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TEIJA ALANKO |  KASVIT 
KULTTUURIN SEURASSA

Kulttuurin rinnalla kasvaneiden hyöty- ja seura-
laislajien historiassa on kyse ihmisen ja kasvien 
vuorovaikutuksesta menneisyydessä. Jos ihminen 
onkin kasveja hyödyntänyt, ovat kasvit samal-
la hyötyneet ihmisen läsnäolosta, joko suoraan 
hoivaa saaden tai omin neuvoin, vallaten ihmisen 
muokkaamia kasvupaikkoja. Kasvien tarkoituksel-
linen kasvattaminen, viljely, domestikointi ja jalos-
tus olivat valtava harppaus luonnonkasvien muut-
tumisessa ja mukautumisessa ihmisen kulttuuriin 
kuuluviksi hyötykasveiksi. Pitkän ajan kuluessa 
tämä prosessi on erottanut luonnonvaraiset lajit 
niiden jalostetuista, ihmiskasvatuksessa elävistä 
lajikkeista. 

Kasvien historia kasvoi erottamattomaksi 
osaksi ihmisen historiaa. Viljely- ja puutarhakas-
veista tuli ihmisen seuralaisia siinä missä koti-, 
lemmikki- ja tuotantoeläimistäkin. Ihmisten var-
haisessa, mutta jo hyvinkin kehittyneessä kult-
tuurissa tuhansia vuosia sitten saattoi kasvien 
viljelyyn ottaminen lähteä ensin niin sanotuista 
puutarhalajeista viljakasvien sijaan. Puutarha ei 
ehkä alun perin ollut sellainen, minä sen nykyään 
näemme. Kasvien viljelyn alkuvaiheessa luonnon-
ympäristössä eläneet ihmiset saattoivat perustaa 
primitiivisiä vihannespuutarhoja asumustensa 
läheisyyteen. Luonnosta saatettiin siirtää asutuk-
sen yhteyteen sellaisia hyödyllisiä kasveja, joista 
käytettiin lehtiä ja juuria, jo ennen kuin opittiin 

siemenestä kylvämisen tapa. Vihannesten kasva-
tus on siis voinut edeltää myös viljanviljelyä. Tätä 
seuranneessa vaiheessa kasvien viljelyssä puutar-
han ja pellon ero ei ehkä ollut niin selkeä kuin nyky-
ään. Aiemmat viljapellot eivät olleet niin puhtaan 
yksilajisia kuin mihin tämän päivän tehoviljelyssä 
ollaan tultu, eikä puutarhoissa ehkä kasvatettu 
niin runsasta lajistoa kuin nyt suositaan. Niinpä 
menneisyyden pellot ja puutarhat eivät eronneet 
nykypäiväisiin nähden niin silmiinpistävästi lajidi-
versiteettinsä suhteen.

Viljanviljelyn merkitys kulttuurin muutok-
selle on ollut suuri, niin hyvässä kuin pahassakin. 
Aihetta on tutkittu paljon ja sen varhaishistoriasta 
pohjoisemmilla alueilla saadaan jatkuvasti uutta 
tietoa, josta tutkijoilla on edelleenkin erilaisia tul-
kintoja. Viljakasvien historia on oma laaja kenttän-
sä, johon en tässä puutu enempää. Sen sijaan puu-
tarhakasvien, joihin lukeutuvat nykykielenkäytössä 
erotettavat hyöty- ja koristekasvit, historia on oma, 
yhtä lailla laaja lohkonsa. Vaikka nykyään usein 
arvotetaan eri lailla hyöty- ja koristekasveja, saa-
ti rikkaruohoja, entisaikaan myös koristekasvien 
mielihyvää tuottavia ominaisuuksia pidettiin hyö-
dyllisinä. Moni kukkapenkin kaunistaja oli konk-
reettisessa hyötykäytössä. Keskiajan luostareissa 
kasvit olivat hyödyllisiä tuodessaan mielenrauhaa, 
ja hyödyn ajallakin koristekasvien kauneuden kat-
sottiin virkistävän sielua. Puutarhakasvien rinnalla 
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ihmiskulttuurin mukana ovat aina kulkeutuneet 
niin kutsutut kulttuurinseuralaislajit, jotka ovat 
hyötyneet ihmisen luomista kasvupaikoista, kulke-
neet ihmisen kantapäillä, mutta joita ihmiset ovat 
myös hyödyntäneet, mahdollisesti sekä keräten 
että myös tarkoituksellisesti kasvattaen. 

