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Aikamme haasteet

Mediassa saamme kuulla jatkuvasti ihmiskuntaa uhkaa-
vista kriiseistä, joista haastavimmiksi on arvioitu biodi-
versiteetin katoaminen ja ilmastonmuutos. Tämän kehi-
tyksen huomasivat jo 70-luvulla ekologit Bill Mollison ja 
David Holmgren, jotka ryhtyivät epätoivon ja ahdistuk-
sen sijaan kannustamaan ihmisiä  etsimään kestävämpää 
elämäntapaa. 

Heidän ajatuksenaan oli, että ratkaisujen hakeminen ja 
positiivinen asenne vievät eteenpäin. Mollison ja Holm-
gren alkoivat tutkia, miten pystyisimme ihmiskuntana 
elämään niin, että olisimme kestävä ja toimiva osa luon-
toa emmekä jatkuvasti heikentäisi omia elinmahdolli-
suuksiamme tällä planeetalla. Tästä ajatuksesta syntyi 
permakulttuuri – kulttuuri, joka sopeutuu luonnon olo-
suhteisiin ja takaa ihmiskunnalle menestymismahdolli-
suudet yhdessä rikkaan ja monimuotoisen planeettamme 
elonkehän kanssa.

 Epätoivoon ja ahdistukseen vaipumisen sijaan permakulttuuri kannustaa positiivisuuteen ja toimintaan

Permakulttuurisuunnittelun avulla voimme edistää YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteita. Ne on esitetty Agenda 
2030 -ohjelmassa. Viereisellä sivulla ne on esitelty lyhyes-
ti.

Agenda 2030 on globaali kestävän kehityksen toiminta-
ohjelma, jossa ympäristöllistä, sosiaalista ja taloudellista 
kestävyyttä tarkastellaan toisistaan riippuvana kokonai-
suutena. Permakulttuurinen suunnittelu tarjoaa koko-
naisvaltaisen lähestymistavan tämän toimintaohjelman 
mukaisten tavoitteiden asettamiseen. Lisäksi permakult-
tuurissa tarjotaan konkreettisia työkaluja muutokseen 
kohti kestävämpää tulevaisuutta.  

Kehityksen tavoitteiden pohjalla on Kate Raworthin kes-
tävän kehityksen donitsitalousmalli. Tähän tutustumme 
myöhemmin tässä oppaassa.

Viereinen sivu: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, 
Agenda 2030, lähde: www.kestavakehitys.fi

Kuva: Kettumäen kansanpuiston lammas, Tanja Kukkola
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Kohti kestävää tulevaisuutta

Permakulttuuri on ennen kaikkea suunnittelumenetelmä, 
joka on syntynyt ja kehittynyt tarpeesta tehdä arkielämän 
muutoksia kohti kestävää elämäntapaa. Erityisesti tavoit-
teena ovat olleet

• energian käytön vähentäminen
• paikallinen ruoantuotanto
• kierrätystalous
• teknologia tukemaan ekologista elämäntyyliä
• ratkaisujen soveltaminen eri mittakaavoissa.

Seuraavat Agenda 2030 -toimintaohjelman kohdat ovat 
erityisesti mukana permakulttuurisessa suunnittelussa:

1 Ei köyhyyttä
2 Ei nälkää
4 Terveyttä ja hyvinvointia
6 Puhdas vesi ja sanitaatio
7 Edullista ja puhdasta energiaa
11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt
12 Vastuullista kuluttamista
14 Vedenalainen elämä
15 Maanpäällinen elämä
17 Yhteistyö ja kumppanuus

Permakultuurisuunnittelu hyödyntää laajasti erilaisia 
lähteitä. Sitä voidaan myös soveltaa monilla eri aloilla, 
kuten koulutuksessa, yhteisöjen kehittämisessä, liiketoi-
minnassa ja yhdyskuntasuunnittelussa.

Tässä oppaassa paneudutaan paikallisen ruoantuotan-
non suunnitteluun. Onhan ruoantuotannolla merkittävä 
osa ihmisen aiheuttamassa ympäristökuormituksessa. Li-
säksi siihen, miten ruokamme on tuotettu, on kohtuulli-
sen helppo vaikuttaa.

Kestävää elämäntapaa voi kehittää vähitellen eri elämän-
aloilla, jokainen omalla henkilökohtaisella ja paikallisella 
tasolla, josta se voi laajeta myös isompiin yhteisöhin ja 
kansainvälisille areenoille. Oppaan loppuosassa paneu-
dutaan kestävän elämäntavan suunnitteluun ja toteutuk-
seen.

Viereisellä sivulla on Holmgrenin permakulttuurin kuk-
kanen. Siinä on terälehtinä elämänaloja, joissa perma-
kulttuurista suunnittelua toteutetaan.

Permakulttuurin ytimessä on aina eettiset periaatteet. 
Lisäksi monet permakulttuurisuunnittelijat ovat kehittä-
neet periaatteita suunnittelun avuksi. Tässä oppaassa tu-
tustumme myöhemmin David Holmgrenin kahteentoista 
periaatteeseen.

Kukkasen reunoille on kirjattu erilaisia permakulttuurin 
mukaisia ratkaisuja kullekin osa-alueelle. 

Kuva: Permakulttuurin kukkanen,
David Holmgren, www.permacultureprinciples.com
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Suunnittelumenetelmä

Permakulttuuri on luovaa suunnittelua, joka perustuu 
kokonaisvaltaiseen systeemiajatteluun ja jonka perustana 
ovat eettiset ja suunnittelun periaatteet. 

Permakulttuurisuunnittelu ohjaa luomaan toisiaan hyö-
dyntäviä systeemejä luonnon mallin mukaan. Tavoittee-
na ovat kestävän kehityksen mukaisesti sopeutuvuus ja 
resilienssi, joita luodaan esimerkiksi monimuotoisuudel-
la, maaperän hedelmällisyydellä ja jäljittelemällä tuotta-
via prosesseja ekosysteemeissä.

Huomioimalla ja noudattamalla eettisiä periaatteita joka-
päiväisessä elämässämme ja muuttamalla toimintaamme 
suunnittelun periaatteiden avulla, otamme ohjat omiin 
käsiimme. Voimme huolehtia itse omista tarpeistamme 
sen sijaan, että olisimme riippuvaisia meille tavoittamat-
tomista järjestelmistä. Myös kehittämällä omia taitojam-
me voimme parantaa selviytymismahdollisuuksiamme 
epävarmassa tulevaisuudessa. 

Vaikka olosuhteet ja mahdollisuudet vaihtelevat, muo-
dostavat periaatteet kaikille yhteisen pohjan. Näitä pe-
riaatteita voidaan toteuttaa eri paikoissa ja yhteyksissä, 
jokaisen oman elinpiirin ja yhteisön parissa. Erilaiset 
strategiat ja tekniikat tulevat avuksi sovellettaessa peri-
aatteita eri olosuhteissa.

Kuhunkin paikkaan sopivat strategiat ja tekniikat voivat 
perustua esimerkiksi paikan luonnollisiin ekosysteemei-
hin, pieni- ja monimuotoiseen maatalouteen, matalaan 
ihmisläheiseen teknologiaan ja tasa-arvoon. Jokainen voi 
valita itselleen, voimavaroilleen, resursseilleen, yhteisöl-
leen ja muutoin tilanteeseen sopivat ratkaisut.

Seuraavalla aukeamalla on David Holmgrenin verkkosi-
vuilta www.permacultureprinciples.com eettiset periaat-
teet ja hänen omat suunnittelun periaatteensa, joihin voi 
tutustua tarkemmin sivuilta ilmaiseksi ladattavasta kirja-
sesta Permakulttuurin perusolemus (Essence of Permacul-
ture).

 Permakulttuurisuunnittelu
tarjoaa sekä teoreettisen viitekehyksen että käytännön taidot

toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita

 
Tehtäviä

Mieti, mitä eettiset ja suunnittelun periaatteet merkit-
sevät sinulle? Miten voit toteuttaa niitä?

Pohdi ja listaa itsellesi, mitkä periaatteet koet hyödyl-
lisimmiksi ja mitä tavoitteita asetat tässä suhteessa pai-
kallesi ja toiminnallesi? 

Miten permakulttuuriperiaatteet ja -etiikka näkyvät 
toiminnassasi? 

Hyödynnä tehtävässä permakulttuurin eettisiä periaat-
teita ja David Holmgrenin suunnittelun periaatteita, 
joihin voit tutustua seuraavalla aukeamalla. 

Voit käyttää myös muita permakulttuurin suunnittelu-
periaatteita, jos olet tutustunut niihin (esim. Bill Mol-
lison)

Viereisen sivun kuva: Hygelkultur-kohopenkin tekoa, 
Erkki Pöytäniemi
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Permakulttuurissa

voimaannutaan huolehtimaan itse omista tarpeista kestä
vällä tavalla ja

kasvatetaan luonnonpä
äomaa tuleville sukupolv

ille
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Permakulttuurin Etiikka

1. Havainnoi ja vuorovaikuta

2. Kerää ja varastoi energiaa

3. Varmista sato

4. Arvioi toimintaasi ja ota vastaan palautetta

5. Käytä ja arvosta uusiutuvia resursseja ja palveluita

6. Älä tuota jätettä

7. Suunnittele ensin laajempi kuvio, sitten yksityiskohdat

8. Yhdistä mieluummin kuin erottele

9. Käytä pieniä ja hitaita ratkaisuja

10. Arvosta ja luo monimuotoisuutta

11. Luo reunoja ja arvosta marginaalia

12. Vastaa muutoksiin luovuudella

Luonnosta Huolehtiminen

Ihmisistä Huolehtiminen

Reilu Jako

Permakulttuurisuunnittelun  
Periaatteet

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Australia License. To view a copy of this  
license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/au/ - Translation by Käännös Tanja Korvenmaa 2013 http://about.me/tanjatuulia 
The ‘design principles’ have been adapted from David Holmgren’s book ‘Permaculture: Principles & Pathways Beyond Sustainability’. v2.0  
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Havainnointi ja 

kartoitus 

2
Analyysi:

tarkastelu ja arviointi 

3
Suunnittelu:

ratkaisut ja sijoittelu 

4
Toteutus

5
Ylläpito

Suunnittelua kannattaa tehdä 
vaiheittain ja jatkuvana pro-

sessina. Resilienssiä lisää pienin 
askelin ja kokeilemalla tehdyt 

muutokset.

Suunnittelun etenemiseen on kehitetty useita erilaisia 
malleja. Yllä esitetty malli on permakulttuurisuunnitte-
lussa laajasti käytössä. On olemassa myös muita malleja, 
jotka ovat pohjimmiltaan samanlaisia, mutta hieman eri 
korostuksilla tai sovellettuna eri tarkoituksiin.  

Suunnitteluprosessi alkaa havainnoimalla suunnittelun 
kohdetta ja kartoittamalla tarpeita, puutteita ja rajoitteita, 
jotka ohjaavat suunnittelun tavoitteita. Seuraavaksi poh-
jamateriaalia tarkastellaan ja arvioidaan analyysivaiheessa 
erilaisilla menetelmillä. 

Analyysivaiheessa on tärkeää tarkastella eri vaihtoehtoja 
eettisten periaatteiden kautta. Luonnosta huolehtiminen 
sopii hyvin yhteen kestävyyden ekologisten kriteerien 
kanssa. Ihmisistä huolehtiminen liittyy kestävyyden so-
siaalisiin kriteereihin. Viimeinen periaate reilusta jaosta 
taas on hyvä ohjenuora kestävyyden taloudelliseen kritee-
ristöön ja tarkasteltavissa sitä kautta.

Itse suunntteluvaihe  ja elementtien sijoittelu on tämän 
työn tuloksena suhteellisen nopeaa ja tehokasta. Hyvä 
suunnitelma on pohjana onnistuneelle toteutusvaiheelle. 

Mutta suunnitteluprosessi ei lopu tähän, vaan hyvä suun-
nitelma sisältää myös ylläpidon ja sen suunnittelun. Suun-
nitelman toteutuksen toimivuutta arvioidaan sopivin 
väliajoin ja suunnitteluprosessia voidaan käydä läpi yhä 
uudelleen, ja viilata suunnitelmaa kokemuksen karttuessa. 

Tässä oppaassa käydään tarkemmin läpi näitä vaiheita, ja 
annetaan vinkkejä niiden toteutukseen erilaisilla työka-
luilla. Painopiste on oman pihan tai ympäristön suunnitte-
lussa ja kasvintuotannossa, mutta mallia voi soveltaa myös 
muunlaisen kokonaisuuden suunnittelussa. 

Resilienssi

Resilienssillä tarkoitetaan systeemin kykyä selviytyä ja so-
peutua yllättäviin ja ennakoimattomiin muutoksiin. Eri-
tyisesti ilmastonmuutos aiheuttaa juuri tällaisia haasteita, 
mutta ihmiskunta on viime aikoina joutunut kohtaamaan 
myös muita yllättäviä haasteita kuten koronaviruspande-
mian ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen. 

