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LEIPIEN RUOKASUOLA- PROJEKTI
Oulun kaupungin ympäristövirastossa toteutettiin kesällä 2002 projekti, jossa
tutkittiin oululaisten leipomoiden leipien suolapitoisuuksia. Tutkimuksessa
seurattiin myös pakkauksessa ilmoitettuja suolapitoisuuksia ja verrattiin niitä
todellisiin, tutkittuihin pitoisuuksiin.
Tutkimuksessa mukana olleet näytteet keräsi terveystarkastajaharjoittelija Maria
Wiman, joka laati myös loppuyhteenvedon johtavan hygieenikon, Maija Nurmisen
avustuksella.
Projektissa oli mukana kaikki seitsemän oululaista leipomoa, joista otettiin
yhteensä 23 näytettä.

1. SUOLAN SAANTI JA TERVEYSVAIKUTUKSET

Suomalaisten suolan saantia ravinnosta on tutkittu 1970-luvun loppupuolelta lähtien. Suolan käyttö on laskenut jonkin verran, mutta sen käyttö on yhä liian runsasta.
Ruokasuolaa eli natriumkloridia käytetään maun, rakenteen ja säilyvyyden parantamiseksi. Ihmisen elimistö tarvitsee natriumia monien elintoimintojen säätelyyn. Tämä tarve vastaa noin 1,5 gramman suolamäärää vuorokaudessa. Suomalaisten keskimääräinen suolansaanti on kuitenkin tätä huomattavasti suurempi:
naiset saivat joitakin vuosia sitten tehdyn selvityksen perusteella sitä 7-8 g/vrk ja
miehet 11-12 g/vrk eli moninkertaisesti yli fysiologisen tarpeen.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että suolan käytön rajoittamisesta on hyötyä sydänja verisuonitautien ehkäisyssä. Runsas ruokasuolan käyttö on yksi verenpainetaudille altistavista tekijöistä. Ruokasuolan (natriumkloridin) aineosista nimenomaan natrium on se aine, joka aiheuttaa verenpaineen kohoamista. Luonnollisen
tason ylittävä saanti rasittaa elimistöä ja varsinkin munuaisia, joiden täytyy poistaa
ylimääräinen natrium soluista. Mikäli natriumylimäärää ei saada poistettua elimistöstä, on seurauksena mm. turvotusta. Ihmisen elimistö pystyy erittämään tehokkaammin ylimääräistä natriumia nostamalla verenpainetta. Mitä korkeampi
verenpaine on, sitä tehokkaammin suola erittyy munuaisista. Korkea verenpaine
rasittaa kuitenkin sydäntä, munuaisia ja verisuonia.
Suolansaannin vähentämisellä noin 5 grammaan päivässä voidaan alentaa väestön sairastavuutta sydän ja verisuonitauteihin. Suolankäytön rajoittamisen arvioidaan hyödyttävän 20 %:a väestöstä. Suolan käyttöä pyritään vähentämään
asteittain terveyskasvatuksen ja -valistuksen avulla. Suolan käyttöä pyritään rajoittamaan niin kotitalouksissa, joukkoruokailussa kuin elintarviketeollisuudessakin.
Ruokailijoiden totuttaminen vähäsuolaisempiin ruokiin tulee tapahtua asteittain.

2

Elintarvikkeista saatavasta natriumista yli 90 % on peräisin elintarvikkeiden valmistuksessa käytetystä ruokasuolasta, loput muista lisäaineista ja raaka-aineiden
luontaisesta natriumpitoisuudesta. Kokonaissuolansaannista tulee leivästä noin 20
%, leikkeleistä noin 13 % ja varsinaisista aterioilla nautittavista ruoista 45 % eli
suurin osa.

