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   19.7.17 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin 153 italialaisen henkilön viikon mittaisista 

ruokapäiväkirjoista heidän ravintonsa jättämät hiilijalanjälki (carbon footprint (CF, CO2 eq/pv), 

veden kulutus (the water footprint WF litraa/pv) ja maankäytön tarve  (the ecological footprint EF 

global m
2
/kg) .                                                                                                   Kuva alla: Geralt  Pixabay.com 

 

   Osallistujista 1/3 oli sekasyöjiä, 1/3 lakto-ovo-vegetaristeja ja 1/3 vegaaneja.  

   Keskimääräinen painoindeksi, ravinnosta saatu kokonaiskalorimäärä (tutkimusviikon 

aikana), ikä ja sukupuolijakauma ei eronnut ryhmien välillä.  

   Vegaanien hedelmien ja vihannesten käyttö oli odotetusti korkeinta, ka 871 g/pv, lakto-

ovo-vegetaristeilla 679 g/pv.  Sekasyöjien hevi jäi vähäiseksi 386 g/pv. 

   Eläinperäisiä ruokia, kuten lihaa, kalaa, munia ja maitotuotteita ja eläinrasvoja  kului  

   sekasyöjillä yhteensä keskimäärin 357 g/päivä,  

   lakto-ovo-vegetaristeilla niukka 83 g/päivä (sisältäen myös juodun maidon) ja  

   vegaaneilla tietenkin 0 g/pv.   

 

    Vaikka eläinperäisten tuotteiden käyttö oli noinkin vähäistä (350 g tulisi pelkästään jo 3.5 

dl:sta maitoa ja 83 g yhdestä kananmunasta!)  sekasyöjien ravinnon aiheuttamat haitalliset 

ympäristövaikutukset olivat suurimmat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmental footprints: Daily carbon (a), water (b), and ecological (c) impacts expressed as average of 7-

day  food records (grams of CO2 equivalent/d, litres of H2O/d, and square meters of land/day. PMC 
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                                                                                            Yksilöllinen vaihtelu oli kuitenkin suurta:  

                                                                                            2 vegaania, jotka osoittautuivat 

                                                                                             runsaasti eksoottisiakin hedelmiä  

                                                                                             syöviksi fruitaristeiksi, käyttivät niin 

                                                                                             paljon luonnonvaroja, että heitä 

                                                                                             enemmän näin tekivät  vain 7 lakto- 

                                                                                             ovo-vegetaristia ja 23 sekasyöjää,  

                                                                                             kustakin 51 henkilön ryhmästä.   

 

                                                                                             3 selvästi ryhmästään myönteisesti  

                                                                                             poikkeavaa sekasyöjää puolestaan pääsi  

                                                                                             yhtä mataliin lukemiin kuin 2 lakto-ovo- 

                                                                                             vegetaristia ja 16 vegaania. 

    

 Vegaanien dieetti oli vähärasvaisin, ja ryhmistä lähimpänä välimerellistä dieettiä sekä 

italialaisia ravintosuosituksia.   

    Proteiinia ja rasvaa sekasyöjät söivät eniten, lakto-ovo-vegetaristien ja vegaanien välillä ei 

ollut eroa proteiinin saannissa.  

 

    Vaihtamalla eläinperäisiä ravinnonlähteitä kasviperäisiin, voidaan torjua lukuisia ei-

tarttuvia sairauksia ja vähentää ympäristökuormitusta.   

    Välimerellinen dieetti pohjautuu pääosin kasviksiin, ja sitä voidaan suositella niin 

terveellisyytensä kuin ympäristövaikutustensakin osalta. Välimerelliseen dieettiin kuuluvat 

mm. pastaruuat, vihannekset, hedelmät, palkokasvit, oliiviöljy ja kala. Alkoholin käyttö 

rajoittuu korkeintaan 12 grammaan päivää kohden. Sen sijaan se ei sisällä punaisen lihan, 

voin, makeiden virvoitusjuomien tai perunoiden käyttöä. 
     Tutkijat toteavat että eläinperäisten tuotteiden vaihtaminen kasviperäisiin 
ravinnonlähteisiin olisi ympäristön kannalta hyödyllistä, huomioiden että riippumatta 
noudatetusta ruokavaliosta, henkilöiden kannattaa kustakin tuoteryhmästä suosia lähellä 
tuotettuja elintarvikkeita.  Rosi A, Mena P, Pellegrini N et al.  Environmental impact of omnivorous, ovo-lacto-

vegetarian, and vegan diet. Sci Rep 2017; 7: 6105.  Published online 2017 Jul 21. doi:  10.1038/s41598-017-06466-8 
 

Papujen suosiminen naudanlihan sijasta  
vähentäisi peltomaan tarvetta 42%  
ja hoitaisi ½ -3/4 U.S.A:n tavoitteesta  
vähentää kasvihuonekaasuja vuoteen 2020  
mennessä. Harwatt H, Sabaté J, Eshel G, Soret S, Ripple W.  

