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1    HBM4EU-hankkeen yhtenäistetyt tutkimukset käsittävät selvityksen, jossa kerättiin HBM-näytteitä ja -tietoja (kansallisista) tutkimuksista mahdollisimman 
yhdenmukaistesti. Näin tämänhetkinen sisäisestä altistumisesta saatu tieto edustaa Euroopan väestöä ja kansalaisia maantieteellisesti kattavasti.

Tässä yhteenvetoraportissa esitellään lyhyesti 
bisfenolien ihmisten terveydelle aiheuttamat 
haittavaikutukset ja niiden tärkeimmät altistusreitit. 

Lisäksi kerrotaan, miten bisfenoleihin liittyvää ihmisten 
biomonitorointia (HBM) voidaan hyödyntää EU:n 
toimintalinjojen kehittämisessä. 

KESKEISET VIESTIT

• HBM4EU-hankkeessa on tuotettu EU:n laajuisesti bisfenolia 
koskevia HBM-tietoja keräämällä niitä eri tutkimuksista ja 
tuottamalla uutta tietoa 11 maassa, jotka edustavat neljää 
maantieteellistä osaa Euroopasta (pohjoinen, itä, etelä ja länsi). 
Kyseessä on tähän mennessä laajin Euroopassa tehty ihmisten 
biomonitorointitietojen keruu, joka koskee bisfenoli A:ta (BPA) 
sekä sen substituentteja, bisfenoli S:ää (BPS) ja bisfenoli F:ää (BPF).

• BPA:ta esiintyy yleisesti ympäristössä, ja kaikki aikuiset koko 
Euroopassa altistuvat ainakin vähäisille määrille sitä. Sen 
korvaamiseen käytettäviä BPS:ää ja BPF:ää on löydetty 50 
prosentista HBM4EU-hankkeessa tutkituista aikuisista.

• BPA-altistumistasot ovat koko Euroopassa korkeammat 
verrattuna sen substituentteihin BPF:ään ja BPS:ään. 
Altistuminen näille bisfenoleille on pohjoisessa muita alueita 
vähäisempää.

• Työperäisen altistumisen riskiä ei pitäisi jättää huomiotta 
(työntekijöihin kohdistuva mahdollinen riski on tunnistettu 
erityisesti teollisuusympäristöissä, joissa BPA-altistumistasot 
ovat 10–20 kertaa tausta-altistumista suuremmat).

• Aiempien tutkimusten ja altistusreittien mallinnuksen 
perusteella ihmiset näyttävät altistuvan bisfenoleille ennen 
kaikkea ruoan välityksellä niin, että bisfenolit ovat saattaneet 
siirtyä ruokiin tai juomiin elintarvikkeiden säilytysastioista tai 
pakkauksista tai tuttipulloista. 

• Toksikokinetiikkaa ja kudoksiin (myös sikiöön) jakautumista, 
haittavaikutusreittejä ja vaikutusten biologisia merkkiaineita 
koskevissa HBM4EU-mallintamistutkimuksissa on vahvistunut 
huoli siitä, että sisäinen altistuminen BPA:lle, BPS:lle ja 
BPF:lle sekä muille bisfenoleille saattaa olla yhteydessä 
moniin erilaisiin ihmisiin ja ympäristöön kohdistuviin 
terveysvaikutuksiin. BPS:lle asetettu HBM-ohjearvo 1 µg/L 
ylittyi (20–39-vuotiailla) eurooppalaisilla aikuisilla vähintään 
viisi prosenttia HBM4EU-hankkeen yhtenäistettyjen 
tutkimusten1 kahdeksassa näytteenottopaikassa 
kymmenestä erityisesti Etelä-Euroopassa. 

• Yhteinen huoli hormonitoimintaa häiritsevistä kemikaaleista 
liittyy vahvasti bisfenoleihin ja on kytköksissä erityisesti 
pyrkimyksiin säännellä BPA:ta.

