halunneet
katsella laatikoita ikkunastaan. Haastavaa
oli myös kastelu kuivana aikana.
varmaan kotoa peritty innostus viljelemiseen,
mikä ei ole kerrostalossa asuessa onnistunut.
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Ilman muuta! Laatikoiden lisäksi olen ajatellut
hankkia vielä palstankin.
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Ohikulkijoiden kommentit
viljelmistä olivat kesän
aikana sataprosenttisesti
positiivisia. Iloisella mielellä on saanut laatikoilla
puuhailla ja kovin mielelläni jatkaisin viljelyä
tulevinakin kesinä.

Rusakon
ryytimaa
Rusakon ryytimaan viljelijät, 2 laatikkoa
“LAATIKKOVIERAINA olivat mm.
monet leppäkertut ja ruutupirkot,
valkohuulikotilot ja sisilisko. Nimestä huolimatta rusakoille ei viljelykset kelvanneet.
(Keväällä kun mietin viljelyksille nimeä,
paikalla laidunsi kaksi rusakkoa. Siitä
innostuneena nimesin viljelykset Rusakon
ryytimaaksi. Toivoin että rusakot olisivat
vierailleet laatikoilla myöhemminkin, mutta
ei niitä enää sen jälkeen näkynyt.”

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Laatikoissa kasvoi kesän aikana ainakin pinaattia, salaattia, ruusupapuja, kirveliä, anisiisoa, kissanminttua
(kuvassa), sitruunamelissaa, piparminttua, kehäkukkia,
kesämalvikkia, ruiskukkaa, silkkikukkia, väriminttua,
retiisejä ja herneitä.
Pinaatti kasvoi hyvin ja siitä sai reilusti satoa alkukesästä. Salaattia riitti enemmän kuin reilusti syötäväksi. Retiisi- ja hernesato jäivät vähän huonommaksi.
Kissanmintuista kasvoi valtaisa viidakko ja kehäkukat
kukkivat koko kesän.
Haastavinta taas…

Huonompi juttu oli se, että paikalla oli myös valtavasti
lehtokotiloita. Niitä vaelsi vieressä olevista pusikoista
ja heinikoista laumoittain laatikoille syömään ruusupavun lehtiä ja kesämalvikkeja.
Keräsin niitä säännöllisesti ja siirsin kauemmas syömään koiranputkia ruusupapujen sijaan.

Kaupunkiviljelijän
kukkaistee
Omien viljelysten suosikkiresepti
ruiskukkia
kirvelin lehtiä ja kukkia
kesämalvikin kukkia ja lehtiä
kehäkukkia
anisiison kukkia ja lehtiä
kissanmintun kukkia ja lehtiä
Kuivaa yrtit, sekoita yhteen ja laita
säilöön tiiviiseen purkkiin. Laita
pari teelusikallista teetä kuppiin,
kaada kiehuvaa vettä päälle ja
anna hautua 10 minuuttia.

Kehäkukkavoide
Silputa tuoreita kehäkukkia lasipurkkiin. Kaada päälle öljyä (esim.
oliiviöljyä), laita kansi päälle ja
purkki viileään, pimeään paikkaan.
Anna tekeytyä kuukauden ajan, ravista purkkia muistaessasi. Siivilöi
öljy. Laita öljy vesihauteeseen ja
lisää mehiläisvahaa (n. 15 g vahaa
yhtä öljydesiä kohti). Kuumenna
vesihauteessa kunnes vaha on
sulanut. Purkita.
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Aikamoisen läjän multaa
meinaatte tuohon
laatikkoon saada
mahtumaan.
Ohikulkijan mieleenpainuvin kommentti

Ryytiryhmä
Nuori pariskunta, 1 laatkko
Suosikkimaku puutarhassa?
Porkkana
Paras tuoksu?
Rosmariini
Kaunein väri?
Vihreä
Toimivin viljelymusiikki?
Amadou & Mariam: Chantez-Chantez
Hyvä kirja puutarhaan?
Italo Calvino: Paroni Puussa

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Retiisiä, runsaasti porkkanaa, rosmariinia ja salviaa.
Kaikki menestyivät erittäin hyvin, rosmariinin hyvästä
kasvusta olimme ehkä eniten innoissamme.