Substituting beans for beef as a contribution toward US climate 

 change targets. Clim Change. Published online May 11, 2017. 

 

https://dx.doi.org/10.1038%2Fs41598-017-06466-8


Kun WWF 2/17 julkaisi tuoreen lihaoppaansa, media julisti  
”Kotimainen naudanliha sai synninpäästön!”     No, ei se ihan niin mennyt.  
 

WWF lihaopas 2/2017  https://wwf.fi/lihaopas/:  Lihantuotanto on sekä suoraan että 
välillisesti suurimpia uhkia hälyttävästi heikkenevälle luonnon monimuotoisuudelle.  

Myös suomalaisella lihantuotannolla ja -kulutuksella on vaikutuksia sekä globaalisti että 
paikallisesti. Ilmastonmuutoksen, Itämeren ja luonnon monimuotoisuuden kannalta on siis 
ratkaisevaa, kuinka paljon ja minkälaista lihaa syömme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         Kuva: Pixabay.com 

https://wwf.fi/lihaopas/ : 

• Jos syöt nautaa tai lammasta, valitse luomutuotannossa kasvanutta tai muuta 

luonnonlaitumella käyskennellyttä kotimaista tai kotimaista riistaa.            

Laiduntaessaan perinneympäristöissä eläimet ylläpitävät arvokkaita elinympäristöjä.  
•  Jos syöt sikaa, valitse luomupossu.  
•  Jos syöt broileria, valitse luomubroileri. Luomurehutuotannossa ympäristö ei kuormitu 

torjunta-aineista.  
• Vältä ulkomaisia kananmunia (kuivatuotteissa keltuaisjauheena).  

Luomumunat ja muut soijattomasti tai vastuullisesti tuotettua soijarehua syöneiden 

kanojen munat ovat ympäristön kannalta parhaat valinnat.  
• Juuston ilmastovaikutus on pienempi kuin naudan, mutta huomattavasti suurempi kuin 

kasvisten. Lisäksi tuotanto aiheuttaa vesistöjä rehevöittäviä päästöjä. Jos syöt juustoa, 

valitse kotimainen luomujuusto. 
• Kalatuotteiden valintaan saat apua WWF:n Kalaoppaasta. 

 
Emme päivittäin osta autoa tai tee kotiimme energiatehokkuusremonttia. 
Päätöksen siitä, mitä syömme, teemme sen sijaan jopa viidesti vuorokaudessa. 
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Ruoka kuluttaa 70% maapallon makeasta vedestä. 
Noin 1/3 kaikesta tuottavasta maa-alasta käytetään ruoan tuotantoon.  
 

 
                                                                                                            Kuva: PublicDomainPictures   Pixabay.com 
 

Maanviljelyn ja karjatalouden laajeneminen ovat tärkeimpiä syitä metsäkadon 
lisääntymiseen. Viljelyskäyttöön ei voi jatkuvasti raivata uutta maata luonnon 
monimuotoisuuden kärsimättä.  
 
Paras ilmasto- ja ympäristöteko on vähentää lihansyöntiä ja lisätä ruokavalioonsa sen 
sijaan kasviksia. Niitä esitellään WWF:n Lihaoppaan ”suosi”-kategoriassa. 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                 5 



10% vuosien 2008–2009 soijasadosta viljeltiin vasta hakatuilla hakkuaukeilla Amazonilla 
(Swedwatch 2010).  Yli 80 prosenttia soijasta murskataan karjan rehun raaka-aineeksi.  
 
Keskimääräinen EU-kansalainen kuluttaa vuodessa 61 kiloa soijaa, josta 93% koostuu 
eläinten rehusta.  
 
Lihakarjan, sikojen ja broilerien lisäksi soijarehulla ruokitaan lypsykarjaa, munintakanoja 
sekä kasvatettuja kirjolohia (FinFood, 2008). Vuosien 2005-2009 aikana Suomeen 
maahantuodun rehusoijan määrä on vaihdellut 150–200 miljoonan kilon välillä (Tulli 2010). 
Maahantuoduista soijajakeista 98 prosenttia tuotiin rehuteollisuuden tarpeisiin (WWF 

Suomen raportti 2010).  