 TAUSTAA: HBM4EU

HBM4EU on ihmisten biomonitorointia koskeva 
eurooppalainen hanke, joka alkoi vuonna 2017 ja päättyy 
kesäkuussa 2022. Se on Horisontti 2020 -ohjelman 
yhteisrahoitettu yhteinen toimi, johon osallistuu 28 maata, 
Euroopan ympäristökeskus ja Euroopan komissio. Hankkeen 
päätavoite on koordinoida ja edistää ihmisten biomonitorointia 
Euroopassa. HBM4EU:ssa on tuotettu entistä parempia tietoja 
kansalaisten tosiasiallisesta altistumisesta kemikaaleille ja 
altistumisen mahdollisista terveysvaikutuksista. Ihmisten 
biomonitoroinnin ansiosta on mahdollista määritellä ihmisten 

altistumista kemikaaleille mittaamalla elimistön nesteistä 
tai kudoksista joko itse aineita, niiden metaboliitteja tai 
merkkiaineita jo aiheutuneista terveysvaikutuksista. Ihmisten 
altistumista koskevia tietoja voidaan yhdistää eri lähteistä ja 
epidemiologisista tutkimuksista saataviin tietoihin. Näin saadaan 
tietoa tutkimustyötä, ennaltaehkäisyä ja poliittisia toimia varten ja 
voidaan korjata tiedoissa olevia aukkoja ja edistää innovatiivisia 
lähestymistapoja. Lisätietoja itse hankkeesta saa tutustumalla 
HBM4EU:n verkkosivustoon.

http://www.hbm4eu.eu
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HBM4EU-HANKKEEN TULOKSET

HBM4EU- hankkeessa on laadittu päivitetty rajausasiakirja 
tärkeimpiin toimintapoliittisiin kysymyksiin vastaamiseksi ja 
uusimpien tutkimusten käsittelemiseksi. Jotta nykyisiä ja tulevia 
HBM-tutkimuksia voitaisiin tukea edelleen, HBM4EU-hankkeessa 
kehitelettiin monia erilaisia julkisesti saatavia pohja-aineistoja. Ne 
tukevat yhdenmukaista lähestymistapaa tutkimussuunnittelussa ja 
HBM-tutkimusten toteuttamista Euroopassa. Hankkeesta saatiin 
myös merkittäviä tuloksia sekä bisfenoleille altistumisesta että 
altistumisen terveysvaikutuksista.

• HBM4EU:ssa luotiin perusta eurooppalaiselle HBM-foorumille. 
Sen avulla seurataan ihmisten altistumista prioriteettikemikaaleille 
(kuten bisfenoleille) ja niihin liittyviä terveysvaikutuksia 
yhdenmukaisesti ja laadunvalvonnan periaatteiden mukaisesti. 
Laadunvarmistus-/laadunvalvontaohjelmaa toteutettaessa 
tavoitteena oli perustaa ehdokaslaboratorioiden eurooppalainen 
tietokanta, johon kuuluvat laboratoriot analysoivat yhtä 
tasokkaasti altistumisen biologisia merkkiaineita.

• HBM4EU-tulostaulussa on 33 yhdistettyä HBM-tiedostoa 
kahdeksasta Euroopan maasta, joissa näytteenotto tapahtui 
vuosina 2002–2015. Tämä käsittää luettelon sopivista biologisista 
merkkiaineista, matriiseista ja analyysimenetelmistä. Kemikaalien 
seurannan tietofoorumissa (IPCHEM) bisfenoleista on HBM-
metadataa 44 tiedostoa. 

• HBM4EU-hankkeen yhtenäistetyissä tutkimuksissa mitattiin BPA-, 
BPS- ja BPF-pitoisuuksia virtsanäytteistä, jotka otettiin vuosina 

2014–2021 yhteensä 2 756:lta 20–39-vuotiaalta aikuiselta 11:ssa 
Euroopan maassa (DK, IS, FI, PL, CZ, HR, PT, FR, CH, DE, LU).

