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Työikäisen aikuisen fysiologinen proteiinintarve on keskimäärin 0,65 grammaa painokiloa kohti päi-
vässä eli 46 grammaa/70-kiloinen henkilö1. Alla olevasta kuvasta näkyy, kuinka suuria määriä kutakin
ruoka-ainetta pitäisi nauttia, jos se olisi päivän ainoa eläinperäinen proteiininlähde. Lisäksi näkyy,
kuinka suuri kasvihuonepäästö tästä aiheutuisi. Laskelma on sovitettu suomalaiseen keskivertoruoka-
valioon, jossa 64 prosenttia proteiinista saadaan eläinkunnan tuotteista.

Kuvasta voidaan havaita, että soijarouhe ja kala ovat vähäpäästöisimpiä proteiininlähteitä. Eniten
päästöjä syntyy naudanlihan, katkarapujen ja rasvaisten maitotuotteiden käytöstä.

Ihminen ei tarvitse eläinproteiinia, vaan proteiinintarpeen voi tyydyttää myös soijalla taikka saman
vuorokauden puolella nautitulla muiden kasviproteiinien yhdistelmällä. Hyviä yhdistelmiä ovat esimer-
kiksi palkokasvi ja vilja, palkokasvi ja pähkinä sekä palkokasvi ja maissi. (Jos ei käytä eläinkunnan
tuotteita, on ehdottoman välttämätöntä täydentää ruokavaliota synteettisellä B12-vitamiinilla.)

Luvut kuvaavat kypsentämätöntä ruokaa muiden kuin soijarouheen ja tonnikalan osalta2. Kuvan soija-
rouhemäärä vastaa noin 75 grammaa kypsentämätöntä rouhetta. Soijarouheen valmistuksen päästöt
on  kohdennettu lopputuotteiden massojen keskinäisen suhteen mukaan (soijarouhe 81,5 prosenttia,
soijaöljy 18,5 prosenttia).

Lihan, kananmunan ja maitotuotteiden päästökertoimina on käytetty brittiläis- ja hollantilaistutkimuksen
tuloksista laskettua keskipäästöä. Brittitutkimuksen tulokset ilmoitettiin lihan osalta ruhokiloina, jotka
muunnettiin vastaamaan kaupassa myytävää lihaa kertoimilla 1,149  (sika) ja 1,282 (nauta). Broilerin
osalta ruhon päästöt muutettiin luuttoman ja nahattoman lihan päästöiksi kertoimella 1,205. Lisäksi on
oletettu, että teurastamon, jakelun ja kauppavarastoinnin osuus olisi 85 g/100 g lihaa. Maidon osalta
on oletettu, että meijerin ja kuljetusten osuus olisi 6 g/100 g maitoa. Soijamaidon proteiinipitoisuudeksi
on oletettu 3 prosenttia.

                                                
1 Proteiinintarve riippuu yksilön painosta ja lihasten koosta, ruumiillisen työn ja muun liikunnan määrästä sekä
aineenvaihdunnan yksilöllisistä ominaispiirteistä. Työikäinen henkilö tarvitsee tutkimusten mukaan noin 0,47–0,83
grammaa proteiinia painokiloa kohti vuorokaudessa. Lisäksi on olemassa noin 2,5 prosentin kokoinen vähem-
mistö, joka tarvitsee proteiinia enemmän kuin 0,83 g/painokilo.
2 Soijarouheen kypsentämiseen käytetyn sähkön tuotannon päästöiksi on oletettu 0,112 kg/kWh. Laskelma yliar-
vioi jonkin verran soijarouheen kypsennyksen vaatiman sähkön määrää.

Proteiininlähteiden kasvihuonekaasupäästöjä 70-kilo isella keskivertoisella henkilöllä, jonka 
proteiininsaanti on riittävää. Kiloa CO2-ekv per 29  grammaa proteiinia.

0,046
0,191

0,389

0,713

1,082

1,657

2,924

200 g keitettyä
soijarouhetta

120 g tonnikalaa / 185 g
silakkafilettä (keskiarvo)

265 g kirjolohta / 165 g
pakasteseitä (ka)

140 g luutonta
broilerinlihaa / 0,9 l

soijamaitoa / 370 g tofua
(ka)

5 keskikokoista
kananmunaa / 160

grammaa sianlihaa (ka)

105 g emmentaljuustoa /
0,9 l täysmaitoa /200 g

katkarapua (ka)

150 g naudanlihaa



Edellisellä sivulla olleen kuvan lähtöarvot on listattu alla olevassa taulukossa.

Ruoka-aine
(kypsentämätön)

Proteiinipitoisuus
prosentteina

Kh-päästöt (kiloa/100
grammaa ruoka-ainetta)

soijarouhe 39 0,049
soijamaito vaihtelee 0,078
silakkafilee 16 0,110
kirjolohi 11 0,128
säilyketonnikala 25 0,153
täysmaito 3                                  0,171
tofu eli soijajuusto 8                                  0,200
pakastesei 18 0,262
kananmuna 11                                  0,390
broilerinliha, keskimäärin 21                           0,470
sika, keskimäärin 18                                  0,635
katkarapu 14 0,970
emmentaljuusto 28                                  1,297
nauta, keskimäärin 19                                1,943
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