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HYVÄT TAMPEREEN KAUPUNGINVALTUUTETUT! 
 
 
KHO:n PÄÄTÖS 20.11.2002 
KHO:sta tuli 3-2 äänestyspäätös, jonka mukaan Tahmelan ryytimaiden asuntorakentamiselle ei ole 
laillisia esteitä. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että on rakennettava. Kaavoitusprosessin on nyt sitten 
kuitenkin täpärästi todettu olleen laillinen. Toinen vastaan äänestänyt jätti eriävän mielipiteen, 
esim. sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia ei oltu selvitetty riittävästi. Toinen kahdesta oli 
oikeuden tamperelainen presidentti, jonka kantaa voisimme täällä Tampereella korostaa. 
Edellinen valtuusto hyväksyi ryytimaan osaksi suurta rakentamisen yleiskaavapakettia. En voi 
kuitenkaan uskoa, että valtuutetuilla oli tuolloin riittävää määrää ja laatua olevaa tietoa ja käsitystä 
siitä, mitä kaikkea Tahmelan ryytimaa-alue on ja merkitsee viljelijöille, lähiasukkaille, 
ohikulkijoille, kauempaakin tuleville turisteille sekä Tampereelle itselleen yleensäkin. 
Toisaalta, kun ryytimaa oli kytketty suureen nippuun alueita, uskon etteivät yksittäiset valtuutetut 
halunneet kaataa koko pumaskaa vain joidenkin (esim. ryytimaa) alueiden takia. Olisi saanut 
"kehityksen jarrun" leiman. Näin koko yleiskaavaesitys hyväksyttiin siten kuten se oli laadittu. 
 
 
ASUNTORAKENTAMISEN KAAVOITUSTILANTEESTA 
Nyt meni KHO:ssa läpi oikeus kaavoittaa noin 13000 asuntoa, joista noin 100 Tahmelan 
ryytimaille. Lisäksi noin tuhannen asunnon kohtalo ratkeaa lisäselvitysten jälkeen. Ryytimaiden 
osuus tästä kokonaismäärästä on reilusti alle yhden prosentin. Sen osuus on todellakin vain 
teoreettinen, tuolla sadan asunnon määrällä ei ratkaista mitään asutuspoliittista. Lisäksihän ovat 
vielä rakennettavissa muut aikaisemmat kaavoitetut alueet sekä kaikki se tuleva, jonka valmistelut 
ovat jo käynnissä. 
Tahmelan ryytimaa voidaan kuitenkin tuhota, lyödä kasvoille kuntalaismielipidettä ja niitä 
lukemattomia hyvän elämän ja kestävän kehityksen arvoja, joita ryytimaat edustaa. 13000 asuntoa 
on niin suuri määrä, että sehän jo yksinään riittää viime vuoden vauhdilla noin seitsemäksi 
vuodeksi.  
Tampereen vs. apulaiskaupunginjohtaja Kalevi Lammi toteaa Aamulehdessä 25.11.2002 "Sen 
verran korkealla rakennuskäyrä on viime vuonna käväissyt, että varaakin on tulla vähän alas. 
Kaupungissa on koko joukko asuntoja tyhjillään" Tämä huomioon ottaen riittävät nyt kaavoitetut 
alueet vielä paljon seitsemää vuotta pidemmälle. 
 
Ainakin nyt heti alkuun tulisi aloittaa kaavoittaminen muilta, valittamattomilta alueilta ja jättää 
Tahmela vielä käytännössä asemakaavoittamatta, eli lyödä koko kaavoitus Tahmelassa jäihin. 
Kaupungin tulisi huolehtia maan omistajana vuokrapalstaviljelyn kehittymisen ja kehittämisen 
olosuhteiden otollisuudesta. Paras ja kestävä ratkaisu olisi kaavoittaa alue pysyvästi viheralueeksi 
hyvässä yhteistyössä kaikkien osallisten kanssa yhdessä. 
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MINÄ ja ME 
Itse en tuolloin ollut vielä Tampereen asukas, mutta ihmettelen nyt uuden asukkaan silmin sitä, 
miksi ylipäätään alueelle haluttiin rakentamista kaavoittaa ja miksi prosessi aloitettiin. Painotan 
sitä, etten osoita mitään tahoa tai ketään henkilöä, ihmettelen vain nykyiseen tilanteeseen 
johtaneita syitä. Ihmetys on suuri, enkä löydä selitystä. Ainoa hyväksyttävä syy voi olla vain se, 
ettei ole ymmärretty Tahmelan ryytimaiden olemusta ja merkitystä. Tuon Kurpitsaliike ry:n 
tiedottajana ihmettelyn tiedoksenne myös monelta muulta. Kurpitsaliike ry:n esite liitteenä (liite 
1). 
Tahmelan ryytimaa-alue on ainoa Tampereen keskustaa lähellä oleva vuokrapalstaviljelyalue. 
Koko keskusta-Epilä -alueen asukkaille Tahmela on se luonnollinen palsta-alue. Viljelijöitä  tulee 
paljon kauempaakin. Vielä jää paljon viljelyhaluisia, jotka eivät mahdu alueelle, joka on jo 
palstojen jakajan mukaan täynnä. Koen ajavani kaikkien edellämainittujen viljelijöiden ja 
sellaisiksi haluavien asiaa. 
Painotan toimivani tässä asiassa Tampereen ja sen asukkaiden hyvän huomisen puolesta parhaan 
ymmärrykseni mukaan ja vilpittömällä mielellä. En halua olla ketään enkä mitään hyviä arvoja 
vastaan. 
Olen itse asunut Tampereella vasta kohta kolme vuotta. En näitä aiempia kuvioita tunne liian 
hyvin, mutta Tahmelan ryytimaista tiedän niin paljon, etten voi uskoa alueen rakentamisen 
koituvan Tampereelle hyväksi. Alueella viljeleminen ja nyt toista vuotta Kurpitsaliike ry:n 
hallituksen jäsenenä toimiminen ovat vahvistaneet käsitykseni siitä, ettei alueelle tulisi rakentaa. 
Toivon, ettei niin tapahdu. Tahmelan ryytimaiden säilyttäminen rakentamattomina ryytimaina olisi 
voitto Tamperelle. 
 
 
TE 
Te, hyvät valtuutetut olette päättäjän asemassa ja toivon Teidän yhdessä päättävän olla 
rakentamatta. Mielestäni asia on arvoista kiinni, ei niinkään juridiikasta sen rajoituksia kuitenkaan 
unohtamatta. On ollut harmi, kun asia on mennyt valtakunnalliseen päätäntään. Minusta se pitäisi 
pystyä päättämään paikallisesti. Ja niin se tulisi nyt siis tehdäkin. Teillä, meidän kuntalaisten 
valitsemilla valtuutetuilla on valta asiasta päättää. 
 
 
 
PERUSTELUJA RYYTIMAIDEN SÄILYTTÄMISELLE RYYTIMAINA 
 
SOSIAALISUUDEN IHMEMAA 
Tahmelan ryytimailla kulkija törmää sellaiseen elävään kulttuuriin, jota ei ole enää missään 
muualla. Kuin kuvitteellisessa vanhassa tiiviissä kyläyhteisössä voi ryytimaiden tienoilla helposti 
alkaa juttelemaan tuntemattomien ihmisten kanssa aivan poikkeuksellisella tavalla 
nykymaailmassa. Tätä yhä toimivaa sosiaalista kyläpääomaa kuvaillessani minullakin sanat 
loppuvat ja hyvän mielen pala nousee kurkkuun. Sosiaalisuuden huomaavat paikanpäällä kulkevat. 
Kurpitsaliike ry:n vieraskirja ja meidän paikalla usein olevien mielet ovat täynnä ylisanoja, joita 
olemme ulkopuolisilta kuulleet. Itsekin kilvan ihmettelemme usein tienoon eläviä ihmeitä. "Ei tätä 
yksi vanha Rauma voita", totesi eräs viimekesäinen vieraspaikkakuntalainen kulkija. 
Tahmelan ryytimaiden tienoilla käyskentelevän sydämen täyttää onni ja rauha, siellä tuntee 
yhteyden äitimaahan ja katsoessaa maisemaa rannasta ylös rinteeseen tai sieltä alas suurelle 
järvelle, muistaa niiden olevan osia rakkaasta isänmaastaan. ihminen ymmärtää kuuluvansa yhteen 
tämän paikan ja muiden sen päällä kulkijoiden kanssa. Maisemasta ja maasta, sen lähteistä ja 
mullasta, kaikesta siellä tulee rintaan voima ja vahva elämisen tuntu. 
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Ei ihme, että tässä kansallismaisemassa ovat aina viihtyneet erityisesti taiteilijat runoillaan ja 
muutenkin tienoota ylistäen. Vai onko niin, että siellä ollessaan on ihmisen sisällä uinuva 
luovuuden kukka puhjennut kukoistamaan. Ei ihme, että sitä on ehdotettu maailman 
kulttuuriperintökohteeksi. Ei ihme, että tänä päivänä kulttuuri-ihmiset kerääntyvät Pispalaan 
asumaan. En ihmettele sitäkään, että Tampereelle tulevat turistit kierrätetään siellä. 
Suurella rahallakin saattaa asumiseensa siellä saada oikeuden. Toivottavasti ei kuitenkaan koskaan 
jo olemassa olevia asukkaita sortaen. Tämä elävä sosiaalinen kulttuuri Tahmelan ryytimailla on 
paljolti viljelijöiden kulttuuria, jota ei ole ilman ryytimaita. Ryytimaa-alue on Pispalan kohtu ja 
Tampereen kehto. 
Ryytimailla on luontevaa antaa omasta ylimääräisestään sille, jolla ei ole. Työkalujen 
lainaaminen ja avun antaminen kuuluvat arkeen. Missä muualla niin on? Ryytimailla välitetään 
ihmisestä, rajojen ja rakkauden käsitteet eivät ole mihinkään hävinneet. 
 
