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Kokoomateoksia viljelykasveista 

Koko maailman tärkeimpien viljelykasvien evoluutiosta ja jalostuksesta on kokoomateos 

Smartt’in ja Simmonds’in (1995) toimittama Evolution of crop plants. Tosin sen julkaisemisen 

jälkeen on tullut jonkun verran uutta tietoa. Kokoomateoksia Andien kasvien viljelystä ja 

käytöstä ovat mm. Hermann ja Heller (1997), Tapar ym. (2007) ja Ugás (2014). Nepalin 

vähemmän tunnettuja kasveja kuvaavat Joshi ym. (2007). Tropiikin kasveista on koonnut 

tietokannan Fern (2014). 
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Tuhansia kasvilajeja hyödynnetään 
 

Ihminen hyödyntää tuhansia kasvilajeja 

Nyt maapallolla on noin 400 000 tunnettua putkilokasvilajia (Kew Botanical Gardens 2017), 

joista muutama kymmenen tuottaa suurimman osan ihmisten ja eläinten käyttämästä 

ravinnosta. Ne ovat pääasiassa heinä-, palko- tai ristikukkaiskasveja. Parisataa muuta lajia on 

taloudellisesti ja ravitsemuksellisesti tärkeitä lajeja, jotka voivat olla viljelijälle pinta-alaa kohti 

10–10000 kertaa tuottavampia kuin valtalajit, mutta niiden koko tuotantomäärä on pieni. 

Tuhansia muita lajeja viljellään tai keräillään paikallisesti ravinnoksi tai raaka-aineeksi. 

Lääkekasveina käytetään paikallisesti noin 28000 lajia. Koristekasveina on luokkaa 10000 lajia, 

pelkästään Suomessa noin tuhat lajia. Puuraaka-aineeksi käytetään eniten trooppisia palko- ja 

siipipuukasveja ja mäntykasveja. Stimulantteina tai huumeina käytetään kymmeniä lajeja, mutta 

valtaosa käytöstä kohdistuu alle kymmeneen lajiin. Tietysti melkein kaikkien kasvien 

hiilihydraateista voi tuottaa alkoholia. 

 

Suomalainen syö pariasataa kasvilajia 

Kaikissa viljelykulttuureissa suurin osa ravinnon energiasta on viime vuosisadalle asti ollut 

peräisin muutamasta runsaasti pääasiassa tärkkelystä ja valkuaista tuottavasta kasvista sekä 

niitä täydentävistä valkuais-, öljy- ja vihanneskasveista. Nyt 2018 suomalaisen hypermarketin 

vihannes- ja juureshyllyssä on viitisenkymmentä lajia yhtä aikaa. Hedelmiä on toinen mokoma. 

Kuivatavaroissa on pääraaka-aineena pariakymmentä kasvia. Maustehyllyssä on kymmeniä 

kasvilajeja kuivattuna. Lisäksi elintarvikkeissa voi olla kasviperäisiä lisäaineita. Maitoa ja lihaa 

Suomessa tuottaneet eläimet ovat syöneet noin kymmentä viljeltyä kasvilajia. 

 

Metsästys-keräilytaloudesta viljelyyn 

Paratiisista karkotus ajoitetaan noin 10000 vuoden taakse, kun ensimmäiset metsästäjä-

keräilijät alkoivat suunnitelmallisesti viljellä ekosysteemejä paikoissa, joissa ihmiset 

lukumääränsä vuoksi olivat pakotettuja tai kykeneviä muutokseen. Raja keräilystä villikasvien 

viljelyyn oli liukuva ja se on sitä vieläkin alueilla, joissa viljely ei ole täysin teollistunut. Ennen 

karjankasvatusta arojen reunoilla ruohomaita on poltettu metsästettävien ruohonsyöjien 

suosimiseksi ja edelleen maailman laitumista suurin osa on luonnonlaidunta, jota vain pyritään 

ohjaamaan karjaa suosivaksi. 

 

Keräilykulttuurin uusi taloudellinen nousu 

Suomessa metsästys-keräilykulttuurista siirryttiin kaskiviljelyn kautta peltoviljelyn, 

luonnonlaidunten ja paikoin kydötyksen yhdistelmään. Rantaniittyjen heinän korjuu ja 

metsälaidunten käyttö loppui vasta 1950-luvulla, vaikka viljeltyä heinää on pidetty parempana 

jo toistasataa vuotta. Ravinnon saannilla mitattuna metsästys-keräilykulttuuri on pientä 
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Suomessa, mutta sillä on huomattava merkitys ravinnon laadun kannalta ja yllättäen myös 

taloudellisesti. Samaan aikaan kun viljelyteknologian kehityksen ja halvan energian vuoksi 

viljelykasvien sadon yksikköhinta on painunut hyvin alas suhteessa palkkoihin, on 

luonnonkasvien käyttö noussut rahalla mitattuna uudelleen merkittäväksi. Tämä siitä 

huolimatta, että arvokkaiden luonnonkasvien valikoima on Suomen boreaalisessa ilmastossa 

hyvin suppea verrattuna subtrooppisen ja trooppiseen ilmaston valikoimaan.  

Suomessa metsästä myyntiin ja omaan käyttöön kerättyjen marjojen ja sienten arvo 

markkinahinnan mukaan on reilut 100 me (miljoonaa euroa) vuodessa (Salo 2015). Ajalle 

tyypillisesti myös luonnonmarjoilla käydään globaalia kauppaa. Riistan arvo on kymmeniä 

miljoonia euroja. Vertailun vuoksi: marjojen viljelyn markkinahintainen tuotto on 80–90 me, 

merkittävän uuden viljelykasvin, kuminan, arvo on tuottajahinnan mukaan noin 7 me ja Suomen 

koko miljoonan hehtaarin viljantuotannon arvo on noin 500 me (Niemi ja Väre 2017). 

Viljanviljelyn arvonlisä itsessään on alhainen, koska tuotantokustannukset ovat korkeat, mutta 

toisaalta viljaa käyttäen tuotetaan lihaa ja elintarvikkeita, joiden arvo on moninkertainen 

kasviraaka-aineeseen nähden. Keräilytalouden tavoin myös monia kasvilajeja käyttävän 

kotitarveviljelyn ja koristekasvien kaupallinen merkitys kasvaa uudelleen. Siihen ostetaan 

taimia 30 me ja kesäkukkia 80 me arvosta. 

 

 

Viljelyn ja kasvien kehitys 
 

Ruuan hankinnan historia on keskeisin osa kulttuurihistoriaa, mutta se on kiinnostavaa myös 

siitä näkökulmasta, miten viljellyt kasvit ovat Suomeen päätyneet ja mitä siitä voi päätellä 

muiden kasvien tuotantomahdollisuudesta. 

 

Teoria geenikeskuksista viljelyn leviämisen selittäjänä 

Venäläisen Nikolai Vavilovin teorian mukaan kasvilajin geneettinen monimuotoisuus pienenee 

alkuperäiseltä alueelta tai alueilta kohti myöhempiä viljelyalueita, koska ihmiset ovat 

valikoineet vain osan villipopulaatioista viljelyyn. Tämän teorian avulla voidaan luoda viljelyn 

leviämisestä ja historiasta hypoteeseja, joita voidaan tutkia arkeologian ja genetiikan 

menetelmillä. 

 

Viljelemme aivan toisenlaisen ilmaston kasveja 

Joitakin koristekasveja ja heiniä lukuun ottamatta Suomessa ei ole omia viljelykasveja. 