 

 
Maa- ja metsätaloustuottajien etujärjestön MTK:n kotieläinasiamies Jukka Rantala 
huomauttaa (2/17), ettei suomalaisissa sikaloissa ja broilerikasvattamoissa käytetä 
soijarehua läheskään yhtä paljon kuin esimerkiksi muissa EU-maissa. ” Sikojen rehusta 
soijaa on noin 7–8 prosenttia ja broilerien rehusta noin 15 prosenttia, kun maailmalla 
vastaavat luvut ovat 20 ja 28 prosenttia.” 

 
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) mukaan yhden nautakilon tuottamiseen 
tarvitaan n.8 kg viljaa. Sikakilo vie viljaa 3 kg (Ruokatieto.fi).  

 
 

                                                                                                                                                             6 



Viljelyskelpoisen maan vähentyessä Yhdysvaltojen ja Kiinan kaltaisista vilja-aitoista soijan 
tuotannon laajentumispaineet kohdistuvat Etelä-Amerikkaan ja Saharan eteläpuoleiseen 
Afrikkaan. Paikallinen lainsäädäntö ja hallinto ovat Etelä-Amerikassa usein heikkoja ja 
halpaa työvoimaa on runsaasti tarjolla.  Amazonin alueella soijan tuotanto on kasvanut 
peräti 425 prosenttia vuosien 2001–2006 välillä (WWF International 2008b, Xinhua 2008).  

 

                                                                                                                                                            Kuva: Kolibri5   Pixabay.com 

 

V. 2006  maailman soijasadosta n. 55% oli geenimuunneltua (The Dutch Soy Coalition 2008). 
Geenimuuntelu ei lisää soijan kasvuominaisuuksia mutta tekee sen Round Up -torjunta-
aineen kestäväksi, mikä mahdollistaa tämän glyfosaattia sisältävän torjunta-aineen 
massiivisen käytön soijaviljelmillä. Mitä enemmän torjunta-aineita käytetään, sitä 
vastustuskykyisemmiksi myös rikkaruohot niille tulevat minkä vuoksi torjunta-aineen 
määrää joudutaan lisäämään entisestään ja käyttämään myös ympäristölle myrkyllisiä 
torjunta-aine -cocktaileja (The Dutch Soy Coalition 2008).  
GM-soijan siemeniä ja Round Up -torjunta-ainetta valmistaa maailmassa ainoastaan yksi 
yritys, Monsanto, mikä tekee GM-soijan viljelijät riippuvaisiksi kyseisestä yhtiöstä. 
 
Glyfosaatilla on ollut argentiinalaisille mahdollisesti myös suoria negatiivisia vaikutuksia: . 
Kuvajournalisti Pablo Piovano, maaseudun lääkäreitä haastateltuaan, työsti aiheesta The 
human cost of agrotoxins -kuvasarjan. Piovanon mukaan Argentiinassa käytetään muitakin 
muualla jo kiellettyjä torjunta-aineita. Lähde: Tomma so Perrone, The cost of human agrotoxins – how glyfosate 

is killing Argentina, Lifegate, Published on 11 NOV 2015.                                                 Wuzefe  Pixabay.com   
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 Soijan viljely ei ole tuonut hyvinvointia paikallisyhteisöille.  
Argentiinassa köyhyysrajan alapuolella elävien osuus väestöstä kymmenkertaistui vuoden 
1970 viidestä prosentista 51 prosenttiin vuoteen 2002 mennessä. 
 
 Pohjois-Brasiliassa tehotuotannon mukaisella soijapellolla tarvitaan yksi tai kaksi 
työntekijää 400 hehtaaria kohden, kun taas pienimuotoinen soijanviljely työllistää 80 
työntekijää samalla 400 hehtaarilla. Vientisoijasta ei Brasiliassa tarvitse maksaa veroja, 
joten soijan viljely ei lisää valtion tuloja (The Dutch Soy Coalition 2008). Suurin osa soijapelloista 
saaduista voitoista meneekin suurten maanomistajien, pankkien, välittäjien ja 
jälleenmyyjien taskuihin (WWF International 2006).  

