Jos me ajattelisimme ja
ymmärtäisimme,
miksi maailma on
sellainen kuin on,
itsestäänselvyyksiä
ei olisi vaan kaikki
liittyisi kaikkeen johdonmukaisesti ja perustavan
laatuisella tavalla. Maailma olisi
täynnä pieniä ihmeitä,
jotka yhdessä olisivat
suuri ihme.
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Kasvit –
näkökulmia
kaikille
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IHMISILLÄ ON MONIA ONGELMIA, suuria ja pieniä. Yksi suurimmista koskee ja koskettaa meitä
kaikkia: maailmaa pidetään itsestäänselvyytenä,
vaikka se on kaikkea muuta. Ongelma ei johdu tietämättömyydestä vaan ymmärtämättömyydestä.
Me tiedämme liikaa, mutta ymmärrämme aivan
liian vähän, koska me ajattelemme aivan liian vähän.
Jos me ajattelisimme ja ymmärtäisimme, miksi
maailma on sellainen kuin on, itsestäänselvyyksiä
ei olisi vaan kaikki liittyisi kaikkeen johdonmukaisesti ja perustavan laatuisella tavalla. Maailma
olisi täynnä pieniä ihmeitä, jotka yhdessä olisivat
suuri ihme. Mutta meillä on koko ajan kiire muualle
ja meitä tuntuvat ympäröivän itsestäänselvyydet,
jotka nyt vaan jostakin syystä sattuvat olemaan
olemassa. Ilmakehä. Taivaalta satava vesi. Kivet.
Eläimet. Ja kasvit.
Kieli on vahva ase. Jo sanat kasvi ja eläin johtavat harhaan. Niihin sisältyy ajatus, että kasvit vain
ovat ja kasvavat, mutta eläimet ihan elävät, eläin
= eläjä. Tämä harhama juontuu mutkan kautta antiikista asti. Englannin sana plant ja sen vastineet
monissa muissa kielissä tulevat latinan sanasta
plantare, ”laittaa paikoilleen”. Eläin puolestaan on
latinaksi animal tai animalis, ja anima tarkoittaa
henkeä tai sielua.

Kasvit siis vain jököttävät paikoillaan, mitä nyt
heiluvat tuulessa joskus, ovat vihreitä ja kasvavat.
Tuossa on jo kolme ihmettä, jos tuulessa heilumista ei lasketa mukaan. Liene syytä avata ihmeet.
Kaikki, mitä kasvit ovat ja tekevät, johtuu siitä,
että ne ovat eläviä organismeja, jotka eivät pysty
vaihtamaan paikkaa. Kasvit ovat hämmästyttäviä,
bipolaarisia kaksoiseliöitä. Maanpäällisillä, vihreillä osilla ne ottavat auringonvalon avulla ilmasta
kaiken, mitä sieltä tarvitsevat. Maanalaisilla, aivan
eri näköisillä osilla ne ottavat sienten ja bakteerien
avulla maasta kaiken, mitä sieltä tarvitsevat.
Kasvit elävät suvereenisti kahdessa eri maailmassa, valon ja pimeyden, ja ovat melkoisia neroja
molemmissa. Niiden, kuten muidenkin eliöiden,
ensisijainen tarkoitus on pitää itsensä hengissä ja
saada jälkeläisiä, mutta siinä sivussa ne pitävät auringon, sienten ja bakteerien avustuksella hengissä
meidät ja suoraan tai välillisesti kaikki muut eläimet. Nämä ihmeet unohtuvat helposti itsestäänselvyyksien harmaana vellovaan mereen.
Tiettävästi kasveiksi sanottuja elämän ylläpitäjiä on vain tällä vähäisellä planeetalla ainakin tässä universumissa. Mistä ne ovat tulleet? Vedestä,
mutta eivät merestä vaan makeasta vedestä. Vain
muutama vähäinen mutka suoraksi vetäen on perusteltua sanoa, että kasvit ovat maaelämään so-
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peutuneita viherleviä. Ne ovat satojen vuosimiljoonien aikana oppineet ottamaan vettä maasta
sisäänsä ja tehokkaasti sittenkin. Mitä me näemme, jos tulemme vilkaisseeksi heinämätästä? Jos
on kesä, näemme paljon kapeita vihreitä lehtiä ja
ehkä jonkun korren ja kukinnon. Emme näe kasvia.
