
RUOKAJÄRJESTELMÄ
Ruuan tuotannon ja kulutuksen kokonaisuus, joka

sisältää maatalousjärjestelmän, ruuan
markkinoinnin, jalostuksen, kuljetuksen, hankinnan

ja kulutuksen sekä päätöksenteon ja instituutiot.

KESTÄVÄ 
MAATALOUSTUOTANTO

Maataloustuotantoa, joka on ekologisesti ja
ympäristöllisesti kestävää, taloudellisesti kannattavaa,

yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista ja
kulttuurisidonnainen prosessi, joka takaa maatalouden

pitkän aikavälin tuottavuuden.

TAVANOMAINEN 
MAATALOUS

Tuotantomenetelmälle on tyypillistä teollisesti
valmistettujen väkilannoitteiden ja torjunta-aineiden

käyttö, erikoistuminen ja tuotannon yleinen
tehostaminen sekä melko avoin ravinnevirta.
Vallitseva tuotantomenetelmä teollistuneissa
maissa. Käytetään myös nimitystä kemiallis-

tekninen maatalous.

LUONNONMUKAINEN 
MAATALOUS =

LUOMUTUOTANTO

Kansainvälisesti sertifioitu tuotantotapa, joka kieltää
väkilannoitteiden ja kemiallisten torjunta-aineiden

käytön. Kasvunsääteiden, antibioottien ja
geneettisesti muunneltujen organismien käyttö on
kielletty tai käyttöä rajoitetaan tiukasti. Viljelyssä

hyödynnetään viljelykiertoa, seosviljelyä,
viherlannoitusta, kompostointia sekä eloperäistä

lannoitusta.

VILJELYKIERTO

Luonnonmukaisen viljelyn käytännöistä keskeisin. Viljely- ja
maanparannuskasvien paikkaa vaihdetaan säännöllisesti
vuosittain suunnitellussa järjestyksessä. Tavoitteena on
pitää viljelymaan ravinnemäärät tasapainossa, sillä eri

kasvit käyttävät ravinteita eri määriä ja osa kasveista jopa
lisää ravinteita maahan. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa

eloperäisen aineen määrää maassa, ehkäistä kasvitauteja
ja vähentää tuhohyönteisten määrää sekä hallita

rikkakasvien määrää.



VIHERLANNOS

Seos erilaisia viljelymaata hoitavia kasveja eli
maanparannuskasveja, joista ei kerätä satoa. Seoksessa on

yleensä mukana maahan typpeä sitovia kasveja sekä
pölyttäjiä houkuttelevia kasveja ja maata voimakkaalla

juuristollaan muokkaavia kasveja. Kasviseos lisää typen ja
eloperäisen aineksen määrää maassa, sekä vähentää

rikkakasvien määrää. Sen paikkaa vaihdetaan vuosittain (tai
parin vuoden välein) viljelykiertosuunnitelman mukaisesti.

TUOTANTOELÄINTEN
HYVINVOINTI

Eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja
fyysisestä olotilasta. Kokemus voi vaihdella

hyvästä huonoon. Käsitteeseen kuuluvat mm.
eläimen fyysinen ja psyykkinen terveys, normaali
kasvu, sekä ihmisen huostassa olevien eläinten

hyvä hoito.

Toteutuu, kun kaikilla ihmisillä kaikkina aikoina on
mahdollisuus hankkia riittävästi turvallista ja

ravinteikasta ruokaa terveellisen ja aktiivisen elämän
ylläpitämiseksi.

RUOKATURVA

Pellolta korjattu sato, jota ei käytetä ruuaksi.
Arviolta kolmasosa maailman ruokatuotannosta

menetetään tämän vuoksi.
RUOKAHÄVIKKI

Tilanne, jossa kansalainen on tietoinen ruuan
kokonaisvaltaisesta laadusta – paitsi

terveellisyydestä ja turvallisuudesta, myös ruuan
tuotannon ja kulutuksen järjestelmään liittyvistä

laatutekijöistä (oikeudesta ruokaan, ruuan
eettisyydestä, reiluudesta, ympäristövaikutuksista ja

kulttuurisuudesta).

RUOKA-
KANSALAISUUS


