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TOTUUS RUOKATEOLLISUUDESTA 
 
Ruoka on tärkeää, sillä ilman ruokaa ei ole mitään. Ruoka ympäröi meitä kaikkialla, eikä ole yhdentekevää 
millaista ruokaa meille tuotetaan. 
 
Ruoan peukalointi ei ole uutta ja ruuan väärentäjiä on elänyt kaikkina aikoina. Jo muinaiset kreikkalaiset ja 
roomalaiset käyttivät lisäaineita ja käsittelivät mm. viinin leppeämmäksi ”makeuttaen” sen lyijyllä ymmärtä-
mättä aineen vaikutuksia. Kun ihmiset sairastuivat, asiaa ei osattu yhdistää viiniin. Vasta 1700-luvulla englan-
tilainen George Baker todisti, että syy on lyijyssä. Myrkky määritellään aineeksi, joka jo hyvin pieninä annok-
sina voi häiritä tärkeitä elintoimintoja tai vaurioittaa elimistöä. Esimerkiksi lyijymyrkytyksen ensioireita ovat 
päänsärky ja vatsakivut, ja se vaikuttaa myös hermostoon.   
 
Syömme nykyään pääasiassa väärennettyä ruokaa  
 
Viranomaisten kannalta tärkeintä on, ettei ruoka ole suorastaan vaarallista. Tämän jälkeen on jokaisen valmis-
tajan omassa vallassa, myykö hän leipää joka ei ole leipää, siideriä joka ei ole siideriä tai jäätelöä joka ei ole 
jäätelöä. Valmistajia ei kiinnosta kasvinsuojelumyrkkyjen jäämät, eikä karjankasvatuksesta lihatuotteisiin siir-
tyvät hormoni- ja antibioottijäämät. Mm. Yhdysvalloissa tutkittiin naisten rintasyöpäkasvaimia ja niistä löy-
dettiin hormonia, jota käytettiin lihakarjan kasvattamisessa.  
 
Voittoa tahkoavat teollisuusyritykset harjoittavat suurimman mittaluokan ruokahuijausta 
 
Kun epäilemme jonkun henkilön tarkoitusperiä, sanomme että hänellä ei 
ole puhtaat jauhot pussissaan. Ilmaisua ei enää käytetä teollisuusyrityksen 
toimitusjohtajasta, ellei hän syyllisty verovilppiin. Nykyään on totuttu pi-
tämään aivan normaalina, että yrityksellä on lupa harhauttaa vilpillisen 
markkinoinnin avulla kuluttajia ja saada ostamaan heidät päivittäin vää-
rennettyä ruokaa … mm. ”savukinkkua” jota ei ole savustettu, ”tuoreme-
hua” joka on 11 kk vanhaa ja panimon ”luonnollista lähdevettä” joka 
osoittautuukin kunnalliseksi vesijohtovedeksi jne. . Nykyiset keinotekoi-
set aineet ovat vahingoittaneet kuluttajan makuaistia siinä määrin, että hän 
ei osaa enää arvostaa luonnollista makua. Kaupan hyllyltä ostettu kinus-
kitäytekakku sisältää 16 erilaista E-koodia. Ketä varten tuollainen kakku 
on tehty? Parantamaan kaupan katteita, sillä kakku pysyy myyntikuntoi-
sena `isältä pojalle` ja samalla kakun raaka-ainekustannukset on mini-
moitu kuluttajahinnan pysyessä korkeana.  
 
Kuinka pitkälle voidaan mennä ravinnon jalostamisessa vieläkin epäaidommaksi ja teknisemmäksi? Kenen 
tai minkä ehdoilla sitä tehdään? 
 
Turvallisuuden vuoksi elintarvikkeisiin tulee, jopa lain nojalla, lisätä säilyvyyttä parantavia aineita, mutta 
kuinka on muiden lisäaineiden laita? Niitä käytetään siksi, että raaka-aineet voitaisiin paremmin, tehokkaam-
min ja edullisemmin prosessoida teollisuuden isossa `myllyssä`, mutta kauniimman ulkonäkönsä avulla ne 
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menisivät helposti kaupaksi? Elintarviketeollisuus valmistaa nk. `terveellisempiä` tuotteita jopa siten, että ai-
dot luonnon raaka-aineet on korvattu lukemattomilla E-koodeilla. 
 
Tässä on esimerkki suomalaisen naisen yhden päivän ruokapäiväkirjasta  
 
Aamiainen: 
 

- hedelmätuoremehua  
- hedelmäjugurttia ja mysliä  
- täysjyväleipä joka on päällystetty kevytlevitteellä ja savukinkkuviipaleella 
- täysjyväleipä joka on päällystetty pehmeällä kevytjuustolla 
- lisäksi henkilö juo suuren kupin teetä 

 
Aamiaisen jälkeen hän on syönyt vain yhden riisikakun työpöydän laatikosta 
 
Lounas 

- patonkileipä jossa on kanaa  
- sokeriton hedelmäjuoma  

 
Iltapäiväkahvilla ohut viipale kanelipitkoa ja automaattikahvi. 
 
Työpäivän jälkeen hän rientää kuntosalille ja syö pukuhuoneessa;  

- vähäkalorisen suklaapatukan, jonka GI on pieni, mutta jossa on paljon terveellisiä vitamiineja. Il-
man tätä energiapotkua hän ei jaksaisi keskiraskasta treenituntia. Tunnin jälkeen …  

- urheilujuoma nestetasapainon palauttamiseksi 
 
Päivällinen  

- kalavuoka ja siihen vähän lisuketta …  
- valmiiksi pilkottua salaattia, jolle hän kaataa  
- vähärasvaista salaattikastiketta  

 
Illalla 
Siedettävä päivä, hän toteaa. Asiallisesti syöty, ei roskaruokaa ja kuntoiluakin on harrastettu. Voin suoda it-
selleni pienen annoksen … 

-  jäätelöä ja  
- suklaakastiketta   

 
Nukkumaan mennessä lasillinen mahalle hyvää tekevää  

- terveysjugurttia 
 

Tässä on nimilista tämän henkilön päivän mittaan syödyistä ja juoduista tuotteista; 
 
