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#hiilijalanjälki #vastuullisuus #kestävyys
#ympäristöjalanjälki #LCAFoodPrint

Etelä-Pohjanmaan ruokasektorin ilmastotiekarttatyön
webinaari 4 ja loppuseminaari: 21.1.2022

Onko meillä vertailukelpoista hiilijalanjälkitietoa ruoista ja
voiko eri ruoka-aineita edes vertailla? Mihin kuluttajan tulisi
kiinnittää huomiota ilmastokestävän ruoan valinnassa?
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Huom konteksti: Mitä vastuullisuus on suomal. ruokaketjussa

Eläinten hyvinvointi

Paikallisuus

Tuoteturvallisuus

Ympäristö

Ravitsemus

Talous

Työhyvinvointi Suomalaisen lihaketjun toimijoiden vastuullinen toiminta 
työsuhteissa sekä työhyvinvoinnin kehittämisessä

Tuotantoeläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Ravitsemuksellisten asioiden huomioiminen tuotekehityksessä 
sekä ravitsemustiedon informoiminen kuluttajille

Yritysten vuorovaikutus vaikutus alueensa toimijoiden kanssa sekä 
tavoite edistää paikallista hyvinvointia

Toiminta yrityksen ja tuotteen aiheuttamien 
ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Toiminta tuoteturvallisuuden sekä raaka-aineiden 
jäljitettävyyden edistämiseksi

Yritysten kokonaisvaltainen vastuullisuus sekä omasta 
yritystoiminnastaan että oman toiminnan vaikutuksesta 
sidosryhmien toimintaan
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Lähde: Forsman-Hugg, S., ym. 2009. Elintarvikeketjun vastuullisuus. Kuvaus vuorovaikutteisen sisällön 
rakentamisen prosessista. Maa- ja elintarviketalous 140. MTT.

RUOAN TUOTANNON KESTÄVYYS - VAHVUUDET SUOMESSA mm.
• salmonellan vähäisyys Suomessa
• vähäinen antibioottien käyttö
• tuoteturvallisuus
• työpaikat/työllisyys
• työntekijöiden olot
• vesivarat ja vesijalanjälki
• jäljitettävyys
• eläinten terveys
• helpompi vaikuttaa asioihin täällä, ei ulkoisteta
ympäristövaikutuksia  jne.
• omavarmuus, huoltovarmuus, ruokaturva jne.

Useiden tutkimusten ja haastattelujen perusteella kokonaisvaltaisessa 
ympäristövastuullisuudessa eniten kehitettävää ja parannettaa
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Lähde: Seppälä et al. 2009, 2011, Virtanen et al. 2011
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Muut ympäristövaikutukset

• Alkutuotanto

• Teollisuus

• Kauppa

• Ravintolat

• Ostosmatkat

• Ruoan valm. 

ja säilytys

Todellisen yksityisen kulutuksen ympäristövaikutusten jakaumat tarveryhmittäin – nyt 

ruoan suhteellinen osuus kasvanee koko ajan….muiden sektoreiden suhteellisesti 

nopeampi (mitattu) kehittyminen

24 %



© Luonnonvarakeskus
© MTT Agrifood Research Finland 5

Puuttuu 
useimmiten 
esim. tuote-
kohtaisista 
LCA-
laskennoista
…
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Inventaarioissa oma luokittelunsa -_>
Maatalouden sanotaan olevan vain reilut 
10 % Suomen khk-päästöistä
Maankäyttösektorilta tulee toinen mokoma 
päästöjä
Kun ruokaketju mukaan niin karkea 
arviomme että sieltä tulee 25-30 % 
Suomen khk-päästöistä. Vienti/tuonti ja 
kulutus omansa – tehdyt EnviMat EIO-
laskennat antaa omanlaisia tuloksia (omat 
ongelmansa siellä). LCA-laskennassa
globaalit ketjut mukana

Puuttuu 
useimmiten 
esim. tuote-
kohtaisista 
LCA-
laskennoista
…

Turvepellot 
ovat suurin 
yksittäinen 

päästölähde ja 
lupaavin 

vähennyskohd
e. Tärkeintä 
estää niiden 
alan kasvu.
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Reagoiva 
yritysvastuuVanha: Kustannuksia

Ennakoiva 
yritysvastuuUusi:

Investointi 
tulevaisuuteen

Yritysten kannalta: käsitys ympäristöasioiden
hallinnasta ja yritysvastuusta muuttunut

OMAN TUOTANNON YMPÄRISTÖASIOIDEN 
HALLINTAAN TYYTYMINEN EI ENÄÄ TÄTÄ PÄIVÄÄ!
� KOKO KETJU!!!

