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Planeettamme on yhtä elinvoimainen kuin sen biodiversiteetti
Varmistaaksemme hyvän, puhtaan ja oikeudenmukaisen ruuan saavutettavuuden kaikille, on, lähtökohtana biodiversiteetti, 
muutettava nykyinen tuotantomalli joka jatkuvasti tuottaa ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia katastrofeja, ja samalla rapauttaa 
perustan elintarvikkeiden tuotantovarmuudelle, nykyisille ja tuleville sukupolville.
Slow Food on jo yli 20 vuoden ajan työskennellyt biodiversiteetin hyväksi, biodiversiteetin joka on maatalouden ja ruuantuotan-
non perusta. Tämä käsittää kasvilajit ja lajikkeet, eläinrodut, hyödylliset hyönteiset, mikro-organismit, ekosysteemit, tietämyksen 
ja kulttuurit. Slow Food oli yksi ensimmäisistä organisaatioista joka kiinnitti huomion viljeltyjen lajikkeiden ja kasvatettujen rotu-
jen maakohtaiseen biodiversiteettiin, ja ensimmäinen maailmassa joka otti huomioon tuotantotekniikat ja valmistetut tuotteet 
(leivät, juustot, lihatuotteet) olennaisena osana pelastettavaa biodiversiteettiä.
Biodiversiteetti tekee maanviljelyksen vastustuskykyiseksi ympäristömullistuksille, ilmastonmuutokselle ja kulkutaudeille. Se 
tarjoaa ekosysteemeille välttämättömiä kuten pölytystä ja maaperän hedelmällisyyttä. Se mahdollistaa ruuan tuotannon uusiu-
tumattomien luonnonvarojen kuten veden ja maaperän vähäisemmällä rasituksella, ja vähäisemmillä ulkopuolisilla vaikutteilla 
kuten lannoitteet, torjunta-aineet ja antibiootit.

Pienimuotoinen biodiversiteetti
MAAPERÄSSÄ
Maaperä on maailman suurin biodiversiteetin lähde - kaksi kolmasosaa kaikista elävistä olioista ovat näkymättömissä sen pinnan 
alla. Hedelmällinen maaperä tarjoaa ravintoaineet sekä veden jotka ovat välttämättömiä ruuantuotannossa, se suodattaa sade-
veden ja palauttaa sen kiertoon puhtaana ja juomakelpoisena, sekä varastoi valtavat määrät hiiltä.

Teollinen maanviljely köyhdyttää maaperä koska se perustuu monokulttuureihin ja se tarvitsee suuria määriä synteettisiä 
kemikaaleja sekä vettä, ja käyttää koneita ylimitoitetusti.

Ekologiset viljelymenetelmät säilyttävät ja uudistavat maaperän hedelmällisyyttä koska ne välttävät syvää kyntöä, rajoittavat 
synteettisen kemikaalien käyttöä, ne soveltavat vuoroviljelyä (myös vihannesten) sekä viherlannoitusta.

MERISSÄ
Koko maapallon ekosysteemi rakentuu planktonille: sen lisäksi että se on merellisen elämän kulmakivi, se on oleellinen hiilidiok-
siidin talteen ottaja, ja tuottaa yli kaksi kolmasosaa planeettamme ilmakehän hapesta (enemmän kuin metsät).

Hyönteismyrkyt, nitraatit ja fosfaatit joita on lannoitteissa suodattuvat vesistöihin ja virtaavat meriin, saaden aikaan joiden-
kin fytoplanktoneiden (mikroskoopisen pieniä leviä) liikakasvun mikä suistaa merten ravintoketjun pois tasapainostaan. 
Kun nämä levät kuolevat ja hajoavat, ne imevät itseensä valtavat määrät happea ja muodostavat merenpohjaan kuolleita 
alueita.