Aamupalalla:  

- Tropicanan appelsiinimehua 
- Arlan jugurttia Yoggi Kuningatar, rasvapitoisuus 0,5 % 
- Hedelmätäysmysliä    
- Pågenin Javisst-leipää  
- Eldoradon kevyt keittokinkkuviipaleita (sopivan kevyttä)   
- Milkon kevyttä ravunmakuista sulatejuustoa 
- Twiningin söderte-teetä  

Välipalala 
- Figginsin tillinmakuinen riisikakku 

Lounaalla 
- SevenElevenin patonki, täytteenä kanaa ja currya  
- lasillinen Fun Light- karambolaa 

Iltapäiväkahvilla 
- Häggensin leipomon kanelikakku  
- automaattikahvi 



Kuntosalin jälkeen 
- Modifastin suklaapatukka  
- Red Bullin sokeriton energiajuoma 

Päivällisellä 
- Findusin pakastekalavuoka äyriäiskastikkeella 
- Straxin perhesalaattipussi 
- Felixin caesarkastike, rasvapitoisuus 3 % 
- lasillinen vesijohtovettä 

 
Iltapalala 
GB Glacen Big Pack vanilja ja O`hoj:n suklaakastike 
 
Päivän päätteeksi 
Proviva Active-jugurtti - tropiikinmaku 
 
Tämän henkilön yhden päivän ruokalista koostuu tuotteista, jotka ovat tunnettuja merkkejä ja monen mielestä 
tavanomaisia elintarvikkeita.  
 
Kun huomio kohdistetaan näiden elintarvikkeiden pienellä kirjoitettuun tekstiin, silloin tämän yhden 
ainoan päivän ruokalista näyttääkin aivan erilaiselta: 
 
E325, E331, E621, E301, E300, E333, E471, E270, E330, E202, E450, E635, E627, E631, E250, E202, E330, 
E415, E281, E211, E450, E410, E621, E440, E621, E415, E414, E445, E420, E330, E 471, E621, E450, E300, 
E410, E202, E301, E412, E407, E330, E401, E509, E451, E331, E452, E440, E1442, E330, E621, E415, E471, 
E482, E475, E472c, E472 e, E270, E412, E330, E296, E202, E331, E422, E160a, E160e, E150d, E451, E621, 
E330, E170, E160c, E270, E120, E171, E101, E621, E150, E951, E950, E300, E160, E202, E339, E330, E452. 
 
Tarkkaan laskien - 84 ainetta - keskivertonaisen yhden päivän syömisissä. Jos numeroiden sijasta kirjoitettai-
siin näiden E-aineiden tehtävä ja kemiallinen nimi, niin näistä olisi täyttynyt kokonainen tavallisen kokoisen 
kirjan sivu.  
 
Jotkin lisäaineet toistuvat hänen syömissä elintarvikkeissa useita kertoja, mm. aromivahvenne E621 nat-
riumglutamaatti. Kun nämä toistot otetaan huomioon ja lasketaan erikseen luettelon kaikki E-numerot, 
niin tuloksena on tästä huolimatta 53 lisäainetta yhden vuorokauden kuluessa … pelkästään suun kautta. 
Luettelossa ei ole mukana ne 22 aromia, joita hänen ruokansa sisältää, koska aromeilla ei ole E-koodia. Kaikki 
yli 2800 aromia ilmoitetaan vain sanalla ”aromeja”. Aromien tehtävä on luoda valheellinen makuelämys, mutta 
kuluttajat saavat vain arvailla, mitä makua milloinkin on yritetty keinotella esiin. Tästä E-numeroiden listasta 
puuttuvat myös kaikki ne aineet, joita ei pidetä lisäaineina vaan valmistusaineina. Kyseisessä tapauksessa niitä 
ovat esimerkiksi maltodekstriini, glukuronolaktoni ja soijalesitiini. 
 
Lisäaine on jokainen ainesosa, mikä ei ole tarpeellinen, kun elintarvike valmistetaan perinteiseen tapaan. Lop-
putulos tästä tapauksesta on, että ruokavuorokaudesta löytyy E-aineiden lisäksi yli sadan lisäaineen luettelo.  
 
Miksi tämä kaikki keinotekoinen moska 
 
Elintarvikeala yhdessä Elintarviketurvallisuusviraston kanssa, joka on hy-
väksynyt tällaisen toiminnan, vastaavat että lisäaineita on käytetty aina. 
Mummut lisäsivät silliin etikkaa ja sekoittivat sokeria ja suolaa graavates-
saan lohta! He selittävät, että lisäaineita on testattu lukemattomin eläinko-
kein ja siksi niitä ei voi pitää terveydelle vaarallisina. Todellisuudessa ve-
toaminen siihen että useimmat koerotat jäävät henkiin, on liian vähäisten 
vaatimusten asettamista elintarvikkeiden laadulle. 
 
Elintarviketeollisuudelle ja kauppaketjuille on tärkeintä, että tuotteilla on 
mahdollisimman pitkä hyllyikä. Säilöntä- ja hapettumisenestoaineet on 
tarkoitettu lisäämään tuotteiden säilyvyyttä. Tämän vuoksi joulukuussa 
ostettuja piparkakkuja voi syödä seuraavanakin jouluna. Säilyvyyttä pi-



dentävät lisäaineet muodostavat kaikista lisäaineista kuitenkin vain kymmenesosan. Yhdeksän lisäainetta kym-
menestä ovat kosmeettisia lisäaineita, eli niitä lisätään vaikuttamaan makuun, sakeuteen, väriin ja yleensäkin 
ulkonäköön.  
 
Se ruoka mitä kaupat ovat täynnä, valmistetaan huipputeknologisin menetelmin joilla ei ole paljonkaan yhteistä 
perinteisen elintarvikkeiden valmistuksen kanssa. Pakkauksissa olevissa kuvissa ja mainoksissa näkyviä tuo-
reita ja hienoja raaka-aineita esiintyy vain vähän itse tuotannossa. Nekin vähäiset saavat niin kovakouraisen 
teollisen ja koneellisen käsittelyn että mausta, ravintoainepitoisuudesta ja muista alkuperäisistä ominaisuuk-
sista häviää suuri osa. Millä keinolla nämä köyhtyneet tuotteet saadaan kuitenkin tuntumaan sellaisilta ruoka-
tavaroilta, joita kuluttajat luulevat ostavansa?  
 
