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Nuuskan terveyshaitat, käyttö ja saatavuus Suomessa sekä 

Suomen Syöpäyhdistyksen selvitykset 

Nuuska ja sairaudet 

Nuuskasta aiheutuvat terveyshaitat ovat samankaltaisia kuin poltettujen tupakkatuotteiden, 

lukuun ottamatta tupakan savun aiheuttamia haittoja keuhkoihin. Nuuskan käyttö lisää syöpien 

vaaraa, muun muassa suun alueella ja ruokatorvessa. Nuuskan käyttö lisää sydän- ja 

verisuonitauteja, sillä nikotiini supistaa verisuonia, lisää sydämen sykettä ja kohottaa 

verenpainetta. Nuuskaaminen lisää myös vaaraa sairastua diabetekseen. Nuuskan käyttö 

raskauden aikana on sikiölle vaarallista.  

 

Nuuska on urheilusuorituksille haitallista. Nuuskaaminen heikentää urheilusuoritusta sydän- ja 

verisuonivaikutustensa kautta. Lisäksi lihasten verenkierto huononee, lihasvoimaa alenee ja 

lihasten palautuminen pitkittyy.  

Nuuskan koostumuksessa on suuria eroja valmistustavasta riippuen. Nikotiinin ja veden lisäksi 

nuuska sisältää jopa 2500 eri kemiallista yhdistettä, joista 28 on syöpävaarallisia aineita eli 

karsinogeeneja (esim. nitrosamiideja, raskasmetalleja sekä radioaktiivista polonium 210:tä). 

Verrattuna savukkeiden terveysvaikutuksia koskevaan hyvään, laajaan ja vuosikymmeniä 

kestäneeseen tutkimukseen ruotsalaisen nuuskan terveysvaikutuksia on tutkittu vähän. 

Nuuska sisältää runsaasti nikotiinia. Nikotiini imeytyy elimistöön nuuskasta hitaammin kuin 

savukkeista. Veren nikotiinipitoisuudet nousevat keskimäärin yhtä korkeiksi kuin savukkeita 

käytettäessä ja pysyvät nuuskatessa korkeina merkittävästi kauemmin (Foulds ym. 2003). Nuuska 

ei sovi tukemaan tupakoinnin lopettamista. Nuuskaamisen lopettaminen aiheuttaa käyttäjälleen 

voimakkaita vieroitusoireita, mikäli elimistö ei saa tasaisesti nikotiinia.  

 

Nuuskan käyttö  Suomessa  

Suomessa nuuskan käyttö alkoi yleistyä 1990-luvulla etenkin urheilua harrastavien nuorten 

keskuudessa (THL  2015). Aikuisista miehistä nuuskaa käyttää säännöllisesti tai satunnaisesti 5,6 

prosenttia, naisista vain 0,4 prosenttia (Helldan & Helakorpi 2015, 83).  

 

Nuuskan käyttö on nuorten keskuudessa huomattavasti yleisempää kuin aikuisilla.  Nuorten 

nuuskan käyttö ja kokeilut ovat lisääntyneet voimakkaasti. Kouluterveyskyselyn (2013) mukaan 

päivittäin nuuskasi yläkouluikäisistä pojista 6 %, lukiolaispojista 8 % ja ammattiin opiskelevista 

pojista 10 %. Kun mukaan lasketaan myös satunnaisesti nuuskaavat, nuuskasi peruskoulun 8. tai 9. 



luokkaa käyvistä pojista 23 %, lukiolaispojista 24 % ja ammattioppilaitoksissa opiskelevista pojista 

33 %. Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan nuuskaa silloin tällöin tai päivittäin käyttää 18-

vuotiaista pojista 17 %. 18-vuotiaista pojista nuuskaa on kokeillut melkein puolet (47 %), 16-

vuotiaista pojista yli 30 %. (Kinnunen & al 2015). 

Tytöt nuuskaavat paljon harvemmin. Kuitenkin myös tytöillä nuuskan kokeilut ovat viime vuosina 

lisääntyneet; vuoden 2015 Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan 18-vuotiaista tytöistä 

useampi kuin joka neljäs on kokeillut nuuskaa. 