Lähimmäksi pääsevät laidunheinät, lanttu, joka arvioidaan syntyneen Skandinaviassa nauriin tai 

peltokaalin (Brassica rapa) ja kaalin (B. oleraceae) risteydyttyä, herukat, jotka on otettu 

käyttöön Itämeren etelärannan tasolla ja viljellyn omenapuun toinen vanhempi, 
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metsäomenapuu. Useimmat Suomessa viljeltävät kasvit ovat Eur-Aasiasta leveysasteiden 30 ja 

50 väliltä alueilta, joiden ilmasto on voimakkaan mantereisesta lauhkeaan, jopa välimerelliseen 

asti. Amerikoistakin on kasveja mantereisesta, lauhkeasta ja välimerellisestä ilmastosta. Tämä 

osoittaa, että monilla näiden ilmastojen kasveista on niin laaja geneettinen vaihtelu lajin sisällä 

tai niihin voidaan saada muista lajeista risteyttämällä vaihtelua, että niistä voidaan jalostaa 

Suomessa menestyviä viljelykasveja. 

 

Leivänsyöjien vehnä 

Viljat melkein valitsivat ihmisen kumppanikseen koiran tavoin. Ne ovat karuja oloja sietäviä 

kasveja, jotka kuitenkin reagoivat positiivisesti veden ja ravinteiden määrän lisäämiseen. 

Yksivuotinen kasvutapa ja isot siemenet tekevät niistä helppoja viljellä ja kuljettaa uusiin 

paikkoihin. Ne ovat ruista lukuun ottamatta pääasiassa itsepölytteisiä, joten ihmisen valitsemat 

hyvät populaatiot säilyttävät seuraavassa polvessa ominaisuutensa. Luonnossa ja perinteisessä 

viljelyssä viljat kehittyvät hitaasti lukuisten risteytymisten, mutaatioiden ja valinnan kautta 

uusille alueille sopeutuneiksi ja satoisiksi. 

Ohraa ja vehnää alettiin viljellä ainakin nykyisten Irakin, Syyrian, Turkin ja Palestiinan alueilla 

8000–10000 vuotta sitten. Euroopan länsireunaan, Britanniaan vehnä saapui jo noin 8000 

vuotta sitten. Britanniaan vaeltaneilla metsästäjillä oli mukanaan einkorn-vehnää (Triticum 

monococcum), jota he mahdollisesti saivat ’mantereen’ puolen viljelyksiltä. Laajamittainen viljan 

viljely Euroopan läntisimmissä osissa alkoi noin 5500 vuotta sitten. Nykyinen vehnän valtalaji, 

T. aestivum, vietiin Meksikoon 1529. Pohjois-Amerikkaa valloittaneet eurooppalaiset olivat 

vehnäleivän syöjiä ja kuljettivat sitä mukanaan. Australiaan vehnää tuli 1788. Nyt vehnää 

viljellään Pohjanmaalta Argentiinaan, paitsi ei subtropiikin ja tropiikin kosteissa ilmastoissa. 

Vehnä on maailman tärkein ravintokasvi ja maissin kanssa liki yhtä paljon maailmanlaajuisessa 

kaupassa liikkuva tuote. 

 

Ruista sattumalta Koillis-Eurooppaan 

Ruis (Secale cereale) syntyi villistä Secale montanum -lajista mutaatioiden ja ehkä osittain 

tahattoman valinnan kautta. Ruis oli luultavasti rikkakasvina vehnän ja ohran seassa, joita 

sadoksi korjatessa isompijyväiset ja tähkästä varisemattomat ruisrodut kulkivat pääsadon 

mukana. Kun viljan viljely kulkeutui Keski-Aasiasta mantereen läpi pohjoiseen ja luoteeseen, 

vehnä heikommin mantereista talvea kestävänä karsiutui pois. Suomeen asti tulleissa 

viljapopulaatioissa oli enää ruista. Rukiista tuli Itäisen ja Pohjoisen Euroopan väestön 

pääravintoa ja vielä 1900-luvun alussa ruis oli täällä tärkein ravinnon lähde. 

 

Ohra – köyhien ja eläinten vilja 

Ohra sietää paremmin kuivuutta ja kuumuutta kuin vehnä. Se tuottaa satoa myös lyhyen 

kasvukauden aikana, johtuu se sitten kesän kuivuudesta tai talven pituudesta. Egyptistä vanhin 

tunnettu ohralöytö (Hordeum vulgare) on 6500 vuoden takaa, mutta Niilin tulvat ovat 
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mahdollisesti peittäneet vielä vanhemmat todisteet. Rein-joelle saakka ohra oli edennyt noin 

6000 vuotta sitten ja idässä Kiinaan noin 3000 vuotta sitten. Suomen niemen viileään, 

mantereisen ja merellisen välillä voimakkaasti vaihtelevaan ilmastoon metsästäjät toivat 

mukanaan ohraa kaskimaahan kylvettäväksi 5000 vuotta sitten. 

Ohra oli Lähi-idässä 2000 vuotta sitten vähemmän arvostettua kuin vehnä. Rooman 

valtakunnassa ohraa pidettiin vahvana ruokana, mutta sitä söivät vain köyhemmät 

kansankerrokset. Gladiaattoritkin söivät ohraa ja sen mukaan heitä kutsuttiin hordearii eli 

ohramiehiksi. Ensimmäisellä vuosisadalla roomalainen Plinius vanhempi (77) kirjoitti: ’ennen 

syötiin paljon ohraa, mutta nyttemmin se syötetään pääasiassa eläimille’, paitsi tietysti oluen 

tekoon tarvittu ohraa. Ohran viljely laajeni Pohjois-Amerikassa kun eurooppalaiset asuttivat 

pohjoiset preeria-alueet ja ohraa käytettiin lisääntyvän lihantuotannon raaka-aineeksi 1800-

luvun lopulla. Euroopassa sama kehitys tapahtui sodan jälkeen. Nyt maailmanlaajuinen tuotanto 

ei enää kasva. 

 

Kaura on uusin vilja 

Kaura on muita viljalajeja paremmin sopeutunut viileään ja kosteaan ilmastoon. Kaurakin 

kulkeutui ilmeisesti rikkakasvina tai siedettynä oheiskasvina Lähi-Idästä Keski-Eurooppaan, 

jossa mutaatioiden kautta noin 3000 vuotta sitten syntyi Avena sativa-byzantina. Ensimmäiset 

maatiaiskauralajikkeet tunnetaan Skotlannista ja Ranskasta Suomeen ja Venäjälle ulottuvalla 

alueella 1600–1800-luvulla. Kauran maailmanlaajuinen tuotanto on vähentynyt viime 

vuosikymmeninä, mutta Suomessa se on pysynyt vakaana noustuaan huippuunsa 1970. 

 

Tattaria ja viljahirssiä mantereisessa ilmastossa 

Tattarin (Fagopyrym esculentum) villi esimuoto kasvaa viileässä mantereisessa ilmastossa 

Kiinasta Siperiaan. Kiinassa ja Japanissa se otettiin käyttöön ehkä jo 5000–8000 vuotta sitten. 

Suomen se oli saavuttanut jo 5000 vuotta sitten, eli se on vanhimpia suomalaisia viljelykasveja. 