Käyttämällä niissä …     

- aromeja 
- arominvahventeita 
- väriaineita 
- stabilisointiaineita 
- pintakäsittelyaineita  
- muita lisäaineita, joita on varsin kekseliäästi kehitelty hämäämään aistejamme  

 
Makua, tuoksua, ulkonäköä ja jopa ruoan tuntua suussa voidaan muokata.  
 
Niinpä esimerkkinaisemme yhden päivän ruokatodellisuus on seuraava; 
 

- voileivällä ollut kinkku koostuu pienistä lihanpaloista, joihin on sekoitettu vettä ja lisäaineita, jonka 
jälkeen koko seos on puristettu pötkyläksi 

- tuoremehu oli 11 kuukautta vanhaa 
- tee oli maustettu aineella, joka on valmistettu lahokuusesta 
- välipalaksi syöty riisikakku koostui 22 valmistusaineesta, joita olivat mm. arominvahventeet E621 ja 

E635, muunnettu hiilihydraatti maltodekstriini, muunnettu tärkkelys ja aromit 
- energiapatukka, jonka hän söi ennen kuntoilua, koostui 51 ainesosasta, joista suurin osa oli keinote-

koisia aineita 
- kastike, jota hän kaatoi salaatinlehdille, oli värjätty aineella, jota käytetään myös aurinkovoiteissa 
- päivän päätteeksi syöty jugurtti sisälsi pääasiassa vettä ja niin vähän hedelmää, että makua oli vahvis-

tettava aromiaineilla 
 

Näistä seikoista myös tämän esimerkkitapauksemme nainen oli 
yhtä tietämätön kuin kuluttajat yleensäkin. Keittokirjoissa tai 
ruuanvalmistusohjeissa ei puhuta mitään siitä, miten myynnissä 
olevat elintarvikkeet on valmistettu ja mistä ne koostuvat. Tuot-
teen sisällysluettelon teksti on pikkuriikkistä ja sisältää usein 
pitkiä ja vaikeita sanoja, joten ihmiset yleensä antavat periksi. 
Kaikissa tuotteissa sisällysluetteloa ei ole, kuten mm. jauheina 
myytävissä kastikkeissa. Kuluttajat ajattelevat, että joku viran-
omainen on kuitenkin tuotteet hyväksynyt ja siksi ne tuskin voi-
vat olla suorastaan vaarallisia.  
 
Ongelmana usein pidetään myös tuotteen hintaa ja ajan puutetta, 
mutta todellisuudessa useimmilta ihmisiltä on jäänyt huomaa-
matta kolme tärkeää tosiasiaa suhteessamme ruokaan; 

 
• koskaan aiemmin emme ole käyttäneet näin vähän aikaa ruoan ostamiseen ja valmistamiseen 
 
• koskaan aiemmin emme ole käyttäneet näin vähän käytettävissä olevista tuloistamme ruokaan 
 
• koskaan aiemmin emme ole tienneet näin vähän elintarvikkeista, siitä kuinka ja kuka on ne tuottanut 
ja mitä ne itse asiassa sisältävät   
  



Ei edes asiantuntijoilla, jotka voivat pitkään puhua hienoista oliiviöljyistä tai erottavat eri mallasviskilajit, ole 
aavistustakaan siitä, miten heidän leivällään oleva margariini on syntynyt. 
 
Totuus on, että useimmat laittavat runsaasti rahaa niiden sairauksien hoitamiseen, joita he saavat itseensä täl-
laisella ruuaksi kutsutulla ”polttoaineella”, joka ei sisällä enää nimeksikään soluille tärkeitä vitaali- ja hiven-
aineita. 
 
 
MISTÄ RUOKA ON PERÄISIN 
 
Mistä tulevat ne raaka-aineet, joita ilman säästeliäinkään valmistaja ei pärjää? Mistä on peräisin se kaikki muu 
mitä ruoka sisältää? 
 

- maissista 
- soijasta 
- vehnästä 
- riisistä 

 
Maissi 
 
Maissi kuulostaa luonnolliselta, kullankeltaisilta tähkiltä, jotka jauhetaan hienoksi ja ravintopitoiseksi jauhoksi 
joka käytetään erilaisissa ruokalajeissa.  Todellisuudessa pääosa maissipohjaisista lisäaineista käy läpi niin 
perusteellisia kemiallisia käsittelyjä, että alkuperäinen raaka-aine on muuttunut tunnistamattomaksi, kun se 
tulee ulos teollisuuslaitoksen toisesta päästä. 
 
Maissitärkkelyksen valmistusprosessi       
 
Tavalliseen maissitärkkelykseen valtavissa tankeissa sekoitetaan …   

- propyleenioksidia, joka on maakaasusta, kloorista ja lipeästä tai suolahaposta valmistettu öljytuote   
- fosforioksikloridia, joka on niin haihtuvaa ja reaktiivista nestettä, että sitä on käsiteltävä hyvin varoen. 

 
Siitä muodostuu suolahappoa, sekä fosforin oksideja samalla kun maissin tärkkelysmolekyylejä muutetaan ja 
kloorataan. Muokattu tärkkelys lisäksi valkaistaan, mikä voi olla tarpeen jos sitä käytetään eräiden elintarvik-
keiden lisäkkeenä.  
Tämän prosessin tulos on nestemäinen aine, josta puhdistetaan 
valmistuksen jäämät. Se suihkutetaan valtaviin tankkeihin 
jossa se kuivataan nopeasti jauheeksi, minkä jälkeen se toimi-
tetaan elintarviketeollisuudelle, jossa se päätyy mm. hedelmä-
jugurttiin, salaattikastikkeeseen ja kalavuokaan. Tämä ns. 
muunneltu maissitärkkelys antaa teollisuusruoalle sen raken-
teen ja kiinteyden mikä häviää, kun valmistavat jättävät pois 
kalliimmat ja hankalammin käsiteltävät raaka-aineet, kuten 
munan ja kerman. 
 