Sen sijaan, että tehostettaisiin tuotantoa ja pyrittäisiin re-
surssien käytön mahdollisimman tehokkaaseen hyödyn-
tämiseen, kykyä vastata yllättäviin haasteisiin kasvatetaan 
vahvistamalla toimintakykyä kaikenlaisissa tilanteissa. 
Tällaista resilienssiä voidaan luoda useilla erilaisilla stra-
tegioilla:

• Erilaisia toimintoja voidaan toteuttaa yhdessä. Yhdis-
täämällä, niputtamalla tai jaksottamalla voidaan sa-
malla vaivalla tuottaa monta eri hyötyä. 

• Erityisesti tärkeitä toimintoja kannattaa turvata mo-
nella eri tavalla tuotettuna. Tämä jakaa riskejä pai-
kallisesti, ajallisesti ja useille erilaisille tavoille tuottaa 
sama hyöty. 

• Monimuotoisuus rikastuttaa kykyä vastata häiriöihin 
ja muutoksiin, siten biologinen ja sosiaalinen moni-
muotoisuus takaavat korkeamman häiriöiden sietoky-
vyn. 

• Tiheät tukiverkostot tuovat sitkeyttä toimintojen yllä-
pitämiseen. Verkostoja ja yhteyksiä kannattaa raken-
taa myös eri mittakaavoissa.

• Kokeilemalla oppiminen on vähittäin tapahtuvaa so-
peutuvaa suunnittelua, joka auttaa menestymään va-
javaisilla tiedoilla ja monimutkaisissa ja epäselvissä 
tilanteissa.

Suunnittelun vaiheet

6
Arviointi ja viilaus 



11

1 Havinnointi ja kartoitus

Pohjakartta

Pihaa tai muuta aluetta koskeva suunnitelma aloitetaan 
tekemällä paikasta pohjakartta. Siihen merkitään olemas-
saolevat rajat, rakennukset, tiet, vesielementit, korkeus-
käyrät ja muut suhteellisen pysyvät elementit. Laita myös 
ylös, miten ne on tehty, miten huolletaan ja kuka omistaa. 
Kartassa on myös hyvä olla mittakaava ja ilmansuunnat 
merkittynä. 

Tähän pohjakarttaan ryhdytään tekemään seuraavaksi 
havaintoja. Kartasta voi ottaa usempia kopioita tai kar-
tan päälle voi teipata läpinäkyvästä paperista kerroksia, 
joissa kussakin on tiettyyn teemaan liittyviä merkintöjä 
ja havaintoja. 

Tehtävä

POHJAKARTTA

Tee paikastasi pohjakartta, jossa on merkittynä ole-
massa olevat pysyvät elementit. Kysy kunnastasi tonttisi 
asemapiirros tai hae se kunnan karttapalvelusta. 

Myös Maanmittauslaitoksen karttapaikka sisältää hyö-
dyllistä tietoa. Tulosteita kartoista saa maanmittauslai-
toksen Paikkatietoikkunasta, https://kartta.paikkatie-
toikkuna.fi. 

Sopiva mittakaava on paikan koosta riippuen 1:50 - 
1:200.

Kuva:  Pohjakartta

LENKKIPOLKU

NAAPURI

10 M

Kortteli Tontti

Kohde

Mittakaava:

Permakultuurisuunnitelma

Tarkkuustaso:

Suunnitelmamuoto:

1:200

Suunnitelman nimi: Täydennetty:

 

Suunnittelija

Luonnossuunnitelma

Rajat ja nykytilanne

Valmistuvat tai suunnitellut rakennukset: 
1.  päätalo
2.   varastorakennus
3.  grillikota
4. maakellari
5.  kanala
6.  kompostit (talous ja lehti)
7.  mehiläispesä
8. ulkohuussi 

1.

5.

6.

6.

3.

7.

2.

4.

8.

PELTO

METSÄ



Hyvä suunnittelu edellyttää paikkaan ja sen olosuhteisiin 
perehtymistä. Tule tutuksi paikkasi kanssa, ymmärrä sen 
toimintaa ja kiertokulkuja. Havainnoi sääilmiöitä ja luon-
nonkiertoa.

Aurinko

Mistä aurinko nousee ja mihin se laskee; piirrä karttaan 
auringon kulku kesällä, kun päivä on pisimmillään ja tal-
vella, kun päivä on lyhyimmillään. (esim. www.suncalc.
net) 

Tarkastele myös maastoa ja korkeuskäyriä sekä rakennuk-
sia, millaisia varjopaikkoja syntyy. Onko joitakin hyvin 
aurinkoisia paikkoja. 

Tuuli

Havainnoi yleisimmät tuulensuunnat, tuuliset ja suojaisat 
paikat. Voit tehdä havaintoja tuulesta paikan päällä ja käyt-
tää verkosta löytyviä tilasto- ja mittaustietoja. Tuulitietoja 
löytyy Ilmatieteen laitoksen palvelusta Suomen tuuliatlas, 
www.tuuliatlas.fi.     

Säähavainnot

Pidä sääpäiväkirjaa sinulle hyödyllisistä ja kiinnostavis-
ta säähavainnoista.  Merkitse ylös lämpötilat, sademää-
rät, kosteustietoja ja muita säähavaintoja kuten usvan ja  
hallan eteneminen. Voit myös ottaa kuvia paikastasi eri 
vuorokauden- ja vuodenaikoina. Säätietoja löytyy Ilma-
tieteen laitoksen sivuilta, https://www.ilmatieteenlaitos.fi/
avoin-data-avattavat-aineistot 

Tehtäviä

SEKTORIKARTTA

Piirrä yhdelle karttalehdelle kartoittamasi aurinko- ja 
tuuli- sekä melu- ja näköalasektorit.

Merkitse karttaan
• aurinkosektorit kesällä (kesäpäivänseisaus 21.6.) ja 

talvella (talvipäivänseisaus 21.12.).
• aurinko-olosuhteet: varjoisat ja paahteiset paikat
• yleisimmät tuulensuunnat
• havaintosi näkymistä sekä  ääni-, haju- ja valosekto-

reista.
HAVAINTOPÄIVÄKIRJA
Pidä päiväkirjaa säähän ja luonnonolosuhteisiin liitty-
vistä ilmiöistä paikassasi. Kirjaa havaintoja eri vuoro-
kauden ja vuoden aikoina itsellesi helpolla tavalla. Voit 
myös ottaa kuvia! 
Kirjaa
• lämpötila, sade, vedenpinta
• luonnontapahtumat: kasvien kehitys, eläinten ja lin-

tujen liikkuminen
• asioita, jotka kiinnostavat sinua ja ovat tärkeitä 

suunnittelun kannalta.

Luoteistuuli pellolta ylös rinnettä

Koillistuuli

Sektorit: aurinko, tuuli, melu

Talviaurinko

Kesäaurinko, aamu

Kes
äa

urin
ko

, il
ta

10 M

Kortteli Tontti

Kohde

Mittakaava:

Permakultuurisuunnitelma

Tarkkuustaso:

Suunnitelmamuoto:

1:200

Suunnitelman nimi: Täydennetty:

 

Suunnittelija

Luonnossuunnitelma

Kuva:  Sektorikartta
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Muut havainnot

Kiertele paikassasi ja katsele ympärillesi, millaisia näky-
miä sieltä avautuu, mistä pidät erityisesti ja mitkä ovat 
vähemmän mukavia.

Millaisessa ympäristössä paikkasi on, tuleeko jostain päin 
esimerkiksi jatkuvasti tai ajoittain ääntä, hajuja tai valoja, 
kuten esimerkiksi vilkasliikenteiseltä tieltä. Onko ympä-
ristössä muita kohteita, jotka olisi hyvä huomioida suun-
nittelussa?

Luonnonolosuhteet, maaperä ja muut ympäristövaiku-
tukset muokkaavat paikastasi ainutlaatuisen kokonaisuu-
den. Opettele tuntemaan paikkasi olosuhteet, ja miten eri 
ilmiöt siellä vaikuttavat ja toimivat. 

Tarkastele ainakin seuraavia asioita:

Ympäristön toiminnot (mitä paikassasi tapahtuu), huo-
mioi esimerkiksi eläimet, ihmiset ja luonnonilmiöiden 
vaikutukset.

Miten korkeuserot, näkymät ja muut maisemalliset teki-
jät vaikuttavat paikkaasi.

Maaperä: maalaji, ravinteisuus, pintamaan paksuus (eli 
ruokamultakerros, jossa kasvien juuret ovat).

Veden kulku: sademäärä, milloin sataa, mihin kerääntyy, 
mistä valuu, rankkasateiden vaikutukset, missä kuivuu 
nopeimmin. 

Vesivarastot: kaivot, järvet, joet, lammet, sadevesialtaat.

Mikroilmasto: suojaisat, tuuliset, kuivat, märät, varjoi-
sat, aurinkoiset, kylmät ja lämpimät paikat.

Vesi

Vesi on yksi tärkeimmistä elämän edellytyksistä ja sen 
käytön huolellinen suunnittelu on kestävän elämäntavan 
edellytys.

Huomioi

• veden kulku paikassa: ojitus, purot, joet; kiertääkö 
vesi, miten sitä käsitellään paikassa

• vesialtaat; lammet, järvet, ojat, tankit, kaivot
• veden pinta maassa, lähteet
• veden keruun mahdollisuudet: katot, kallistus, veden 

virtaus
• veden saanti eri tarkoituksiin: juomavesi, pesu, kas-

telu
• veden varastointi, kuinka kauaksi aikaa varastot riit-

tävät
• mitä tapahtuu jätevesille, voiko niitä hyödyntää kier-

roissa.

Ota haltuun

paikkasi luonnonkierrot

vesi, ravinteet, energ
ia

Tehtävä

KERTA-kartoitus

Oppaan lopusta löydät KERTA-taulukon. Listaa siihen 
paikassasi suunnittelun kannalta oleelliset kasvit, eläi-
met, rakenteet, teknologia/työkalut ja aktivitteetit.



14

Maaperä ja ravinteet

Suurin syy vesistöjen pilaantumiseen on luonnollisten 
ravinnekiertojen häiriytyminen. Vain ravinteita kierrät-
tämällä voidaan tuottaa kestävästi. Maaperän elävyydestä 
huolehtiminen on kukoistavan ja runsastuottoisen puu-
tarhan edellytys. Tarkastele ainakin seuraavia asioita:

• Mitä kasvillisuus kertoo maasta: biotooppitarkastelu. 
Köyhä / rikas maa, kuiva / kostea maa.

Tutkimalla paikkasi kasvillisuutta kasvioppaiden avulla 
voit paikantaa erilaisia biotooppeja. Kasvit kertovat pai-
kan kasvuolosuhteista. Esimerkiksi nokkonen viihtyy hy-
vin ravinteikkaassa maassa kun taas ahon kasvit vähära-
vinteisessa. Jotkut kasvit tarvitsevat kuivan kasvupaikan 
ja toiset taas jatkuvasti kostean. 

• Kerroksellisuus ja maannos, paksu - ohut pintamaa-
kerros, maan tiivistyminen

Maannostyypit löytyvät esimerkiksi Maanmittauslaitok-
sen Paikkatietoikkunasta, ja maan tiivistymistä voi ha-
vainnoida kaivamalla, tiivis maa on kovaa.

• Maalajin määritys ja viljavuusanalyysi

Yksinkertaisen maalajitestin voit tehdä itse ottamalla 
maanäytteen ja sekoittamalla sen lasipurkissa veteen. 
Kun purkki on seisonut tarpeeksi kauan paikoillaan, eri 
maalajit ovat kerrostuneet purkin pohjalle. Hienoin savi-
aines on pinnassa ja karkein hiekka pohjalla. Tarkastele 
eri maalajien osuuksia. 

Maalajista saa karkean kuvan myös kädellä: kosteasta sa-
vesta voi muovata tiiviin rullan tai pallon, kun karkeampi 
aines on irtonaisempaa.

Varsinaisen viljavuusanalyysin voi teettää esimerkiksi 
seuraavissa yrityksissä: Viljavuuspalvelu,  Agroanalyysit 
ja Seilab. 

• Maan biologinen elävyys 

Lapiodiagnoosi tehdään kaivamalla lapiolla viipale ruo-
kamultakerrosta ja tarkastelemalla sen rakennetta ja siitä 
löytyviä eliöitä ja juuria. Aiheesta on on olemassa opas, 
joka löytyy tämän oppaan lopussa olevasta kirjallisuus-
luettelosta. 

• Miten ravinteet kiertävät: kompostointi, katemate-
riaalit, käytössä olevat ravinteet paikasta ja paikan 
ulkopuolelta, esimerkiksi ruohosilppu tai merilevä.

Energia

Onko kiinteistölläsi paikkoja, joissa voisit hyödyntää 
luonnon tarjoamia energiaresursseja kuten aurinkoener-
giaa, tuulivoimaa, vesivoimaa tai maalämpöä.

Myös pienimuotoinen hyödyntäminen, kuten kasvimaan 
mikroilmastoa muokkaavat auringon lämmittämät kivet 
tai tuulen kuivattava vaikus kannattaa ottaa huomioon. 

