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Maapallo alkoi vihertää satoja 
miljoonia vuosia sitten. Suurin 
osa hyötykasveistamme kuuluu 

kukkakasveihin eli koppisiemenisiin, jot-
ka syntyivät ehkä lähes kaksisataa miljoo-
naa vuotta sitten. Pitkien aikojen kulues-
sa kasvikunta on monimuotoistunut,  ja 
uusia geeniyhdistelmiä on syntynyt täh-
titieteellinen määrä. Nuo geeniyhdistel-
mät näkyvät ympärillämme valtavana la-
jirikkautena; jaamme planeettamme noin  
350 000 kasvilajin kanssa.

 Kymmenien tuhansien vuosien ajan 
esi-isämme keräilivät luonnosta kasveja 
ja kokeilivat niitä yritys ja erehdys  -me-
netelmällä. Tietämys karttui ja siirtyi jäl-
kipolville: tuo on hyvä, mutta älä koske 
tuohon! Tai jos kosket, niin kypsennä se 
ainakin ennen kuin syöt! Asutusten liepei-
den avoimilla paikoilla ja ravinteikkaassa 
maassa kasvit saattoivat kasvaa isommiksi 
ja tuottaa enemmän satoa kuin metsässä 
kasvaessaan. Tämä ei jäänyt huomaamat-
ta. Ihminen alkoi suosia voimakkaampia 
ja satoisampia yksilöitä, otti luonnonva-
linnan roolin ja alkoi muokata kasveja ha-
luamaansa suuntaan.

Maissi on malliesimerkki 
Kaikilla viljelykasveilla on tai on ainakin 
ollut villi kantalaji luonnossa. Viljelykas-
viksi valikoituu aina vain pieni otos kan-
talajista, toisin sanoen viljelykasvissa on 

vain pieni osa kantalajin perinnöllisestä 
muuntelusta.

Esimerkiksi maissin kantamuoto on teo-
sintti, joka kasvaa luonnonvaraisena Mek-
sikossa. Intiaanit alkoivat viljellä ja jalostaa 
teosinttia ravintokasviksi noin 9 000 vuot-
ta sitten. Siementen koko ja tärkkelyksen 
määrä ovat geneettisesti säädeltyjä ominai-
suuksia, ja ihmisen valinnan vaikutukses-
ta teosintti muuttui pikkuhiljaa maissiksi. 
Vaikka teosintti elää edelleen villinä luon-
nossa, maissin perimä on muuttunut ja ka-
ventunut niin paljon, ettei se enää pystyisi 
lisääntymään luonnossa. 

Ihmisen toimeentulo on täysin riippu-
vainen kasveista ja muista eliöistä. Eli-
öiden sopeutuminen muuttuviin ympä-
ristöoloihin perustuu geeneihin ja niiden 

periytymiseen sukupolvelta toiselta. Sik-
si on tärkeää, että kasvien ja itseasiassa 
koko eliökunnan geenipooli eli perimä 
on mahdollisimman laaja ja monimuo-
toinen. Onkin aina tappio, kun jokin laji 
kuolee sukupuuttoon. Maapallon eliöla-
jisto tunnetaan edelleenkin varsin huo-
nosti. Joka vuosi tutkijat löytävät lähes 
20 000 ennestään tuntematonta lajia � 
keskimäärin kaksi tai kolme joka tunti!

Siemenet uinuvat ikiroudassa
Vuonna 2008 perustettiin Norjaan kuulu-
ville arktisille Huippuvuorille kansainvä-
linen siemenpankki, joka tunnetaan myös 
�tuomiopäivän holvina�.  Se on eräänlai-
nen keskuspankki, johon on kerätty sie-
meniä � varmuuskopioita �  sadoista tu-
hansista kasveista. 