1930-luvulla amerikkalainen tutkija perehtyi
tarkasti ruismättääseen, jossa oli noin 80 kortta. Häntä kiinnostivat erityisesti sen maanalaiset
osat, juuristo. Tarkkojen mittausten ja laskutoimitusten jälkeen hän totesi, että mättäällä oli juuria
yhteensä noin 600 kilometriä. Helsingistä Ouluun ja vähän yli. Juurissa oli tiheässä millimetrin
tai parin mittaisia juurikarvoja. Niitä oli miljardeja,
peräkkäin laitettuna yhteensä 10!000 kilometriä.
Helsingistä Kapkaupunkiin. Ylivoimaisesti suurin
osa kasvista oli maan alla, ja se näkymätön, sienten ja maabakteerien maailmassa elävä osa oli
ihan yhtä paljon kasvia kuin ne lehdet ja korret.
Etelä-Afrikassa elää viikunapuu, jonka juuret tunkeutuvat 120 metrin syvyyteen. Kasvien biomassasta on enemmän maan alla kuin päällä.
Kaikki tietävät, että kasvit yhteyttävät. Kaikki
sen sijaan eivät tiedä, että kasvit eivät osaa yhteyttää. Sinibakteerit osaavat, ja sen vuoksi kasvit
ovat napanneet niitä töihin soluihinsa. Yhteyttämisestä vastaavat viherhiukkaset ovat syntyneet
vapaana elävistä sinibakteereista ja näin syntyi
kaikkien kuivan maan ekosysteemien ravintoverkkojen perusta.
Kasvit siirtyivät aikoinaan maalle ennen eläimiä,
koska eläimet ovat riippuvaisia kasveista, joko suoraan tai välillisesti. Suoraan, jos ne syövät kasveja
ja välillisesti, jos ne syövät kasveja syöviä eläimiä
eli ovat petoja. Suoraan sanottuna eläimet ovat
tällä planeetalla vain loisimassa.
Kaikki oleelliset ekosysteemit ja ravintoverkot
toimisivat ihan hyvin vain yhteyttävien eliöiden,
sienten ja bakteerien varassa. Eläimet ovat elämän
jatkuvuuden kannalta tarpeettomia, ne eivät pidä
elämää yllä vaan kuluttavat muiden eliöiden tuottamia resursseja.
Sellaiset verbit kuin ”tehdä”, ”osata”, ”havaita”
ja ”kommunikoida” liitetään vain eläimiin. Kasvien tekeminen, osaaminen, havaitseminen ja keskinäinen kommunikointi tapahtuu meille eläimille
vieraalla ja oudolla tavalla, melkein kuin toisessa
ulottuvuudessa. Siksi siitä tiedetään vähän, mutta
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jotain kuitenkin. Kasvien kommunikoinnista tulee
ensimmäisenä mieleen viestiminen kasvien kannalta haitallisille tai hyödyllisille eläimille: tuoksut
ja värit, joita eläimet pystyvät havaitsemaan. Älä
syö minua, olen myrkyllinen; eikö minulla olekin
vastustamattomat kukat, tule ja pölytä, saat vähän
mettä; onko nälkä, syö tämä mehukas hedelmä ja
siemenet samalla. Mutta kasvit kommunikoivat
myös toistensa kanssa sekä maan alla että päällä.
Kasvit keksivät internetin jo satoja miljoonia
vuosia sitten. Se on biologis-kemiallinen, maan
alla toimiva salainen verkko, johon ulkopuolisilla
ei ole asiaa – salasanan ymmärtävät vain kasvit ja
sienet. Mykorritsat eli sienijuuret ovat kaikille tuttu asia ainakin jollain tasolla. Jo kauan on tiedetty,
että kasvit saavat erityisesti typpi- ja fosforipitoisia
ravinteita sienirihmastojen kautta.
