
 HBM4EU 
YHTEENVETORAPORTTI

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

KESÄKUU 2022

Ihmisten biomonitorointia koskeva eurooppalainen hanke

1

Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS)

Tämä yhteenvetoraportti on yhteenveto per- ja polyfluorattujen 
alkyyliyhdisteiden (PFAS) ihmisten terveyteen kohdistuvista 
haittavaikutuksista, ihmisten pääasiallisista altistumisreiteistä 
PFAS-aineille ja PFAS-aineiden ihmisten biomonitoroinnin 
mahdollisesta hyödystä EU-politiikan laadinnassa. 

PFAS-aineet ovat suuri ryhmä keinotekoisia kemikaaleja, joita 
käytetään yleisesti useissa teollisissa ja kuluttajasovelluksissa. PFAS-
aineet säilyvät pitkään ympäristössä, ja niillä on taipumus biokertyä 
ravintoketjuihin. Useat PFAS-aineet on osoitettu myrkyllisiksi 
ihmisten terveydelle.

KESKEISET VIESTIT

• HBM4EU-hankkeeseen liittyvissä tutkimuksissa1 (HBM4EU 
Aligned Studies) (2014–2021) on määritetty sisäisen 
altistumisen perustasot eurooppalaisilla nuorilla (1 957 
näytettä, ikä 12–18 vuotta) 12 PFAS-aineen osalta. 

• PFAS-aineiden pitoisuus seerumissa oli yli 6,9 µg/l 14,26 
prosentilla testatuista eurooppalaisista nuorista. EFSAn2 
ohjearvo sallitulle viikkosaannille on 4,4 ng/kg. Suurin ylitys 
yksittäisissä tutkimuksissa oli 23,8 prosenttia. Suurimmat 
mediaaniarvot havaittiin Pohjois- ja Länsi-Euroopassa 
tehdyissä tutkimuksissa.

• PFAS-tiedot 17:stä ihmisten biomonitorointia (HBM) 
koskevasta tutkimuksesta ovat saatavilla verkossa European 
HBM dashboard -sivustolla. Nykyinen altistus ylittää EFSAn 

PFAS-aineita koskevat ohjearvot joissakin EU:n väestön 
osissa.

• Miesten PFAS-pitoisuudet ovat yleisesti suurempia kuin 
naisten. Myös korkeasti koulutetuilla pitoisuudet ovat 
yleisesti muita suuremmat. Joissakin tutkimuksissa suuria 
PFAS-pitoisuuksia havaittiin ikääntymisen myötä. 

• Kerättyjen HBM4EU-tietojen perusteella PFOA- ja PFOS-
pitoisuudet ovat laskusuunnassa, mutta sama ei koske 
PFAS-aineita.

TAUSTAA: HBM4EU

HBM4EU on ihmisten biomonitorointia koskeva 

eurooppalainen hanke, joka alkoi vuonna 2017 ja päättyy 
kesäkuussa 2022. Se on yhteinen toimi, johon osallistuu 28 
maata, Euroopan ympäristökeskus ja Euroopan komissio 
ja jota osarahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelmasta. 
Hankkeen päätavoite on koordinoida ja edistää ihmisten 
biomonitorointia Euroopassa. HBM4EU-hankkeesta on 
saatu runsaasti laadukasta näyttöä ihmisten altistumisesta 
kemikaaleille mittaamalla elimistön nesteistä tai kudoksista 

joko itse aineita, niiden metaboliitteja tai merkkiaineita jo 
aiheutuneista terveysvaikutuksista. Ihmisten altistumista 
koskevia tietoja voidaan yhdistää tietoihin lähteistä ja 
epidemiologisista tutkimuksista. Näin tarjotaan tietoa 
tutkimustyön, ennaltaehkäisyn ja poliittisten toimien 
tueksi sekä pyritään korjaamaan puutteita tietämyksessä 
ja edistämään innovatiivisia lähestymistapoja. Lisätietoa 
hankkeesta on HMB4EU-sivustolla.

