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Tässä työssä selvitetään kaupunkiviljelyn mahdollisuuksia toimia ruokaturvaa edistävänä te-

kijänä Suomessa. Työssä tehdään kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään kaupunkiviljelyyn 

liittyviä toimijoita, menetelmiä sekä kaupunkiviljelyn hyötyjä ja haasteita. Tehdään myös 

esimerkkilaskenta, jossa selvitetään, kuinka suuri osa suomalaisen kerrostalon asukkaiden 

ruokavaliosta voitaisiin kattaa, jos talossa otettaisiin käyttöön tyypillisiä kaupunkiviljelyme-

netelmiä. 

 

Esimerkkilaskennan tulokseksi saatiin, että kerrostalon asukkaiden vuosittaisesta ruuanku-

lutuksesta voitaisiin kattaa 4 % kaupunkiviljelyn avulla. Vuosittaisesta kasvisten kulutuk-

sesta voitaisiin kattaa 28 %. Tulosten perusteella tehtiin johtopäätös, että kaupunkiviljely voi 

toimia ruokaturvaa edistävänä tekijänä Suomessa, mutta se ei ole kaiken kattava ratkaisu 

ruokaturvaongelmiin. Kaupunkiviljelyn nykyistä laajempi käyttöönotto monipuolistaisi ruu-

antuotantoa, mikä voi parantaa ruokajärjestelmän sietokykyä mahdollisia kriisejä vastaan. 

Kaupunkiviljelyn avulla voidaan myös edistää terveellisten ruokavaihtoehtojen saatavuutta 

sellaisilla ihmisryhmillä, joiden keskuudessa sen saatavuus on muuten heikko.  
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1  Johdanto 

 

Maailman ruokajärjestelmä tulee kohtaamaan useita haasteita lähitulevaisuudessa. Ilmaston-

muutoksen eteneminen johtaa ruuantuotantoon vaikuttavien sään ääri-ilmiöiden, kuten tul-

vien ja kuivuusjaksojen, lisääntymiseen ja yhdessä ruuantuotannon globalisoitumisen kanssa 

se lisää vakavien kasvitautiepidemioiden riskiä (Schmitz et al. 2017, 70-71). Lisäksi maa-

pallon väkiluvun odotetaan kasvavan tämänhetkisestä 7,7 miljardista noin 9,7 miljardiin 

vuoteen 2050 mennessä (Yhdistyneet kansakunnat 2019, 1). Nopea väestönkasvu yhdistet-

tynä kasvaviin sadonmenetysten riskeihin johtaa siihen, että tulevaisuudessa riittävän ravin-

nonsaannin varmistaminen koko maapallon väestölle tulee olemaan yhä vaikeampaa. On-

gelmaa voimistaa se, että jo tällä hetkellä maatalouden ympäristövaikutukset ovat valtavat. 

Maatalouden kasteluveden osuus koko ihmiskunnan makean veden kulutuksesta on noin 70 

%, ja globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä noin 30–35 % aiheutuu maataloudesta (Foley 

et al. 2011, 338). On siis selvää, että tulevaisuudessa ruuantuotantoon tullaan tarvitsemaan 

uudenlaisia, kestävämpiä ratkaisuja. 

 

Kaupunkiviljely on yksi keino, josta voisi olla apua kestävämmän ruokatuotannon saavutta-

misessa. Kaupunkiviljelyllä tarkoitetaan kaupunkimaisen alueen sisäpuolella tapahtuvaa vil-

jelykasvien tai karjan kasvattamista ruuaksi tai muuhun tarkoitukseen. Tyypillisesti kaupun-

kiviljelyssä ruokaa tuotetaan lähialueen tarpeisiin, joten se vaatii lyhempiä toimitusketjuja 

kuin vallitseva globaali ruokajärjestelmä. Lyhempien toimitusketjujen hyötyjä ovat esimer-

kiksi kuljetusten päästöjen väheneminen ja järjestelmän vastustuskyvyn, eli resilienssin, pa-

raneminen joitain toimitusketjun ongelmia vastaan. (Steenkamp et al. 2007, 8-9.)  

 

Tässä työssä käsitellään kaupunkiviljelyn mahdollisuuksia vaikuttaa ruuantuotannon kestä-

vyysongelmiin, erityisesti huoltovarmuuteen ja ruokaturvaan. Huoltovarmuus on yhteiskun-

nan varautumista kriisitilanteisiin, jotta sen elintärkeät toiminnot, kuten energian ja ruuan 

saatavuus, voidaan turvata (Huoltovarmuuskeskus 2021). Ruuan saatavuuden tapauksessa 

voidaan laajemmin puhua myös ruokaturvasta. Ruokaturvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa 

kaikilla ihmisillä on saatavilla riittävästi turvallista ja ravinteikasta ruokaa terveellistä ja 
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aktiivista elämää varten. Ruokaturvaa voivat hetkellisesti tai pitempiaikaisti heikentää muun 

muassa ympäristölliset tai poliittiset kriisit, tai ruuan toimitusketjujen ongelmat. Toisaalta 

esimerkiksi rakenteellinen köyhyys ja ihmisten matala tulotaso voivat johtaa ns. krooniseen 

ruokaturvattomuuteen. (FAO 2006, 1.) 

 

Ruokaturvan kaltaista maailmanlaajuista ongelmaa käsiteltäessä on usein tarpeen tehdä ero 

niin sanottujen globaalin pohjoisen ja globaalin etelän maiden välillä. Globaalilla pohjoisella 

tarkoitetaan korkean tulotason teollistuneita maita, jotka suurimmaksi osaksi sijaitsevat poh-

joisella pallonpuoliskolla, erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerkassa. Globaalilla etelällä 

vastaavasti tarkoitetaan vähemmän teollistuneita matalan tulotason maita, jotka pääosin si-

jaitsevat globaalin pohjoisen maiden eteläpuolella. Tässä työssä keskitytään ruokaturvaan ja 

huoltovarmuuteen Suomessa, joka luetaan kuuluvaksi globaalin pohjoiseen. (Wang, 2021.) 

 

Maailmanlaajuisesti ruokaturvattomuutta koetaan selvästi eniten globaalin etelän kehitty-

vissä maissa – vuonna 2020 merkittäviä ruokakriisejä kohtaavista 34 alueesta yksikään ei 

sijainnut Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa (FSIN & Global Network Against Food Crises 

2021, 12-13). Toisaalta myös globaalin pohjoisen kehittyneissä maissa ruokaturvan taso 

vaihtelee paljon eri ihmisryhmien välillä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa on to-

dettu syntyneen kaupunkien sisälle ”ruoka-aavikoita.” Ruoka-aavikoilla asuvilla ihmisillä 

on vaikeuksia hankkia riittävän ravinteikasta ruokaa, koska sen saatavuus on alueella huono 

ja ihmisten tulotaso keskimäärin matala.  (Shannon 2014, 248.) Suomessa ei ole toistaiseksi 

havaittu ruoka-aavikoiden syntymistä. Yksilötasolla ruokaturvassa on kuitenkin ongelmia 

Suomessakin, mistä todistaa suuri ruoka-apuun turvautuvien määrä. On arvoitu, että noin 2 

% suomalaisista käyttää vähintään kerran vuodessa ruoka-apupalveluita. (Laihiala & Nick 

2020, 6). Ruokaturvaa tarkastellessa onkin tärkeää huomata, että vaikka ravinteikasta ruokaa 

sinänsä olisi paljon saatavilla, sen epätasainen jakautuminen ihmisten kesken voi aiheuttaa 

ruokaturvattomuutta (Steenkamp et al. 2007, 3). 
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Globaalisti vertaillen Suomen ruokaturvan taso on pitkään ollut korkea. Myös maatalouden 

omavaraisuusaste, joka kuvaa kotimaisen tuotannon ja kysynnän suhdetta, on Suomessa 

useimpien elintarvikkeiden osalta korkealla tasolla. Kotimainen tuotanto on kuitenkin riip-

puvainen monista ulkomaisista tuontihyödykkeistä, kuten lannoitteista ja energiasta. Ruoka-

turva on myös riippuvainen muiden sektorien, kuten liikenneinfrastruktuurin ja tietoliiken-

neyhteyksien, toimivuudesta. Näin ollen Suomenkaan ruokaturvaa ei voida tulevaisuudessa 

pitää itsestäänselvyytenä, sillä kriisi maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa – niin ruoka- kuin 

muillakin sektoreilla – voi vaarantaa sen. (Niemi et al. 2013, 26, 54-56.) Toisin kuin suuressa 

osassa maailmaa, Suomessa ilmaston lämpeneminen ei välttämättä tule heikentämään maa-

talouden satoja. Satojen ennustetaan lämpenemisen seurauksena ennemminkin paranevan. 

