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I
hminen on sopeutuvainen eläin, mikä näkyy meidän kaikkien tekemisis-
sä. Ravinnon hankkimiseksi ja tuottamiseksi on valikoitunut sellaiset ta-
vat ja kasvit, joilla saadaan ruoka mahdollisimman hyvin riittämään käy-
tössä olevilla tekniikoilla. Kuokasta on nopeasti siirrytty älykoneisiin.

Kasvinviljelyssä tämä pakollinenkin kehitys on johtanut siihen, et-
tä maailmassa viljellään suuressa mittakaavassa vain muutamaa kasvia 
ruuaksi ja rehuksi, vaikka mahdollisuuksia riittäisi. Tässä Maatilan Peller-
vossa kerrotaan, että viljelykasveja olisi käytössä tuhatkunta, mutta maa-
ilma elää pääosin riisin, soijan, maissin ja vehnän varassa.

Suomalaisilla maatalousyrittäjillä on kiinnostusta lajivalikoiman kasvat-
tamiseen. Esimerkiksi kumina ja härkäpapu yleistyivät vauhdikkaasti he-
ti, kun kotimaisiin oloihin sopivia lajikkeita oli saatavana ja horisontissa al-
koi siintää jonkinlainen varmuus sadon saamiseksi. Viljelyintoa toki lisäsi-
vät tuotantotuet ja erityisesti maailman valtakasvien kehnot hinnat, joiden 
mukaan kotimaistenkin leipä- ja rehuviljojen hinnat määräytyvät.

Uusille viljelykasveille tuntuu olevan tilausta sekä kuluttaja- että tuotta-
japuolella. Yksittäinen maatalousyrittäjä ei pysty mahdottomuuksiin kas-
vilaji- tai lajikekehityksessä, mutta käärii kyllä hihansa, kun uuden tuotan-
non edellytykset ovat kunnossa.

Suomalaisittain kiinnostavia uusia kasveja on tälläkin hetkellä tarjolla 
viljeltäväksi. Öljyhamppu on yksi lupaava vaihtoehto. Sitä luonnehditaan 
suomalaiseksi superruuaksi, ja ammattilaiselta kasvatus onnistuu pohjoi-
sissakin oloissa.

Hamppu ei ole mikään uutuus Suomen pelloilla, sitä on viljelty täällä jo 
pitkään. Myös ruistankiota on kasvatettu jo pronssikaudella, ja ainakin vä-
häistä käyttöä uusvanhalle öljykasville on löytymässä. Valeviljaksi luokitel-
tava kvinoa kasvaa jo täällä, ja viljelykokeissa hirssistä on saatu lupaavia 
tuloksia. Maissista on korjattu hyviä rehusatoja Keski- ja Pohjois-Pohjan-
maalla, ja soija etenee Ruotsissa kohti pohjoista.

Ilmaston lämpeneminen ja kuluttajien kiinnostus uusiin kasveihin luo-
vat uusia mahdollisuuksia. Viljelyviisaat ovat ottaneet tulokaskasveja tutki-
musohjelmiinsa, mikä on erinomainen asia. Tutkijoiden täytyykin nyt pais-
kia töitä hartiavoimin, jotta yrittäjät saavat riittävästi tietoa sekä uusien 
kasvien viljelystä että tuotannon kannattavuudesta. Riski on viljelijälle liian 
suuri, jos tuntemattomia kasveja joudutaan kokeilemaan vasta käytän-
nössä.
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