1    HBM4EU Aligned Studies on kyselytutkimus, jossa kerättiin HBM-näytteitä ja -tietoja mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla (kansallisista) 
tutkimuksista. Tavoitteena oli saada ajantasaista sisäistä altistumista koskevaa tietoa, joka edustaa Euroopan väestöä/kansalaisia laajalla 
maantieteellisellä alueella.

2    EFSA: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen 



HBM4EU-HANKKEEN TULOKSET

HBM4EU:ssa luotiin perusta eurooppalaiselle HBM-foorumille. 
Sen avulla seurataan ihmisten altistumista prioriteettikemikaaleille (kuten 
PFAS-aineille) ja niihin liittyviä terveysvaikutuksia yhdenmukaisesti 
ja laadunvalvonnan periaatteiden mukaisesti. Laadunvarmistus-/
laadunvalvontaohjelmaa toteutettaessa tavoitteena oli perustaa 
ehdokaslaboratorioiden eurooppalainen tietokanta, jonka 
kaikki laboratoriot ovat yhtä tasokkaita analysoimaan altistumisen 
biologisia merkkiaineita.

HBM4EU-hankkeeseen liittyvissä tutkimuksissa mitattiin 12 PFAS-
aineelle altistumisen biomarkkereita (12–18-vuotiailla) nuorilla. 
PFAS-aineiden pitoisuus seerumissa oli noin 14 prosentilla testatuista 
eurooppalaisista nuorista yli 6,9 µg/l, mikä vastaa EFSAn sallitun 
viikkosaannin ohjearvoa 4,4 ng/kg. Suurin ylitys yksittäisissä 
tutkimuksissa oli 23,8 prosenttia. Suurimmat mediaaniarvot 
havaittiin Pohjois- ja Länsi-Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa.

HBM4EU-hanke on tuottanut nykyisten ja tulevien HBM-
tutkimusten tueksi yhtenäistä lähestymistapaa tukevia ja julkisesti 
saatavilla olevia taustatyömateriaaleja eurooppalaisten tutkimusten 
suunnittelua ja toteuttamista varten. Materiaalit ovat saatavilla 
HBM4EU-verkkokirjastossa. Erilaisia tutkimussuunnitelmia 
on laadittu PFAS-tietojen lisäanalysointia varten. Tällaisia ovat 
esimerkiksi eurooppalaiset altistumistasot, altistumisen 
jakautuminen, maantieteelliset vertailut, altistumiseen vaikuttavat 

tekijät, altistumis-vaikutussuhteet (BMI ja aineenvaihdunta, 
sukupuolikypsyys, astma ja allergiat) ja altistumisen-vaikutuksen 
biomarkkeri – terveysvaikutusten polkuanalyysi (sukupuolikypsyys 
ja aineenvaihdunta) (D10.10 Statistical analysis plan for the co-
funded studies of WP8). Lisää tuloksia odotetaan julkistettavan 
vuonna 2022.

Hankkeen yhteydessä laadittiin luettelo PFAS-aineiden 
vaikutuksen biomarkkereista ja uusista biomarkkereista, 
joita ovat esimerkiksi aineenvaihduntahäiriöitä kuvaavat 
kolesteroli ja adiponektiini, umpierityksen häiriöitä kuvaavat 
kilpirauhashormonit, hedelmättömyyttä ja sukupuolikypsyyttä 
kuvaavat lisääntymishormonit ja kisspeptiini sekä astmaa kuvaavat 
immuuni- ja tulehdusmarkkerit. Tietopuutteet korjattiin tuottamalla 
oleellista tietoa mekanistisista ja haittavaikutusreiteistä, jotka 
liittyvät aineenvaihduntaan, synnytysten lopputulokseen ja 
immuunijärjestelmään kohdistuviin vaikutuksiin.  

PFAS-aineita koskevassa seosten riskinarvioinnissa on 
kolme lähestymistapaa vertailua varten: suhteellisen 
vaikutustehon kerroin (RPF), vaaraindeksi (HI) ja Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) summa-arvomenetelmä. 
Seosten riskinarviointi menee pidemmälle kuin yleisesti käytetty 
yksittäisen aineen arviointi ja kuvastaa paremmin ihmisten 
todellista altistumista. Kaikki kolme lähestymistapaa vahvistivat 

EFSA:n tuoreen tieteellisen lausunnon johtopäätöksen, joka 

viittaa siihen, että nykyiset altistumispitoisuudet aiheuttavat riskejä.