Kurpitsaliike ry on mukana Pispalan kumppanuusprojektissa, joka auttaa monenlaisia 
työelämästä sivuraiteille joutuneita ja harjoittelijoita pääsemään omin voimin taas valoisammin 
eteenpäin tavoitteenaan työn syrjästä kiinni saaminen vapailla työmarkkinoilla. Tämä on yksi osa 
ryytimaiden tämän päivän käytännön sosiaalityötä. Omalta osaltaan yhteiskunnan, kunnan ja apua 
tarvitsevien ihmisten hyvinvoinniksi työskentelevän projektinkin jatkon toivaaminen olisi 
tarpeellista. 
 
Tahmelassa palstat ovat ympäröivien asukkaiden esteettömän näkyvyyden alla sekä sikälikin 
palstaviljelyn onneksi positiivisessa sosiaalisessa kontrollissa, että ilman lupaa toisen omaisuuden 
ottaminen on todella harvinaista. Tätä uudet viljelijät usein tullessaan tiedustelevat ja tuntuvat 
olevan aidosti hämmästyneitä väärinkäytösten vähäisyydestä verratessaan sitä aikaisemman 
viljelypaikkansa asiantilaan tai muilla elämänalueilla kokemaansa. Väärinkäytösten vähäisyys 
johtuu pitkälle juuri perinteisestä vanhasta paikalliskulttuurista ja siitä erottamattomasta vahvasta 
yhteisöllisyydestä. 
 
 
KURPITSATALO SOSIAALISUUDEN YTIMENÄ 
Isolähteenkatu 2 eli Kurpitsatalo on tuon jatkuvan sosiaalisen tapahtuman tukikohta. Monenlainen 
toiminta ryytimaiden ympärillä tapahtuu sieltä käsin. Vapaaehtoiset vuokrapalstaviljelyn 
puolustajat tekevät monipuolista viljelyä palvelevaa ja puolustavaa työtä sen suojassa. 
Kaupungilta vuokrattu vanha puutalo, maakunnallisesti merkittävä, on ollut viljelijöiden 
talkookunnostustyön kohteena jo vuosia. 
Tällä hetkellä toimintaa talossa tosin haittaa eniten se, ettei sinne tule enää vettä. Täysin 
talkoovoimin kesällä talon perustuksia korjattaessa vanha 30 -luvulta peräisin oleva vesijohto 
katkesi . Kaupunki kävi noin 15 metrin päässä kaivamassa kuopan ja tulppasi putken pään kiinni. 
Talo lienee tilakeskuksen purkulistalla, joten siihen ei ohjeiden mukaisesti sijoiteta yhtään euroa. 
Meille talo on kuitenkin tärkeä, jopa näin invalidinakin. Toivoisimme saavamme veden uudelleen 
juoksemaan, mutta talkootyövoimamme ei riitä. Sitä tehdään yleishyödyllisessä voittoa 
tekemättömässä yhdistyksessämme jo muutenkin paljon. 
Vuosia olemme saaneet taistella ryytimaiden, talon ja koko lähiseudun parhaaksi. Yhtenä 
kuvaavana esimerkkinä mainittakoon, että talon ulkomaalitkin oli jo hankittu, kun virkamiehiltä 
tuli käsky: Ei saa maalata! Nyttemmin olemme saaneet sitkeällä työllä hieman parannusta aikaan 
ja suunnan kääntymään valoisampaan suuntaan. Meillä on jolupa kunnostaa ainakin meille 
arvokasta kaupungin omaisuutta. 
Kiitämme kaupunkia vuokraoikeudesta, jonka toivoisimme olevan jo kestävällä pohjalla. Mutta 
ottaisimme avosylin vastaan myös jonkinlaista käytännön apua. Teemmehän paljon yhteisen 
kaupunkimme hyväksi koituvaa työtä eikä sen huomioiminen tuntuisi meistä pahalta.  
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HUONOJENKIN AIKOJEN VARA, OSAAMISKESKUS TAHMELAN RYYTIMAAT 
Itse en ole kokenut 1990 -luvun lamaa pahempia aikoja, mutta historiaa lukiessa ymmärtää niin 
aika ajoin olleen. Monenlaisten mullistusten aikoihin on usein maaseuduilla voitu paremmin kuin 
suurissa taajamissa. Tällaisen varalta ei Tahmelan ryytimaiden kaltainen osaamiskeskus olisi 
ollenkaan huono ison kaupungin keskustan kupeessa. Näin nyt sen kummemmin manaamatta, 
mutta ei kai ihminen oikein ole paremmaksi ja viisaammaksi muuttunut, valitettavasti. 
Tietynlaisina huonoina aikoina voi olla suuri hyöty muutamasta sadasta pienviljelyn taitavasta 
ihmisestä kaupungissamme. 
 
 
PSYYKKINEN JA FYYSINEN HYVÄ OLO 
Ihmisyksilölle on multapeukaloinnin psyykkisesti eheyttävä vaikutus hyvin tervehdyttävää. Sen 
huomaa itse vaikka ei etukäteen olisikaan itseään mitenkään sairaaksi tuntenut. Maa imee pahaa 
oloa ja parantaa. Ei ihme, että kiinalaisilla on sananlaskunsa, jossa on yhdistetty puutarhanhoito 
onnellisuuteen. Kai se euforia tai flow tulee jostain aivokurkiaisesta tai luuytimestä. Sitä vain 
tuntee hyvää oloa, kun saa möyhiä multaa. Ihminen on kehittynyt ihmiseksi viljellessään maata. 
Tämän kun saa vielä tehdä Tahmelan ryytimaiden sosiaalisessa kontekstissa, niin jopa. 
Tästä itse multapeukaloinnin vaikutuksesta ihmiseen kylvöineen ja satoineen kaikkineen jutella 
viljelijöiden kanssa. Siten siitä saa käsityksen henkilö, joka ei vielä ole sille itseään menettänyt. 
Kuunteleminen jo sinällään rentouttaa kuulijansa korvahermoja, jotka saavat aavistuksen 
maailman hienoimman vuokrapalstaviljelyalueen kokonaisvaltaisen annin ihanuudesta. 
 
Maan kanssa työskentely on fyysistä, hyötyliikuntaa parhaimmillaan ja funktionalisesti 
puhtaimmillaan. Muuta liikuntaa eikä harrastustakaan viljelijä monesti viljelykauden aikana 
tarvitse. Jo pelkkä ulkoilmassa oleminenkin on terveellistä. 
 
Viherpeukalointi äitimaan helmassa sosiaalisesti virkeässä ympäristössä, kauniissa kulttuuri- ja 
luonnonmaisemassa pitää mielen lisäksi ruumiin terveenä niin pitkään kuin se on ylipäätään 
mahdollista, dementoimatta ja luuduttamatta. Monen ihmisen toive lieneekin siirtyä aikanaan 
ajasta ikuisuuteen ns. seisovilta jaloilta niiltä sijoilta. Ryytimaan rapsuttajille se mahdollistuu mitä 
terveimmällä tavalla. Mikä sen parempi kohtalo meille kullekin, jos voi elämänsä viimeisten 
aikojen, jopa vuosien laitoskierrätyksen välttää. 
 
 
TALOUDELLISIA VAIKUTUKSIA 
Onhan edellinen jo kannattavaa myös talouden kannalta, mikä on kuitenkin aina realiteetti. Pian 
olemme tilanteessa, jossa pieni työtä tekevä ikäluokka on vastuussa suuresta vanhempien ihmisten 
huonokuntoistuvasta joukosta. Vaan kuinkas sitten käykään ... 
Palstallaan häärivä ei paljoa muita harrastuspalveluita ehdi käyttää, jolloin kunnan monet palvelut 
ovat käytännössä siltä osin mitoittuneet automaattisesti pienemmiksi. Ja voisiko tässä verrata 
"harrastuspalveluihin" myös esim. terveydenhuoltoa sekä kaikkea sitä mitä niiden väliltä löytyy. 
Viljellessäni huolehdin itsestäni, enkä kaipaa muualle. 
Sadon arvo on paljon kotiinpäin viljelijälle ja sitä merkittävämpi, mitä pienituloisempi hän on. 
Eikä se ole tappioksi kunnallekaan, jonka alueelta sadon arvoa vastaava summa olisi muutoin 
pois. 
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PALKITSEVUUTTA, KANNUSTAVUUTTA, OPPIA 
Työ palkitaan armotta sen määrän ja laadun mukaisesti sadolla, viljelijäyrittäjä saa ansionsa 
mukaan. Yrittäminen palkitaan, kannattaa tehdä niin saa eivätkä verotkaan vie kermaa päältä. 
Viljely ei ole laiskojen hommaa. Jälkipolvi saa esimerkin opin: työtä tulee tehdä järjestelmällisesti 
ja pitkäjänteisesti, ahkerasti ja oikealla tavalla. Ensi vuonna ollaan taas viisaampia ja tehdään 
enemmän töitä, ehkä jossain kohdin voidaan ottaa kevyemminkin. 
Yhden aarin alalta saa taidolla ja työllä helposti viljelykauden kasvikset koko perheelle. 
Säilöntätaidosta riippuu, kuinka pitkälle talveenkin saa sadostaan nauttia. 
 
 
EKOLOGISESTI 
Vuokrapalstaviljely on luonnollisesti ekologista eli luontoystävällistä. Ruuan tuotanto on joka 
tapauksessa ihmiselle välttämättömyys. Pienviljelyssä pinta-alan käyttö on ainakin noin 2-3 kertaa 
tehokkaampaa kuin suurtehoviljelyssä, josta seuraa monenlaisia arveluttavia seikkoja luonnolle ja 
tuotteiden käyttäjille. Palstaviljely ei siis ole millään tavalla epätehokasta tai turhanpäiväistä 
viherpipertelyä. On vain ajateltava oikein. Se mikä on ihmiselle välttämätöntä eikä 
turhanpäiväistä, se on tehokkaana tuotantona ekologista. Viljely tuottaa jotain sellaista, mikä ei ole 
turhaa. 
 