• HBM4EU-hankkeessa saatuihin HBM-tietoihin perustuvien 
BPA:n, BPS:n ja BPF:n saantia koskevien arvioiden tekemiseksi 
on laadittu ja toteutettu erityinen fysiologiaan perustuva 
toksikokineettinen malli (PBTK-malli), jossa yhdistyvät HBM-
tiedot, ympäristön seuranta ja ulkoisen altistumisen mallinnus. 

• BPA:n substituenttien – BPS:n ja BPF:n – haittavaikutusreittejä 
koskevien tutkimusten mukaan nämä yhdisteet ovat yhteydessä 
terveysvaikutuksiin, kuten aineenvaihduntasairauksiin ja 
syöpään.

• Lisäksi kehitettiin uusia merkkiaineita, joiden avulla BPA voidaan 
yhdistää terveysvaikutuksiin (esim. käyttäytymiseen). Tämän 
osoitettiin antavan lisäarvoa ihmisillä tehdyille tutkimuksille 
lisäämällä altistumisen ja haitallisten terveysvaikutusten välistä 
syysuhdetta koskevan näytön painoarvoa.

• HBM4EU-hankkeessa toteutettiin myös seostutkimuksia, jotka 
koskivat bisfenolien yhdisteryhmää.

• Hankkeen yhteydessä annettiin BPA:ta ja BPS:ää varten 
ihmisten biomonitorointia koskevat ohjearvot ja laadittiin BPF:ää 
koskeva asiakirja-aineisto. BPA:ta koskevaa terveysperusteista 
ohjearvoa tarkistettiin EFSAn äskettäin antaman siedettävästä 
päiväsaannista (TDI) annetun lausuntoluonnoksen perusteella 
(ks. vastaus toimintapoliittiseen kysymykseen 7).

ALTISTUMINEN JA TERVEYSVAIKUTUKSET

Ihmisten biomonitorointitutkimuksista saatavilla olevat tiedot 
osoittavat HBM4EU-hankkeessa tutkitun (20–39-vuotias) 
aikuisväestön altistuvan jatkuvasti BPA:lle. Ryhmällä on myös 
sisäisen altistumisen riski. 

Nykyään käytetään yhä enemmän muita bisfenoleja, minkä 
seurauksena näiden aineiden altistumistasot suurenevat. HBM4EU-
hankkeen yhtenäistetyissä tutkimuksissa aikuisilta saaduissa 
näytteissä ilmeni esimerkiksi kohonneita BPF- ja BPS-pitoisuuksia. 

On syytä huomata, että suurin osa saatavilla olevista tiedoista, 
jotka koskevat ihmisten altistumista bisfenoleille, perustuu BPA:ta 
koskeviin tutkimuksiin ja että muita bisfenoleja koskevia tutkimuksia 
on toistaiseksi suhteellisen vähän. BPA:n käyttöä rajoitetaan yhä 
enemmän, ja se korvataan yhä useammin muilla bisfenoleilla. 

BPA on hormonaalinen haitta-aine ja vaikuttaa siten ihmisten 
terveyteen. BPA:n on todettu häiritsevän hormonitoimintaa 
monin tavoin. Vaikutukset kohdistuvat steroidihormoneihin ja 
kilpirauhashormoneihin. Lisäksi epäillään, että myös muut bisfenolit, 
kuten BPF, BPS, BPAF, BPZ, BPE ja BPB ovat hormonitoimintaa 
häiritseviä kemikaaleja. HBM4EU-hankkeessa tehdyt tutkimukset 
ovat vahvistaneet BPA:n substituenttien toksisuutta koskevia 
epäilyjä erityisesti sikiön altistumisen ja muun muassa lihavuuteen 
ja syöpään liittyvien vaikutusten osalta. 

HBM4EU-hankkeen yhteydessä laaditussa infografiikassa 
esitetään katsaus BPA:n tärkeimpiin altistuslähteisiin (ympäristö- 
ja työperäinen altistuminen ja kuluttajien altistuminen), 
altistusreitteihin (suun kautta, hengitysteitse ja ihon kautta) ja 
terveysvaikutuksiin (Kuva 1).