ALTISTUMINEN JA TERVEYSVAIKUTUKSET
Pääasialliset altistumisreitit PFAS-aineille ovat väestössä yleisesti 
ravinto ja saastunut juomavesi. Kerätyissä HBM4EU-tiedoissa 
ruokavalio osoittautui tärkeäksi PFAS-aineille altistumiseen 
vaikuttavaksi tekijäksi. PFNA- ja PFOS-aineiden suuret pitoisuudet 
seerumissa liittyivät runsaaseen kalan ja merenelävien syöntiin 
(nosti PFNA-pitoisuutta seerumissa 20 % ja PFOS-pitoisuutta 21 

%) ja runsaaseen kananmunien syöntiin (nosti PFNA-pitoisuutta 
seerumissa 14 % ja PFOS-pitoisuutta 11 %). Suurempi altistuminen 
PFOS-aineille liittyi myös runsaaseen sisäelinten syöntiin (nosti 
pitoisuutta 14 %) ja paikallisen ravinnon syöntiin (nosti pitoisuutta 
40 %). Muilla ravintoaineilla (lihalla, pikaruoalla, juomavedellä, 
maidolla) ei havaittu olevan yhteyttä yksittäisiin PFAS-aineisiin tai 
yhteydet olivat heikkoja. Muita pääasiallisia altistumiseen vaikuttavia 
tekijöitä kerätyissä HBM4EU-tiedoissa olivat kuuluminen tiettyyn 
kohorttiin sekä sukupuoli ja koulutus.

Kuvassa 1 on esitetty PFAS-altistumiseen liittyvät pääasialliset 
altistumislähteet, altistumisreitit ja terveysvaikutukset.
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Missä näitä aineita voi olla?

PFAS-yhdisteitä voi olla kuluttajatuotteissa, kuten elintarvikepakkauksissa sekä keitto- 
ja paistoastioissa; henkilökohtaisissa hygieniatuotteissa, kuten hiustenpesuaineissa, 
hammaslangoissa, kynsilakoissa ja silmämeikeissä; puhdistustuotteissa, 
verhoilumateriaaleissa, nahassa ja matoissa sekä kodin kunnostustuotteissa, kuten 
maaleissa, lakoissa, voiteluaineissa ja tiivistysaineissa. 
Niitä voi olla myös kontaminoituneessa juomavedessä (tuotantolaitosten, 
jätteenkäsittelylaitosten, palolaitosten ja sotilaskoulutuskeskusten sekä lentoasemien 
lähellä) tai elintarvikkeissa (kalassa, lihassa, hedelmissä ja hedelmätuotteissa, munissa 
sekä kasviksissa ja kasvistuotteissa kontaminoituneen maaperän vuoksi).

Mahdolliset 
altistumislähteet

Miten PFAS-aineet 
pääsevät kehoon?

Miten PFAS-aineet voivat vaikuttaa terveyteen? Miten PFAS-aineille altistumista 
voi vähentää?

EU on ryhtynyt toimiin, jotta kansalaisten altistumista PFAS-aineille 
voidaan vähentää. Esimerkiksi PFOS, sen suolat ja johdannaiset sekä PFOA, 
sen suolat ja samankaltaiset yhdisteet on kielletty pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä koskevalla asetuksella. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen 
on määrittänyt neljän PFAS-aineen määrälle raja-arvon, jonka alittavan 
määrän voi saada turvallisesti ruoassa yhdessä viikossa. EU:n REACH-
asetuksen mukaisia rajoituksia on määrätty PFHxS-yhdisteille ja C9–C14-
PFAS-yhdisteille, ja ne tulevat voimaan lähivuosina useille käytöille. Myös 
juomavesidirektiivissä on säädetty raja-arvot ihmisten käyttöön tarkoitetun 
veden PFAS-pitoisuudelle. Kestävyyttä edistävässä kemikaalistrategiassa on 
määritetty joukko toimia, joilla PFAS-yhdisteitä säännellään ryhmänä. Näihin 
toimiin sisältyy myös PFAS-yhdisteiden käytön vaiheittainen lopettaminen EU:ssa, 
ellei niiden käyttö ole välttämätöntä.