Reilusti salviaa ja rosmariinia
mausteeksi kanakeittoon.

Parasta kaupunkiviljelyssä on…

viljelylaatikon sijainti kodin lähellä.
Haastavinta taas…

odottelu
Viljelemään inspiroi…

mahdollisuus viljellä kodin lähellä.

V il

jely vinkki

Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Kyllä!

Porkkanan siemenet
kannattaa tosiaan kylvää
riittävän harvakseltaan.
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Siskonpeti

V il

Riitta ja Tuija, 2 laatikkoa
Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Yrttejä (timjamia, minttua, oreganoa, rosmariinia), salaatteja, vähän perunaa ja krasseja, kehäkukka.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

alun into seurata kaiken kasvamista.
Haastavinta taas…

kasteleminen
Viljelemään inspiroi…

vanha innostus puutarhanhoitoon, mikä ei enää kaupunkiin muutettuamme ole ollut mahdollista.
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Ehkä emme, sillä kasteluveden kantaminen Martinkirkon mäelle oli aika haastavaa ja lopussa etanat valloittivat lähes koko kasvilaatikon. Laatikkomme säilyi
kuitenkin hyvin ihmistuholaisilta.

jely vinkki

Siemeniä kannattaa
kylvää säästeliäästi, aluksi
laatikkomme oikein rönsyili
kasveja, jotka eivät sitten
kuitenkaan mahtuneet
kunnolla kasvamaan.
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Ei niitä ainakaan syödä
voi, kun koirat pissii
päälle.
Ohikulkijan mieleenpainuvin kommentti

Sizzla
Turun Steiner-koulun esikoululaiset ja pari lasta
vanhempineen, 3 laatikkoa
Suosikkimaku puutarhassa?
Ehdoton suosikki lapsilla oli porkkanan
narskuttelu ja kurpitsan kasvun seuraaminen. Korianteria, sipulia ja chilia ollaan
käytetty päivittäin ruoanlaitossa.
Hyvä kirja puutarhaan?
Perhemedian Puutarhasta pöytään
Haluaisitko viljellä jatkossakin?
Varmasti viljellään vielä jatkossakin,
ainakin jossain muodossa.
Viljelemään inspiroi…
Kiinnostuimme kaupunkiviljelystä, kun
olemme nähneet vastaavaa ulkomailla,
itsellämme ei ole pihaa jossa viljellä ja
lisäksi Steiner-koulu on luonnonläheinen
oppimispaikka.

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Laatikoissa on kasvanut alkukesällä salaattia, retiisiä, korianteria, chiliä, keräkaalia ja mustakaalia, loppukesästä ollaan saatu
sipulia, kehäkukkia, samettikukkia, porkkanoita. Nyt elokuun
puolessa välissä härkäpapu alkaa olla tuleentunut. Kurpitsa
valtasi yhden laatikon ja on viihtynyt paikassa mainiosti, tehden
useita kukkia ja hedelmiä.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

lasten ilo ja onnistumisen elämykset. Sitä on kokematonkin tuntenut itsensä hyväksi viljelijäksi. Aloittelijan tuuria kaiketi.
Haastavinta taas…

Satokauden lopulla on laatikolla käynyt ikävä varas ja vienyt
mm. lasten isoimman kurpitsan, sipulien siemenet yms. Kyyneleet tulivat pienten silmiin. Ja kiukku isompien. Toivottavasti
loppukasvukaudella etenkin kurpitsat jätetään rauhaan, jotta
saadaan halloween lyhtyjä rakennettavaksi ja kurpitsapiirakkaa
tuleville ekaluokkalaisille. Rusakot ovat jättäneet kasvit rauhaan.
Tuhoeläimiä on ollut vain vähän kaaleissa. Ilkivaltaa ei ole tehty.