2. LAINSÄÄDÄNNÖN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET
Suomessa ruokasuola on vuoteen 1996 saakka katsottu kuuluvaksi lisäaineisiin ja
sen käyttöä ja käytöstä ilmoittamista on voitu säädellä Iisäainemääräyksin.
Suolan saantia Suomessa on pyritty vähentämään lisäainemääräyksin 1970-luvulta lähtien. Elinkeinohallituksen päätöksillä on 1980-luvulta lähtien pyritty rajoittamaan elintarviketeollisuuden ja joukkoruokailupaikkojen valmistamien ja tarjoilemien aterioiden suolapitoisuuksia. Tällöin tulivat voimaan joukkoruokailupaikkojen ruokasuolapitoisuusrajoitukset keitoille, liemilIe (enintään 10 g/kg) ja kastikkeille (enintään 12 g/kg) sekä elintarviketeollisuutta velvoittavat määräykset tiettyjen elintarvikkeiden ruokasuolapitoisuuden i1moittamisesta myyntipäällyksessä.
Samoin 1980-luvulla säädeltiin lasten suolansaantia lastenruoka-asetuksella,
jossa velvoitettiin lastenruokien valmistajia ilmoittamaan valmisteen suolapitoisuuden myyntipäällyksessä. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 1992 annettiin lisäksi rajoituksia lastenruoan suolapitoisuudelle (1-3 -vuotiaille tarkoitettuun
puuroon ja veli iin sai lisätä ruokasuolaa enintään 1 g/kg ja muuhun ruokaan
enintään 2,5 g/kg). Vuonna 1997 kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä
(789/1997) sallittiin natriumin lisääminen viljapohjaisiin lastenruokiin teknisistä
syistä johtuen. Natrium-pitoisuus lastenruuissa saa olla 25 mg/100 kJ tai 100
mg/100 kcal. Edelleen suolan käyttöä pyrittiin vähentämään vaatimalla
myyntipäällysmerkintöihin maininta "voimakassuolainen", mikäli suolapitoisuus
erikseen määrätyissä elintarvikkeissa ylitti säädetyn rajan. Samalla annettiin
mahdollisuus käyttää mainintaa "vähäsuolainen", jos elintarvikkeen suolapitoisuus
alitti määrätyt rajat. Ruokaleivät tulee ilmoittaa "voimakassuolaisiksi", jos
suolapitoisuus ylittää 1,3 % ja leivän saa ilmoittaa olevan "vähäsuolainen", jos
suolapitoisuus on alle 0,7 %.
Suomen liityttyä EU:hun tulivat voimaan uudet EU:n direktiiveihin perustuvat lisäainemääräykset, joissa suolan katsotaankin kuuluvan valmistusaineisiin eikä Iisäaineisiin eikä sen käyttöä täten enää voida säädellä yhtä laajasti. Elintarvikkeiden
ruokasuolapitoisuuksien merkintämääräykset ovat kuitenkin pysyneet entisellään,
mutta joukkoruokailupaikkojen valmistamien ja tarjoilemien aterioiden ruokasuolapitoisuutta ei enää rajoiteta lainsäädännöllisesti. Suolarajoitukset ovat muuttuneet
suosituksiksi. Suomi on ainoana maana EU:ssa saanut luvan suolan käytön
rajoittamiseen kansanterveydellisistä syistä.
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3. TUTKIMUKSET

Suolapitoisuus määritettiin yleensä kloridina kloridititraattorilla. Mikäli tuotteen
valmistuksessa oli käytetty ruokasuolavalmistetta (Pan-suolaa), määritettiin
suolapitoisuus natriumina atomiabsorptiospektrofotometrillä. Tutkimukset tehtiin
Oulun Elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.

4. TULOKSET

Leipien ruokasuola- projektin tulokset on esitetty liitteenä olevissa taulukoissa.
Tutkimusten mittausepävarmuus on 4 %, mikä on otettu huomioon
testausselosteiden lausunnoissa.
Tuloksissa on mukana yksi leipomo, jonka leipien suolapitoisuutta ei oltu ilmoitettu.
Pitoisuudet näissä leivissä olivat kuitenkin keskitasoa, eivätkä näin ollen
poikenneet tuloksista. Kyseisiä leipiä ei myöskään laskettu virheellisten
pakkausmerkintöjen omaavien mukaan, sillä leivät myytiin irtomyynnistä.