Lisätietoja PFAS-aineista on HBM4EU-hankkeen verkkosivustolla 
osiossa HBM4EU Factsheet.

Per- ja polyfl uoratut 
alkyyliyhdisteet (PFAS) TIETOPAKETTI

Huonepöly

Työperäinen altistuminen 
(PFAS-aineiden valmistus, 
palomiehet, suksivahat, 
kromaus jne.)

Kuluttajille tarkoitetut 
kodintuotteet

Henkilökohtaiset 
hygieniatuotteet

Rintamaito

Kontaminoitunut 
juomavesi

Kontaminoituneet 
elintarvikkeet

Kuluttajille tarkoitetut 
elintarvikkeet

Jos asut alueella, jonka tiedetään kontaminoituneen 
PFAS-aineilla, tai sellaisen alueen lähellä:

Vältä käyttämästä kotona kasvatettuja 
hedelmiä ja kasviksia, jotka ovat peräisin 
näiltä alueilta. Pyydä paikallisia viranomaisia 
arvioimaan tuotteiden PFAS-pitoisuus. Näin 
saat varmuuden siitä, ettei niissä ole PFAS-
aineita.

Vältä rasvatiiviiseen paperiin käärittyä 
pikaruokaa

Vältä pikaruokaa, joka on pakattu 
PFAS-aineita sisältävään kartonkiin 
(esimerkkinä jotkin pizzalaatikot)

Suosi tuotteita, jotka eivät sisällä PFAS-
aineita. Varmista, etteivät tuotteet sisällä 
mitään PFAS-aineita, ei siis pelkästään 
PFOS- tai PFOA-aineita
Tarkasta verkkosovelluksista, sisältääkö jokin 
tuote PFAS-aineita
Valitse keraamisia, ruostumattomasta 
teräksestä valmistettuja tai valurautaisia 
keitto- ja paistoastioita sellaisten astioiden 
sijasta, joissa on tarttumaton pinta

Vältä kalastamista näillä alueilla ja näiltä 
alueilta pyydettyjen kalojen syömistä.

Tähän hankkeeseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020” 
avustussopimuksella nro 733032

Vältä vaatteiden ja jalkineiden 
vedenpitävyyttä parantavien 
suojasuihkeiden käyttöä

Noudata viranomaisten ohjeita veden 
käytöstä

Imeytymällä iholta

Nielemällä

Hengitysteitse

Lisääntymiseen ja 
hedelmällisyyteen 
kohdistuvat 
vaikutukset

Kilpirauhassairaus

Kolesterolitasojen 
nousu

Immunotoksisuus

Munuais- ja 
kivessyöpä

Kehitysmyrkyllisyys

Maksavaurio

PÄÄTÖKSENTEON JA ASIAAN LIITTYVIEN 
POLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN TUKEMINEN

Kuva 1. PFAS-aineisiin liittyvät lähteet, reitit ja terveysvaikutukset

HBM4EU-tuloksia on käytetty kestävyyttä edistävää 
kemikaalistrategiaa ja saasteettomuustoimintasuunnitelmaa 
koskevissa kuulemisissa sekä ECHAn ja EFSAn kuulemisissa. Ne ovat 
saatavilla HBM4EU-sivuston osiossaScience to Policy (tieteestä 
politiikaksi).

Eri PFAS-aineita on lisätty REACH-asetuksen mukaiseen erityistä 
huolta aiheuttavien aineiden luetteloon niiden PBT- tai vPvB-
ominaisuuksien3 vuoksi. Näitä PFAS-aineita ovat esimerkiksi PFOA, 
HFPO-DA, PFBS, PFNA, PFDA, PFTeDA, PFTrDA, PFU(n)DA ja PFHxS. 
Osalla PFAS-aineista on CLP-asetuksen mukainen yhdenmukaistettu 
EU-luokitus ja -merkintä. Ne on luokiteltu lisääntymismyrkyllisiksi ja 
maksatoksisiksi ja niitä epäillään syöpää aiheuttaviksi. 