Mukaillen, Kuisma 2011



© Luonnonvarakeskus

ElintarviketeollisuusElintarviketeollisuus

Kuljetus

Kauppa

Kuluttaja

Panosteollisuus
Viljely

Rehuteollisuus

Kotieläintuotanto

Elinkaari- ja ketjuajattelu ruoan tuotannon ja kulutuksen 
vastuullisuudessa, esim. jalanjälkien ja niiden pienentämisessä

Energiantuotanto

Hyvä mittari:

– Tavoitteellinen, mitattava, 
mahdollisuus parantaa

– Olennainen, avoin ja 
läpinäkyvä

– Sidosryhmä- ja 
ketjulähtöinen

���� toiminnan ja ketjun kehittäminen, 

ohjaaminen ja johtaminen, optimointi
���� tietoa vastuullisten tuotevalintojen ja 

viestinnän pohjaksi

teollisuusketju
Pakkaus-

teollisuusketju

Lähde: MTT, Katajajuuri et al. 2008

Jätehuolto
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Julkinen hiilijalanjälkikeskustelu ja ymmärrys raiteiltaan

9 25.1.2022

Julkinen/+some ruokatuotteiden hiilijalanjälkikeskustelu riistäytynyt 
käsistä…..mistä apteekista niitä lukuja oikein saa….tehdään ja käytetään 
laskureita ilman syvällistä ymmärrystä, myös brändit joutuvat käymään ns. 
informaatiotaistelua….vastuullisuusareenan lisäksi…
VILLI LÄNSI ON VALLOILLAAN….RUOKATUOTTEISTA JULKISUUDESSAKIN 
POUKKOILEVIEN HIILIJALANJÄLKIEN VERTAILUKELPOISUUS HEIKKO. 
LASKENTAEROT ERI LASKENTAMENETELMIEN VÄLILLÄ SUURIA
Samaan aikaan osa kuluttajista haluaisi tehdä tietoisesti, perusteltuja 
ympäristötietoisia valintoja (mitkä esim. leipätuotteet kaikkein parhaita 
ympäristövalintoja)

#LCAFoodPrint
edistää….
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Naudanlihantuotannon KHK- päästöjä voidaan pienentää - esimerkki
Luke/Pulkkinen ym. Footprintbeef – hanke; maitorotuinen sonni; liharotuisen päästöt

paljon suuremmat

Esimerkiksi näillä toimenpiteillä:

• Hyvä eläinaines

• Pellon peruskunto – tuotanto 
hyvillä pelloilla

• Tasapainoinen lannoitus (N, 
K, P….)

• Hyvä karkearehun D-arvo

• Väkirehumäärän optimointi

• (teurastetaan nuorempina)

10 25.1.2022
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Näissä tapauksissa tuotannon 
järkevä tehostaminen pienentää 
tuotekohtaista päästöä

-17%
-23%

Huom. Maaperän hiilivarastojen muutoksia 
ei otettu arviointiin mukaan

Merkittävimmät ruoan  ilmastovaikutukseen 
vaikuttavat tekijät  ovat alkut. biologiset 
prosessit! 

Published, Hietala et al. 
2021.
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Otetaan esimerkki. Kg CO2-ekv/naudanliharuho-kg , 
ajatuksena vertailla lypsylehmän khk-päästöjä
Tanskassa, Suomessa ja Saksassa. 

11 25.1.2022
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Huom. tässä ei täsmällisesti mukana 2021 julkaistu Luken tutkimus vaan aikaisempi versio
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Otetaan esimerkki. Kg CO2-ekv/naudanliharuho-kg , 
ajatuksena vertailla lypsylehmän khk-päästöjä
Tanskassa, Suomessa ja Saksassa. 
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Eri tutkimusten vertailu todella haastavaa, tutkimuksia ei voi suoraan vertailla, 
suhteuttaa toisiinsa, esim. lypsylehmän lihan kasvihuonekaasupäästöt ilman 
hiilivarastojen ja maankäytön muutoksista aiheutuvia päästöjä – metodologiaa pyrittiin 
harmonisoimaan, kysyimme lisätietoja kv tutkimusten tekijöiltä menetelmien 
harmonimoimiseksi (ei saatu valmista…) 
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Erojen syitä:

• Viljelyn tehokkuus

• Saksalaisen lypsylehmän ruuansulatuksen päästöt jäivät huomattavasti alemmaksi

– Mahdollisesti myös poikkeava metaanipäästöjen laskentatapa

• Tanskalainen ja saksalainen saavat noin puolet karkearehuistaan maissisäilörehuna

Luke, KUNI-hanke
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Maitorotuisen sonnin lihan kasvihuonekaasupäästöt, ilman turvemaita, mutta 
yrityksestä huolimatta emme varmistuneet vieläkään vertailukelpoisuudesta
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*1

*2

*2

*1 Virhepalkki kuvaa osaa hiilivaraston muutoksista aiheutuvien päästöjen eri arviointitavoista johtuvaa epävarmuutta, IPCC:n suoran

maaperäpäästön typpioksiduulipäästökertoimien ja ruoansulatuksen metaanikertoimen epävarmuutta.

*2 Virhepalkit kuvaavat osaa maankäytön ja hiilivaraston muutoksista aiheutuvien päästöjen eri arviointitavoista johtuvaa epävarmuutta ja 

ruoansulatuksen metaanikertoimen epävarmuutta.

1. Kasvatusaika (pienempi ka-syönti, pienemmät ruoansulatuksen päästöt)

2. Viljelyn tehokkuus

3. Märehdinnän päästöt pitäisi olla laskettu samalla tavalla, silti ero Saksa/Suomi merkittävä. 
Epäselvää miksi 18.1.2018

Luke, KUNI-hanke
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Huom. edellisten tutkimusten tulokset etsittiin, koska ko.maista
merkittävää tuontia, ja niistä saatiin laajoja hyvin 
dokumentoituja ja raportoituja tieteellisiä tutkimuksia ja vielä 
(tutuilta) tutkijoilta raporttien lisäksi paljon täydentävää 
lisätietoja.

Ja edellisiä tuloksia oli jo pyritty muuttaman vertailukelpoisiksi 
työssämme. Alkuperäiset erot vielä suurempia…

Sama haaste useimpien laskentojen kanssa. Lisäksi iso 
osa yrityskohtaisten laskentojen laskentaperiaatteista ei 
julkisia, pitäisi dokumentoida melko yksityiskohtaisesti, 
jotta voitaisiin edes arvioida vertailukelpoisuutta15 25.1.2022
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HS 30.10.2019 Katajajuuri ja Hietala
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17 25.1.2022

HS 10.6.2020 Katajajuuri ja Hietala

Lihakiloa kohden eri 
naudanlihoille ja eri 
laskentatavoilla vaihtelu n. 18-
>90 kg CO2-ekv/kg

Lihakiloa kohden Suomessa 
tuotetulle naudanlihoille vaihtelu 
ehkä >20-50 kg CO2-ekv/kg. Eri 
laskentatavoilla saadaan vielä 
suurempi hajonta.

Suomalaisesta naudanlihan 
tuotannosta tuore tieteellinen 
artikkeli verkossa (online kesällä 
2021), nyt lehdessä julkaistu):
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Kuvitteellinen esimerkki raakamaidon 
hiilijalanjäljestä, esimerkkinä maaperähiilen 
olennaisuus

18 25.1.2022
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• Nurmien hiilensidonnassa 
selvää potentiaalia

• Milloin, missä olosuhteissa, 
maaperään pysyvän hiilen 
sidonta realisoituu 
kivennäismailla?

• Osalta kivennäispelloista 
saattaa edelleen vapautua

• Turvepeltojen hiilen 
vapautuminen, määrä jne.