“LASTEN RIEMUA ja istutusten
kasvua on ollut ilo seurata. Aurinko on antanut kasvuenergiaa. Kaikki
ovat oppineet paljon uutta.”

28

Suikkilan
somat
3 viljelijää, 5 laatikkoa

Meidän paikka on sen
verran sivussa, ettei ohikävelijöitä juuri ole. Yhden
naapurin kommentti oli,
että tämä on paras idea
kaupungilta ikinä.
Ohikulkijan mieleenpainuvin reaktio

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Laatikoissa kasvaa erilaisia yrttejä (suklaaminttu villiintyi
ja valtasi lähes puolet laatikosta), salaatteja, pinaattia,
kaaleja, porkkanaa, punajuurta, perunaa, kukkia, maissia,
papuja, kurpitsaa ( ei kesä-), hernettä, sipulia ja valkosipulia. Voi olla että on muutakin muttei tule nyt mieleen.

Haluamme viljellä jatkossakin ja toivottavasti muutama muukin rohkaistuu lähtemään mukaan. Niin saadaan tuosta pöheiköstä mukava keidas meidän talolaisille ja
muillekin.

Parhaiten on menestyneet oikeastaan kaikki. Syystä tai
toisesta oranssi kurpitsa homehtui hyvän alun jälkeen,
peura söi kaalit, myyrä kävi nappaamassa pinnan alta
kaikki isommat punajuuret ja ihminen vei osan maissista.
Olemme saaneet olla melko rauhassa kiusantekijöiltä.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

ystävystyminen naapureiden kanssa paremmin ja yhdessä
tekeminen. Nyt jo ollaan suunniteltu ensi kesää, jos saadaan pitää laatikot ja paikka. Tietysti puuhastelu tiluksilla
sormet mullassa on myös antoisaa ja pientä jännitystä
ovat tuoneet eläimet. Syövätkö öttiäiset, rusakot, peurat,
supikoirat ym koko sadon vai jääkö meillekin jotain?
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Mykkä tuijotus, kun
sanon, ettei noita
kasvattamiamme
herneitä saa ottaa,
kun ei ole itse niitä
kasvattanut.
Ohikulkijan mieleenpainuvin reaktio

V il

Tapulitarha

Lehtikaali kerää
hemmetisti kirvoja >
lehtikaalien ravistelu

As. Oy Rivilän ja As. Oy Poutunmaan asukkaat,
parikymmentä viljelylaatikkoa
Suosikkimaku puutarhassa?
Tuore tomaatti
Paras tuoksu?
Retiisin naatin katkaisu
Kaunein väri?
Halkaistu punajuuri
Toimivin viljelymusiikki?
NOFX
Hyvä kirja puutarhaan?
Härkäpapua sarvista

jely vinkki

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Herneet, lehtikaali, salaatit, retiisit, punajuuret, porkkanat, perunat, kesäkurpitsat.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

yhteisöllisyys ja sato
Haastavinta taas…

pelko, että joku pöllii sadon.
Viljelemään inspiroi…

kaipuu kasvattamiseen
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Kyllä!

Nopea ruoka
Omien viljelysten suosikkiresepti
Keitä Lidlin täytetyt pastakökkäreet. Paista
tofukuutiot ja lehtikaali. Lopussa käytä pannulla minitomaatit. Sekoita ainekset. Mausteeksi rouhittu mustapippuri ja merisuolaa.
Yksinkertaisuudessaan nerokas.

“MINÄ, VANHA PUNKKARI, valittamassa kaljoitteleville teinareille, että heidän
potkimansa futis voi: ”lentää tuonne viljelylaatikkoon ja siinä on pihan lasten tomaatit
pilalla. Ei kovin kivaa eihän?”