Keski-Eurooppaan tattari tuotiin paljon myöhemmin, keskiajalla Kiinasta. Euroopasta tattari 

vietiin Pohjois-Amerikkaan, jossa ensimmäisissä siirtokunnissa viljeltiin enemmän tattaria kuin 

viljoja. Viljahirssi on samoin mantereinen karuja oloja kestävä kasvi, mutta viihtyy hieman 

lämpimämmässä ilmastossa kuin tattari. Jauhosavikkaa käytettiin Euroopassa viljan tavoin, 

kuten Pohjois-Amerikassakin. 
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Viljan tavoin käytetyt maissi, amarantit ja kvinoa Amerikoissa 

Amerikoissa viljoja vastaavat kasvit olivat maissi, amarantit, kvinoa ja muutamat vähemmän 

tuottavat kasvit. 
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Juurikasvit 

Tropiikissa juurikasvit olivat osittain viljojen tilalla hiilihydraattien tuottajana. Lauhkeassa 

ilmastossa juurikasvien viljely lisääntyi myöhemmin ja usein eläinten rehuksi. Toisaalta 

juurikasveja käytetään myös vihannesten tavoin ja joistakin lajeista on sekä juurikasvi että 

lehtivihannesmuotoja. Brassica rapa, rikkakasvina peltokaali, voi olla juurikasvina nauris, siitä 

on noin seitsemän erilaista lehtivihannesmuotoa, ja rypsinä sitä viljellään öljyä ja valkuaista 

sisältävien siementen vuoksi. 
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Valkuaista ruokavalion täydennykseksi ja 

typpeä maahan tuottavat palkokasvit 

Eur-Aasian alkuperäisen viljanviljelykulttuurin täydentäjinä olivat herne, linssi, kikherne ja 

härkäpapu. Härkäpapu on näistä nuorin viljelykasvi. Sen lähtöalue on luultavasti Itäisen 

Välimeren alueella, josta se levisi Eurooppaan, Afrikan suuntaan Niilin laaksoa pitkin ja itään 

päin Intiaan saakka. Jo noin 3000 vuotta sitten härkäpapua viljeltiin Euroopassa, mutta Kiinaan 

saakka se ehti vasta 1200-luvulla. 

Phaseolus-suvun pavut, tarhapapu, limanpapu ja teparypapu (P. acutifilolius) ovat kotoisin 

Keski- ja Etelä-Amerikasta. Tarhapapua viljeltiin jo 9000–10 000 vuotta sitten Perussa ja 

Meksikossa ja ne on luultavasti otettu viljelyyn erikseen myös Pohjois-Argentiinassa ja 

Brasiliassa. Isosiemeninen limanpapu otettiin viljelyyn Perun rannikolla 4500 vuotta sitten ja 

pienisiemeninen 1400–1800 vuotta sitten Meksikossa. Meksikon Tehuacanissa otettiin viljelyyn 

5000 vuotta sitten teparypapu (P. aucutifolius) ja 1800 vuotta sitten ruusupapu (P. coccineus). 

Muista pavuista poiketen ruusupavusta käytetään juuria. Limanpapu on sopeutunut 

subtrooppisen ja trooppiseen kuumaan ilmastoon, muut Phaseolus-suvun pavut 

vuoristoilmastoon. Espanjalaiset kuljettivat limanpavun Perusta Filippiineille ja Madagascarille. 

Limanpapu ja tarhapapu kuljetettiin Brasiliasta Länsi-Afrikkaan ja sieltä Eurooppaan, jossa ne 

otettiin viljelyyn 1500–1600-luvuilla.  

Soijapapu otettiin viljelyyn Pohjois-Kiinassa ja ehkä Koreassa. Viljely levisi Japaniin ja Kiinassa 

etelään päin. Euroopassa soijapapu tuli tunnetuksi 1700-luvun alussa, USA:ssa sata vuotta 

myöhemmin, ja viljely laajentui merkittävästi USA:ssa vasta 1920-luvulla. Nyt soijapapua 

viljellään kaikilla mantereilla pääasiassa valkuaisrehuksi ja se on yksi tärkeimmistä 

maailmankaupan kasveista. 



Kasvien käyttöarvo 

 

 

 

 

  



Kasvien käyttöarvo 

 

Öljykasvit ovat uusia Pohjois-Euroopassa 

Vanhimmilla viljelyalueilla on ollut öljykasveja lähes yhtä pitkään kuin viljoja ja palkokasveja. 

Keski- ja Pohjois-Euroopassa sen sijaan ollut niukasti öljyä tuottavia kasveja. Rapsi- ja rypsiöljyä 

käytettiin keskiajalta lähtien polttoaineena, mutta suuri harppaus kasviöljyn tuotannossa 

lauhkeassa ja viileässä ilmastossa tapahtui vasta 1970-luvulla, kun rapsi ja rypsi jalostettiin niin, 

että niiden öljyä voitiin käyttää ruossa ja rehussa. Suurin kasviöljyn lähde, öljypalmu, on sekin 

varsin uusi laajassa kansainvälisessä kaupassa. Se viljely kasvoi nopeasti 1960-luvulta 

nykypäivään. 
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Kuitukasveista lankaa ja teollisuustuotteita 

Pohjoisessa viljellyistä kuitukasveista ensimmäinen oli pellava, jota myöhemmin täydensi 

hamppu. Keinokuidut ovat puuvillaa lukuun ottamatta syrjäyttäneet luonnonkuidut tai pitäneet 

niiden tuotannon alhaisena. 
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Hedelmät ja marjat 

Vanhimmat viljellyt hedelmäkasvit ovat banaani ja viiniköynnös. Omenaa ja sukaattisitruunaa 

on viljelty Euroopassa ainakin 2000 vuotta, mutta arabit toivat sitruunan, appelsiinin, limetin ja 

pomeranssin Välimeren maihin vasta 1000–1200. Puutarhavadelma valittiin Luoteis-Euroopan 

villivadelmasta ensimmäisen kerran 1600-luvulla, puutarhamansikka luotiin Ranskassa 

risteyttämällä pohjois- ja eteläamerikkalainen mansikka 1700-luvulla. Nuorimpia viljelykasveja 

ovat pohjoisen marjat, jotka ovat vasta siirtymässä keräilystä viljelyyn. 
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Vihannekset 

Kaikki vihanneskasvit ovat lämpimästä tai lauhkeasta ilmastosta kotoisin. Kaalit, parsa, 

punajuuri ja Brassica rapa -lajin eurooppalaiset muodot ovat Euroopasta kotoisin. 
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Luonnonkasveista viljelykasveiksi, uudessa 

ympäristössä karkulaisiksi ja taas viljelykasveiksi 

Maailmanlaajuisesti noin 5000 putkilokasvin arvioidaan olevan haitallisia vieraslajeja siinä 

mielessä, että ne haittaavat ekosysteemejä tai taloutta (Kew Botanical Gardens 2017). 

Tarkoituksella siirretyistä ja haitallisiksi osoittautuneista kasveista useimmat ovat 

koristekasveja. Maailman ruoantuotannon kymmenestä keskeisimmästä kasvista bataatti ja 

aasialainen jamssi (Dioscorea alata) voivat olla haitallisia, jos ne päästetään leviämään luontoon, 

ja kirjodurra on torjuntaa vaativa rikkakasvi USA:ssa. Laajasti viljellyistä heinistä 

bermudaruoho (Cynodon dactylon) ja guinearuoho (Megathyrsus maximus) ovat levinneet 

haitalliseksi. 