Historialliset eli kirjalliset lähteet tarjoavat 
hyvin niukasti tietoa kasvien hyödyntämisestä kes-
kiaikaisesta Suomessa, kuten tuolloin jo kaupun-
giksi kasvaneessa Turussa, mutta arkeobotaniikka 
eli kasviarkeologia on paljastanut ruokakulttuuriin 
ja lääkintään kuuluvia kasvilajeja, sekä kirjallisissa 
lähteissä täysin näkymättömiä kulttuurinseuralais-
lajeja. Esimerkiksi varhaisimman Turun 1300-lu-
vulle yltävistä, vettyneenä säilyneistä ja arkeolo-
gisten kaivausten tavoittamista maakerroksista 
on tutkimuksissa löydetty monipuolinen ja joissa-
kin kohteissa hyvin säilynyt kasvijäänneaineisto. 
Kulttuurin seuralaisina kasvavat kasvilajit kerto-
vat omaa historiaansa ympäristönmuutoksesta 
talonpoikaisen maiseman vaihtuessa urbaaniksi. 
Myös vierasperäisen kasvilajiston lisääntyminen 
osoittaa muutosta kylästä kaupungiksi. Kaupunki-
asutukselle tyypillinen kulttuurikasvillisuus asettui 
kaupunkiympäristön luomiin, usein runsasravin-
teisiin tai tallattuihin kasvupaikkoihin. Keskiajalle 
tyypillinen kulttuurikasvilajisto löytyy suomalai-
sesta kaupunkiympäristöstä vielä uudella ajallakin, 
kuten 1700-luvun Helsingistä, samoin kuin muis-
takin Itämeren piirin kaupungeista esimerkiksi 
Ruotsin ja Tankan puolella.

Kulttuurinseuralaislajeja olivat esimerkiksi 
piharikkaruohot ihmisten ja pienten kotieläinten 
tallaamilla pihoilla ja poluilla, kuten myrkyllinen 
hukanputki sekä ravintokäyttöön sopivat muinais-
tulokkaat kylämaltsa, jauhosavikka ja pölkkyruoho. 
Keskiaikaisilla vihannesmailla kasvatettiin lehti-
vihanneksina lajeja, jotka myöhemmin miellettiin 

koristekasveiksi tai rikkaruohoiksi, kuten malvoja, 
hierakoita ja savikkakasveja, sekä ehkä myös pi-
hatähtimöä, vanhaa värjäyksessä käytettyä lajia. 
Vanhoja peltorikkaruohoja olivat kiertotatar, ruis-
kattara ja ruiskaunokki, joka oli ehkä myös koris-
te- ja hyötykasvi. Muita kulttuurikasveja keskiajan 
Turussa olivat muun muassa ukontatar, niittyhu-
mala, mustakoiso, rautanokkonen, linnunkaali, pel-
tohatikka, peltotaskuruoho ja nokkonen. Urbaanin 
ympäristön likaantumista indikoivat ojaleinikki ja 
konnanleinikki. Jokirannan ja meren läheisyydestä 
kertoivat muun muassa vanha hyötykasvi niitty-
mesiangervo, vanha lääkekasvi punakoiso ja vanha 
väri- ja rohtokasvi keltaängelmä. 

Keskiajan loppupuolella monet hyötykas-
vit olivat kotiutuneet käyttöön Suomessa, niin 
luonnosta kerätyt kuin puutarhoissa kasvatetut. 
Kasvien käyttötarkoitukset myös muuttuivat ajan 
myötä, monesta nykyään koristekasvina tunnetus-
ta lajista hyödynnettiin kasvin vaikuttavia aineita 
muun muassa lääkinnässä. Esimerkiksi Naantalin 
luostarilla saatettiin käyttää myrkyllistä lehtoaki-
leijaa, joka ehkä tunnettiin ihorohtona Ruotsissa 
1400-luvulla. Kasviarkeologisten löytöjen perus-
teella Naantalin kasvirohtoihin kuului hullukaali, 
jonka versoista ja siemenistä voitiin valmistaa 
tehokasta kipulääkettä. Hullukaalin siemenjään-
teitä on löydetty Suomessa aina viikinkiaikaisista 
maakerroksista asti, muualla maailmassa lajin 
käyttö oli vieläkin vanhempaa. Antiikin aikaan se 
toimi särkylääkkeenä, hallusinaatiokasvina ja puu-
dutusaineena. Myös katajaa löytyi kasvijäänteenä 
luostarikirkon keskiaikaisista maakerroksista. Lajia 
käytettiin muun muassa mausteena oluessa ja 
lääkkeenä edistämään ruuansulatusta. Katajan an-
tiseptistä pihkaa käytettiin haavoihin. Naantalissa 
hyödynnettiin myös orvokkia ihonhoitorohtona, 
sekä särmäkuismaa tulehdusten hoitoon kääreis-