Ilmastonmuutoksen muut vaikutukset, kuten äärilämpötilojen ja sateiden lisääntyminen, 

saattavat kuitenkin aiheuttaa riskejä kotimaiselle ruuantuotannolle. Ilmastonmuutos voi 

myös muuttaa ekosysteemejä ja vaikuttaa esimerkiksi pölyttäjien ja tuholaishyönteisten 

esiintymiseen, millä voi olla vaikutuksia maatalouteen niin Suomessa kuin muuallakin. 

(Tilastokeskus 2014, 188, 191-193.) 

 

Tämä työ jakautuu rakenteeltaan kahteen osaan. Ensimmäinen osuus on kirjallisuuskatsaus, 

jossa esitellään kaupunkiviljelyn toteutustapoja Suomessa ja maailmalla sekä käydään läpi 

kaupunkiviljelyn etuja ja haittoja erityisesti ruokaturvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta. 

Työssä käsitellään myös suomalaisten tyypillisiä ruokatottumuksia. Työn jälkimmäinen osa 

on esimerkkilaskenta, jonka avulla pyritään hahmottamaan kaupunkiviljelyn potentiaalia 

toimia Suomen ruuantuotannossa omavaraisuutta lisäävänä tekijänä. Esimerkkilaskennassa 

lasketaan tyypillisen suomalaisen kerrostalon ruuantuotantopotentiaali, jos talossa otettaisiin 

käyttöön tyypillisiä kaupunkiviljelyratkaisuja. Verrataan ruuantuotantopotentiaalia suoma-

laisen tyypilliseen vuosittaiseen ruuankulutukseen, jotta voidaan arvioida, kuinka suuri osa 

henkilön ruokavaliosta voitaisiin kattaa kerrostalokohtaisen kaupunkiviljelyn avulla. Työn 

tavoitteena on kirjallisuuskatsauksen ja esimerkkilaskennan kautta saatuja havaintoja yhdis-

tämällä arvioida kaupunkiviljelyn potentiaalia ruokaturvan ja huoltovarmuuden lisäämisessä 

Suomessa. 
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2  Kaupunkiviljely 

 

Kaupunkiviljelylle ei ole olemassa yhtä laajasti tunnistettua tieteellistä määritelmää, vaan eri 

tutkimusten yhteydessä on käytetty hieman erilaisia määritelmiä. Yhteistä näille kaikille kui-

tenkin on, että kaupunkiviljelyn katsotaan tarkoittavan ruuantuotantoa kaupunkimaisen alu-

een sisäpuolella. Myös kaupunkimainen alue voidaan tässä yhteydessä määritellä erilaisilla 

tavoilla: voidaan rajata tarkastelu pelkästään selkeästi kaupungistuneisiin, hyvin tiheästi 

asuttuihin alueisiin, tai mukaan voidaan ottaa myös kaupunkialueiden liepeillä sijaitsevia, 

väljemmin asuttuja alueita. Eri puolilla maapalloa on myös paljon eroja niin kaupunkivilje-

lyn menetelmissä kuin siihen johtavissa syissäkin. Esimerkiksi globaalin etelän maissa ruu-

antuotanto kaupungeissa on usein pakollinen keino elämiseen tarvittavan ravinnon hankki-

miseksi, kun taas globaalissa pohjoisessa pääasialliset motiivit ovat usein moninaisempia: 

esimerkkinä ruuan terveellisyyden tavoittelu tai ajanviete. (Optiz et al. 2016, 342-343.) Mää-

ritelmien ja taustojen moninaisuuden takia kaikenkattavaa läpileikkausta kaupunkiviljelyyn 

ei voida antaa. Seuraavaksi esitellään tyypillisiä kaupunkiviljelyn tapoja sekä analysoidaan 

niiden etuja ja haittoja ruokaturvan näkökulmasta.  

 

2.1  Kaupunkiviljelyn kolme tasoa  

 

Kaupunkiviljelyn kestävyyshyötyjen onnistunut hyödyntäminen vaatii eri toimijoiden vä-

listä yhteistyötä, valtion ja kaupungin päätäntäelimistä aina yksittäiseen viljelijään asti. Eri 

toimijoiden välisiä suhteita voidaan havainnollistaa jakamalla toimijat kolmelle tasolle vai-

kutusvallan mukaan, kuten kuvassa 1. Julkisen hallinnon tuki ja toimiva lainsäädäntö on 

välttämätöntä, jotta kaupunkiviljelystä saadaan tehokasta ja hyvin järjestettyä. (Mok et al. 

2013, 37.) Toisaalta ruuantuotanto kaupungeissa on usein pienimuotoista ja erilaiset koti-

puutarhat ovatkin maailmanlaajuisesti yleisin kaupunkiviljelyn muoto. Tästä syystä myös 

yksilöiden valinnoilla on usein merkittävä vaikutus kaupunkiviljelyn toteutumiseen. Näiden 

kahden tason välille asettuvat erilaiset yhteisöt, kuten taloyhtiöt ja viljelijöiden muodostamat 

organisaatiot sekä kaupunkiviljelyä harjoittavat yritykset. (Eigenbrod & Gruda 2014, 486-

487.) 
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Kuva 1. Kaupunkiviljelyyn vaikuttavia tekijöitä jaoteltuna kolmelle tasolle. Tason leveys kuvaa toimijan kokoa 

ja vaikutusvaltaa. Mukaillen (Eigenbrod & Gruda 2014; Mok et al 2013; Krikser et al, 2016). 

 

Kuvassa 1 pyramidin ylimmälle portaalle asettuvat kaupungin, valtion ja muiden julkisten 

toimijoiden ohjauskeinot. Jotta kaupunkiviljelystä saadaan mahdollisimman kestävää, täy-

tyy se sisällyttää osaksi paikallista ruokajärjestelmää. Tämä tarkoittaa käytännössä viljelyn 

huomioimista lainsäädännössä ja kaavoituksessa. Kaavoittamalla alueita viljelykäyttöön 

voidaan edistää pyramidin alempien tasojen toimijoiden mahdollisuuksia kaupunkiviljelyyn. 

Siirtolapuutarhat ja kaupungin omistamat viljelypalstat ovat esimerkkejä tällaisista kaavoi-

tusratkaisuista. (Optiz et al. 2016, 343.) Epäonnistunut integrointi lainsäädäntöön taas voi 

johtaa kaupunkiviljelyn ja muiden maankäyttötapojen välisiin ristiriitoihin, ja toisaalta kau-

punkiviljelyn yleistymiseen alueilla, jotka ovat siihen sopimattomia. Julkiset toimijat voivat 

myös edistää kaupunkiviljelyä hankkeilla, joihin voidaan lukea esimerkiksi koulujen omat 

puutarhat ja julkiset tutkimushankkeet. (Eigenbrod & Gruda 2014, 492-493.) 

 

Pyramidin keskitasolle sijoittuvat erilaiset yhteisöt, joiden vaikutusvalta on yleensä julkisia 

tahoja pienempi mutta kuitenkin kattaa useita henkilöitä. Yhteisöpuutarhat ovat yleinen kau-

punkiviljelyn muoto, jossa joukko ihmisiä tuottaa ruokaa viljelyalueella kaupungin sisällä. 

•lainsäädännön tuki

•kaupunkiviljelylle 
kaavoitetut alueet

•julkisvetoiset hankkeet

Julkiset ohjauskeinot

•taloyhtiöiden yhteispuutarhat

•viljelijäyhteisöt ja -yhdistykset

•kaupunkiviljelyä harjoittavat yritykset

Yhteisöjen 
toimet

•yksityinen viljely esim. parvekkeella, pihallaYksilötason 
valinnat
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Myös taloyhtiöiden yhteiset puutarhat kuuluvat yhteisöpuutarhoiden piiriin. (Mok et al. 

2013, 24.) Tälle tasolle voidaan sijoittaa myös kaupunkiviljelyä harjoittavat yritykset. Kau-

punkiviljelyä harjoittava yritys tuottaa myymänsä tuotteet kaupungissa ja myy ne eteenpäin, 

joko suoraan kuluttajille, tai eteenpäin markkinoille, esimerkiksi kaupoille tai ravintoloille 

(Krikser et al. 2016, 5 & 8-9). 