Jokiin ja meriin valuvien loka- ja likavesien puhdistuksen parantaminen on oleellista. Mutta kaikkein tärkeintä on ottaa 
käyttöön ekologiset viljelymenetelmät ja näin radikaalisti vähentää synteettisten kemikaalien käyttö maanviljelyssä.
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RUUASSA
Hapatettu ruoka muodostaa elintarvikkeille perustan kaikissa maailman sivilisaatioissa. Syömme niitä joka päivä asiaa miet-
timättä: leipää, juustoa, suklaata, leikkeleitä, jogurttia, olutta ja viiniä. Hapatuksen saavat aikaan sienet, hiivat ja bakteerit 
joita on maaperässä, laitumilla ja tuotantoympäristöissä. Hapatus lisää ravintoaineiden määrää ruoka-aineissa (esimerkiksi 
C-vitamiinia hapankaalissa viisinkertaiseksi), rikastuttaa niitä mikrobioottisella kasvustolla, ja antaa niille ainutlaatuisia aistit-
tavia ominaisuuksia.

Teollisuus tarvitsee standardisoituja prosesseja, mutta se aiheuttaa tuhoa fermentaatiota tukevalle biodiversiteetille kor-
vatessaan monimuotoisuuden harvoilla valikoiduilla hiivoilla ja entsyymeillä, homogenisoiden makuja ja katkaisten siteitä 
paikallisiin alueisiin. Tämä on yleinen tapa toimia viinimaailmassa, oluen, kuin myös juuston ja leivän valmistuksessa.

Jotta suojaisimme mikrobioottista biodiversiteettiä, Slow Food edistää luonnonmukaisia tuotteita: juustoja ilman teollisia 
entsyymejä, luonnollisesti kohotettua leipää, lisäaineettomia leikkeleitä, sekä viinejä joissa on villihiivaa.

IHMISRUUMIISSA
Ihmisen ruoansulatusjärjestelmän mikrobiomi koostuu triljoonista soluista ja sillä on ratkaiseva merkitys ihmisten terveydelle. 
Mikrobiomiimme vaikuttaa suurelta osin geenimme, mutta myös elintapamme ja syömämme ravinto. Me imemme ruuasta, 
vedestä ja ympäristöstämme, eritoten maaperästä, itseemme bakteereja joista suoliston mikrobiomi koostuu.

Kaupungistuminen rajoittaa kosketusta luontoon; intensiiviset maanviljelymetodit vähentävät mikrobioottista monimuo-
toisuutta maaperässä, antibioottien ylikäyttö ihmisten ja eläinten sairauksien hoidossa, lihan runsas syönti ja ultra-proses-
soitu ruoka muuttavat suoliston mikrobiomia.

Säilyttääksemme ruuansulatuskanavan mikrobiomin runsaana, on välttämätöntä edistää hapatetun ruuan (kuten jogurtin, 
kefiirin, hapankaalin, mison ja kimchin), sekä kuitupitoisten ja suhteellisen prosessoimattomien elintarvikkeiden käyttöä 
viljelmiltä jotka säilyttävät tai parantavat maaperän hedelmällisyyttä.

KUKINNOISSA
Neljäkymmentä prosenttia maanviljelyn tuotannosta on riippuvaista pölyttäjistä. Suuri osa tästä työstä tehdään hyönteisten voi-
min: mehiläisten, ampiaisten, perhosten, koiperhosten, kovakuoriaisten, muurahaisten ja niin edelleen.

Pölyttäjät ovat vakavasti uhattuina, Eurooppa on menettänyt kolmanneksen mehiläisistään ja perhosistaan. Suurin syy tä-
hän on hyönteismyrkkyjen käyttö maanviljelyssä yhdessä monokultturiviljelyn kanssa, joka vähentää biodiversitettiä, lisäksi 
liiallinen rakentaminen, ilmastonmuutos sekä eksoottisten lajikkeiden siirto uusille alueille (vieraslajit).