 
 Toisinkin voisi olla, kts. www.responsiblesoy.org 
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Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) mukaan ruokamme valmistuksessa käytetään 
enemmän luonnonvaroja kuin mitä kuluu muihin elämän osa-alueisiin, kuten 
liikkumiseemme tai asumiseen (Seppälä et al. 2009).  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eläinten syötäväksi kasvattamisen kasvihuonekaasuvaikutukset ylittävät 
globaalisti sen mitä kaikkien autojen, junien, laivojen ja lentokoneiden 
aiheuttamat päästöt yhteensä. 

Elokuvia aiheesta:  
MEAT THE TRUTH copypastegooglaa ->  https://www.youtube.com/watch?v=hHCCFjB8M48  

 

AN INCONVENIENT TRUTH  https://www.youtube.com/watch?v=Qq_7tVqAQ-s                         9 
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YK:n raportissa vuodelta 2010 todetaan että eläintuotteet aiheuttavat enemmän 
vahinkoa ympäristölle kuin rakennusmateriaalien -kuten sementin, muovin ja 
metallien – valmistus. Hertwich, E., van der Voet, E., Suh, S., Tukker, A., Huijbregts M., Kazmierczyk, P., Lenzen, M., McNeely, 

J., Moriguchi, Y UNEP (United Nations Environment Programme 2010) Assessing the Environmental Impacts of Consumption and 
Production: Priority Products and Materials, A Report of the Working Group on the Environmental Impacts of Products and Materials to 
the International Panel for Sustainable Resource Management.  
 

Figure 5.7: Ranked contribution of produced goods to total environmental impacts 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Copyright © United Nations Environment Programme, 2010 

Kts. yllä seuraavien tuotantojen aiheuttama kuormitus maapallolle: Livestock farming 

(eläintuotanto),  Meat processing, Milk processing ja vertaa esim. Plastics/ Synthetics. 
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YK:n ilmastosopimuksen mukaan ilmastonmuutoksella tarkoitetaan suoraa tai 
epäsuoraa muutosta, jonka aiheuttaa ihmisen ilmakehän koostumusta 
muuttava toiminta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Kuva: Myrsky Californiassa. Tpsdave  Pixabay.com 

 Ilmakehässä luonnostaan esiintyvät tärkeimmät kasvihuonekaasut ovat vesihöyry (H2O), 
hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O) ja otsoni (O3). Ihmiskunta lisää kaiken 
aikaa ilmakehän kasvihuonekaasujen määrää.   

Hiilidioksidi (CO2) on voimakkain ihmisperäisistä kasvihuonekaasuista. Hiili on luonnossa 
jatkuvassa kierrossa eri varastojen välillä. Kun ilmaan tuotetaan uutta hiilidioksidia, hiilen 
luonnollinen kiertokulku jakaa tämän lisän ilmakehän, valtamerten ja kasvipeitteen (ja 
maaperän) kesken.  Arviolta 45 % ihmiskunnan ilmaan päästämästä hiilidioksidista on jäänyt 
ilmakehään, 30 % on päätynyt valtameriin ja 25 % kasveihin ja maaperään. 

 Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo näkyvissä: ilmasto lämpenee, meren pinta nousee 
ja jäätiköt sulavat kiihtyvällä tahdilla. 
    Ennusteiden mukaan  

• kuivilla alueilla kuivuus lisääntyy 

• sään ääri-ilmiöt voimistuvat kaikkialla maailmassa: odotettavissa on yhä 
voimakkaampia hirmumyrskyjä, tulvia, rankkasateita ja helleaaltoja.  
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•  monet kasvi- ja eläinlajit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon, koska ne eivät ehdi 
sopeutua muuttuvaan ilmastoon.  
 

 
• ilmastonmuutos vaikuttaa myös turvallisuuteen: ilmastopakolaisten määrä kasvaa, 

kun viljelysmaita tuhoutuu tai kuivuus estää viljelyn. Myös taistelu puhtaasta vedestä 
kiihtyy. 
 

Ilmastonmuutoksen täydellinen pysäyttäminen on nykytiedon valossa mahdotonta.  
Monet ihmisen toiminnasta syntyvät kasvihuonekaasut säilyvät ilmakehässä satoja vuosia.  
Ne lämmittävät ilmastoa, vaikka uusien päästöjen tuottaminen lopetettaisiin välittömästi.  
Ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin periaatteessa hidastaa niin paljon, etteivät 
ympäristölle ja ihmisille aiheutuvat vahingot ole ylitsepääsemättömiä. Tämä kuitenkin 
edellyttää, että ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin tartutaan välittömästi.  
Lähde: www.CO2-raportti.fi 
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                                                                                                                                                                                                  Kuvat: Pixabay.com 

