
Johanna nostaa sipulit 
ylös loppukesällä 

ja kuivaa ne talvea 
varten. Porkkana-

maalla sipulit torjuvat 
tuholaisia hajullaan. 
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09_Kuvateksti

Perhe, joka tuottaa 
itse ruokansa

Johanna ja Kim Fredenberg pyrkivät mahdollisimman 
omavaraisiksi ruoan suhteen. Lapsetkin ovat sopeutuneet 

ekohenkiseen elämään, eikä kukaan perheestä ikävöi  
enää edes tiskikonetta.

JA A NA TA P I O K U VAT C A M I L L A H Y N Y N E N

Täällä asuvat
Johanna, 46, ja Kim, 40, 

 Fredenberg sekä lapset Albin, 14, 
Walter, 12, ja Hilda, 9. Meri

biologiksi opiskellut  Johanna 
työskentelee Åbo Akademin 

täydennys koulutuskeskuksessa 
ja tekee myös keramiikkaa. 

 DiplomiinsinööriKim pyörittää 
omaa ohjelmistoalan yritystään.  

Koti
Paraisilla sijaitseva vuonna 

1839 rakennettu  maalaistalo ja 
noin 5 000  neliön piha, josta noin 

60 neliötä on  kasvimaata. 

Fredenbergien puolen 
hehtaarin puutar-

hassa on hyvin tilaa 
kasvimaalle. Kasvimaa 
sijaitsee talon takapi-

halla etelärinteessä. 
Laatoista tehdyt 

käytävät helpottavat 
liikkumista kasvi-

maalla.  
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V ajan takana odottaa suloinen näky. Kanit rouskut
tavat aitauksessaan rikkaruohoja, ja kanat kuop
suttavat maata omalla puolellaan verkkoaitaa. 

Teurastuspäivänä talon emännän ja isännän Jo-
hanna ja Kim Fredenbergin täytyy kuitenkin työntää tun
teet syrjään. Eläimiä pidetään täällä siksi, että ne tuottavat 
lihaa tai munia.

”Suurin osa ihmisistä ei tiedä, miten heidän lautaselleen 
päätynyt liha on tuotettu. Me tiedämme, että ruokamme on 
elänyt hyvän elämän”, Johanna sanoo.

Johanna ja Kim löysivät kotinsa vuonna 2010 puolivahin
gossa. Pariskunta oli jo aiemmin muuttanut turkulaisasun
nosta Paraisille omakotitaloon perheen kasvaessa. 

”Emme etsineet uutta kotia aktiivisesti, vaan näimme 
myyntiilmoituksen  sattumalta.  Menimme paikalle sama
na päivänä, ja kaupat tehtiin viikon sisällä. Tunnelma pi
hapiirissä oli niin erityinen, että tiesimme heti tulleemme 
kotiin”, Johanna kertoo.

Fredenbergeille yksi tärkeä syy maalla asumiseen on mah
dollisuus tehdä asioita itse ja pyrkiä pikkuhiljaa kohti oma
varaisempaa elämää. Tällä hetkellä omavaraisuus toteutuu 
luonnollisesti parhaiten syksyn sadonkorjuuaikaan, mut
ta itse tehty mehu ja sipulit riittävät koko vuoden tarpeiksi. 

Kasvimaalla ja kasvihuoneissa kasvatetaan juureksia, to
maattia, kurkkua, chiliä, herneitä ja kesäkurpitsaa, ja vuo
sittain kokeillaan myös vähemmän  varmoja sadontuotta
jia, kuten kaaleja, maissia, munakoisoa tai fenkolia. Lisäk
si omenapuut ja marjapensaat antavat  tärkeän osan satoa. 

↑ Kanala ja kanitarha on 
rakennettu vajan seinus-
talle. Kanat pääsevät 
myös vajaan sisään 
suojaan. Munia Freden-
bergien ei tarvitse enää 
ostaa, paitsi keski-
talvella, jolloin kanat 
pitävät munimistaukoa. 
Puput ovat suloisia, 
mutta niitä kasvatetaan 
Fredenbergeillä ennen 
kaikkea ravinnoksi. 

← Johanna ja Kim ovat 
rakentaneet kasvula-
voja tilalta löytyneistä 
ylijäämämateriaaleista. 
Vanhojen ikkunoiden 
avulla laatikko muuttuu 
minikasvihuoneeksi. 

Fredenbergit 
ovat oppineet 
puu tarhureiksi 
 tekemällä aluksi 
virheitä.