Ratkaisu pulmiin on vihreän infrastruktuurin käyttöön otto uudelleen, varsinkin pensasaitojen, eläinten laidunten, alueiden 
varaaminen nektaripitoisille niitykasveille, sekä sellaisten maanviljelykäytäntöjen käyttöönotto, jotka eivät perustu hyön-
teis- ja kasvimyrkkyjen käytölle.
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Viljelty biodiversiteetti
Maalaisyhdyskunnat ovat valikoineet, säilyttäneet ja lisänneet siemeniä pitkän ajan kuluessa, ja ovat näin parantaneet satoisuut-
ta, makua ja ravitsevuutta suuressa määrässä juureksia, vihanneksia ja viljoja.

Seitsemänkymmentäviisi prosenttia kaikista satokasvilajikkeista joita viljeltiin 1900-luvun alussa on nyt hävinnyt. 1970-lu-
vulta lähtien maanviljelystuotanto on suuntautunut harvempiin lajikkeisiin, 60% koko maapallon ruuan energiamäärästä 
käsittää kolme lajia, maissin, riisin ja vehnän. Kuusikymmentäkolme prosenttia siementen markkinoista koostuu kaupalli-
sista hybrideistä joita kontrolloivat ylikansalliset yhtiöt; nämä samat ylikansalliset yhtiöt omistavat myös geenimanipuloitu-
jen elintarvikkeiden patentit ja ovat keinolannoitteiden, hyönteismyrkkyjen ja kasvimyrkkyjen johtavia tuottajia.

Suuremman geneettisen monimuotoisuuden säilyttäminen on elintärkeää jotta voidaan ylläpitää maanviljelyn muotoja 
jotka pystyvät tuottamaan elintarvikkeita koko planeetallemme ja vaikuttamaan ilmastonmuutokseen, kulkutauteihin ja 
luonnonvarojen riittävyyteen.

KASVILAJIKKEIDEN HÄVIÄMINEN
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Biodiversiteetti maanviljelyksillä 
Maatalousyhdyskunnissa on valikoitunut tuhansia karjarotuja jotka ovat sopeutuneet erilaisiin ilmastoihin, mukaan lukien vi-
hamieliset, vaikeasti saavutettavat asuinsijat, kuivat, kylmät tai soiset, sekä marginaaliset alueet. Traditionaaliset rodut ovat 
vastustuskykyisempiä, sitkeämpiä ja hedelmällisempiä, ja ne ovat myös pitkäikäisempiä. Niitä kestävästi kasvatettaessa omissa 
elinympäristöissään ne tuottavat korkealaatuista maitoa ja lihaa leikkeleiden, juustojen ja muiden tuotteiden valmistukseen - 
gastronomisten traditioiden perintönä. Kaikilla hyvin hoidetuilla laidunmailla eläimet rikkovat ja sotkevat maata kavioillaan ja 
sorkillaan, ja edistävät näin sadeveden valumista ja imeytymistä, sekä hapen diffuusiota. Pienet märehtijät syövät pusikoita ja 
estävät osaltaan maastopalojen syttymistä.

Kaksikymmentäkuusi prosenttia maailman kaikista 15 000 luetteloidusta eläinlajista on vaarassa kuolla sukupuuttoon (vä-
hemmän kuin 1000 yksilöä) ja näistä 67% tila on tuntematon. Teollisuus nojautuu ainoastaan muutamaan kaupalliseen 
rotuun, jotka on valittu maidon tai lihan korkeaan tuotantomäärään; näitä rotuja kasvatetaan intensiivisesti ilman että niillä 
on pääsy avoimiin tiloihin, hoidetaan antibiooteilla, ruokitaan keinorehulla ja kuljetetaan pitkiä matkoja. Tämän mallin 
tuloksena eläinjalostukssektori tuottaa 14,5% kasvihuonepäästöistä.

Torjuaksemme eläinlajien biodiversiteetin häviämisen on välttämätöntä tukea eläintuotantomallia joka perustuu monimuo-
toisuuteen, paikallisten rotujen sopeutumiskykyyn, niiden siteisiin omiin paikallisiin ympäristöihinsä, sekä laiduntamiseen.
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VESIVILJELY
Puolet maailman syödyistä kaloista on tuotettu vesiviljelmillä, joka on nopeimmin kasvava ruokatuotannon alue.