Rakennuksissa on hyvä huomioida auringon ja tuulen 
vaikutus lämmittävinä ja viilentävinä elementteinä. Eri-
tyisen tärkeää se on kasvihuoneiden suunnittelussa. 

Kartoita paikkasi energiavirrat ja varannot. Hyödynnät-
kö niitä vai aiheuttavatko ne haittaa?

Ääriolosuhteet

Erilaiset sääilmiöt vaikuttavat paikkasi olosuhteisiin. Ne 
on hyvä tuntea ja ottaa huomioon. Lisäksi ilmastonmuu-
toksen myötä joudumme sopeutumaan hyvin vaihtele-
viin sääolosuhteisiin sekä vaihtelun ja ääri-ilmiöiden tuo-
miin haasteisiin.

Havainnoi esimerkiksi seuraavia:

• rankkasade, eroosio
• myrskytuuli
• kuivuminen, auringonpaahde ja tuulen kuivattava 

vaikutus
• halla ja jäätyminen, havainnoi näitä aikaisin aamulla!
• tarkkaile lunta: sulaminen katolta, jäljet maassa, mis-

tä sulaa ensin, mistä viimeisenä.

Tehtävä

HAVAINTOKARTTA

Piirrä yhdelle tai useammalle karttalehdelle tekemäsi 
havinnot maaperästä, vedestä, energiasta ja mikroil-
mastoista.
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Omat tavoitteet

Suunnittelua aloittaessasi tee itsellesi selväksi omat ta-
voitteesi suunnittelun suhteen. Kartoita omat tarpeesi, 
toiveesi ja käytössäsi olevat resurssit. 

Mitä haluat tehdä puutarhassasi? Esimerkiksi vihannes-
ten kasvattaminen, grillaus, kroketin peluu ja pyykkien 
kuivaus voisivat olla toivelistalla. Mitä toimintoja siellä 
myös tapahtuu tai pitäisi tapahtua, esimerkiksi polttopui-
den hakkaus, veneen säilytys, autojen parkkaus, kompos-
tointi, kierrätys ja sadeveden keräys. 

Kartoita lisäksi mitä resursseja on käytettävissäsi, esimer-
kiksi omaa aikaasi, erilaisia taitojasi, perheenjäsenten tai 
tuttavien apua, lähistöltä löytyvät palvelut ja mahdolliset 
hyödynnettävät resurssit kuten kierrätysmateriaalit tai 
komposti- ja katemateriaalit, esimerkiksi aaltopahvi ja 
ruohosilppu. 

Oppaan lopussa on lista haastattelukysymyksistä, joita 
voit käyttää apunasi tarpeiden, toiveiden ja resurssien 
kartoittamisessa.

Mitä kestävyyden kannalta oleellisia asioita paikastasi 
löytyy, ja miten voisit suunnittelulla muuttaa niitä parem-
paan suuntaan? Käytä apunasi oppaan lopusta löytyvää 
tilatarkastelua ja kulje paikkasi läpi vastaten siinä esitet-
tyihin kysymyksiin. 

Tarkastelu voi tuoda esille asioita, joita et ehkä ole tullut 
ajatelleksi. Sen avulla luot myös kokonaiskuvan paikkasi 
tilanteesta ja sen tärkeimmistä kehittämiskohteista.

Tehtäviä

HAVAINNOT NYKYTILASTA

• Tee lista asioista, joita teet pihassasi tai puutarhas-
sasi. Muista myös esimerkiksi liikkuminen ja huol-
totoimenpiteet.

• Listaa paikkasi parhaat puolet ja ongelmakohdat.

• Kartoita mitä resursseja, muitakin kuin rahallisia, 
sinulla on käytössäsi, esimerkiksi ilmaiset materi-
aalit, työvoima, koneet ja laitteet.

• Resursseja ovat myös paikastasi syntyvät tuotokset 
kuten pihan hoidossa syntyvät eloperäiset ainek-
set kuten esimerkiksi lehdet, risut, puunrungot tai 
huussin kompostimulta. Mieti, mitä kaikkea paik-
kasi tuottaa.

TOIVEET JA TARPEET

• Selvitä mitä haluat suunnittelulta, tässä voit käyttää 
apuna myös oppaan toisesta osasta löytyviä yhtei-
sön ja kulttuurin kestävyyteen ohjaavia työkaluja.

Tehtävissä ovat apuna oppaan lopusta löytyvät  

• haastattelukysymykset
• tilatarkastelu.

Vinkki

Visiointi ja villi suunnittelu

Anna ajatusten juosta vapaasti kun käyskentelet paikassa.  
Mitä kaikkea siellä voisi tapahtua ja toteuttaa? Tutustu-
malla myös muihin paikkoihin ja ratkaisuihin voi saada 
hyviä ideoita. 
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2 Analyysi

Tämän vaiheen tarkoituksena on kirkastaa suunnittelun 
tavoite toteutettavaksi visioksi, jossa huomioidaan kestä-
vä kehitys.

Pidä mielessä miten

• mahdollisimman vähäisellä vaivannäöllä saavutat 
mahdollisimman tehokkaan tuloksen.

• toteutat helppohoitoisen kokonaisuuden: 80 % aikaa 
ja energiaa toteutukseen, jotta saat hyvin toimivan 
kokonaisuuden, jonka ylläpitoon kuluu vain 20 % ai-
kaa ja energiaa

• suunnitelmasi on sopeutuva ja joustava tilanteiden 
muuttuessa

• toteutat kokonaisuuksia, jotka pystyvät palautumaan 
erilaisista haasteista ja vaikeuksista ja toimivat sin-
nikkäästi muuttuvissa tilanteissa. Näin kasvatat resi-
lienssiä eli toimintamahdollisuuksia huolimatta eri-
laisista haasteista.

Rajoittavat tekijät

Löydä rajoittavat tekijät ja pohdi, miten ne huomioidaan, 
esimerkiksi

• lämmön karkaaminen 
• maan ravinteisuuden huuhtoutuminen 
• veden voimien hyötykäyttö
• korjaamattomat sadot
• paljon työtä vähän tuottoa 
• ilkivalta 
• lainsäädäntö
• säännöt
• omistussuhteet 
• kulttuuriset tekijät
• naapurien suhtautuminen.

Mahdollisuudet

Paikanna ja mieti miten hyödynnät käytössäsi olevia 
mahdollisuuksia, esimerkiksi

• työvoiman tehokas käyttö 
• paikallisten ja oman tontin resurssien hyödyntämi-

nen
• hyödykkeet: sähkö, vesi, viemäri, kaasu, verkkoyh-

teydet (mistä tulee, missä kulkee putket ja kaapelit), 
jätehuolto, lähimmät palvelut, kauppa, terveyskeskus 
ja tarvikekaupat

• halvat tai ilmaiset resurssit: puumateriaalit, raken-
nukset, työkoneet, asiantuntija-apu tai muu vastaava

• hyödynnettävä jäte, jota voi esimerkiksi käyttää 
maanparannusaineena tai katemateriaalina: aalto-
pahvi, ruohonleikkuujäte, lanta, siirtomaa, vanhaa-
olki, risut jne.
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Toiminto - Systeemi - Elementti

Nyt kirkastetan se, mitä halutaan saavuttaa ja millä se to-
teutetaan, mitä osasia siihen kuuluu. 

Permakulttuurisuunnittelussa tarkastellaan systeemeitä, 
jotka toteuttavat erilaisia toimintoja. Suunnittelussa kan-
nattaa lähteä liikkeelle niistä toiminnoista, joita halutaan 
toteuttaa. Mieti siis ensimmäiseksi, mitä haluat paikassa-
si tapahtuvan tai mitä siellä pitää tapahtua, jotta toiveesi 
ja tarpeesi toteutuvat. 

Sen jälkeen lähdetään listaamaan, millä tavoin näitä toi-
mintoja voidaan toteuttaa. Yleensä toteutukseen tarvi-
taan jokin monimutkaisempi järjestelmä, systeemi. Eli 
sen sijaan, että laitat tavoitelistalle kasvihuoneen, mieti 
koko systeemi: miten tuotat itsellesi kurkkuja ja tomaat-
teja; mitä kaikkea siihen liittyy, esimerkiksi ravinteiden ja 
veden keruu ja vihannesten varastointi ja säilöntä.  

Systeemit koostuvat elementeistä, joilla toimintoa toteu-
tetaan. Ensin kannattaa siis analysoida ja valita ne systee-
mit, joita tarvitaan haluttujen toimintojen toteutukseen, 
ja vasta lopuksi lähteä miettimään niitä elementtejä, joilla 
systeemit toteutetaan. 

Toiminto:  Ruoantuotanto 

Systeemi 1: kasvihuonetuotanto 

• elementit: runko, muovit/ lasit, lämmitys, kasvualus-
tat, ravinteet, taimet, kastelujärjetelmä, tuet jne.

Systeemi 2: keittiöpuutarhatuotanto 

• elementit: yksivuotiset kasvit, kohopenkit, reunuk-
set, katteet, komposti, kastelujärjestelmä, suojat, 
tuet, kellari jne.

Avaintoiminnot

Toiminnot määritellään havainnoinnin ja kartoituksen 
perusteella. 

Ne laitetaan tärkeysjärjestykseen, oleellisimmat ovat 
avaintoimintoja.

Suunnittelun tavoitteena tulee olla erityisesti näiden toi-
mintojen hyvä suunnittelu, koska ne

• tyydyttävät tärkeimmät tarpeet
• tukkivat pahimpia energiavuotoja paikassa
• liittyvät rajoittaviin tekijöihin kuten veden puute, 

maan köyhyys, kylmyys ja tuuli.

Tehtävä

• Listaa paikassasi tarvittavat toiminnot
• Arvioi, mitkä niistä ovat tärkeimpiä avaintoimin-

toja, jotka on oleellista toteuttaa, jotta kokonaisuus 
toimisi

• Aseta suunnitelmalle tavoitteet avaintoimintojen 
perusteella. 

• Käytä viimeisessä kohdassa apunasi seuraavalla 
sivulla listattuja smart-ohjeita tavoitteiden laatimi-
seen.
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Tavoitteiden tulisi olla SMART:

Spesifisiä:  missä ajassa ja mitä toteutuu

Mitattavissa oleva: miten toteutuminen voidaan todeta

Aikaan sidottuja: mitä milloinkin toteutetaan

Realistisia:  tavoitteet, jotka uskot voivasi toteuttaa

Totuudenmukaisia: perustuvat havaintoihin, tietoon ja realistisiin arvioihin
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Tehtävä

• Kirjoita jokaiselle valitulle avaintoiminnolle ne ta-
vat (systeemit ja elementit), joilla se voidaan toteut-
taa.

• Käy läpi listaamasi toiminnot ja katso toteuttavatko 
systeemit ja elementit muita toimintoja tai tavoittei-
ta ja ovatko muutoin sopivia paikkaasi. Vastaavatko 
ne esimerkiksi arvojasi ja tavoitteitasi.

• Muista myös hyödyntää listaamiasi käytössä olevia 
resursseja. 

• Käytä havaintovaiheessa tekemääsi KERTA-tauluk-
koa apuna tehtävässä.

• Ota huomioon permakulttuurin eettiset tukipyl-
väät.

• Arvioi ekologisia vaikutuksia kuten energian käytön 
tehokkuutta, kuljetusmatkoja, kasvihuonekaasu-
päästöjä, materiaalien biohajoavuutta, ekologista 
jalanjälkeä ja materiaalien alkuperän eettisyyttä.

Kokonaiskuvasta yksityiskohtiin

Edellä kuvatun tarkastelun avulla hahmotamme suun-
nittelun kokonaiskuvan. Mitä suunnittelun tulee ainakin 
sisältää, ja mitä tekijöitä pitää huomioida.  

Nyt voidaan miettiä,  miten tavoitteena olevia toimintoja 
voidaan toteuttaa. Tässä vaiheessa kannattaa listata kaik-
ki mahdolliset toteutustavat eli systeemit.

Tämän jälkeen ryhdytään arvioimaan ja yhdistämään toi-
mintoja toteuttavia systeemeitä ja niiden elementtejä eri-
laisilla valintaperusteilla. Vaiheen tarkoituksena on muo-
dostaa näkemys siitä, mitkä systeemit sopivat parhaiten 
paikkaasi ja muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Seuraavilla sivuilla on esitelty joukko valintaa auttavia 
perusteita ja valinnassa hyödyllisiä työkaluja. Näistä voit 
valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivat. Perustele itselle-
si, miksi valitsit juuri kyseisen tarkastelutavan.

Hahmota ensin suuret kuviot ja 
etene sitten yksityiskohtiin

Viereisen sivun kuva: Kettumäen kanoja, 
Essi Korhonen
Kuva alla: Tutustumisretki kaupunkiviljelypalstoille, 
Marja Nuora
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Keskinäiset yhteydet

Tavoitteena on luoda itse itseään ruokkivia systeemeitä.

Analysoidaan systeemin tarpeet, panokset ja tuotokset 
(input-output -analyysi). Onko jonkin systeemin tai ele-
mentin tuotos toiselle panos?

