
Suurin osa kulutta jien hiilijalanjäljestä muodostuu 
asumisesta, liikkumisesta sekä ruoasta. Täältä löydät 
laskuja sekä keskustelutehtäviä liittyen ruokaan. 
Tehtäviä voi hyödyntää esimerkiksi matematiikan, 
maantieteen ja kotitalouden tunneilla. 

Kiertotaloudessa suositaan ympäristöystävällisiä 
vaihtoehtoja eli kasvisperäisiä raaka-aineita 
sekä lähi- ja sesonkiruokaa. Keskeistä on myös 
hävikkiruoan määrän minimointi.

Miten kiertotalous liittyy ruokaan?

LÄHTEET:

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?end=2015&start=1961
https://data.worldbank.org/indicator/AG.PRD.FOOD.XD?type=points
https://data.worldbank.org/indicator/AG.PRD.LVSK.XD?view=chart
https://ourworldindata.org/meat-and-seafood-production-consumption
https://media.sitra.fi/2018/02/19151659/2018-02-02-sitra-keskivertosuomalain-
en-graafit-web.pdf
http://www.fao.org/gleam/results/en/
https://ourworldindata.org/agricultural-land-by-global-diets



Tutustu kuvaajiin, lue artikkeli ja vastaa seuraaviin kysymyksiin parisi kanssa:

1. Tutustu kuvaajiin Maailman ruuantuotanto ja Eläinperäisten tuotteiden tuotanto 
vuosina 1964 - 2014. Kuvaile, miten tuotanto on muuttunut a jan saatossa. Miten 
ennustat kuvaajien tulevaisuudessa jatkuvan? Mitä mahdollisia ongelmia tähän voi 
liittyä?

2. Lue Sitran artikkeli “Yhden maapallon kokoinen elämäntapa”. Kirjaa kolme 
keskeistä huomiota artikkelista. Keskustele lopuksi tekemistäsi huomioista parisi tai 
pöytäryhmäsi kanssa. Löydät artikkelin googlettamalla sen nimeä sekä täältä: 
https://www.sitra.fi/artikkelit/yhden-maapallon-kokoinen-elamantapa/

Merkintä 2004 - 2006 = 100 tarkoittaa sitä, että tuotettu 
ruoka vuosina 2004-2006 on se ajankohta (n.s. perusajan-
kohta), johon muita arvoja verrataan. 

Merkintä 2004 - 2006 = 100 tarkoittaa sitä, että tuotettu 
ruoka vuosina 2004-2006 on se ajankohta (n.s. perusajan-
kohta), johon muita arvoja verrataan.

Miten kiertotalous liittyy ruokaan?

Eläinperäiset tuotteet (2004-2006 =100)

Maailman ruuantuotanto (2004-2006 = 100)



Tutustu tehtävän alla oleviin tilastoihin ja vastaa seuraaviin kysymyksiin parisi kanssa.

1. Mitä pystyt päättelemään eri lihatuotteiden tuottamista kasvihuonepäästöistä tai 
maankäytöstä? 

2. a) Arvioi, kuinka paljon kasvihuonekaasuja syntyy viisihenkisen perheen ruokailuista, 
jos ihmisen keskimääräinen energiatarve on noin 2000 kcal päivässä. Vertaile tilanteita, 
jossa perhe syö lihaa tai ei syö lihaa. 

b) Selvitä, kuinka pitkiä matkoja nämä vastaavat autolla a jettuna. Ensirekisteröityjen 
henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskeva tavoite on, että Suomessa myytävien uusien 
henkilöautojen ominaispäästöt vuonna 2020 ovat lähellä EU-tavoitetta eli 95 g/km.

3. Ihminen tarvitsee 1,1–1,3 grammaa proteiinia painokiloa kohti päivässä. Laske kuinka 
paljon sinä tarvitset proteiinia päivässä. Vertaile omanpainoisesi kasvis- ja sekasyöjän 
ruokavalion aiheuttamia kasvihuonepäästöjä kuukaudessa.

4. Lue Sitran tuottama aineisto: Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki. Keskustele parisi 
kanssa, miten pystyisitte pienentämään hiilijalanjälkeänne.

Ruokavalio on yksityisasia?

Maankäyttö (neliömetriä per gramma proteiinia)



Merkintä gCO2e tarkoittaa grammaa hiilidioksidia tai vastaavaa kasvi-
huonekaasua.

Merkintä gCO2e tarkoittaa grammaa hiilidioksidia tai vastaavaa kasvi-
huonekaasua.

Kasvihuonepäästöt (gCO2e per gramma proteiinia)

Kasvihuonepäästöt (gCO2e per kcal)