 

Pyramidin alimmalla tasolla ovat yksittäiset ihmiset. Kotiviljely on yleistä kaikkialla maail-

massa, ja lisäksi useat ylempien tasojen järjestelyt, esimerkiksi yhteisöpuutarhat, vaativat 

toimiakseen yksittäisten viljelijöiden panosta. Yksityisessä kaupunkiviljelyssä viljelijä tuot-

taa ruokaa tyypillisesti itsensä ja lähipiirinsä käyttöön, mutta saattaa myös myydä ylimää-

räisiä viljelytuotteitaan eteenpäin. Yksittäiset viljelijät tai perheet voivat myös muodostaa 

mikroyrityksiä viljelytuotteita myydäkseen (Krikser et al. 2016, 5). Tällöin liikutaan kuvan 

1 jaottelussa alimman ja keskimmäisen tason rajapinnassa. Vaikka yksittäisen puutarhan vai-

kutus koko kaupungin ruuantuotantoon on pieni, on kotiviljely maailmanlaajuisesti yleisin 

kaupunkiviljelyn muoto, joten yksityisillä viljelijöillä voi olla kokonaisuutena merkittävä 

vaikutus kaupungin ruokajärjestelmään. (Eigenbrod & Gruda 2014, 486.) 

 

2.2  Kaupunkiviljelymenetelmät 

 

Verrattuna kaupunkien ulkopuolella tapahtuvaan ruuantuotantoon, kaupunkiviljelyä määrit-

tää käytettävissä olevan tilan rajallisuus. Käytettävissä oleva tila on siis käytettävä mahdol-

lisimman tehokkaasti hyödyksi. Korkea vesi- ja lannoitetehokkuus on myös tärkeää, sillä 

kaupungeissa näille hyödykkeille on myös paljon muuta tarvetta. Toisaalta kaupunkivilje-

lyssä on paikoin mahdollista hyödyntää kaupungeissa syntyviä sivuvirtoja, kuten orgaanista 

jätettä ja hukkalämpöä. Myös ”harmaata vettä”, eli ei-käymäläperäistä asumisen jätevettä, 

voidaan suodatettuna hyödyntää kaupunkiviljelyssä kasteluvetenä (Al-Ismaili et al. 2017, 

13650-13651). Kaupunkiviljelyn edut tulevat yleensä parhaiten esiin, kun viljellään puutar-

hakasveja, kuten vihanneksia tai hedelmiä. Tyypilliset puutarhakasvit käyttävät tehokkaasti 

vettä ja lannoitteita, ja tuottavat korkeita satoja viljelypinta-alaa kohden. Viljelijän näkökul-

masta vihannesten ja hedelmien etuna on myös niiden tyypillisesti korkea rahallinen arvo 
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painoyksikköä kohden. (Orsini et al. 2013, 10-11.) Erilaisia kaupunkiviljelymenetelmiä on 

suuri määrä, joista seuraavaksi esitellään muutama. Edellä listattujen syiden takia esiteltävät 

menetelmät edustavat puutarhaviljelyä, eikä kaupungeissa tapahtuvaa eläintuotantoa ole kä-

sitelty. 

 

2.2.1  Kotipuutarhat 

 

Kotipuutarhalla tarkoitetaan esimerkiksi viljelijän pihalla tai parvekkeella sijaitsevaa yksi-

tyistä viljelyalaa. Kotiviljelyssä tuotetaan ruoka-aineita, erityisesti vihanneksia ja hedelmiä, 

yleensä viljelijän ja tämän lähipiirin käyttöön. (Eigenbrod & Gruda 2014, 486.) Jos viljely-

tuotteita myydään eteenpäin, tämä tapahtuu tyypillisesti suoraan viljelijän henkilökohtaisten 

kontaktien kautta, eivätkä kotiviljelystä saadut tuotteet suurilta osin integroidu alueen ruo-

kamarkkinoihin (Optiz et al. 2016, 349-350 & 353). Näin ollen kotipuutarhoiden merkittä-

vimmät ruokaturvahyödyt liittyvät ruokaturvan parantamiseen yksittäisten perheiden tasolla. 

Esimerkiksi Kanadan Torontossa kotiviljelyn on tutkittu parantaneen tuoreen ja ravitsevan 

ruuan saatavuutta perheille kaikista tuloluokista (Korntright & Wakefield 2011, 43-44 & 50-

51). 

 

 

Kuva 2. Esimerkki kotiviljelystä (Wikimedia Commons 2012). 
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2.2.2  Yhteisöpuutarhat ja palstat 

 

Yhteisöpuutarhaviljelyssä (engl. community gardening) ja siihen kuuluvassa palstaviljelyssä 

(engl. allotment gardening) tietty alue kaupungissa on varattu viljelykäyttöön. Yhteisöpuu-

tarhoissa viljelijäyhteisö voi joko huolehtia yhdessä koko viljelyalueesta, tai alue voi olla 

jaettu viljelijöiden kesken palstoiksi, jolloin puhutaan palstaviljelystä. (van den Berg et al. 

2010, 1.) Yhteisöpuutarha voi sijaita muuallakin kuin maalla, esimerkiksi katolla (Eigenbrod 

& Gruda 2014, 486). Kattoviljelyä käsitellään erikseen alaluvussa 2.2.3. Kuten kotipuutar-

hoiden, myös yhteisöpuutarhoiden avulla voidaan parantaa heikon sosioekonomisen aseman 

omaavien kaupunkilaisten ruokaturvaa (Mok et al. 2013,  24). Verrattuna kotipuutarhoihin, 

yhteisöpuutarhoiden etuna ruokaturvanäkökulmasta on, että viljelijän ei välttämättä tarvitse 

itse omistaa viljelyalaa. Eigenbrod & Gruda (2014, 493) mukaan yhteisöpuutarhoiden avulla 

voidaan tuoda kaupunkiviljely sellaisten ihmisten saataville, joilla ei muuten olisi siihen 

mahdollisuutta. 

 

 

Kuva 3. Esimerkki yhteisöpuutarhasta (Wikimedia Commons 2017). 
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2.2.3 Kattoviljely 

 

Yksi merkittävimmistä kaupunkiviljelyä rajoittavista tekijöistä on, että kaupungeissa on tyy-

pillisesti maaseutua huomattavasti korkeampi kilpailu maapinta-alasta. Kattoviljelyssä tämä 

ongelma on ratkaistu sijoittamalla viljelyalueet jo olemassa olevien rakennusten katoille. 

(Whittinghill et al. 2012, 466.) Kaupunkiviljelyä, jossa tällä tavalla käytetään hyväksi muu-

ten hyödyntämätöntä kaupunkipinta-alaa, kutsutaan nollapinta-alaviljelyksi (engl. zero-ac-

reage farming) (Thomaier et al. 2014, 44). Kattoviljelyssä asumisen sivuvirrat, kuten huk-

kalämpö ja harmaa vesi, ovat myös usein helposti saatavilla hyödynnettäväksi. Kattovilje-

lyssä viljely voi tapahtua joko ulkoilmassa tai kasvihuoneella suojattuna. Kasvihuoneet ovat 

kattoviljelyssä suosittuja, sillä katoilla viljelykasvit saavat yleensä maantasoa vähemmän 

suojaa säänvaihteluja vastaan. Ruokaturvan näkökulmasta tämä on merkittävää, sillä kasvi-

huoneet mahdollistavat ruuantuotannon ympäri vuoden. Toisaalta monien rakennusten ra-

kenteet eivät kestä raskaita kasvihuonejärjestelmiä katoilla. Rakenteiden kestävyys rajoit-

taakin kattoviljelyn käyttöönottoa monissa tapauksissa, kuten myös palo- ja muut turvalli-

suussäädökset. (Appolloni et al. 2020, 2-3.) 

 

 

Kuva 4. Esimerkki kattoviljelystä (Wikimedia Commons 2021). 
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2.2.4 Kerrosviljely 

 

Kerrosviljely (engl. vertical farming) tarkoittaa ruuantuotantoa sisätiloissa kontrolloidussa 

ympäristössä niin, että viljely tapahtuu useissa päällekkäisissä kerroksissa (Birkby 2016, 1). 

Kerrosviljelyssä on mahdollista käyttää samoja teknologioita kuin kasvihuoneviljelyssä, 

mutta kerrospuutarhassa ruokaa voidaan tuottaa enemmän samalla pinta-alalla. Kasteluvettä 

kuluu vähemmän kuin ulkotiloissa tapahtuvassa viljelyssä, sillä haihtuminen on vähäisem-

pää, ja lisäksi rakennuksessa syntyvää harmaata vettä voidaan hyödyntää kastelussa. (Benke 

& Tomkins 2017, 15.) Yksi haaste kerrosviljelyssä on energiankulutus: keinovalo ja ympä-

ristöolosuhteiden kontrollointi vaativat paljon energiaa (Birkby 2016, 4-5). Mok et al. (2013, 

26) mukaan kerrosviljely on myös niin uusi teknologia, ettei sen taloudellista järkevyyttä tai 

ympäristövaikutuksia ole vielä riittävästi tutkittu. Parhaassa tapauksessa kerrosviljely voi 

parantaa ruokaturvaa luomalla tehokkaasti uutta ruuantuotantokapasiteettia, joka on perin-

teistä maataloutta vähemmän alttiina sekä normaalille säänvaihtelulle että ääri-ilmiöille (Al-

Kodmany 2018, 3-4). 