 
 

                                                                                         
                                                                                                           Luonnonsuojelujärjestö WWF 
                                                                                                           Suomen ohjelmapäällikkö 
                                                                                                           Jussi Nikula:  
                                                                                                         ”Jos haluaa tuottaa lihaa,  
                                                                                                           tuotantoeläimille täytyy ensin   
                                                                                                           ruokaa, minkä lisäksi märehtijät 
                                                                                                           tuottavat ilmakehään 
                                                                                                          metaania:  
                                                                                                          Jos lautasella on pihvi, on jossain 
                                                                                                          syntynyt kasvihuonepäästöjä 
                                                                                                          enemmän kuin siinä 
                                                                                                          tapauksessa, jos lautasella olisi  
                                                                                                         härkäpapuja.”  
                                                                                                         Nikulan mukaan lihapullat ja  
                                                                                                         muusi –annoksen hiilijalanjälki  
                                                                                                         on yli kaksinkertainen 
                                                                                                          härkäpapupihvi ja muusi  
                                                                                                          - annokseen verrattuna.         
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Chatham Housen  11/15 julkaiseman raportin  Changing Climate, Changing Diets: Pathways to 

Lower Meat Consumption Chatham House the Royal Institute of International Affairs   
mukaan poliitikot pelkäävät äänestäjien reaktioita, jos lihansyöntiä pyrittäisiin rajoittamaan.  
Chatham House on riippumaton eikä sillä ole sitoumuksia mihinkään hallitukseen tai poliittiseen elimeen. 

 

”Väestötasolla voidaan helposti näyttää se, että eläinperäisten tuotteiden vähentäminen 

on hyväksi ilmastolle, luonnon monimuotoisuudelle ja globaalien vesivarantojen 

oikeudenmukaiselle jakaantumiselle. Mutta kun tämä viesti tulee yksittäiselle ihmiselle, 

se muuttuu henkilökohtaiseksi, koska ruoka on kaikkein akuutein perustarve.” pohtii Jussi 

Nikula.               
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Ruuantuotannolla on merkittävin vaikutus  
maankäyttöön, veden kulutukseen,  
ylikalastukseen sekä typpi- ja  
fosfaattipäästöihin.  
 
Liha- ja maitotuotteet kuluttavat  
moninkertaisesti enemmän maapallon  
resursseja ja aiheuttavat suuremmat päästöt  
kuin kasviperäinen ruoka.  
 
Kasviksista kaikkein ekologisinta on käyttää 
kausivihanneksia ja -hedelmiä 
lämmitetyissä kasvihuoneissa kasvatettujen  
sijaan ja suosia lähellä kasvatettuja ja tuoreita 
kasvituotteita lennätettyjen tai pakastettujen  
sijaan. The consumption perspective: priority consumption  

clusters /www.unep.org, United Nations  
Environment Programme, 2010. 

 
 
2/2016 julkaistussa analyysissä *) todettiin  
että ruuan painopisteen siirtäminen selvästi  
aiempaa kasvisvoittoisemmaksi avaisi huikeat 
mahdollisuudet pelastaa ihmishenkiä, säästää 
terveysmenoissa ja alentuneesta työkyvystä  
johtuvia kustannuksia jopa 700-1000 miljardia 
vuosittain.  
Lisäksi ympäristön tila kohenisi; taloudellisia ja terveydellisiä säästöjä, joita raportin 
laskelmissa ei edes ole huomioitu, tulisi myös sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen 
välttämisestä.  Kts. raportin tulokset taulukosta seuraavalta sivulta.  
 
*) 
Marco Springmann, H. Charles J. Godfray, Mike Rayner, Peter Scarborough  

Analysis and valuation of the health and climate change 
 co-benefits of dietary change 
Edited by David Tilman, University of Minnesota, St. Paul, MN, and approved February 9, 2016 www.pnas.org  
 

PNAS = Proceedings of the National Academic Sciences  of the United States of America  
is one of the world's most-cited and comprehensive multidisciplinary scientific journals, publishing more than 3,100 
research papers annually. Established in 1914, PNAS publishes cutting-edge research, science news, Commentaries, 
Reviews, Perspectives, Colloquium Papers, and actions of the National Academy of Sciences. PNAS publishes only 
the highest quality scientific research. Every published paper is peer reviewed and has been approved for publication 
by an NAS member. Submissions are accepted from all researchers; authors do not need to have a connection to an 
NAS member to publish in PNAS.                                     
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RUOKAVALIOMUUTOSTEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET  VUOTEEN 2050 MENNESSÄ: 