Koska PFAS-aineiden laajaan käyttöön ja kontaminaatioon liittyy 
vakavia huolenaiheita, ryhmälähestymistapaan perustuvia PFAS-
aineita koskevia toimia on esitetty vettä, kestäviä tuotteita, elintarvikkeita, 

teollisuuspäästöjä ja jätettä koskevan lainsäädännön pohjalta EU:n 
kestävyyttä edistävässä kemikaalistrategiassa ja liitteenä olevassa 
PFAS-aineita koskevassa asiakirjassa. Tiettyjä PFAS-aineita 
säädellään useilla laeilla ja ristiintarkastustoimilla. Ne kattavat 
i) kansainvälisten yleissopimusten, toimien ja sopimusten sekä 
kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanon, ii) kuluttajatuotteet, iii) 
työperäisen altistumisen ja iv) ympäristön (esim. päästöt ilmaan ja 
veteen). Tällaisia asetuksia hyväksytään ja kiristetään.

Vuonna 2023 on odotettavissa REACH-asetuksen mukainen 
rajoitus, jolla vähennetään valmistuksen aiheuttamia ympäristöön 
ja ihmisten terveyteen kohdistuvia riskejä sekä kaikkien per- ja 
polyfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS-aineiden) käyttöä kaikkiin 
muihin paitsi välttämättömiin tarkoituksiin. 

3
3    PBT: hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen | vPvB: erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä



TOIMINTAPOLIITTISET KYSYMYKSET

1 Mikä on EU:n väestön nykyinen 
altistuminen PFAS-aineille ja ylittävätkö 
altistukset terveyteen perustuvat 
ohjearvot4 (ulkoista ja sisäistä ihmisten 
biomonitorointia koskevat ohjearvot), 
jos sellaisia on saatavissa?

HBM4EU-hankkeeseen liittyvissä tutkimuksissa (2014–2021) 
on määritetty sisäisen PFAS-aineille altistumisen perustasot 
eurooppalaisilla nuorilla (12–18-vuotiaille). Näytteitä kerättiin 
yhdeksästä näytteenottopaikasta (Norja, Ruotsi, Slovakia, 
Slovenia, Kreikka, Espanja, Saksa, Ranska ja Belgia). 

HBM4EU-hankkeessa kehitetty indikaattori osoittaa, että nykyinen 
sisäisen altistumisen taso ylittää nuorilla neljän PFAS-aineen summaa 
koskevat ohjearvot. Indikaattori perustuu eurooppalaisilta 
nuorilta kerättyihin tietoihin sisäisestä altistumisesta. Se 
osoittaa, että nuorten yhteisaltistuminen PFOS-, PFOA-, PFNA- 
ja PFHxS-aineille EU:ssa ylittää EFSAn terveyteen perustuvat 
ohjearvot pienellä osalla osallistujista. Ohjearvojen ylitykset 
eri tutkimuksissa ja sijainneissa olivat osallistujilla 1,34–23,78 
prosenttia, ja ylityksen määrä (P95/6,9 μg/l) oli 0,74–1,78. 
Ohjearvot ylittävien nuorten määrä oli suurin Länsi- ja Pohjois-
Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa.

Mediaanipitoisuudet eri eurooppalaisissa tutkimuksissa ovat 
samalla alueella. PFOA-aineiden P50-arvojen vaihteluväli oli 
0,76–4,8 µg/l, PFNA-pitoisuuksien vaihteluväli 0,28–0,86 µg/l ja 
PfHxS-pitoisuuksien vaihteluväli 0,18–1,61 µg/l. PFOS-aineet ovat 
edelleen vallitseva yhdiste: P50-arvot vaihtelevat välillä 1,67–8,06 
µg/l. Nämä pitoisuudet tukevat EFSAn tuoreessa lausunnossa 
raportoituja arvoja. Lausunto koski elintarvikkeiden sisältämien 
perfluorattujen alkyyliaineiden riskejä ihmisten terveydelle.