Viljelty kala ruokitaan muulla kalalla; kalastus kalajauhon tuottamiseksi ryöstää meriä. Seitsemänkymmentä prosenttia 
kalastetuista kaloista (sardiineista, anjoviksista, makrilleista, silakoista ja ravuista) prosessoidaan kalajauhoksi ja -öljyksi 
käytettäväksi kalojen ravinnoksi vesiviljelyssä.

Vesiviljely voisi olla osittainen ratkaisu luonnon kalakantojen ylikalastukseen, mutta vain jos se keskittyisi kasviravintoa 
syöviin kalalajeihin, laajoilla viljelmillä lajien alkuperäisillä asuinalueilla, integroituna ympäröivään luontoon, alhaisella ka-
latiheydellä ja mahdollisimman vähäisellä puuttumisella ihmisten taholta.
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Villi biodiversiteetti
SYÖTÄVÄT VILLIT KASVIT
Villejä kasveja voi käyttää ravinnoksi, kosmetiikassa ja lääkinnällisiin tarkoituksiin, ja niissä on usein enemmän vitamiineja, mine-
raaleja ja/tai hyviä rasvoja ja proteiineja kuin viljellyissä kasveissa jotka dominoivat tuotantoa.

Villien kasvien biodiversiteetti riippuu ennen kaikkea uhanalaisten kasvupaikkojan, ennen kaikkea metsien, hyvinvoinnista. 
Hyvät toimintatavat riippuvat yhdyskuntien tietämyksestä, esimerkiksi häviävien alkuperäiskansojen.

Villien kasvien sisällyttäminen päivittäiseen ruokavalioon on keino suojella niiden keräämiseen liittyvää tietoa, sekä tietoa 
ekosysteemeistä joissa ne kasvavat: metsistä, vuoristoista, laguuneista ja niin edelleen.

KALAT
Kalat ovat pääasiallinen luonnollinen eläinproteiinin lähteemme. Kalalajeja on 30 000 ja jokainen niistä muodostaa monimutkai-
sia keskinäisiä riippuvuussuhteita muiden ravintoketjun lajien kanssa. Pienimuotoisen kalastuksen parissa työskentelevillä kalas-
tajilla on syvällinen merten ekosysteemien tuntemus: he käyttävät eri lajeja saalistaessaan selektiivisiä vuodenaikojen mukaisia 
saalistustapoja ja pitävät taukoja kalastuksessa jotka ottavat huomioon eläinten lisääntymiskaudet.

Syömme lisääntyvässä määrin kalaa (keskimääräinen kulutus henkeä kohti lisääntyi 9 kilosta vuonna 1961 20,5 kiloon 
vuonna 2018) mutta aina samoja kalalajeja: lohta, tonnikalaa, trooppisia katkarapuja, turskaa ja hyvin vähän muuta. Valta-
vat kaikuluotaimilla varustetut tehdastroolarit tuhoavat merenpohjaa, samalla kun sivutuotteena saaliiksi saadut alempiar-
voisina pidetyt kalat jätetään syömättä. Merellinen biodiversiteetti on uhattuna, ei vain teollisen kalastuksen johdosta, vaan 
myös kaupungistumisen, ympäristösaasteiden ja ilmastonmuutoksen taholta.

On välttämätöntä tarkastella ekosysteemejä koko monimutkaisuudessaan, osallistaa kaikki toimijat (instituutiot, kalas-
tajat, kansalaiset) sekä tukea kestäviä tuotantomalleja jotka pohjautuvat luonnollisiin elinympäristöihin ja harkitsevaan 
kulutukseen.
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OAASI TERASSOIDUT VIINIVILJELMÄT  SUBAK

MILPAANDENEESI

Biodiversitettii ja tieto
Perinteiset maanviljelytekniikat tekevät viljelyn mahdolliseksi jyrkillä rinteillä, kuivilla alueilla sekä hyvin ankarissa ilmasto-olo-
suhteissa. Yhdyskunnat ovat, turvatakseen peruselintarvikkeiden saannin (esim. maito, liha, kala, viljat, hedelmät), kehittäneet 
monimutkaisia viljely- ja käsittelymenetelmiä jotka nykyaikana antavat ruualle merkittävää lisäarvoa, ja jotka estävät kasvilajik-
keita ja eläinrotuja kuolemasta sukupuuttoon. Pienet variaatiot johtavat tuhansiin juusto-, leipä-, leikkele-, öljy-, säilyke- ynnä 
muihin lajeihin.