Palstaviljely mahdollistaa ja turvaa koko sen harvinaisten kasvien ja eliöiden joukon säilymisen 
elinvoimaisena, joka Tahmelassa esiintyy. Siellä on paljon mm. vanhoja hyötykulttuurikasveja. Ne 
ovat säilyneet nimenomaan pitkään jatkuneen pienimuotoisen ja helläkätisen viljelytavan ansiosta. 
Lajien ja täällä lajikkeidenkin monimuotoisuus on tärkeä arvo nykypäivän maailmassa, jossa lajeja 
häviää ihmisen toiminnan seurauksena nopeammin kuin ilmeisesti koskaan ennen maapallon 
historiassa. Tätä ei saa ohittaa edes kukaan sellainen, joka näkee vain oman napansa, 
lyhytnäköisesti itselleen mahdollisimman suurta voittoa mahdollisimman nopeasti ahnehtiva. 
Meidän muiden on pidettävä yhdessä huoli siitä, että elinympäristömme on jälkeemme tulevillekin 
hyvälaatuisen elämän mahdollistava. 
 
Jos en ensi kesänä löydä Tahmelan ryytimailta Tampereen nimikkoötökkää 
tummaverkkoperhosta, olen ihmeissäni. Miksi se ei muka eläisi Tahmelan ryytimailla? 
Nimikkokukka orvokki varmasti löytyy joidenkin palstojen reunalta somistuksena. 
Västäräkkikin, Tampereen oma lintu on niin ikään tienoilla tuttu näky. 
 
Mitä uhanalaisia kulttuurikasveja sitten historiallisella viljelyalueella onkaan. Juuri 
viljelykulttuurikasvithan ovat niitä tällä hetkellä nopeimmin häviäviä lajeja. Tämän koko 
harvinaistuvan eliöyhteisön ryytimaiden rakentaminen tuhoaisi. 
Ryytimailla toimii Maatiainen ry:n Pirkanmaan paikallisryhmä, jonka tarkoituksena on 
säilyttää elävinä perinteisten paikallisilmastoomme sopeutuneiden hyötykasvilajikkeiden kirjo. Se 
on monilta osin aivan erilainen kuin kaupasta saatava lisäysmateriaali. Tulevaisuuten tähtäävä työ 
on moninaista ja Tahmelan ryytimaat on sille suuri haaste. 
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KERROSTALOJEN LAPSIEN MAHDOLLISUUS 
Näin YK:n lasten oikeuksien päivän ollessa muisto vain tätä kirjoittaessani haluan kertoa 
luvanneeni 1,5 v. lapselleni kasvattaa hänen kanssaan ensi kesänä ainakin naurista ja papua, joista 
hän erityisesti pitää. Haluan opettaa lapselleni, mistä ruoka tulee ja miten. Parhaiten sen oppii itse 
tekemällä, eikä kai mitenkään muuten. Mielestäni sellainen oppi on tarpeellista ja hyvää 
tulevillekin kaupungistuville sukupolville, ei se ojaan kaada. 
Ja miten oli hän riemastunut viime kesänä kun toin palstaltani joka kerta pussillisen makeita 
mansikoita, kaikkein parasta herkkua. Niitä sai kerätä aina pakkasiin saakka sadon vain 
lisääntyessä loppua kohti, erikoinen maatiaislajike. Viimeiset syötiin hallan puremina lokakuun 
puolella. Omia kuivattuja yrttejä ja kuumien juomien aineksia käytetään yhdessä innokkaasti kun 
niitä on kesällä saanut itse kerätä. Koko viljelykierto, säilöntä ja ruoka-ainesten käyttö ovat 
hienoja kansalaistaitoja, joita ei tietoyhteiskuntakehityskään voi ohittaa. 
Tällainen oppi on meille mahdollista vain vuokraviljelypalstalla. Asumme kerrostalossa, jonka 
pihat tayttyvät parkkipaikoista ja leikkipihoista, ympärillä autotiet, junanrata ja teollisuutta. Meille 
keskusta-Epilä -alueen asukkaille juuri Tahmelan ryytimaat on se luonnollinen ryytimaa. 
Omakotiasukkaat voivat pihojaan käyttää haluamallaan tavalla, vaikka kasvimaata kuopsuttaen. 
Mutta jo nyt tiheään rakennetun Tampereen kerrostaloasukkailla ei tuota mahdollisuutta itsellään 
ole. Kerrostaloasukkaat joutuvat käytännössä kuka minkäkinlaisten elämän realiteettien vuoksi 
asumaan muutoinkin kalliisti vuokralla, kuten meidänkin perhe. Ei ole omaa pihaa saati 
kesämökkiä, autoa emme halua omistaa eikä siihen olisi varaakaan. Ryytimaille kuljemme omin 
lihasvoimin. Parkkitilaa ei meidän vuoksemme tarvita, kun TKL:kin vielä toimii. Älkää viekö 
meidän kaltaisiltamme mahdollisuutta nauttia meidänkin omasta maastamme. Meitä on paljon. 
 
 
PUHDAS RUOKA 
Kaupasta kasviksensa ostava ei voi tietää millaisilla myrkyillä syötävänsä on kasvatettu. 
Valvotusti laadukkaat tuotteet ovat joka tapauksessa kalliimpia ja hankalampia hankkia. 
Luomutuotteiden kysyntä lisääntyy edelleen. Eikä ihme, sillä emme vielä tiedä mistä esim. 
räjähdysmäisesti yleistyneet syövät ja allergiat johtuvat. Omalla palstallaan vuosi vuoden jälkeen 
viljellyt kasvikset ovat taatusti sellaisia kuin itse on halunnut, väkilannoitteettomuuteen, 
kasvinsuojelu- ja tuholaistorjunta-aineettomuuteen eikä säilöntäaineettomuuteen tarvita merkkejä 
ja sertifikaatteja todisteluksi. Käsitykseni mukaan lähes kaikki viljelevät Tahmelassa luomua. 
 
 
YLEINEN MIELIPIDE 
Yleinen mielipide on ryytimaiden säilyttämisen kannalla. Erityisesti kannatusta löytyy 
lähiasukkaiden piiristä. Pispala on tiheään rakennettu. Siellä on toki idyllistä rakennuskantaa, 
mutta aukeaa tilaa on liian vähän suhteessa suljettuun rakennettuun tilaan. Ihminen tarvitsee 
vapaata tilaa, viheralueita voidakseen hyvin. 
Vuokrattuja palstoja Tahmelassa on viimeisimmän 4H:lta saamani tiedon mukaan muistaakseni 
noin 250. Harva kuitenkaan hoitaa palstaansa yksin ilman perheenjäseniään, joten ryytimaiden 
viljelijäkannattajien lukumäärän voi suoraan kertoa kertoimella X. Usein sukulaiset ja tutut saavat 
myös osansa yhden nimellä vuokratusta palstasta. Vielä useampi haluaisi olla viljelijä Tahmelassa. 
Ryytimaiden ryytimaina säilyttämistä puolustamaan perustetulla Kurpitsaliike ry:llä on jäseniä 
reilu 150 (kaikki eivät samoja kuin viljelijät). Viljelijöitä on kaiken ikäisiä ja molempia 
sukupuolia melkolailla tasan. Ammateista, titteleistä sekä tuloista ja varallisuuksista ei ole tapana 
jutella. 
Yleinen ympäristövastuullisuuden vaatimus lisääntyy edelleen ja sitä kautta suuret joukot 
kauempanakinTampereelta ja turistien kautta maan ääriin saakka puolustavat Tahmelan 
ryytimaita. 
Viljelijän muodolla tai värillä ei niin ikään ole merkitystä. Maahanmuuttajille viljely tarjoaa 
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mahtavan tilaisuuden kotoutua. Esimerkiksi Global Willage ry on vuokrannut oman palstansa. 
 
Jos väittämääni ei uskota voidaan kuntalaismielipiteen laatu tutkia, jolloin totuus selviää. 
Kysely lähiasukkaille tai jokin muu tutkimus voisi olla paikallaan, vai olisiko se kuitenkin turhaa 
resurssien tuhlausta. Vastaus kun lienee tiedossa. 
 
 
ASUKKAIDEN TAHDON HUOMIOON OTTAMISESTA 
Tänään on yhteiskuntamme pelisääntöihin kirjattu kuntalaisten kuulemista yms. hienoa. Enää ei 
saa kävellä asukkaiden tahdon yli. Jos Tahmelan ryytimaat rakennettaisiin, niin kuitenkin 
tapahtuisi. Miksi niin pitäisi tehdä? Juridiikka on juridiikka, mutta laitkin ovat viime aikoina 
kehittyneet. Nykyinen yhteiskunnan normien henki on kuntalaisten mielipiteen kunnioittamisen 
henki. Käytäntöön siirrettynä tämä tarkoittaa, että säilytetään ryytimaat ryytimaina. 
 
Ryytimaa-alue toki kaipaa kunnostamista ja siistimistä, mutta sitä ei pidä tehdä rakentamalla vaan 
hoitamalla ryytimaat sellaisinaan. Alueen siistimistä lähiasukkaatkin varmasti kannattavat erittäin 
yleisesti. Kuulin asemakaava-arkkitehti Mikko Järveltä, että jotkin lähiasukkaat "haluavat alueen 
siistiytyvän rakentamisen myötä". Silloin ei kuitenkaan siistiminen sinänsä ole lähtökohta, vaan 
sitä käytetään tekosyynä perusteltaessa rakentamista. 
 
Vai eikö jo olemassa olevien asukkaiden ääntä enää kuullakaan. Ei Tahmelan ryytimaille haluta 
uusia asuntoja uusille asukkaille, halutaan ryytimaina pysyvät ryytimaat. Tampere ei tarvitse niin 
kipeästi uusia asukkaita ja jos valtakunnallisesti välitetään, niin eivätkö ne muuttotappiokunnatkin 
veronmaksajia tarvitse. Miten Tampere perustelisi näidenkin parin sadan uuden asukkaan tarvetta 
niille, jotka heidät menettäisivät jääden itse vain jotenkin selviytymään. Antakaa meidän jo 
Tampereella asuvien asua laadukkaasti älkääkä ahnehtiko liikaa uusia asukkaita, sillä niin juuri 
kävisi Tahmelan ryytimaat rakennettaessa. 
 