Tapulitarha
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As. Oy Rivilän ja As. Oy Poutunmaan asukkaat, parikymmentä viljelylaatikkoa

”TAPULITARHA PERUSTETTIIN
nimensä mukaisesti Tapulikadun
päähän, Vilkkilänmäen hiekkakentälle. Viljelylaatikot ja multasäkit oli
epähuomiossa kuljetettu mäen päällä
sijaitsevan leikkipuiston kentälle, joten
tavaroiden rahtaamisella työmme alkoi!
Viljelyryhmämme koostui pääasiassa
As. Oy Rivilän ja As. Oy Poutunmaan
asukkaista, parilla ”pitempimatkalaisella” lisättynä. Myös päiväkodillamme oli
yksi laatikko omia kylvöjään varten.”
”HOITAMISSANI LAATIKOISSA
kasvatin kehäkukkia, porkkanaa ja
ruusupapuja, sekä samettikukkia
estämään rusakoiden vierailut. Rivilän
väki kylvi mm. porkkanaa, retiisiä,
punajuurta, herneitä, kurpitsaa ja istutti
tomaatintaimia. Viljelylaatikot taisivat
tulla, kenties vahingossa, laitettua hyvään paikkaan ja kasvu lähti niin hyvin
käyntiin, että ennen pitkää minun oli
siirrettävä samettikukat betoniporsaan
koristeeksi kentän reunalle. Yksi laatikko Rivilän riveissä oli jäänyt tyhjäksi,
joten kaappiini jääneet neljä jättikokoista perunaa sai uuden elämän Tapulitarhassa. Huolimatta siitä, että idut
olivat vain nuppineulan pään kokoisia,
paloittelin ne 4-6 osaan ja istutin toivorikkaana multaan 16.6. Tasan kaksi
kuukautta myöhemmin vedin viimeiset
naatit ylös ja punnitsin tämän saaliini
kotona. Sitä oli vähän yli kaksi kiloa ja
kylläpä maistuivatkin hyville matjessillin kanssa!”

”KASTELEMISESSA oli toki työtä, mutta
onneksi taloyhtiön ulkoseinään porakaivon
hanaan liitetty letku ja sen viereen tuomani
tynnyri helpottivat sitä todella paljon. 10
litran kastelukannuntoki jouduin ostamaan,
sillä semmoisella ei kerrostaloasunnossa
oikein muuten ole tarvetta! Porkkanoita en
silkkaa laiskuuttani harventanut tarpeeksi,
mutta köynnöstävää ruusupapua virittelin
lähes päivittäin. ”Kiva, kun sinulla on tuo
kasvutukikin valmiina, ei tarvitse keppejä
viritellä”, totesi ohikulkija, kun pujottelin
papua verkkoaidan silmiin.”
”INNOISSANI viljelyjen onnistumisesta
hankin vielä muutaman tomaatintaimen
ja kun valtoimenaan kasvaneet kehäkukat lopettivat kukintansa, tekivät ne tilaa
asterilajitelmalle. Nyt, kun kasvukausi
pikkuhiljaa alkaa olla lopuillaan, olisi
todella mukavaa, jos tapahtuma jatkuisi
ensi vuonnakin. Halukkaita laatikkoviljelijöitä löytyy varmaan meiltäkin enemmän,
mahdollisuus osallistua vain oli syystä tai
toisesta mennyt ohi silmien.”
”TAPULITARHAN VILJELYKESÄ on ollut
onnistunut, en ainakaan ole kuullut, että
viljelyksiimme olisi kohdistunut ilkivaltaa.
Tomaatteja ja porkkanoita käyn vielä
keräämässä, mutta ruusupavut, vaikka
ovatkin syötäviä, saavat tällä kertaa jäädä
hyödyntämättä. No, muutaman pavun kerään varmuuden vuoksi talteen! Päiväkodin ohjaajille ja lapsille olen myös antanut
luvan käydä nostamassa porkkanoita, että
pikkuiset oppivat mistä se ruoka tulee.”