• Miten, mitkä kaikki tulisi 
tuoda osaksi tuotekohtaista 
laskentaa

• Onko lopulta maidon 
päästöt alle vai yli yhden ja 
kuinka paljon?
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Merkittävimmät ruoan  ilmastovaikutukseen vaikuttavat tekijät  - biologiset prosessit! Ratkaistavia 
asioita laskennassa � suuruusluokkiin merkitystä. Vastaavasti muille ympäristöjalanjäljille. Mm:

• Hiilen vapautuminen (/sitoutuminen) maaperästä, kivennäis- ja turvemaat, ei mukana laskennoissa 
vielä….huom. ed. kuvani, puolet sektorin päästöistä turvemaiden hiilen vapautumista…

• Lannoituksen/typpikierron aiheuttamat viljelymaiden typpioksiduulipäästöt (esim. kv vs. Suomi-spesifit
päästöt…) kivennäismailla; ylipäätään eri IPCC/Tier-tasot 1-3

• Turvemaiden typpioksiduulipäästöt – turvemaiden  luokittelun, resoluution ongelmat, todellisten turvemaiden 
määrä ketjun takana – luokittelun kehittäminen ja resoluution lisääminen työn alla

• Systeemirajaukset, laajennukset esim. sivuvirtojen hyödyntämisen ja kreditteihin ulkopuolelle, allokoinnit

• Viljelyyn liittyvät maankäytön muutoksista aiheutuvat päästöt (pitkältä aikaväliltä tiedot…, eri mallit)

• Märehtijöiden ruoansulatuksen metaanipäästöt (tier 1….3 antavat ihan eri tuloksia)

• Lannankäsittelyn metaani- ja typpioksiduulipäästöt (vanhat arviot/kertoimet todella huonoja, uudet 
normilaskennan tiedot tulisi integroida, työpöydällä)

• Peltojen kalkituksen aiheuttamat maaperän hiilidioksidipäästöt (kalkitustiedot saatava pidemmältä ajalta)

• Lannoitteiden valmistuksen päästöt (alkuperä, eri yritysten erot; keskimäärin vs tarkat lannoitetuotteet)

• Tod. rehunkulutus ja rehuhäviöt eläintuotannossa; satotasotieto, erit säilörehu, rehuntuotantomallit / 
viljelykierrot…lannan integrointi

• (ketjun ja) elintarvikkeiden jalostuksen energiankulutus ja todelliset materiaalivirtataseet/tuotantoreseptit

• Elintarvikkeiden jalostuksen raaka-aineen käytön hyötysuhde

• Kaupan kylmäketjut ja kylmäkuljetukset, kylmäaineiden vapautumiset, pakkaukset

• Raaka-aine- ja ruokahävikki ruokaketjun kaikissa vaiheissa; ruoan valmistus ja kylmäsäilytys…
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Keinoja ruokaketjun hiili/ympäristöjalanjäljen vähentämiseksi esim.
• Ruokavalion muuttaminen (ravitsemus huomioiden), hävikin vähentäminen

• Hiilen sitominen maaperään? (nurmissa/nurmikierrossa suurin potentiaali, kivennäismaat)

• Turvemaiden käytön vähentäminen

• Turvemaiden päästöjen vähentäminen, säätösalaojitus, esim. vedenpinnan nosto

• Märehtijöiden ruokinnan parantaminen? Kaiken rehustuksen kehittäminen, rehuhyötysuhde, 
sivuvirtojen hyödyntäminen, rehulisäaineet metaanipäästöjen vähentämiseksi

• Lannan varastointi ja hyödyntäminen – eläin-kasvitila-yhteistyö

• Lannan hyödyntäminen biokaasuna – ravinteet konsentroituna kuljetettavissa oikeisiin paikkoihin –
fossiilisen korvaaminen (ilman kreditointia…)

• Lämmön- ja sähköntuotantolähteiden vaihtaminen, aurinko yms. voima

• Hyvä eläin- ja kasviaines, jalostaminen, genetiikka

• Satojen parantaminen, maaperän kasvukunto, tasapainoinen (täydennys)lannoitus

• Lämmön talteenotto, ammoniakin ja pölyn talteenotto jne.

• Alus/kerääjäkasvien käytön lisääminen

• Sivuvirtojen hyödyntäminen, kierrätyslannoitteet

• Luonnonkalan, esim. silakan ja särjen hyödyntäminen, luonnontuotteet

• Uudet ruoka-aineet ja ruoan tuotantotavat, suljettu vesiviljely, sininen sellu-tehdas, vertikaaliviljely, 
hyönteiset, uudet kasviproteiinituotteet, keinoliha jne jne.