Kuvan etualalla 
kasvaa raparperi, joka 

on huippusatoisa. 
Fredenbergit tekevät 

siitä mehua esimer-
kiksi yhdessä karvi-

aisten kanssa. 
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”Asioimme kaupassakin, koska ei ole mikään helppo hom
ma tuottaa perheelle koko vuoden  ruoat. Mutta satokaudella 
ostamme kaupasta lähinnä vain maitotuotteita”, Kim kertoo.

Perheen viisi kanaa tuottavat munia, ja paljon  tuotteita 
ostetaan myös paikallisesta Rekoringistä, joka välittää lähi
tuottajien tuotteita suoraan kuluttajille ilman välikäsiä. 

Syitä omavaraisuuden tavoitteluun on Fredenbergeillä 
monia. On mukava tietää, miten oma ruoka on tuotettu. Tär 
keää on myös se, että ruoka tulee mahdollisimman  läheltä 
ilman turhaa kuljettelua. 

”Yksi syy on se, mitä maailmassa tapahtuu. Emme  luota, 
että tämä järjestys pysyy. Maailmassa on paljon epävarmuut
ta, eikä maailmanlaajuinen taloudellinen järjestelmä toimi. 
Siksi yhä useampien pitää muuttaa elämäntyyliään maan
läheisemmäksi, kun jatkuvalle kasvulle pohjautuva järjes
telmä tulee tiensä päähän”, Kim sanoo. 

viljely on Ikuista opettelua

Johanna ja Kim harjoittelivat omakotitalon ja puutarhan 
hoitoa jo ensimmäisessä omakotitalossaan Paraisilla. Silti 
kaikki ei ole mennyt aivan ongelmitta.

Aluksi he esimerkiksi perustivat kasvimaan viljelylaati
koihin talon etupihalle, koska tuntui kätevältä hakea raaka 
aineita läheltä ulkoovea. Aloittelevat viherpeukalot  eivät 
vain tulleet ajatelleeksi, että ylärinteessä paikka oli liian kui
va, ja pihan suuret tammet varjostivat kasvimaata. 

”Meidän sukupolvemme on aika uusavutonta. Kaikki  pitää 
oppia alusta lähtien itse. Ennen vanhaan taidot opittiin 

Yksi syy perheen oma
varaisuuteen ovat  maailman 
viimeaikaiset  tapahtumat.

↑ Talon etupihalla on 
kasvatuslaatikoita, 
jotka rakennettiin 
heti muuton jälkeen. 
Kuivasta paikasta 
huolimatta ainakin 
härkäpavut menes-
tyvät siinä kohta-
laisen hyvin. Johanna 
ja Kim käyttävät 
kaikenlaista jätema-
teriaalia hyödykseen, 
kuten autonrenkaita 
kasvatusalustoina. 

auto maattisesti vanhemmilta tai isovanhemmilta”, paris
kunta pohtii. 

He pyrkivät tekemään mahdollisimman paljon itse myös 
talossa. Päärakennusta ja  tontilla sijaitsevaa toista taloa on
remontoitu pikkuhiljaa. Korjauksissa on käytetty esimerkik
si itse sekoitettuja pellavaöljymaaleja, joilla säästää rahaa. 

Tehtyjen remonttien lista on pitkä. Päärakennukseen on 
tehty uusi keittiö kierrätysmateriaaleista, ja kylpyhuone, 
sähköt ja lämmitysjärjestelmä on uusittu. Myös pihan  toista 
taloa on kunnostettu, ja molemmissa on uusittu pintoja. 

”Olemme saaneet paljon vinkkejä ystävältä, joka tekee van
hojen talojen korjaamista työkseen”, Kim kertoo.

Tänä kesänä Johanna ja Kim ovat opetelleet kaalien vilje
lyä. Pariskunta naureskelee, että kaaliperhoset ovat saaneet 
saapua suoraan juhlapöytään, koska kaalit eivät ole olleet 
harson alla. Esimerkiksi palmukaalit ovat niin kauniita, et
tä niitä tekee mieli pitää esillä katseltavana. Tuholaisia ja 
niiden munia on kerätty käsin. 

”Parsakaalien ympärillä kasvaa runsaasti kehäkukkaa, ja 
se on tuntunut karkottavan tuholaisia. Sen sijaan sametti

↑ Polttopuut ovat 
välttämättömyys 
vanhassa talossa, 
jota lämmitetään 
osin uuneilla. Muun 
muassa tuvan vanha 
puuhella on kovassa 
käytössä. 

↗ Kasviskeiton 
ainekset on äkkiä 
koottu kasvimaalta. 