31

Tjolahopp

V il

Viereinen taloyhtiö ja yksi ystävä, 2 laatikkoa
Suosikkimaku puutarhassa?
Korianteri, makea porkkana
Paras tuoksu?
Korianteri
Kaunein väri?
Oranssi (kehäkukka)
Toimivin viljelymusiikki?
Oma jukeboksi (laulaa mitä mieleen tulee)

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Porkkana, salaatti, korianteri, avomaankurkku, retiisi,
basilika, kehäkukka, krassi, nauris. Parhaiten menestyi
korianteri, salaatti ja porkkana.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

viljelylaatikon läheinen sijainti, oman maan antimista
nauttiminen.
Haastavinta taas…

oikeanlaisen paikan löytäminen. Omat laatikot liian
varjoisassa paikassa.
Viljelemään inspiroi…

halu saada satoa omasta maasta.
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Kyllä, kiitos. Siirtäisin laatikkoja aurinkoisempaan paikkaan.

Korianteria
joka ruokaan!

jely vinkki

Pitäisi laittaa laatikot
aurinkoisempaan
paikkaan.
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Mahtavaa kun viljelette.
Oikeasti kun kasvaa
noin hyvin.
Ohikulkijan mieleenpainuvin kommentti

Toribox

Kaarinan lukion ympäristöekologian
4 opiskelijaa osana kurssityötä
Suosikkimaku puutarhassa?
Peruna ja rucola
Paras tuoksu?
Timjami

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Perunaa, minttua, kesäkurpitsaa, tilliä, timjamia,
rucolaa. Kaikki kasvoi hyvin. Multa oli laadukasta.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

saada viherrakentamista esille ja näkyviin sinne
missä sitä ei juuri ole.
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Ehkä

“HÄMMENTYNEEN UTELIAAT ilmeet kun
nostimme ylös hurjasti perunaa Puutorin
baariterassin vierestä. Osa jopa otti kuvia.”
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Vanhempi nainen n. kolmekymppiselle viljelijälle:
Hienoa että nuorisokin
oppii viljelemistä. Mitä
sinusta tulee isona?
Ohikulkijan mieleenpainuvin kommentti

V il

Tuomaansillan
tarhurit

Valkosipulin kynnet
ja hallaharsot pelastivat
mangoldit joutumasta pupun
ruuaksi. Karsimme kesäkurpitsasta lehtiä, jotta
muille kasveille
jäisi tilaa.

3 henkilöä, 3 laatikkoa
Suosikkimaku puutarhassa?
Mangoldi tai portulakka
Paras tuoksu?
Saksankirveli
Kaunein väri?
Punakosmoksen kukka
Toimivin viljelymusiikki?
Lintujen liverrys

jely vinkki

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Perunaa, tilliä, portulakkaa, mangoldia, porkkanaa,
kamomillaa, pinaattia, hajuhernettä, mustapapua,
härkäpapua, kesäkurpitsaa, kosmoskukkaa, punajuurta, ruohosipulia, malvaa, retiisiä. Paksuimmin voivat
kesäkurpitsa, mangoldi, pavut ja pinaatti.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

kaunis ja siisti puisto ja ystävälliset ohikulkijat, jotka
ovat kovin kiinnostuneita ja pysähtyvät juttelemaan. Ei
ilkivaltaa. Ei liian suuritöistä.
Haastavinta taas…

Kesäkuussa joku oli istuttanut laatikkoon perunaa
omin lupineen ja elokuussa monivuotinen saksankirveli oli varastettu. Julkisella paikalla täytyy tietenkin
varautua kaikkeen.
Viljelemään inspiroi…

Kasvien ja mullan kanssa puuhailu käy jo itsessään
terapiasta. Bonuksena on hyvä, itseviljelty ruoka.