Suolapitoisuudet eivät vastanneet pakkausmerkintöjä 38 %:ssa näytteistä. Tästä
määrästä puolet sisälsi suolaa ilmoitettua enemmän. Pakkausmerkinnät luokiteltiin
virheellisiksi suolapitoisuuden poiketessa ilmoitetusta pitoisuudesta enemmän kuin
18 %.
Tutkimuksessa huomattiin sekaleipien olevan keskimäärin hiukan suolaisempia
kuin ruisleivät ja sämpylät I patongit. Sekaleipien keskimääräinen suolapitoisuus
oli 1,2 % , ruisleipien 1,1 % ja sämpylöiden I patonkien 0,9 %. Myös virheellisten
pakkausmerkintöjen suhteellinen osuus, 38 % oli suurin sekaleivissä.
Kahden tutkitun leivän kohdalla suolapitoisuus ylitti 1,3 %, ja olisi siksi vaatinut
pakkaukseen merkinnän "voimakassuolainen".

5. POHDINTA JA SUOSITUKSET

Virheellisesti ilmoitettujen suolapitoisuuksien määrän voidaan todeta olevan
huomattavan suuri. Koska kuitenkin näinkin runsaasti ylityksiä esiintyy, olisi
aiheellista, että leipomot sisällyttäisivät omavalvontasuunnitelmiinsa säännöllisiä
suolapitoisuuden määrityksiä. Tämä on erityisen tärkeää uusien tuotteiden osalta
ja tilanteissa, joissa leivän reseptiä oleellisesti muutetaan.
Leipien suolapitoisuus lasketaan reseptistä, jolloin huomioidaan myös
poistohävikki. Reseptin noudattaminen ja valmistusaineiden tarkka punnitseminen
on tärkeää.
Niihin leipomoihin, joiden leivissä on todettu suolapitoisuuksien ylityksiä, on
lähetetty kirjeet, jossa leipomoa kehotetaan tilanteen korjaamisen jälkeen
toimittamaan uusintanäyte Elintarvike- ja ympäristölaboratorioon.
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sekä pakkausmerkinnät Oulussa ja lähikunnissa 1994. Julkaisu 6/1994
Oulun kaupungin ympäristövirasto. Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa
tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna 2000. Raportti 5/2001

RUOKALEIPIEN SUOLAPITOISUUDET OULULAISISSA LEIPOMOISSA

Leipomo nro

Näytteenottopäivä

Leipä

Ilmoitettu suolapitoisuus (%)

Liite 1

Todettu suolapitoisuus (%)

orsileipä
Tervaporvarin mausleleipä
Tervaporvarin reikäleipä
onnenleipä
kuuden viljan sämpyiä

1,3
1,2
1,3
0,7
1,2

1,2
1,2
1,1
0,73
0,78

vehnäsämpylä
ruispala

1,3
1,3

1,3
1,1

ruisruis
Joukahaisen poika sekaleipä
puhlileipä
'uuslosämpylä
ruisrevilly

1,1
1,3
1,1
0,9
1,1

1,1
1,3
1,2
1,4
1,1

ruislimppu
ruispala

eiilm.
eiilm.

1,1
1

5.6.2002
5.6.2002

ruislimppu
hapanohul

0,7
0,7

1,2
1,5

6.

5.6.2002
5.6.2002

pellavasämpylä
vehnäpalonki

alle 1
alle 1

0,71
0,61

7.

3.6.2002
5.6.2002
5.6.2002
5.6.2002
5.6.2002

hiivaleipä
ruisrouhelimppu
Ohra pirtlirieska
Pomppis Tumma Soukka
porkkanasämpylä

1,1
1,3
1
1,1
0,8

1,3
1,2
1
0,75
0,83

1.

