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Maut ja tuoksut tuovat iloa elämään 
Maku- ja hajuaisti kulkevat käsi kädessä. Kielessä sijaitsevien makusilmujen avulla pystytään 
erottamaan neljä perusmakua: suolainen, karvas, makea ja kitkerä.  Nenäontelon takaosassa 
sijaitsevat ns. hajusolureseptorit ja ruoan moninaiset aromit tunnistetaan nenän hajuaistilla. Jos 
nenä on tukossa, ruoka ei maistu millekään.  
 
Tupakointi vaikuttaa haju- ja makuaistiin 
Tupakointi heikentää maku- ja hajuaistia. Vaikutukset ovat suhteessa tupakoinnin määrään ja 
kestoon. Tupakoivat erottavat tupakoimattomia huonommin neljä eri perusmakua. Tupakoivilla 
esiintyy myös enemmän vaikeuksia tunnistaa erilaisia hajuja. Ruokavalio voi muuttua 
epäterveellisempään suuntaan, koska tupakoiva käyttää herkästi esimerkiksi liikaa suolaa. 
Tupakointi nopeuttaa iän myötä tapahtuvaa hajuaistin heikkenemistä.  Savukkeisiin lisätyt 
makuaineet voivat heikentää makuaistia vielä normaalisavukkeita enemmän.   

Suojele läheisiäsi tupakansavulle altistumiselta 
Lapsilla, jotka joutuvat oleskelemaan tupakansavussa, on havaittu olevan tupakansavulle 
altistumattomia enemmän vaikeuksia erottaa erilaisia tuoksuja. Samoin passiiviselle 
tupakansavulle altistuneilla aikuisilla on todettu heikentyneitä hajuaistihavaintoja.   

Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina   
Tupakoinnin lopettaminen on henkilökohtainen terveysteko, joka vaikuttaa koko kehoon. 
Tupakoinnin lopettamisen jälkeen maku- ja hajuaistit palautuvat yleensä nopeasti. Palautumiseen 
voi vaikuttaa kuitenkin tupakointivuosien ja tupakoinnin määrä.  
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