Fosforioksikloridi on myös rikkaruohomyrkkyjen valmistuk-
seen käytettävä kemikaali, joka reagoi hyvin voimakkaasti ve-
den kanssa.   
   
Maissipohjaisilla teollisilla valmisteilla on muitakin käyttötapoja   
 
Maissisiirappia käytetään sakeutusaineena.  
Dekstroosi on myös maissia, josta vuorostaan voidaan käymismenetelmällä valmistaa;   

- natriumglutamaattia - arominvahvennetta  
- sitruunahappoa - happamuudensäätöainetta   
- ksantaanikumia - sakeutusainetta ja jopa  
- muovia  

Lisäprosessivaiheilla dekstroosi voidaan muuntaa esimerkiksi  
- sorbitoliksi (makeutusaine ja sakeuttaja) 



 
Kiistellyin maissituote on fruktoosi-glukoosisiirappi eli isoglukoosi HFCS (high fruktose corn syrup). Sen 
vastuulle on keskusteluissa laskettu lihavuuden maailmanlaajuinen yleistyminen. Tätä vahvaa makeutusainetta 
alettiin valmistaa teollisesti 1970-luvun lopulla ja jo muutaman vuoden kuluttua virvoitusjuomien ja muiden 
makeiden elintarvikkeiden valmistajat siirtyivät käyttämään sitä. Isoglukoosia valmistetaan korkeissa torni-
maisissa rakennuksissa monimutkaisessa prosessissa, jossa rypälesokerin atomit siirtyvät uuteen järjestykseen. 
Lopputulos on paljon tavallista sokeria halvempaa ja lisäksi kahdeksan kertaa makeampaa. 
Pelkästään maissista valmistetaan kemiallisin prosessein ainakin yhdeksää (9) erilaista versiota elintarvikete-
ollisuuden käyttöön. 
Soija 
 
Soija on toinen maailman elintarviketeollisuuden pääraaka-aine. Kyse ei kuitenkaan ole soijakastikkeen tai 
tofun valmistamisesta, vaan siitäkin valmistetaan elintarviketeollisuudelle hyvin monenlaisia lisäaineita.  
 
Soijan prosessoinnissa soijapavut muutetaan mekaanisesti hiutaleiksi, joista poistetaan öljy käsittelemällä 
ne herkästi räjähtävällä liuottimella heksaanilla.  

 
Kun liuotin on poistettu haihduttamalla, rasvattomista hiutaleista tulee käyttökelpoista ja halpaa 

- soijaproteiinia 
- soijajauhoa eli sitä, mitä esimerkiksi kasvishampurilaisissa sanotaan  
- teksturoiduksi kasviproteiiniksi 

 
Elintarviketeollisuus on kuitenkin vielä kiinnostuneempi itse soijaöljystä. Tässä vaiheessa se on ruskehtavaa, 

jähmeää raakaöljyä, tummaa, niljakasta ja pahanhajuista massaa 
joka vaipui pohjaan, kun öljy pumpattiin tornista, jossa aiempi 
heksaanierotus tapahtui. Niinpä seuraava vaihe on erottaa tahma 
öljystä käyttämällä kuumaa vettä ja linkoja. Öljy on nyt raffinoi-
tua ja vielä muutamien kemiallisten prosessien jälkeen se muut-
tuu aineeksi, jota lukemattomissa tuoteselosteissa nimitetään 
kasviöljyksi.  
 
Monet valmistajat suosivat kuitenkin kiinteämpää rasvaa, joka 
käyttäytyy kuin voi, vaikka se syntyy halvasta ja juoksevasta soi-
jaöljystä. Ratkaisu on nimeltään hydraus eli vedytys, missä on 
useita kehittyneitä prosessivaiheita, joissa vetyä pumpataan ko-
vassa paineessa öljyyn ja katalysaattorina käytetään nikkeliä. 

Hydrattu eli kovetettu tai osittain kovetettu kasvirasva on esimerkiksi leivän ja leivonnaisten ainesosa.  
 
Mitä sitten tapahtuu sille tummalle puurolle, joka lingotaan pois öljystä? Se otetaan tietenkin myös talteen ja 
taas uudelleen käsittelyyn. Esimerkiksi valkaisun ja asetonikäsittelyn jälkeen siitä tulee soijalesitiiniä - emul-
gointiaine, jotta eri ainesosat saadaan helpommin sekoittumaan. Sitä on runsain määrin elintarvikkeissa, esi-
merkiksi margariinissa, suklaassa ja GB: n Magnum-jäätelössä. Lisäksi se on kosmetiikan, maalivärien ja rä-
jähteiden tärkeä ainesosa. Jos soijalesitiini käy vielä läpi kirkastusprosessin, sitä voidaan myydä luontaistuo-
tekaupoissa ravintolisänä. Pelkästään soijasta valmistetaan kemiallisin prosessein ainakin seitsemää (7) eri-
laista versiota elintarviketeollisuuden käyttöön. 
 
Seuraava lainaus on peräisin yhdysvaltalaiselta ruokakirjoittajalta, Michael Pollanilta; ”Elintarviketeollisuus 
valitsee taloudellisista syistä hyvin pienestä kasviryhmästä, pääasiassa maissista ja soijapavuista ainekset, 
joista se valmistaa valikoimaansa sisältyvät lukemattomat prosessoidut elintarvikkeet.” 
 
Usein sanotaan, että ihminen on historian kuluessa oppinut syömään 80 000 kasvia ja että 3000 niistä kasvaa 
laajasti ympäri maailmaa. Mutta kaksi kolmasosaa nauttimistamme kaloreista on nykyisin peräisin neljästä 
kasvilajista; maissista, soijasta, vehnästä ja riisistä. Hämmästyttävä tarjonnan määrä nykyaikaisessa elintar-
vikeliikkeessä saa aikaan, että emme enää näe ravintoomme sisältyvien lajien määrän koko ajan supistuvan.  
 
