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Savustus ja PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteet lihatuotteissa
Ihmiset voivat altistua PAH-yhdisteille eli poly-
syklisille aromaattisille hiilivedyille eri tavoin. 
PAH-yhdisteitä muodostuu liikenteessä ja teolli-
suudessa epätäydellisen palamisen seuraukse-
na, kun käytetään fossiilisia polttoaineita. Pie-
net PAH-yhdistehiukkaset liikkuvat ilmakehän 
virtausten mukana kaikkialle. Ravintoketjuun 
ja ruokaan PAH-yhdisteet voivat päätyä raaka- 
aineiden saastumisen seurauksena.
 Myös valmistusmenetelmät voivat synnyttää 
elintarvikkeisiin PAH-yhdisteitä. Lähinnä niitä 
voi esiintyä tuotteissa, joita on savustettu, gril-
lattu, paahdettu tai kuivattu. Niitä voi esiintyä 
sekä teollisissa että kotona valmistetuissa elin-
tarvikkeissa.
 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomai-
sen EFSA:n mukaan suurimmat PAH-lähteet 
ravitsemuksessa ovat vilja ja viljatuotteet sekä 
erilaiset kala- ja äyriäisruoat. Kuluttajan omil-
la ruokavalinnoilla ja valmistustavoilla voi olla 
merkittävä vaikutus altistukseen.
 PAH-yhdisteet ovat erittäin monimutkaisia 
seoksia, ja niiden määrittäminen elintarvik-
keista vaatii erityisosaamista. Yksittäisen PAH- 
yhdisteen määrittäminen elintarvikkeesta ei 
ole välttämättä riittävän luotettava menetel-
mä osoittamaan haitallisena pidettäviä pitoi-
suuksia. Varmempi tulos saadaan määrittä-
mällä PAH4-yhdisteiden (bentso(a)pyreenin, 
bentso(a)antraseenin, kryseenin ja bentso(b)-
fluoranteenin) summa.
 Nykytiedon mukaan osa PAH-yhdisteistä 
on syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia ja peri-
mää vaurioittavia. Ainakin 16 PAH-yhdistettä 
on määritelty syöpää aiheuttaviksi yhdisteiksi. 
Huojentavana tietona voidaan todeta, että ne 
eivät kerry elimistöön.
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Vältä PAH-yhdisteitä
Ruokavirasto on antanut ohjeita, joiden avulla ku-
luttajalla on mahdollista vähentää PAH-yhdistei-
den saantia. Ensiksikin PAH-yhdisteiden saantiin 
voi vaikuttaa syömällä monipuolisesti, vaihtele-
vasti ja kohtuullisesti. PAH-yhdisteiden määrää 
voi edelleen vähentää huomioimalla kotisavus-
tuksessa ja -grillauksessa seuraavat asiat:

• Älä käytä grillaukseen tai savustukseen käpyjä 
tai pihkaista tai käsiteltyä puuta.

• Käytä sytytysnestettä ohjeen mukaan.

• Pidä savustukseen tai grillaukseen käytettävät 
välineet ja laitteistot puhtaana.

• Estä savustettavien tai grillattavien tuotteiden 
rasvan tai muiden yhdisteiden valuminen pol-
tettavan puun tai hiilen päälle.

• Vältä tuotteiden polttamista ja liiallista paista-
mista; musta väri on yleensä merkki PAH-yhdis-
teiden muodostumisesta. Säädä tarvittaessa 
grillin ritilän korkeutta ja/tai valitse oikea ajan-
kohta grillauksen aloittamiseen. Esimerkiksi 
grillihiilet ovat valmiita grillaukseen silloin, 
kun nesteen tippuminen niiden päälle ei enää 
sytytä niitä ärhäkkäästi liekkeihin.

Teollisuus voi vähentää PAH-yhdisteiden määrää 
tuotteissaan savuaromeilla. Savuaromilla tarkoi-
tetaan valmistetta, jota saadaan fraktiointi- ja 
puhdistusprosessin avulla kondensoidusta sa-
vusta. Savuaromien käyttöä on yleensä pidetty 
terveydelle turvallisempana kuin sellaisen savun 
käyttöä, joka on valmistettu polttamalla puuta 
tai lämmittämällä sahanpurua tai pientä haket-
ta (EFSA, 2008). Oikein käytettynä savuaromeil-
la valmistetuissa tuotteissa eli niin kutsutuissa 
neste savustetuissa elintarvikkeissa on vähem-
män PAH-yhdisteitä kuin perinteisesti savuste-
tuissa tuotteissa. Savuaromien käyttö on säädel-
tyä, ja vain hyväksyttyjä valmisteita saa käyttää. 
Lisätietoa savuaromeista ja niiden käytöstä on 
muun muassa Ruokaviraston sivuilla.

Sallittu PAH-yhdistemäärä 
Ruokavirasto on tiedottanut elintarvikkeissa sal-
litusta PAH-yhdisteiden enimmäismäärästä:

EU-lainsäädännössä ((EY) N:o 1881/2006 muu-
toksineen) on asetettu bentso(a)pyreenille ja 
PAH4-yhdisteiden summalle enimmäismäärät 
koskien öljyjä ja rasvoja, kaakaopapuja ja niis-
tä saatavia tuotteita, kookosöljyä, savustettua 
lihaa ja lihavalmisteita, savustettua kalaa ja 
kalastustuotteita, loppukuluttajille myytävää 
lämpökäsiteltyä lihaa ja lihavalmisteita, savus-
tettuja simpukoita, imeväisten ja pikkulasten 
vilja pohjaisia valmisruokia ja muita lastenruokia, 
äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita, 
imeväisten lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitet-
tuja erityisruokavaliovalmisteita, kaakaokuitua 
ja siitä saatavia tuotteita, banaanilastuja, tietty-
jä ravintolisiä, kuivattuja yrttejä sekä kuivattuja 
mausteita.

Suomella on määräaikainen poikkeus sallia omil-
la markkinoillaan perinteisesti savustettua lihaa 
ja lihatuotteita sekä kalaa ja kalastustuotteita, 
joille sovelletaan suurempia PAH-enimmäispitoi-
suuksia (bentso(a)pyreeni 5 µg/kg ja PAH4-yhdis-
teet 30 µg/kg). Tuotteiden on oltava kotimaassa 
savustettuja ja ne on sallittu kulutukseen vain 
Suomessa. Suomi on maa- ja metsätalousminis-
teriön toimesta hakenut kesällä 2017 Suomelle 
pysyvää poikkeusta perinteisesti savustetulle 
lihalle ja lihavalmisteille sekä perinteisesti sa-
vustetulle pienelle kalalle ja siitä valmistetuille 
kalatuotteille. Asia on edelleen valmistelussa Eu-
roopan komissiossa. Komission ilmoituksen mu-
kaisesti tulevaan päätökseen saakka toimitaan 
määräaikaisen poikkeuksen ehtojen mukaisesti.


