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Resurssitehokkuus

Luonnon resurssien suojelu

”Maaseudun suojelu”

Resilienssin parantaminen

Vastuullinen hallinto

Kestävä ruoka ja maatalous (FAO, 2010)

Eläinten hyvinvointi

6.
Eläinten hyvinvointi on 

edellytys tuotteiden 

hyväksyttävyydelle ja korkealle 

laadulle

Kestävä 

ruokavalio, 

kestävät 

tuotteet



3

Kestävä ruokavalio
✓ Alhaiset ympäristövaikutukset 

✓ Ruoka- ja ravitsemusturva 

✓ Terveellinen elämä nykyisille ja tuleville sukupolville

✓ Suojelee ja kunnioittaa luonnon monimuotoisuutta ja 

ekosysteemejä

✓ Kulttuurisesti hyväksyttävä

✓ Saatavissa oleva

✓ Taloudellisesti oikeudenmukainen ja hankittavissa

✓ Ravitsemuksellisesti riittävä

✓ Turvallinen ja terveellinen

✓ Optimoi luonnon ja ihmisen resurssit

(FAO, 2010)
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Kestävät suomalaiset ruokavaliot
- mallinnuksen perusteella: lihan määrän vähentäminen
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Kestävät suomalaiset ruokavaliot

Johtopäätöksiä:

Tuotevalinnat ja pellon hiilivaranto ratkaisevat

Ilmastoystävällinen ja ravitseva ruokavalio

• Sisältää paljon kasviperäisiä tuotteita: kokojyväviljaa, kasviksia, 

marjoja, palkokasveja

• Voi olla

‒ Vegaaninen ruokavalio (tietyin edellytyksin)

‒ Oletettavasti myös maitoa sisältävä kasvisruokavalio (ei tutkittu)

‒ Runsaasti kalaa ja maitoa sisältävä ruokavalio

‒ Vähän lihaa ja runsaasti maitoa sisältävä ruokavalio - edellyttäen, 

että pellon hiilivarannon väheneminen pysäytetään
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Kysymys: naudanlihan korvaaminen broilerilla?
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Jälkikäteen tehty erillismallinnus RuokaMinimi-mallilla:

Jos naudanliha vaihdettaisiin broilerinlihaan kaikissa ikäryhmissä ja sekä naisilla että miehillä, 
keskimääräisen suomalaisen ilmastovaikutus pienenisi 15 %

Vaikuttaisi myös keskimääräiseen ravintoaineiden saantiin ruokavalioista

• Pieni heikennys: sinkki, B12 ja rauta (saanti suhteessa suosituksiin)

• Kohdistuisi myös haavoittuvassa asemassa oleviin, eli lapsiin ja vanhuksiin

• Raudan saannin heikkeneminen on merkittävin, koska sen saanti on nykyisinkin puutteellista 
erityisesti hedelmällisessä iässä olevilla naisilla 

• Pieni parannus: monityydyttymättömien rasvahappojen saanti
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https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/sustainable_production/soy/
Lähde: Hietala, S., Usva, K., Vorne, V., Vieraankivi, M.L., 
Nousiainen, J. & Leinonen, I: Sian- ja broilerinlihan 
ympäristökilpailukyky -hankkeen loppuraportti. (käsikirjoitus)

wikipedia
(teuras-kg)
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Ruokatuotteiden kestävyys – miten arvioidaan?

Elinkaariarviointi

28.1.2022

FAOn Parhaat käytännöt –ohjeistus tuotetasolla:

Integration of environment and nutrition in life cycle assessment of food items: 

opportunities and challenges

”Ympäristö- ja ravitsemusvaikutusten arvioiminen”, Nutritional LCA (nLCA)

• Ravitsemukselliset toiminnalliset yksiköt (nFU)

• Ravitsemus/terveysvaikutusten arviointi

• Ympäristövaikutukset (pienhiukkaset, toksiset vaikutukset)

• Ruokavalion vaikutus terveyteen 

• Ympäristövaikutusluokat

• Ilmastonmuutos

• Veden käytön vaikutukset

• Vaikutukset luonnonmonimuotoisuus (maankäyttö, rehevöityminen/lannoitteet, 

ekotoksisuus/torjunta-aineet)

• Ekosysteemivaikutukset

• Muut vaikutukset ja mikrobiresistenssi
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Ilmastovaikutukset – alustavia tuloksia (NEPGa-hanke)

Kasvi- vs. eläinproteiinit/valmiit ruoat  

kuvakehystä.

Ravintoaineiden sulavuus on 

otettu huomioon, mutta ei   

antinutrientteja



Kiitos!