 

 

Kuva 5. Esimerkki kerrosviljelystä (Wikimedia Commons 2020). 
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2.3  Kaupunkiviljelyn hyödyt ja haasteet 

 

Edellisissä alaluvuissa sivuttiin jo kaupunkiviljelyyn liittyviä hyötyjä ja haasteita eri toimi-

joiden ja eri menetelmien näkökulmasta. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin kaupunkivilje-

lyn vaikutuksia niin yhteiskuntaan kuin sen yksilöihinkin. Käsitellään vaikutuksia aihepii-

reittäin ja tunnistetaan jokaiseen aihepiiriin liittyviä mahdollisuuksia ja ongelmia. 

 

2.3.1  Ruokaturva 

 

Eigenbrod & Gruda (2014, 491) mukaan ruokaturva kaupungeissa riippuu useista tekijöistä: 

ruuan saatavuudesta, sekä sen saavutettavuudesta ja laadusta, ja näitä kaikkia voidaan pa-

rantaa kaupunkiviljelyn avulla. Kaupunkiviljelyllä on ollut jo merkittävä vaikutus perheiden 

ruokaturvaan erityisesti globaalin etelän maissa, ja sen merkitys voi tulevaisuudessa kasvaa 

entisestään (Eigenbrod & Gruda 2014, 491-492). Ympäri maailman, niin globaalin etelän 

kuin pohjoisenkin maissa, kaupunkiviljelyä on myös yleisesti käytetty ruokaturvan varmis-

tamiseen sotien ja muiden kriisien aikoina (Langenmeyer et al. 2021, 3).  

 

Kuuban tilanne 1990-luvulla on esimerkki kaupunkiviljelyn käyttämisestä ruokakriisin rat-

kaisemisessa. Neuvostoliiton romahdettua Kuuba menetti tärkeimmän kauppakumppaninsa 

ja maa ajautui vakavaan ruokakriisiin. Vastauksena tähän luotiin laaja pienimuotoisen kau-

punkiviljelytoiminnan verkosto, jonka syntymiseen vaikuttivat sekä valtion, että paikallis-

yhteisöjen toimet. (Koont 2011, 2-3.) Eigenbrod & Gruda (2014, 492) mukaan Kuuba on 

tämän takia edelleen maailman johtava valtio kaupunkiviljelyssä. 

 

Globaalin pohjoisen maissa, kuten Suomessa, ruokaturvan tilanne on hyvin eri, kuin köy-

hemmissä maissa, kuten edellä esimerkkinä käytetyssä Kuubassa. Näin ollen myös kaupun-

kiviljelyn merkitys ruokaturvan varmistamisessa on erilainen. Kun ruokaturva on 
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normaalitilanteessa hyvällä tasolla, korostuu varautuminen mahdollisiin kriiseihin. Kaupun-

kiviljelyn jatkuvuus globaalissa pohjoisessa on usein heikkoa, mikä heikentää sen mahdol-

lisuuksia vaikuttaa yhteiskuntien ruokaturvaan (Optiz et al. 2016, 353). Koska kaupunkivil-

jelijät eivät yleensä ole ammattilaisia, ja toisaalta viljelytilasta joudutaan jatkuvasti kilpaile-

maan toisten maankäyttötapojen kanssa, ei kaupunkiviljelyllä voi Optiz et al. (2016, 353) 

mukaan olla globaalissa pohjoisessa merkittävää osaa ruokaturvan järjestämisessä. Toisaalta 

Langenmeyer et al. (2021, 3) huomauttaa, että monet tällä hetkellä huvikäytössä olevat glo-

baalin pohjoisen kaupunkiviljelyalueet, kuten siirtolapuutarhat, pystyttäisiin kriisin hetkellä 

muuntamaan tehokkaiksi ruuantuotantoalueiksi. 

 

Ruokaturvassa on myös usein eroja ihmisten välillä samassa kaupungissa. Globaalin pohjoi-

sen massa yleinen ruokaturvaongelma on luvussa 1 mainittu ruoka-aavikkoilmiö. Ruoka-

aavikoilla helposti saatavilla oleva ruoka on epäterveellistä ja prosessoitua, ja alueiden ih-

misten saatavilla on heikosti tuoreita ja terveellisiä ruokavaihtoehtoja. (Shannon 2014, 248-

249.) Suomessa yksilötason ruokaturvattomuutta voidaan pyrkiä ymmärtämään esimerkiksi 

tarkastelemalla ruoka-apujärjestöjen asiakaskuntaa. Ohisalo & Saari (2015, 30-40) tutki-

muksen mukaan ruoka-apuun turvautuu Suomessa moninainen joukko ihmisiä, joita yhdis-

tää heikko työmarkkina-asema ja vähävaraisuus. 

 

Kaupunkiviljely voi olla hyvä keino parantaa heikossa asemassa olevien ihmisryhmien ruo-

katurvaa, kuten esimerkiksi yhteisöpuutarhojen avulla on monissa paikoissa tehty. Erityisen 

hyviä tuloksia on saatu järjestelyillä, joissa viljelytoimintaa on nimenomaan kohdennettu 

heikossa asemassa oleville ihmisryhmille. (Mok et al. 2013, 24.) Horst et al. (2017, 281) 

kuitenkin mainitsee, ettei kaupungin ruuantuotannon kasvattaminen sinällään välttämättä 

paranna niiden ihmisten ruokaturvaa, jotka kaupungissa kokevat ruokaturvattomuutta. Ihmi-

sillä, jotka kaupungeissa kokevat eniten ruokaturvattomuutta, ei usein ole mahdollisuuksia 

tai aikaa oman ruuan kasvattamiseen, joten kaupunkiviljely ei välttämättä ole toimiva vas-

taus näiden ihmisten ruokaturvattomuuteen (Horst et al. 2017, 281). 
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2.3.2  Kaupunkien ruokaomavaraisuus 

 

Kiinteästi ruokaturvanäkökulmaan liittyy näkökulma kaupunkien ruokaomavaraisuudesta. 

Kaupunkien ruokaomavaraisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka suuren osan kaupungissa kulu-

tetusta ruuasta kaupunki pystyy itse tuottamaan. Ruokaomavaraisuudella voitaisiin mahdol-

lisesti vastata mahdollisiin toimitusketjujen kriiseihin, kun ruokaa voitaisiin tuottaa lähellä 

sen kuluttajia. (Zasada et al. 2019.) Mok et al. (2013, 37) esittää, että kaupunkiviljelyllä 

voitaisiin parantaa kaupunkien ruokaomavaraisuutta, mutta huomauttaa myös, että on epä-

selvää, kuinka tärkeää kaupunkien ruokaomavaraisuus käytännössä on. Positiivisen kuvan 

kaupunkiviljelyn mahdollisuuksista tässä suhteessa antaa Grewal & Grewal (2011, 1) tutki-

mus, jossa laskettiin, kuinka paljon ruokaa yhdysvaltalaisessa Clevelandin kaupungissa voi-

taisiin teoriassa tuottaa, jos suuri osa käyttämättömistä kaupunkialueista otettaisiin viljely-

käyttöön. Tutkimuksen kunnianhimoisimmassa skenaariossa, jossa 80 % käyttämättömästä 

maapinta-alasta, sekä 62 % teollisuuden ja yritysten kattopinta-alasta otettaisiin viljelykäyt-

töön, pystyttiin kattamaan jopa 100 % kaupungin hedelmä- ja vihannestarpeesta. Tutkimuk-

sessa ei kuitenkaan otettu huomioon esimerkiksi, kuinka suuri osa vapaista pinta-aloista käy-

tännössä sopii viljelytarkoitukseen, tai näiden alueiden mahdollisia muita käyttötarkoituksia. 

Kuitenkin, kuten Mok et al. (2013, 26) huomauttaa, laskelma kertoo puutteineenkin paljon 

kaupunkiviljelyn käyttämättömästä potentiaalista. 

