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Onko meillä riittävästi geenivaroja
tulevaisuuden ruoantuotannon
turvaamiseen?

Geenivaroilla tarkoitetaan perinnöllistä monimuotoisuutta eli eri
eliölajeja ja lajinsisäistä vaihtelua. Maataloudelle tärkeät geeni-
varat ovat tulosta tuhansien vuosien kuluessa tapahtuneesta so-

peutumisesta paikalliseen ilmastoon, maaperään ja kulttuuriin. Nykyi-
sin suositaan kuitenkin pitkälle jalostettua kasvi- ja eläinmateriaalia,
jolloin geneettinen eroosio eli perinnöllisen vaihtelun väheneminen on
todellinen uhka. Geenivarojen yksipuolistumisen torjumiseksi on tär-
keää suojella maatiaiskasveja ja viljelykasvien luonnonvaraisia suku-
laisia sekä eläinten alkuperäisrotuja. Esimerkiksi viljelykasvien luon-
nonvaraisten sukulaisten suojelu on tavoitteena monissa kansainväli-
sissä sopimuksissa, mutta käytännön suojelun suunnittelu ja toteutus
ovat jääneet enimmäkseen toteutumatta. On itsestään selvää, että gee-
nivarat ovat sitä arvokkaampia, mitä paremmin ne tunnetaan: geenitie-
to, ilmiasu, tuotanto-ominaisuudet ja sopeutumat ja luonnonvaraisten
lajien kohdalla myös oikea taksonomia.
Viljelykasvien geenivarat koostuvat viljellyistä lajeista ja niiden

luonnonvaraisista sukulaisista, lajikkeista ja maatiaiskannoista. Aina-
kin joskus viljeltyjä kasvilajeja arvioidaan olevan noin 7 000. Siitä
huolimatta vain noin 30 lajia kattaa 95 % maapallon nykyisestä kas-
vintuotannosta. Pitkälle jalostettuihin lajikkeisiin verrattuna maatiais-
kasvit ovat sekä perinnöllisesti että ulkoasultaan hyvin monimuotoisia.
Lapin puikula on monille tuttu suomalainen maatiaisperunalajike, joka
on jopa saanut EU:n nimisuojan. Alkuaan Etelä-Amerikasta kotoisin
oleva peruna tuli Suomeen monia reittejä pitkin 1700-luvulla, ja vähi-
tellen muodostui useita perunan maatiaiskantoja. Varsinaisten viljely-
kasvien lisäksi niiden luonnonvaraiset sukulaiset ovat arvokas geeni-
vara kasvinjalostukselle, koska niiden joukosta saattaa löytyä esimer-
kiksi kasvitauteja ja tuholaisia hyvin kestävää materiaalia tai niissä voi
olla uusia, ravitsemuksellisesti kiinnostavia laatutekijöitä.
Kotieläinten geenivarat koostuvat rotujen ja populaatioiden sisältä-

mästä perinnöllisestä vaihtelusta. Ihminen on vuosituhansien aikana
hyödyntänyt noin 40:tä eläinlajia käytettäväksi ruoantuotannossa ja
maataloudessa. Näinkin pienen lajimäärän piirissä on aikojen kuluessa
muodostunut noin 4 000 rotua tai populaatiota, joilla on omat erityis-
piirteensä. Kunkin rodun tai populaation perinnöllinen vaihtelu edus-
taa sopeutumista tietynlaisiin ympäristö-, tuotanto- ja kulttuurioloihin.
Kotimainen esimerkki on suomenlammas, joka on tuhansien vuosien
aikana sopeutunut Pohjolan vaativiin ilmasto-oloihin. Rodun järjestel-
mällinen jalostus aloitettiin viime vuosisadalla. DNA-tutkimusten
avulla kainuunharmas ja pienikokoinen ahvenanmaanlammas on to-
dettu suomenlampaasta erillisiksi lammaspopulaatioiksi.
Geenivarojen riittävä suojelu ja järkevä hyödyntäminen antavat

puitteet ruuantuotannon turvaamiselle. Tärkeää on tehdä riittävää ja-
lostustyötä sekä oikeita valintoja viljeltävien kasvien ja tuotantoeläin-
ten suhteen. Mitä tuotetaan missäkin tuotanto-oloissa? Saadaanko ke-
hitetyksi satoisempia ja ravintoarvoltaan laadukkaampia kasveja (esi-
merkkinä proteiinisisällöltään parempien palkokasvien laajempi tuot-
taminen)? Siirrytäänkö enemmän kasvipohjaiseen ruokavalioon?
FAO:n tietojen mukaan nälänhätä on maailmassa vähentynyt viime
vuosikymmenien kuluessa. Periaatteessa ruokaa pystytään tuottamaan
riittävästi kaikkien maapallon asukkaiden tarpeisiin, mutta siihen tarvi-
taan sekä poliittista tahtoa että tutkimustietoa.
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