13

S o L A n U M  D U L C A M A R A



14

sä, ruokahalun puutteeseen ja mielisairauksien 
hoitoon. Särmäkuisma oli myös hyvä värikasvi. 
Lajia käytetään edelleen luontaislääkinnässä ma-
sennuksen hoitoon. Luostarin keskiaikaisiin kasva-
tettuihin tai kerättyihin hyötykasveihin kuuluivat 
myös ahomansikka ja vadelma.

 Reformaatioperiodille ajoittuvissa maaker-
roksissa Naantalin luostarikirkolla oli sekä puu-
tarhakasvien jäänteitä että luonnonmarjojen eli 
keräilykasvien siemeniä. Kun luostarin talous kiris-
tyi reformaation myötä, piti ruokataloudessa ehkä 
turvautua entistä enemmän omavaraistalouteen, 
kuten luonnonmarjojen keräilyyn. Luonnonmarjat 
olivat merkittävä osa myös tavallisten kotitalouk-
sien ravinnosta keski- ja uudella ajalla. Naantalissa 
ahomansikan ohella marjoista käytettiin mustik-
kaa, puolukkaa, juolukkaa, karpaloa, sianpuoluk-
kaa, variksenmarjaa ja kotipihlajaa, joka oli sekä 
ravinto-, lääke- että värikasvi. Vanhoista hyöty-
kasveista luostarissa oli reformaatioajalla käytössä 
muun muassa tekstiilikuitukasvit hamppu, humala 
ja nokkonen, sekä lääkekasvi keltamo. Humala oli 
toki myös oluen raaka-aine ja nokkonen hyvin-
kin monikäyttöinen. Nokkosella lääkittiin montaa 
vaivaa, ja sitä käytettiin ravinnoksi sekä lankojen 
ja kankaiden värjäykseen. Uuden ajan puolella 
1500-luvun lopulla Turun linnan puutarhassa tun-
nettiin jo hyvä valikoima lääke-ja maustekasveja. 
Näitä olivat muun muassa tähkälaventeli, timjami, 
fenkoli ja rosmariini.

Kasvit ovat kulkeneet kulttuurin seurassa 
niin esihistoriallisena kuin historiallisenakin aika-
na. Jo varhain alkanut globalisaatio aikaansai kas-
vien siirtelyä ympäri maailmaa, aina Silkkitiestä ja 
Kolumbuksesta Wardian Caseen. Silkkitietä myö-
ten aasialaiskasvit saavuttivat Euroopan, ja uuden 
mantereen löydyttyä vuonna 1492 sieltä alettiin 
tuoda hyöty- ja koristekasveja eurooppalaiseen 

kulttuuriin istutettavaksi. Peruna juurtui hitaasti 
mutta varmasti suomalaisuuteen, tomaatista tuli 
italialaisen pitsa- ja pastakulttuurin tunnusmerkki. 
Uusia puuvartisia puutarhakasveja ja perennoja 
tuotiin Eurooppaan lauhkealta vyöhykkeeltä Kii-
nasta, Koreasta, Japanista sekä Pohjois- ja Etelä-
Amerikasta: magnolioita, ruusuja, jasmikkeita, 
alppiruusuja ja atsaleoja. Suosittuja tuontikasveja 
ryhdyttiin myös kasvattamaan ja jalostamaan eu-
rooppalaisilla taimitarhoilla muun muassa Rans-
kassa, Englannissa ja Hollannissa. Eksoottisten 
kasvien keräily ja kasvatus sekä niiden kansainvä-
linen kauppa lisääntyivät Euroopan siirtomaaval-
tojen laajetessa ja kilpaillessa keskenään 1800-lu-
vulla. 

