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Kofeiinipitoiset kolajuomat 
- Kolajuomat soveltuvat vain satunnaiseen käyttöön. 
- Tölkillisessä (3,3 dl) kolajuomaa on kofeiinia noin 25–60 mg ja pullollisessa (5 dl) oin 35-

90 mg. 
Peruste: Kofeiini kulkeutuu istukan kautta sikiöön 

 
ENERGIAJUOMAT 

- Ei suositella kofeiinin ja muiden piristävien aineiden vuoksi 
 

INKIVÄÄRITEE, SITÄ VASTAAVAT JUOMAJAUHEET (ja inkivääriä sisältävät ravinto-
lisät) 

- Ei suositella.  

  Peruste: Sisältävät haitallisia aineita turvallisesta käytöstä ei ole tietoa. 
 

YRTTITEET (ja ravintolisinä myytävät yrttivalmisteet) 

- Ei suositella 
  Peruste: voivat sisältää luontaisesti haitallisia aineita.Turvallisuudesta ei tietoa. 
 
MAKEAT, SUOLAISET JA MUUT TUOTTEET 
Rajoitukset:  
 

LAKRITSI JA SALMIAKKI 

- Ei suositella 
Peruste: Lakritsi- ja salmiakkimakeiset sisältävät glysyrritsiiniä, jonka turvallisesta käyt-

tömäärästä ei ole tietoa.  
Pienet annokset (esimerkiksi annos lakritsijäätelöä tai muutama makeinen) ei-
vät ole haitallisia. 

KASVISTANOLIA TAI – STEROLIA SISÄLTÄVÄT ELINTARVIKKEET (Tuotenimiä Bene-
col, ProActiv, Reducol) 

- Eivät välttämättä ravitsemuksellisesti sovellu raskaana oleville. * Kohtuukäyttö mahdollista. 
LUONTAISTUOTTEET  

- Ei suositella 
SAKARIINI (E954) JA SYKLAMAATTI (E952) keinomakeutusaineet 

- Käyttöä ei suositella, mutta keinotekoiset makeutusaineet eivät kohtuukäytössä 
ole vaarallisia. 

SUOLA 

- Käytetään vain vähän 
  Peruste: Lisää turvotusta, kuormittaa munuaisia ja nostaa verenpainetta 
 
MUITA SUOSITUKSIA: 

- Käytä kasvisrasvaa vähintään 2-3 ruokalusikallista ja täysjyväviljaa päivittäin 
- Muista D-vitamiinilisä 10 µg ympäri vuoden, koko raskausajan 

 
Lähteet: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi, 30.5.2017, HUS teratologinen tietopalvelu, 

9.2014, Lapsi, perhe, ruoka., STM:n julkaisuja 2004:11 

 

 

RUOKA-AINEIDEN KÄYTTÖSUOSITUKSIA  RASKAUSAIKANA 

 

KALA   
Käyttösuositus: Ainakin kahdesti viikossa, kalalajeja vaihdellen 

Rajoitukset:  
 

TUORE KALA 

Vain 1-2 kertaa kuukaudessa (annoskoko 100 g): 
- isoa silakkaa (yli 17 cm)  tai 
- Itämerestä pyydettyä lohta tai meritaimenta  

Haukea ei ollenkaan raskaus- ja imetysaikana 
 

- Päivittäin sisävesialueiden kalaa syöviä suositellaan vähentävän isojen ahven-
ten, kuhan ja mateen käyttöä. 

Peruste: Itämeren kaloissa on korkea dioksiinipitoisuus. Hauessa ja sisävesien isoissa pe-

tokaloissa on korkea elohopeapitoisuus. 
 

TYHJIÖ- TAI SUOJAKAASUPAKATUT, GRAAVISUOLATUT TAI KYLMÄSAVUSTE-
TUT KALAVALMISTEET TAI TYHJIÖPAKATUT SILLITUOTTEET JA  MÄTI 

- Raakoja, tyhjiö- ja suojakaasupakattuja tai itse valmistettuja graavisuolattuja ja kyl-
mäsavustettuja kalatuotteita syödään vain kuumennettuna (tuotteen sisälämpö-

tila kauttaaltaan vähintään 70 astetta).  
- Sushia, mätiä sekä raakaa kalaa sisältäviä pateita vältetään. 

Peruste: Listeria monocytogenes -bakteeririski. Ruokamyrkytys, johon liittyy raskauden ai-

kana keskenmenovaara. 

 
LIHA JA LIHAVALMISTEET 
Rajoitukset: 
 

MAKSA, MAKSARUOAT, MAKSAMAKKARA JA -PASTEIJA 

- Maksaruokia vältetään koko raskauden ajan.  
- Maksamakkaraa ja -pasteijaa voi syödä enintään 200 g viikossa ja enintään 100 g 

yhdellä aterialla.  
Peruste: Raskauden aikana liiallinen A-vitamiinin saanti voi johtaa epämuodostuma- ja kes-

kenmenoriskiin. 
 

RAAKA KOKOLIHA (PIHVI), KESTOMAKKARAT (SALAMI, METVURSTI) JA ILMA-
KUIVATTU KINKKU 

- Vältettävä kaikkia sellaisia lihatuotteita, joita ei ole missään vaiheessa kuumen-
nettu. Myös kokoliharuoat (pihvit, paisti) on kypsennettävä läpikypsäksi.  

Peruste: Toksoplasmariski. 
 

http://aski/opetusvarhaiskasvatusjanuorisopalvelut/nuorisopalvelut/tiedotus
http://www.evira.fi/


 

 

KOKO VÄESTÖÄ KOSKEVAT RUOKATURVALLISUUS-SUOSITUKSET LIHAN KÄY-
TÖSTÄ: 
RAAKA LIHA, RAAKA JAUHELIHA JA TARTARPIHVI. 