Tekniikat jotka perustuvat tietoon joka välitetään jälkipolville suullisesti, ovat häviämässä yhtä hätkähdyttävällä nopeudella 
kuin ihmiset jotka niitä käyttävät: harvat nuorempien sukupolvien jäsenistä ovat valmiita keräämään tietoa ja jatkamaan 
näitä perinteitä.

Jotta tieto säilyisi, on välttämätöntä tunnistaa se (kartoitusprojektein jotka osallistavat paikallisia yhdyskuntia), palauttaa 
sen arvostus, tukea niitä yhdyskuntia jotka suojelevat sen muistamista, sekä edistävät koulutusta jotta sen välitys nuorem-
mille sukupolville varmistetaan.

ESIMERKKEJÄ IKIAIKAISISTA VILJELYTEKNIIKOISTA

MAROKKO ITALIA INDONESIA

MEXIKOPERU
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Biodiversiteetti ja ruokavalio
Biodiversiteetti antaa panoksensa terveelliseen, monipuoliseen ruokavalioon monella tapaa. Paikallisilla lajikkeilla ja roduilla 
on usein korkeampi ravintoaineiden pitoisuus kuin vastaavilla kaupallisilla ja jalostetuilla lajikkeilla ja roduilla. Ruoka-aineilla ja 
syömistottumukset jotka ovat hyväksi ihmisten terveydelle on myös alhaisempi ympäristöhaitallinen vaikutus.

Huono ravitsemus kaikissa sen muodoissa (aliravitsemus, vitamiinien ja hivenaineiden puutos, ylipaino ja sairaalloinen 
ylipaino) sekä luonnonvarojen rapautuminen ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Tuotantojärjestelmä joka on vastuussa 
biodiversiteettikadosta (intensiivinen maatalous, tehdasmainen eläintuotanto, torjunta-aineet) tukevat myös soveltumat-
tomia elintapoja jotka pohjautuvat eläinperäisten ja ultra-prosessoitujen ruokien ylikulutukseen, joissa on korkeat sokeri-, 
suola- ja säilöntä-ainepitoisuudet.

Ruokavalio, jossa on enemmän kasviksia, erityisesti perinteisesti tuotettuja, ja vähemmän eläinperäisiä ruokia, ehkäisee 
osaltaan sydän-verisuonitauteja, diabetesta, kasvaimia ja kaikenlaista huonoa ravitsemusta samalla kun se vähentää raa-
ka-aineiden ylikulutustamme. Valitsemalla paikallisia lajikkeita ja rotuja, sekä villejä vaihtoehtoja, parannamme ravitsemus-
tilaamme ja varmistamme elintarviketurvan.

3300
km

TERVEELLINEN RUOKAVALIO ON MYÖS 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Näiden tuotteiden kulutus vastaa viikottaisia 
kasvihuonepäästöjä:

14 kg CO2 eq

RUOKAVALIO JOKA ON KESTÄMÄTÖN SEKÄ 
TERVEYDELLE ETTÄ YMPÄRISTÖLLE

Näiden tuotteiden kulutus vastaa viikottaisia 
kasvihuonepäästöjä:

37 kg CO2 eq

Valitsemalla kestävän ja terveellisen
säästät samalla viikottain 23 Kg CO2 eq. 

