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Aivot rakentuvat ravinnon voimin

• Sikiöaika ja ensimmäiset pari vuotta ovat kriittisiä 

ajanjaksoja aivojen kehitykselle

– Ravinnon puute aivojen kasvuspurtin aikana voi 

aiheuttaa pysyviä oppimisvaikeuksia

• Äidin ravinnolla raskaus- ja imetysaikana suuri merkitys

• Läpi elämän aivojen toiminta vaatii hyvää ravintohuoltoa

– mm verisuonten hyvä kunto on edellytys uusien 

asioiden oppimiselle

– Aivoverenkierron häiriöt voivat dementoida

• Liikakilot voivat pikkuhiljaa rapauttaa muistia
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Lihavuus dementoi?

• Ylimääräinen rasva elimistössä heikentää insuliinin tehoa 

ja veren rasva- ja sokeriarvot kohoavat. Kolesterolia voi 

kasautua verisuoniin  aivojen hapen ja ravinnon saanti 

saattaa heikentyä.

• Pitkäaikaisesti kohonnut verensokeri vaurioittaa 

ääreishermokudosta ja mahdollisesti myös aivokudosta

• Muisti- ja ajattelutoiminnot hidastuvat pikkuhiljaa 

ikääntymisen myötä. Etenevä muistisairaus voi johtaa 

dementiaan
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Sopiva ruoka ravitsee aivot 

kehittymään ja toimimaan

• Vastasyntyneen aivot painavat noin 350 g ja enemmän kuin 

kaksinkertaistavat painonsa 1. ikävuoden aikana

• n. 60 % aivojen rakenteesta muodostuu rasvahapoista

• Äidin ruokavalio ratkaisee kehittyvän sikiön ja 

imeväisikäisen saaman ravinnon;

– Rintamaidon vesiliukoisten vitamiinien                     

määrä ja rasvahappokoostumus

– Riittävästi energiaa ja rakennusaineita

• Kaikkia välttämättömiä ravintoaineita tarvitaan aivojen 

kehitykseen ja toimintaan (vakavilla D-vitamiinin, jodin, 

raudan, sinkin ja kuparin puutoksilla voi olla pysyviä 

seurauksia )
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Kriittisimpiä aivojen kannalta ovat  (1/3)

Folaatti

• Turvaa sikiön hermoston kehitystä

• Koko väestö: ½ kg kasviksia/pv ja täysjyväleipä aterioilla 

kerryttävät saantia

• B12-vitamiini aktivoi folaatin ja toimii sen kanssa yhteistyössä

B12-vitamiini 

• Osallistuu hermosolujen toimintaan

• Imeytyminen voi heikentyä ikäihmisillä

• Vain eläinkunnan tuotteista 

Heikko B12-vit. ja folaatin määrä ikäihmisillä mahdollisesti 

heikentää muistitoimintoja
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Kriittisimpiä aivojen kannalta ovat myös  (2/3)

Jodi 

• Välttämätön aivojen kehitykselle, aktivoi kasvua sääteleviä 

kilpirauhashormoneja

• Takaa hermoimpulssien riittävän nopean kulun, niukkuus 

voi hidastaa uusien asioiden oppimista

• Maitovalmisteista, jodioidusta suolasta, merikalasta

Rauta 

• Huolehtii kaikkien solujen hapen saannista

• Vakava puutos hidastaa uusien asioiden oppimista

• Lähteitä: maksa, liha, kala, täysjyvävilja



Mikkelin ammattikorkeakoulu / Mikkeli University of Applied Sciences / www.mamk.fi

Kriittisimpiä aivojen kannalta ovat myös  (3/3)

Välttämättömät rasvahapot

• Oleellinen osa hermosolujen solukalvoja

• ω-6- ja ω-3-rasvahappoja tulisi saada sopivassa suhteessa

– mm. rypsiöljy on hyvä lähde

• Aivoihin kertyy erityisesti ω-3-alfalinoleenihaposta 

muodostuvaa dokosaheksaeenihappoa (DHA), jota 

saadaan valmiina rasvahappona kalasta. Niukka DHA:n

saanti mahd. heikentää oppimista ja näön tarkkuutta

– Raskaana olevien ja imettävien naisten               

kannattaa syödä rasvaista kalaa



Mikkelin ammattikorkeakoulu / Mikkeli University of Applied Sciences / www.mamk.fi

Suolistomikrobistolla on merkitystä

• Äidin ravitsemustila vaikuttaa mm jälkeläisen mikrobistoon, 

ja erityisesti suolistomikrobistoon.