 

On tärkeä huomata, ettei omavaraisuusaste kerro koko kuvaa ruokaturvan ja huoltovarmuu-

den tilasta millään alueella. Suomen ruokaturvaa tutkineessa Niemi et al. (2013, 26) tutki-

muksessa painotetaan, että maan (tai kaupungin) todellinen kyky huoltovarmuuden turvaa-

miseen riippuu monista muistakin tekijöistä. Tutkimuksessa todetaan, että vaikka Suomen 

ruuantuotannon omavaraisuusaste on korkea, on suomalainen maatalous käytännössä hyvin 

riippuvainen ulkomailta tuotavista hyödykkeistä, kuten kemikaaleista ja työkoneista. Kau-

punkiviljelykin vaatii yleensä toimiakseen esimerkiksi viljelykelpoista multaa, siemeniä, 

työkaluja ja vettä (Sieger et al. 2018, 16), eivätkä kaikki näistä välttämättä aina ole peräisin 

kaupungin sisältä.  
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2.3.3  Terveysvaikutukset 

 

Ruokaturvan määritelmään liittyy vaatimus mahdollisuudesta elää terveellistä ja aktiivista 

elämää (FAO 2006, 1), joten ruokaturvan parantamisella sinänsä on myös terveydellisiä vai-

kutuksia. Esimerkiksi ruoka-aavikoiden piirteisiin kuuluu nimenomaan terveellisen ruuan 

vaikea saavutettavuus (Shannon 2014, 248). Kaupunkiviljelyllä on kuitenkin todettu muita-

kin positiivisia terveysvaikutuksia, kuten yhteisön sosiaalisen pääoman kasvattaminen sekä 

yksilöiden fyysisen ja psyykkisen terveyden parantaminen (Audate et al. 2019). Luonnolli-

sille ympäristöille altistumisella on myös todettu olevan paljon positiivisia terveysvaikutuk-

sia. Esimerkiksi Ottman et al. (2018) tutkimuksessa havaittiin maaperän bakteereille altistu-

misen parantavan vastustuskykyä. Yleinen syy kaupunkiviljelyn harjoittamiseen onkin sen 

positiivinen vaikutus terveyteen (Optiz et al. 2016, 349). 

 

Kaupunkiviljelyllä voi olla kuitenkin myös negatiivisia terveysvaikutuksia, joista Eigenbrod 

& Gruda (2014, 494) mainitsee ruuan pilaantumisriskin ja riskin ympäristön pilaantumiseen. 

Kaupunkialueet ovat usein teollisuuden, asumisen ja liikenteen takia saastuneita, eivätkä 

kaikki paikat kaupungeissa sovellu ruuantuotantoon. Saksalaiskaupunki Berliinissä on tut-

kittu, että kaupungin keskustassa kasvatetut vihannekset sisälsivät moninkertaisia määriä 

raskasmetalleja verrattuna kaupungin ulkopuolella kasvatettuihin (Säumel et al. 2012). Ruu-

antuotantoon liittyy myös tyypillisesti torjunta-aineiden, lannoitteiden ja muiden kemikaa-

lien käyttöä. Näiden käytön rajoittaminen voi olla tarpeellista, jotta voidaan välttää kaupun-

kiviljelyn negatiiviset vaikutukset kaupunkiympäristöille (Eigenbrod & Gruda 2014, 494). 

 

2.3.4  Kasvihuonekaasupäästöt 

 

Ruuantuotannon painopisteen siirtäminen kaupunkeihin vähentää ”ruokakilometrejä”, mikä 

voi vähentää ruuantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä (khk-päästöjä). Ruokakilometreillä 

(engl. food miles) tarkoitetaan matkaa, jonka ruoka kulkee tuotantopaikalta ”lautaselle”, eli 

kulutuspaikalle (Van Passel 2013, 3). Kuljetusmatkan minimoiminen vähentää ainakin 
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teoriassa ruuan kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Päästövähennyksiä voi tulla myös ruuan 

säilytyksen, jäähdytyksen, ja pakkaamisen tarpeen vähentyessä. (Eigenbrod & Gruda 2014, 

495.) 

 

Ei ole kuitenkaan selvää, että ruokakilometrien väheneminen suoraan johtaisi ruuantuotan-

non päästövähennyksiin. Kuljetusten osuus ruuan khk-päästöistä on melko pieni. Esimer-

kiksi Weber & Matthews (2008, 3508) tutkimuksessa laskettiin ruokakilometrien osuudeksi 

vain 4 % ruuan khk-päästöistä. Kuljetuspäästöt riippuvat myös kuljetusmuodosta: lentämi-

sen päästöt tonnikilometriä kohden olivat moninkertaisesti suuremmat kuin minkään muun 

kuljetusmuodon. Lentämällä kuljetettujen ruoka-aineiden korvaaminen kaupunkiviljellyillä 

voisi siis olla hyödyllisintä khk-päästöjen vähentämisen kannalta. (Weber & Matthews 2008, 

3508-3509.) 

 

Eri ruuantuotantomuotojen khk-päästöjen vertaileminen on vaikeaa, sillä muuttujia on hyvin 

paljon. Jo pelkästään tuotannosta syntyviin päästöihin vaikuttavat esimerkiksi prosesseissa 

käytetty ulkopuolinen energia ja energianlähde, käytettyjen kemikaalien valmistamisesta ai-

heutuvat päästöt. Näihin taas vaikuttavat esimerkiksi vuodenaika ja kyseessä oleva ruoka-

aine. Kun tähän lisätään vielä muut tuotantoketjun vaiheet, muuttuu kokonaispäästöjen ar-

vioiminen hyvin monimutkaiseksi. (Van Passel 2013, 9-12.) Eri tutkimuksissa onkin saatu 

hyvin vaihtelevia tuloksia, kun on vertailtu kaupungeissa ja maaseudulla tuotettujen ruoka-

aineiden elinkaaren khk-päästöjä (Mok, et al. 2013, 31). 

 

2.3.5 Muut ympäristövaikutukset 

Khk-päästöjen lisäksi kaupunkiviljelyllä on myös muita merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

Näihin kuuluvat vedenkulutus, vaikutus pölyttäjiin sekä vaikutus kaupunkien lämpösaarek-

keisiin. Vedenkulutuksen osalta kaupunkiviljelyn etuna on mahdollisuus hyödyntää kaupun-

gissa syntyvää harmaata vettä viljelyssä, mikä vähentää makean veden kulutusta. Kaupun-

kiviljelymenetelmistä kerrosviljelyn ja muiden sisätiloissa tapahtuvien viljelymenetelmien 
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etuna taas on haihtumisen vähentyminen, joka taas vähentää kasteluveden tarvetta (Benke 

& Tomkins 2017, 15). Kaupunkiviljelyn avulla vedenkulutus tuotettua ruokamäärää kohden 

onkin tyypillisesti vähäisempi kuin peltoviljelyssä. (Al-Ismaili, et al. 2017, 13650-13651.) 

 

Pölyttäjien puute voi haitata ruokakasvien tuotantoa kaupungeissa. Lowenstein, et al. (2014, 

2858) tutkimuksessa todetaan, että kaupunkiviljelyn yleistyessä pölyttäjähyönteisten, erityi-

sesti mehiläisten, monimuotoisuuden turvaaminen kaupungeissa on yhä tärkeämpää. Pölyt-

täjien monimuotoisuus kaupunkialueilla on kytköksissä alueen muun luonnon monimuotoi-

suuteen, erityisesti kukkivien kasvien esiintymiseen. Sitä voidaan edistää myös hoidettujen 

ympäristöjen, kuten koti- ja yhteisöpuutarhojen avulla. Kaupunkiviljelyn avulla voidaan siis 

edistää pölyttäjien esiintymistä kaupungeissa. Suuri lajikirjo ja erityisesti kukkivien kasvien 

monipuolinen esiintyminen viljelmissä voimistaa tätä positiivista vaikutusta. (Lowenstein, 

et al. 2014, 2858, 2869.) 

 

Kaupungin lämpösaareke on yleinen tiheän rakentamisen lieveilmiö, jossa lämpötila 

kaupungeissa on korkeampi kuin ympäröivillä alueilla. Ilmiö on jossain määrin havaittavissa 

lähes kaikissa kaupungeissa, mutta muun muassa rakennusten korkeus ja kaupungin suuri 

koko voimistavat sitä. Lämpösaareke muodostuu, koska rakennukset ja tiepinnoitteet 

varaavat itseensä auringon säteilyenergiaa, ja asumisesta ja  liikenteestä vapautuu 

hukkalämpöä kaupunkiympäristöön. Lämpösaareke voimistaa helleaaltojen vaikutusta, 

millä on paljon negatiivisia vaikutuksia ihmisten elämään. (Drebs, et al. 2014, 2-7.) 