2 Vaikuttaako altistukseen ensisijaisesti 
ruokavalio, kuluttajien altistuminen, 
ammatti tai ympäristökontaminaatio?

Kerätyissä HBM4EU-tiedoissa ruokavalio oli merkittävä PFAS-aineille 
altistumiseen vaikuttava tekijä kohortin, sukupuolen ja koulutuksen 
lisäksi. PFNA- ja PFOS-aineiden suuret pitoisuudet seerumissa 
liittyivät runsaaseen kalan ja merenelävien syöntiin (nosti PFNA-
pitoisuutta seerumissa 20 % ja PFOS-pitoisuutta 21 %) ja runsaaseen 
kananmunien syöntiin (nosti PFNA-pitoisuutta seerumissa 14 % 
ja PFOS-pitoisuutta 11 %). Suurempi altistuminen PFOS-aineille 
liittyi myös runsaaseen sisäelinten syöntiin (nosti pitoisuutta 14 
%) ja paikallisen ravinnon syöntiin (nosti pitoisuutta 40 %). Muilla 
ravintoaineilla (lihalla, pikaruoalla, juomavedellä, maidolla) ei havaittu 
olevan yhteyttä yksittäisiin PFAS-aineisiin tai yhteydet olivat heikkoja.

Työperäistä altistumista tarkasteltiin tutkimuksessa, joka koski 
altistumista PFAS-aineille kromaustiloissa. Yhteensä analysoitiin 
155 työntekijöiden plasmanäytettä viidestä tutkimuksesta. Tulokset 
julkaistaan ennen kesäkuuta 2022.

3 Mihin alueisiin ja ympäristön osa-alueisiin 
PFAS-kontaminaatio kohdistuu Euroopassa?

PFAS-aineet kertyvät ympäristöön, ja kontaminaatiota on 
havaittu pinta-, pohja- ja juomavedessä. Lisäksi ne kertyvät 
kasveihin. PFAS-aineiden tuotantolaitokset, palonsammutuksen 
harjoittelualueet, lentoasemat, jätteiden käsittelylaitokset ja 
jätevedenpuhdistamot voivat saastuttaa ympäristöä, jolloin kyseisillä 
alueilla asuvat ihmiset altistuvat. Tällä hetkellä tiedossa on useita 
ns. hotspot-kohteita eri maissa (esim. Saksassa, Ruotsissa, 
Italiassa, Espanjassa, Alankomaissa, Belgiassa, Tanskassa 
ja Itävallassa). Voidaan olettaa, että vastaavia alueita on 
useimmissa Euroopan maissa. HBM4EU-hankkeessa laaditaan 
ohjeita ihmisten biomonitoroinnista, terveysriskien arvioinneista ja 
riskeistä tiedottamisesta PFAS-aineiden hotspot-kohteissa.

4    Terveysvaikutuksia ei voida sulkea pois, jos aineen pitoisuus ylittää terveysperusteiset ohjearvot.
4



4 Eroavatko eri väestöryhmiä ja 
ajanjaksoja koskevat PFAS-profiilit 
toisistaan?

HBM4EU-hankkeeseen liittyvissä tutkimuksissa on havaittavissa 
maantieteellisiä eroja sisäisessä altistumisessa PFOS-, PFOA-, 
PFNA- ja PFHxS-aineille sekä niiden yhteisvaikutukselle. Suurimmat 
mediaaniarvot havaittiin Pohjois- ja Länsi-Euroopassa tehdyissä 
tutkimuksissa.