Siemenet on saatu lähes 1500 pienem-
mästä siemenpankista ja kasvitieteellisestä 
puutarhasta ympäri maailman. Tarkoitus 
on varmistaa, etteivät pienempiä siemen-
varastoja koettelevat luonnonkatastro�t, 
tulipalot, sähkökatkot tai vaikkapa so-
dat hävitä niiden kokoelmia lopullisesti. 
Huippuvuorille on viljelykasvien lisäksi 
talletettu harvinaisten ja uhanalaisten la-
jien siemeniä, joita voidaan myöhemmin 
palauttaa luontoon. 

Keskuspankkiin mahtuu yli kaksi mil-
jardia siementä. Ne säilötään viivakoo-
dein tunnistettavissa tyhjiöpusseissa yli 
sadan metrin syvyyteen louhittuihin luo-
liin, joissa on ikiroudan takaama pakas-
tinlämpötila. Luolien suuaukko on 130 
metriä merenpinnan yläpuolella, joten 
edes mahdollinen merenpinnan nousu ei 
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Pintaa syvemmältä

FT Johannes Enroth on yliopiston-
lehtori Helsingin yliopiston bio-
tieteiden laitoksella. Hänet tunne-
taan myös useista kasvitieteellisistä 
julkaisuista. Tällä palstalla Enroth 
kertoo kasvimaailman ilmiöiden 
taustoista.
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uhkaa siemeniä. 
Tallentaminen on ilmaista ja tallenne-

tut siemenet ovat ne lähettäneen siemen-
pankin omaisuutta, Huippuvuorilla toi-
mii vain omaisuudenhoitaja. Siemeniä 
otetaan käyttöön ainoastaan, jos alkupe-
räiset kokoelmat jossain päin maailmaa 
tuhoutuvat. Näin on käynyt esimerkiksi 
Afganistanissa ja Irakin pääkaupungissa 
Bagdadissa, missä geenipankki tuhoutui 
sodan vuoksi. Toisin sanoen, mitä vä-
hemmän pankista tehdään nostoja, sitä 
parempi.

Kasvien osat voivat ikiroudassa säilyä 
elossa hämmästyttävän pitkiä aikoja. Tä-
män vuoden alussa eräässä tieteellisessä 
lehdessä kerrottiin, kuinka yli 30 000 vuot-
ta Siperian roudassa uinuneen kohokin 
siemenestä oli solukkoviljelymenetelmin 
saatu kasvamaan normaaleja, kukkivia 
ja lisääntyviä kasveja!

Halpa henkivakuutus
Huippuvuorten siemenvarasto varmistaa, 
että ihmisen käyttämien ravintokasvien 
geneettinen monimuotoisuus säilyy tule-
ville sukupolville. Varastossa on satoja 

lajikkeita, joita ei enää käytetä. Niissä on 
kuitenkin tärkeää geneettistä raaka-ainet-
ta geeniteknologian ja kasvinjalostuksen 
tarpeisiin. Ilmastonmuutoksen vuoksi jo-
kin nyt tuottoisa viljelykasvilaji voi muut-
tua huonommaksi ja toisaalta nyt huono 
laji paremmaksi. Siemenpankki tarjoaa 
mahdollisuuden sopeuttaa kasvinviljely 
muuttuneiden olojen mukaiseksi. 

Meitä suomalaisia rauhoittanee tieto, 
että Huippuvuorten uumenissa säilyte-
tään myös Suomessa kehitetyn Botnia-
ohralajikkeen siemeniä. Botnia on tärk-
kelysohraa, jota käytetään Koskenkorvan 
valmistuksessa. Siementen tärkkelyspi-
toisuus ja tärkkelyksen koostumus ovat 
jalostuksen tuloksena juuri sopivia eta-
nolituotantoon, joten siltäkin osin tule-
vaisuutemme on turvattu.

Siemenholvin louhimisen maksoi Nor-
jan valtio ja sen toimintaa valvoo ja ohjaa 
YK:n elintarvikejärjestö FAO. Pankin pe-
rustaminen louhintatöineen maksoi noin 
seitsemän  miljoonaa euroa � halpa hin-
ta Huippuvuorten hyiseen kallioperään 
säilötystä ihmiskunnan henkivakuutuk-
sesta! 
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