Yhteyksien verkosto näyttää elementtien tai systeemien 
väliset yhteydet. Kirjoita elementit ympyrän muotoon 
paperille ja yhdistä niitä viivoilla nähdäksesi, mitä yh-
teyksiä niiden välillä löytyy (energian kulku, tuotteiden 
kulku, vesi, ravinteet)

Sattumanvarainen yhdistäminen on innovatiivinen! 
Pohdi uusia yhdistelmiä, voit saada ahaa-elämyksiä. Voit 
tehdä elementeistä kortit tai laput ja ottaa sattumanva-
raisesti kaksi korttia käteesi ja miettiä elementtien välisiä 
yhteyksiä.

Erota olennainen

Miten kukin systeemi tai elementti pystyy toteuttamaan 
tehtävänsä juuri tässä paikassa? Huomioi erilaiset olo-
suhteet, lähtötilanteet ja tarpeet. Esimerkiksi kasvien 
valinta kasvuvyöhykkeen, maaperän ja paikallisilmaston 
mukaan.

Valitse systeemi tai elementti, joka vaatii vähiten huolen-
pitoa suhteessa tuottoon vaikka ehkä tuottaisikin vähem-
män kuin joku toinen systeemi, jonka toiminta on arvaa-
mattomampaa tai liian työlästä.

Kun valitset systeemeitä tai elementtejä, joilla on monta 
tarkoitusta, suosi niitä, jotka parhaiten tyydyttävät suu-
rimmat tarpeet.

Miten resurssit kiertävät?

TALO

SAUNA

HALKOVAJA

KANALA

MEHILÄISPESÄ

NUOTIOPAIKKA

KESÄKEITTIÖ/TERASSI

KASVIMAA

BOKASHI

PUUTARHA
KOMPOSTI

PUUMAJA
HEDELMÄTARHA

NURMIKKO

LEIKKIPAIKKA

METSÄPUUTARHA

LAMPINIITTY

Yhteyksien verkko 

- ravinteet

- tuotteet
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Energian ja resurssien hyödyntäminen

Sektorianalyysi auttaa hyödyntämään ja varastoimaan 
paikalla saatavana olevaa energiaa. 

Ensimmäiseksi kerää satoa: kasvit keräävät aurinkoener-
giaa, vesivarastot vettä, tuulta voi hyödyntää energialäh-
teenä tai vaikka pölyttämisen apuna, kun istutat tuulipö-
lytteisiä kasveja tuuliselle paikalle.

Seuraavaksi suunnittele, miten varastoit satoa ja resursse-
ja. Tuki vuodot ja pidä systeemit kunnossa. Mieti, miten 
saat talteen mahdollisimman paljon paikkaan tulevasta 
energiasta ja resursseista mahdollisimman yksinkertai-
sella ja helpolla tavalla.

Vasta sitten käytä varastojasi. Kun tiedät, mitä energiava-
rastoja ja resursseja on käytössäsi ja paljonko saat kerät-
tyä niitä lisää, voit suunnitella, mihin voit käyttää niitä ja 
mihin ne riittävät.  

Resurssien käytön hierarkia

1. Resurssit, jotka lisääntyvät, kun niitä vähän käytetään: 
esimerkiksi laidunnus ja ystävyys.

2. Resurssit, joihin käyttö ei vaikuta: kaunis näkymä, sää-
tila, kivet katteena tai lämmittämässä kohopenkkiä.

3. Resurssit, jotka hupenevat, jos niitä ei käytetä: yksi-
vuotiset sadot, hedelmät, marjat, sadevesi, mehiläispar-
vet, jne.

4. Resurssit, jotka hupenevat käytöstä ennen pitkää: van-
hat metsät, savi, kalakannat, hiili, öljy, jne.

5. Resurssit, jotka saastuttavat tai tuhoavat muita resurs-
seja: myrkyt, radio-aktiiviset aineet, suuret betonimassat, 
jätevesien lasku vesistöihin jne.

KÄYTÄ KOLMEA ENSIMMÄISTÄ, KÄYTÄ HARKI-
TEN NELJÄTTÄ JA VÄLTÄ VIIMEISTÄ.

Kerää ja varastoi energiaa
– David HolmgrenKuva: Aurinkopaneeli, Erkki Pöytäniemi



22

Resurssien viisas käyttö

Paikallisten resurssien hyödyntäminen on kestävämpää 
kuin halpatuotanto ja pitkät kuljetusmatkat, esimerkiksi 
kotimaiset taimet ja taimien vaihto, rakennusmateriaalit 
läheltä, kuten tontilla tai naapurustossa saatavilla olevat 
materiaalit sen sijaan, että käyt kaupasta ostamassa uusia.

Mieti vaihtoehtoja sen varalle, että taloudellinen tilanne 
muuttuu. 

Onko jokin sopiva hetki, jolloin on edullisinta tehdä. 
Tämä vaihtoehto kaikki heti nyt -kulttuurille vaatii hie-
man havainnointia ja kärsivällisyyttä. 

On hyödyllistä opetella arvioimaan, mitä mikäkin mak-
saa. Yleensä säästäväisyydellä säästää myös luonnon re-
sursseja.

Aika on tärkeä resurssi, jonka käyttöä kannattaa tarkkail-
la ja miettiä.

Yhteistyössä luonnon kanssa

Paras tapa vaikuttaa on olla tekemättä mitään ja antaa 
luonnon hoitaa asia. Vapaasti vaikuttaessaan luonnon 
omat prosessit tasapainottavat tilanteen.

Rajoittavien tekijöiden poistaminen: poistetaan tekijät, 
jotka estävät luonnollisen kehityksen, esimerkiksi aida-
taan laiduntavat eläimet, lopetetaan myrkkyjen ja konei-
den käyttö, jolloin luontaiset tuholaisten viholliset pääse-
vät lisääntymään ja luonto korjaa vaurioita.

Luonnon oman sukkession edistäminen:

• biologiset ratkaisut, esimerkiksi tuholaistorjunta 
luonnon keinoilla

• mekaanisesti tai mineraaleilla, joita luonto pystyy 
korjaamaan.

Kemialliset keinot toimivat lyhyen aikaa ja korjaavat vain 
oireita syiden sijaan. Ne myös siirtävät ongelmat toisaalle.

Masaobu Fukuokan ohjeet

• Ei muokkausta – älä käännä maata – maa muokkaa 
itsensä.

• Ei kemiallisia lannotteita eikä valmista kompostia –
nämä ammentavat tyhjiin maan omat ravinteet.

• Ei rikkaruohojen torjuntaa mekaanisesti tai kemi-
allisesti – rikkaruohot ovat oleellinen osa maan ra-
vinnetasapainon ja biologisen tasapainon luonnissa.  
Perusperiaatteena on rikkaruohojen hallinta, ei tu-
hoaminen.

• Ei kemikaaliriippuvuutta – heikot kasvit kehittyvät 
muokkaamisen ja lannoittamisen seurauksena, jonka 
takia kasvit altistuvat sairauksille ja tuholaisille.

”Nature, left alone, 

is in perfect balance
”

(Luonto on omassa rauhassaan 

täydellisessä tasapaino
ssa)

– Masaobu Fukuoka

(One-straw revolution, p. 34)

Vinkki

Biohiili

Hiilessä on  hyvin huokoinen rakenne ja se voi sitoa run-
saasti vettä ja ravinteita. Lisäksi sen hyvin pienikokoisessa 
huokoisessa rakenteessa voi elää runsas ja monipuolinen 
mikrobikanta. Se on siis mitä mainiointa maanparannus-
ainetta. 

Biohiiltä voi ostaa valmiina, mutta sitä voi myös tehdä 
itse. Valmiita biohiilen polttolaitteita on myynnissä. Lait-
teella voi polttaa ylimääräisestä orgaanisesta materiaalis-
ta kuten oksista, oljesta tai järviruo’osta biohiiltä omaan 
käyttöön. Biohiili kannattaa ”ladata” ravinteilla liotta-
malla sitä vaikka itse tehdyssä ravinneliuoksessa, kuten 
nokkosvedessä tai kompostiteessä. 

Ravinteikasta biohiiltä sekoitetaan kasvualustaan 10-25 
%. Biohiili sitoo hiiltä maaperään jopa sadoiksi vuosik-
si. Maasta tulee myös elävämpi, kun mikrobit viihtyvät 
siellä paremmin. Lisäksi lannoituksen ja kastelun tarve 
vähenee.
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Sopiva mittakaava

Mitkä tekniikat sopivat paikan mittakaavaan? Esimerkik-
si traktori, mönkijä vai käsityökalu.

Paljonko tiettyä kasvia tai satoa pystyy tuottamaan tietyl-
lä alalla? Etsi tietoja ja arvioi mahdollisuuksia. 

Kuinka isosta tuotantoalasta pystyt huolehtimaan? Kan-
nattaa aloittaa pienemmällä alalla, jotta näkee, mitä tuot-
taminen ja hoito vaatii ja laajentaa pikkuhiljaa, kun tun-
tee voimavaransa ja resurssinsa. 

Työkaluja

Voit arvioida eri mahdollisuuksia ja etsiä yhteyksiä seu-
raavilla työkaluilla:

•  COWS - rajoitukset; mahdollisuudet; heikkoudet; 
vahvuudet (constrains, opportunities, weaknesses, 
strengths, kuten SWOT)

•  PNI - Hyvät, huonot ja kiinnostavat puolet (plus, 
minus, interesting).

Varmista, että jokaista tärkeää toimintoa toteutetaan ainakin kolmella eri tavalla!

Tehtävä

• Valitse paikkaasi sopivat systeemit ja elementit 
käyttäen apunasi edellä kuvattuja valintaperusteita. 

• Voit käyttää apunasi myös valinnan työkaluja, jos 
valinta tuntuu vaikealta.

Hyvät puolet Huonot puolet

Kiinnostavaa

• Kanat tuottavat lannoitetta
• Niitä on mukava seurata
• Ne eivät vie paljoa tilaa
• Ne ovat helppohoitoisia
• Ne käyttävät hyväksi 
  ruoantähteitä

• Kanat tarvitsevat lämpimän 
   tilan talveksi
• Niistä on huolehdittava 
   joka päivä
• Ne tarvitsevat ostoruokaa
• Ne voivat saada sairauksia 
  luonnon linnuilta
• Ne sotkevat paikkoja 
  ulosteellaan
• Kukot voivat olla äkäisiä 

• Kanat elävät parvissa ja pitävät kasvillisuuden suojasta
• Ne syövät tuhohyönteisiä puutarhassa tai möyhivät mielellään kompostia
•  Ne kesyyntyvät
• Ne tuottavat munia
•  Ne voivat elää pitkään, yli kymmenen vuotta
• Kanatraktori on liikuteltava kanala ja kanojen aitaus, jolloin niitä voi käyttää maan muokkaajana, 
   sillä ne kuopivat tehokkaasti kasvillisuuden 
• Maatiaiskanat voivat hautoa munista poikasia

Kanojen PNI- analyysi, valokuva: Essi Korhonen
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Puiden vaikutus ympäristöön
Puun kasvaminen täysikasvuiseksi kestää kymmeniä, jopa satoja vuosia. Se on siis resurssi, jota ei helposti uusita. 
Puilla on tutkitusti monia myönteisiä vaikutuksia ympäristöön, erityisesti ilman laatuun.
Isot puut
• suojaavat tuulelta ja auringonpaahteelta
• puhdistavat ilmaa liikenteen pölystä ja ilman saasteista
• tuottavat ympäristöön happea ja sitovat hiilidioksidia yhteyttäessään
• tasapainottavat lämpötiloja.

Kannattaa siis arvostaa paikastaan löytyviä isoja puita ja myös istuttaa uusia tuleville sukupolville. 
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Rajat ja nykytilanne

Ota huomioon jo olemassa oleva rakenne. Tarkastele 
paikkasi olosuhteita:

• maankäyttö alueella: metsät, pellot, niityt, nurmikot 
yms.

• alueen rajat: aidat, purot, ojat, seinät. 

Mitä alueella jo kasvaa? Onko isoja puita ja pensaita? 
Myös muiden kasvien laajemmat kasvustot on tärkeä 
huomioida sekä harvinaiset kasvit ja muut mielenkiintoi-
set ja hyödylliset esiintymät.

Hyödynnä paikan luontaiset resurssit ja sopeuta suun-
nitelmasi olosuhteisiin. Elementit ja systeemit kannattaa 
sijoittaa niiden luontaisille paikoille, jolloin ne toimivat 
ja menestyvät hyvin ilman suurta huolenpitoa. 

Kulku ja oleskelu

Merkitse karttaan:

• kulkureitit: autojen, ihmisten ja eläinten kulkureitit, 
tiet, käytävät ja polut (desire lines)

• rakennetut tiet, sillat 
• oleskelu- ja työskentelypaikat
• resurssien kuljetusreitit: tuonti paikkaan, varastointi 

ja vienti pois paikasta.

3 Suunnittelu
Tässä vaiheessa sinulla alkaa olla selkeä kuva siitä, mitä 
paikassasi tulee olemaan, mitä siellä tapahtuu ja millä 
systeemeillä ja elementeillä se on mahdollista toteuttaa. 

Nyt on aika laittaa näitä elementtejä paikoilleen kartalle. 
Seuraavassa käydään läpi sijoittelussa hyödyllisiä asioita.   