 Pystyakseli: Muutos kasvihuonekaasuissa gigatonniCO2-ekvivalentteina.           PNAS 

TAULUKOSSA VERTAILUARVONA (REF, 0) SE ETTÄ NYKYMENO JATKUU 

jolloin vuoteen 2050 mennessä nautittu keskimääräinen kalorimäärä henkilöä kohden (maailmassa) 
nousee 13%. Grammamääräisesti tullaan kuluttamaan +15% hevi:ä, +15% sokeria, +35% ruokaöljyjä, +13% 
punaista lihaa, +63% siipikarjaa, +20% munia ja maitotuotteita, +14% juureksia, herneitä, papuja yms. 
+20% maissia, +32% muita viljoja joskin vehnän kulutus säilyy ennallaan ja riisin kulutus vähenee 5%. 

Ruuan hävikki on laskettu FAO:n (the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations) ennusteiden mukaan. Kalan kulutus on jätetty pois FAO:n ennustuksessa eikä sen 
vuoksi ole mukana ravitsemusennusteissakaan muuten kuin kokonaisenergian saannissa. 

HGD= Global dietary guidelines, perustuen Maailman Syöpäsäätiön ( the World Cancer 
Research Fund) ja WHO/FAO:n  ruokavalio- ja ravitsemusasiantuntijoiden suosituksiin: 
Vähintään 5 annosta hevi:ä päivässä, max 300 g punaista lihaa viikossa, alle 50 grammaa 
sokeria päivässä, kalorimäärä väestölle, jonka fyysinen aktiviteetti on kohtuullinen 2200-
2300 kcal/vrk. Kasvihuonekaasupäästöt kasvaisivat vain +7% nykyisestä (REF +51%). 

VEGETARIAN (VGT), perustuen seurattuihin kasvissyöjien ravintotottumuksiin *)  
Vähintään 6 annosta hevi:ä päivässä, päivittäin annos papuja, ei lainkaan lihaa eikä 
siipikarjaa. Sokerin ja määrä ja ravinnon kokonaisenergia kuten HGD= Kansainväliset 
ravitsemussuositukset.  Kasvihuonekaasupäästöt huomattavasti vähäisemmät.  
 
VEGAN (VGN) perustuen seurattuihin kasvissyöjien ravintotottumuksiin *) 
Vähintään 7 annosta hevi:ä päivässä, annos papuja, ei lainkaan punaista lihaa, siipikarjaa, 
munia eikä maitotuotteita. Sokerin ja määrä ja ravinnon kokonaisenergia kuten HGD. 
*) alkuperäisen artikkelin lähdeviite nro 30.-31.) Kasvihuonepäästöt huomattavasti vähäisemmät. 
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Tutkijat myöntävät, että visio on idealistinen mutta tärkeä osa keskustelua mitä 
ilmastonmuutokselle ja ihmisten terveyden edistämiseksi voitaisiin tehdä, jos tehtäisiin 
kaikki voitava.  
 
Pohjois-Amerikan Lihateollisuus -instituutin varapuheenjohtaja Janet Riley: ”Olemme eri 
mieltä tutkimuslausuntojen kanssa.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Kuva: Suomalainen tavanomainen, tehokkaan tuotannon sikala.   Sikatieto.fi  /Seppo Parkkinen.  
 

                                                                                                    Kuva alla: Everystockphoto    Pixabay.com 

Julkisten hankintojen avulla kyettäisiin  
edistämään ilmastoystävällisempien ja  
terveellisempien ruokailutottumusten  
leviämistä esimerkiksi kannustamalla  
ihmisiä lisäämään kasvisten määrää  
ruokavaliossaan. (WWF Suomen raportti 2010).  

