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� Suunhoito-opas yläkouluille

Esipuhe
Suun ja hampaiden hoidon neuvontaa on annettu koululaisille perinteisesti 
hammashoitoloissa hoitokäyntien yhteydessä. Aikaisemmin pidettiin myös 
oppitunteja, jotka vuosien mittaan ovat vähentyneet tai jääneet pois. Jokainen 
nuori tarvitsee kuitenkin riittävät perustiedot voidakseen ymmärtää suun hoi-
don merkityksen ja osatakseen ylläpitää oman suunsa ja omien hampaidensa 
terveyttä. Näitä tietoja on vaikea opettaa pelkästään hammashoitokäyntien yh-
teydessä.  

Yläkoulujen terveystieto-oppiaine soveltuu hyvin myös suunterveyden ope-
tukseen. Terveystiedon oppikirjoissa on kuitenkin melko niukasti tietoa suun-
terveyteen vaikuttavista asioista ja tavoista, joilla jokainen voi hoitaa suunsa 
terveyttä. 

Biologian ja maantiedon lehtori Teija Jormanainen ja suuhygienisti Sirpa Järvi-
nen Joensuusta ovat laatineet suunterveyden opetuksen tukiaineistoksi Suun-
hoito-oppaan yläkoululaisille. Oppaassa on sekä opettajan että oppilaan osiot 
sekä runsaasti oppilaita aktivoivia tehtäviä. Opas on ollut koekäytössä useassa 
koulussa ja se on saanut hyvin myönteisen vastaanoton niin opettajilta kuin 
oppilailtakin. Varsinaisen terveystiedon opetuksen lisäksi opasta voi käyttää 
kotitalouden, biologian ja kemian opetuksen tukena. 

Suomen Hammaslääkäriliitto tarjoaa koulujen käyttöön Suunhoito-oppaan 
yläkouluille. Se lähetetään maksutta kaikkiin yläkouluihin sekä terveyskeskuk-
siin. Koulu voi pyytää oppilaita hoitavasta hammashoitolasta asiantuntija-apua 
sekä sopia yhteistyöstä ja oppaan käyttötavasta. Oppaan mukana tulee myös 
CD, josta saa helposti tulostettua oppilaille tarkoitetut tehtävät. CD:n kopi-
ointi on sallittu. Suunhoito-oppaan sisältävän PDF-tiedoston voi myös laittaa 
koulun palvelimelle opettajien vapaasti käytettäväksi.

Oppaan lisäkappaleita (tuotenumero 0�88) voi ostaa Hammaslääkäriliiton 
Kustannus Oy:ltä, www.hammaslaakariliitto.fi > Hammaslääkäriliitto > Ham-
maslääkäriliiton Kustannus Oy > Verkkokauppa > Muu materiaali, sähköposti: 
hammaslaakariliitto@fimnet.fi, faksi (09) �22 3050, puhelin (09) �22 0250, 
osoite Fabianinkatu 9 B, 00130 Helsinki.

Unilever ja Maailman hammaslääkärijärjestö FDI ovat osallistuneet Suunhoi-
to-oppaan painatuskuluihin Live.Learn.Laugh-yhteistyökampanjallaan, joka 
tukee suun terveyden edistämistä ympäri maailmaa. Suomen Hammaslääkäri-
liitto kiittää yhteistyökumppaneitaan.

Helsingissä 5.�.2008

Pirkko Grönroos   Helinä Keskinen
Hammaslääkäriliiton puheenjohtaja Terveyden edistämisen 
     asiantuntijahammaslääkäri



Suunhoito-opas yläkouluille �

Lukijalle	
Makeisten ja virvoitusjuomien kulutus on lisääntynyt nuorilla. Läheskään kaik-
ki yläkoulua käyvät nuoret eivät syö kouluruokaa sellaisena kokonaisuutena, 
jollaiseksi se on tarkoitettu. Kariestilanteen myönteinen kehitys on pysähtynyt. 
Suomalaiset yläkouluikäiset nuoret ovat laiskoja harjaamaan hampaitaan. Vuo-
den 2004 kouluterveyskysely osoitti, että yli �0 % yläkouluikäisistä pojista ja 
puolet tytöistä harjaa hampaansa harvemmin kuin kaksi kertaa päivässä. Suun- 
terveyden edistäminen on täten niin kouluissa kuin hammashuollossa uusien 
haasteiden edessä.

Joensuun kaupungin hammashuollon ja koulutoimen yhteistyönä toteutettiin 
”Suun terveyden edistäminen hammashuollon ja koulutoimen yhteistyönä” 
-hanke. Hanketta on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö terveyden edis-
tämisen määrärahoilla. Hankkeen aikana koottiin oheinen suunhoito-opas 
yläkouluikäisille nuorille.