Pysyvyys-asteikko 

1. ilmasto

2. maan muodot

3. vesitalous

4. tiet

5. mikroilmastot

6. rakennukset

7. viljelylohkot

8. maaperä

(P. A. Yeoman’s Keyline Design)

Listan järjestys kertoo asioiden pysyvyydestä: mihin on 
vaikea vaikuttaa suunnittelulla, ja mihin taas voit vaikut-
taa helpommin, koska niiden muuttaminen onnistuu.

Kannattaa siis ensin suunnitella veden käyttö, jonka 
suunnittelussa on erityisesti huomioitava korkeuskäyrät. 
Maanmuodot ja veden hyödyntäminen määrittävät kul-
kua ja teiden sijoittelua. Tämän jälkeen voi tarkastella, 
miten hyödyntää mikroilmastoja esimerkiksi rakennus-
ten ja viljelyn sijoittelussa. 

Toki maaperän muokkaamisellakin on rajansa. Kannat-
taa siis ottaa huomioon, miten helpoimmin hyödyntää 
eriliset jo olemassa olevat maaperät ja miten niitä voi pa-
rantaa resurssitehokkaasti.

Käytä hyväksesi korkeuseroja

Ota huomioon luonnolliset sisääntulokohdat ja kulku-
reitit

Vireisen sivun kuva: Ruokovarjo kasvitarhassa, Ket-
tumäen kansanpuisto ry.
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Vyöhykkeet

Vyöhykkeet kuvaavat käytön intensiivisyyttä ja energian 
käyttöä. Asiat, jotka vievät paljon energiaa ja huolenpitoa 
kannattaa sijoittaa lähelle keskuspaikkaa ja vähällä huo-
lenpidolla toimeen tulevat kauemmaksi.

0. VYÖHYKE: Koti, talo, oleskelu- tai työtila. Voi vaihtua 
esimerkiksi vuodenaikojen mukaan.

1. VYÖHYKE: Päivittäiset kulkureitit ja oleskelupaikat. 
Esimerkiksi keittiöpuutarhaan, halkovajaan, postilaa-
tikolle, leikkipaikalle, parkkipaikalle ja kulkureitit ulos 
tontilta.

2. VYÖHYKE: Käytetään, hoidetaan tai oleskellaan vii-
kottain, vähemmän huomiota kuin edellisellä vyöhyk-
keellä. Esimerkiksi vihannesmaa, mehiläistarha, hoitoa 
vaativat hedelmäpuut, pensaat ja muut istutukset.

3. VYÖHYKE: Kaupallinen tuotanto, viljapellot, hedel-
mätarhat, laitumet ja niityt.

4. VYÖHYKE: Talousmetsä

5. VYÖHYKE: Luonnontilainen alue, jossa käydään har-
voin ja vain tarkkailemassa. Esimerkiksi luonnontilainen 
metsä, lahopuutarha, viherkatot, puiden latvukset ja 
vaikkapa pensasaidan sisusta!

Joshua Finchin artikkeli vyöhykkeistä englanniksi: htt-
ps://www.permaculturenews.org/2015/12/11/permacul-
ture-zones-of-use-a-primer/

Vyöhykkeiden avulla sijoitat elementit sopivalle etäisyydelle

Kuva: vyöhykekartta

10 M

Kortteli Tontti

Kohde

Mittakaava:

Permakultuurisuunnitelma

Tarkkuustaso:

Suunnitelmamuoto:

1:200

Suunnitelman nimi: Täydennetty:

 

Suunnittelija

Luonnossuunnitelma

Vyöhykkeet ja kulku

1. Päivittäinen käyttö (etupiha, sisäänkäynti, viljelylaatikot, kanala)

2. Viikottainen käyttö (varastorakennus, grillikota, talon seinustat, kompostit, lampi, huussi)

3. Puutarhatuotanto ( hedelmäpuu- ja marjapensastarha, mehiläiset)

4. Vähäisen hoidon alue ( koristeistutukset, maisemankoito)

5. Villi luonto

Oleskelualue

Polku
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Vuorovaikutukset

Tarkastele mitä vuorovaikutussuhteita löydät esimerkiksi 
rakenteiden, maastonmuotojen ja luonnonvoimien välil-
lä? Entä paikassa liikkuvien eläinten ja siellä kasvavien 
kasvien? Mitä ihmisten toiminnot saavat aikaan? Miten 
koet paikkoja? Ota huomioon

• tuulitunnelit, tuulelta suojaisat paikat, sateelta suo-
jaisat paikat, varjoalueet, paahdepaikat

• valo-, melusaastepaikat, saasteet maassa, vedessä ja 
ilmassa, hajut, elektromagneettiset kentät, sähkö- ja 
voimalinjat

• hienot tai häiritsevät näkymät ja yksityisyys:näkymät 
naapurilta, teiltä

• erityiset paikat, jossa syntyy yhteys luontoon, jossa 
on paljon luonnon monimuotoisuutta, harvinaisia 
eliöitä yms.

Yhteisvaikutukset

• Mikroilmastoja muodostuu erilaisten elementtien 
kuten tuulen, auringon ja veden vuorovaikutussuh-
teista erilaisissa ympäristöissä. Kasveille suotuisia 
mikroilmastoja voi myös rakentaa esimerkiksi to-
teuttamalla tuulelta suojaisia ja aurinkoisia paikkoja 
tai päinvastoin suojaamalla matalampaa kasvustoa 
korkeammilla suojakasveilla tai suojilla liialta paah-
teelta. 

• Huomaa paikat, joihin resurssit (vesi, ravinteet, läm-
pö) kertyvät, kuten rajavyöhykkeille ja avainpistei-
siin, joissa kohtaavat monien eri tekijöiden yhteisvai-
kutukset.

Koeta nähdä miten kaikki 
kehittyy ajan kanssa

Työprosessien kulku

Tuleeko paikkaan jotain ulkopuolelta, lähteekö sieltä 
ulos? Mieti erilaisten toimintojen kulku ja sijoittuminen 
paikkaan, materiaalien sijoittaminen ja kuljettamisen rei-
tit.

Mitä työkaluja ja hyödykkeitä (vesi, sähkö, valo, lämpö) 
eri toiminnot tarvitsevat ja mistä näitä on saatavilla? Esi-
merkiksi lannan, kompostin ja katemateriaalien tuonti 
puutarhaan, ylimääräisen sadon myynti tai jakaminen 
sitä tarvitseville.
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Energian ja resurssien kierto

Pyri hyödyntämään paikkaan tulevat energiavirrat mah-
dollisimman tarkkaan: ota talteen, varastoi ja kierrätä.  E

Energia virtaa aina systeemin läpi ja häviää lopulta jon-
nekin, mutta voit hyödyntää sitä systeemeissäsi mahdol-
lisimman tehokkaasti ja niin pitkään kuin mahdollista. 
Esimerkiksi auringon valossa tulee maan pinnalle valtava 
määrä energiaa, josta pystymme hyödyntämään vain pie-
nen osan. 

Erilaiset luonnon resurssit sen sijaan ovat pysyvmpiä 
eivätkä katoa. Pyri luomaan pitkiä elementtien välisiä 
ketjuja hyödyntämään resursseja monipuolisesti ja jopa 
luomaan suljettuja systeemeitä, joissa resurssit kiertävät.

Esimerkiksi kanalan kuivikelanta tuottaa kompostoitues-
saan lämpöä, jota voi hyödyntää kanalan tai kompostin 
lämmittämiseen. Kompostoitumisen jälkeen hyvin pa-
lanut komposti on erinomaista katemateriaalia kasvi-
maalla, koska se estää rikkaruohottumista ja pitää maan 
kosteampana. Lisää maaduttuaan kompostiaines toimii 
lannoitteena ja maanparannusaineena lisäten maan elä-
vyyttä. 

Kasvimaalla kasvit kasvavat auringon energian avulla ja 
hyödyntävät ravinteikasta ja elävää maaperää. Ne  tuotta-
vat kasvimateriaalia ja jopa erilaisia ötököitä, jotka ovat 
mainiota ruokaa kanoille. Ja näin osa ravinteista kiertää 
systeemissä, joka ottaa talteen auringonenergiaa, varastoi 
sitä kasveihin ja luovuttaa lämpöenergiana sekä erilaisina 
tuotoksina, kuten vihanneksina ja kananmunina.

Käytä systeemien kiertojen suunnittelussa apuvälineinä 
sektorikartan lisäksi elementtien PNI-analyysejä ja yhte-
yksien verkostoanalyysiä.

Tarkastele elementtien suhdetta 
energiavirtoihin sektorikartan avulla

Luonnon muotokieli

Luonnossa on kehittynyt ajan kanssa monimutkaisia 
vuorovaikutussuhteita ja systeemeitä. Luonto toimii it-
sekseen tuottaen uskomattoman määrän meille elintär-
keitä ekosysteemipalveluita. Ota mallia siitä, miten luon-
to hoitaa asiat. 

Luontoa havainnoimalla ja ymmärtämällä voit löytää 
kestäviä ja luonnon kanssa sopusoinnussa olevia ratkai-
suja. 

Toimimalla yhteistyössä oman paikkasi luonnon kanssa 
huomioit paikan erityisluonteen ja saat helppohoitoisia 
ja tehokkaasti toimivia ratkaisuja. 

Reunavaikutus on esimerkki luonnon muotokielestä. Sii-
na kahden erilaisen ympäristön rajapinnassa tapahtuu 
vilkasta vuorovaikutusta, jota ei muualla tapahdu. 

Rajapinnassa kohtaa kaksi erilaista ympäristöä, joista syn-
tyy uusi molemmista poikkeava ympäristö. Rajapinnassa 
on ominaisuuksia molemmilta puolilta, mutta myöskin 
ihan omia uusia ominaisuuksia. Tästä syystä rajapintaan 
syntyy usein monipuolisempaa, juuri siinä ympäristössä 
viihtyvää elämää.

Tällaisten rajavyöhykkeiden löytäminen ja niiden hyö-
dyntäminen luo uusia mahdollisuuksia. Rajapintoja voi 
löytää kaikkialla, missä kaksi erilaista elementtiä kohtaa. 
Voit hyödyntää reunavaikutusta vaikkapa pellon ja met-
sän reunassa, lammen ja maan reunavyöhykkeellä tai 
vaikka erilaisten kulttuurien kohtaamisessa. 

Rajapinnoilla on sekä syvyys että pituus, molempia voi 
kasvattaa, esimerkkinä sekaviljelytekniikat puiden, pen-
saiden, perennojen ja yksivuotisten kasvien kesken. Reu-
navyöhyketarkastelu tuo suunnitelmiisi vuorovaikutusta 
ja monipuolisuutta.

Tehtävä

• Mieti sijoittelua paikan päällä tai tekemällä paikas-
tasi yksinkertainen pienoismalli vaikka luonnon-
materiaaleista, tai leikkaa elementit paperista ja si-
joittele niitä karttapohjaan, jotta saat konkreettisen 
kuvan eri vaihtoehdoista.

• Ota sijoittelussa huomioon edellä kuvatut asiat. 

• Kun olet saanut elementit mielestäsi sopiville pai-
koille, voit piirtää ne lopulliseen suunnitelmaan.
Näin sinulla on valmissuunnitelma! Iloitse tästä 
hetkestä ja juhlista sitä jollain sopivalla tavalla!
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4 Toteutus

Onnistunut toteutus vaatii myös suunnittelua. Hyvä 
suunnitelma 

• antaa selkeät ohjeet toteutukselle
• sisältää toteutusaikataulun
• on joustava ja mahdollistaa tarpeelliset muutokset 

toteutuksen edetessä.
Suunnittelu ei lopu toteutuksen alkaessa vaan suunnitel-
maa kannattaa aika ajoin tarkastella ja todeta hyvin suju-
vat asiat ja erityisesti ongelmakohdat, joihin voi miettiä 
uusia ratkaisuja. 

Usein vasta toetutusvaiheessa huomataan asioita, jotka 
kannattaa ottaa huomioon ja sisällyttää suunnitelmaan. 
Siksi suunnitelma tulisi tehdä tarpeeksi joustavana, jotta 
siihen voi tarvittaessa tehdä muutoksia matkan varrella.

Toteutuksen aloittaminen voi myös tuntua haastavalta, 
kannattaa siis jo suunnitteluvaiheessa miettiä, miten to-
teutus sujuu joustavasti ja miten sen saa parhaiten vietyä 
loppuun. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! 

Muutamia vinkkejä toteutuksen suunnitteluun

• Jaa toteutus selkeisiin pienempiin kokonaisuuksiin, 
joita on yksinkertaisempi lähteä tekemään. 

• Mieti, mikä on paras järjestys ja ajankohta kunkin 
osakokonaisuuden toteutukselle.

• Jaksota työvaiheet niin, että ne voivat hyödyntää toi-
siaan; syntyykö jossain työvaiheessa resurssia, jota 
voit käyttää hyväksi seuraavassa vaiheessa.

• Onko osakokonaisuuden toteukselle rajoittavia teki-
jöitä?