Yhä suurempi osa maailman viljelypinta-alasta on nopeasti muuttumassa soijaviljelmiksi. GMO on esimerkki 
siitä, miten ruokateollisuus puristaa yhä epämääräisemmin keinoin lisää tuottoa välittämättä vähääkään seu-
rauksista. Useimmat ihmiset eivät ole yhdistäneet tätä oman jääkaappinsa sisältöön. Soijapapujen suuri kysyntä 



selitetään sillä, että papuja tarvitaan elintarviketuotantoon yhä useampien suiden ruokkimiseen. Se jää kuiten-
kin kertomatta, että huomattava osa pavuista päätyy lopulta jäätelöön, kakkuihin, kekseihin, limsoihin ja val-
misruokiin samoin kuin se, että kasvava osuus maapallon väestöstä syö samanlaisia käsiteltyjä elintarvikkeita 
kuin me, mikä yhä lisää maissin ja soijapapujen tarvetta.  
 
Nykyään soijan ja maissin viljelyssä suositaan geenimanipulaatiota runsaampien satojen ja halvempien tuo-
tantokustannusten vuoksi. Yhä useamman ihmisen kuolema asuu suolistossa.   
 

 

ELINTAPOJEN TERVEHDYTTÄMINEN 

Joissakin tilanteissa lääkkeet ovat tarpeellisia ja tehokkaita. Vuo-
sia kestävät lääkitykset ovat kuitenkin hyvin harvoille ihmisille pa-
kollisia. Suurta osaa ihmisistä voidaan auttaa ehkäisevillä ja ter-
veyttä edistävillä toimilla tehokkaammin ja turvallisemmin, kuin 
lääkkeillä. Ennen kuin lääketeollisuus saavutti tämän päivän mit-
tasuhteet, puhuttiin myös Suomessa paljon sellaisista jokapäiväi-
sistä tavoista ja tottumuksista, jotka pitävät yllä kansanterveyttä ja 
ehkäisevät sairastumista. Nyky-yhteiskunta odottaa ihmisten tot-
televan monoliittista ja `aina oikeassa olevaa järjestelmää`, jossa 
hoidetaan pelkkien laboratorioarvojen pohjalta ilman mitään mah-

dollisuutta valita lääkkeettömiä vaihtoehtoja. Hoidon laatua ei tutkita, koska Lääkäriliitto vastustaa lääketeol-
lisuuden tuella ajatusta. 
 

Riskitekijät – virallisten suositusten luoma myytti 

Riskiryhmäajattelu on medikalisaation luoma harha. Myytti on vailla todellisuuspohjaa, sillä jokainen ihminen 
voidaan lokeroida sen perusteella kuulumaan mitä erilaisimpiin riskiryhmiin. Näin saadaan lääkittyä täysin 
terveitä ihmisiä vain siksi, että heillä on jokin riskitekijä. 
 
Terveelliseen ravitsemukseen yhdistetty liikunta on terveyden parhain edistäjä. Tätä ei voida liikaa korostaa. 
Nykyisten virallisten ruokavaliosuositusten aiheuttama insuliiniresistenssi on terveysongelmien ydin, joka joh-
taa moniin nykyisiin elintasotauteihin. Monet sairaudet ovat estettävissä ja hoidettavissa, kun ihmiset alkaisi-
vat kuuntelemaan muutakin, kuin virallisia ravintosuosituksia, joiden taustalla harvoin on todellista tutkimus-
tietoa. Jokainen voi tehdä elintapamuutoksia. On valitettavaa on, että kriittisesti ajattelevat kohtaavat vainoa 
ja ankaraa vastustusta. Lukuisat lääkärit ovat joutuneet vainotuiksi kun ovat esittäneet virallisista ravintosuo-
situksista poikkeavan mielipiteensä ja virallisuus on vaatinut jopa heidän lääkärinoikeuksiensa poistamista. 
Tässä ei auta myöskään professorin arvonimi. Eteläafrikkalainen professori Tim Noakes joutui vuosien oi-
keusrumbaan vastassaan ruokateollisuuden juristilauma, koska hän suositteli virallisesta linjasta poikkeavaa 
ruokavaliota sairauksien hoidossa. 
  

Onneksemme suuri muutos on tulossa systeemin ulkopuolelta. Kysymyksiä tehdään enemmän ja yhä useam-
mat hakevat tietoa ja kääntyvät luonnonmukaisten (yhteistyö luonnon kanssa) hoitojen puoleen. Kasvava 
määrä ihmisiä ei enää hyväksy sokeasti, mitä lääkärit heille kertovat ja ovat päässeet ortodoksisen lääketieteen 
harhakuvista. On myös rohkeita, moraalitajunsa säilyttäneitä lääkäreitä, jotka uivat valtavirtaa vastaan ja ovat 
myös verkostoituneet. Ihmiset löytävät nykyään myös helposti virallistetuista ravinto- ja lääkesuosituksista 
poikkeavaa tietoa, jota he ovat toteuttaneet omassa elämässään hyvällä menestyksellä. Heille on selvinnyt, että 
virallisten ravintosuositusten todellisia vaikutuksia ei ole juuri testattu, joten hoitosuositukset eivät perustu 
todellisiin faktoihin, vaan seuraavat lääketeollisuuden trendejä. Jokaisen tulee ottaa aktiivinen asenne oman 
elämänsä suhteen.  

 

Kolesterolihypoteesi 

 
Ruokateollisuus on kaikkien rasvatutkimusten kummisetä. Pohjois-Karjala-projektilla käännettiin aikanaan 
pois huomio sokerin haitoista ja projekti toimi Suomessa THL:n pääjohtajan vahvasti tukemana lähtölaukauk-
sena kolesterolilääkkeiden myynnille ja mittavalle kasviöljy- ja margariiniteollisuudelle. Ravinnon rasvojen 
merkitys sydäntautitapahtumiin on kumottu useissa väestötutkimuksissa, mm. Ruotsissa (Leosdottir  ym. 



