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Kasvinjalostus on ihmisen ohjaamaa evoluutiota. Olemme jalostaneet kasveja käyttöömme jo 

10 000 vuoden ajan ilman geenitietoa: nojautuen kasvin ulkoasuun sekä yritykseen ja ereh-

dykseen. Muinaisihminen valikoi käyttöönsä luonnonoikkuja – ”Lauri-poika metsäss’ häärii, 

katselevi puita väärii”.
1
 Perinteinen jalostus on arpapeliä: sattuman taidetta.
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Söisitkö porkkanan sellaisena kuin Luonto sen tarkoitti vai sellaisena kuin ihminen sen halusi. 

Vasemmalla kookkain villiporkkanan alalaji (isoporkkana), oikealla taas tavallinen jalostettu 

porkkana. Kuva: J. Tammisola, Mallorca 2010. 

 

Geeninsiirtoja on tehty risteyttämällä ainakin vuodesta 1697 asti, jolloin kasvien sukupuoli-

suus alkoi vihdoin selvitä tutkijoille. Perinnöllisyyslait julkaistiin v. 1866, ja niitä on sovel-

lettu jalostuksessa vuodesta 1900 lähtien. Geenimuuntelu sai muodollisesti alkunsa v. 1927, 

jolloin tuotettiin ensimmäiset mutanttikasvit säteilyn avulla. Myös ”perinteinen mutageneesi” 
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on näet EU-määritelmän mukaan geenimuuntelua, vaikkakin se sitten päätettiin sulkea ulos 

gm-direktiivin (2001/18/EY) sovellusalasta.  

 

Geenimuuntelu on laaja joukko menetelmiä, joilla eliön geenejä voidaan muuttaa ”tavalla, 

joka ei toteudu luonnossa pariutumisen tuloksena ja/tai luonnollisena rekombinaationa”.  

 

Mitä tuolla määritelmällä halutaan tarkoittaa – ja miksi ihmeessä – ei tunnu olevan selvää 

EU:lle itselleen eikä etenkään maailman biologeille. Jalostuksen turvallisuus ei ainakaan käy 

perusteeksi, sillä likaisilla ja hallitsemattomilla vanhoilla keinoilla kasveja saa kuka hyvänsä 

vapaasti jalostaa, kun taas puhtaimpien ja tarkimpien jalostusmenetelmien käyttöä rajoitetaan 

ankarilla säännöksillä ja kalliilla lupamenettelyillä.  

 

Biologian tiedeyhteisö on jo yli kaksi vuosikymmentä korostanut, että kasvilajikkeen hyödyt 

ja haitat ihmiselle ja ympäristölle riippuvat siihen jalostetuista ominaisuuksista eivätkä käy-

tetystä jalostusmenetelmästä.
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Tieteen kehityksen myötä tilanne ei enää ole aivan noin yksinkertainen. Uusimmilla täsmä-

muuntelun taidoilla viljelykasveja voidaan näet usein jalostaa paljon tarkemmin ja hienovarai-

semmin sekä jopa tuhansia kertoja puhtaammin ja vastaavasti turvallisemmin kuin perintei-

sillä menetelmillä.
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Kokemusten mukaan nykyaikaisen geenitiedon ja -osaamisen avulla kasvinjalostus on usein 

myös kymmeniä kertoja tuloksekkaampaa kuin aiemmilla menetelmillä.
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Kasvinjalostuksen luennoissani tarkastellaan yksityiskohtaisemmin menetelmien kehitystä 

kasvinjalostuksessa ”klassillisesta” geenimuuntelusta uusimpaan täsmämuunteluun (mm. 

kohdennettu mutageneesi esim. sinkkisorminukleaasien avulla).
7
 Samalla vertaillaan 

perinteisten ja uusien jalostusmenetelmien puhtautta ja riskejä kvantitatiivisesti.
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