• Miten saat aikaan suurimman hyödyn vähimmällä 
vaivalla? Minimoi resurssien siirtely ja pyri niputta-
maan toimintoja niin, että saat samalla kertaa toteu-
tettua useamman tavoitteen.

Menetelmiä toteutuksen koordinointiin ja innostuksen 
ylläpitoon löytyy oppaan toisesta osiosta. 

Aikataulutus

Unohda sellainen, joka vie liikaa aikaa. Kannattaa arvioi-
da toteutuksen aikataulua jo suunnitteluvaiheessa. Järke-
vä jaksottaminen säästää voimavaroja ja resursseja. 

Pienet muutokset eivät järkytä jo olemassa olevaa tasa-
painotilaa. Toteuta oleellisimmat asiat ensin ja havainnoi 
muutosten vaikutuksia. Sopeutuva asteittainen suunnit-
telu lisää resilienssiä.

Vinkkejä

Kasvikillat ja kumppanuuskasvit

Kilta on erilaisten kasvien muodostama harmoninen 
kokonaisuus. Yleensä on yksi pääkasvi, josta lähdetään 
liikkeelle. Sen yhteyteen sijoitetaan muita sen kanssa 
viihtyviä kasveja, joilla on kaikilla oma tarkoituksensa: 
typen sitominen, ravinteiden irrottaminen ja nostaminen 
syvältä maasta muille kasveille saataville, tuholaisten ja 
kasvitautien torjunta, suojaaminen tuulelta tai auringol-
ta, maanpeitto ja rikkaruohojen torjunta. 

Kasviyhdistelmiä kannattaa miettiä erilaisten biotoop-
pien kautta eli laittaa yhteen juuri siinä ympäristössä 
viihtyviä kaveja. Ota huomioon myös eläimet, linnut ja 
hyönteiset!

Kasvikillan tulee olla myös kerroksellinen sisältäen pui-
ta, pensaita, perennoja, maanpeitekasveja ja köynnöksiä. 
Kannattaa myös muistaa runsas maanalainen biologinen 
elämä.

Kasvikumppanit viihtyvät hyvin yhdessä ja tuottavat toi-
silleen erilaisia hyötyjä. Yksivuotisista kumppanikasveis-
ta on lisätietoa esimerkiksi Hyötykasviyhdistyksen verk-
kosivuilla www.hyotykasviyhdistys.fi. 

Kateviljely

Kasvimaan kasvien ravinteiden saannista on ekologista 
ja resurssitehokasta huolehtia katteiden avulla. Kun kas-
vimaalla pintakompostoidaan puutarhasta tulevaa orgaa-
nista materiaalia kuten nurmikonleikkuun yhteydessä 
syntyvää ruohosilppua, pudonneita lehtiä ja kasvijätteitä, 
saadaan maaperän pieneliökanta voimaan hyvin ja myös 
kasvit viihtyvät. 

Luonnonmukaisen puutarhanhoidon perusperiaate 
on ruokkia maata, sillä elävä ja hyvinvoiva maa tarjoaa 
kasveille parhaan mahdollisen kasvualustan. Kateviljely 
ottaa mallia luonnon omista prosesseista. Luonnostaan 
parhaat maaperät löytyvät sieltä, missä maan pintaan 
kertyy esimerkiksi puista ja pensaista tippuvaa kompos-
toituvaa lehtimateriaalia.

Omssa puutarhassa materiaalit levitetään puutarhakas-
vien ympärille noin kymmenen sentin paksuiseksi ker-
rokseksi. Katetta lisätään kesän mittaan, kun entiset maa-
tuvat. Samalla estetään rikkaruohojen kasvua ja suojataan 
maaperää kuivumiselta, jolloin kastelun tarve vähenee.

Kateviljelyssä maata ei enää muokata, vaan pieneliötoi-
minta pääsee kehittymään kuten luonnonnossakin ja 
muokkaa maan meille valmiiksi. Näin hyödynnetään te-
hokkaasti luonnon omia prosesseja ja vähennetään ihmi-
sen työpanosta.
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5 Ylläpito

Jotta lopputuloksesta tulisi helppohoitoinen ja tehokas, 
on ylläpitoa mietittävä jo suunnitteluvaiheessa. Tavoittee-
na on tuottaa mahdollisimman paljon mahdollisimman 
vähällä työllä, ja myös toteutukseen ja sen ylläpitoon on 
tarkoitus kulua mahdollisimman vähän resursseja. 

Ylläpitoa varten huomioitavia asioita:

• Tee selkeä ja ymmärrettävä ylläpitosuunnitelma ja 
-ohjeistus, joka on helposti saatavilla.

• Ota huomioon luonnollinen sukkessio.

• Ajoita huoltotoimenpiteet niille sopivaan hetkeen.

• Huolehdi tarkastuksista, joilla varmistetaan systee-
mien toimivuus.

• Ohjeista oikea käyttö.

Ylläpidon tulisi olla suurimmaksi osaksi hyvin suunnitel-
tujen itsestään toimivien systeemien käynnissä pitämistä 
ja pääasiassa sadonkorjuutoimenpiteitä. 

Esimerkiksi hyötymetsäpuutarhan tavoitteena on tuottaa 
luontoa matkien mahdollisimman monipuolisesti  ja vä-
häisellä ylläpidolla sekä ihmisille että ympäristölle elin-
tärkeitä hyötyjä.  

Metsäekosysteemejä matkien voidaan luoda kasvikilto-
ja, jotka huolehtivat pitkälti itse itsestään. Luonnollinen 
sukkessio otetaan huomioon, mutta kasvillisuuden kehit-
tyminen pyritään hyötymetsäpuutarhassa rajoittamaan 
nuoren metsän vaiheeseen, jolloi ylin latvuskerros ei var-
josta liikaa vaan monet ihmiselle tärkeät tuotantokasvit 
pystyvät menestymään. 

Nykyisin suurin osa ihmisten ravinnosta ja hyödykkeistä 
tuotetaan yksivuotisilla kasveilla, joiden tuotanto vaatii 
jatkuvasti paljon työtä ja muita resursseja. Ennen kaikkea  
tuotanto on hyvin energiaintensiivistä ja riippuvaista fos-
siilisista polttoaineista sekä työkoneiden käyttövoimana 
että keinolannoitteiden ja torjunta-aineiden raaka-ainee-
na ja tuotantoenergiana. 

Permakultuurissa ollaankin kiinnostuneita monivuotisis-
ta kasveista tuotantokasveina, koska niiden ylläpito vaa-
tii huomattavasti vähemmän tuotantopanoksia ja työtä. 
Hyötymetsäpuutarhan suunnittelu ja perustaminen on 
työläs prosessi ja vie aikaa. Tarpeeksi kehityttyään met-
säpuutarha kuitenkin tuottaa pitkään ja myös suhteessa 
enemmän pinta-alaa kohti kuin normaali maataloustuo-
tanto. 

Monivuotisten kasvien laajempi käyttöönotto ja jalosta-
minen sekä ilmastoomme sopivien metsäpuutarhasys-
teemien kehittäminen ovat kiinnostavia haasteita, jotka 
ratkaisisivat monia kestävyyden ongelmia. Hyötymetsä-
puutarhoista on kirjallisuusvinkkejä tämän oppaan lo-
pussa.

Vinkki

Biologinen torjunta 

Luonnon tasapainon järjestämistä!

’Everything gardens’ eli kaikki ovat puutarhureita.

Suositaan sellaisia kasveja, hyönteisiä tai eläimiä, jotka-
torjuvat tuhoja aiheuttavia eliöitä. 

Esimerkiksi tuhohyönteisten kannat pysyvät kurissa pik-
kulintujen ja lepakoiden avulla; myyriä ja oravia metsäs-
tävät ketut, pöllöt ja haukat; maanpettokasvit auttavat 
torjumaan rikkaruohoja; samettiruusu toimii nemato-
deja ja kemppejä vastaan. 

6 Arviointi ja viilaus

Ylläpitovaiheessa pystytään todella arvioimaan, miten 
onnistunut  suunnitelma on:    
• Toteutuvatko tavoitteet.
• Onko tulos helppohoitoinen ja käytännöllinen.
• Onko syntynyt uusia tarpeita tai ongelmia.

Mieti myös, millä aikataululla suunnitelmaa tulisi päivit-
tää vaikka mitään erityisiä uusia tarpeita, jotka edellyt-
tävät uutta suunnitelmaa, ei ilmenisikään. Toimintaym-
päristö muuttuu joka tapauksessa, ja on hyvä aika ajoin 
tarkastella systeemien toimivuutta muuttuneissa olosuh-
teissa. 

Suunnitelmaan kannattaa kirjata ylös milloin ja miten ar-
viointia tehdään. Säännöllinen ja suunnitelmallinen arvi-
ointi takaa suunnitelman pysymisen ajan tasalla ja auttaa 
viilaamaan sitä tarpeen mukaan.

Arviointia ja viilausta voi tehdä samoin kuin alkuperäis-
tä suunnittelua aloittamalla suunnitteluprosessin alusta: 
tekemällä havaintoja, analysoimalla niitä ja päivittämällä 
suunnitelmaa. 

Työkaluja arviointiin ja palautteen pyytämiseen löytyy 
oppaan toisesta osiosta, katso sivu 38.
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Kestävä elämäntapa

Kestävän kehityksen Agenda 30 kannustaa niin valtioita, 
erilaisia yhteisöjä kuin yksilöitäkin muutokseen. Mutta 
muutoksen aikaansaaminen ei ole helppoa ja yksinker-
taista. Tarvitaan kannustusta ja hyviä käytäntöjä.

Sen sijaan että muutamme toimintatapojamme vasta 
pakon edessä, voimme suhtautua tulevaisuuteen raken-
tavasti. Kasvattamalla tietojamme ja taitojamme kestä-
vämmän elämäntavan toteuttamiseksi kasvatamme myös 
kykyämme ja voimavarojamme selvitä kestävyyden haas-
teista paremmin. 

Permakulttuurissa on kehitetty työkaluja myös kulttuu-
riseen muutokseen ja kestävämmän elämäntavan raken-
tamiseen niin henkiläkohtaisella kuin yhteisölliselläkin 
tasolla. Lähtökohtana on muutoksen aikaansaaminen ja 
vaikuttaminen siellä, mihin omat mahdollisuudet yltävät.

Muutos lähtee liikkeelle tarpeesta ja siitä oivalluksesta, 
että näin ei voi jatkua. Monille tarve tulee halusta toimia 
eettisemmin tai ympäristöystävällisemmin. Yhteisönä 
voimme myös innostaa ja kannustaa toinen toisiamme. 
Tarvitsemme toisiamme, voimavarojamme ja ideoitam-
me uusien mahdollisuuksien löytämiseen ja toteuttami-
seen.

Oppaan tässä osiossa esitellään työkaluja oman elämän, 
yhteisöjen ja kulttuurin muutokseen kohti kestävää ke-
hitystä. 

Vaikuttamisen kehän laajentaminen

• Mihin pystymme vaikuttamaan jo nyt  eli vähällä vai-
valla paljon tulosta.

• Ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa (Ma-
hadma Gandhi).

• Kehitä havainnoinnin ja suunnittelun taitoja: milloin 
voi vaikuttaa ja miten muutos tapahtuu.

Toimintaoppimisen polku

Toimintaoppiminen (action learning) on tekemällä oppi-
mista. Sitä toteutetaan neljän vaiheen kautta: 

1 tarkkailu 
2 pohdinta ja reflektointi
3 suunnittelu  
4 toiminta tai toteutus. 
Toimintaoppiminen toteuttaa hyvin permakulttuurin 
suunnitteluperiaatetta ”tarkkaile ja vuorovaikuta”. Oppi-
minen tapahtuu aloittamalla joko suunnittelusta tai tark-
kailusta ja jatkamalla kehää eteenpäin, jolloin oppiminen 
on vaiheittaista ja pienin askelin etenevää. 
On tärkeää käydä läpi kehän kaikki vaiheet ja toistaa nii-
tä yhä uudelleen. Näin voi jatkuvasti kehittyä arvioimalla 
toimintaansa ja tuloksia vaiheessa 2 pohdinta ja reflek-
tointi ja korjaamalla suunntelmaa tai tekemällä uusia 
suunnitelmia.
Toimintaoppimista käytetään organisaatioissa ongel-
manratkaisuun, mutta se on hyvä menetelmä myös niin 
yksilöiden kuin yhteisöjenkin uusien käytäntöjen muo-
dostamiseen. Toimintaoppiminen sopii hyvin käytän-
nönläheiseen sekä kulttuuria ja elämäntapaa muuttavaan 
yhteisölliseen oppimiseen.
Teorian alkuperä on Donald A. Schönin teoksessa The 
Reflective Practitioner.

huolten kehä

vaikuttamisen kehä

Voimaantuminen on luottamusta ja 
itsevarmuutta, joka auttaa tekemään 

itselle tärkeitä asioita
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Tavoite
Hyvä elämä

Ensimmäiseksi kannattaa lähteä pohtimaan, millaista on 
oma kestävä elämäntapa. Kestävyys on maapallon rajojen 
huomioimisen lisäksi sitä, että kokee elämänsä mielek-
kääksi ja merkitykselliseksi. 