 
ARVOSTETAANKO AKTIIVISUUTTA 
On aina mittaamattoman suuri uhraus kuntalaiselta ryhtyä käyttämään liikenevä vapaa-aikansa 
jonkin tärkeänä pitämänsä asian puolustajaksi silloinkin kun tuntuu, että vääryys saa muuten 
vallan. Tahmelan ryytimailla on tehty tätä uhrausta hyvin monen ihmisen taholta jo pitkään. Koko 
ajan sisumme ja joukkomme kasvaa, saamme toisiltamme tukea. Me kuitenkin teemme 
päivätyömme, nukumme pakolliset yöunet mekin ja muutoinkin hoidamme elämämme asiat ensin 
pohjalle. Sen jälkeen tulisi saada levähtää. Tuntuu, ettei paremman huomisen eteen tehtyä suurta 
työtä, varsinaisen "oman elämänsä" ajan uhraamista osata ottaa huomioon ja arvostaa sitä täydestä. 
 
Kuinka paljon pitää kerätä nimiä adressiin, jotta ryytimaat säilyy ryytimaina: 100, 1000 vai 
10000? Jos ei vielä riitä, kerätään enemmän. Tälläkö tavoin meidän nyt tulisi olla aktiivisia? 
Poistettaisiin jo tuo hiertävä kivi Tampereen saappaasta. Se kivi kun ei kulu. Se on timantti, 
lohkare Pispalanharjun moreenia. Siitä saamme me kaikki tamperelaiset ja suomalaiset vielä olla 
ylpeitä. Ainakin tulevaisuudessa kun väännön arpien on annettu umpeutua. Voi olla, että jotkut 
ovat ottaneet Tahmelan ryytimaat tapettavien listalle sillä tavalla, että on vaikea antaa periksi. 
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LUOTTAMUSPULAA? 
Kävin muutama viikko sitten kuuntelemassa Tampereen kaupungin kestävän kehityksen 
koordinaattori Outi Teittisen luentoa Tampereen kaupungin kestävästä kehityksestä. Tilaisuus oli 
mielestäni onnistunut, keskustelua syntyi kiitettävästi ja tieto vaihtui varmasti kaupungin ja 
kuntalaisten välillä molemmin puolin. 
Monen mielenkiintoisen asian joukosta eräs esille noussut oli kuntalaisten luottamuspula 
vallankäyttäjiä kohtaan. Kun nyt Tahmelan ryytimaita puolustetaan asukkaiden taholta näinkin 
merkittävästi kuin on tehty ja tehdään, eikö olisi hyvä jo pelkästään senkin vuoksi jättää ryytimaat 
ryytimaiksi. Se olisi osoitus kuulluksi tulemisesta ja vieläpä huomioon ottamisesta. Jos Tahmelan 
ryytimaat rakennetaan, ymmärtänette kyllä, etten voi minäkään enää luottaa. Niin hyvin ja 
monipuolisesti pystyn jo itsekin ryytimaiden säilyttämistä perustelemaan samalla tietäen, ettei 
rakentamiselle ole lähellekään vastaavia asiallisia ja päivänvaloa kestäviä perusteita. 
 
 
STRATEGIAT KÄYTÄNTÖÖN 
Toinen esille noussut asia luennolla oli strategioiden vieminen käytäntöön, mikä tuntuu varsin 
jähmeältä. Jos yhdessä arvokeskustelua käyden on päätetty monestakin hyvästä ja kauniista, ei 
kuitenkaan ole olemassa muuta vaihtoehtoa kuin toteuttaa sovittu. Niinhän on yhdessä todettu 
haluttavan. Toivon Teille päättäjille rohkeutta ja voimaa toteuttaa ja olla ohjaamassa strategioissa 
sovittu käytäntöön. 
Tampereen kaupungin uutukaisen "Kaikem paree Tampere" -strategian henki on ryytimaiden 
henki. Olen lukenut strategian kansanpainoksen ja ihmettelen vain miksi ryytimaiden 
kaavoitusprosessi on vielä käynnissä. 
 
Tampere pyrkii ympäristönsuojelun kärkikaupungiksi. Tuhoamalla Tahmelan ryytimaat 
uudisrakennusten alle ei tuota tavoitetta tulla saavuttamaan. 
 
Otan esimerkin puoluepolitiikasta. Vihreät ovat jo kunnallisvaaliohjelmassaan sitoutuneet 
Tahmelan ryytimaiden säilyttämiseen. Väitän, että juuri heillä onkin paras ja aidoin tieto ja käsitys 
kestävästä kehityksestä. He ovat tavallaan asiantuntijoita tässä omalla alueellaan, josta 
huolehtiminen tietenkin kuuluu myös muille. Koko kestävän kehityksen käsitteen ydin on 
ekologinen kestävyys. Vain sen pohjalle, ympärille ja jälkeen voidaan rakentaa muita osa-alueita. 
Niitähän ovat Tampereella lisäksi taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Tahmelan 
ryytimaat tulee säilyttää varsinkin näiden kolmen: ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen osion 
ylittämättömän yhteisvaikutuksen vuoksi. Vain näille voi perustua todellinen taloudellinenkin 
kestävyys. Sekin tulee loppujen lopuksi ammentamaan helmestä nimeltään Tahmelan ryytimaat; 
eheästä, omaleimaisesta ja vahvasta kulttuurista omanarvontuntoisine ja terveine ihmisineen. 
 
Ja kyllä viljelijöissä lienee kaikkien puolueiden kannattajia aivan tasan sulassa sovussa. 
Puoluepolitiikasta ei kuokkiessa puhuta, ei myöskään Kurpitsan toiminnassa. Tässä otin vihreät 
esille vain tämän ekologisen kestävän kehityksen vuoksi. En toki kiellä, etteikö ryytimaa edusta 
vihreitä "lähellä" olevaa arvomaailmaa. Mutta ei ryytimaiden kaltaisesta 
ympäristöystävällisyydestä mitään haittaa ole muidenkaan puolueiden ajatusmaailman omaaville. 
Paitsi tietenkin vain kovia arvoja ja lyhytnäköistä omaa voittoa tavoitteleville. 
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MIKÄ JA MITÄ KUNTA ON 
Eikö kunta kuitenkin ole tietyn maantieteellisen alueen sisällä asuvien ihmisten yhteisö, kuten 
kaupunginosa ja asuinaluekin voitaisiin ajatella. Asukkaat keräävät yhteen rahaa, jolla voidaan 
järjestää yhteistä hyvää ja kaunista. Mitä muuta? Peruspalveluiden lisäksi järjestetään jäsenten 
hyvinvointi ja elämänlaatu kaikem pareeksi kerättyjen varojen rajoissa. Mitä on siis käytännössä 
hyvä olla, jotta olisi hyvä olla? Mahdollisuudet elää hyvänlaatuista elämää, kestävän kehityksen 
mukaisesti ja omatunto mahdollisimman puhtaana hyvään, kauniiseen ja totuudellisuuteen 
pyrkiessään. Jalat maassa, rehellisesti. Tämä edellyttää sitä, että valtuutetut kuuntelevat 
valitsijoitaan ja virkamiehet taas valtuutettuja, ylimpiä johtajiaan. Olenko ymmärtänyt ollenkaan 
oikein? 
 
 
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN 
Täydennysrakentaminen on päivän sana. Siinä ilmeisesti pyritään täyttämään kaupungin "tyhjät 
tilat" tai "joutomaat" uudisrakennuksilla. Sen ei kuitenkaan pitäisi olla täyttörakentamista siten, 
että kaikki paikat rakennetaan täyteen, väliin on jäätävä tilaa hegittää. Tahmelan ryytimaa ei 
myöskään ole tyhjä, käyttämätön joutomaa! 
 
 
KESTÄVÄ KEHITYS: EI RAKENNETA RYYTIMAILLE 
Rakentamisen kannattajat perustelevat kantaansa usein ja oikeastaan ainoastaan 
ympäristöystävällisyydellä. Kuitenkaan, jos se on lähtökohtana, ei asiantuntijoiden mielestä 
varmaankaan rakennettaisi ollenkaan uutta tai ainakin mahdollisimman vähän. Eikä 
jokatapauksessa rakennettaisi minkään kestävän elämäntavan tyyssijan päälle. Vihreät eivät 
kannata rakentamista, vaan ovat jo vaaliohjelmassaan nimenneet Tahmelan ryytimaat 
säilytettäviksi. Luulisi heidän olevan aidosti ekologisesti kestävän kehityksen kannalla. Ei kai 
sellaista kukaan tosissaan epäile. 
 
Jos sitä paitsi kestävän kehityksen peruspilari ympäristöystävällisyys olisi rakentamisessa 
lähtökohta, painotettaisiin enemmän seudullista yhteistyötä. Silloin Tampereen seutu rakentuisi 
ennen kaikkea muutaman keskustaan johtavan pääreitin varteen. Vielä tällöinkin jokainen 
asuinalue olisi sisäisesti monipuolinen, omaten kaikki asukkaidensa hyvinvointiin tarvittavan 
kohtuullisen etäisyyden päässä. Myös ryytimaita siinä määrin kuin asukkaat niitä kohtuudella 
kaipaisivat. Tällaistahan onneksi jo Tampereellakin suunitellaan ja toivottakoon sellaista lisää 
useammankin naapurikunnan kanssa, etenkin pääreittien varteen. 
 