- Liha on kypsennettävä asianmukaisesti.  

- Sianliha ja kaikki jauheliharuoat kuten pihvit, pyörykät ja mureke tarjotaan aina läpi-
kypsänä.  

Peruste: EHEC-bakteerivaara ja toksoplasmariski 
 

BROILERI, KALKKUNA JA MUU SIIPIKARJAN LIHA 
- Kypsennettävä täysin kypsäksi (sisälämpötila 75°C) 

Peruste: Salmonella- ja kampylobakteerivaara 
 
HIRVEN SISÄELIMET (MAKSA, MUNUAISET) 

- Ei suositella käyttöä ollenkaan (yli 1-vuotiaan hirven maksaa ja munuaista ei 

hyväksytä elintarvikkeeksi) 

Peruste: korkea kadmiumpitoisuus 
 

 

MAITO JA MAITOVALMISTEET 
Käyttösuositus: 8dl rasvattomia maitovalmisteita päivässä (kalsiumin saantisuositus 900 mg/vrk) 

Rajoitukset: 
 

PASTÖROIMATTOMASTA MAIDOSTA VALMISTETUT JUUSTOT SEKÄ PASTÖ-
ROIDUSTA MAIDOSTA VALMISTETUT PEHMEÄT JUUSTOT (mm. home-, kitti- ja tuo-
rejuustot)  

- Ei suositella kuumentamattomina. 
- Ruoanlaitossa kaikki kuplivan kuumaksi kuumennetut juustot ovat turvallisia. Myös 

kovia juustoja (esim. Edam) voi käyttää. 

Peruste: Listeriabakteeri tuhoutuu yli 70 asteen kuumennuksessa, mutta ei pakastetta-
essa eikä suolattaessa.  
 

KASVIKSET, MARJAT, HEDELMÄT 
Käyttösuositus: Joka aterialla jotain vaihtelevasti, ½ kiloa päivässä. 

Rajoitukset:  
 
TUOREET VIHANNEKSET  

- Pestävä huolellisesti, mieluiten kuoritaan. Raa’at ja kypsennetyt elintarvikkeet 
on pidettävä erillään.  

Peruste: Bakteereista ruokamyrkytysriski 

 
PAKASTEVIHANNEKSET JA VALMISRUOAT 

- Kuumennettava kiehuvan kuumaksi ennen käyttöä 
 Peruste: Listeriabakteeririski 
 
ÖLJYKASVIEN SIEMENET (esimerkiksi pellavan-, pinjan-,chian-,  hampun-, seesamin-
, kurpitsan-, unikon ja 

auringonkukansiemenet) 

- Öljysiemeniä sellaisenaan, rouheena tai liotettuna ei käytetä raskauden aikana. 
Pienet määrät öljysiemeniä leivissä eivät ole haitaksi. 

Peruste: Öljykasveilla on luontainen ominaisuus kerätä siemeniinsä maaperän raskasmetal-

leja, erityisesti nikkeliä ja kadmiumia. 

 
MERILEVÄVALMISTEET 

- Ei tule käyttää, koska voivat sisältää liikaa jodia 
Peruste: jodin liikasaanti on haitallista kilpirauhasen toiminnalle ja sikiön kasvulle 

 
KORVASIENET 

- Ei suositella käyttöä, eikä sienten käsittelyä 
Peruste: Korvasienessä on myrkkyjäämiä käsittelyn jälkeenkin. Sieniä ryöpätessä voi altis-

tua hengitysilman kautta myrkylle. 

 
KOKO VÄESTÖÄ KOSKEVAT SUOSITUKSET: 

 

PERUNAT VIHERTYNEINÄ, RUHJOUTUNEINA TAI ITÄNEINÄ JA RAA’AT VIH-
REÄT TOMAATIT 

- Ei käytetä  
Peruste: Korkea glykoalkaloidipitoisuus 

 

PAVUT 

- Kuivatut huuhdeltava, liotettava ja keitettävä pakkauksen ohjeen mukaisesti.  

- Tuoreet keitettävä kypsiksi. 
Peruste: Pavuissa luontaisesti haitallisia aineita (mm.lektiini), jotka hajoavat kunnolla  

kypsennettäessä 
 

IDUT  
- Turvallisinta kuumentaa ennen käyttöä 

 

PUNAJUURI   
- Käyttö kunnolla kypsennettynä 

 Peruste: Ruokamyrkytysriski 
 

ULKOMAISET PAKASTEMARJAT 

- Kuumennettava kunnolla (90 °C, 5 min.) tai keitettävä 2 min. 

Peruste: Noro-virus ja hepatiitti A -virusriski. Pakastaminen ei tuhoa viruksia. 
 

JUOMAT  
Käyttösuositus: Janojuomana vesi 

Rajoitukset: 
ALKOHOLI 

- Ei käytetä 
  Peruste: Alkoholi kulkeutuu istukan läpi alkioon ja sikiöön ja vaarantaa lapsen normaalin 

kasvun ja kehityksen. Turvallista määrää ei tiedetä. 
KAHVI, ESPRESSO, MUSTA TEE  (Kofeiinin saanti alle 200 mg päivässä) 

- 200 mg kofeiinia saa noin 3 dl:sta (= noin kaksi kahvikupillista) tavallista suodatin-
kahvia tai 1,5 dl:sta espressoa. Vastaavan määrän kofeiinia saa noin litrasta mus-
taa teetä. Peruste: Kofeiini kulkeutuu istukan kautta sikiöön 