Mistä muodostuu hyvä elämä? Sisäisen äänensä kuun-
teleminen ja sielunmaisemansa ymmärtäminen ovat tie 
itselle hyvään ja merkitykselliseen elämään. Esimerkiksi 
taiteellinen työskentely voi auttaa tässä. Tarjolla on myös 
muita elämänhallinnan ja itsetuntemuksen syventämisen 
työkaluja. 

Tavoitteena on sen näkeminen, mitkä ovat todellisia tar-
peitamme ja miten niitä voidaan tyydyttää kestävällä ta-
valla. Elämänhallinta on myös resilienssiä eli sitkeyttä, 
joka mahdollistaa haastavistakin elämäntilanteista selviä-
mistä ja sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin.

Tarkastele omia käyttäytymiskaavojasi, jotka voivat olla 
kestävää elämäntapaa tukevia tai sille tuhoisia. Esimer-
kiksi haitallisia riippuvuuksia voi lähestyä havainnoimal-
la, mitä tarpeita niiden takaa löytyy ja miten voin tyydyt-
tää nämä tarpeet mielekkäämmin.

Muutos haastaa ihmisiä mukavuusalueidensa reunamil-
le. Ne ovat reunavaikutusalueita: kasvun ja laajentumisen 
pisteitä. Niissä tutkimusmatkailemalla opimme enem-
män itsestämme ja pystymme kehittymään. 

Itseen ja ympäristöön liittyvien rajoittavien uskomus-
ten muuttaminen on tie kehitykseen. Se että otamme ne 
suunnittelun lähtökohdaksi ja visioimme sitä, mitä voim-
me olla tulevaisuudessa, auttaa meitä toteuttamaan hyviä 
muutoksia elämässämme. 

Muutoksen toteuttaminen tulee helpommaksi, kun kehi-
tämme omaa elämänhallintaamme. Omat sisäiset ja ul-
koiset voimavarat kannattaa ottaa tehokkaaseen käyttöön. 
Jokaisella on omia tietoja, taitoja ja kokemusta, joita voi 
soveltaa uusille elämänaloille. Myös omien elämänryt-
miensä, kuten voimavarojen ja energiatasojen vaihtelut, 
on hyvä tiedostaa ja oppia elämään niiden kanssa.

Muutos on aina prosessi, jossa vanha tila toteutuu muu-
toksen kautta uudeksi tilaksi. Siinä käydään läpi kaksi 
rajatilaa. 

Ensin on siirtymä vanhasta tilasta muutosvaiheeseen, jol-
loin kokemus voi olla jännittävä ja herättävä, mutta myös 
haastava ja sekoittava, jopa shokeeraava. Muutoksen tila 
on sekä mahdollistava että epävakaa, joten se voi herättää 
sekä toiveikkaita että epämukavia tuntemuksia. 

Seuraava rajatila muutoksesta uuteen tilaan on uuden 
pohjan rakentamista ja asettumista muutoksesta uuteen 
pysyvyyden tilaan. Se voi aiheuttaa kärsimättömyyttä, 
mutta myöskin tuntua pelottavalta. 

Tottumusten muuttamisen tekniikoita

• Korvaa tietoisesti huono tottumus paremmalla.
• Muuta asioita kiertotietä toisten tottumusten kautta.
• Tee jotain toisin ja havainnoi, miltä tuntuu.
• Visioi ja näe mielessäsi uusi tottumus.
• Aseta turvalliset ehdot ja rajat sille, miten kokeilet 

uutta tottumusta.
• Hyödynnä hyviä tottumuksia muilta elämäsi aloilta.

Rajoittavia uskomuksia voi muuttaa

• tiedostamalla ja kyseenalaistamalla
• purkamalla niihin liittyviä tunnelatauksia
• pitämällä kurissa sisäistä kriittisyyttä
• rakentamalla luottamusta mahdollisuuksien runsau-

den voimaan.

Omien voimavarojen ja potentiaalin löytäminen

• Vapauta sisäisiä voimavaroja hyvinvointia lisäämällä.
• Tuki energiavuotoja.
• Luo ravitseva ympäristö.
• Käytä omaa luovuuttasi.

Tehtäviä

OMAN ELÄMÄN AJATUSKARTTA

Piirrä ajatuskartta omasta elämästäsi: menneisyys, ny-
kyisyys, tulevaisuus, harrastukset, koti, työ, ystävät, 
perhe, kivat ja huonot asia, jne.

HYVÄ ELÄMÄ

Keskustele puolisosi, ystäväsi tai jonkun muun läheisen 
kanssa, mitä on hyvä elämä. Erityisesti vanhoilla ihmi-
sillä voi olla hyviä näkemyksiä!

MUUTOSPROSESSI

Mieti jotain muutosta elämässäsi, millaisen matkan teit 
henkisesti, kerro tunteistasi?

Löydätkö yhtäläisyyksiä johonkin toiseen muutospro-
sessiin?

Viereinen sivu: Kestävän kehityksen donitsimalli, Kate 
Raworth, lähde: doughnuteconomics.org
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Kestävä yhteisö

Vaikka muutos kohti kestävää elämäntapaa lähtee yksi-
löistä, todellinen muutos tapahtuu yhteistyöllä muut-
tamalla kulttuuriamme yhteisöjen kautta. Siksi perma-
kulttuurisuunnittelussa kiinnitetäänkin yhä enemmän 
huomioita yhteisöjen kestävän elämäntavan suunnitte-
luun ja muutoksen mahdollistaviin työkaluihin.

Kestävä yhteisö huolehtii ihmisistä, mutta tiedostaa myös 
rajansa. Se on yhteisö, joka tuntee mahdollisuutensa ja 
potentiaalinsa. Sen tavoitteena on olla tuottava, eheyt-
tävä, omavarainen ja voimauttava. Yhteistyöllä voimme 
saavuttaa todellista vaurautta, joka antaa mahdollisuudet 
kestävään elämäntapaan. 

Kestävässä yhteisössä pystymme tyydyttämään tarpeem-
me sopusoinnussa omien eettisten periaatteidemme ja 
ekosysteemin rajojen kanssa. 

Agenda 30 -tavoitteet pohjaavat kestävän kehityksen do-
nitsimalliin, jossa tarkastelun lähtökohtana ovat maapal-
lon elonkehän kynnysarvot ja yhteiskunnalliset kestävyy-
den reunaehdot. 

Vauras ja hyvinvoiva yhteisö

• Tukee ihmisten kehittymistä.
• Rakentaa yhteyksiä eri ihmisryhmien välillä.
• Tuo luottamusta ja turvaa.
• Ottaa vastaan myös vieraita ihmisiä.
• Tukee paikallistaloutta.
• On terveellinen.
• Huolehtii koulutuksesta.

Sisempi rengas kuvastaa yhteiskunnallista perustaa, joka 
muodostuu inhimillisistä perustarpeista ja niiden tyy-
dyttämisestä. Ulompi raja kuvaa luonnon kynnysarvoja, 
jotka ovat välttämättömiä edellytyksiä ihmiskunnan kes-
tävälle toiminnalle. 

Näiden kahden rajavyöhykkeen, yhteiskunnallisen pe-
rustan ja ympäristön kestävän käytön muodostaman ka-
ton välille jää alue, jolla kestävä kehitys on mahdollista 
ihmiskunnalle turvallisella ja oikeudenmukaisella tavalla.

Yhteiskunnallisten ja planetaaristen rajojen donitsimalli. (Kate Raworth, 2017) 
lähde: https://www.kateraworth.com/doughnut/
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Toteutus
Muutosta kestävämpään elämäntapaan, kulttuuriin ja 
yhteisön toimintaan voi suunnitella. Näin muutoksen 
toteuttaminen on systemaattisempaa, tehokkaampaa ja 
ennen kaikkea helpompaa. Looby Macnamaran sunnit-
teluverkkomalli on luotu nimenomaan kestävän elämän-
tavan suunnittelua varten. 

Sunnitteluverkko sisältää kaksitoista kiintopistettä, joi-
den mukaan edetä suunnittelussa. Niitä voi käydä läpi 
järjestyksessä tai oman tarpeen mukaan. 

Visio –  unelmointi ja tavotteiden asettaminen
Avut –  asiat, jotka ovat apuna
Rajat – etenemisen tiellä olevat, hidastavat tai rajoittavat 
asiat, myös rajojen asettaminen suunnittelulle
Kuviot – hyödyttävät ja haittaavat rutiinit, toimintatavat 
ja ajattelukaavat. 
Ideat – inspiraatio, ratkaisut ongelmiin ja vaihtoehtojen 
hahmottaminen
Periaatteet – tarkastelu permakulttuuristen periaatteiden 
kautta
Yhdistäminen – kerätyn tiedon yhdistäminen
Toiminta – toteutus: milloin, miten, mitä tuloksena ja 
millä resursseilla
Liikevoima – edistyminen ja sinnikkyys, miten viedä 
eteenpäin ja saada tuloksia
Arvostus – kiitollisuuden aiheet ja tuki
Palaute – etenemisen arviointi 
Tauko – lepohetket, palautuminen ja virkistyminen
Lisätietoja suunnitteluverkosta ja sen käytöstä saa eng-
lanniksi Looby Macnamaran kirjoista People and Perma-
culture ja Cultural Emergence.

Yhdessä suunnittelu asettaa haasteita niin ryhmän jäse-
nille kuin työmenetelmille. Tässä auttaa yhteistyötaito-
jen kehittäminen.  Erityisesti johtamiseen, viestintään ja 
vuorovaikutukseen kannattaa kiinnittää huomiota ja et-
siä hyviä toimintatapoja.

Yhdessä suunnittelu

Missä olemme nyt?

Mihin haluamme päästä?

Miten pääsemme sinne?

Vinkkejä

Dragondreaming 

Menetelmä, joka on kehitetty yhteisöjen kehityshank-
keisiin. Lisätietoja ja englanninkielinen opas ladattavissa 
sivulta:

www.dragondreaming.org

Sosiokratia 

Meneltelmä tasa-arvoiseen päätöksentekoon ja organi-
saatioiden hallintaan. Lisätietoa sivulta:

www.sosiocracy30.org

NVC eli non violent communication 

(väkivallaton vuorovaikutus)

Empaattinen ja myötäelävä vuorovaikutusprosessi. Lisä-
tietoa esimerkiksi täältä 
https://savannaconnexions.fi/mita-on-nvc/

Vuorovaikutuksen rajat
• Sanat merkitsevät eri asioita eri ihmisille
• Kuulemme sitä mitä haluamme
• Emme huomioi sitä informaatiota, joka on ristiriidassa 

aikaisemmin oppimamme kanssa
• Se kuka sanoo vaikuttaa uskottavuuteen
• Tapa ilmaista asia voi ärsyttää
• Ympäristön häiriötekijät
• Voi olla epäselvää onko viesti mielipide, huhu, tosiasia, 

uskomus vai joku muu
• Aivomme prosessoi viestiä itse, täydentää puuttuvia 

asioita ja yhdistelee uudelleen

.. ja niiden ylittäminen
• Avoimuus ja rehellisyys
• Luottamus ja halukkuus ymmärtää
• Permakulttuurin periaatteita vuorovaikutukseen

• arvosta monimuotoisuutta
• tarkkaile ja vuorovaikuta
• etsi yhteisymmärryksen rajapintaa
• yhdistä ennemmin kuin erota
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Suunnitteluverkko, lähde: www.cultural-emergence.com/the-design-web/, suomennos: Marja Nuora
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Jatkuvuus
Monet yhteisölliset hankkeet ja myös ihmisten henkilö-
kohtaiset elämänmuutosyritykset jäävät usein harmilli-
sen lyhytaikaisiksi. Onnistuminen on todennäköisempää 
hyvällä suunnittelulla, johon sisältyy varautuminen vas-
toinkäymisiin ja haasteisiin. 

Syysteemiajattelun mukainen vaiheittain tapahtuva oppi-
minen etenee pienillä askelilla etsien vuorovaikutteisesti 
keinoja päästä eteenpäin. Siksi on tärkeää huomata suun-
nitteluverkossakin näkyvä syklinen kehitys alkuvaiheen 
innostuksesta kasvun kautta uuteen tilanteeseen, josta 
voi päästä eteenpäin ottamalla taukohetken, huomaamal-
la saavutukset  kiitollisuudella ja arvioimalla tehtyä jat-
koa varten. Näin suunnittelukierros voi taas alkaa alusta 
uusin voimin.

Elämämme on monella tapaa rytmistä ja syklistä, esi-
merkkeinä vuorokaudenkierto, vuodenajat ja ihmisen 
elämän eri vaiheet: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja van-
huus. Ottamalla huomioon näitä luonnollisia rytmejä ja 
elämällä niiden mukaan, olemme paremmin sopusoin-
nussa itsemme ja ympäristömme kanssa. Näin syntyvä 
hyvä olo ja yhteenkuuluvuuden kokemus niin ympäröi-
vän luonnon kuin muiden ihmisten kanssa kasvattavat 
toimintamahdollisuuksiamme monella tapaa. 