Kesäkurpitsapesto
Omien viljelysten suosikkiresepti
Noin 13-14 cm kesäkurpitsaa kuorineen,
poista kaikkein pehmein osa keskeltä ja
paloittele kurpitsa. Noin 20-25 basilikan
lehteä. 1 valkosipulin kynsi paloiteltuna. 3-4
ruokalusikallista pinjansiemeniä. 1-2 ruokalusikallista sitruunan mehua. Parmesanjuustoraastetta 0,5-1 dl (ei välttämätön) 1 tl suolaa.
Soseuta ja lisää soseutuksen aikana 1-2
ruokalusikallista oliiviöljyä.
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“VILJELY TOI Omaishoitokeskuksen
kävijöiden kesään mukavan lisän.
Viljelyksiä on käyty ihastelemassa ja
muisteltu samalla omia kasvimaita, puutarhoja ja parvekeistutuksia. Ohikulkijoille
laatikoista oli vähintäänkin silmänruokaa
ja heidänkin kanssaan virisi keskusteluja
monenlaisista puutarhamuistoista.”

V il

Iloa, Eloa
ja Ryytimaa

Kaikki rohkeasti
kokeilemaan!

Turun Seudun Omaishoitokeskuksen väki,
Iloa, Eloa ja Ryytimaa Parsipolun varressa,
Hannunniitussa.
Suosikkimaku puutarhassa?
Yrtit (basilika, minttu)
Paras tuoksu?
Yönkuningatar, reseda, syysleimukukka,
sipuli (tuoksua pidetään hyvin tärkeänä!)
Kaunein väri?
Punainen
Mainio puutarhuri?
Arno Kasvi
Suosikkipuutarha?
Ruissalon kasvitieteellinen,
Tuorla, Espoon alppiruusupuisto

jely vinkki

Mikä laatikoissanne kasvaa? Mikä menestyy parhaiten?

Ahkeraliisa, neilikka, kesäkurpitsa, laventeli, ruohosipuli, auringonkukka, samettiruusu, krassi, leskensilmä.
Parhaiten menestyvät kesäkurpitsa ja auringonkukka.
Parasta kaupunkiviljelyssä on…

sadon odottaminen.
Haastavinta taas…

kasvien ja kukkien kastelu. Sopiva kastelu.
Viljelemään inspiroi…

jännitys siitä, että kaikkea saa kasvamaan.
Haluaisitko viljellä jatkossakin?

Kyllä!

Kurpitsakakku
Omien viljelysten suosikkiresepti
2-3 dl vähäsokerista kurpitsahilloa
100g suolatonta voita
200g valkosuklaata
4 kananmunaa
1dl erikoishienoa sokeria
1 ps (80g) mantelirouhetta
1 ps (80g) jauhettua mantelia
1 1/3dl karkeita vehnäjauhoja
1tl leivinjauhetta
1 tl vaniljajauhetta
Sulata voi ja lisää valkosuklaa. Sekoita hyvin ja anna jäähtyä.
Lisää kurpitsahillo. Vatkaa munat ja sokeri. Lisää voi-hilloseos. Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää taikinaan. Kaada
korppujauhotettuun vuokaan ja anna paistua 180°.
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Viljelyvinkkejä
ja ensi kesän
odotusta
sadonkorjuujuhlassa