• Varhainen suolistomikrobisto näyttää olevan tärkeää             

sekä ruoansulatuskanavalle että aivoille, jotka kehittyvät 

vuorovaikutuksessa (suoli-aivoakseli) keskenään 

useiden reittien välityksellä (mm. hormonaalinen, immuuni-

ja hermovälitteinen reitti). 

• Mikrobisto näyttää vaikuttavan mm kivun kokemiseen, 

kognitiivisiin toimintoihin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, 

ahdistuneisuuteen, depressioon 
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Aivojen jokapäiväinen ravitsemus

• Elimistön energianlähteinä hiilihydraatit, rasvat, proteiinit

• Aivojen energianlähteenä verensokeri glukoosi

• Tasainen verensokeri aivojen ja työtehon kannalta paras

– Ravinnosta imeytyvät hiilihydraatit; tärkkelys ja sokerit

– Viljan ja kasvisten ravintokuitu hidastaa hiilihydraattien 

imeytymistä  tasaisempi verensokeri

– Verensokerin laskiessa alas, maksan ja lihasten 

glykogeenia pilkotaan glukoosiksi

• Energiapulatilanteessa proteiinia hajotetaan, jotta aivoille 

riittää glukoosia

• Säännöllinen ateriarytmi ja monipuoliset ateriat (lautasmalli, 

VRN) turvaavat helposti riittävän ravinnon saannin
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MIND-ruokavalio
(Mediterranean-DASH diet intervention for neurodegenerative delay)

Kahden rappeutumista hidastavan ruokavalion tiedot pohjana kokeilulle, 

jossa tutkittavien ruokavalioissa erilaisia yhdistelmiä ja niille pisteytykset

10 hyvää ruokaryhmää (+)

• Vihreät lehtivihannekset

• Muut kasvikset

• Pähkinät

• Marjat

• Pavut

• Täysjyvävilja

• Merenelävät

• Siipikarja

• Oliiviöljy

• Viini

5 huonoa ruokaryhmää (-)

• Punainen liha

• Voi ja margariini

• Juusto

• Leivonnaiset ja karkit

• Paistettu/pikaruoka
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MIND-havaintoja

• Rappeutumisvauhti selvästi hitaampaa henkilöillä, 

joiden ruokavaliossa em. hyviä ruokaryhmiä

• Parhaan ja huonoimman neljänneksen ruoka-

valiot: max. ero tuloksissa vastasi 7,5 ikävuotta

• Leimallista parhaassa ruokavaliossa: 

– painotus luonnollisissa kasviperäisissä ruoissa

– rajoitetusti eläinperäisiä ruokia ja tyydyttynyttä 

rasvaa sisältäviä elint.

– vihreät lehtivihannekset sis. folaattia, E-vit., 

karotenoideja ja flavonoideja, jotka on liitetty 

pienempään dementia- ja rappeutumisriskiin

ym. myönteistä
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Tomaatti (lykopeeni)

Maustekurkuma

(kurkumiini)

Kaneli

(kumariinihappo)

Cashew-pähkinä

(Anacardic acid?)

Omena (Phloretin)

Soija

(genisteiini) Tee (EGCG)

Punainen viinirypäle

(resvetratroli)

Appelsiini

(hesperidiini)

Kahvi

(kahvihappo)

Parsakaali

(isotiosyanaatti)

Valkosipuli

(allyylimerkaptaani)
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Sydän- ja aivoterveyttä tuovat mm:

ω-3-rasvahapot, koliini

kurkumiini

ravintokuitu, B-vit, AO 

Lehtivihreä, sulfidit, K-vitamiini, 

ω-3-rasvahappo, BDNF

antosyaani, C-vitamiini; AO 

alkoholi
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Muistista voi pitää huolta seuraavilla keinoilla

• Marjoista, hedelmistä ja kasviksista vitamiineja ja suojaa 

soluille 

• Suosi rypsiöljyä ja rypsiöljypohjaisia margariineja - saat 

riittävästi välttämättömiä rasvahappoja 

• Kalaa kaksi kertaa viikossa - kalarasvat pienentävät sekä 

sydän- ja verisuoni- että muistisairauksien riskiä 

• Ateriarytmi ja energiansaanti tasapainoon – edesautat 

painonhallintaa ja jaksamista 

• Pidä yllä ystävyyssuhteitasi - sosiaalinen kanssakäyminen 

aktivoi muistin toimintaa sekä edistää aivojen terveyttä 

auttamalla hallitsemaan stressiä ja ehkäisemällä 

masentuneisuutta
• http://www.muistiliitto.fi/files/8614/2311/5536/MEVA_loppuraportti_280115.pdf

http://www.muistiliitto.fi/files/8614/2311/5536/MEVA_loppuraportti_280115.pdf
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