Joukkoliikenteen suosiolle olisi siten jo vahva perusta olemassa, kunhan liikennettä vain 
haluttaisiin kehittää ja pitää se kilpailukykyisena ja haluttavana liikkumismuotona. Jos 
Tampereella haluttaisiin aidosti kehittää ekologisempaa liikennettä, kehitettäisiin 
joukkoliikennettä. Ei pelkästään sanottaisi, että kaikki keskustan lähelle, jolloin kevyt liikenne 
olisi mahdollisempaa. Jos joukkoliikenteeseen ei  panosteta täysillä on kaikilla (myös Tahmelassa) 
yleensä omat autot tulevaisuudessakin. 
 
 
KAIKKI TIETENKIN HALUAISIVAT TAHMELAAN 
Kaikesta tästä Tahmelan paikallisesta upeudesta seuraa tietenkin myös se, että ryytimaihin 
merkityksineen vähemmän tuntevat ja arvostavat ihmiset haluavat pystyttää oman savunsa sinne. 
Kukapa ei haluaisi asumaan lähes kaupungin keskustaan, järven rantaan Pispalanharjun suojaan ja 
kansalliskulttuurimaisemaan rauhalliselle paikalle, jos olemassa olevista asukkaista ei tervitse 
välitää. 
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Mutta kaavoituksessa olisi otettava enemmän huomioon jo olemassa olevien asukkaiden tarpeet ja 
toiveet eikä väkisin ottaa vastaan vielä juuri niitä ilmeisesti kahtasataa uutta asukasta. Tuo määrä 
ei todellakaan ratkaise mitään kaupungin kasvussa, mikäli niin täytyy tapahtua, mutta Tahmelan 
ryytimaat se tuhoaisi ja sen mukana niin paljon muuta. Kunnioittakaa keskusta-Epilä -alueen 
nykyisiä asukkaita ja meidän oikeuttamme vuokrapalstaviljelyyn Tahmelassa. 
Onko kukaan haaveillut asumisesta Tahmelan rannassa, ehkä jo rohjennut puhuakin muiden 
kuullen, (ainakin luottamuksellisesti pienessä porukassa vetoja lyöden)? Keitä he ovat? Onko 
heistä lista? Kenellä ja missä? Millä perusteella sinne pääsisi asumaan? Rahalla, jollain muulla 
vallalla vai arvalla? 
 
Jos mikä tahansa Tampereen nykyisistä viheralueista (kaikki ilmeisesti lähiasukkaille tärkeitä) 
rakennettaisiin rivikerrostaloja täyteen on täysin varmaa, että asunnot täyttyisivät asukkaista. Ehkä 
muualta tulleista, jotka eivät olisi koskaan kuulleetkaan paikalla aikaisemmin olleesta. Jos kaikki 
viheralueet rakennettaisiin, riittäisikö asukkaita vieläkin? "Omakotitontti tai talo järven rannalla -
tyyppistä kysyntää toki olisi" toteaa Kalevi Lammi Aamulehdessä 25.11.2002. Niinpä niin. 
Tahmelan uudet asukkaat saisivat rantansa, ryytimaat menetettäisiin. Mitäs sitten kun tulijoita 
vieläkin olisi. Haluaisivatkohan uudet asukkaat vaikka täyttää Pyhäjärven rantaan parin sadan 
metrin kaistaleen, johon saataisiin taas uusia asukkaita. Edellisillä ei olisi menetettävänään edes 
ryytimaita. Millä he perustelisivat uuden rakentamattomuutta? 
Aina voidaan rakentaa täydemmäksi. Mikä on ihanne ja tavoite ihmisten elämisessä? Minusta raja 
ainakin Tahmelan ryytimailla on jo saavutettu. 
 
Asunto on koti. Kodin ympäristö on kotiseutu. Eivätköhän ne omakoti- ja talo järven rannassa -
tyyppisetasunnot kuulu jo kauemmaksi maaseudulle, jossa niille on oikeasti tilaa. Annettaisiin 
ekologisesti hyvin ja tiiviisti muuten jo asuvien asua ja viihtyä Länsi-Tampereella keskustan 
lähellä hyvään kaupunkirakenteeseen kuuluvista virkistysalueista nauttien. 
 
 
MIKSI? 
Miksi sitten ylipäätään on tehty tällainen kestämätön linjaus kaavoittaa asuntoja Tahmelan 
ryytimaille? Miksi kaavoitus on aloitettu huolimatta lähiasukkaiden vsatustuksesta huolimatta ja 
sitä edelleen jatketaan? Itse en todella ymmärrä! 
Miksi kaavoitusvirasto kuluttaa yhteiskunnan ja kunnan varoja tällaiseen kahnaamiseen? Miksei 
kuunnella ja oteta huomioon? Vai kuunnellanko tässä joitain sellaisia tahoja, jotka eivät esiinny 
päivänvalossa oikeilla nimillään ja kasvoillaan? Miksi ei voida tai osata antaa periksi yhteisen 
hyvyyden, yleisen mielipiteen, oikeuden ja kohtuuden edessä? 
Harri Helin kirjoittaa Aamulehden yleisönosastolla otsikolla "kaavoitusvirasto hidastelee 
Ojalassa". Voi vain ihmetellä. Eikö näiden kahden esimerkin kaltaiselle toiminnalle voi 
demokratiassa mitään? Tuleeko sellaista olemaan tulevaisuudessakin? Mistä ne saavat alkunsa ja 
käyttövoimassa? Miksi sellainen on mahdollista ja miksi sellainen sallitaan? Arvoistako on kyse? 
Periaatteellisesta, periksiantamattomasta politiikasta? Vai onko joillain kenties oma lehmä 
Tahmelan ojassa? 
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HISTORIAA, ELÄVÄÄ SELLAISTA 
Kun ensimmäinen tamperelainen alkoi viljellä, tapahtui se epäilemättä juuri Tahmelassa. Miksi ei 
olisi tapahtunut? Alue on ollut viljeltynä ainakin yhdeksän tuhatta vuotta. Millaisia piikuokkia ja 
nuolenpäitä humuksen pohjille onkaan painunut aikojen saatossa. Rakentaminen ainakin tuhoaisi 
pohjamaan vaihdolla ja paalutuksillaan tuon arkiston. Viljelyn jatkuminen jatkaisi arkistointia. 
Ja sitä se on ollut aina meidän aikoihimme saakka, vaikka nykyihminen on kauan sitten alueen 
kaavoittanutkin rakentamiselle. Onneksi sitä ei olla aikaisemminkaan alettu oikeasti sitten 
rakentaa nykyistä enempää. Uskon meidän itsemme ja ainakin jälkeemme tulevien katuvan 
katkerasti mahdollista rakentamista sen toteutuessa. Menettäisimme korvaamattoman palan elävää 
historiallista kulttuurijatkumoa. 
 
 
TAHMELAN RYYTIMAAT VILJELYN KANNALTA 
Tahmelaa parempaa paikkaa ei kasvinviljelylle Tampereella ole eikä sellaisia olosuhteita 
oikeastaan voi muualle luodakaan. Sellaisen yritys on jo etukäteen rähmällään ja jokatapauksessa 
luonnollisesti epäekologista. Sellaista ei pidä kenenkään mennä lupaamaan eikä edes 
suunittelemaan. Lähtökohta on niin poikkeuksellinen. Muilla kaupungin kasvimailla maan siirrolla 
ehkä voitaisiin päästä vaikka entistä parempaankin lopputulokseen. 
Korkea harju suojaa ryytimaata pohjoisen kylmältä. Etelässä avautuu suuri järvi, joka päästää 
etelätuulen tuomaan kevään Tahmelanrantaankin. Pyhäjärvi ei jäädy heti ensimmäisten hallojen 
tultua, jolloin se suojaa viljelyksiä ratkaisevasti ensi halloilta. Maa on kaltevaa viettäen etelään, 
jolloin aurinko kerää valonsa ja lämpönsä tasamaata paremmin. Maa nousee keskimäärin 
kahdeksan metriä rannasta Tahmelan viertotielle, mikä matka lienee silmämääräisesti noin 150 
metriä. Kaltevuus riittä hyvin veden valumiselle pois, kunhan ojat pidetään auki. Niiden 
syvyydellä voidaan säädellä maan kosteutta. 
Maan laatu on parhailla alueilla täyttä humusta, siinä ei tunnu olevan lainkaan savea tai hiekkaa. 
Se on ilmeisesti vanhaa suota kuitenkin niin, että maa on jo maatunut hyväksi kasvinviljelylle. 
Paras maa on juuri tuolla uhatulla alueella. Maan kasvukunto on uskomaton. Kaikki tuntuu 
kasvavan huomattavasti suuremmaksi kuin missään muualla missä minä olen nähnyt jotain 
kasvavan. Käykää toteamassa. 
 
Lähteitä ryytimailla on monia. Niiden ansiosta alue onkin ilmeisesti ollut aiemmin suota ja jos 
alue jätettäisiin koskemattomaksi, sellaiseksi varmaankin jo melko pian uudelleen muotoutuisi. 
Näsijärvi on 18 metriä Pyhäjärveä korkeampi, välissä kapea harju. Eipä siis ihme, että vettä tihkuu 
läpi Tahmelan rantaan. Tahmelan lähde on lähteistä suurin, muut ovat ilmeisesti vain paikallisten 
viljelijöiden tuntemia. Itse tiedän viisi lähdettä kautta ryytimaiden, mutta en tunne koko aluetta 
läpikotaisin. Lähteiden vesi on tietenkin kasteluvetenä paljon käytettyä, vaikka rannastakaan ei 
pitkää matkaa olisi. Pohjavesi ei muuten laskenut lainkaan (viime kesänäkään vaikkei koko kesänä 
satanut) ainakaan Isolähteen- ja Tukkimiehenkatujen välisellä alueen parhaiten tuntemallani 
osalla. Tämä veden tihkuminen ja joissain paikoin ihan valuminenkin maasta on yksi maailman 
parhaan ja ihanteellisimman viljelymaan hienoja ominaisuuksia, mikä ei toisaalta varmaankaan 
ole asuntorakentamiselle erityisen hyväksi. 
Lähteiden ansiosta maa ei jäädy syvälle ja sulaa keväällä pian. 
 