Ensimmäinen laatikkoviljelykesä Turussa päätettiin
sadonkorjuujuhlaan, jota vietettiin 15.9. Kupittaan puistossa. Juhlassa kaupunkiviljelijät saivat mahdollisuuden
kohdata ja vaihtaa kokemuksiaan kuluneesta kesästä ja
selailla viljely-ystäväkirjan sivuja. Lapsille ohjelmassa oli
pienten linnunpelättimien, hyönteisten ja muiden otusten
askartelua sadonkorjuutuotteista.
Tapahtumassa oli mukana viher- ja keittiöalan ammattilaisia Hyötykasviyhdistyksestä, Mikaelin Marttojen
työryhmästä ja Turun 4H-yhdistyksestä sekä puutarhatuotannosta vastaava Ville Korpelainen maaseutuopisto
Tuorlasta. Heiltä laatikkotarhurit pääsivät keräämään
talteen viljelyvinkkejä ja neuvoja laatikkoviljelysten
syys- ja kevätkunnostustöihin.
Tapahtumassa kerrottiin myös kaupungin päätöksestä
jatkaa laatikkoviljelyä kesällä 2017. Tämä uutinen
otettiin vastaan riemastunein aplodein.
Ensi kesää odotellessa!

KUPITTAAN TORPPAREIDEN KUKOISTUS OSTERIVINOKKAAT RUOKOPEDILLÄ LEA & MARISKA
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MILLAN JA JEMINAN HIEKKALAATIKKO RUSAKON RYYTIMAA PIENIÄ ILOJA HANEDO MYLLYKOTI
PURPPURA RUOHOS VIHREÄT SOITTONIEKAT NUNNANNIITTY ME VILJELLÄÄN TJOLAHOPP
HONKAMÄENPUISTO TÄHKÄPÄÄT MUN HIPPOS HORTUS PARVUS KOIVULAN ÄRRÄT MÄLIKKÄLÄ
ILPOISTEN KALLIO- JA KAALILAATIKKO RAUNISTULAN KOTITARVEKASVATTAJAT SUIKKILAN SOMAT
TEEPUUTARHA KIRKKORINTEEN KEIDAS JULIUS HYVÄÄ VIIKONLOPPUA KULMAKIVIPUUTARHA
ILPOISTEN JAAKKIMA ITÄRINTEEN VIHANNES TAPULITARHA MIKON VIHANNES METALLIPAJA
PUMIPUUTARHURIT OMENAPUIDEN SIIMEKSESSÄ PUUTARHATONTUT PITKÄMÄEN VERSOT
MERIPUISTO LITTLE GARDEN BY THE STEPS GALGPLÄTTEN KUOKKAVIERAAT PURPPURA RUOHOS
CHERVIL VILSKEEN VILLIT PIMPPALOORA URHEILUPUISTO AURINKOTARHA ELINAN LÄHIPARATIISI
HIIDENNIITTY KÄPYSTEN KUKKA JA KAALI SIZZLA RYYTIRYHMÄ LONTTISLOOTA AS-KORPINKUJA
ERILAISIA SIPULEITA KOLMEN KISSAN KASVITARHA VIHERTAAPEROT MESOBOTANIA MÄNTYKOTI
BERMUDAN KOLMIO PAASKUNNAN PAPUBOKSIT ITUMAMMAT PORTSAN PIENVILJELIJÄT
NUMMEN PIENI KASVIMAA MONIKULTTUURINEN NAHKURINNIITYN PUPUBAARI PAKOLA 42
PERHOSKEIDAS KAKOLAN PIENVILJELIJÄT ISO-HEIKKILÄN EPÄKASVITIETEELLINEN PUUTARHA
VANKILANJOHTAJAN VILJELIJÄT KAKOLA SWEET DREAMS 7000 PLANTS ANMAKU HELIANTHUS
KÄDENTAITOPAJA OIKEUDENMUKAISUUS NEIGHBOURS UNITED TÄHTITORNIN VILJELIJÄT
TORIBOX MAAN YSTÄVÄT TIIKERINTARHA LUULOHARHA DEMOKRATIA KURJENMÄKIKOTI 1 & 2
NYSTRÖMINPOLUN KALLIOKEIDAS FORTUNAN HORTOILIJAT SISKONPETI POIKAIN PALSTAT
TUOMAANSILLAN TARHURIT OLUTPORKKANA TILLINTALLIN RYYTIMAA, ILOA, ELOA NYMPHAEA
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