2007) ja tämä on voitu vahvistaa myös meta-analyysillä, mutta mm. lääketeollisuus edelleen käärii voittoja 
myymällä statiineja (kolesterolilääkkeitä) ja elintarviketeollisuus kauppaamalla kevytmargariineja. Aikaisem-
min sama lääketiede opetti että kohonnut kolesteroliarvo on suojaava tekijä ikääntyneille ja matala kolesteroli 
antaa huonon ennusteen. 
 
Harvardin yliopiston taustavaikuttajana on Rockefellerien perhe ja sen ideologia. Taannoin paljastui, että Har-
vardin tutkijat oli lahjottu syyttämään rasvaa sydäntaudeista … sokerin sijasta. Toisin sanoen virallinen ruo-

kasuositus perustuu väärennökseen. Paljastui myös, että ruokateolli-
suus tiesi sokerin aiheuttavan sydäntautia ja syöpää. Viralliset ruo-
kasuositukset pakottavat mm. Suomen lapset syömään kouluissa ja 
päiväkodeissa kemikaaleilla ja rikkakasvien torjunta-aineilla kasva-
tettuja viljoja ja rasvatonta maitoa (kurria) joka aikaisemmin syötet-
tiin teuraaksi lihotettaville sioille. Kun vanhemmat eivät halua että 
lapsi syö näitä tai he tietävät näiden olevan lapselle sopimattomia 
ruokia, niin heiltä vaaditaan lääkärintodistusta. Viranomaisten pi-
täisi perustella päätöksensä ja todistaa päätösten perustuvan lakiin, 
mutta mm. tähän asiaan ei ole lakia. Oikeusviranomaiset eivät puutu 
asiaan … MIKSI?  

 

Tärkeätä on se miten syödään 

 
Ihmisillä on väärä käsitys ylipainon syistä. Todellinen syy on insuliiniresistenssi, mikä syntyy sokeri- ja hiili-
hydraattivaltaisesta ruokavaliosta, ei rasvasta. Insuliiniresistenssiin liittyy samanaikaisesti myös usein korkea 
kolesterolitaso. Toinen tavallinen yhdistelmä on insuliiniresistenssi ja matala kasvuhormoni – ja sukuhormo-
nitaso. Kasvuhormonin puute on keskeinen syy osteoporoosiin. Hormonijärjestelmä on suljettu toiminnallinen 
yksikkö ja muutokset jossakin hormonituotannossa vaikuttaa kaikkiin muihinkin hormoneihin. Ulkopuolelta 
siihen voi vaikuttaa hiilihydraateilla (nostaa insuliinitasoa) ja stressi nostaa kortisolia. Nykyiset hoitosuosituk-
set puuttuvat hormonien säätelyjärjestelmän epätasapainon aiheuttamiin oireisiin vain lääkkeillä, kun todelli-
suudessa luonnollinen tasapaino saavutettaisiin elämäntapamuutoksilla. Kun hiilihydraattien saanti vähenee, 
se saa aikaan aineenvaihdunnan muutoksen. Lopulta elimistö alkaa käyttää sokerin sijasta polttoaineena ras-
vaa. Tämä tapahtuu, kun syötyjen hiilihydraattien määrä on mahdollisimman alhainen.  
 

Yksi, erittäin merkittävä insuliiniresistenssin syy on myös jatkuva syöminen. Napostelu johtaa vääjäämättä 
insuliiniresistenssiin. Elintoimintoja säätelevät hormonit. Kaksi aineenvaihduntaan merkittävästi vaikuttavaa 
hormonia ovat insuliini ja glukagoni. Nämä ovat toistensa vastavaikuttajia. Energian ottaminen (syöminen) 
stimuloi insuliinin tuotantoa ja glukagoni osallistuu energian käyttöönottoon. Kun insuliinin vaikutus loppuu 
alkaa glukagoni toimia. Jatkuva syöminen piiskaa elimistöä tuottamaan koko ajan lisää insuliinia. Glukagoni 
jää taustalle ja näin hormonien välinen vuorovaikutus häiriintyy. Tässä tilanteessa myös stressihormoni kor-
tisolin eritys lisääntyy.  
 

Liiasta proteiinimäärästä on myös haittaa. Koska elimistö 
ei kykene varastoimaan proteiinia, muuttuu ylimääräinen 
proteiini maksassa sokeriksi. Liika proteiini laukaisee ai-
neenvaihduntaketjun, jonka seuraukset ovat elimistölle hai-
tallisia.  
Nykyään puhutaan paljon ketogeenisestä ruokailutavasta. 
Virallisia ruokasuosituksia kannattava taho kritisoi voi-
makkaasti ketogeenistä ruokavaliota. On vaikeaa ymmär-
tää kriitikoiden näkemystä, sillä ketodieetin ainoa tarkoitus 
on poistaa insuliiniresistenssi aineenvaihduntamuutoksen 
avulla.  
 
Ketogeenisessä ruokavaliossa syödään hyvälaatuisia rasvoja ja samaan aikaan rajoitetaan hiilihydraattien ja 
proteiinin osuutta ruokavaliossa. Ruoka-aineiden suhteet voivat vaihdella, mutta keskimäärin päivän energi-
asta 70 % saadaan hyvistä rasvoista, 20 % proteiinista ja 10 % hiilihydraatista. Ketoruokavalioon (ketoadap-



taatioon) sopeutumisvaiheessa voi olla vaihtelevasti oireita, joista väsyminen on alussa tavallisin seuraus. Ke-
toruokavalio ei ole näännyttämisruokavalio, vaan siinä pitää syödä kunnolla jotta elimistö ei käänny säästö-
liekille. Ketogeeninen tapa syödä ei ole karppaamista.  
 