 WWF suosittaa, että kaupungit ja kunnat  
seuraisivat kouluruokailussa tarjottavan  
punaisen lihan ja lihatuotteiden määrää  
ja huolehtisivat siitä, että se ei ylitä  
ravitsemussuositusten mukaista  
maksimimäärää 120 grammaa viikossa  
oppilasta kohti. 
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      Kalifornian Oaklandin alueen kouluruokien muokkaaminen kasvisvoittoisemmiksi vv. 
2014-2015 säästi varoja ja vähensi koulujen hiilijalanjälkeä. Alueen 138 koululla tarjottiin 
kasviperäiset vaihtoehdot lihalle, siipikarjalle ja juustolle.  
      Kuluja ja 30% vähennys eläintuotteissa vähensi yhtä vuotta kohden 
hiilidioksidijalanjälkeä 14%, säästi lähes 160 000 miljardia (!) litraa vettä ja kustannukset 
pienentyivät 38 000 euroa. Aterioista tuli ravinteikkaampia ja oppilaiden mielestä myös 
aiempaa maistuvampia.  
      Vertailuna käytettiin samojen koulujen tavanomaista ruokavaliota vv. 2012-2013.                                                                                  
Kasvispainotteisemman kouluruuan tarjoaminen todettiin hyväksi oppilaille, ympäristölle ja 
oli taloudellisesti kannattavaa. Hamerschlag K, Kraus-Polk J. Shrinking the carbon and water footprint of school 

food: a recipe for combating climate change.Friends of the Earth. February 15, 2017. 2017;1-22.  
 

Suomessa 11/2016 alakouluilla vietettiin lihansyönnin edistämisviikkoa veronmaksajien 
kustannuksella.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miksi lainsäätäjät  
vaativat autojen  
polttoaineelta  
vastuullisuutta ja  
ilmastoystävällisyyttä,  
mutta eivät haluaisi  
taata ruokaa, jonka  
tuotanto ei tuhoa  
sademetsiä ja  
orjuuta paikallisia?     
 
Tulossa osio 
RUUASTA ja 
RAHASTA, 
SIDONNAISUUKSISTA 
ja SUOSITUKSISTA 
 
Katso elokuva 
”WHAT THE HEALTH”   
Esittely: http://www.whatthehealthfilm.com/about/      Trailer:  https://vimeo.com/ondemand/whatthehealth     17    

http://www.whatthehealthfilm.com/about/
https://vimeo.com/ondemand/whatthehealth


1960- ja 70-luvuilla 

syötiin puolet  
vähemmän lihaa  
kuin nyt.  
Olisi täysin  
suomalaisen  
ruokakulttuurin  
mukaista syödä  
vähemmän lihaa,  
toteaa Jussi Nikula  
ja lisää vertauksena:  
”Aika hyvin  
tupakointia on  
saatu kitkettyä 
pois tästä maasta.  
Se ei varmasti olisi  
suosittua alusta 
asti. 
Mutta hyvällä ohjauksella  
sitä pystytään tekemään. ”   
WWF-lehti 1/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
                                         3 ihmisen valinta 
                                 vähentää eläinperäisen

 

                                               ruuan osuutta  
                                            kolmanneksella, 
                                on ympäristön kannalta 
                                  yhtä merkittävää kuin 
                                             että 1 kolmesta 

                                       ryhtyisi vegaaniksi.    
                                             
Kuluttajien esittämät kysymykset ja palaute osoittavat yrityksille, että asia on 
ihmisille tärkeä. Suomalaiset voivat myös antaa vaaleissa äänensä ehdokkaalle, 
joka lupaa kehittää suomalaisen elintarvikesektorin vastuullisuutta. Pienetkin 
askeleet ovat alku kohti oikeaa suuntaa (WWF Suomen raportti 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOISIKO ELINKEINO (PITKÄLLÄ SIIRTYMÄAJALLA) MUUTTUA TOISEKSI? 

 
Suomen Akatemian v.2015 raportissa Uusia proteiinilähteitä ruokaturvan ja ympäristön 
hyväksi  konsortio hakee ratkaisua Suomen alhaiseen proteiiniomavaraisuusasteeseen 
(n.15%), lihan lisääntyvän kulutuksen aiheuttamaan ilmastokuormitukseen sekä siihen että 
Suomen sika- ja siipikarjatuotanto on riippuvainen ulkomaisesta rehuvalkuaisraaka-
aineesta, erityisesti soijasta, jonka tuotanto ei ole kestävällä pohjalla. On haluttu myös 
kartoittaa eläinperäisistä kasviperäisiin proteiinilähteisiin siirtymisen merkitystä 
terveydentilaan ja sairauksien ehkäisyyn sekä terveydenhuollon kustannuksiin.                
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Scenoportissa valkuaisomavaraisuutta pyritään lisäämään tutkimalla proteiinipitoisten 
kasvien viljelyn lisäämistä ja monipuolistamista ja näiden rinnalla lisäämään myös sienten ja 
kalojen tuotantoa. Lisäksi pyritään tuomaan käyttöön uusia proteiininlähteitä kuten 
hyönteiset ja innovatiivisia kasvualustoja käyttävä mikrobiproteiini. 
Raportissa todetaan härkäpapua viljellyn v.2015 ennätyksellisen paljon, öljyhampun 
kasvattaneen suosiotaan siementen terveysvaikutusten  kantauduttua kuluttajien korviin  ja 
myös makealupiinin viljelyn lisääntyvän. Tattaria pidetään potentiaalisena, vaatimattomana 
ja rikkakasveja vastaan hyvin pärjäävänä viljelykasvina ja kvinoan todetaan soveltuvan 
erityisen hyvin luomuviljelyyn. Tilannekuvaraportti 2015  Pihlanto A, Kurppa S, Rokka S, Mattila P, Keskitalo M, Rinne 