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/
https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-an-endocrine-disruptor
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Kuva 1. Katsaus bisfenoleihin liittyviin altistuslähteisiin ja -reitteihin sekä terveysvaikutuksiin

Missä bisfenoleja voi olla?

Bisfenoleja voi olla muoveissa, joissa 
on seuraavat kuvamerkit:

Mahdolliset 
altistumislähteet

Miten bisfenolit 
pääsevät kehoon?

Miten bisfenolit voivat vaikuttaa 
terveyteen?

Työperäinen altistuminen 
(kuitteja käsittelevät 
kassatyöntekijät)

Tekstiilit

Muoviastiat

Turvavarusteet

Kontaminoitunut 
ilma ja pöly

Työperäinen 
altistuminen (BPA:n 
käyttö valmistuksessa)

Alhainen 
syntymäpaino

Hedelmättömyys

Huomautus: Nämä tiedot koskevat 
pääasiassa bisfenoli A:ta (BPA). Myös 
bisfenoleilla F, M ja S epäillään olevan 
samoja haitallisia terveysvaikutuksia kuin 
BPA:lla.

Lihavuus ja aineen-
vaihduntasairaudet

Hormoneihin liittyvän 
syövän riski (BPA)

Sydän- ja verisuonitaudit 
(BPA)

Immuunijärjestelmän 
kehitykseen liittyvät 
vaikutukset

Hermoston kehitykseen 
liittyvät vaikutukset (BPA)

Nielemällä

Ravinto on 
ensisijainen 
altistumisen 
lähde (BPA)

Imeytymällä iholta

Hengitysteitse

Säilyketölkit

Lelut

Hammasmateriaalit

POLYKARBONAATTI MUU

POLYKARBONAATTI MUU

POLYKARBONAATTI MUUPOLYKARBONAATTI MUU

PÄÄTÖKSENTEON JA ASIAAN LIITTYVIEN 
POLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN TUKEMINEN

Viime vuosikymmenellä on toteutettu bisfenolien käytön sääntelyyn 
tähtääviä erilaisia toimenpiteitä ja muutaman seuraavan vuoden 
kuluessa säännöksiä on odotettavissa lisää. HBM4EU-hankkeen 
tuloksia on hyödynnetty kestävyyttä edistävää kemikaalistrategiaa 
ja saasteettomuustoimintasuunnitelmaa koskevissa kuulemisissa 
sekä EFSAn kuulemisissa. Asiaa koskevia tietoja on HBM4EU-
verkkosivuston Science to Policy -osiossa.

EU:n tasolla on otettu käyttöön useita poliittisia toimenpiteitä, 
joilla pyritään torjumaan ihmisten altistumista bisfenoleille. Ne 
koskevat i) laajemman kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanoa; ii) 
kuluttajatuotteita (esim. leluja, lääkinnällisiä laitteita); iii) työperäistä 
altistumista ja iv) ympäristöä (esim. päästöjä ilmaan ja veteen).  

ECHA on määritellyt BPA:n erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi 
(SVHC) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä 
ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaisesti ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien 
mahdollisten hormonitoimintaa häiritsevien vaikutusten vuoksi. 

BPA:ta on REACH-asetuksen mukaisesti rajoitettu lämpöpaperissa 
käytön osalta vuodesta 2016 lähtien (rajoitukset tulivat 
voimaan vuonna 2020) – siirtymän raja-arvo ≤ 0,02 prosenttia. 
BPA:ta ei myöskään saa olla lasten elintarvikkeiden (esim. 
äidinmaidonkorvikkeen ja lastenruoan) pakkausmateriaalien ja 
-tarvikkeiden käsittelyyn käytettävissä lakoissa ja pinnoitteissa 
asetuksen (EU) 2018/213 mukaisesti. 

Lisätoimenpiteitä on toteutettu useissa maissa. Esimerkiksi Ranska 
on kieltänyt BPA:n käytön kaikissa elintarvikepakkausmateriaaleissa 
(Ranskan laki N:o 2012-1442), ja muut maat (Tanska, Belgia ja 
Ruotsi) kielsivät sen käytön alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa 
materiaaleissa.