Nuorten nuuskaamisessa on huomattavasti alueellisia eroja. Kaikkein yleisintä nuuskaaminen on 

Pohjois-Suomessa (THL  2015, Helldan & Helakorpi 2015).  

Nuorten savukkeiden poltto on vähentynyt pitkään. Nyt nuuskan käytön yleistyminen uhkaa 

pysäyttää saavutetun positiivisen kehityksen tupakkatuotteiden käytössä.  

 

Nuuskan saatavuus Suomessa 

 

Nuuskan myyminen on Suomessa kiellettyä. Nuuskaa ei myöskään saa vastaanottaa postitse tai 

muutoin Suomen ulkopuolelta. Yksityishenkilö saa nykyisen tupakkalain mukaan tuoda 

henkilökohtaiseen käyttöönsä korkeintaan 30 rasiaa (enintään 50 g nuuskaa/rasia) 

maahantulokerralla. Nuuskan luovuttaminen eteenpäin toiselle henkilölle on kiellettyä. Uudessa 

tupakkalakiluonnoksessa ehdotetaan sallitun maahantuontimäärän pienentämistä 10 rasiaan. Alle 

18-vuotiaille ei saa myydä mitään tupakkatuotteita.  

 

EU-maista vain Ruotsilla on lupa myydä nuuskaa. Tämä oikeus on kirjattu EU:n 

liittymissopimuksessa kirjattuun poikkeukseen. Samalla kuitenkin edellytetään, että Ruotsi 

toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei nuuskaa saateta muiden 

jäsenvaltioiden markkinoille.  Koska Ruotsin ja Suomen erottaa EU:n sisäraja, tullin ei ole 

mahdollista valvoa maahantuontia pistokokein eikä toteuttaa systemaattisia tarkastuksia.  

 

Lähes kaikki Suomessa käytettävä nuuska on ruotsalaistyyppistä. Sitä tuodaan niin ruotsinlaivoilta 

kuin pohjoisessa olevan yhteisen rajankin kautta, erityisesti Haaparannasta. Lisäksi Suomeen 

tuodaan nuuskaa kasvavassa määrin Venäjältä. Sekä Venäjälle että Ruotsiin onkin perustettu 

Suomen rajan tuntumaan vähittäismyyntipisteitä, joissa nuuskan myynti on suunnattu etenkin 

suomalaisille. 

 

Viime vuosina nuuskan markkinointi on muuttunut entistä aktiivisemmaksi. Nuuskavalikoimat ovat 

monipuolistuneet, ja nuuskaa myydään erivärisissä rasioissa, erikokoisina annospusseina ja monen 

makuisena. Nuuskaa voi ostaa esimerkiksi viskin, omenan, kanelin ja salmiakin makuisena. 

Ruotsissa on myynnissä noin 1500 erilaista nuuskaa.  



Nuuskan maahantuontia seurataan säännöllisesti kyselyllä. Kyselyn mukaan matkustajatuonti on 

lisääntynyt yli 40 prosenttia vuosien 2009 ja 2014 välisenä aikana. Tuoreimmassa 

matkustajatuontiselvityksessä lähes puolet vastaajista sanoi tuoneensa nuuskaa muuhunkin kuin 

omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Nuuskaa tuoneista 11% kertoi tuoneensa nuuskaa yli laissa 

sallitun määrän eli yli 30 rasiaa (Valvira 28.5. 2015).  

 

Laittoman maahantuonnin seuraamukset  

 

Nuuskan laittoman maahantuonnin valvonnasta vastaa Tulli. Nuuskan laitonta maahantuontia 

tutkitaan tupakkatuoterikkomuksena, veropetoksena ja salakuljetuksena ja laittomaan 

tuontitavaraan ryhtymisenä. Laittomasta maahantuonnista seurauksena ovat usein huomattavat 

sakot tai jopa vankeustuomio. On huomattavaa, että nuuskan laittomassa tuonnissa maahantuoja 

ja ostaja ovat yhteisvastuullisia.  

 

Poliisin toimenkuvaan kuuluu puuttua laittomaan kaupantekoon, jota kaikki nuuskan myyminen ja 

ostaminen ovat. Resursseista johtuen nuuskan laittoman maahantuonnin valvonta on vähäistä. 