Brittiläinen botanisti Nathaniel Ward ke-
hitteli 1820-luvun lopussa keksinnön, joka kirjai-
mellisesti sinetöi kasvien voittokulun mantereelta 
toiselle. Ward kasvatti yöperhosia sinetöidyissä la-
sipulloissa, ja havaitsi saniaisten ja heinän itäneen 
yhdessä pullossa ja kasvavan pienessä maan mu-
rusessa. Hän jätti pullon sinetöidyksi neljäksi vuo-
deksi huomaten heinän jopa kukkivan. Hän teetti 
puusepällä tiiviin lasivitriinin ja totesi siellä kas-
vavien saniaisten menestyvän. Globaalin kasvita-
louden syntymisen mahdollistanut Wardian! Case 
oli lasikattoinen, liikuteltava, sinetöity puulaatikko, 
yksikkökasvihuone, joka mullisti kasvien hengissä 
säilymisen niiden kulkiessa pitkillä laivamatkoilla 
ympäri maapallon. Tätä ennen eksoottiset kasvit 
olivat kärsineet pitkillä merimatkoilla altistues-
saan kylmälle, suolaveden kyllästämälle ilmalle 
sekä valon ja kasteluveden puutteelle. Kasvit oli 
täytynyt kuljettaa siemeninä tai juurakoina. War-
dian Casessa voitiin kuljettaa nuoria taimia laivo-
jen kannella päivänvalossa. Laatikkoon tiivistynyt 
kosteus piti ne kasteltuina, mutta ne olivat turvas-
sa suolavesipärskeiltä. Kasvit selviytyivät merellä 
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luomalla itse oman pienilmastonsa tilapäisasu-
mukseensa. Wardian Case aiheutti vallankumouk-
sen talouskasvien globalisoimisessa. Wardin laa-
tikoissa salakuljetettiin Kiinasta 20 000 teekasvia 
brittiläiseen Intiaan, jossa saivat alkunsa Assamin 
teeplantaasit. Brasilialaisen kumipuun taimet mat-
kasivat Wardin vitriineissä laivalla Ceyloniin aloit-
tamaan kumipuuplantaasit. 

Ihmisten suhde seuralaiskasveihinsa, niin 
puutarhoissa kasvatettuihin kuin talojen ja nave-
toiden nurkille asutteneisiin, muuttui samalla kun 
suhde luontoon kokonaisuudessaan. Tämä tapah-
tui väistämättä 1800-luvun puolivälissä uuden 
tiedon ja ymmärryksen myötä, kun englantilainen 
luonnontieteilijä Charles Darwin avasi osin vasta-
hakoisetkin silmät huomaamaan luonnon histori-
aa. Kerätessään tutkimusmatkallaan jo muinoin 
kadonneiden eläinlajien fossiileita, Darwin alkoi 
pohtia eläinten ja fossiilien maantieteellistä levin-
neisyyttä, ja tutkia eliölajien muuttumista. Syntyi 
teoria luonnonvalinnasta, jollaista oli kehitellyt 
myös luonnontieteilijä Alfred Russel Wallace, jos-
kin Darwin sai kunnian teoksellaan Lajien synty, 
joka ilmestyi 1859. Tutkimus eliöiden muuttumi-
sesta evoluution myötä ja luonnonvalinnan toimi-
minen evoluution katalysaattorina loi pohjan nyky-
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aikaiselle biologialle antamalla loogisen selityksen 
elämän monimuotoisuudelle.

Samalla kun ihminen yhä enemmän jalosti 
koriste- ja ravintokasveja, vieden luonnonlaje-
ja kauemmaksi luonnollisuudestaan hoidetuissa 
puutarhoissaan, alkoi, ehkä tuon luontosuhteen 
muutoksen ja luonnon uuden ymmärtämisen 
kautta, herätä kaipuu takaisin luonnonmukaisuu-
teen. Puutarhuri William Robinson kirjoitti villistä 
puutarhasta vuonna 1870. Hän keskittyi puutarha-
suunnitelmissaan kasvien luonnolliseen kasvuun 
ja suosi kotimaisia ja eksoottisia perennoja, jotka 
kestivät vuoden ympäri. Hän halusi kääntää huo-
mion puolivilleihin, rouheampiin luonnonniittyihin 
puutarhojen perillä ja puistoissa.

Tänä päivänä luonnonniitty on uudelleen-
noussut trendi, pölyttäjät ja niiden suosimat niit-
tykasvit ovat arvossaan, ollessaan samaan aikaan 
reunalla kadota. Ihminen on jälleen herännyt lä-
hentymään kasveja niiden alkuperäisessä asussa, 
yrittäen sulkea kasvien historian ympyrää. Vaikka 
alkuperäiseen ihmisen kulttuurin koskematto-
maan kasviluonnon tilaan emme enää voi palata, 
voimme ymmärtää ja arvostaa kasveja erotta-
mattomana, välttämättömänä osana kulttuuria ja 
elämää.
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