
Soijatehdas olisi ympäristöteko 
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PÄIVI MATTILA huolestui (HS Mielipide 10.1.), onko soijarehu kestävää kehitystä vai kolonialismia.  

   Tuontisoijan ilmastopäästöt ovat pienempiä kuin kotimaisen rypsin, osoittavat suomalaiset tutkimukset 

[1–3]. Soija on tietysti edullisempaa myös kuluttajille, ja se on parempaa ravintoa eläimille kuin korvikkeeksi 

ehdotettu härkäpapu [4].  

   Soijatehtaan perustaminen Suomeen olisikin ympäristöteko, varsinkin jos se valmistaisi rehunsa muunto-

geenisestä soijasta. 

   Muuntogeeninen soija on ekologisempaa, sillä sitä voidaan kasvattaa kyntämättä [5].  

   Niinpä traktoriralli vähenee, maa sitoo paljon enemmän hiiltä [6], ja eroosio pienenee keskimäärin 500-

kertaisesti [7]. Samalla voidaan vanhoista kemikaaleista siirtyä ympäristölle turvallisempiin aineisiin kasvin-

suojelussa [8].  

   Mutta eikö tuontisoija ole kolonialismia? Pannaanko boikottiin? 

   Vai olisiko rikkaan lännen reilua luopua syrjinnästä ja käyttää kehitysmaiden tärkeitä vientituotteita, 

kuten Brasilian vasemmistopresidentti Lula vetoaa [9]? 
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