Kasvillisuuden lisääminen kaupungeissa, esimerkiksi kaupunkiviljelyn avulla, vähentää 

lämpösaarekeilmiötä. Kasvit käyttävät ympäröivän ilman lämpöenergiaa yhteyttämiseen ja 

käyttämänsä veden muuttamiseen vesihöyryksi, mikä viilentää ilmaa. Kaikenlainen 

kasvillisuuden lisääminen kaupungeissa heikentää lämpösaarekeilmiötä. Erityisen hyvä 

ratkaisu kuitenkin on kasvillisuuden sijoittaminen rakennusten katoille, kuten kattoviljelyssä 

tehdään. Katoilla kasvit paitsi viilentävät ilmaa, myös vähentävät auringon säteilyenergian 

varautumista rakennuksiin. (Qiu, et al., 2013.) 
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3  Suomalaisten ruokatottumukset 

 

Seuraavaksi esitellään suomalaisten ruokatottumuksia eri ruoka-aineryhmien osalta. Tietoa 

ruokatottumuksista käytetään luvussa 4 tehtävään laskelmaan kerrostalon ruuantuotantopo-

tentiaalista. Kuvassa 2 on esitelty suomalaisten keskimääräisen ruuankulutuksen jakautumi-

nen ruoka-aineryhmittäin yksikössä grammaa ruoka-ainetta vuorokaudessa. Kuvan arvot 

pohjautuvat Valsta, et al. (2018, 54) tutkimuksessa laskettuun ruoka-aineiden laskennalli-

seen määrään suomalaisten ruokavaliossa. Tutkimuksessa laskettiin arvot eri ruoka-aineryh-

mille erikseen miesten ja naisten keskimääräisissä ruokavalioissa. Kuvan 2 arvot on laskettu 

ottamalla keskiarvo tutkimuksessa lasketuista miesten ja naisten arvoista. Kuvasta jätettiin 

pois juomien ja alkoholijuomien kategoriat, sillä ne arvioitiin ravitsemuksen kannalta vä-

hemmän merkittäviksi kuin tilaston muut kategoriat. 

 

 

Kuva 6. Suomalaisten keskimääräinen ruoka-aineiden kulutus ruoka-aineryhmittäin [g/vrk] (Valsta et al. 2018, 

54). 

 

Maitotuotteet; 
437

Kasvikset; 184Hedelmät, 
marjat; 162

Liha; 144,5

Viljat; 130

Peruna; 73,5

Rasvat; 45,5

Sokeri, makeiset 
ja suklaa; 32,5

Kala, äyriäiset; 
31,5

Kananmuna; 24
Palkokasvit, 

pähkinät; 20,5

yht. 1285
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Kuvasta 2 nähdään, että suomalaisten keskimääräinen ruokavalio sisältää ruoka-aineryh-

mistä eniten maitotuotteita, joita syödään vuorokaudessa yli 400 grammaa henkeä kohden. 

Maitotuotteisiin luetaan maidot, juustot, hapanmaitotuotteet ja muut maitovalmisteet. 

Toiseksi suurin osuus on kasviksilla, joita syödään noin 180 grammaa vuorokaudessa. Kas-

viksiin on luettu esimerkiksi juurekset ja salaatit. Myös hedelmien ja marjojen osuus on mer-

kittävä, noin 160 grammaa vuorokaudessa. Seuraavaksi merkittävimmät ruoka-aineryhmät 

ovat liha (johon luettiin esimerkiksi naudan- sian- ja siipikarjanlihavalmisteet), erilaiset vil-

jat sekä peruna. Kokonaisuudessaan keskimääräinen ruokavalio sisältää noin 1300 grammaa 

ruokaa vuorokaudessa, kun alkoholi- ja muita juomia ei lueta mukaan. (Valsta et al. 2018, 

53-55.) 
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4  Kerrostalon ruuantuotantopotentiaalin laskenta 

 

Tässä luvussa tehdään esimerkkilaskenta, jonka tavoitteena on hahmottaa kaupunkiviljelyn 

potentiaalia ruokaturvan lisäämisessä. Laskennassa arvioidaan, kuinka paljon ruokaa suo-

malaisessa kerrostalossa voitaisiin tuottaa, jos talossa otettaisiin käyttöön tyypillisiä kaupun-

kiviljelymenetelmiä. Saatua tulosta verrataan luvussa 3 esiteltyyn suomalaisten keskimää-

räiseen ruokavalioon ja lasketaan sen perusteella, kuinka suuri osa talon asukkaiden vuosit-

taisesta ruuan- ja kasvistenkulutuksesta voitaisiin kattaa kaupunkiviljelyn avulla. Alaluvussa 

2.1 esitellyistä kaupunkiviljelyn tasoista esimerkkilaskennassa käsitellyt kaupunkiviljelytoi-

met sijoittuvat yksilön, eli talon asukkaiden, sekä yhteisön, eli kerrostalon taloyhtiön, ta-

soille. Ylimmän, eli julkisten ohjauskeinojen, tason toimia ei käsitellä. Luvun lopuksi poh-

ditaan laskennan luotettavuutta sekä saatujen tulosten merkitystä. 

 

4.1 Laskennan lähtötiedot 

 

Laskennassa käytettävä kerrostalo sijaitsee Lahdessa Mukkulan kaupunginosassa osoit-

teessa Tanssimäenkatu 10. Talossa on 33 asuntoa. (Etuovi 2021.) Asuntokunnan keskikoko 

Suomessa vuonna 2020 oli 1,96 henkeä (Tilastokeskus 2020). Kun kerrotaan talon asuntojen 

määrä asuntokunnan keskikoolla, saadaan talon oletetuksi asukasmääräksi 64,68 ≈ 65 hen-

kilöä.  

 

Oletetaan, että kaikissa talon asunnoissa on parveke, johon on mahdollista sijoittaa parveke-

puutarha. Oletetaan myös, että talon katolle on mahdollista sijoittaa kattopuutarha ja pihalle 

viljelylaatikoita. Satelliittikuvan perusteella (Google maps 2021) arvioidaan katon mitoiksi 

noin 15 m itä-länsisuunnassa ja 25 m pohjois-eteläsuunnassa, jolloin katon pinta-alaksi saa-

daan noin 375 m2. Arvioidaan, että tästä voitaisiin ottaa viljelykäyttöön 200 m2. Arvioidaan 

myös, että talon pihasta voitaisiin ottaa 50 m2 viljelykäyttöön. 
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Luonnonvarakeskuksen (2020) puutarhatilastossa näkyy puutarhakasvien sato kilogram-

moina viljeltyä hehtaaria kohden. Käytetään laskennan lähteenä vuoden 2018 koko maan 

tilastoa. Tilaston perusteella satoisin kasvi avomaan tuotannossa on avomaankurkku, jonka 

keskimääräinen sato vuodessa on 62 052 kg/ha = 6,2052 kg/m2. Toiseksi satoisin kasvi on 

porkkana, jonka keskimääräinen sato vuodessa on 36 342 kg/ha = 3,6342 kg/m2. Käytetään 

näitä lukuja vuosittaisten satojen määrittämiseen laskennassa. 

 

Sijoitetaan laskennassa kaikille asunnon parvekkeille 1 m2 parvekepuutarha, jolloin yhteensä 

parvekkeilla olisi käytössä 33 m2 viljelypinta-alaa. Lisäksi sijoitetaan pihalle 50 m2 ja katolle 

200 m2 yhteispuutarhat. Lasketaan viljelyalueiden ruuantuotantopotentiaali tilanteessa, jossa 

parvekkeilla sekä pihalla viljeltäisiin avomaankurkkua, ja kattopuutarhassa porkkanaa. Ver-

rataan saatua tulosta suomalaisten keskimääräiseen ruokavalioon, jota kuvailtiin luvussa 3. 

Oletetaan laskennan helpottamiseksi, että kaikki talossa viljelty ruoka jaettaisiin tasan asuk-

kaiden kesken. 

 

4.2 Laskennan tulokset 

 

Vuosisadot laskettiin erikseen pihan puutarhalle, parvekepuutarhoille yksittäin ja yhteensä, 

sekä kattopuutarhalle. Porkkanan vuosisato saatiin suoraan katon vuosisadosta, ja avomaan-

kurkun vuosisato laskemalla yhteen parvekepuutarhojen yhteissato ja pihan puutarhan sato. 

Sato asukasta kohden vuodessa saatiin jakamalla vuosisadot talon oletetulla asukasmäärällä. 

Taulukosta 1 nähdään vuosisadot puutarhan sijainnin mukaan jaoteltuna. 