3.6.2002
5.6.2002
5.6.2002
5.6.2002
5.6.2002

2.

10.6.2002
10.6.2002

3.

3.6.2002
5.6.2002
5.6.2002
5.6.2002
5.6.2002

4.

11.6.2002
11.6.2002

5.

RUOKALEIPIEN SUOLAPITOISUUDET I PAKKAUSMERKINNÄT

naytteet
8

kpl
6

%
66

8

3

6

2

38
33

kpl
rUIslelvat
sekaleivät
sämpylätlpatongit

VIrheelliset pakkausmerkinnat

keskiarvo

%
1,1
1,2
0,9

Liite 2

vaihteluvall
Ula
O,~

- 1,2
0,7 - 1,5
0,6-1,4

(Pakkausmerkintä on virheellinen, jos suolapitoisuus poikkeaa ilmoitetusta enemmän kuin 18 %.)
Puolet (50%) leivistä, joissa oli virheellinen pakkausmerkintä, sisälsi ilmoitettua enemmän suolaa.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:

1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
6/1993
7/1993
1/1994
2/1994
3/1994
1/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999

Elintarvikkeiden myymäläkohtainen hygieeninen tasoselvitys.
Savustettujen ja hiillostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuola vuonna 1992.
Kalojen elohopeapitoisuus vuonna 1992.
Pizza täytteet ja salaatiUPizzeriat kevät -92.
Elintarvike kuljetusautojen ilman lämpömittaukset kesällä 1992.
Elintarvike myymälöiden pakastehuoneiden ilman lämpötilamittaukset kesällä 1992.
Kasvisten ja vihannesten raskasmetallit 1992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelaitteiden lämpötilamittaukset syksyllä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lämpölilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineet sekä myyntipäällysmerkinnät 1993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja
kalavalmisteiden ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit 1993.
Pakkausmerkinnät.
Oulun uhanalaiset lajit. Putkilokasvit.
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeittiöiden
laatikkoruoassa.
NikkeIin esiintyminen Oulun kaupungin ala- ja yläasteiden oppilaiden koruissa ym.
käyttöesineissä 1994.
Muovin käyttö keskustan ravintoloissa ja ruokapaikoissa Oulussa 1995.
Jätehuoltotarkastukset kesällä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja korjaamoalaIla Oulussa 1996.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 1996.
Otsonimittaukset Nokelassa kesällä 1996.
Hammashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997.
Rengaskierrätys Oulussa 1996. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalla Oulussa 1997. Selvitys..
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymälöissä ja ravintoloissa
Oulussa 1997
Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997.
Raportti lihaa käsittelevien elintarvikemyymälöiden hygieniatasosta ja omavalvonnan
toteutumisesta Oulussa 1997.
Oulun kaupunkilintuatlas. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvallisuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000
9/2000
1/2001
2/2001
3/2001
4/2001
5/2001
6/2001
7/2001
8/2001
1/2002
2/2002
3/2002

Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymälöiden myyntilämpötilojen valvonta heinäkuussa 1999.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.
Jauhelihaprojekti 1999.
Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Oulussa 2000.
Käytettyjen uppopaistorasvojen laatu vuonna 1999.
Kalaprojekti 2000.
Pizzerioiden omavalvonta ja jauhelihan laatu.
Listeria monocytogenes -bakteerin esiintyminen salaateissa ja salaattienhygieeninen
laatu.
Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet.
Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000. Selvitys.
Asuinkiinteistöjen jätehuolto Oulussa 2001. Kartoitus.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa.
Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna
2000.
Jäätelön ja mansikan laatu kesällä 2001.
Uppopaistorasvaprojekti 2001.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2001.
Konditoriatuotteiden hygieeninen laatu 2001.
Listeria monocytogenes elintarvikehuoneistojen pintapuhtausnäytteissä 2001.
Leipien suolapitoisuudet Oululaisissa leipomoissa 2002.
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