PFAS-profiilien erojen tarkastelu eri ajanjaksoilla edellyttäisi 
ajallisten suuntausten analyysiä, mutta ajallisia suuntauksia koskevia 
tutkimuksia ei ole saatavilla EU:n tasolla. Tällä hetkellä ajallisia 
suuntauksia koskevia tietoja PFAS-aineiden summasta Σ(PFOA + 
PFNA + PFHxS + PFOS) on saatavilla vain Saksasta. Kun verrattiin 
PFAS-aineiden pitoisuuksia nuorten aikuisten plasmanäytteissä 
saksalaisessa ympäristönäytepankissa ajanjaksolla 2007–2019, havaittiin 
selkeä pitoisuuksien pieneneminen. Kun neljän PFAS-aineen 
summan P95 (P50) -arvo oli enintään 28,87 (13,82) µg/l vuonna 
2007, se oli enää 8,28 (4,59) µg/l vuonna 2019. Wienissä/Itävallassa 
tehdyissä kahdessa äitiä ja lapsia koskevassa tutkimuksessa näiden 
neljän PFAS-aineen yhteisaltistumisen P50-arvot laskivat vuoden 
2010 arvosta 4,3 µg/l arvoon 2,2 µg/l vuonna 2019.

Yksittäisiä PFAS-aineita koskevia tietoaineistoja on saatavissa myös 
seuraavista maista: Norja, Saksa, Belgia, Espanja, Slovakia, Tanska ja 
Tšekki. 

5 Mitkä ovat heikossa asemassa olevien 
väestöryhmien PFAS-pitoisuudet ja 
PFAS-aineiden terveysvaikutukset?

HBM4EU-konsortion tekemien kohorttitutkimusten 
epidemiologisten tietojen analysointi osoittaa, että äidin 
kohonneilla PFAS-pitoisuuksilla on yhteys lapsen suurentuneeseen 
infektioalttiuteen neljään ikävuoteen saakka sekä antibioottien 
käytön yleisyyteen murrosikään saakka. Pojilla havaittiin yhteys 
heikentyneeseen kardiovaskulaariseen riskiprofiiliin. Tämä perustui 
kohonneeseen kolesteroliin ja rasvaprofiiliin, suurentuneeseen 
veren glukoosipitoisuuteen paaston jälkeen, korkeampaan 
painoindeksiin ja verenpaineeseen sekä korkeampaan painoon, 
korkeampaan painoindeksiin ja suurempaan vyötärönympärykseen 
yhdeksän vuoden iässä. PFAS-aineiden seoksella oli yhteys triglyseridi- 
ja insuliinitasojen nousuun ja HDL-kolesterolin laskuun sekä vähäistä 
vuorovaikutusta endogeenisten hormonien kanssa. Lisäksi 
sikiöaikaisella altistumisella PFAS-aineille saattaa olla yhteys lisääntymiseen 
liittyviin häiriöihin, joita ovat esimerkiksi raskausmyrkytys, 
raskaudenaikainen hypertensio, kuukautisten alkamisen 
viivästyminen ja poikkeavat kuukautiset tai niiden kesto, alentunut 
syntymäpaino ja pituus, raskauden keston pituuden muutokset, 
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siemennesteen laadun heikkeneminen ja siittiömäärän 
pieneneminen. Yhdessä tutkimuksessa havaittiin korrelaatio 
tyttöjen anogenitaalimitan ja poikien CP-oireyhtymän riskin 
kanssa.

Onko EU-väestön altistumisessa 
säännellyille ja sääntelemättömille 
PFAS-aineille eroja? Ovatko rajoitukset 
vähentäneet altistumista?

Tällä hetkellä PFOS- ja PFOA-aineita esiintyy yhä suurimpina 
pitoisuuksina veressä Euroopan väestössä, mutta muitakin 
PFAS-yhdisteitä on havaittu useissa ihmisiltä otetuissa 
näytteissä. Vaihtoehtoisia PFAS-yhdisteitä koskevat 
altistumistasot ovat pienempiä kuin säänneltyjä PFAS-yhdisteitä 
koskevat tasot. Vaihtoehtoisten PFAS-yhdisteiden ei-havaittavien 
pitoisuuksien suuri osuus ja suuri ero määritysrajan (LOQ) 
absoluuttisissa arvoissa eri tutkimuksissa ei kuitenkaan edellytä 
määritysrajan madaltamista kemiallisessa analyysissä. Ihmisten 
biomonitoroinnin (HBM) indikaattorit osoittavat HBM-tasot 
säännellyille PFAS-aineille ja PFAS-aineille, joita ei vielä säännellä.