Tahmelaan eivät ulotu harjun pohjoispuoliset pakokaasut, eikä ryytimaiden lähellä ole muutakaan 
saatuttavaa. Ilma lienee puhtainta mahdollisinta keskustan lähellä, siis oikea keskustaa lähimmäksi 
palsta-alueeksi. Kyseessä on kuitenkin syötävän ruuan kasvatuspaikka. 
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Liikenteellisestihän Pispala on jo entuudestaan ahdas ja vielä uusi rakentaminen pahentaisi asiaa 
äkkiä ahtailla, jyrkillä ja sokkeloisilla kaduilla. Itsellänikin on kokemusta Pispalassa autoilusta ja 
suosittelen sen kokeilemista ainakin niille jotka sinne rakentamista puoltavat. Alueen luonteeseen 
ei kuulu kova liikenne, mitä uuden rakentaminen epäilemättä toisi, eikä pelkästään suorimmalle 
tulo- ja poistumisreitille. 
Ihmetellä sopii myös miten onnistuisi pelastuskaluston taituroiminen kujilla, mutkissa ja 
hidasteissa. 
 
 
OSA TULEVAA KAUPUNKIPUISTOA 
Eikö ryytimaa voisi olla hieno elimellinen osa tulevaa kaupunkipuistoa, jos sellainen päätettäisiin 
vielä Tampereellekin perustaa ympäristöystävällisyyden kärkikaupunkiin? Keskustan seudun halki 
kulkeva maailmankuulu harju olisi luonnollinen ja mahdollisimman lähellä luonnontilaa oleva 
kaupunkipuiston perusta. Pienempiinkin kuntiin on puistoja perustettu. Isoimmissa kaupungeissa 
kuitenkin kaupunkipuiston kaltainen vihervyöhyke tulee eniten tarpeeseen ja turvaisi 
tulevaisuuteen jo tänäkin päivänä kaivattua ja kasvun mukana vielä lisääntyvää viheralueiden 
tarvetta. 
 
 
ERILAISIA VIHERALUEITA 
Viheralueiden merkitystä selvitettäessä ei voida vain laskea suoraan pinta-aloja per asukas. Olisi 
kehitettävä laadullinen mittari. Tarvitaan monipuolisia alueita. Tampereellahan sellaisia jo onkin 
golf- ja frisbeegolfkentistä muutamaan koirapuistoon saakka sekä kaikkea niiden väliltä. On hyvä 
olla suvaitsevainen ihmisten harrastusten suhteen, vaikka itse ei tuntisi tai harrastaisikaan kaikkea. 
Ryytimaat kuuluvat ehdottomasti ihmisten yleisten rakkaitten virkistysharrastusten pariin, jotka 
kuuluvat ehdottomasti kestävän kehityksen mukaiseen kaupunkirakenteeseen. 
 
 
RYYTIMAAT HYVÄN ELÄMÄN PUOLELLA, EI MITÄÄN HYVÄÄ VASTAAN 
Tahmelan ryytimaiden säilyttämisen takana näen vain hyviä asioita ja arvoja. Ryytimaat ja 
vuokrapalstaviljely eivät ole mitään hyviä arvoja eivätkä ketään vastaan, kunhan pysytään 
kohtuudessa, ollaan moniarvoisia ja suvaitaan sellaisiakin hyviä harrastuksia, joita ei itse ehkä 
harrasta. Vain alueen itsensä päälle ei saa mitään ryytimaat tuhoavaa rakentaa, sitä se ei kestä. 
Vastustan rakentamista ryytimaille, en muualle. Rakentaa saa hyvän tavan mukaisesti muualle 
kuten on jo paljon tehtykin. Tahmelan ryytimaat ei voi olla missään muualla, eikä sille saa 
rakentaa. 
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ALUEEN HOITO JA JÄRJESTÄMINEN, IDEOITA OLISI 
Kenelle alueen siistiminen sitten kuuluu? Siitä varmasti voidaan neuvotella rakentavammallakin 
tavalla kuin valitusrumbaa tanssien. Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus on nyt (Ikurilaisittainkin 
julkisuutta saaden) hienosti nostettu etualalle. Talkootyötä on Tahmelassa kyllä tehty ennenkin. 
Omasta puolestani lupaan vaikka tässä täten pitää sen kirkkaana mielessä arvottaessani 
tulevaisuuden ajankäyttöäni, siis mikäli ryytimaat säilyvät rakentamattomina. Mikä on sen 
parempaa vapaa-ajan viettoa kuin talkoilu ryytimaiden tienoilla, en minä vaan tiedä. Sitä olen 
tehnyt tähänkin mennessä, tosin suurelta osin näin paperihommien merkeissä. Toivottavasti saan 
tätä pian lopetella ja siirtyä käytännön hommiin ryytimaille. Omalta osaltani pyrin myös koko ajan 
aktiivisesti saamaan mukaan lisää talkoilijoita vielä osallistumattomien joukosta. 
Lienee kuitenkin ilmeistä, että ilman kunnan aktiivista otetta ja jonkinmoista panostusta omille 
arvokkaille ryytimailleen ei aluetta kokonaisuudessa ole helppo saada kuntoon. Tämän vuoksi 
toivoisin ryytimaiden säilyttämistä haluavien ihmisten pääsevän neuvottelemaan ryytimaiden 
ryytimaina säilyttämisen pelisäännöistä samaan pöytään kaupungin edustajien kanssa. Voitaisiinko 
mallia ottaa soveltuvin osin esim. siirtolapuutarhoista? 
 
Palsta-alueen hoito tulisi järjestää uusiksi kestävälle pohjalle. Palstojen jaktyö ja siitä saatavat 
vuokratulot sekä alueen hoito johonkin pisteeseen saakka tulisi yhdistää. Palstojen vuokraamisesta 
kertyvät tulot tulisi ohjata alueelle takaisin ainakin siinä määrin kuin alueen palstojen vuokraus- ja 
viljelyjärjestyksen ylläpitäminen selkeänä kaipaa, mikä ei nykyisellään toteudu. 
Viljelijät eivät ole tyytyväisiä siihen, että nykyinen jakaja (Teiskon-Tampereen 4H -yhdistys) on 
"muualta" eikä sijoita paikan päälle. Tästä saa kuulla jatkuvasti palautetta. Viljelijöiltä kuulee 
jakajan karttojen alueesta olevan sekaisin eikä alueen joustava järjestäminen siten voi sujua. Olen 
kirjoittanut palstojen jakotilanteesta erillisen liitteen (liite 2). 
Jakaja on toki yleishyödyllinen yhdistys, joka tekee arvokasta työtä lasten ja nuorten parissa. Myös 
Tahmelaan sijoitettiin jonkinverran viime kesänä, ei kuitenkaan vielä kohtuullisesti. Tämä 
heijastuu näkyvimmin kokonaan viljelemättöminä palstoina, vaikka uusia tulijoita olisi.  
 
Kesällä viljelemättä jääneet palstat tulisi syksyllä kartoittaa ja jakaa keväällä uusille halukkaille 
viljelijöille, joita kyllä on. Nykyisen jakajan mukaan vapaita palstoja ei viime kesänäkään ollut 
kuin muutama. Jakaja lupasi viljelemättömät palstat kartoittaa syksyllä ja jakaa uudelleen 
keväällä, mutta en ole kartoitusta havainnut ainakaan näkyvästi palsta-alueella. Toivottavasti ne 
kuitenkin pystytään keväällä jakamaan edelleen. 
Viime keväänä jaettiin ensimmäistä kertaa vain puolen aarin (5 x 10 metriä) palstoja, jotta 
jokainen halukas sai oman palstan. Ennen on jaettu kokonaisia aareja. Alue on siis täynnä palstoja. 
Tyhjää tilaa ei pitäisi olla. Tämän vuoksi ihmettelenkin jossain näkemääni kaavoitetun alueen 
palstojen lukumäärää, joka ilmoitettiin kuudeksi kymmeneksi. Tiedän sen olevan huomattavasti 
enemmän nykyään. Tämä siitä huolimatta, että kaupungin voimalla ja vallalla tekemä alasajo 
motivoimattoman palstanjakajan kanssa on pelottanut pois vanhoja viljelijöitä. Uusia on tullut 
kuitenkin entistä enemmän tilalle, mikä osoittaa vuokrapalstojen olevan tilauksessa Tahmelassa. 
Sanomattakin on selvää, että Tahmela on Tampereen ylivoimaisesti suosituin palstaviljelyalue. 
Miten hienosti alue voisikaan olla järjestetty, jos kaupunki maan omistajana tekisi kehittävää 
yhteistyötä niiden kanssa, joille ryytimaat on enemmän kuin pelkkä harrastus. Niiden, joille se on 
elämäntapa, henki ja elämä.
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Alueelle voisi kehittää minkälaista viher- ja viljelytoimintaa vain vuokrapalstaviljelyn ympärille ja sitä 
tukemaan tai päinvastoin, jos aivan koko aluetta ei haluta pitää palstoina. Ideoita ja innovoimaakin löytyy. 
Esimerkiksi osa alueesta voisi olla yksivuotispalstoja, eli vuosittain käänettäviä, kuten muut alueet 
yleensä Tampereella ovat. Kurpitsaliikkeessäkin itäviä ideoita on ollut hyvin vaikea toteuttaa 
käytännössä, koska meillä ei ole oikeasti valtaa alueella, jolla meillä varmasti kuitenkin on paras 
paikallistuntemus. Olemmehan käytännössä viljelijöistä koostuva viljelijöiden oma yhdistys, etujen ajaja 
ja puolustaja sääntöjemmekin mukaan. 
Hyötykasvimaa (arboretumtyyppinen); alueen maatiaislajikkeet yleisten polkujen varrelle, joita pitkin 
kaikki kulkijat pääsisivät palsta-alueen keskelle; opasteita; opetusta lapsille; opastettuja kiertokävelyjä; 
lepopaikkoja ... 
 
