Osallistuvan budjetoinnin aloite: Syötävät puistot
hyötykasveista 50 000 € https://omastadi.hel.fi/processes/omastadikokohelsinki/f/80/plans/203?page=2&random_seed=-0.3609623052109232
•

Suunnitelma ehdottaja Milla Karkulahti. Milla on hyväksynyt
toteutustavan.

•

Suunnitelman tiivistelmä

•

Hyötykasvit käyttöön kaikessa maisemasuunnitelussa, koristeomenat ja kirsikkapuut korvattava
jatkossa syötäviä hedelmiä tuottavilla. Samoin marjapensaat vaihdettava myrkyttömiin ja syötäviin.
Tällä on kaupunkialueilla suuri ympäristökasvatuksellinen vaikutus varsinkin lasten kannalta, ja
esteettisesti ilme sekä hoitotason vaativuus pysyvät samana. Istutettavien lajien on oltava myös
ekologisesti kestäviä, ja ehdottoman pölyttäjäystävällisiä.

•

POHDITTAVAA toteutusta ajatellen

•

KYMP on tekemässä linjausta syötävistä kasveista puistoissa

•

ongelmana on huonot aiemmat kokemukset syötävistä kasveista (revitään ja
rikotaan)

•

ylläpidon resurssit eivät riitä satoa tuottavaan hoitoon

•

kuka omistaa sadon?

•

Sijainti

•

kaikki puistot

•

tarvitaanko kummeja katsomaan sadon perään?

•

Kohderyhmä

•

•

Etenkin lapset, joilla ei mahdollisuutta omaan pihaan. Mutta suuremmassa mittakaavassa kaikki
hyötyvät tästä.

Esim. Malminkartanon omenatarhan avaamista suurelle yleisölle voisi
harkita, niin saataisiin kokemuksia, mitä sadolle tapahtuu

•

raha riittää jonkinlaiseen kokeiluun

•

Helsingin puistoilla on omat karaktäärinsä ja historiansa, kaikkia puistoja ei
ole tarkoituksenmukaista tehdä syötäviksi.

•

Helsinki haluaa vaalia biodiversiteettiä myös kasvivalikoimassaan, jokainen
kasvi on jonkun lajin ruokaa

•

Tavoitteet

•

Yhdistää puistojen maisemoinnin kauneus ja funktionaalisuus. Maksimoida hyötykäyttö.

•

Toimenpiteet

•

Tämä otettava huomioon uusia maisemointihankkeita kehitettäessä. Myös istutussuunnitelmat tyhjille
puistoalueille (Toukolan rantapuisto) Joissakin tapauksissa (esim. päiväkotien pihat) olemassa olevat
myrkylliset (lumimarja taikinamarja yms.) pensaat pitäisi vaihtaa asap.

•

Toteutukseen osallistuvat yhteisöt ja ihmiset

•

Staran hoitopiirit.

Toteutuksen idea: pienet hedelmätarhat leikkipuistoihin
• Helsingissä on 65 leikkipuistoa, jotka ovat
pinta-alaltaan laajoja.
• Leikkipuistoissa hedelmäpuut ja
marjapensaat ovat valvovan silmän alla.
• Istutustapahtuma, puiden hoito ja
sadonkorjuu ovat ympäristökasvattavia
kokemuksia.

• Projektista vastaa Elina Nummi
KYMP/MAKA/Kamu p. 050 388 1410
• Elina tilaa suunnitelman: sapluuna
pienelle hedelmätarhalle, esim. viisi
hedelmäpuuta ja 10 marjapensasta ja
viljelylaatikko(valinnainen)WSP.
• Elina markkinoi konseptia
leikkipuistoverkostolle, arvio 10 kohdetta.
• STARA (Sami Kiema) koordinoi, tilaa
kasvit, aikatauluttaa ja ohjeistaa
istutustapahtumat, toimii linkkinä
leikkipuistoihin.
• Piirin työntekijät järjestävät yhteisölliset
istutustapahtumat Samin ohjauksessa.
• KYMPViestintä tekee
viestintäsuunnitelman.

Mietittäviä asioita
• Istutustapahtumien aika, esim. syyskuu 2020?
• Johtavat leikkipuisto-ohjaajat valitsevat sopivimman
puiston omalta alueeltaan ja ilmoittavat puiston ja sen
yhdyshenkilön Elinalle, arvio kymmenen leikkipuistoa.
• SOTEn leikkipuistojen johtaja Hanna Linna koordinoi
• Hedelmätarhojen sijainti puistossa mietitään yhdessä
leikkipuiston henkilökunnan ja mahdollisesti
aluesuunnittelijan kanssa
• Viestintä koko hankkeesta ja yksittäisistä tapahtumista,
miten hoidetaan? Yhteistyö KYMPin ja SOTEn viestintä?
• Miten ohjeistetaan leikkipuiston sitoutuminen puiden ja
pensaiden hoitoon? Tarvitaanko yksityiskohtaiset
ohjeet?
• Halutaanko myös viljelylaatikko, hyönteishotelli ja
lahoaita? Leikkipuistot saavat itse päättää.

Taimihankinta, istutuksen valmistelu, STARA
•
•
•
•
•
•

Luodaan max kaksi istutusehdotusta, joista valita.
FINE taimia, kestäviä ja matalakasvuisia lajikkeita.
Leikkipuistot valittu toukokuun loppuun mennessä.
Taimet tilaukseen kesäkuussa, Taliin elokuussa.
Talissa merkitään kullekin leikkipuistolle varattu setti.
Piiri hakee taimet ja menee auttamaan yhteisöllisessä
istutustapahtumassa, istutuspaikka on ennakkoon
valmisteltu.
• Leikkipuisto ohjeistetaan puiden ja pensaiden hoitoon.
• Viestintä on paikalla ainakin osassa tilaisuuksista.

Istutuksen suojelu, huomioon otettavaa
• Tarvitaanko opastaulu (lisää
kustannuksia)?
• Tarvitaanko pienimuotoinen aita (lisää
kustannuksia)?
• Paikallinen tiedottaminen tärkeää,
Leikkipuisto on erityisasemassa, kun
se saa oman hedelmätarhan.
• Leikkipuiston tiedottaminen
asiakkaille. Esim. puiden ja pensaiden
seuranta valokuvin voi olla hauskaa.
• Huonoja kokemuksia siitä, että puita
revitään, vaatii kasvatusta.
• Suojaus jyrsijöiltä myös tärkeää.

