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Ruokaturva 

 Ruokaturva toteutuu, kun kaikilla ihmisillä on kaikkina aikoina 
riittävästi ruokaa elääkseen terveinä ja aktiivisina; Maailman 
ruokahuippukokouksen määritelmä v. 1996. 

 

 Ruokaturvan neljä osaa ovat: 

  - ruuan saatavuus 

  - ihmisten kyky hankkia ruokaa 

  - käytettävyys 

  - tarjonnan vakaus, johon kuuluu mm. kriisien ennaltaehkäisy 
   ja hallinta 

 

 Ruuan tarve koko maailmassa kasvaa 70 % v. 2050 mennessä 

 



Piilonälkä 

 Piilonälkä on tilanne, jossa ihminen voi ulkoisesti näyttää ravitulta, 
vaikka hänellä on krooninen vitamiinien tai kivennäisaineiden 
puutostila. Monipuolisessa ruokavaliossa oltava riittävästi energiaa, 
proteiineja, vitamiineja ja kivennäisaineita. 

 

Elintärkeitä mikroravintoaineita ovat: 

 A-vitamiini 

 rauta 

 sinkki 

 jodi 

 foolihappo 

 B12-vitamiini 

 



 Mikroravintoaineiden puutokset aiheuttavat vakavia 
haittoja, kuten kasvun hidastumista, immuniteetin ja 
oppimiskyvyn heikkenemistä ja lisääntynyttä 
äitiyskuolemien riskiä. 

 Raskaudenaikainen jodinpuutos voi myös johtaa lapsen 
vakavaan kehityshäiriöön.  

 Jopa kolmasosan maapallon väestöstä arvellaan kärsivän 
piilonälästä. Heikoimmassa asemassa ovat 
kehitysmaiden naiset ja lapset. 
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Kuva 1. Ilmaston lämpeneminen, jos 
maapallon hiilidioksidipitoisuudet kaksin- tai 
nelinkertaistuvat 

Kaksinkertaistuneiden 
hiilidioksidipitoisuuksien 
arvioidaan nostavan maapallon 
keskilämpötilaa 2-4,5 asteella. 
 
Globaalit sademäärät kasvavat, 
mutta samalla haihdunta 
lisääntyy. 
 
Kuivat alueet kuivuvat 
entisestään ja sateet lisääntyvät 
kosteilla alueilla (IPCC 2007). 
 
 
 
 
 
 
 

Ilmastonmuutos 



Kuivan ilmaston alueet peittävät runsaat 40 prosenttia maapallon 
maapinta-alasta.  
 
Aavikoituminen koskettaa suoraan noin 250 miljoonaa ihmistä ja 
siihen liittyvät ongelmat yli miljardia ihmistä yli sadassa maassa.  
 
Ilmastonmuutos lisää sateiden jakautumisen epätasaisuutta 
siten, että kuivilla alueilla sataa entistä vähemmän. Lämpötilat 
nousevat useilla alueilla erityisesti päivisin, mikä lisää veden 
haihtumista maaperästä ja kasvillisuudesta. 
 
 
 
 



Ongelma koskettaa 
vaikeimmin Afrikkaa, josta 
kaksi kolmasosaa on 
aavikkoa tai kuivia alueita.  

Viljelymaan menetykset heikentävät 
ruokaturvaa ja aiheuttavat pahimmillaan 
nälänhätää. Aavikoituminen aiheuttaa 
maataloussektorille arviolta 34 miljardin 
euron vuosittaiset kustannukset.  
 
Erityisesti kehitysmaissa maanviljelys on 
riippuvaista sadekausista. Sateiden 
viivästyessä tai sadekauden lyhentyessä 
maanviljelijät ovat vakavien ongelmien 
edessä.  
 
Räjähdysmäinen väestönkasvu lisää 
laajoja sosiaalisia ja poliittisia jännitteitä. 
Maaperän kuivuminen on ajanut miljoonia 
ihmisiä kodeistaan.  
 



 
 Vuoteen 2050 mennessä Afrikan väestö kaksinkertaistuu 2 miljardiin 
 Tärkkelyspitoiset juuri- ja mukulakasvit ovat merkittävä energian lähde 

(ruokaturvan varmistaminen tulevaisuudessa) 
 Kyseiset kasvit menestyvät heikommilla peltomailla kuin esim. maissi 
 Monien maiden omavaraisuus maataloustuotannossa kyseenalaista, tuontia 

runsaasti 
 Perunan tuotanto lähes kymmenkertaistunut 40 vuoden aikana 
 Bataatti merkittävä beetakaroteenin lähde 
 → A-vitamiinia 
 
 

Afrikan ruokaturvakasvit:  
Kassava, bataatti ja peruna 



Kassava (maniokki, tapioca): 

 Euphorbiaceae-heimon kasvi (Manihot esculenta) 
 Alkuperä Etelä-Amerikasta 
 Portugalilaiset toivat Länsi-Afrikkaan 1500-luvulla 
 Turvonneita juuria muodostava kasvi, jonka energiapitoisuus korkea, lähes 40 

% hiilihydraatteja 
 Runsaasti C-vitamiinia, hyvä kalsiumin lähde, proteiinipitoisuus kuitenkin 

alhainen (1-2%) 
 Kassavan vihreitä versoja käytetään myös ravinnoksi: korkea proteiinipitoisuus 

nuorissa lehdissä (20-30 % kuivapainosta) 
 Raaka kassava sisältää syanogeenisia glykosideja, joista vapautuu elimistössä 

syanideja 
 Makeassa kassavassa (M. dulcis) hyvin alhainen syanidipitoisuus 
 Ruoanvalmistusta varten aina keitettävä tai paistettava 

 
 
 
 
 



Kassavan merkittävimmät 
tuotantoalueet maailmassa. 

