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Nitraatti ja nitriitti elintarvikkeissa
• Nitraattia esiintyy luontaisesti kasviksissa
• Nitraattia ja nitriittiä esiintyy myös talousvedessä
• Nitraattia ja nitriittiä käytetään myös elintarvikkeiden
lisäaineena parantamaan säilyvyyttä ja estämään
ruokamyrkytystä aiheuttavien bakteerien kasvua
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Lainsäädäntö rajoittaa määriä
• Nitraatin ja nitriitin lisäainekäytöstä on annettu tarkat
määräykset lisäainelainsäädännössä: sallitut
käyttökohteet ja enimmäismäärät
• Kasviksissa luontaisesti esiintyvälle nitraatille on
annettu ns. vierasaineasetuksessa suurimmat sallitut
enimmäismäärät (pinaatti, salaatti, jäävuorisalaatti,
rucola, imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset
valmisruoat ja muut lastenruoat)
• Talousvedessä luontaisesti esiintyvälle nitraatille ja
nitriitille on annettu enimmäispitoisuusrajat
talousvesiasetuksessa
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Onko saanti kuitenkin liian suurta?
• Lainsäädännön rajoituksista huolimatta altistuminen
nitraatille ja nitriitille on viime vuosina ajoittain
herättänyt keskustelua (asiantuntijatahot, media,
kuluttajat)
• Ajantasaista tutkimustietoa altistusmääristä ja
tärkeimmistä altistuslähteistä ei ole kuitenkaan ollut
saatavilla
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Aiemmat tutkimukset ja suositukset
• Suomi
– Dich ym. 1996 (aikuiset, nitraatti ja nitriitti)
– Salminen ja Penttilä 1999 (1-6 vuotiaat, nitraatti ja
nitriitti)
– Ovaskainen ym. 2000 (aikuiset, nitriitti)
Sosiaali- ja terveysministeriön suositus 2004
(Lapsi, ruoka ja perhe)
• EU-alue:
– EFSA 2008 & 2010a (aikuiset ja lapset, nitraatti)
– EFSA 2010b (lihavalmisteiden nitriitti, ADI)
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Hankkeen tavoitteet
• Määrittää Suomessa yleisimmin käytettyjen kasvisten
nitraatti- ja nitriittipitoisuudet (luontaiset lähteet)
• Määrittää Suomessa yleisimmin käytettyjen
makkaroiden, leikkeiden ja juustojen nitraatti- ja
nitriittipitoisuudet (lisäainekäyttö)
• Arvioida suomalaisten aikuisten ja lasten altistumista
nitraatille ja nitriitille elintarvikkeiden välityksellä
• Tehdä erilaisia altistusskenaarioita
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Tulosten hyödyntäminen
• Ajantasaisen suomalaisen tutkimustiedon kerääminen
– tärkeimmät altistuslähteet
– mahdolliset muutokset ruokatottumuksissa ja sen
vaikutukset altistusmääriin
mahdolliset muutostarpeet riskinhallinnallisiin
ohjeisiin
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