
Nuuska on terveydelle  
haitallinen tupakkatuote 

Vaikka nuuska ei sisällä savun mukana elimistöön leviäviä 
myrkyllisiä aineita, se on silti terveydelle haitallinen tuote. 
Nuuska sisältää muun muassa raskasmetalleja ja viljelys-
sä käytettävien torjunta-aineiden jäämiä. Nuuskan sisäl-
tämistä yhdisteistä 28 on tutkitusti syöpää aiheuttavia.

Nuuskan käytöstä on haittaa suun terveydelle.  Jo lyhyt-
aikaisen nuuskaamisen jälkeen suussa syntyy limakalvo-
vaurioita. Nuuskan käytön seurauksena voi myös esiintyä 
hampaiden kulumista, pysyvää ienrajojen vetäytymistä 
ja hampaiden kiinnityskudosten löystymistä. Nuuskaa 
käyttävillä on suurempi riski sairastua suu-, ruokatorvi- ja 
mahasyöpiin kuin niillä, jotka eivät käytä mitään tupak-
katuotteita. 

Nuuskaaminen näyttää nostavan kuolemanriskiä sydän- 
infarktin tai sydänkohtauksen jälkeen. Tutkimusten mu-
kaan nuuskan runsaalla käytöllä on todettu olevan yhteys 
kohonneeseen diabetesriskiin ja myöhempään sydämen 
vajaatoimintaan. Raskaudenaikainen nuuskan käyttö li-
sää ennenaikaisen synnytyksen ja lapsen alhaisen synty-
mäpainon sekä kuolleena syntymisen riskiä.

Nuuskan terveydelle haitallisista vaikutuksista tarvitaan 
lisää tutkimusta, jotta pystytään sanomaan, mitä muita 
haittoja käytöstä koituu. 

Säännölliseen nuuskan 
käyttöön liittyy voimakas 
nikotiiniriippuvuus.

Nuuskan käyttö
on haitallista 
terveydelle.

Nuuskan käyttö aiheuttaa 
voimakasta riippuvuutta

Nuuska sisältää runsaasti nikotiinia ja nuuskaa käyttä-
villä nikotiiniannos on keskimäärin suurempi kuin tupa-
koivilla. Nuuskan nikotiinipitoisuus vaihtelee merkistä 
riippuen noin 8 milligrammasta yli 40 milligrammaan 
per gramma. Nuuskaa käytetään usein pitkiä aikoja 
kerrallaan. Säännölliseen nuuskan käyttöön liittyykin 
voimakas nikotiiniriippuvuus. Kasvava nuori on erityi-
sen altis nikotiiniriippuvuuden kehittymiselle. Nuorena 
aloitettu vahvojen nikotiinituotteiden käyttö on melko 
uusi ilmiö, joten todellinen kuva sen vaikutuksista ter-
veyteen ilmenee vasta vuosikymmenien kuluttua.

Nuuskasta aiheutuvia vieroitusoireita ovat mm. 

• levottomuus
• ärtyneisyys
• päänsärky
• univaikeudet
• keskittymisvaikeudet

Nuuskan myyminen on  
Suomessa laitonta 

Nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laiton-
ta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia 
lukuun ottamatta. 18 vuotta täyttänyt henkilö voi tuo-
da kalenterivuorokauden aikana maahan yhden kilon 
nuuskaa omaan käyttöön. Nuuskaa kuitenkin haetaan 
laittomasti isompia lasteja pääasiassa Ruotsin puolelta 
Haaparannasta ja jonkin verran myös Uumajasta ja Tuk-
holmasta. Lain mukaan nuuskaa ei saa välittää eikä lah-
joittaa eteenpäin Suomessa.

Nuuskan maahantuontia valvotaan ja laillista määrää 
suuremman nuuskaerän tuominen voi johtaa rangais-
tukseen. Myymisen voidaan tulkita olevan tupakkalain 
mukainen myyntirikos. Kun kyseessä on suurempi mää-
rä, myyminen voi olla rikoslain mukainen veropetos. 
Nuuskan välittämisestä voidaan tuomita sakon lisäksi 
myös vankeutta. 

 Nuuskaa markkinoidaan
tehokkaasti

Nuuskan valmistajat pyrkivät houkuttelemaan tuot-
teelle uusia käyttäjiä markkinoinnin ja tuotekehittelyn 
keinoin. Aiemmin yleisemmin käytetyn irtonuuskan 
tilalle on tullut siistimpi pussinuuska, jota on helpompi 
käyttää. Myös tuotteiden ulkonäköön on panostettu ja 
nuuskaa saa toinen toistaan tyylikkäämmissä pakka-
uksissa. Markkinoilla on myynnissä sadoittain eri tuo-
temerkkejä ja makuja. Markkinointia on kohdennettu 
yhä enemmän naisille esimerkiksi kauniiden rasioiden 
avulla.

Nuuskan käyttäjät eivät aina tunne käytön aiheutta-
mia terveysriskejä. Nuuskan valmistajat käyttävät tätä 
hyväkseen ja nuuskasta pyritään tietoisesti luomaan 
mielikuva savuketta terveellisempänä vaihtoehtona. 
Nuuska on kuitenkin tupakkatuote, jolla on osittain sa-
mat ja osittain erilaiset haittavaikutukset kuin poltet-
tavalla tupakalla. Onkin järkevämpää verrata nuuskan 
haittavaikutuksia siihen, että ei käyttäisi mitään niko-
tiinituotteita.

Nuuskasta pyritään 
tietoisesti luomaan  
mielikuvaa savuketta 

terveellisempänä  
vaihtoehtona.
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Nuoret aloittavat nuuskan käytön lähes 
aina makunuuskalla.
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tositietoa 

NUUSKA
        Tiesitkö, että…

...nuuskan käyttö on yleistä erityises-
ti monien joukkueurheilijoiden keskuudessa. 
Nuuskan käytön ajatellaan rauhoittavan ja 
luullaan, ettei se vaikuta suorituskykyyn. 
Todellisuudessa nikotiini supistaa verisuo-
nia ja heikentää lihasten verenkiertoa. Tämä 
lisää liikuntavammojen vaaraa ja hidastaa pa-
lautumista. Koska lihasten hapen ja ravin-
toaineiden saanti vähenee, heikkenevät myös 
lihasvoima ja -massa. Nikotiini nostaa tila-
päisesti verenpainetta ja sykettä, jolloin 
sydän joutuu normaalia kovemman rasituksen 
alle.

Lue lisää:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  thl.fi/aiheet 

nuortenlinkki.fi
suomenash.fi/tupakka/nuuska

smokefree.fi

Facebook 
ehytry

Twitter
EHYTry 

Instagram
ehytry

Nuuska ei ole 
urheilija- 
ystävällinen 
tuote.