� Yksi permakult-
tuurin ideoista on, 
että veden kanta-
mista vähennetään 
ja pyritään ohjaile-
maan vettä suotuisilla 
tavoilla. Toki perin-
teistä kastelukannun 
käyttöäkin tarvitaan 
aina välillä. 

�� Takapihalle 
kaivettiin kaivurilla 
lampi, joka kerää 
sadevedet.
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Ennen kuin varsinainen 
päärakennus saatiin 

remontoitua asuinkun-
toon, perhe asui pihan 

pienessä punaisessa 
talossa. Yhdeksänvuo-
tiaalla Hildalla on tilaa 

touhuta pihalla. Johanna 
ja Kim ovat taiteilleet 
kasveille tukia muun 

muassa pajunoksista. 

kukalla ei ole ollut tuholaisiin mitään vaikutusta”, Johan
na sanoo. 

Kasvimaalla ja kasvihuoneessa kasvatetaan myös tupak
kaa, joka tahmaisine lehtineen nappaa pieniä hyönteisiä 
kärpäspaperin tavoin. 

Kasvimaan ja talon hoitaminen vie paljon aikaa. Johan
nan ja Kim toteavatkin, että heidän elämäntyylinsä sopii 
vain sellaisille, jotka haluavat tehdä asioita itse ja joilta löy
tyy kärsivällisyyttä opetella uusia taitoja. 

”Kun jotain menee pieleen, pitää odottaa koko vuosi seu
raavaa tilaisuutta. Ja vaikka jotain oppisikin, joka kesä on 
sään puolesta erilainen.” 

Kompostista lämpöä

Kim on insinööriluonne, joka ratkoo mielellään itse erilai
sia ongelmia. 

Hiljattain kokeilussa on ollut kompostoiminen sisällä 
kasvihuoneessa, minkä ansioista kasvihuoneen lämpöti
la nousee ja kasvukautta voi pidentää. Seuraavaksi on tar
koitus rakentaa uusi, tarkoitukseen paremmin sopiva kas
vihuone, jossa voisi esikasvattaa taimia maaliskuusta läh
tien pelkästään kompostin tuomalla lämmöllä.

”Nyt suunnitelmissani on kokonaan puusta rakennettu 
runko, koska alumiinirunko johtaa kylmää. Kasvihuonee
seen tarvittaisiin myös kunnon tuplalasit. Samalla se olisi 
tila,  jossa voisi läträtä taimien mullan kanssa. Täällä sisällä 
ruokapöydällä se ei ole niin kivaa”, Kim sanoo. 

↖ Tontilla on kaksi kasvi-
huonetta, kooltaan 
15–18 neliötä. Kasvihuo-
neissa voi myös istahtaa 
pienelle tauolle – jos 
vaan malttaa. 

↗ Kim on laskenut, että 
palmu- ja lehtikaalien 
käyminen läpi ja tuho-
laisten munien kerää-
minen vie päivässä noin 
vartin.

← Verstaalla on tilaa 
kunnostaa vaikka ikku-
noita. Kim ja Johanna 
ovat jo ehtineet enti-
söidä puolet pääraken-
nuksen ikkunoista. 

Tuholaisten  torjuntaan 
perhe käyttää 
 ikiaikaisia, luonnon
mukaisia  kikkoja.
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Kimin projekteja ovat myös aurinkosähköpaneelit talon 
katolla, jotka hän asensi yhdessä isänsä kanssa, ja lampi, jo
ka kerää katon sadevedet maahan kaivetun letkun avulla. 

”Tarkoituksena on vielä rakentaa järjestelmä, jonka  avulla 
vesi kulkisi lammesta letkun kautta suoraan kasveille.” 

Silloin vettä ei tarvitsisi kantaa itse enää juuri lainkaan.

Metsä, joka tuottaa ruokaa itsekseen

Kimin ja Johannan ajatukset omavaraisuudesta liittyvät 
permakulttuuriin, joka on tehotuotannon vastakohdaksi 
syntynyt filosofia ja vaihtoehtoinen viljelytapa. 

He kiinnostuivat permakulttuurista etsiessään tietoa vil
jelemisestä. Nyt jo useampi ystävä vannoo  saman filosofian 
nimeen, ja yhdessä vaihdellaan vinkkejä. 

”Permakulttuurissa ihanteena on rakennettu metsä, joka 
alkaa tuottaa itsekseen hedelmiä, marjoja ja erilaisia kas

veja. Lopulta viljelijä käy vain keräämässä satoa. Siten saa 
tuotettua mahdollisimman paljon ruokaa mahdollisimman 
vähällä ajankäytöllä.” 