Vuodessa säästät hyvillä tottumuksilla 
yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä kuin 

henkilöauto tuottaa 3300 km pituisella 
ajomatkalla.
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Biodiversiteetti ja pandemiat
Metsät ja muut luonnonympäristöt omaavat rikkaan biodiversiteetin ja ne ovat elintärkeitä maapallon ympäristölle, mutta ne 
ovat myös hauraita.

Luonnollisten elinympäristöjen tuhoaminen ja sen seurauksena biodiversiteetin menettäminen luovat zoonoosien leviämi-
selle otolliset olosuhteet sekä lisäävät pandemioiden riskiä eläinvirusten siirtyessä villeistä eläimistä kotieläimiin ja ihmisiin. 
Tehdasmainen eläintuotanto lisää zoonoosien leviämisriskiä eksponentiaalisesti.

Hillitsemällä hmisten toimintaa, kuten elinympäristöjen myllerrystä ja metsien hävittämistä, ja samalla suojelemalla biodi-
versiteettiä kestävällä maanviljelyllä ja karjantuotannolla, suojelemme ihmiskuntaa uusilta pandemioilta.
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Biodiversiteetti ja kansainvälinen politiikka
EUROOPAN UNIONI
The European Green Deal, tähtää EU:n kehittämiseen oikeudenmukaiseksi ja menestyväksi yhteiskunnaksi, luonnonvarojen 
arvostuksen palauttamiseen sekä kansalaisten ja ympäristön terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseen ympäristöriskeiltä - tavoit-
teena on saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

Pellolta Pöytään -strategia edistää siirtymistä kestävään viljelyjärjestelmään, painopiste on pienimuotoisessa maanviljelyssä ja 
agroekologiassa, kunnianhimoisena tavoitteenaan vuodelle 2030 on ekologisen maanviljelyn osuus 25% viljelymaasta EU:ssa, 
ympäristömyrkkyjen käytön vähennys 50%:lla, keinolannoitteissa 30% vähennys, sekä eläinten hyvinvointi. On oleellista pysyä 
tällä tavoitteiden tasolla.

The Biodiversity 2030 strategia tähtää suojeltujen alueiden verkoston laajentamiseen, uuden EU:n luonnonsuojelusuunnitel-
man kehittämiseen, varojen hankintaan, sellaisten hallintomekanismien luontiin jotka sallivat muutokset, sekä biodiversitettiä 
maailmanlaajuisesti edistävien toimintatapojen vakiinnuttamiseen.

The CAP, joka tukee intensiivistä maataloutta sekä tehdasmaista eläintuotantoa, on tällä hetkellä ristiriidassa Pellolta Pöytään 
-vision kanssa, sekä EU:n Biodiversity 2030 strategian kanssa. CAP:in harmonisointi European Green Dealin kanssa on ensisijai-
sen tärkeää.

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT
The Convention on Biological Diversity (1992) on kansainvälinen sopimus biodiversiteetin suojelemiseksi sekä sen suomien 
etujen tasapuoliseen jakamiseen.

The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (2001) alleviivaa maanviljelyn biodiversi-
teetin tärkeyttä ruokaturvalle sekä maanviljelijöiden oleellista roolia geneettisten luonnonvarojen säilyttämisessä.

The Cartagena Protokol (2003) tähtää biodiversiteetin suojaamiseen vaaroilta mahdollisten modernin biotekniikan keinoin 
modifioitujen elävien organismien taholta.

The Nagoya Protocol (2014) esittää geneettisten luonnonvarojen tuomien hyötyjen jakamista oikeudenmukaisesti ja tasapuo-
lisesti.

Lokakuussa 2021 The Convention on Biological Diversity of the Parties (COP) ottaa käyttöön uuden Global Framework for 
biodiversity post- 2020. Tämä on avainasemassa oleva tapahtuma maailmanlaajuisesti.

Saadaksesi lisää tietoa edellä käsitellyistä asioista, tutustu lyhentämättömään kirjelmään ”Slow Food position pa-
per on biodiversity”.

https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/03/EN_Position-paper-biodiversita%CC%80-3.pdf
https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/03/EN_Position-paper-biodiversita%CC%80-3.pdf
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