Paljon tuoreemman tiedon mukaan kasvit lähettävät yksilöitä yhdistävässä rihmastossa toisilleen kemiallisia viestejä, joita jopa eri lajeihin
kuuluvat kasvit osaavat tulkita. Ne varoittavat
toisiaan kasvinsyöjistä ja taudinaiheuttajista; vahingoittunut tai infektoitunut kasvi lähettää viestin
terveelle, joka viestin saatuaan alkaa valmistautua
mahdolliseen hyökkäykseen aktivoimalla muuten
uinuvia puolustusgeenejä. Kasveilla on siis meidän
immuunijärjestelmäämme vastaava biologinen
muisti: joskus ammoin kehittyneet geenit ovat hiljaa ja alkavat toimia vasta, kun ne herätetään.
Samantapaisia kemiallisia viestejä kulkee ilmassa, mutta sienirihmaston kautta viestiminen on
täsmällisempää. Jotkin kasvit erittävät rihmastoon
terveisiä sukulaisille eli kertovat olevansa olemassa juuri siinä missä ovat, verkostoituvat muiden
kanssa. Rihmastossa voi kulkea myös itsekkäitä,
muiden lajien kasvua haittaavia aineita.
Kasvit kuulevat, mutta niiden kuulo on hyvin
valikoiva. On ehkä hiukan harhaanjohtavaa puhua
kuulemisesta, mutta kasvit joka tapauksessa havaitsevat erinäisiä niille merkityksellisiä ääniä eli
ilman värähtelyjä tietyllä taajuudella. Jos naapurin
kimppuun on päässyt lehtiä rouskutteleva perhosen toukka, nimenomaan rouskutusääni voi saada kasvin hälytysgeenit päälle ja se alkaa tuottaa
toukkaa torjuvia yhdisteitä.
Monet kukat ovat hyönteispölytteisiä. Kasville
kelpaavan pölyttäjähyönteisen, vaikkapa kimalaisen, surina tai pörinä on usein hiukan erilaista kuin
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jonkun joutavan kärpäsen. Siksi kimalaisen pörinä
saa kasvin heteet vapauttamaan siitepölyä, kärpäsen surina ei. Jos haluat ruusujesi kasvavan hyvin,
soita niille klassista intialaista musiikkia!
Kasvit näkevät. Näkeminen on valon havaitsemista, mutta kasvien näkö, ”valon taju” on erilainen kuin eläinten. Kasvit pystyvät kaappaamiensa
sinibakteerien avulla tunnistamaan valon laadun
eli värin ja määrän eli kirkkauden, ja tätä kasvien
kykyä me eläimet saamme kiittää olemassaolostamme. Kaikki ravintomme tulee viime kädessä
kasvien ja valon hyvin erityislaatuisesta suhteesta. Valoon perustuu myös itäminen, kukkiminen,
lehtien puhkeaminen ja variseminen, useimmat
kasvien elintoiminnot. Laita nuori kasvi ruukkuineen laatikkoon, jossa on reikä yhdellä seinällä.
Kasvunopeudesta riippuen kasvi työntyy reiästä
ulos jonkun ajan kuluttua, se haluaa pois pimeästä
valoon, joka tarkoittaa kasville elämää.

Eläimillä havaitseminen ja reagoiminen perustuvat keskushermostoon, jonka ydin on havaintoja tulkitsevat aivot. Ääreishermot vain tuntevat,
mutta eivät pysty reagoimaan ilman aivojen lähettämää vastetta. Kasvit ovat tässäkin suhteessa
erilaisia. Jokainen lehti, jokainen kasvin elävä osa
sekä havaitsee että reagoi ja tekee ratkaisuja itsenäisesti, ja lähettää tärkeät viestit eteenpäin koko
kasvin ”tietoon”, jos syytä on. Kasvien äly, kyky
toimia tarkoituksenmukaisesti, on siis kollektiivista! Siksi kasvin voi jakaa osiin, joista kasvaa uusia
kasveja.
Olen opettanut kasvitiedettä yliopistossa
noin 30 vuotta. Vuosi vuodelta kasvit tuntuvat
kiinnostavan opiskelijoita vähemmän. Yksi syy
on ihan varmasti se, että ne lähes lyödään laimin
koulujen biologian opetusohjelmissa. Ei voi olla
kiinnostunut asiasta, josta ei tiedä mitään eikä
siksi ymmärrä mitään.
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