EFSA arvioi vuonna 2015 uudelleen BPA-altistuksen ja BPA:n 
toksisuuden käyttäen entistä tarkempia menetelmiä ja uusia 
tietoja ja alensi BPA:n tilapäisen TDI-arvon 50:stä 4:ään μg 
painokiloa kohti päivässä. Myöhemmin, joulukuussa 2021, EFSA 
julkaisi lausuntoluonnoksen, jossa ehdotetaan BPA:n siedettävän 
päiväsaannin (TDI) alentamista 4 μg:sta 0,04 ng:aan painokiloa 
kohti päivässä. Päiväsaannin ohjearvoa alennettiin näin ollen viisi 
suuruusluokkaa vuonna 2015 vahvistettuun aiempaan arvoon nähden. 

Saksan viranomaiset tutkivat parhaillaan BPA:sta ja muista vastaavista 
bisfenoleista ympäristölle mahdollisesti aiheutuvia riskejä. Niiden on 
määrä toimittaa ECHAlle rajoitusehdotus huhtikuussa 2022.

ECHAn riskinarviointikomitea antoi vuonna 2020 BPS:lle 
yhdenmukaistetun luokituksen vaaralausekekoodin H360FD. BPAF:lle 
se ehdotti yhdenmukaistetun luokituksen vaaralausekekoodia H360F.

Vuonna 2022 ECHA ja jäsenvaltiot arvioivat 148 bisfenolin ryhmän 
ja suosittelivat, että yli 30 bisfenolin käyttöä on rajoitettava 
niiden mahdollisten hormonaalisten tai lisääntymiselle vaarallisten 
vaikutusten vuoksi. 

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/213/oj
https://echa.europa.eu/documents/10162/03fac9dc-94e7-a81c-fed5-1c5008a1c1bc
https://echa.europa.eu/documents/10162/0f521dfe-58a2-b45a-fcb4-39de06a98643
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
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TOIMINTAPOLIITTISET KYSYMYKSET

1 Miten EU:n väestö altistuu tällä hetkellä 
BPA:lle, BPS:lle ja BPF:lle?

HBM4EU-hankken yhtenäistetyistä tutkimuksista käy ilmi, 
että virtsan BPA:n mediaaniarvot ovat aikuisten osalta kaikilla 
Euroopan alueilla edelleen suuria eli 0,55–2,35 µg/g kreatiniinia 
ja P95-arvot 2,41–12,9 µg/g kreatiniinia 11 maassa eri puolilla 
Eurooppaa. 

Virtsan BPS-pitoisuuksien P50-arvojen vaihteluväli on 0,06–0,34 
µg/g kreatiniinia (neljän tutkimuksen P50-arvo < toteamisraja: 0,01, 
0,09 ja 0,05 µg/L) ja P95-arvojen vaihteluväli on 0,39 – 8,77 µg/g 
kreatiniinia. Virtsan BPF-pitoisuuksien P50-arvojen vaihteluväli 
on 0,10–0,72 µg/g kreatiniinia (kolmen tutkimuksen P50-arvo < 
toteamisraja: 0,03 ja 0,15 µg/L) ja P95-arvojen vaihteluväli on 0,56–
17,03 µg/g kreatiniinia. Virtsassa esiintyvien BPA:n substituenttien 
(BPS ja BPF) mediaanipitoisuudet ovat kasvussa joissakin 
Euroopan maissa (DEMOCOPHES-hankkeen tietoihin 
verrattuna), mikä herättää entistä enemmän huolta BPS:lle ja 
BPF:lle altistumisesta Euroopassa.