Sairauksia aiheuttava insuliiniresistenssi ei häviä virallisilla ruokavalio- ja lääkeohjeilla. Liikapainokaan ei ole 
ihmisen omaa syytä, kun hän noudattaa virallisia ohjeita joilla hän on saanut kehoonsa haitallisen tilan, insu-
liiniresistenssin. Noudattamalla ketogeenistä ruokavaliota voi jokainen päästä eroon ylipainosta sijaitsee rasva 
sitten ihon alla, vatsaontelossa tai molemmissa. Ketoruokavalion noudattajalla paino putoaa elimistön säädel-
lessä tahtia. Ketogeenisen ruokavalion ansiosta paino alenee ajan kanssa sille tasolle, mikä on kyseiselle hen-
kilölle luonteenomaista. Ketogeeninen tapa syödä on elämäntapa joka antaa elimistöllä mahdollisuuden mää-
rätä itse tahdin kehon koostumuksen muokkaamiseen, joka tapahtuu kokonaisvaltaisesti. Myös mielen ongel-
mien taustalla voi olla muuttunut aineenvaihdunta ja hormonitoiminta. Kun keho saa itse määrätä tahdin, se 
korjaa samaan aikaan muutosten kanssa vahinkoja myös mielen tasolla. Siksi kaikki pikalaihduttamiset ovat 
pahasta. Ketoruokavaliossa lisääntynyt rasvanpoltto vie ruokahaluja aivan huomaamatta.  
 
Ketogeenisessä ruokavaliossa vältetään runsaasti hiilihydraatteja sisältäviä kasviksia. Suositaan sellaisia, vä-
hän hiilihydraatteja sisältäviä kasveja kuin kaalit, artisokka, fenkoli, endiivi, varsiselleri, kurkku, tomaatti, 
kesäkurpitsa, munakoiso, paprika, chili, retiisi, retikka, punajuuri, pinaatti, salaatit, vihreät pavut, parsa, avo-
kado ja sienet. Ketogeeninen ruokavalio vähentää elimistöstä nk. hiljaista tulehdusta ja normalisoi myös suo-
liston bakteerikannan nopeasti.    
   
Ketogeeninen ruokavalio on hiilihydraattiniukka. Hiilihydraatit keräävät nestettä kehoon ja kun niiden määrä 
vähenee, vähenee samalla ylimääräinen neste ja sen mukana elintärkeitä suoloja. Tästä syystä muistutuksena 
ketogeenisen ruokavalion noudattajille ja sen opiskelijoille, että on erittäin tärkeää oppia ymmärtämään elekt-
rolyyttien merkitys elimistön hyvinvoinnille. Natriumia, kaliumia ja magnesiumia tulee saada ja hyvä tapa on 
opetella nesteyttämään itsensä juomalla ensimmäisenä aamuisin kolpakollinen vettä tyhjään vatsaan, joka si-
sältää näitä aineita ja kuulostella olotilaansa myös päivän kuluessa, tarvitsisiko keho lisää niitä. 
 
 
LAPSEN OHUT KALLON LUUSTO ALTISTAA KEHITTYVÄT AIVOT SÄTEILYLLE 
 

Lapset ja nuoret käyttävät älylaitteita huomattavia määriä enemmän 
Suomessa verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Operaattori 
Moi Mobiili on teettänyt kyselyn, jonka mukaan 5-15-vuotiaista 
suomalaisista 83 prosentilla on käytössä oleva älypuhelin tai tabletti.  
 
Vaikka matkapuhelimen hyödyt ovat kiistattomia, lasten ruudulla tai 
matkapuhelimella viettämään aikaan voi liittyä myös suuria riskejä. 
Säteily synnyttää haittoja etenkin kehittyviin aivoihin. Kännykät 
otettiin aikanaan laajamittaiseen käyttöön ilman terveysvaikutusten 
ennalta selvittämistä. Erityisesti lasten matkapuhelimen käyttöön 
voi liittyä sellaisiakin riskejä, joita ei ole osattu edes tutkia. Monet 
kansainväliset lääkärijärjestöt suosittelevatkin lapsille kiinteätä pu-
helinyhteyttä. Suomessakin on mahdollista hankkia nettipuhelin 
(VOIP) jos on saatavilla valokuitu, tai muu kiinteä kaapeliyhteys. 
Nettipuhelin vastaa lähes lankapuhelinta. 

 
Saksalainen neurotieteilijä Manfred Spitzerin suosittelee: ”Älä anna lapsellesi älypuhelinta ja hän kiittää si-
nua vielä tästä päätöksestä”. Spitzer viittaa lasten herkkyyteen. Immuniteetti ja hermosto ovat vielä kehitys-
vaiheessa. Lapsen kallon luusto on ohuempi ja läpäisee hyvin matkapuhelinsäteilyä. Matkapuhelimen säteily 
vaikuttaa unen laatuun, keskittymiseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen eli lapsen koulumenestykseen. Nyky-
lapsille hankitaan kännykkä jo varhain, joten lapsen elinikäinen altistumisaika on väistämättä huomattavan 
pitkä, ”vauvasta vaariin”. Lapset käyttävät samoja, yhtä paljon säteilyä aiheuttavia matkapuhelimia kuin ai-
kuiset. Jopa niin sanotut ensikännykät säteilevät saman verran kuin markkinoilla olevat peruspuhelimet. Äly-
puhelimet säteilevät peruspuhelimia huomattavasti enemmän, koska ne mahdollistavat internetyhteyden kautta 
monia sovelluksia, kuten netistä ladattavat pelit. 
 



Ruotsalaistutkija Lennart Hardell on yksi asiantuntija Maailman terveysjärjestö WHO:n syöväntutkimus-
laitoksen tiimissä, joka luokitteli Ranskan Lyonissa vuonna 2011 langattomat verkot, myös kaikki tänä päivänä 
markkinoilla olevat matkapuhelimet ja älylaitteet, mahdollisesti syöpävaarallisiksi kategoriaan 2B. Moni tie-
demies haluaisi tiukentaa luokitusta joko kategoriaan todennäköisesti syöpää aiheuttava, tai jopa luokkaan 
syöpää aiheuttava. Hardell on osoittanut, että nuorilla jotka aloittavat kännykän käytön teini-iässä ja jatkavat 
sitä yli 10 vuotta, on verrokkeihin nähden 4,9 - kertaisesti kohonnut aivokasvainriski sillä puolella päätä, jolla 
kännykkää on käytetty. Kännykkää ei pitäisi pitää korvaa vasten! Kannanotosta on kulunut jo vuosia, ja uutta 
tietoa on kertynyt.  
 