Nyt kun alueen palstojen järjestäminen on ollut jo vuosia liian tehottomassa hoidossa ja kaupungin 
taholta tullut voimakas painostus ovat yhdessä saaneet aikaan sen mikä tilanne palstoilla nyt on, olisi 
tilanne rauhallisesti, mutta aktiivisesti järjestettävä parempaan kuntoon muutaman vuoden aikana niin, 
että nykyviljelijöiden varpaille ei astuta liian painavasti sekä niin, että uudet viljelijät saavat hekin 
oikeuden nauttia kaikesta siitä, mistä eivät vielä edes ymmärrä jäävänsä paitsi. Näin mahdollisimman 
moni veronmaksaja pääsisi halutessaan osalliseksi ryytimaille. Myös voisivat monenlaiset yhdistykset 
vuokrata nimiinsä palstoja ja jakaa siinä sisäisesti tilaa omille jäsenilleen. Yksilöille mahdollistuisi 
joustavasti vaikka yhden pienen porkkanapenkin pitäminen. 
 
 
KESKUSTELLAAN NETISSÄ 
Olen näitä asioita kirjoitellut aikaisemmin internetin polemiikkiin, josta moni mielipiteenvaihtoa 
seurannut minut varmaankin oikeaa nimeäni käyttävänä tunnistaakin. Tämä teksti on tavallaan 
vapaamuotoinen ja muistinvarainen koonti siellä esittämästäni niille valtuutetuille, jotka eivät ole tuota 
polemiikkia seuranneet. 
Kurpitsaliike ry:lläkin on omat nettisivut, mutta valitettavasti niiden ylläpitoon ei ole oikein ollut 
voimavaroja riittävästi tähän mennessä. Kuluvan vuoden joulukuun puolesta välistä lähtien 
ajantasaistaminen toivon mukaan kuitenkin saataneen aloitettua. Eiköhän tässä jakseta, jaksakaa Tekin! 
 
En saata uskoa, että Tahmelan ryytimaille rakennetaan. Toivon, että alue säilyy ryytimaina. Voin vain 
luottaa Teihin, joilla on nyt valta. 
 
Tässä nyt vähän ajatuksia, joita on tähän mennessä tullut mieleen. Tervetuloa tutustumaan Kurpitsalle ja 
juttelemaan ihan tosissaankin. Meillä on pyöreä pöytä. 
 
Sopivan lämmintä talvea ja kevään odotusta kaiken kasvavan hyvän merkeissä! 
 
 
 
 
 
 
Ville Järvi 
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liite 1 

KURPITSALIIKE ry 

 

Kurpitsatalon kahvilatoiminta suljettu ainakin talvella 2002-2003 
remontin ja vesijohdon rikkoontumisen takia. 
Talo pyritään kuitenkin muuten pitämään auki sunnuntaisin 13-17 
 
 
TULEVIA TAPAHTUMIA: 
11.12.2002 15.10-16.00 Yleisradion radio-ohjelma Pispalasta ja Tahmelan ryytimaiden kohtalosta 
14.12.2002 16.00 Kurpitsaliike ry:n kokous 
 
SUUNITTEILLA: 
Keskustelutilaisuus Haulitornilla yleisölle, kaavoitusviranomaisille, museoiden ja ympäristöministeriön 
edustajille sekä Tampereen kaupunginvaltuutetuille aiheena Tahmelan ryytimaat 
Alustava ajankohta 15.1.2003 18.00 alkaen  
 
PYSYVÄT JUTUT viljelykauden tai aukiolon aikana: 
-esillä viljelykirjoja, lehtileikkeitä, ym. dokumentteja 
-lepo- ja seurustelupaikka, ym. 
-jaossa oppaita ym. esitteitä viljelyn ja muutenkin kestävän kehityksen tiimoilta 
-tapahtumia, otamme mielellään vastaan ideoita ja uusia toteuttajia 
-järjestettyjen tapahtumien ulkopuolellakin voi talkoilla monella tavalla . On siirrytty non-stop -
talkoiluun, eli talkoot on aina kun siltä tuntuu. Kanna korsi! 
-jäsenille lainataan viljelytyökaluja 
-vuokrataan jäsenille oksasilppuria, puutarhajyrsintä (työmiehellä), siimaleikkuria, telttakatosta ja 
kasvikuivuria (edullisemmin kuin ei-jäsenille) 
-kierrätyskasvilava pihassa; ota ja vie, älä maksa. Minttua, ruohosipulia, piparjuurta ... 
-puhdasta talon tulipesissä poltetun puun tuhkaa viljelymaahan pihan nurkan tynnyreistä 
-lasikuituvene ja isompi puuvene lainattavana 
-Voipa kysyä "Tyyni" venettäkin lainaan. Hyvin pidettyä puuvenettä on edelleenkin kohdeltava huolella ja 
rakkaudella. Panttia vastaan saa veneen käyttöönsä. Kiitokseksi voi antaa jotain tai talkoilla omantunnon 
ja resurssien mukaan ryytimaiden säilymisen puolesta. 
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Kaikki tämä Kurpitsatalolla, kaikkien yhteisessä talossa 
 
Kysy lisää ajankohtaisista asioista soittamalla (041-525 7956) tai mieluiten tulemalla käymään 
paikanpäälle (Isolähteenkatu 2). Tietoa myös: http://manseyhteisot.uta.fi/pispala/yhdistykset 
 
Toiminnasta ilmoitamme talolla, ilmoitustaululla tontin kulmalla, nettisivuilla 
(http://manseyhteisot.uta.fi/pispala/yhdistykset) tai puhelimessa (041-525 7956). 
 
Käy internetissä keskustelemassa ja lukemassa aikaisempia kommentteja osoitteessa: 
www.polemiikki.net. Siellä on otsikko: "Ryytimaat ryytimaina", "oikeaa linjanvetoa ryytimailla" tai 
"Tahmelasta" ... 
 
Ympäristöministeriön päätös joulukuussa 2000 puolsi kasvimaiden säilyttämistä, mutta kaupungin  
valittamana KHO päätti 20.11.2002 äänin 3-2 sallia rakentaminen. 
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Yhteisen Kurpitsatalon säilyttämistä ja pikaista korjaamista puoltaa myös museotoimen lausunto. 
Kesällä 2001 Kurpitsaliike sai Pirkanmaan ympäristökeskuksen ympäristöpalkinnon sosiaalisen ja 
kestävän elämäntavan puolustamisesta kaavoituksessa. 
 
Kurpitsaliike ry:n hallitus 26.5.2002 kevätkokouksesta vuosi eteenpäin: 
pj.  Kerbo Kallonen  03-214 5271 
sihteeri  Silja Pärssinen 03-223 3566 / työ 03-2233 566 
varapj.  Outi Siivonen 03-367 0213 

Pentti Hakala 03-343 3496 
Lea Jansson  040-829 2522 
Ville Järvi  03-344 5292 / 040-571 8121 
Anja Nieminen 03-212 3590 
Arto Patrikainen 041-5295 331 
Pertti Rautio  050-329 5233 
Heimo Rinnetmäki 03-212 8142 
Anu Sarkkinen 0500-945 858 
Kirsti Virtanen 0400-298 499 

 
Pari kommenttia ohikulkijoiden suusta: 
"tuola on niitä hassuja ihmisiä" (kulki ohi lapsensa kanssa kierrätysviikonlopun aikana) 
"ei tuo porukka saa mitään aikaseks" (vilkaisi perustaremontin kaivantoa ohikulkiessaan) 
Ihan oikeesti: Tuo porukka, me hassut ihmiset olemme aivan tavallisia, mutta sikäli erilaisia ihmisiä, että 
haluamme tehdäkin jotain ryytimaiden puolesta, ei vain puhua. Me olemme satunnaisia yksilöitä siitä 
suuresta joukosta, joiden mielestä ryytimaat on säilytettävä ryytimaina. Sinä voit olla yksi meistä. 
Rohkeus käytäntöön, tule mukaan tekemään! Tarjolla on mahtava ja monipuolinen oikean tekemisen 
harrastus, jonka parissa löytyy tekemistä laidasta laitaan. Saat hyvän mielen ja vaikuttamisen 
kokemuksen. 
 
Viljelypalstoja vuokraa Teiskon-Treen 4H -yhdistys (040-701 9869) ma-pe klo 9-15. Vuokraa Sinäkin 
oma palsta ja tue siten Tahmelan ryytimaiden säilymistä. Tai esitä omalle tai tietämällesi yhdistykselle 
tms. oman palstan vuokraamista. 
Se jakaisi palstan halukkaiden jäsentensä kesken ja mahdollistuisi vaikka yhden porkkanapenkin pito. 
Näin saisimme määrällisesti paljon "osallisia" ryytimaille ja pinta-alan käyttö tehostuisi. Voit myös 
vuokrata palstan esim. syntymäpäivälahjaksi viherpeukalolle. 
Palstatilannetta kannattaa kysyä myös Kurpitsatalolta, autamme eteenpäin tilanteen mukaan käytännössä. 
 
Tue toimintaa vuokraviljelypalstojen säilymiseksi ja liity jäseneksi/maksa vuosijäsenmaksu (10 euroa / 
vähävaraiset 5 euroa) Kurpitsan tilille (Sampo 800018-70592632) (viestiin nimi ja osoite). Tai 
välttääksemme palvelumaksut ja tutustuaksesi Kurpitsaan paikanpäällä, maksa käteisellä Kurpitsatalolla 
(Isolähteenkatu 2). Liittyminen on jo tärkeä tukiaskel hyvään suuntaan! 
 