 

Taulukosta 2 nähdään molempien viljelykasvien kokonaissadot vuodessa. Huomataan, että 

laskennan perusteella talossa olisi mahdollista tuottaa asukasta kohden noin 19 kg kasviksia, 

josta noin 8 kg olisi avomaankurkkua ja noin 11 kg porkkanaa. 
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Taulukko 1. Puutarhojen sadot. 

Puutarhan si-

jainti 

Viljelty kasvi Pinta-ala 

[m2] 

Vuosisato 

[kg/m2] 

Vuosisato 

[kg] 

Piha Avomaankurkku 50 6,2052 310 

Parveke (yksi) Avomaankurkku 1 6,2052 6,2 

Parvekkeet yht. Avomaankurkku 33 6,2052 205 

Katto Porkkana 200 3,6342 727 

 

Taulukko 2. Sadot viljelykasveittain. 

Viljelty kasvi Vuosisato [kg] Asukkaita Vuosisato asukasta 

kohden [kg/hlö] 

Avomaankurkku 515 65 7,9 

Porkkana 727 65 11 

Yhteensä 1242 65 19 

 

Luvussa 3 käsitellyn keskimääräisen ruokavalion perusteella keskimääräinen suomalainen 

syö vuorokauden aikana noin 1,285 kg ruokaa. Tästä kasviksia on noin 0,184 kg. 365-päi-

väisen vuoden aikana keskimääräinen suomalainen syö siis noin 469 kg ruokaa, josta noin 

67 kg on kasviksia. Kuvassa 3 näkyy, kuinka suuren osuuden näistä ruokamääristä edellä 

laskettu kerrostalon ruuantuotantopotentiaali kattaisi. Kuvasta huomataan, että laskelman 

perusteella kerrostalon kaupunkiviljelymenetelmillä voitaisiin kattaa 4 % asukkaiden vuo-

sittaisesta ruuankulutuksesta, ja 28 % vuosittaisesta kasvisten kulutuksesta. 
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Kuva 7. Lasketun ruuantuotantopotentiaalin osuus ruuan- ja kasvistenkulutuksesta suomalaisten keskimääräi-

sessä ruokavaliossa. 

 

4.3 Pohdintaa laskennasta 

 

Edellä tehty laskenta on arvioihin ja oletuksiin perustuva esimerkki, ja tuloksina saadut luvut 

tulee nähdä vain karkeina arvioina kerrostalokohtaisen kaupunkiviljelyn potentiaalista. Lä-

hes kaikkiin käytettyihin arvoihin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Laskennassa käy-

tetyt pinta-alat ovat karkeita arvioita, sillä tarkempien pinta-alojen saamiseksi ei ollut tar-

peeksi tietoa. Lisäksi käytännössä ei voida tietää, onko talon katolle mahdollista perustaa 

kattoviljelmää. Toisaalta esimerkiksi pihaviljelmän olisi ehkä mahdollista olla suurempikin.  

 

Viljelykasvien valinta vaikuttaa myös saatuun tulokseen. Laskennassa käytetyt kasvit valit-

tiin sen vuoksi, että niiden vuosisato pinta-alayksikköä kohden oli korkein käytetyn lähteen 

perusteella. Käytännössä olisi luultavasti järkevää, että puutarhoissa viljeltäisiin useampia 

kasveja kuin kahta. Tällöin voitaisiin maksimoida ruokavalion monipuolistumisesta johtuvat 

ruokaturva- ja terveyshyödyt asukkailla. Monipuolinen kasvien valinta olisi järkevää myös 

pölyttäjien kannalta, kuten alaluvussa 2.3.4 todettiin. Mahdollisia viljelykasveja on valtava 

määrä, mutta esimerkkeinä mainittakoon erilaiset juurekset, kuten peruna ja lanttu, sekä vi-

hannekset, kuten tomaatti ja kaali. Koska kasvit valittiin korkean satoisuuden perusteella, 

kasvivalikoiman monipuolistaminen todennäköisesti laskisi saatua kokonaissatoa. 

Saadaan 
viljeltyä 4 %

Ruuankulutus
469 kg/a

Saadaan 
viljeltyä 28 %

Kasvisten kulutus
67 kg/a
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Käytetyt vuosisatoarvot ovat keskiarvoja suomalaisten peltojen sadoista, ja kuvaavat siis 

peltoviljelyn satoja. Ei voida tietää, kuinka hyvin käytetyt arvot kuvaavat todellista tilannetta 

kaupunkiviljelykontekstissa. Kaupungeissa esimerkiksi erilainen ilmanlaatu, kasvualusta ja 

viljelytapa voivat vaikuttaa kasvien satoisuuteen verrattuna peltoviljelyyn. On myös huo-

mattava, laskennassa määritettiin kolmen erilaisen viljelmän sato. Esimerkiksi valo-olosuh-

teet ja vedensaanti saattavat vaihdella näiden eri viljelmien välillä merkittävästi. Esimerkiksi 

Orsini, et al. (2014) ja Gittelman, et al. (2012) tutkimuksissa käsitellään kaupunkiviljelmien 

vuosisatoja. Ei voida kuitenkaan olettaa, että näiden tutkimusten tulokset suoraan pätisivät 

Suomen oloissa. Tarvittaisiin paljon lisätietoa eri kasvien käyttäytymisestä kaupunkivilje-

lyssä Suomen oloissa, jotta voitaisiin laskea luotettava arvo viljelmien vuosittaiselle sadolle. 

 

Laskettu osuus yksilön koko ruokavaliosta on melko pieni, vain 4 %. Toisaalta osuus kas-

visten kulutuksesta on paljon suurempi, 28 %. Laskennan mukaan siis kerrostalokohtaisen 

kaupunkiviljelyn keinoin ei välttämättä voida merkittävästi vaikuttaa asukkaiden saatavilla 

olevan ruuan kokonaismäärään, mutta sen sijaan kasvisten saatavuuteen voidaan vaikuttaa 

melko paljonkin. Kuten alaluvussa 2.3.1 mainittiin, globaalin pohjoisen maissa yksilötason 

ruokaturvaongelmat liittyvät usein terveellisen ruuan, kuten tuoreiden kasvisten ja hedel-

mien, saatavuuteen. Tulosten perusteella kaupunkiviljelyn avulla voidaan vaikuttaa juuri tä-

hän ongelmaan. 

 

Laskennassa käsitellyt toimet sijoittuivat alaluvun 3.1 pyramidissa alimmille kahdelle ta-

solle. Tuloksista voi näin ollen vetää suoria johtopäätöksiä vain yksilöiden ja taloyhtiön ko-

koisten yhteisöiden ruokaturvaan liittyen. Samantyyppisen vaikutuksen aikaansaaminen 

koko kaupungin ruokajärjestelmään vaatisi, että suuri osa kaupungin asukkaista ja taloyhti-

öistä ottaisi yhtä laajasti kaupunkiviljelymenetelmiä käyttöön. Ei voida siis olettaa, että saa-

dut tulokset skaalautuisivat esimerkiksi kokonaisen kaupungin tai valtion tasolle ilman jul-

kisen tason toimia.  

  



27 

 

5 Johtopäätökset 

 

Ruokaturva on laaja-alainen käsite, jota voidaan tarkastella sekä yhteiskunta- että yksilöta-

solla. Kaupunkiviljelyn ruokaturvahyötyjä tarkastellessa onkin paljon merkitystä sillä, min-

kälaisiin ruokaturvaongelmiin pyritään vastaamaan. Ruokaturvan edistäminen valtiotasolla 

vaatii tyypillisesti myös valtiotason toimia. Esimerkiksi tässä työssä tehdyn laskennan tu-

loksia tarkastellessa huomattiin, että pelkästään yksilö- tai yhteisötasolla tehdyillä kaupun-

kiviljelytoimilla on hyvin vaikeaa vaikuttaa valtiotason ruokaturvaan. Toisaalta yksilötason 

ruokaturvassa voi olla ongelmia, vaikka omavaraisuusaste ja muut valtiotason ruokaturvan 

mittarit olisivatkin hyvällä tasolla. Näihin ongelmiin vastaaminen vaatii erilaisia toimia kuin 

valtiotason ruokaturvan edistäminen. 