Kyproksen viranomaiset julkaisevat osuvia tietoiskuja valistusvideoillaan erityisesti lapsille, teineille ja ras-
kaana oleville naisille. Odottavia äitejä muistutetaan siitä, etteivät he pitäisi kännykkää tai tablettia vauvavat-
sansa läheisyydessä. Nuorten ja lasten videoilla valistetaan, ettei älylaitteita pidä säilyttää kehoa vasten, eikä 
puhua kännykkä korvalla, vaan käyttää kuulokkeita ja aina kiinteätä internet - ja puhelinyhteyttä. 
Vuonna 2017 Kyproksen opetusministeriö kielsi langattoman teknologian käytön esikouluissa ja uusien verk-
kojen asentaminen peruskouluihin lopetetaan. Kyproksella langatonta teknologiaa voidaan käyttää vain kou-
lujen hallinnollisella osastolla. Jos langatonta teknologiaa jostain syystä tarvitaan opetuksessa, koulun täytyy 
pyytää siihen lasten vanhemmilta lupa. 
 
Belgia on kieltänyt niin sanottujen ensikännyköiden myynnin ja markkinoinnin alle 7-vuotialle. Langatonta 
verkkoa ei sallita myöskään esikouluissa tai päiväkodeissa. Vähittäismyymälöissä on esillä materiaalia, jossa 
kuluttajaa ohjeistetaan turvallisempaan matkapuhelimen käyttötapaan. Kännyköissä on näkyvästi esillä sätei-
lyarvoista kertova tarra, jonka avulla Belgian viranomaiset ohjaavat kuluttajia valitsemaan vähiten säteilevän 
puhelinmallin. Belgian viranomaiset suosittelevat sellaisia matkapuhelinmalleja, kuin esimerkiksi Samsung 
Galaxy Note 8, ZTE Axon Elite ja LG G7. 
 
Ranska kielsi jo vuonna 2015 esikoulujen lan-
gattomat verkkoyhteydet. Niiden pitää olla 
poiskytkettyinä silloin, kun laitteita ei käytetä 
opetuksessa. Kesällä 2018 uutisoitiin Ranskan 
laista, joka kieltää 3-15-vuotialta oppilailta äly-
puhelimien ja tabletin käytön koulupäivän ai-
kana. Lailla pyritään rajoittamaan lasten ruutuai-
kaa ja lisäämään liikuntaa. Ranskan opetusmi-
nisteri korosti TV-haastattelussa, ettei alle kou-
luikäisen pitäisi istua lainkaan ruudun ääressä, 
koska langattoman teknologian käyttö vaikuttaa erityisen haitallisesti alle 7-vuotiaiden lasten psyykkiseen hy-
vinvointiin ja kognitiivisiin toimintoihin. 
Sveitsi julkaisi tuoreen tutkimuksen, jonka mukaan matkapuhelinsäteily voi merkittävästi heikentää aivojen 
suorituskykyä toistuvien altistusten myötä. Säteilyviranomainen muistuttaa varovaisuudesta älypuhelimien, 
tablettien ja kannettavien tietokoneiden käytössä. Erityisesti koulujen ja päiväkotien lähellä langattomien rei-
tittimien sijoitteluun tulisi kiinnittää huomiota, sillä heikkokin säteily voi vaikuttaa aivojen sähköiseen toimin-
taan, aineenvaihduntaan ja veren virtaukseen aivoissa. 
 
Yhdysvallat 
 
Yhdysvalloissa tehtiin tutkimus, johon osallistui noin 12 000 lasta. Terveysvirasto (NIH) julkaisi tuoreen ra-
portin, jossa tutkijat löysivät paljon poikkeamia älylaitteita käyttävien lasten aivoista.. Yli seitsemän tuntia 
päivässä älylaitteiden parissa viettävillä yhdeksän- ja kymmenvuotiailla lapsilla näkyi aivokuvissa aivokuoren 
ennenaikaista ohenemista. Aivokuori prosessoi aisti-informaatiota. Media on viime aikoina nostanut Yhdys-
valloissa esille 5G-verkon. Robert F. Kennedy, Jr:n johtama lastensäätiö vaatii Maailman terveysjärjestöltä 
toimia: lisää tutkimusta ja väestön kouluttamista ymmärtämään teknologian vaarat. Lastensäätiön mukaan 
kaikkiin ihmisiin sekä luontoon, kasveihin ja eläimiin vaikuttava 5G-teknologia olisi pysäytettävä. 5G:n käyt-
töönotto rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, kuten YK:n laatimaa julistusta lasten oikeuksista. Julistuksessa 
sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan lapsille ja heidän hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpi-
don (artikla 3). 
 
Suomen säteilyturvakeskuksen mukaan älylaitteet ovat turvallisia pienillekin lapsille, kunhan raja-arvot eivät 
ylity. Kuinka moni vanhempi tietää, että Suomessa noudatettavat raja-arvot on asetettu todella korkeiksi, niin 



korkeiksi että ne eivät suurellakaan käytöllä ylity. Suomessa ei huomioida biologisia vaikutuksia, kuten esi-
merkiksi Sveitsissä tehdään. Matkapuhelinantenneja saa vapaasti asentaa koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden 
läheisyyteen. Pienet lapset käyttävät tabletteja leluina. 
 

Aiheesta lisää: Älyn jäljille - Laura Lindgren, Salla Wilskman, Nina Soukka (2018).  

Kustantaja Erja Tamminen Ay  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9F-hrA9AmSI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR03heL5EW-

mPTiZ3rx6Y_dsSxxyX2D3_sJVm0bpzxIHXR0WgqPBL5rt0oqU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9F-hrA9AmSI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR03heL5EWmPTiZ3rx6Y_dsSxxyX2D3_sJVm0bpzxIHXR0WgqPBL5rt0oqU
https://www.youtube.com/watch?v=9F-hrA9AmSI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR03heL5EWmPTiZ3rx6Y_dsSxxyX2D3_sJVm0bpzxIHXR0WgqPBL5rt0oqU

