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Rasvahapot 

Rasvat muodostuvat glyserolista ja rasva- 
hapoista. Glyserolissa (C3H803) on kolme hiiltä  
ja kolme hydroksyyliryhmää (OH). Glyserolin  
rakennekaava on CH2OH-CHOH-CH2OH, ja se on 
joka rasvalaadussa aina samanlainen. Glysero-
liin sitoutuu kolme rasvahappoa, jotka määrit-
tävät kyseisen rasvan laadun.
 Rasvahapot ovat nimensä mukaisesti hap-
poja. Ne ovat pitkäketjuisia yhdisteitä, joita on 
kymmeniä erilaisia. Ketjussa on hiilimolekyyle-
jä, jotka ovat sitoutuneet toisiinsa yksin- tai kak-
sinkertaisella sidoksella. Rasvahapon sidokset 
kertovat rasvan juoksevuudesta ja myös siitä, 
kuinka terveellinen kyseinen rasva on sydämelle 
ja verisuonille. Mitä enemmän hiilten välillä on 
kaksoissidoksia, sitä juoksevampaa rasva on, ja 
silloin se on juoksevampaa myös verisuonissa. 
Kaksoissidoksia sisältävät rasvahapot ovat ker-
ta- tai monityydyttymättömiä ja yleensä kasvi-
peräisiä. Yksinkertaisia rasvahappoja sisältävät 
rasvat ovat tyydyttyneitä ja enimmäkseen eläin-
peräisiä kovia rasvoja. 

Kuva 2 Glyserolin rakenne. 

Kuva 3 Glyserolilla on monta käyttökohdetta. Sitä käytetään 
esimerkiksi kosteusvoiteissa. 
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Kuva 1 Rasvahappomolekyylin rakenne. Glyseroliin sitoutuu 
kolme rasvahappoa, jotka määrittävät rasvan laadun. 
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Esimerkki yksinkertaisesta rasvahaposta on 
voihappo: C3H7COOH. Se sisältää vain yksinker-
taisia sidoksia ja on tyydyttynyt rasvahappo. 
Tunnettu rasvahappo alfalinoleenihappo eli  
omega 3 -rasvahappo on 18 hiiltä sisältävä mo-
lekyyli C17H29COOH. Sen hiiliketjussa on kolme 
kaksoissidosta. Omega 3 on niin sanottu välttä-
mätön rasvahappo, ja se tarkoittaa sitä, että se 
pitää saada ravinnosta. Useimmat rasvahapot 
elimistö muodostaa itse. 
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Kuva 4 Voihappo on tyydyttynyt rasvahappo, eli hiiliatomien 
välillä on vain yksinkertaisia sidoksia.

Selvitä internetistä, minkälainen rasvahappokoostumus on oliiviöljyllä.

Tutki eri rasvojen rasvahappokoostumuksia Finelistä  (www.fineli.fi).

s. 8–47

2/2


