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SYKE 
”Yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja 

palvelua.” 



● Väestö kasvaa 

● Ruokatottumukset muuttuvat 

● Fossiilisista energialähteistä pyritään 

eroon, bioenergian käyttö lisääntyy 

Kilpailu kiristyy   





● Kun elintaso nousee,  eläinperäisten tuotteiden  kulutus kasvaa 

● Vuoteen 2030 mennessä lihankulutuksen on ennakoitu lisääntyvän 

maailmanlaajuisesti noin 22 %, maidon ja maitotuotteiden 11 % and 

kasviöljyjen 45 %  vuoteen 2000 verrattuna 

● Jo vuoteen 2020 mennessä ruokavalion muuttumisen on arvioitu 

merkitsevän sitä, että viljelysmaan tarve lisääntyy 144 to 334 Mha:lla 

(RFA 2008) 

 

 

Lihaa syödään enemmän kuin 

ennen  



Mutta jos suunta muuttuisi… 

Total food end-use per-capita for different regions. For scenario ‘Minor Vegetarian Transition 
and Less Food Wastage’,values are different from those of the ‘Reference’ scenario only for the 
regions West Europe, East Europe and North America and Oceania. ME: metabolizable energy. 

Historicaldata from FAOSTAT; FAO projections from Bruinsma (2003). (Wirsenius et al.  2010) 

 



Ruokavalioskenaarioita 

Ruminant meat (beef, mutton) end-use per-capita for a selection of high-income 
and low-income regions(Wirsenius et al.  2010) 



Ruokavaliolla on suuri vaikutus paitsi 

maan käyttöön myös vedenkulutukseen  

(Liu & Savenije 2008) 



● Kilpailu sekä maatalous- että metsämaasta kiristyy 

● Monilla alueilla sama koskee myös vettä  

Uusiutuvan energian lisääntyvä 

käyttö vaikuttaa  



 

● Water quality: For instance in the 

Mississippi drainage basin 

increased corn acreage and 

fertilizer application for biofuel 

production, increase nitrogen and 

phosphorus losses to water 

bodies, particularly in the 

Northern Gulf of Mexico and 

Atlantic coastal waters, leading to 

serious hypoxia problems 

(shortage of oxygen). 

● Water consumption: feed-stock 

production for biofuels in water 

scarce regions requires irrigation. 

This may compete with food 

production. 

● Extreme weather events 

(inundation, droughts) due to 

climate change might increase 

uncertainty. 

 

Vesi rajoittaa myös bioenergian 

tuotantoa 



Siirrämme ongelmamme 

muualle  

(Galloway et al.2007) 



 N associated with the production of pigs and chickens 

consumed in Japan. Bars refer to N left behind in the 

producing country during different stages of production; 

green¼feed; red¼live-animal production; blue¼meat 

processing. Arrows represent transfer of total N embedded in 

shipped product. Annual averages 2000-2002 in 10 of metric 

tons, (Galloway et al.2007) 





● Ruoan hävikin pienentäminen koko 

ruokaketjussa; Ohjauskeinot? 

● Terveys- ja ympäristöintressit ovat yhtenevät 

ainakin kehittyneissä maissa; yhteistoiminta 

● Taloudellinen ohjaus, hinta; ympäristövaikutusten 

kustannukset hintoihin, vastuu 

ympäristökuormituksesta globaalista 

● Kauppapolitiikan rooli; globaalit 

maailmanmarkkkinat vs. lähiruoka 

 

Kehityksen suuntaa voidaan 

muuttaa 



” Meillä on taitoa, intoa ja rohkeutta vaikuttaa ympäristön parhaaksi.” 

KIITOS! 
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