Yksikään pellolla tai kasvihuoneessa viljelty ruohovartinen tai puuvartinen kasvi ei ole 

ryöstäytynyt Suomessa haitalliseksi vieraslajiksi, vaikka jokunen hyötykasvi on asettunut 

luontoonkin. Koristekasveista muutama on osoittautunut haitalliseksi ja useita pidetään 

potentiaalisesti haitallisina. Jotkut viljelykasvien mukana tulleet lajit ovat kyllä asettuneet 

hankaliksi rikkakasveiksi, uusimpana hukkakaura. Kasvit itsessään ovat vähemmän vaarallisia 

kuin niiden mukana kulkeutuvat taudit ja tuholaiset. Pahimmat vahingot aiheuttavat vieraslajit 

ovat kantaneet mukanaan tauteja ja tuholaisia, jotka ovat tappaneet mantereen laajuiselta 

alueelta lähes sukupuuttoon alkuperäisen kasvilajin. 

Leviäminen viljelysten lähelle, risteytyminen ja mutaatiot ovat oleellinen osa viljelykasvien 

sattuman kautta tapahtunutta varhaista kehitystä. Viljojen historiat ovat tuttuja, mutta 

uudempiakin lajeja on syntynyt samalla tavalla. Esimerkiksi mansikan eri lajien marjoja on 

kerätty tuhansia vuosia, mutta puutarhamansikka on uusi viljelykasvi. Se on Andeilta tuodun 

Fragaria chiloensis ja Pohjois-Amerikasta tuodun F. virginiana -lajien spontaani risteytys tai 

kokeilemalla 1700-luvulla tehdyn risteytyksen tulos. Joka tapauksessa risteytyminen tapahtui 
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Ranskassa. Greippi syntyi Barbadoksella, kun sinne tuodut pomelo ja appelsiini risteytyivät 

spontaanisti. Appelsiini itsessään on syntynyt pomelon ja mandariinin risteytyessä luonnossa 

alkuperäisellä alueellaan Itä-Intiassa. Bergamotti, jonka eteeristä öljyä on käytetty 300 vuotta 

hajuvesissä, lienee syntynyt, kun Reggio Calabriaan tuodut sitruuna ja pomeranssi risteytyivät 

spontaanisti 1600-luvulla. 

 

Kauppaa viljelykasveilla Eur-Aasiassa ja Afrikassa 

Viljelykasvit ovat liikkuneet naapurilta naapurille tuhansia vuosia, mutta kauppareitit 

Välimeren alueelta Keski- ja Etelä-Aasiaan ja edelleen Kaakkois-Aasiaan ja Kiinaan nopeuttivat 

kasvien liikkumista Euroopan, Afrikan ja Aasian välillä noin 4000 vuotta sitten. Ravinto- ja 

nautintoaineena käytetyistä kasveista ennen 1500-lukua liikkuivat Aasian, Euroopan ja Afrikan 

välillä: 

 Viljat ja valeviljat: viljat, tattari, viljahirssi, helmihirssi, kirjodurra 

 Juurikasveja: jamssi (Dioscorea alata), syötävät vehkat (Araceae) 

 Palkokasveja: herne, linssi, kikherne, härkäpapu, lehmänpapu, pitkäpapu, lablab, 

tamarindi 

 Öljykasveja: keltiö (Guizotia abyssinica), seesami, rapsi (Brassica napus) ja rypsi 

(Brassiaca rapa) (ei vielä ravintokasveina), öljyunikko (P. somniferum subsp. hortense), 

risiini 

 Vihanneksia:  sipulit, salaatti (Lactuca sativa), kurkku (Intia), melonit (Cucumis melo) 

(Itä-Afrikka, Intia), vesimeloni (Etelä-Afrikka), porkkana, pinaatti, sikuri, endiivi 

(nykyisin esim. friseesalaatti), latva-artisokka, munakoiso, piparjuuri, kaalit (Brassica 

oleracea), krassit (Lepidium sativum, Nasturtium officinale), lablab (Lablab purpureus), 

raparperi (Rheum rhaponticum), okra 

 Hedelmäkasveja: banaani (Kaakkois-Aasia), omena (Eur-Aasia), okra (Afrikka), viikuna 

(Arabian niemimaa), aprikoosi, (Eur-Aasia), persikka (Kiina), sitruuna, limetti, pomelo, 

pomeranssi, appelsiini (Etelä-Aasia),  rambutaani (Etelä-Aasia), roselle (H. sabdariffa 

var. rubra) (Afrikka), mustamulperi (Morus nigra), granaattiomena 

 Pähkinäkasveja: pistaasi, kastanja (Castanea sativa), maamanteli (Cyperus esculentus), 

kookospähkinä 

 Kuitukasveja: pellava, hamppu, puuvilla (Gossypium herbaceum, G. arboreum),  juutti, 

kenaf (Hibiscus cannabinus, roselle (H. sabdariffa var. altissima), rami (Boehmeria nivea) 

(Aasia), silkkiperhosen toukan ravinnoksi valkomulperi (M. alba) 

 Maustekasveja: sahrami, tamarindi, inkivääri, mustasinappi, juustokumina 

 Stimulantteja: oopiumiunikko (Papaver somniferum subsp. somniferum), huumehamppu 

 Rehukasveja: sinimailanen (Iran, Turkki) 

 

Ruohomaat, luonnonlaitumet, viljellyt nurmet 

Suurin osa maailman laidunmaista on kylvämättömiä. Niissä on vain niitä lajeja, joita luonto, 

laidunnus ja luontaiset tai ihmisen sytyttämät palot ovat sinne valikoineet. Lauhkeassa ja 

viileässä ilmastossa suurituottoiset kylvetyt heinälaitumet ja rehuksi korjattavat nurmet 

sisältävät vain lajeja, jotka valtasivat maata Eur-Aasiassa mannerjään vetäytyessä 10 000 vuotta 
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sitten: raiheiniä, natoja, koiranheinää, timoteitä, kattaroita. Ekologisen kehityksen suhteellisen 

vakaan loppuvaiheen saavuttaneilta ruohomailta, kuten Amerikan preerialta, ei ole poimittu 

yhtään lajia viljelyyn. 

Trooppisen ja subtrooppisen ilmaston viljellyt heinät ovat pääasiassa peräisin Afrikasta, mutta 

niitä viljellään eniten Etelä-Amerikassa. Sateisilta alangoilta ovat kotoisin Panicum maximum ja 

Pennisetum purpureum, Itä-Afrikan ylängöiltä Pennisetum clandestinum ja savannilta Cynodon 

nlemfuensis, C. aethiopicus, C. plectostachyus. C. dactylon (bermudaruoho) on yksi maailman 

yleisimmistä kasvilajeista ja erittäin kestävä laidunheinä. Vain Amerikoissa sitä ei ole 

luonnostaan, mutta kylvetyiltä pelloilta se on asettunut luontoon ja on haitallinen vieraslaji. 

Paikoin sitä ja P. clandestinum -lajia on käytetty liiallisen laidunnuksen aiheuttaman eroosion 

pysäyttämiseen vuoristossa, missä ne toimivatkin hyvin, mutta mahdollisesti juuri siksi ne ovat 

myös paikallisesti haitallisia. 