Vieressä on kuvattu kahdeksan suojan (8 shields) man-
dala, jossa yhdistyvät ilmansuunnat, ihmisen elämän 
vaiheet, vuorokauden ajat ja vuodenajat. Eri vaiheista voi 
löytää tiettyjä ominaisuuksia, joita ymmärtämällä on hel-
pompi elää näissä rytmeissä ja ottaa ne huomioon suun-
nittelussa. 

Erilaisiin muutosporosesseihin ryhtyessä on hyvä hah-
mottaa myös se, miten paljon voimavaroja ja muita re-
sursseja muutos ja uusi tilanne vaativat. Esimerkiksi, jos 
ryhdyn viljelemään vihanneksia, kuinka isosta alasta pys-
tyn huolehtimaan? Tai mistä ja miten otan helpoimmin 
voimavarat ja resurssit tarvitsemaani elämänmuutok-
seen? Esimerkiksi, jos haluan löytää paremman yhtey-
den lähiluontoon, mitä voin tehdä ja milloin minulla on 
siihen aika tässä elämäntilanteessani?

Toimivien yhteisöjen rakentamisessa auttaa myös syklien 
ymmärtäminen sekä yhteisöllisyyttä, kunnioitusta ja kes-
kinäistä tukea rakentavien rutiinien luominen. Kulttuu-
rissamme erilaiset juhlat, tapahtumat ja tavat voivat olla 
kiintopisteinä yhteiselle jakamiselle, kiitollisuden osoitta-
miselle sekä palautteen antamiselle ja saamiselle.

Alkuperäiskansoilla on tapana kokoontua yhteen jaka-
maan tarinoita. Tarinankerronnalla ja tarinoiden jakami-
sella on suuri vaikutus yhteisöjen elämässä. Ne muodos-
tavat yhteistä näkemystä yhteisöstä, sen menneisyydestä 
ja tulevaisuudesta. Tarinat myös kertovat yhteisestä maa-
ilmankuvasta, tavoitteista ja arvoista sekä muokkaavat 
niitä yhteisen työskentelyn kautta. Ne yhdistävät ja aut-
tavat ymmärtämään. Tästä modernina versiona voi pitää 
illallispäytää, jossa perheenjäsenet kertovat päivän koke-
muksistaan.

Hyvän kommunikaation 
perusedellytys on kuuntelemisen 

taito

Palautteen antaminen ja saaminen

• Säätelevä palaute rajoittaa toimintaa systeemissä. 
• Voimistava palaute kiihdyttää toimintaa systeemissä.
• Miksi annan palautetta?
• Milloin annan palautetta?
• Onko palaute arvostelevaa vai kannustavaa?
• Mitkä asiat voivat mennä pieleen palauteprosessissa?
• Palaute auttaa kehittymään!
• Muodosta palautteenantoon tavat ja tottumukset
• Neljä tavoitetta 

• löytää kehitettävät asiat
• saavutetaanko halutut tulokset 
• huomata hyvä ja arvostaa sitä 
• suunnata ohjausta ja tukea oikeaan paikkaan

Aktiivinen kuuntelu 

Hyvän kommunikaation ja yhteyden perusedellytys on 
kuuntelemisen taito, jokaisen näkemyksen ja ymmärryk-
sen arvostaminen.

Aktiivinen kuuntelu edellyttää ennakkoluulotonta asen-
netta, hiljentymistä toisen ilmaisun äärelle ja hänen tar-
peidensa kuulemista, toki myös omien tarpeiden kuule-
mista ja ymmärtämistä.

Aktiivisen kuuntelun vaiheet 

• Ensimmäinen askel on tiedostaa tuomitseminen ja 
syyttely, jotta voi välttää niitä.

• Tilanteen syyn ymmärtäminen, mikä johti tähän, ob-
jektiivinen kuvailu.

• Tunteiden havainnoiminen ja tunnistaminen.
• Omien tarpeiden tiedostaminen.
• Pyynnön esittäminen itselle tai toiselle.
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Kahdeksan suojan mandala (8 Shields mandala),
 lähde: https://cultural-emergence.com/8-shields-and-cultural-emergence/, suomennos: Marja Nuora
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Haastattelukysymykset

Kuka olet, kuvaile itsesi ja suhteesi paikkaan?

Mitä mieltä olet paikkasi nykytilasta?

Nykyinen pohjapiirros, saavutettavuus, polut, rakenteet, 
puut ja kasvit, ylläpito, jne

Mikä toimii jo hyvin?

Mikä ei selvästikään toimi?

Mitä tarvitaan, suunnittelun tavoitteet?

Ensisijaisesti

Olisi myös mukavaa

Mitkä ovat resurssisi, arvosi ja tavoitteesi?

Kuvaile elämäntapaasi

Ammattisi

Tulosi (tilalta ja ulkopuolelta)

Tuodut resurssit (Mitä tilalle tuodaan ulkopuolelta)

Paljonko käytät aikaa tilalla

Kuljetukset ja matkat

Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet

Ruokailutottumukset

Ruoan tuotanto

Säännölliset vieraat

Huomioitavat allergiat

Henkilökohtaiset rajoittavat tekijät

Mikä estää toteuttamasta tavoitteita

Henkilökohtaiset voimavarat

Visio/tavoite, inspiraatio, kokemus, aika, energia, taidot, 
jne.

Mikä on taloudellinen panostus suunnitelmaan?

Toteutus

Ylläpito

Kulje paikassasi ja pohdi seuraavia asioita:

Kuinka kauan tila on käytössäsi / kauanko aiot olla tääl-
lä?

Omistussuhteet – oma vai vuokra?

Tilan turvallisuus: onko ollut ongelmia?

Rajoitukset – omistus ja kunto

Tieoikeudet

Naapurien toiminta ja suhteet

Energian lähteet ja varastot sekä maaperän resurssit: 

Onko puutteita?

Energian ja resurssien hävikit

Varastot

Käyttämättömät sadot/tuotot

Eläimet

Onko kuvia tilalta eri vuodenaikoina?

Muita tilaa koskevia asioita?

Tilan historia

Paikalliset resurssit ja palvelut
Löytyykö ympäristöstä resursseja, joita voi hyödyntää ti-
lalla

Suunnittelun ongelmakohdat? 

Toivottu aikataulu suunnittelulle?
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Tilatarkastelu

Kirjataan karttaan tilan nykytilanne
• paikan esisijainen maan käyttö
• alueen ensisijainen maataloustuotanto / sadot 
• rajat: mikä rajoittaa; vesistöt, aidat, tiet
• materiaalit ja kunto
• saapumispaikat, tiet tilalle ja sen läpi, varastointi-

alueet.

KERTA-tarkastelu 

(erillinen taulukko seuraavalla sivulla)
1. Kasvit ja puut (sekä sienet):

• vallitseva

• runsas

• säännöllinen

• satunnainen

• harvinainen

2. Eläimet, kalat, linnut, hyönteiset

• luonnon villit eläimet, hyönteiset ym.

• kotieläimet

3. Fyysiset rakenteet

• rakennukset

• maanmuokkaus

• lammet

• historialliset/pyhät tai muutoin tärkeät paikat

• rakennetut käytävät/tiet

4. Aineettomat rakenteet

• omistus

• talous

• hallinnointi

• yhteisöllisyys

• huolto

5. Työkaluthuolto

• käytössä olevat työkalut ja teknologia

6. Tapahtumat ja prosessit

• mitä tilalla tapahtuu vuoden mittaan

• juhlat

• tapahtumat

• elanto

• koulutus

• ylläpito

Huomioi

• ihmiset

• eläimet

• koneet

• kulkuväylät ja -välineet: kunto ja suunta, käytetyt materiaalit

• polkujen/teiden/käytävien leveydet jne.

• turvallisuus? esim. sillat, liittymä vilkkaalle tielle jne. 

• luontokäytävät ja muut luonnon elementit

Nykyiset vyöhykkeet

Luonnostele peruskarttapohjaan nykyinen tilanne, listaa 
elementit jokaiselle vyöhykkeelle
• Vyöhyke 0 keskuspaikka, jossa asutaan tai oleskellaan eniten

• Vyöhyke 1 päivittäinen käyttö, kulkureitit esim. keittiöpuu-
tarha, ulkohuussi, halkovaja

• Vyöhyke 2 vähintään viikottainen käyttö, jatkuvat toiminnot 
esim. sauna, kasvimaa

• Vyöhyke 3 tuotantoalue, ajoittainen intensiivinen käyttö 
esim. kaupallinen tuotantopelto

• Vyöhyke 4 vähäisen käytön alue esim. tuotantometsä

• Vyöhyke 5 luonnontilainen alue, voi olla myös pieniä länttejä, 
jotka saavat kasvaa vapaasti havainnointia varten!

Sektorit ja paikallisilmastot

Luonnostele uudelle peruskarttapohjalle pääasialliset ra-
joittavat  ja mahdollistavat tekijät, jotka tulevat ulkopuo-
lelta (katso sivu 14)
• aurinkosektorit
• tuuli
• melu
• uhat: saaste, maastopalo, tulva, halla, jne.
• oleellisimmat mahdollisuudet hyödyntää ulkopuolel-

ta tulevia energioita: aurinko, tuuli, maalämpö yms.
• merkkejä myrskysäistä: joen penkan eroosio, puus-

totuhot jne.

Vesi tilalla (katso sivu 15)
• vesielementit ja niiden mahdollisuudet
• joet, purot, ojat tai kuopat
• lähteet tai kaivot
• veden keräys
• varastot
• kierrätys- ja käsittelysysteemit
• salaojat, vesi- ja viemäriputket.

Maaperä (katso sivu 16)

Käytä maaperän ja kasvillisuuden analysointimenetelmiä 
tilan eri alueiden kartoitukseen. Kirjaa yleiset havaintosi 
ja liitä tarvittaessa taulukko.

.



KERTA -tarkastelu

Listaa tähän taulukkoon asiat, joita toivot huomioitavan ja kehitettävän suunnitelmassa.

Kasvit ja sienet Eläimet Rakenteet  
(näkyvät)

Rakenteet
(näkymättömät)

Työkalut & 
teknologia

Aktiviteetit

Hyöty ja koriste     
- villit ja kasvatetut

Villit ja kotieläimet 
- linnut, kalat, 
nisäkkäät, 
hyönteiset

Huvi ja hyöty         
- rakennukset, 
vesiaiheet, leikki, 
parkki, polut

Toiminta                
- hallinnointi, 
omistus, 
taloudellinen, 
yhteisö

Energian tuotanto, 
käytännölliset 
työkalut, varusteet

Koulutus, 
juhliminen, elanto, 
tapahtumat

1



Kettumäen kansanpuiston kestävän elämäntavan opas

Kettumäen kansanpuistossa tutustuttiin vuosien 2019-2021 väillä monipuolisesti kestävän elämän-
tavan rakentamiseen LEADER-rahoitteisessa hankkeessa Opi ja ota käyttöön kestävä kehitys. Hank-
keen vetäjänä toimi Tanja Kukkola.

Hankkeessa opittiin niin teoriassa kuin myös käytännössä kiertotalouden ja hiiliviisaan kestävän 
kehityksen perusasiat peruskurssisarjan ja syventävien työpajojen kautta. Hankkeessa järjestettiin 
aluksi kahdeksan kurssipakettia, jonka jälkeen osaamista syvennettiin työpajoissa, joiden teemoina 
olivat biohiili, hyötymetsäpuutarha ja ekologinen rakentaminen. Hankkeen tuloksena osallistujilla 
on valmiudet laatia suunnitelma ja toimintamalli oman arjen kiertotalouden ja hiiliviisaan kestävän-
kehityksen toteuttamiseen. 

Kouluttajina hankkeen kursseilla toimivat Ilkka Aula, Henri Qvick, Yrjö Vähäkallio ja Marja Nuora. 
Työpajat syötävästä metsäpuutarhasta toteutettiin Joel Rosenbergin johdolla, Biohiilen valmistami-
sesta Outi Tuomelan ja Timo Rekon johdolla ja ekologisesta rakentamisesta Siim Soosterin johdolla.

Hankkeen tuloksena syntyi myös sähköinen materiaalipankki, josta löytyy esimerkiksi videoita ja 
kurssien materiaaleja kiertotalouden ja kestävän kehityksen suunnittelun tueksi. Materiaalipankki 
löytyy sivulta: https://kettumaenkansanpuisto.fi/materiaalit/. Tämä opas päättettiin tuottaa kokoa-
maan yhteen hankkeen tärkeimmät opit ja tukemaan kestävän kehityksen suunnittelua. 

Hankkeen kohderyhmänä olivat maatilat, puutarhurit, ympäristökasvattajat, erilaiset lasten ja nuor-
ten ryhmät sekä kaikki kestävästä kulttuurista ja kehityksestä kiinnostuneet. Erityisesti maaseu-
tualueilla on mahdollista toteuttaa hankkeessa opittuja asioita laajemminkin. Materiaalien ja oppaan 
tarkoituksena on innostaa jatkossakin toteuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita. Tämä opas joh-
dattelee kädestä pitäen suunnittelemaan kestävää tulevaisuutta omassa ympäristössä ja kunkin oman 
elämän lähtökohdista. 