 

Kaupunki- tai valtiotason ruokaturvaa tarkastellessa on oleellinen kysymys, miten kaupun-

kiviljelytoimet vaikuttavat jo olemassa olevaan maatalouteen. Jos kaupunkiviljelytuotannon 

lisääminen johtaa siihen, että peltoviljelyn tuotantokapasiteetti vastaavasti supistuu, ei kau-

punkiviljelyn lisääminen johda kokonaistuotannon kasvuun. Tällöin tuotanto vain siirtyy 

toiseen paikkaan. Toisaalta valtiotason ruokaturva on riippuvainen monista muistakin teki-

jöistä kuin kokonaistuotannosta. Erityisesti Suomen kaltaisessa maassa, jossa omavaraisuus-

aste on jo valmiiksi korkea ja ruokaturva yleisesti hyvällä tasolla, ei kokonaistuotannon kas-

vattaminen ole välttämättä tehokkain keino parantaa valtiotason ruokaturvaa. Sen sijaan esi-

merkiksi resilienssin parantaminen kriisien, kuten ilmastonmuutoksen, vaikutuksia vastaan 

tulee luultavasti olemaan tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Tässä suhteessa ruuantuotan-

non nykyistä suurempi hajauttaminen pelto- ja kaupunkiviljelyn välille voisi olla hyvä tapa 

edistää valtiotason ruokaturvaa. Laskentaesimerkki osoittaa, että kaupunkiviljelyllä saatavat 

sadot ovat tämän hetken menetelmillä melko pieniä verrattuna ihmisten ruuankulutukseen. 

Kaupunkiviljely ei siis pysty korvaamaan peltoviljelyä kokonaan, vaan ne tulee nähdä toisi-

aan tukevina viljelymuotoina. 

 

Yksilötason ruokaturvassa korostuu toimien oikean kohdentamisen tärkeys. Kaupungin ruu-

antuotannon kasvattaminen ei sinällään välttämättä takaa, että ruoka tulisi niiden ihmisten 
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saataville, jotka sitä eniten tarvitsevat. Toisaalta esimerkiksi yhteisöpuutarhojen avulla on 

maailmalla onnistuttu parantamaan heikossa asemassa olevien ihmisryhmien ruokaturvaa, 

kun toimet on suunniteltu nimenomaan näitä ryhmiä hyödyttäviksi. Laskentaesimerkki 

osoittaa, että kerrostalokohtainen kaupunkiviljely voi vaikuttaa merkittävästi tuoreiden kas-

visten saatavuuteen talon asukkailla. Kaupunkiviljelyn avulla voidaan siis vaikuttaa sellai-

siin ruokaturvaongelmiin, jotka liittyvät tuoreen ja terveellisen ruuan saatavuuteen. Ruuan 

määrälliseen saatavuuteen liittyviin ongelmiin vaikuttaminen sen sijaan on vaikeampaa. 

Jotta voitaisiin saada aikaan merkittävää vaikutusta saatavilla olevan ruuan kokonaismää-

rään, täytyisi ottaa vielä laskentaesimerkkiäkin suurempia pinta-aloja viljelykäyttöön. Uu-

denlaiset menetelmät, kuten kerrosviljely, voivat mahdollisesti tulevaisuudessa muuttaa tätä 

tilannetta, sillä ne mahdollistavat paljon totuttua korkeammat sadot pinta-alaa kohden. 

 

Ruokaturvavaikutuksen lisäksi on tärkeää huomioida myös kaupunkiviljelyn muut vaiku-

tukset, niin positiiviset kuin negatiivisetkin. Kaupunkiympäristöjen vihertyminen on hyö-

dyllistä ainakin positiivisten terveysvaikutusten, kaupungin lämpösaarekeilmiön heikenty-

misen ja pölyttäjien monimuotoisuuden kannalta. Kaupunkiviljelyn ympäristöhyötyihin 

kuuluu myös tyypillisesti peltoviljelyä pienempi vedenkulutus. Vaikutus viljelyn kasvihuo-

nekaasupäästöihin taas on epäselvä. Negatiivisiin ympäristövaikutuksiin kuuluu käytettyjen 

kemikaalien pilaava vaikutus kaupunkiympäristöihin. Viljelykasvit taas ovat joissain tilan-

teissa vaarassa kerätä kaupunkiympäristöstä haitallisia aineita itseensä, jolla voi olla haital-

lisia vaikutuksia ihmisten terveyteen.  

 

Eri viljelykasvien käyttäytymisestä kaupunkiviljelyssä, niin Suomessa kuin muuallakin, on 

saatavissa vähän tietoa tällä hetkellä. Kun kaupunkiviljely yleistyy ympäri maailman, olisi 

tärkeää saada tutkimustietoa eri viljelykasvien käyttäytymisestä kaupunkiviljelyssä, jotta eri 

tilanteisiin pystytään valitsemaan sopivat viljelykasvit. Kaupunkiviljelyssä on peltoviljelyä 

enemmän vaihtelua viljelypaikoissa, joten voidaan olettaa, että viljelykasvien valinnalla on 

paljon merkitystä viljelyn onnistumisessa. Myös kaupunkiviljelymenetelmissä on edelleen 

paljon tilaa uudelle tutkimukselle. Kerrosviljelyn kaltaiset uudet menetelmät vaikuttavat lu-

paavilta, mutta niiden käytännön toimivuudesta ei ole vielä kattavaa tutkimustietoa. 
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6 Yhteenveto 

 

Maailman ruuantuotantoon tullaan tarvitsemaan nykyistä kestävämpiä ratkaisuja lähitulevai-

suudessa. Ympäristökriisin etenemisen ja maapallon väestönkasvun takia ruokaturvan var-

mistaminen kaikille maailman ihmisille tulee olemaan tulevaisuudessa entistäkin suurempi 

haaste. Tässä työssä selvitettiin kaupunkiviljelyn mahdollisuuksia edistää ruokaturvaa Suo-

messa. 

 

Kaupunkiviljelyä voidaan jaotella esimerkiksi toimijan vaikutusvallan tai viljelymenetelmän 

mukaan. Tässä työssä kaupunkiviljelytoimijat jaoteltiin yhteiskunta- yhteisö- ja yksilöta-

soille. Jaottelu auttaa ymmärtämään eri toimien vaikutuksia: esimerkiksi yhteiskuntatason 

ruokaturvan parantaminen vaatii tyypillisesti myös yhteiskuntatason toimia. Erilaisia kau-

punkiviljelymenetelmiä on valtava määrä, ja tässä työssä niistä esiteltiin muutama. Jotkin 

menetelmät, kuten koti- ja yhteisöpuutarhat, ovat yleisiä ympäri maailman. Toiset, kuten 

kerrosviljely, taas ovat vasta kokeiluasteella ja vaativat vielä lisää tutkimusta. 

 

Kaupunkiviljelyllä voidaan edistää ruokaturvaa niin yhteiskunta- kuin yksilötasollakin, 

mutta toimien oikea kohdentaminen on tärkeää. Yhteiskuntatasolla voidaan edistää ruuan-

tuotannon resilienssiä kriisejä vastaan. Yksilötasolla taas voidaan lisätä tuoreen ja terveelli-

sen ruuan saatavuutta sellaisten ihmisryhmien keskuudessa, joilla on muuten siinä puutteita. 

Kaupunkiviljelyn avulla saatavat sadot eivät kuitenkaan ole niin suuria, että se voisi korvata 

peltoviljelyä kokonaan ruuantuotantomuotona. Kaupunkiviljelyllä on myös muita, niin po-

sitiivisia kuin negatiivisiakin vaikutuksia, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristöön ja ihmisten 

terveyteen. 

 

Työssä tehdyssä laskentaesimerkissä määritettiin suomalaisen kerrostalon ruuantuotantopo-

tentiaali, jos talossa otettaisiin käyttöön tyypillisiä kaupunkiviljelymenetelmiä. Tulokseksi 

saatiin, että talon parvekkeilla, katolla ja pihalla voitaisiin yhteensä tuottaa noin 19 kg 
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kasviksia asukasta kohden. Tämä vastaa noin 4 % suomalaisen vuosittain kuluttamasta ruo-

kamäärästä ja noin 28 % vuosittain kulutetusta kasvisten määrästä. Tuloksesta huomattiin, 

että kerrostalokohtaisella kaupunkiviljelyllä voidaan vaikuttaa erityisesti kasvisten saata-

vuuteen talon asukkailla. Mahdollisuudet vaikuttaa saatavilla olevan ruuan kokonaismää-

rään ovat pienemmät. 

 

Kaupunkiviljely voi kaiken kaikkiaan olla toimiva työkalu ruokaturvan kehittämisessä, 

mutta se ei ole kaiken kattava vastaus ruokaturvattomuuteen. Ruokaturvaa tarkastellessa on 

tärkeää huomioida maatalouden kokonaistuotannon ja omavaraisuusasteen kaltaisten luku-

jen lisäksi myös muita näkökulmia niin yksilö- kuin yhteiskuntatasollakin. Osassa näistä 

näkökulmista kaupunkiviljelyn rooli voi olla merkittävä, osassa taas sen vaikutusmahdolli-

suudet ovat pienet.   
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