 

Nurmien typentuottajat 

Heinien ohella ovat tärkeitä sinimailanen ja apilat, joiden juuristossa bakteerit sitovat ilmasta 

typpeä ja kasvit tuottavat runsaasti valkuaista. Sinimailasen villi muoto kasvaa Kaspian meren 

ympärillä kuivassa, puoliautiomaa-ilmastossa. Hyödynnetty ja myöhemmin viljelty 

sinimailanen, alun perin ilmeisesti hevosia varten, on kromosomimutaation seurauksena 

syntynyt tetraploidi muoto. Euroopassa viljelty sinimailanen on yleensä risteytys alkuperäisen 

Madicago sativa -lajin ja Välimeren seudun M. falcata -lajin risteymä. Apiloilla (Trifolium) on 

sama rooli kuin sinimailasella, mutta ne otettu viljelyyn myöhemmin. Puna-apilan viljely alkoi 

Itäisen Välimeren alueelta, jossa sitä viljeltiin 200–300-luvulla. Keski-Euroopassa viljely alkoi 

1500–1600-luvulla. Valkoapila on kotoisin Euroopan lauhkeilta alueilta, joista se on viety 

ympäri maailman vastaavaan ilmastoon ja se on karannut menestyksekkäästi viljelystä. 

Sinimailanen ja apilat ovat kasveja, joiden viljelyssä on onnistuneesti siirretty tai luotu kolmen 

erilaisen eliölajin symbioosi: kasvi, typpeä sitovat bakteerit juuristossa ja pölyttävät hyönteiset. 

 

Mantereiden kauppareittien yhdistyminen 

Seuraava suuri muutos kulttuurissa maanviljelyn alkamisen jälkeen tapahtui eurooppalaisen 

kolonialismin yhdistäessä Amerikan vanhaan maailmaan 1500-luvulla. Kaupallisesti 

kiinnostavimpia kasveja siirrettiin sadassa vuodessa – hyvin nopeasti viljelykulttuurin 

nykyiseen muutostahtiin verrattuna – kaikille ilmastollisesti sopiville alueille. Uudet 

tuottavammat kasvit syrjäyttivät osan vanhoista kasveista, mutta osittain yhdentymisen 

seuraukset kuvastavat silloisten kulttuurien voimasuhteita. Hyötykasvien lisäksi siirrettiin 

satoja koristekasvilajeja. 

Ensimmäisinä siirrettiin 

 Pohjois- ja Keski-Amerikan trooppisesta ja subtrooppisesta vuoden ympäri lämpimästä 

ilmastosta maissi, maniokki, kaakao, paprika ja tupakka; subtrooppisesta 

vuoristoilmastosta peruna; typpeä sitovat tarhapapu, limanpapu, teparypapu (P. 

acutifilolius); trooppisesta Etelä-Amerikasta cashew 
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 Euroopan lauhkeasta ja subtrooppisesta ilmastoista siirrettiin Amerikkaan vehnä, ohra, 

tattari, oliivi, kaalit (Brassica oleracea), sipuli, inkivääri 

 Aasian trooppisesta ja subtrooppisesta ilmastosta riisi 

Seuraavan 300 vuoden aikana levisivät Pohjois-Amerikan eteläosasta, Karibialta, Keski- 

ja Etelä-Amerikasta 

 tomaatti, ananas, guava (Psidium guajava), guanábano (Annona spp.), passiohedelmä 

(Passiflora edulis), papaija, manzana de montana (Bellucia pentamera), avokado, cainito 

(Chrysophyllum cainito), guanabana, tamarillo (Solanum betaceum), F. chiloensis -

mansikka, parapähkinä (Bertholletia excelsa), cashew-pähkinä 

 kurpitsat (Cucurbita maxima, C. moscahata, C. ficifolia, argyrosperma), kajottikurpitsa 

(Sechium edule), pikkelsikurkku (Cucumis anguria), Capsicum-suvun chilit ja paprikat, 

vanilja, maapähkinä 

 peruna, bataatti, achira (Canna indica), jicama (Pachyrrhizus erosus), goiteño 

(Pachyrrhizus tuberosus), ajipa (Pachyrhizus ahipa), topee tambu (Calathea allouia) 

 kiniini (Cinchona-lajit), kokapensas (Erythroxylon coca), sapotillapuu (Manilkara 

zapota), maustepippuri (Pimenta dioica) 

 kumipuu, sokeriruoko, puuvilla (Gossypium hirsutum), sisalagave 

Pohjois-Amerikasta 

 Fragaria virginiana -mansikka, karhunvatukka (Rubus fruticosus), pensasmustikka 

(Vaccinium corymbosum, muut Vaccinium-lajit), auringonkukka, kurpitsa (Cucurbita 

pepo) (mm. kesäkurpitsa), maa-artisokka 

Euroopasta tai Euroopan kautta 

 omena, päärynä, sitruuna, appelsiini, oliivi, makeakirsikka, hapankirsikka, 

euroopanluumu, aprikoosi, viikuna, granaattiomena, manteli, karviainen, herukat, 

vadelma (Rubus idaeus), saksanpähkinä (Juglans regia), kaalit (Brassica olearacea) 

 parsa, sipulit, punajuurikas (Bursera penicillata), salaatti (Lactuca sativa), 

vihanneskrassit (Lepidium sativum, L. campestre), kurkku, keltasinappi, mustasinappi 

 saflori, hamppu, tattari, humala, pellava, härkäpapu, sinimailanen, apilat ja viljellyt 

heinät 

Aasiasta, Australiasta, Oseaniasta 

 riisi,  sokeriruoko, sareptansinapin muodot (Brassica juncea) 

 tee, mango, japaninluumu, persikka, banaani, malaijienleipäpuu, persimon (Diospyros 

kaki), mangostani, litsi (Litchi chinensis), rambutaani, durio, longaani 

 syötävät vehkat (Araceae), kyyhkynherne, mustapippuri, muskotti, siipipapu 

(Psophocarpus tetragonolobus) 

Afrikasta 

 öljypalmu 

 kahvi 

 pitkäpapu (Vigna unguiculata) 
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 kolapähkinä, bambarapähkinä (Vigna subterranea), akee (Blighia sapida),  

1900-luvun ja 2000-luvun alun siirtoja ovat 

 soijapapu (Itä-Aasia), sokerijuurikas, rapsi, rypsi (Eurooppa) 

 taatelipalmu (Irak, Algeria), makadamiapähkinä (Australia), euroopankastanja (Corylus 

avellana), kiinankastanja (C. mollissima), japaninkastanja (C. crenata), lanson (Lansium 

domesticum) 

 Brassica rapa -lajin monet alalajit ja muodot, joita käytetään vihanneksina tai mausteina, 

Trichosanthes cucumerina (Aasiasta Afrikkaan) 

 boysenmarja (risteymä Rubus idaeus ja R. fruticosus) (Pohjois-Amerikka),  

 guar (Cyamopsis tetragonoloba), Chrysanthemum cinerariifolium Euroopasta ja C. 

coccineum pyretriinin tuotantoon, indigo (Indigofera spp.) (Afrikka, Aasia), lakristikasvi 

(Glycyrrhiza glabra) (Eurooppa, Keski-Aasia), kenaf (Hibiscus cannabinus) (Afrikka), 

rami (Boehmeria nivea) (Aasia) 

 rehulupiinit (Eurooppa), esparsetti (Onobrychis viciifolia) (Eurooppa), pararuoho 

(Brachiaria mutica) 

 kaardemumma (Elettaria cardamomum), johanneksenleipäpuu (Ceratonia siliqua) 

 

 

Muutos uusimman globalisaation aikana 

Tuotannon ja tuotteiden arvon nopea kasvu viimeisten 50 vuoden aikana 

Viimeisen 50 vuoden aikana maailman ruoka- ja rehukasvien tuotanto on kasvanut nopeammin 

kuin väestö, jonka määrä on lisääntynyt 135 % (www.fao.org/faostat). Pääosa lisääntyvästä 

tuotannosta on valtalajien tuotannon lisäystä ruoan ja rehun tuottamiseen. Vehnän, riisin ja 

maissin tuotantomäärät olivat pitkään yhtä suuria ja kasvoivat samaa vauhtia, kunnes 2000-

luvulla maissin tuotanto kasvoi nopeasti subtrooppisissa ja trooppisissa maissa. Nyt riisin ja 

vehnän tuotanto on 260 % suurempi ja maissin tuotanto 400 % suurempi kuin 50 vuotta sitten. 