M, Vielma J, Vanhanen H, Siljander-Rasi H, Tahvonen R, Helsingin yliopistosta Pajari A-M, Mikkilä V, Turun yliopistosta 
Kuhmonen T, Ahokas I, Jyväskylän yliopistosta Silvasti T, Paloviita A ja Makery Oy:sta Isokangas A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Jos herneen, härkäpavun ja rypsin viljelyä 
lisättäisiin Suomessa 200 000 hehtaariin,  
proteiinin tuontitarve vähenisi 79%.  
Herneen ja härkäpavun viljelyn lisäämisellä  
maankäytön taloudellinen tulos voisi nousta  
jopa 82 miljoonaa euroa. Tiekartta Suomen  

proteiiniomavaraisuuden parantamiseksi 4.6.2 Taulukko 7. 
 s.38 ja s. 39.   Julkaistu 2/2015 Maa- ja Metsätalousministeriön, 
Luonnonvarakeskus Luke:n ja VTT:n yhteistyönä. 
 
 

                                    
                                                    Kuva: Pixabay.com 



 
Esimerkki 1. QUORN  
Quornin valmistusprosessissa sienen ravintona on tärkkelys. Kilosta tärkkelystä saadaan 136 g valkuaista, 

kun kananrehuna kilosta tärkkelystä saadaan 49 g ja naudalle tai lampaalle annettuna 13 g valkuaista. 

Toisaalta Quornin aminohappokoostumus on lihaa heikompi:  Quornia tulee syödä painoltaan noin 

kaksinkertainen annos esimerkiksi naudanlihaan verrattuna, jotta aminohappojen saannit annoksista 

vastaisivat toisiaan. Silti  Quornin hyötysuhde on parempi kuin jos tärkkelys kierrätettäisiin kanan kautta ja 

yli viisinkertainen verrattuna siihen että tärkkelys kierrätettäisiin naudan kautta.  

 Quorniin lisätään sideaineeksi munanvalkuaista, joten se ei sovi vegaaniseen ruokavalioon 

lukuunottamatta vegaanisia Quorn Nugetteja. 

 
Esimerkki 2  TEMPEH 
 Kotimaisesta sinilupiinista valmistetaan jo proteiinipitoisia tempe(h) -tuotteita, joita kehitetään Kuopiossa. 

Yrityksen liikevaihto nousi 30% yli 2 miljoonaan euroon 6/16 päättyneellä tilikaudella ja on asettanut 

tavoitteeksi kymmenkertaistaa Jalotofun ja Palkuaisen tempen kulutus Suomessa.  Tuotetta on viety jo 

ulkomaillekin. 

 

Valmiiksi kypsät  ”Pulled Oat =nyhtökaura” ja ”Härkis” -härkäpapuvalmiste ovat suomalaisia 

innovaatioita.’ 

 

Esimerkki 3   OUMPH!?? 

Oumph! vai nyhtökaura? 

Oumph! maustamaton   Nyhtökaura   
proteiinia 17g /100g proteiinia 27-31,4g/100g 

hiilihydraatteja 0g /100g         hiilihydraatteja 9,6–9,9g/100g  

rasvaa 0,5g/100 g rasvaa 3,8-4,7g/100g                         

  

  Oumph!:a valmistavan yrityksen tavoitteena on valmistaa herkullista, terveellistä ja ilmastoystävällistä 

ruokaa, jota riittää kaikille ihmisille maapallolla. Kasviperäinen proteiini säästää planeettamme 

voimavaroja ja pitää ilmastovaikutuksen alhaisena. Soijaproteiini on proteiini- ja kuiturikasta sekä raudan 

ja foolihapon lähde.  oumph.se/fi/.   http://www.k-ruoka.fi/ruoanlaiton-kasikirja/mika-ihmeen-oumph/ 
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