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Erilaisten nikotiinituotteiden kirjo on laaja

Perinteiset
Tupakka
Nuuska
Purutupakka
Vesipiippu (Shisha)

Sähköiset

Sähkösavuke
E-shisha

Nikotiinivalmisteet

Purukumi
Tabletit 
Annospussi
Laastari 
Suusumute
Inhalaattori 
Nenäsuihke



Mitä nuuska on?

• Nuuska tehdään samasta tupakkakasvista kuin poltettava tupakka. Se jalostetaan 
erilaiseen käyttötarkoitukseen eli suussa pidettäväksi. Sen vaikuttavat aineet 
imeytyvät limakalvon läpi verenkiertoon ja elimistöön.

• Nuuskan käytön haitat ovat saman tyyppisiä kuin poltettavan tupakan. Ei 
kuitenkaan keuhkosairauksia. Sen sijaan nuuskalla on omia haittavaikutuksia suun 
ja verenkiertoelimistön alueella. 



Nuuskateollisuus markkinoi nuorille

• Nykyisin käytetään eniten 
annospusseja.

• Markkinointiin ja houkuttelevaan 
ulkonäköön panostetaan, jotta 
tuotteille saataisiin uusia käyttäjiä.

• Markkinoilla on myynnissä 
sadoittain eri tuotemerkkejä ja 
makuja. 

• Markkinointia kohdennetaan 
nuorille ja etenkin naisille mm. 
makujen ja kauniiden rasioiden 
avulla. 





Terveyshaitoista

• Terveyshaittoja ei tunneta tai niistä ei välitetä.

• Nuuskasta pyritään tietoisesti luomaan kuvaa savuketta terveellisempänä 
vaihtoehtona. 

• Nuuska sisältää ainakin 2500 kemiallista yhdistettä, joista 28 on tutkitusti 
syöpää aiheuttavia aineita. 

• Suussa syntyy limakalvovaurioita, voi myös esiintyä hampaiden kulumista, 
ienten vetäytymistä ja ientulehduksia. 

• Lisää suun alueen syöpien riskiä ja kasvattaa sydäninfarktin ja erityisesti 
aivoinfarktin riskiä.

• Nuuskan runsaalla käytöllä on myös todettu olevan yhteys kohonneeseen 
diabetesriskiin ja sydämen vajaatoimintaan.



Nikotiini

• Nikotiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden.

• Nikotiini on tappava myrkky. 

• Nuuska sisältää runsaasti nikotiinia ja nuuskaa käyttävillä 
nikotiiniannos on keskimäärin suurempi kuin tupakoivilla. 

• Nuuskan nikotiinipitoisuudet vaihtelevat 8 milligrammasta 45:een. 
Keskimääräinen pitoisuus on 20mg/g. 

• Nuuskapurkillisesta saatava nikotiinimäärä nousee helposti ohi 
tupakka-askista (160 mg) saatavan määrän. 



Nuuska ja urheilu

• Nuuska ei ole urheilijaystävällinen tuote, toisin kuin usein luullaan.

• Nuuskan käytön ajatellaan rauhoittavan ja mielletään virheellisesti 
olevan haitatonta suorituskyvyn kannalta.

• Todellisuudessa nikotiini supistaa verisuonia ja heikentää lihasten 
verenkiertoa.
• liikuntavammojen riski kasvaa ja palautuminen hidastuu

• lihasten hapen ja ravintoaineiden saanti vähenee, jolloin myös lihasvoima ja –
massa heikkenevät

• Nikotiini nostaa tilapäisesti verenpainetta ja sykettä, jolloin sydän 
joutuu normaalia kovempaan rasitukseen.



Kuinka yleistä nuuskan käyttö on?

• Nuuskan käyttö on yleisempää 
poikien kuin tyttöjen keskuudessa.

• Nikotiinituotteiden käyttöaste on 
laskenut jo kauan.

• Sähkösavukekokeilut ja 
nuuskankäyttö ovat olleet 
kasvussa.

• Nuuskaa on kokeillut 8.-9. –
luokkalaisista pojista 15.5% ja 
tytöistä 9.1 %. (Kouluterveyskysely 
v. 2017)

perusopetus
koko maa 4,5%
Hollola 5,5%

lukio
koko maa 3,7%
Hollola 5,4% (v. 2013)

aol
koko maa 10,3%



Mitä laki määrää?

• Nuuskan myyminen on Ruotsia lukuun ottamatta laitonta koko 
Euroopan unionissa. 

• 18 vuotta täyttänyt saa tuoda nuuskaa omaan käyttöön enintään 
1000 grammaa.

• Nuuskaa ei saa välittää eikä lahjoittaa eteenpäin Suomessa. 

• Maahantuontia valvotaan ja sallittua suuremman nuuskaerän 
tuominen voi johtaa rangaistukseen.



Lisätietoa

• Smokefree: www.smokefree.fi

• Nuuska nuorten arjessa -verkkovanhempainilta

• Fressis: www.fressis.fi

• NikEdu: www.nikedu.fi

• Hammaslääkäriliitto: http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/yleistietoa-
suunterveydesta/tupakka-alkoholi-ja-suu/tupakointi-ja-suunterveys#.VIFxDsnub9Z

• Päihdelinkki: https://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/tupakka-ja-muut-
nikotiinituotteet/nuuska

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-
riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nuuska

• Tulli: https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/matkailijalle/tupakkatuotteet

http://www.smokefree.fi/
http://www.ehyt.fi/verkkovanhempainillat
http://www.fressis.fi/
http://www.nikedu.fi/
http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/yleistietoa-suunterveydesta/tupakka-alkoholi-ja-suu/tupakointi-ja-suunterveys#.VIFxDsnub9Z
https://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/tupakka-ja-muut-nikotiinituotteet/nuuska
http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nuuska
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/matkailijalle/tupakkatuotteet
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Kiitos!

Aluekoordinaattori Heli Vaija 
(Etelä-Suomi: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Päijät-Häme, 
Kanta-Häme ja Uusimaa pääkaupunkiseutua lukuunottamatta)

Vuorikatu 14, Lahti (Elokolon yhteydessä)
heli.vaija@ehyt.fi
p. 044 5100 228
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