Kuitukasvien tuotanto ei ole kasvanut merkittävästi, lukuun ottamatta puuvillaa. Suomessa 

tutuista viljelykasveista ohran maailmanlaajuinen tuotanto on lisääntynyt vain 90 % ja perunan 

40 %, kauran tuotanto on vähentynyt 50 % ja rukiin tuotanto 60 %. Kokonaisuuden kannalta 

merkittävistä öljy- ja valkuaiskasveista suurin nousija on rapsi (Brassica napus), jonka 

tuotannon määrä kasvoi 2000 % ja tuotannon arvo on nyt jo noin kolmasosa vehnän tuotannon 

arvosta. 

Tuotannon määrää enemmän on kasvanut tuotannon arvo, koska öljykasvien, vihannesten, 

hedelmien, marjojen, pähkinöiden sekä mausteiden tuotanto ja laatu on kasvanut 

kokonaistuotantoa nopeammin. Arvokkaampien kasvien tuotanto kasvaa entisillä viljelyalueilla 

ja niitä otetaan käyttöön uusilla alueilla. Sen lisäksi valtalajeista tuotetaan erikoistuneempia 

tuotteita. Suomesta löytyy esimerkkejä kauran uudesta elintarvikekäytöstä, viljojen entsyymien 

käytöstä, kuminan öljyjen käytöstä ja tuoreiden vihannesten ja mausteiden ympärivuotisesta 

tuotannosta. Esimerkkejä uuteen käyttöön valjastetuista kasvimateriaaleista ovat 

kookospähkinän kuorikuitu ja guar-pavut. Kuorikuitu on noussut neljän tärkeimmän 
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kasvualustan joukkoon nopeasti kasvavassa kasvihuoneviljelyssä. Guar-papujauhe muuttaa 

veden geeliksi, jota käytetään liuskekiven vesisärötyksessä. 

Kastanjapähkinän ja cashewpähkinän tuotanto kasvoi 50 vuodessa 140 %, matén tuotanto 200 

%, kvinoan 250 %, vadelman ja mantelin 370 %, hedelmien yleensä 300–400 %, pellolla 

viljeltyjen vihannesten 300–500 %, puuvartisten kasvien pähkinöiden ja öljykasvien 480 %, 

chilien ja paprikoiden 500 %, tomaatin 530 %, avokadon 610 %, kurkun 700 %, mansikan 980 

%, anis-fenkoli-korianterin yhdessä 1000 %, pensasmustikan 1400 %, rapsin ja öljypalmun 

2000 %. Kasvihuoneessa tuotettujen kasvien tuotantomäärät ja arvot ovat nousseet vielä 

enemmän. Suomessa kasvihuonevihannesten tuotannon arvo kasvoi muutamasta miljoonasta 

190 miljoonaan euroon vuodessa. 

1980-luvulla mantelin, mansikan ja rukiin tuotantojen maailmanlaajuinen arvo oli suunnilleen 

sama. Nyt mantelin tuotannon arvo on noin neljä kertaa suurempi kuin rukiin tuotannon arvo (4 

miljardia €/v). Suomessa mansikan ja rukiin suhde on samaa suuruusluokkaa: mansikan 

tuotannon arvo (noin 45 milj. €/v) on 3–4 kertaa suurempi kuin rukiin tuotannon arvo. 

Suomessa kuminan tuotanto kasvoi lähes nollasta 8 miljoonaan kiloon 2000-luvulla. 

 

Seuraava harppaus näkyvissä 

1900-luvulla kasvien tuotannon nopean lisääntymisen mahdollistivat tiedon, energian käytön ja 

maasta otettujen ravinteiden käytön lisäys. Tieto lisääntyy edelleen ja energiaakin voidaan 

käyttää enemmän, mutta maaperästä kaivettujen ravinteiden määrä rajoittaa pitkällä 

tähtäimellä tuotannon laajentumista. Valtalajien tuottavuutta ja laatua voidaan lisätä 

yhdistämällä niihin perimää muista kasveista tai eliöistä. Tuhansia trooppisia vihannes-, 

hedelmä- ja lääkekasveja kerätään luonnosta, mutta ei vielä viljellä. Tropiikissa niitä voidaan 

käyttää useiden lajien yhteisviljelyssä (agroforestry). Nestemäisten biopolttoaineiden lähteeksi 

on uusia mahdollisia kasveja. 

 

 

Tropiikin ja subtropiikin vuoristoissa on vielä 

viileää ilmastoa kestäviä lajeja 

Suomalainen ruokakulttuuri ei ole täysin hyödyntänyt uusia kasveja 

Yrttiviljelyn kymmenien vuosien kehitystyö Suomessa melko ohuilla resursseilla osoittaa, että 

harva uusi kasvi onnistuu nousemaan kaupalliseen viljelyyn, mutta noin yksi 

kahdestakymmenestä on päässyt merkittävään kaupalliseen viljelyyn asti pellolle. 

Uusia vihanneskasveja on otettu viljelyyn Suomessa ja tuoreita vihanneksia saa ympäri vuoden. 

Suomalainen ruokakulttuuri ei kuitenkaan ole vielä täysin sopeutunut tuoreiden vihannesten 

käyttöön. 1970-luvulla Suomeen tuotiin kiinankaali, mutta toisin kuin alkuperäisellä 

viljelyalueella, sitä tarjottiin raakana salaatissa, mihin se varsin huonosti sopi. Sen jälkeen on 

kasvanut salaattien, endiivin, tomaatin, kurkun ja paprikan tuotanto, mutta nekin ovat raakoina 
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syötäviä. Kypsennetyt, uusista vihanneslajeista tehdyt ruoat ovat vasta hivuttautumassa 

ruokakulttuuriimme. 

 

Kvinoaa ja amarantteja vihannekseksi 

Samoin kuin kvinoaa, myös Amaranthus-suvun kasveja käytetään lehtivihanneksina. Lehtiä voi 

syödä raakana, mutta yleensä niitä käytetään kypsennettynä. Lehtivihanneksina kvinoa ja 

amarantit kasvavat nopeasti korjuukokoon ja pitkä päivä suorastaan edistää lehtisadon kasvua. 

Tavoitellusta kasvin koosta ja rakenteesta riippuen ne korjataan 3–5 viikon ikäisinä. Joistakin 

lajikkeista voi korjata useita satoja muutaman viikon välein. Lehdillä ja versoilla on hyvä 

ravintoarvo, mutta ne sisältävät oksaalihappoa ja keräävät herkästi liikaa nitraattia, jos 

kasvuolot suosivat sen kertymistä. 