20
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Lisäksi resurssitehokkuuden lisääminen kaikissa 
prosesseissa, uusiutuva energia, uudet kylmäaineet

Ketjut kehittyvät koko ajan, päästöt hyvinkin 
mahdollisesti pienenevät, se mitä julkaistu vaikka 
tieteellisesti 2-4 v sitten ei välttämättä pidä yhtään 
paikkaansa, menemättä siis edes 
laskentamenetelmä-asioihin, ne sitten todellisten 
muutosten lisäksi…laskentamenetelmät kehittyvät 
koko ajan kovaa vauhtia ja silti Lukessa koemme 
että liian hitaasti, että liikaa aukkoja laskennoissa –
monet toimijat, konsultit, yritykset, laskurit, myös 
tutkijat ottavat käyttöön kaiken lisäksi koko ajan 
hyvin vanhoja ja kaikin puolin yhteismitattomia 
datoja ja laskentamalleja. Harmonisointi tuo tolkun, 
jatkossa tietojen (vuotuinen) päivittäminen!
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Päärahoittaja:
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Taustaa, lyhyesti: Hallitusohjelmasta
llmastoystävällistä ruokapolitiikkaa, tietoa kuluttajille

• Laaditaan kansallinen ilmastoruoka-ohjelma, joka tähtää kulutetun ruoan 
ilmastojalanjäljen pienentämiseen…

• Kuluttajien mahdollisuutta saada tietoa palvelujen ja hyödykkeiden 
ilmasto- ja ympäristövaikutuksista vahvistetaan

• Uudistetaan verotusta tukemaan kestävän kehityksen tavoitteita ja 
kestävää kuluttamista.  Tavoitteena on, että ilmasto- ja 
ympäristövaikutukset näkyvät vahvemmin tuotteiden ja palveluiden 
hinnassa…

• Kehitetään elintarvikkeiden ja muiden kulutustuotteiden 
elinkaaripäästöjen arviointia… kulutusverotuksen suuntaamiseksi 
ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioivaksi…
• Ruokaketjujen kehittäminen ympäristöä vähemmän

kuormittaviksi  - ympäristökädenjälki 

LCAFoodPrint/Katajajuuri et al. 2021
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LCAFoodPrint-hankkeen tavoite ja tarkoitus
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• Elintarvikkeiden ja ruokajärjestelmän elinkaariarviointimetodologian kehittäminen ja harmonisointi
• Miten PEF/PCR-laskentaohjeeta ja ISO 14067 ja 14040/4-standardeja tulisi käytännössä soveltaa 

elintarvikkeille  - eri elintarvikkeiden hiilijalanjalanjälkien vertailukelpoisuus
• Hanke edistää hallitusohjelman linjauksia liittyen tuotteiden elinkaarilaskennan kehittämiseen, jotta 

jatkossa kestävää kulutusta edistäviä kriteerejä ja ohjauskeinoja voidaan kehittää ja ottaa käyttöön, 
hallitusohjelman mukaisesti.

• Työn lopullisena suorana tarkoituksena, että kaikki laskisivat, viestisivät ja hyödyntäisivät 
mahdollisimman vertailukelpoisella tavalla tuotettua elintarvikkeiden 
ympäristöjalanjälkitietoa, erityisesti kun lukuarvoja tuodaan julkiseen keskusteluun, 
vertailuihin, merkintöihin, poliittisen päätöksenteon tueksi jne.

• Olennaista myös eri tuoteryhmien saaminen laskennaltaan vertailukelpoiseksi (vrt PCR 
ongelma), vaikkakaan se ei tietenkään vielä tarkoita, että sitten vertaillaan eri tuotteita suoraan 
toisiinsa

• Kuluttajaviestinnästä linjaaminen ympäristöjalanjälkitiedon osalta yksi alatavoite
• Metodologiaa voi hyvin hyödyntää esim. yritysten sisäisiin käyttötarkoituksiin (t&k etc.), näissä 

käyttötarkoituksissa monet metodit mahdollisia
• jatkossa laskentaan, viestintään ja esim. kestävän kulutuksen tarkasteluihin hiilijalanjäljen rinnalla 

tuodaan muita keskeisiä ympäristövaikutuksia mittariksi
• Scope: luotettavasti laskettavissa Suomen viljelyolosuhteissa; myös suhteessa

muissa maissa tapahtuvaan tuotantoon vertailukelpoisesti

Hiilijalanjälki
Rehevöityminen
vesijalanjälki

LCAFoodPrint/Katajajuuri et al. 2021
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Hyvä syy saada muutakin kuin hiilijalanjälki mukaan –
esim. vesijalanjälki – ISO AWARE menetelmällä
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www.luke.fi/LCAFoodPrint
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Toteutus 4/2021-6/2024 kumppanit