Tärkeä asia permakulttuurissa on ravinteiden  kierto. Fre
denbergeillä se toteutuu kanien avulla. Rikka ruohot ja kas
vinjätteet syötetään kaneille, joilta saadaan lannoitetta kas
veille. Toinen permakulttuurista opittu ja kokeilussa oleva 
 kikka on harjupenkki, jossa kohopenkin sisälle kasataan run
saasti puuainesta ja risuja lahoamaan ja tuottamaan samal
la lämpöä ja kosteutta kasveille. 

”Kasvatan harjupenkissä tomaattien varkaita. En heitä 
niitä pois, vaan laitan ne ruukkuun juurtumaan ja istutan 
myöhemmin penkkiin. Näin voisin esikasvattaa vain muuta
man taimen ja monistaa niitä varkaiden avulla”, Kim kertoo. 

Satokuukautena säästetään

Vaikka raha ei ole Fredenbergeille suurin syy itse viljelyyn, 
säästöäkin syntyy. Satokaudella nautitaan pääasiassa kas
visruokaa, ja joka syksy perhe viettää satokuukautta. 

Ensimmäisenä vuonna ruokaostoksiin budjetoitiin vii
kossa vain 35 euroa koko perheelle, mutta nykyään summa 
liikkuu viidenkympin tienoilla. Sillä ostetaan maitotuottei
ta, pastaa, mausteita, öljyä ja jauhoja, joskus hiukan karkkia 
kin. Kaikki muu saadaan omalta pihalta. 

”Tärkeintä on se, että oppii tulemaan tietoiseksi siitä, mitä 
kaupasta ostaa.  Samalla opimme käyttämään sesonkituottei
ta, mikä on sekä terveellistä että edullista”, Johanna sanoo. 

Alkoholituotteetkin tulevat puutarhasta, sillä Kim on tai
tava tekemään olutta, ja kellarissa odottaa omatekoista ome
na ja raparperisiideriä, omenaviiniä sekä ruusunmarja ja 
puolukkasherryä. 

Myös lapset ovat suhtautuneet satokuukauteen hyvin. 
Toki perheessä syödään muutenkin paljon kasvisruokaa.  

”Yleisimmin kuultu protesti on marinaa siitä, että pitää
kö taas syödä lehtikaalia!” Johanna kertoo.

Usein syödään sitä, mitä kasvimaalta sattuu tulemaan. 
Esimerkiksi jättisatoja tuottavalle kesäkurpitsalle on  etsitty 
uudenlaisia käyttötapoja. 

”Pyörittelemme kesäkurpitsaviipaleita parmesaanissa ja 
kananmunassa ja paistamme pannulla. Lisäksi jat kamme 
kesäkurpitsalla tomaattikastiketta”, Johanna vinkkaa. 

Luopumista mutta ei uhrauksia

Elämäntapansa myötä perhe on luopunut joistakin moder
neista mukavuuksista. Aluksi heillä oli pyykkikone tontin 
kakkostalossa, jota lämmitettiin vain sitä varten. Kun tuvan 
tiskikone hajosi, he päättivät siirtää pyykkikoneen tupaan 
ja luopua tiskikoneesta. 

”Ihminen tarvitsee niin paljon vähemmän kuin luulee. 
Tarpeet tulevat pitkälti markkinoinnista. Jopa se, että asuim
me aluksi kaksi vuotta ilman sisävessaa ja suihkua, meni 
ihan hyvin”, Johanna kertoo. 

Kim ihmettelee nykyihmisten kykyä törsätä silmää rä
päyttämättä täysin tuottamattomiin asioihin, kuten uuteen 
autoon tai keittiöön, mutta kun tulee puhe esimerkiksi au
rinkoenergiasta, aletaan heti penätä tuottavuuslaskelmia. 

”Ihmiset kuluttavat tosi paljon rahaa asioihin, jotka ovat 
pelkkiä menoja. Miksi jostakin tuottavasta hankinnasta 
kiinnostutaan vasta, kun se tuottaa tarpeeksi?”

Vaikka puutarhatyöt aiheuttavat joskus stressiä, Johanna 
ja Kim eivät voisi enää kuvitella entisenlaista elämäntyyliä.

”Emme missään nimessä!” M

Satokaudella viisihenkisen 
perheen kauppalasku on 
vain 50 euroa viikossa.

↑ Perheen lapsetkin 
ovat sopeutuneet 
omavaraisuuteen ja 
kasvisruokavalioon. 
Yleisin marina liittyy 
lehtikaalin syömiseen, 
Johanna nauraa.