Andeilta ovat kotoisin kiwicha (Amaranthus caudatus) ja atacco (A. dubius). Etelä-Amerikasta 

kotoisin olevia A. tricolor ja  A. cruentus -lajeja viljellään trooppisilla alueilla sekä 

lehtivihannekseksi että viljan tapaan. A. blitum on ollut tuhansia vuosia käytössä vihanneksena 

Välimeren alueella, Kreikassa nimellä vleeta, ja yleisesti Aasiassa, myös vuoristoalueilla. 

Pohjois-Amerikan intiaanit käyttivät A. palmeri ja A. hybridus -lajeja. Aasiassa käytetään 

lehtivihanneksina A. lividus, A. spinosus ja A. viridis-lajeja. Himalajan eteläosassa niitä viljellään 

noin 1300 metrin korkeudelle saakka. 

Espanjalaisten pyrkivät estämään amarantin viljelyn siementen tuottamiseksi. Se ei hävittänyt 

lajeja, mutta vähensi viljeltyjä alkuperiä. A. hypochondriacus ja A. caudatus oli kuitenkin viety 

Intiaan, jossa siitä tuli 1800-luvulla perusruokakasvi Etelä-Intian Nilgirin kukkuloilla ja 

Himalajalla. Sieltä ne ovat levinneet Kiinan läpi Mantšuriaan ja eteläiseen Siperiaan asti. 

Intialaiset veivät A. hypochondriacus -lajin Keniaan 1800-luvulla oman ruokakulttuurinsa 

mukana. Amaranttien käyttöä vihanneksena on viime vuosina kehitetty Universidad Nacional 

Agraria La Molina’ssa (Úgas 2014). 

Amarantit ovat pioneerikasveja, jotka tuottavat paljon siemeniä. Monet amaranttilajit ovatkin 

haitallisia rikkakasveja trooppisessa ja subtrooppisessa Aasiassa ja USA:ssa. A. palmeri -lajista 

on tullut hankala rikkakasvi eteläisessä USA:ssa kaksisirkkaisten kasvien viljelyjärjestelmissä, 

joissa jatkuva glyfosaatin käyttö on luonut sitä kestäviä populaatioita. 

 

Muita Andien mukula- ja juurikasveja 

Perunan jälkeen yleisin mukulakasvi Andeilla on ulluko (Ullucus tuberosus), mutta myös sen 

lehtiä voi syödä. Samasta heimosta löytyy tropiikissa viljelty malabarinpinaatti (Basella alba), 

joka on yleinen Kaakkois-Aasialaisissa ruoissa.  Ullukon mukulat ovat kirkkaan punaisen ja 

keltaisen värisiä. Niitä voi syödä raakana, mutta kypsennettyinäkin mukulat ovat rapeita ja 

sopivat myös salaatteihin. Nykyisten muotojen viljely onnistuu viileän pitkän kasvukauden 

ilmastossa. Kasvin varret sietävät pientä hallaa ja mukulat jopa pakkasta, mutta kasvukausi on 

Suomessa avomaalla liian lyhyt mukuloiden tuottamiseen. Varsinainen este on se, että ullukon 

nykyiset muodot tarvitsevat 12 tunnin yön alkaakseen tuottaa mukuloita.  
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Oca (Oxalis tuberosa) pärjäisi lämpötilan puolesta Suomessa, mutta se on lyhyen päivän kasvi, 

jonka nykyiset lajikkeet todennäköisesti tekisi Suomessa mukuloita vasta syksyllä. Oca on 

korkealla Andeilla mukuloista lisättävä kasvi. Mukulat ovat värikkäitä ja pitkulaisia (25 – 50 

mm). Uudessa Seelannissa ocaa on viljelty ja käytetty yleisesti pitkään ja se tunnetaan nimellä 

New Zealand Yam. Uudessa Seelannissa ocan sato voi olla 20 t/ha (Martin ym 2005). Ocaa voi 

syödä keitettynä, höyrytettynä, paistettuna ja kuivattuna. Makua pidetään miellyttävä ja 

vaihtelevana. Perunan tavoin ullukosta ja ocasta olisi ehkä mahdollista jalostaa Suomen 

ilmastoon sopivia lajikkeita. 

Muita Andien juurikasveja ovat arracacha (Arracacia xanthorrhiza) (1500–3200 metrin 

korkeudella), mauka (Mirabilis expansa) (1500 – 3000 m), achira (Canna edulis) (500–3200 m). 

Lisäksi on kosteikkokasveja, joiden juuria käytetään ihmisten ravinnoksi. 

Ajipan (Pachyrhizus ahipa) viljelyalue on kylmän tropiikin rajalla, jossa vuorokauden 

keskilämpötila on 15–18 °C ja sade ja sumu ovat yleisiä. Sitä käytetään raakana salaateissa tai 

hedelmien kanssa.  Jícama (Pachyrhizus erosus) tarvitsee viiden kuukauden viljelyajan. Sitä 

käytetään raakana viipaleina salaatissa tai raastettuna. Sitä voi myös paistaa pannulla öljyssä tai 

käyttää keitossa. Sen käyttö ja viljely on levinnyt USA:han latinoväestön mukana. 

Maca (Lepidium meyenii) on ristikukkainen juurikasvi. Macan alkuperäinen viljelyalue on 

Perussa Chinchayqucha (Junín) -järven ympärillä 4000 metrin korkeudessa, jossa kesällä 

vuorokauden keskimääräiset maksimilämpötilat ovat 12 – 13 °C ja minimilämpötilat 1 – 0 °C. 

Macaa käytetään vain saostamaan ruokia tai funktionaalisena elintarvikkeena. Se mm. estää 

eturauhasen liikakasvua. 

Yacón (Smallanthus sonchifolius) tuottaa suuria, jopa kilon painoisa, pitkulaisia juurimukuloita. 

Se on päivänpituusneutraali. Alkuperäinen viljelyalue on kosteilla, lauhkeilla Andien itärinteillä. 

Perussa yacónia kasvatetaan meren pinnan tasolta 2700 metrin korkeudelle ja äärimmillään 

3200 metrin korkeudelle. Ylemmät viljelyalueet ovat lauhkeaa ja kylmää vyöhykettä. Yacón 

sietää pientä hallaa, mutta ei pakkasta. Viljely on levinnyt viimeisten parin vuosikymmenen 

aikana Katmanduun, Nepaliin, Uuteen Seelantiin, Australiaan, Itä-Aasiaan ja USA:han. 

Ilmastossa, missä juuret eivät voi talvella säilyä maassa, kasvia lisätään mukuloista, jotka 

voidaan säilyttää jäähdytetyssä varastossa. Hyvissä viljelyoloissa yacónin sato on korkea, 18 – 

51 t/ha. Suomessa kasvi tarvitsisi muovitunnelin suojaa, jotta kasvukausi olisi riittävän pitkä. 

Mukulat ovat mehukkaita, maultaan miedosti makeita sisältämiensä frukto-oligosakkaridiensa 

vuoksi. Mukuloista leikatut palaset tai viipaleet syödään raakoina vihannes- tai 

hedelmäsalaateissa. 

Caigua (Cyclanthera pedata) on kotoisin Andeilta, mutta sitä viljellään myös Meksikossa ja 

Keski-Amerikassa sekä Intiassa, Nepalissa ja Bhutanissa. Se on käyttötavaltaan kurkun tai 

paprikan kaltainen, mutta myös versoja ja lehtiä voi syödä. Kasvin kasvutapa on köynnös, joka 

voi kasvaa pituutta yli 10 metriä. Bhutanissa caiguaa viljellään ainakin 1000–3400 metrin 

korkeudella, joten se voisi kasvaa Suomessa kurkun tapaan muovitunnelissa tai kasvihuoneessa. 