2 Johtaako viranomaisvalvonnan 
BPA:ta koskevien toimien erilaisuus 
erisuuruiseen altistumiseen eri puolilla 
EU:ta?

Vuodesta 2011 alkaen on toteutettu erilaisia toimenpiteitä, joilla 
pyritään vähentämään väestön altistumista BPA:lle Euroopan tasolla. 
BPA:n käyttö pikkulasten tuttipulloissa on kielletty kaikkialla 
Euroopassa (komission direktiivi 2011/8/EU), ja vuodesta 2018 
lähtien sen käyttöä tietyissä elintarvikepakkausmateriaaleissa 
on rajoitettu entisestään. Euroopan neljällä maantieteellisellä 
alueella (pohjoinen, itä, etelä ja länsi) tehtyjen HBM4EU-hankkeen 
yhtenäistettyjen tutkimusten tulosten vertailusta käy ilmi, että 
BPA-altistumistasot ovat koko Euroopassa korkeammat kuin sen 
substituenttien (BPF ja BPS) altistumistasot. Altistuminen bisfenoleille 
on pohjoisella alueella vähäisempää kuin muilla alueilla. Kun 
HBM4EU-hankkeen tietoja verrataan DEMOCOPHES-hankkeen 
tietoihin, voidaan havaita joitakin muutoksia (esim. BPA:n 
väheneminen Tanskassa ja lisääntyminen Puolassa ja Luxemburgissa 
sekä BPS:n lisääntyminen Tšekin tasavallassa), mutta tällä haavaa on 
epäselvää, liittyvätkö muutokset eroihin säännöksissä.

3 Ovatko bisfenoleille altistumisen tasot 
huolestuttavia terveyden kannalta?

HBM4EU-hankkeen yhtenäistetyissä tutkimuksissa 
aikuisväestöstä mitatut BPA:lle altistumisen tasot ovat 
alhaisemmat kuin vahvistetut ihmisten biomonitoroinnissa 
käytettävät ohjearvot, jotka perustuvat tilapäiseen siedettävään 
päiväsaantiin (t-TDI), 4 µg painokiloa kohti päivässä. Jos otetaan 
huomioon TDI:tä koskeva EFSAn uusi ehdotus, kaikki mitatut 
arvot ovat huomattavasti suuremmat kuin uudesta TDI:stä 
johdettava ihmisten biomonitoroinnin ohjearvo.

HBM4EU-hankkeen yhtenäistetyissä tutkimuksissa kahdeksassa 
kymmenestä näyttöönottopaikasta vähintään viidellä prosentilla 
(20–39-vuotiaista) eurooppalaisista aikuisista ylittyy BPS:ää 
koskeva ihmisten biomonitoroinnin ohjearvo, 1 µg/L. Ohjearvon 
ylityksiä esiintyi eniten Etelä-Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa. 

Kohorttitutkimuksena toteutetussa HBM4EU-tapaustutkimuksessa 
lapsuudessa tapahtunut BPA-altistuminen yhdistettiin mahdolliseen 
vaikutuksen biologiseen merkkiaineeseen, aivoperäiseen 
hermokasvutekijään (BDNF) sekä käyttäytymisen muutoksiin ja 
kognitiivisiin muutoksiin johtavaan haittavaikutusreittiin.

Koska yhtenäistetyistä tutkimuksista kävi ilmi samanaikainen 
altistuminen BPA:lle ja sen substituenteille BPS:lle ja BPF:lle, 
olisi harkittava seostutkimuksia, erityisesti koska BPA:n 
substituenteilla näyttää olevan vastaavia vaikutuksia ja vastaavanlaiset 
haittavaikutusreitit kuin BPA:lla.
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4 Onko kassatyöntekijöiden työperäinen 
altistuminen terveysriski? 