EFSAn PFOS- ja PFOA-aineita elintarvikkeissa koskevan lausunnon 
mukaan PFOS- ja PFOA-aineiden pitoisuus sekä joissakin 
tutkimuksissa myös PFHxS-aineiden pitoisuus seerumissa tai plasmassa 
on yleisesti ottaen pienentynyt vuoden 2000 jälkeen, kun taas PFNA-, 
PFDA- ja PFUnDA-pitoisuudet ovat suurentuneet.
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7 Onko PFOS-aineiden rajoittaminen 
pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun 
asetuksen nojalla vähentänyt altistusta?

Tehokkuuden arviointi Tukholman sopimuksen nojalla osoitti, että 
PFOS-pitoisuudet näyttävät pienenevän vähitellen. Myös HBM4EU-
hankkeessa kerätyt tiedot osoittavat PFAS-pitoisuuksien laskua 
havaintojaksolla. 

8 ECHA päätti vuonna 2016 rajoittaa PFOA-
aineiden valmistamista, markkinointia ja 
käyttöä REACH-asetuksen nojalla. Miten 
tämä päätös tulee vaikuttamaan?

Vaikka PFOA-pitoisuuksien laskevia ajallisia suuntauksia on 
kuvattu yksittäisissä EU-maissa, HBM4EU-hankkeeseen liittyvät 
tutkimukset osoittavat, että murto-osalla eurooppalaisista nuorista 
PFOA-aineiden ohjearvot ylittyvät yhä ja että korvaavien PFAS-
aineiden pitoisuuksia havaitaan edelleen. On äärimmäisen tärkeää 
välttää aineiden korvaamista toisella haitallisella aineella.

TIETOPUUTTEET

Vain muutamien PFAS-aineiden terveysvaikutuksista on 
saatavissa tietoa. Niistä erityisesti PFOS- ja PFOA-aineita on 
kuitenkin tutkittu paljon. Ihmisiä koskevia vaaratietoja ja ihmisten 
biomonitorointitietoja tarvitaan. Lisäksi useimmista 4 000 käytössä 
olevasta PFAS-aineesta puuttuu käyttöön, altistumismalleihin ja 
toksisuuteen liittyviä tietoja.

Ihmisten biomonitorointitietoja puuttuu muista kuin 
riskiarvioinnissa käsitellyistä PFAS-aineista (erityisesti niistä, joita 
käytetään tai joita muodostuu suuria määriä PFAS-aineiden 
korvaamisen vuoksi). Ihmisten orgaanisen fluorin kokonaispitoisuus 
on mitattava, jotta vielä tuntemattomien tai arvioimattomien 
PFAS-aineiden suuruusluokkaa ihmisissä voidaan arvioida. 
Lisäksi uusia oleellisia aineita voitaisiin tunnistaa käyttämällä 
muita kuin kohdeaineita koskevia analyysimenetelmiä.

PFAS-aineiden tieteellisen ryhmittelyn tueksi tarvitaan syvempää 
ymmärrystä eri PFAS-aineiden vaikutustavoista. Myös PFAS-
aineiden suhteellisen vaikutustehon lisätutkimukset seosten 
riskinarviointia varten toisivat lisäarvoa. 

Lisäksi eri osa-alueita, kuten elintarvikkeita ja juomavettä, 
koskevien EU:n asetusten koordinointia on parannettava, samoin 
elintarvikepakkausmateriaaleja ja ympäristöä koskevia 
asetuksia, jotta kokonaisvaltaista riskinarviointia voidaan 
vahvistaa ja PFAS-aineiden kontaminaatiota välttää.

Ihmisten biomonitorointi hotspot-kohteissa korostaa 
tarvetta kehittää kiireesti toimia, joilla PFAS-aineiden pitoisuus 
voidaan minimoida kaikilla tasoilla, myös ihmiskehossa. Tämä 
on välttämätöntä, jotta haavoittuvien ryhmien ja erityisesti 
raskaana olevien ja imettävien naisten suojelu voidaan 
varmistaa hotspot-kohteissa.
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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