- Kassava kestää pitkäjaksoista kuivuutta ja kuumuutta 
paremmin kuin muut viljelykasvit 
- Kassavaa käyttää Afrikassa ravinnoksi yli 500 miljoonaa 
ihmistä päivittäin 
- Merkittävimmät tuottajamaat Nigeria ja Kongon 
demokraattinen tasavalta 
- Menestyy heikossa, vähäravinteisessa, maassa. Runsaita 
satoja voidaan tuottaa luomuviljelyn avulla. 
- Maissin viljely kannattaisi korvata kassavan tuotannolla 

Kassavapelto kuivan kauden 
jälkeen (Mosambik).  

Kassava ja ilmastonmuutos: 
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Kasvitaudit voivat aiheuttaa kassavalla 
lähes täydellisen sadonmenetyksen: 

Kassavan mosaiikkivirus (ACMV). 
 
Taudin nopea leviäminen aiheutti 
Afrikassa nälänhädän 1920-
luvulla. 
 
Kassavan ruskoviirutauti (CBSD) 
uusi ongelma Itä-Afrikan maissa. 

Tauteja ja tuholaisia kestävien kantojen 
tuotto vaatii intensiivisen panostuksen 
tutkimukseen ja kasvinjalostukseen. 
 
Viljelytekniikat, viljelykierto, GM-tekniikat 
ja tautivapaiden aineistojen tuotto olisivat 
ratkaisu kasvitautien hallintaan. 
 
Virustauteja kestäviä viljelylajikkeita ei ole. 



Ruokaturvakasvien kassavan, perunan ja 
bataatin tautivapaan kasviaineiston 

tuotannon kehittäminen  

  
 
 
Hankkeemme kohdemaana on Sambia: 
 
Sambian omavaraisuus maataloustuotannossa 
kyseenalainen, tuontia runsaasti Etelä-Afrikasta. 
 
Kasvitaudeista vapaa aineisto on merkittävä 
lähtökohta kasvinsuojelussa. 
 
Sambiassa ei ole riittävästi laboratoriotiloja ja 
osaamista tautivapaiden kasvullisesti lisättävien 
ravintokasvien tuotannolle. 
 
Yhteistyö ZARI (Sambian maatalouden 
tutkimusinstituutti) 
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Hankkeen tavoitteet: 

 Suunnitellut ja kunnostetut laboratoriotilat, jotka 
soveltuvat tautivapaan kasviaineiston tuotantoon 
Sambiassa. 

 Toimivien laboratoriotilojen varustaminen 
steriilityöskentelyä varten tarvittavilla laitteilla 

 



 Kokeellinen solukkoviljely ja aineiston lisäys Suomessa. 
Menetelmien optimointi MTT:llä erityisesti kassavalle ja 
bataatille. 

- Optimoitujen 
solukkoviljelytekniikoiden 
kehittäminen kassavalla ja 
bataatilla 
- Työskentelyohjeiden 
laadinta 
- Menetelmämanuaalin 
laadinta koulutusta varten 
 

 
 



 Sambialaisten teknisen osaamisen kehittäminen, mikä 
mahdollistaa tautivapaan aineiston tuotannon ZARI:ssa 

- koulutusjakso MTT:ssä 
- 3 nuorta ZARI:n työntekijää 
koulutetaan Suomessa 
steriilityöskentelyä, kasvatusalustojen 
ja viljelmien valmistelua varten 
- Erityispainoitus nuorten 
sambialaisten naisten kouluttamiseksi 
alan asiantuntijoiksi 
- aineistojen puhdistusmenetelmien 
opettaminen (yhteinen kurssi 
Helsingin yliopistonTansania-hankkeen 
kanssa) 
- Työpaja kasvipatologiaan liittyen 
 

 
 



 Solukkoviljelytekniikoiden siirto ZARI:n uuteen 
laboratorioon 

- MTT:llä koulutetut ZARI:n 
työntekijät siirtävät oppimansa 
tekniikat ZARI:n laboratorioon 
- solukkoviljelyalustojen 
valmistaminen ja steriili 
työskentely onnistuvat ZARI:n 
uudessa laboratoriossa 
- viljelmien kasvatus in vitro –
oloissa mahdollista 
- laboratoriotyöskentelytaidot 
riittävällä tasolla 
- paikalliset menetelmäohjeet 
valmiit ja käytössä 
 
 



 Suuren mittakaavan tuotantomenetelmien perustaminen 
tautivapaalle aineistolle 

- menetelmät rutiinikäytössä 
- siirtymä pienten 
kasviaineistojen käsittelystä 
suuriin tuotantomääriin 
saavutettavissa 
- tuotettu kasviaineisto on 
laadultaan korkealuokkaista ja 
yhtenäistä 
- aineisto on mahdollista 
siirtää puhtaan 
siementuotannon ja 
kasvinlisäykseen keskittyvien 
paikallisten yritysten käyttöön 
 

 
 



 Rahoitusstrategia kestävän tuotannon ja tekniikoiden 
ylläpidon varmistamiseksi Sambiassa 

- suunnitelma puhdistetun 
aineiston tuotannon 
ylläpitämiseksi ZARI:ssa 
- selvitetään paikallisten ja 
kansainvälisten 
tuotantoyritysten kiinnostus 
aineistoja ja laboratoriotiloja 
kohtaan 
- potentiaalisten rahoittajien 
selvittäminen 
- tuotetun aineiston siirto eri 
reittejä pitkin viljelijöille 
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