BPA:n käyttö lämpöpaperissa merkitsee uhkaa varsinkin 
kassatyöntekijöille, jotka ovat jatkuvasti kosketuksissa kyseiseen 
materiaaliin. BPA:n käyttöä lämpöpaperissa rajoitettiin vuonna 
2016, ja rajoitukset tulivat voimaan vuonna 2020. Ympäristöstä 
saatavan tausta-altistuksen vuoksi työntekijöille ei ole voitu johtaa 
ihmisten biomonitoroinnin ohjearvoa. HBM4EU-hankkeessa 
tehty järjestelmällinen tarkastelu, joka koski BPA:lle, BPS:lle ja 
BPF:lle altistumisen biomonitorointia (Bousoumah et al. 2021), 
perustui ihmisten työperäisen BPA-altistuksen biomonitoroinnista 
tehtyihin 30 tutkimukseen sekä vain neljään BPS:ää ja kahteen 
BPF:ää koskevaan tutkimukseen. Kun otetaan huomioon nykyiset 
toimintatavat, joiden mukaan BPA korvataan analogisilla aineilla, 
tarvitaan tutkimustyötä työperäisestä altistumisesta näille 
yhdisteille, mukaan lukien BPS ja PBF. Tähän kuuluisi tutkimus 
kassatyöntekijöiden työstä, jossa BPA on mahdollisesti korvattu 
BPS:llä.

Hankkeen puitteissa kerättyjen tietojen perusteella työperäisen 
altistumisen riskiä ei pitäisi jättää huomiotta (työntekijöihin 
kohdistuva mahdollinen riski tunnistettiin erityisesti 
teollisuusympäristössä, jossa BPA:lle altistumisen tasot olivat 10–20 
kertaa tausta-altistumista suuremmat), ja BPS:lle altistumisen osalta 
on toteutettava suojatoimenpiteitä. 

5 Mikä on BPA:n substituenttien 
toksisuus ja ovatko nykyiset 
altistumistasot huolestuttavia?

Hankkeen puitteissa kehitettyjen tietokoneavusteisten työkalujen 
avulla saatiin selville, että lihavuus on yksi BPS:n tärkeimmistä 
terveyteen liittyvistä mahdollisista vaikutuksista. Lisäksi BPF 
pystyttiin yhdistämään kilpirauhassyövän haittavaikutusreittiin. 

BPS:lle suositellut ihmisten biomonitoroinnin ohjearvot perustuvat 
hormonitoimintaa häiritseviin vaikutuksiin, joita esiintyy eläimillä 
erittäin pienten annosten yhteydessä. HBM4EU-hankkeessa 
ohjearvoksi on asetettu 1 µg/L, joka perustuu eläimillä tehtyihin 
tutkimuksiin maitorauhasiin ja neurologiseen kehitykseen 
kohdistuvista toksisuusvaikutuksista. 

6 Onko saatu näyttöä pienten annosten 
vaikutuksista seosten yhteydessä?

Pienten annosten vaikutuksesta seosten yhteydessä on 
tehty kaksi tapaustutkimusta HBM4EU-hankkeen puitteissa. 
Samanaikaista altistumista bisfenoleille (BPA ja sen kaltaiset 
aineet) koskevasta säilyke-elintarvikkeiden kuluttajille tehdystä 
biomonitorointitutkimuksesta käy ilmi, että tutkimukseen 
osallistuneet henkilöt, joiden ruokavalioon kuuluu runsaasti 
tölkkisäilykkeitä, altistuivat BPA:lle vertailuryhmää enemmän (Nadal 
et al.2020). Seoksiin liittyvästä riskinarvioinnista, jossa keskityttiin 
miesten lisääntymisterveyteen, käy ilmi, että yhteisaltistuminen 
bisfenoleille ja muille kemikaaleille on yhteydessä siemennesteen 
laadun heikkenemiseen länsimaissa. 

7 Miten ihmisten biomonitorointia 
voidaan hyödyntää 
arvioitaessa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
(EFSA) asettamaa BPA:n siedettävää 
päiväsaantia (TDI)?