Kiinnijäämisen riskiä nuuskan maahantuonnin rajoitukset ylittävien määrien tuomisesta Suomeen 

pidetään nuuskan käyttöön erikoistuneilla keskustelupalstoilla pieninä. 

 

 

Suomen Syöpäyhdistyksen nuuskaselvitys 

 

Suomen Syöpäyhdistys (SSY) halusi selvittää, miten nuuska tulee Suomeen ja miten se kulkeutuu 

käyttäjille, joista huomattava osa on siis alaikäisiä lapsia ja nuoria. SSY teki kaksi selvitystä.  

1. Nuuskan maahantuonti 

Tässä selvityksessä selvitettiin nuuskakauppaan liittyviä maahantuontirajoituksien noudattamista 

tukevia käytäntöjä. Halusimme tietää, saavatko nuuskaa maahantuovat matkustajat tietää 

maahantuonnin rajoituksista joko tiedotuksen tai laivayhtiöiden suorittaman valvonnan, 

esimerkiksi maihinnousukorttiin tehtävien merkintöjen, kautta.  Tutkimusta tehtiin Tallink Siljan ja 

Viking Linen laivoissa, Wasaline omistamassa terminaalissa Uumajassa, sekä Haaparannassa ja 

Svetogorskissa.  

 

Tutkimuksessa tutkija pyrki ostamaan selvästi maahantuontirajoituksen ylittävän määrän, 50 

nuuskarasiaa, kerralla. Tutkimusprotokollan mukaisesti kaikki ostettu nuuska hävitettiin 

turvallisesti välittömästi oston jälkeen. Molemmissa Suomen lipun alla olevissa nuuskaa laivalla 

myyvästä ruotsinlaivasta oli nuuskakaapin läheisyydessä maahantuontirajoituksen kertova tarra, 

mutta Ruotsin lipun alla toimivalla laivalla ei tätä tietoa ollut. Muuta nuuskan 

maahantuontirajoituksiin, kuten eteenpäin luovuttamiskieltoon liittyvää informaatiota laivoilta ei 



löytynyt. Laivojen Tax Free -myymälän tuotevalikoimaa esittelevistä lehdissä oli nuuskamainoksia, 

muttei muuta nuuskainformaatiota.  

 

Yhdelläkään koeostokerralla tuontimäärän selvästi ylittävään ostokseen ei puututtu eikä 

informaatiota maahantuontirajoituksista ei annettu ostostapahtuman yhteydessä. 

Maihinnousukortti ei pyydetty. Wasaline ei myy nuuskaa laivalta, mutta on perustanut 

nuuskanmyyntipisteen Uumajan satamaan. Laivamatkustajat ohjataan näkyvästi nuuskaostoksille 

ja siellä palveltiin sekä ruotsiksi että suomeksi. Mitään informaatiota maahantuonnin rajoituksista 

ei annettu eikä kertaostomääriä rajoitettu.  

 

Ruotsin (Haaparanta) ja Venäjän (Svetogorsk) puolella lähellä Suomen rajaa olevista 

nuuskakaupoista sai suomenkielistä palvelua ja niissä pystyi maksamaan euroilla. Myyntipisteissä 

ei annettu informaatiota nuuskan maahantuonnin rajoituksista eikä maahantuontimäärää 

suurempaan kertaostomäärään kiinnitetty huomiota. Nuuskan maahantuonnin rajoituksiin 

liittyvää informaatiota ei ollut myöskään kirjallisena. 

2. Nuuska sosiaalisessa mediassa  

 

Selvitystä varten analysoitiin nuuska-aiheisia facebook-ryhmiä ja internetin nuuskaa käsitteleviä 

keskustelupalstoja, joissa käydään nuuskakeskusteluja, ajanjaksolla syyskuu 2014 - toukokuu 2015. 

Facebookin nuuskaryhmissä on tuhansia aktiivisia käyttäjiä, jotka seuranta-aikana kirjoittivat yli 

14 000 viestiä. Viestien sisältö koski lähes yksinomaan nuuskan ostoa ja myyntiä. Nuuskan osto ja 

myynti tapahtui suoraan facebookissa. Myös keskustelupalstoilla on tuhansia aktiivisia käyttäjiä. 

Keskustelupalstoilla keskusteltiin nuuskasta yleisemmin.   
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