Yara Suomi
Lantmännen Agro
Hankkija
Satarehu
Potwell
HKScan
Saarioinen
Atria
Meira
Olvi
Arla Suomi
Fazer
Juustoportti
Paulig
Valio
Nestle Suomi

Apetit
Oatly
Leijona Catering
Gaia Consulting
Biocode
Envitecpolis
LCA Consulting
Kesko
S-ryhmä/SOK
Heinon Tukku
Kauppapuutarhaliitto
MTK
ETL
PTY
MaRa

SYKE
LUT-yliopisto
VTT
HY

MMM, päärahoittaja
Ohryssä lisäksi: YM, 
WWF Suomi

LCAFoodPrint/Katajajuuri et al. 2021

Kenties sitten seuraavaksi rakenteilla 
automaattiset laskentapalvelut ja 
ekosysteemit, tieto brändikohtaisesti
kauppaan ja kuluttajalle saakka….



© Luonnonvarakeskus

Ateriapalvelusektorin tarve ja ratkaisu: helppokäyttöinen
luotettava ja alati päivittyvä palvelu ja työkalu – työ alkanut 1/2022
• Esimerkiksi suhteessa RISE-tietokantaan tai kaupallisin/ilmaislaskurehin nähden 

ratkaisu pysyvä, päivittyvä ja luotettava!

• työkalussa mukana lopulta tuhansia tuotteita, raaka-aineita, välituotteita, 
puolivalmisteita jne. (systeemi tunnistaa/operoi automaattisesti – esikyps. yms.)

• eriyttää mahdollisuuksien mukaan datan alkuperän (tuonti) mukaan

• Maaperähiili mukaan mahdollisuuksien mukaan

• Tutkimuksellinen suunnitelma valmis. Työ julkaistaan tieteellisissä sarjoissa.

– Rahoitus myönnetty alustavasti MMM:stä Lukelle (joulukuu 2021), vuosittain, 
VOAS-prosessi – lisärahoitus tarvitaan, alalta (ravintolat, muut, ateriasoftat...)

– Päätuotos toimiva ja päivitettävissä oleva työkalu ravintoalan yrityksille.

• Tietokantaa ei itsessään julkaista – osallistuvien kanssa 
erilis(käyttöoikeus)sopimukset muusta hyödyntämisestä

• Rakentamiseen PPP-malli, valtio (MMM, Luke) n. 80 %, yritykset 20 %, budjetti > 1 mill.

28 25.1.2022

Neuvottelut ravintoloiden kanssa laajasti tammi-helmikuu 2022
Mukaan tulevat pilotit/investoijat saavat datat/tulokset käyttöön ensimmäisinä….
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Mihin kuluttajan tulisi kiinnittää huomiota 
ilmastokestävän ruoan valinnassa?

• Kasvikunnan tuotteiden suosiminen, kasvivoittoinen syöminen, monipuolisesti

• Punaisen lihan ja lihajalosteiden osittainen korvaaminen esimerkiksi valkoisella lihalla 
ja kotimaisella luonnonkalalla

• Hiljalleen uusia kasviproteiineja tilalle

– Tarve helpoille ja yksinkertaisille ja hyvänmakuisille resepteille

• Tuodaan pähkinöitä yms lisää ruokavalioon, ja tietysti esim. lisää täysjyväviljatuotteita

• Ateriapalvelut voivat kouluttaa – tuuppaus…

• Hävikin minimointi (ostetaan vähemmän, suunnitellen)

• Riisi, pasta, peruna…. – kysymys; tai mitä tomaattia kysymys? (kysy lisää…)

• Kysymyksiä ja painetta tuottajille, onko tutkittu hiilijalanjälkeä, paljonko on, miten 
tutkittu, miten ketjussa vähennetty, paljonko pienentynyt viimeisen x vuoden aikana, 
miten määritätte, onko tiloilla hiiliviljelyn käytäntöjä käytössä, mistä raaka-aineet  tai 
rehun tuontiraaka-aineet tulevat, onko siellä maankäytön muutoksia….

• Ei tehdä asiasta liian vaikeata, pienin kevyin perheelle sopivin muutoksi, askel 
kerrallaan ja sopivaa positiivista painetta ketjuun….entä auttaisiko kompensoitujen 
tuotteiden ostaminen…?

29 25.1.2022