HBM4EU-hankkeessa johdettiin ihmisten biomonitoroinnin 
ohjearvoksi 230 µg /L BPA-altistukselle aikuisilla ja 135 
µg/L lapsilla (yli kolmivuotiailla) (Ougier et al. 2021). Tämä 
ihmisten biomonitoroinnin ohjearvo määritettiin virtsan BPA:n 
kokonaispitoisuudelle EFSAn vuonna 2015 johtaman tilapäisen 
TDI-arvon (t-TDI), 4 µg painokiloa kohti päivässä, mukaisesti. 
EFSAn elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja, 
entsyymejä ja jalostuksen apuaineita käsittelevä lautakunta julkaisi 
äskettäin tilapäisen TDI-arvon uudelleenarvioinnin, jonka 
mukaan sitä on alennettava nykyisestä BPA:n kokonaissaannin 
arvosta, 4 μg/kg painokiloa kohti päivässä, 0,04 ng:aan painokiloa 
kohti päivässä. Jos tämä uusi TDI vahvistetaan, TDI-arvo ylittyy 
kaikissa mitatuissa eurooppalaisissa näytteissä. HBM4EU-
hankkeessa suositeltaisiin siinä tapauksessa BPA:n substituenttien 
ohjearvojen uudelleentarkastelua ja mukauttamista.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Onko perinteinen BPA poistettava 
materiaalikierroista (jätteestä 
kuittirulliin) ihmisten terveyden 
suojelemiseksi kiertotalouden 
täytäntöönpanon yhteydessä?

HBM4EU-hankkeessa laaditaan parhaillaan raporttia tietyistä 
kemikaaleista kiertotaloudessa, mukaan lukien bisfenolit. 
Raportissa keskitytään ihmisten biomonitoroinnin 
mahdollisuuksiin tukea uusiomateriaalivirtojen ja kierrätyksen 
kautta tapahtuvan kemikaaleille altistumisen tuntemusta. 
Asiaan perehdytään viiden tapaustutkimuksen avulla, joista kolme 
koskee bisfenoleja kierrätysmuoveista tai kierrätyspaperista 
tehdyissä kulutustavaroissa ja ravinnon kautta tapahtuvassa 
altistumisessa puhdistamolietteen ja jäteveden uudelleenkäytön 
yhteydessä maatalousmaalla. 

PUUTTEET TIETÄMYKSESSÄ 

HBM4EU on toteuttanut laadukasta tutkimustyötä 
toimintapoliittisten kysymysten tueksi. Jäljellä on kuitenkin vielä 
tiettyjä puutteita tietämyksessä.

BPA:n korvaamista on kartoitettava, ja siinä on otettava huomioon 
ihmisten biomonitorointia koskevat tiedot vähemmän säännellyistä 
bisfenoleista. Lisäksi on tutkittava ihmisten altistumista ja arvioitava 
lisäsääntelyn tarvetta. 

Koska bisfenolit ovat lyhyen puoliintumisajan epäpuhtauksia, 
näytteenottomenettelyä on arvioitava uudelleen: onko hetkellinen 
näytteenotto riittävää kuvaamaan altistumista vai olisiko samasta 
henkilöstä otettava useita näytteitä altistumisen vaihteluun liittyvien 
virheiden vähentämiseksi?

Bisfenolien (erityisesti substituenttien) terveysvaikutusten 
selvittämistä on jatkettava vaaran ja riskin arvioinnin tukemiseksi. 
Myös sääntelytoimien vaikutusta on arvioitava käytössä olevien 
ja tulevien bisfenolialtistumista Euroopan väestössä koskevien 
laajempien rajoitusten osalta. 

On myös tarpeen tunnistaa uusia vaikutusten biologisia 
merkkiaineita, jotka liittyvät bisfenolialtistumiseen (mukaan 
lukien biokemialliset ja epigeneettiset merkkiaineet), sekä 
määrittää, ovatko tällaiset vaikutusten merkkiaineet yleisiä kaikilla 
bisfenoliyhdisteillä.

Bisfenoliseoksien terveysvaikutuksia ja niille altistumista koskevan 
tutkimuksen jatkamisella on kiire.



Tähän hankkeeseen on saatu rahoitusta 
Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” 
(avustussopimus n:o 733032).

HBM4EU-koordinoija: 
Saksan ympäristövirasto hbm4eu@uba.de

Tietokeskuskoordinoija: 
Euroopan ympäristökeskus hbm4eu@eea.europa.eu

www.hbm4eu.eu
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