Hedelmiä käytetään keitettyinä tai raakoina ja niitä käytetään salaatissa tai hapatettuina. 

Hedelmän maku on mieto. Nuoria versoja ja lehtiä voi myös syödä raakoina. Caigua on 

funktionaalinen elintarvike, joka alentaa kolesterolia. Hedelmän kuiva-ainepitoisuus on melko 

korkea, 7 %. 
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Himalajan viljellyt ja villit vihannekset 

Joshi ym. (2007) keräsivät 2001–2006 paikan päällä tietoja perinteisistä nepalilaisista 

vihannes- ja mauste- ja rohdoskasveista viideltä alueelta, jotka kattoivat pienen osan koko 

Nepalista. He luetteloivat 184 kasvilajia. Runsaasta puolesta lajeista käytettiin lehtiä tai tuoreita 

versoja. 41 lajia oli viljeltyjä, useimmiten kotipuutarhoissa. Vain pieni osa lajeista kasvoi 

korkeilla alueilla. 

22 kohtuullisen kiinnostavaa vihanneslajia kasvoi vähintään 1300 metrin korkeudessa. 1300 

metrin korkeudella on lauhkea ilmasto, jossa lämpötilat heinäkuussa ovat lämmintä suomalaista 

kesää tai muovihuonetta vastaavia. Muut vuodenajat ovat huomattavasti lämpimämpiä, koska 

auringon säteily on 27–28 leveysasteella voimakasta. Tästä korkeudesta ylöspäin alkaa 

luonnossa esiintyä myös Suomessa tavattavia kasvilajeja. 

Amaranteista ainakin A. lividus, A. spinosus ja A. viridis-lajeja viljellään lehtivihanneksina noin 

1300 metrin korkeudelle. 

Monivuotista Ban kuriloa (Asparagus filicinus, Asparagaceae) kerätään metsästä 2700 metrin 

korkeudelle asti Himalajalla. Siitä käytetään verso. Euroopassa sitä on käytetty myös 

kukkakimppujen vihreänä koristeena. 

Ban pyajia (Chlorophytum nepalense, Asparagaceae) kasvatetaan tai kerätään 2000 metrin 

korkeudella. Kasvista käytetään lehdet. C. nepalense on luonnonvarainen Itä-Aasiassa. 

Lutukkaa (Capsella bursa-pastoris, Brassicaceae) kerätään mausteena käytettäväksi 1500 

metrin korkeudella. Lutukka on alun perin luonnonvarainen Euroopassa ja yleinen Suomessa. 

Lutukkaa on käytetty rohdoskasvina. 

Chamsure ghansia (Cardamine scutata, Brassicaceae) kerätään 1500 metrin korkeulla. Sen 

lehtiä voi käyttää raakana tai keitettynä. Siinä on voimakas, jopa tulinen maku. Japanissa 

Chamsure ghans kasvaa 2100 metrin korkeudelle asti. 

Savikoita kerätään 1400–1800 metrin korkeudelta. Jauhosavikkaa ja rauniosavikkaa eli kalo 

betheä käytetään kypsennettynä. Rato latte (C. ambrosioides) on anis-tyyppinen, mutta 

voimakkaampi mauste. Rato latte on luonnonvarainen trooppisessa Etelä-Amerikassa. 

Rauniosavikka on luonnonvarainen Pohjois-Euroopasta Etelä-Aasiaan, Suomessakin 

harvinainen uustulokas. 

Clintonia udensis-laji (Liliaceae) kasvaa 3600 metrin korkeudella. Siitä käytetään lehdet. C. 

udensis on luonnonvarainen Nepalista Venäjän Sahalinin niemimaalle. 

Junge lahara (Clematis buchananiana, Ranunculaceae) on köynnös 2100 metrin korkeudella, 

jonka versosta tehdään käymisen avulla viinaa. Se on luonnonvarainen Itä-Aasiassa. 

Masino neuro (Diplazium esculentum, Dryopteridaceae) eli paikallinen ruokasaniainen kasvaa 

1300 metrin korkeudelle. Tuoreita verson päitä voidaan käyttää kypsennettynä. Ruokasaniaisia 

on useita muitakin lajeja. Esimerkiksi Yhdysvaltain koillisimmilla alueilla kotkansiiven 

(Matteuccia struthiopteris) verson päiden kerääminen keväällä on korvasienien keräämisen 

kaltainen hienostunut harrastus. Sienestämisen tapaan on myös mahdollista erehtyä keräämään 

myrkyllisiäkin lajeja. 
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Chathil (Edgaria darjeelingensis, Cucurbitaceae) on kurkkukasveihin kuuluva köynnös, joka 

kasvaa 3600 metrin korkeudella. Se on luonnonvarainen Himalajan rinteillä. Siitä käytetään 

hedelmä. 

Salaattipiikkiputken eli brameli dhaniya (Eryngium foetidum, Apiaceae) lehtiä käytetään 

mausteena Aasiassa. Se on alun perin Etelä-Amerikasta ja Meksikosta, jossa sitä viljellään 

mausteeksi ja käytetään nimeä culantro tai Meksikon korianteri. Nepalissa salaattipiikkiputki 

kasvaa 1800 metrin korkeudelle. 

Lekali sisnu (Girardinia diversifolia, Urticaceae) kasvaa 2300 metrin korkeudella. Siitä 

käytetään lehtiä ja paahdettuja siemeniä. Se on luonnonvarainen Himalajan rinteillä. 

Kameleonttilehti (Houttuynia cordata, Saururaceae) kasvaa 1500 metrin korkeudella. Sen 

lehtiä ja varsia käytetään salaatissa mausteena. Se on kotoisin Itä-Aasiasta ja levinnyt viljelyn 

mukana. 

Pahelo jhar (Rorippa indica, Brassicaceae) kasvaa 1300 metrin korkeudella. Sitä voi käyttää 

raakana tai kypsennettynä. Se on kotoisin Aasiasta, mutta levinnyt rikkakasvina mm. Pohjois-

Amerikan koillisosaan. 

Niittysuolaheinää, amile ghans (Rumex acetosa) viljellään mausteeksi 2000 metrin 

korkeudella. Se on luonnonvarainen Euroopassa ja viljelty Pohjois-Afrikasta Intiaan. Bhote 

palunge (Rumex vesicarius) kasvaa 2000 metrin korkeudella. Sen lehtiä käytetään salaatissa. R. 

vesicarius on luonnonvarainen Pohjois-Afrikasta Intiaan. Useita muitakin Rumex-lajeja 

käytetään Nepalissa ja muilla mantereilla. Suomessa tuotetaan kasvihuoneessa viinisuolaheinää 

(R. sanguineus). 

Kaalivalvatti (Sonchus oleraceus) kasvaa 1300 metrin korkeudessa. Sitä voi käyttää raakana tai 

kypsennettynä. Uudessa Seelannissa se pyritään ottamaan viljelyyn ja tunnetaan nimellä 

maorinimillä Puha tai Rareke. Siellä sitä käytetään höyrytettynä tai nopeasti paistettuna. 

Kaalivalvatin erikoisuus on sen muita vihanneksia alempi säilytyslämpötila, 0 °C. Kaalivalvatti 

on Suomessa yleinen. 
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