Taloa annetaan käyttöön Kurpitsan hengen mukaisiin kokouksiin, tapaamisiin, juhliin, yms. edullisesti 
kulukorvausta vastaan. Tulkaa (yhdistykset, kerhot, yms. yhteisöt) pitämään taloa auki yleisölle 
esitelläksenne omaa toimintaanne. Tiedotetaan tempauksista yhdessä. Tervetuloa Kurpitsatalolle, 
kaikkien omalle talolle! 
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Kurpitsaliike ry       

Tahmelan ryytimaiden ja kaikkien tamperelaisten     
kestävän ympäristön puolesta!      

liite 2 
KURPITSATIEDOTE          

- viljelemättömien palstojen jakotilanne kesän 2002 jälkeen -             
 
 
Tämän vuoden viimeiset vapaat eli maksamattomat palstat (noin 10 kpl) jaettiin 13.6. Kyseisten 
palstojen vuokraaja ei ollutkaan maksanut vuokraa eikä aloittanut viljelyä, vaikka oli jo saanut palstan. 
Nämä palstat jaettiin niille, jotka tulivat paikalle jakotilaisuuteen. 
Jakamatta jäi vielä muutama palsta noiden kymmenen lisäksi, jotka saatiin Kurpitsan työllistetyn 
tietoon. Hänellä oli lupa antaa ne halukkaille uusille viljelijöille 4H:n maksulapun kera. Näin tapahtuikin, 
jolloin jakajan mukaan kaikki vapaat palstat saatiin uusille viljelijöille. 
 
 
Viljelemättömiä (siis eri asia kuin vapaita) palstoja on vielä jäljellä runsaasti ja ne voitaisiin jakaa 
luokkiin: 
 
1. maksetut kokonaan viljelemättömät (luvattiin kartoittaa kesän 2002 elokuun aikana): palsta on 
maksettu ehkä vuosien ajan, mutta ei ole viljelty ehkä jopa vuosiin, ainakaan tänä kesänä. Tämä ryhmä 
luvattiin jakaa ensi keväänä uusille jonottaville viljelyhaluisille, mikäli viljelyä ei nyt aloiteta. 4H ei 
lähetä keväällä 2003 enää laskua näille. 
Kurpitsaliike ry ehdotti jo keväällä 2001 palstanjaon yhteydessä, että maksetut viljelemättömät palstat 
jaettaisiin heti samantien uusille. Se ei siis toteutunut nytkään 2002. Mutta ensi keväänä 2003 uusi jako 
on nyt sitten vihdoinkin luvattu toteuttaa ja toimintatapakin täten selvillä. Kiitos siitä, hienoa! 
Toivottavsati luvattu nyt pitää! 
 
2. maksetut osittain viljellyt (lukumäärää ei ole kartoitettu, mutta on aika suuri): Vain osa palstan 
pinta-alasta on viljeltynä. Viljellyn pinta-alan osuus palstan koko pinta-alasta vaihtelee. Näiden kohdalla 
voisivat viljelijät lyöttäytyä yhteen jollain tapaa tai 4H voisi jakaa heille pienempiä palstoja. 
Yksi mahdollisuus olisi, että joku yhdistys vuokraisi palstan omiin nimiinsä ja jakaisi sitten jäsenilleen 
tilan. Näin voisi viljellä vaikka yhtä hernepenkkiä tai kasvattaa yhtä marjapensasta. 
 
3. karttojen ulkopuoliset alueet (epämääräinen lukumäärä epämääräisen kokoisia ja muotoisia 
alueita): Nämä ovat tienvierustoja ja ympäröivien palstojen välisiä alueita, joista saisi isojakin yhtenäisiä 
palstoja pienillä ympäröivien palstojen rajansiirroilla, pinta-alojen tarkistusmittauksilla sekä polkujen ja 
piennarten kavennuksilla ja siirroilla jne. Näiden käyttöönotto vaatisi kaikkien ympäröivien viljelijöiden 
yhteistyötä, yhdessä pohdintaa. Omatoiminen rajojen muuttaminen kaikkien heidän ja 4H:n kesken 
yhteisymmärryksessä voisi tuottaa hyvää hedelmää. Rehottavat pientareet vähenisivät ja saataisiin uusia 
viljelijöitä. 
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4. viljelykunnottomat palstat: Tällähetkellä sellaisessa kunnossa olevat (esim. pajukkoisia, märkiä, 
kuivia, varjoisia tms.), että 4H katsoo aiheelliseksi jättää ne jakamatta. Jokainen palsta voidaan kuitenkin 
saattaa uudelleen viljelykuntoon. Se vaatii joko yhteistä talkoilua tai sitten työtäpelkäämättömiä ko. 
palstan uudisviljelijöitä. Suo, kuokka ja Jussi! Ei se ojan aukaiseminen haravalla, kuokalla ja lapiolla niin 
raskasta ja vaikeaa ole. Eikä pajupuskan poistaminen paikalta polttopuuksi, kompostiin tai vain kasaan 
kuivumaan. Juurineen kun ottaa maasta, niin ei tule takaisin. Vahvat yksivuotiset rikkakasvit voi tuhota 
vaikka katteella, jos ei jaksa/viitsi/jouda/osaa kitkeä juurineen pois yhdellä kertaa. 
Nämä palstat voitaisiin jakaa sellaisille viljelijöille, jotka ovat valmiit ajattelemaan alkuraivauksen olevan 
yksi osa mahtavaa harrastusta, maailman hienoimmalla ryytimaalla. Nämä palstathan ovat niitä viimeisiä 
mahdollisuuksia päästä viljelijäksi Tahmelaan. 
 
5. maksamaton, viljelty, kartoittamaton palsta: Onko sellaisia? Voiko sellaisia olla? jos voi niin 
kuinka ihmeessä? Kuka kärsii? Hyötyykö joku muutenkin kuin vain lyhytnäköisesti ja itsekkäästi 
ajatellen? 
4H:n mukaan näitä kokonaan kartoittamattomia palstoja ei ole. 

MITÄ NYT? 
 
Kaikista palstojen hallintaan liittyvistä muutoksista tulee aina ilmoittaa 4H:lle viipymättä. 
 
On ollut ikävää seurata miten suuri määrä palstoja maailman parasta ja halutuinta viljelymaata on 
pidetty jopa vuosikausia viljelemättömänä. Onneksi sellainen on edelleen koko ajan vähenemässä. 
Ryytimaita ei suojella sillä, että alue näyttää ulkopuolisen silmiin (sopivasta kohdasta katsoen) 
viidakolta, päinvastoin. Jotta voimme perustellusti vaatia ryytimaiden säilyttämistä ryytimaina, on 
alueen oltava mahdollisimman tehokkaasti (siis noin pinta-alallisesti) viljelty. Me kaikki 
Tahmelan ryytimaiden tiimoilla toimivathan haluamme puhaltaa yhteen hiileen ja toimia niin, että 
säilyttämiselle on parhaat edellytykset, emmekö vain? 
 
Kurpitsaliike ry:llä ei ole varsinaisesti valtaa operoida alueella, joten viljelijöiden itsensä on 
yksilöinä pidettävä puoliaan kaupungin ja palstojen jakajan suuntaan. Kurpitsalta pyritään toki 
aina auttamaan resurssien ja oikeuksien rajoissa, ainakin neuvomaan eteenpäin. 
 
Mikään ei uhkaa kooltaan yli aarin palstojen viljelijöitä niin kauan kuin palsta pysyy viljeltynä. 
Uusille halukkaille riittää edelleen viljelemättömiä palstoja. Uusille jaetaan seuraavaksi ensi 
keväänä (2003) ne palstat, jotka tuolloin on edelliskesäinen jättänyt maksamatta. Lisäksi jaetaan 
siis ne tänäkin kesänä (2002) viljelemättä jätetyt, jotka on tähän mennessä kuitenkin jostain syystä 
maksettu. Uusien täytyy oma palsta saadakseen raivata se itse viljelykuntoon, niinkuin me kaikki 
nykyisetkin olemme omien palstojemme kohdalla aikoinaan tehneet. Ensin otetaan siis käyttöön 
kaikki palstat kokonaisuudessaan jakaen enää vain puolen aarin palstoja. Vasta sen jälkeen on 
tarvetta keskustella vanhojen yli yhden aarin kokoisten palstojen haltijoiden kanssa palstojensa 
jakamisesta muiden viljelyhalukkaiden kanssa. 
 
Tähän taas muistutus meille kaikille ryytimaiden säilymistä toivoville: Pientareet on pidettävä 
siisteinä eli niitettynä matalaksi (käytännössä ainakin kaksi-kolme kertaa kesässä). Varsinkin 
sellaisissa paikoissa, missä piennar jostain syystä on tavallista leveämpi ja siten näkyvämpi. 
Niittämättömien piennarten lisäksi ryytimaille eivät kuulu huumekasvit, grillit, uima-altaat, 
liukumäet, vuoristoradat eivätkä mitkään muutkaan pientä pöytää, sen tuoleja ja 
kasteluvesitynnyreitä isommat rakennelmat. Palstat on tarkoitettu kasvien viljelyä varten. 
 
P.S. 
Miksi ryytimailla on huonoon viljelykuntoon jätettyjä palstoja? Kenen tehtävä niiden kuntoon 
saattaminen on? Kenen etua ne ajavat? Asuntorakentamisen! Kaupunki ei aluetta enää huolla, 
vaan virallisesti haluaa rakentaa. 4H ei koe huoltoa velvollisuudekseen, vaikka se jakaa palstat ja 
kerää vuokrat. Kurpitsaliike ry koostuu meistä viljelijöistä ja muista ryytimaiden säilymistä 
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toivovista ihmisistä. Yhdistyksen puitteissa ei kuitenkaan ole nykyistä enempää resursseja. Voima 
koostuu meidän jokaisen panoksesta yhdessä! 
Onko kuntalaisten uhrattava omaa aikaansa näyttääksemme, että haluamme todella ryytimaiden 
säilyvän ryytimaina ja olemme valmiit tekemäänkin jotain asian puolesta tässä 
poikkeustilanteessa, joka ratkeaa jokatapauksessa lähiaikoina johonkin päin. 
 
Jos on ajatuksia tai haluat keskustella, tule juttelemaan Kurpitsatalolle. 
 
 
Hyvää talvea 2002-2003 toivoo Ville Järvi, Kurpitsaliike ry:n hallituksen jäsen ja tiedottaja 
 