Suunterveyttä opiskeltiin laajasti useissa yläkouluissa: Joensuussa Tuupovaa-
ran, Kiihtelysvaaran ja Pielisjoen kouluissa ja Espoossa Mankkaan koulussa. 
Suunterveyttä opiskeltiin terveystiedon, biologian ja kotitalouden tunneilla 

Työskentelymalleina suunterveyttä tutkittaessa olivat erilaiset kotona ja kou-
lussa tehtävät työt. Nuorten kanssa työskenneltäessä havaittiin, että erilaisissa 
toimintatavoissa tulee korostua tiedollisen aineksen ohella toiminnallisuus. 
Erilaisten toimintamallien ja käytäntöjen etsimisen ja toteuttamisen tulee läh-
teä nuoresta itsestään. Nuoret olivat innostuneita ja kiinnostuneita suunter-
veyden opiskelemisesta.

Nuorten suunterveyden edistämiseksi kunnassa muodostettiin moniamma-
tillinen asiantuntijatyöryhmä. Tavoitteena oli selvittää moniammatillisen 
asiantuntijuuden yhteensovittamista niin sisällöllisesti kuin ajankäytöllisesti. 
Työryhmään kuuluivat hankkeen vetäjien lisäksi hammaslääkäri, kouluter-
veydenhoitaja, ravitsemusterapeutti, erityisnuorisotyöntekijä, koulun emäntä, 
opettajia ja vanhempien edustaja. Ryhmän tavoitteena oli etsiä erilaisia keino-
ja, joiden avulla tuettaisiin nuorten suunterveyttä. 

Kiitämme Suomen Hammaslääkäriliiton asiantuntijahammaslääkäriä Helinä 
Keskistä asiantuntija-avusta sekä kokeiluun osallistuneita opettajia ja moniam-
matillista asiantuntijatyöryhmää. 

Joensuussa joulukuussa 200�

Hankkeen vetäjät

Sirpa Järvinen
Suuhygienisti, Joensuun kaupunki, Peruspalveluvirasto

Teija Jormanainen 
Biologian ja maantiedon lehtori, Joensuun kaupunki, koulutoimi
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HAMPAISTO
Tavoitteet

Oppilas	osaa	hampaan	rakenteen.
Oppilas	tietää,	minkälaisia	hampaita	ihmisellä	on	ja	missä	ne	sijaitsevat.
Oppilas	tietää,	montako	maito-	ja	pysyvää	hammasta	ihmisellä	on.
Oppilas	tietää,	mitkä	ovat	hampaiden	tehtävät.
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Hampaisto

Kaunis	terve	pysyvä	hampaisto
Lapsen ensimmäiset maitohampaat alkavat puhjeta suuhun 4-5 kuukauden iässä. Maitohampaistossa 
on 20 hammasta. Koko maitohampaisto on valmis noin kolmivuotiaalla. 

Pysyvät hampaat alkavat puhjeta suuhun 5-�-vuotiaana. Ensimmäiset pysyvät etu- ja poskihampaat 
puhkeavat noin 5-�-vuotiaille. Noin 13. ikävuoteen mennessä pysyvät hampaat ovat puhjenneet suu-
hun lukuun ottamatta viisaudenhampaita, jotka puhkeavat noin 18 ikävuoden jälkeen. Ne voivat 
myös puuttua kokonaan, ne voivat puhjeta osittain suuhun tai ne voivat jäädä puhkeamattomina 
leukaluun sisälle.
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Pysyviä hampaita on tavallisesti 32:

Yläleuan hampaistossa on
4 yläetuhammasta
2 yläkulmahammasta
4 ylävälihammasta
� yläposkihammasta.

Alaleuan hampaistossa on
4 alaetuhammasta
2 alakulmahammasta
4 alavälihammasta
� alaposkihammasta.

Aikuisen hampaistoAikuisen	hampaisto
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Etuhampaat ovat muodoltaan litteät, talttamaiset ja yksijuuriset.

Kulmahampaat ovat suipot ja yksijuuriset.

Väliposkihampaat ovat ”pulleita”. Ne ovat yksi- tai kaksijuurisia ja niiden purupinnat ovat uurteisia ja 
nystermäisiä. 

Poskihampaat ovat myös ”pulleita”. Niissä on yleensä kaksi tai kolme juurta ja niiden purupinnat ovat 
uurteisia ja nystermäisiä.

Viisaudenhampailla ei ole aina tilaa puhjeta suuhun hammaskaaren jatkoksi. Viisaudenhampaiden 
asento leukaluun sisällä voi olla sellainen, etteivät ne pääse puhkeamaan suuhun. Ne voivat myös olla 
osittain puhjenneina. Puhkeamaton tai osittain puhjennut viisaudenhammas voi aiheuttaa tulehduk-
sen eli perikoroniitin sitä ympäröivässä leukaluussa. Kun perikoroniitti on hoidettu, viisaudenhammas 
yleensä poistetaan, koska tulehdus uusiutuu herkästi.

Poski-	ja	välihampaita
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Hammasstatus

Hampaisto jaetaan numeroituihin leukaneljänneksiin.
yläoikea on I
ylävasen on II
alavasen on III
alaoikea on IV

Hampaat leukaneljänneksessä on numeroitu siten, että ensin tulee leukaneljännestä osoittava numero 
ja tämän jälkeen hampaan numero 

11-12 etuhampaat
13 kulmahammas
14-15 väliposkihampaat
1�-18 poskihampaat

Jokaisella hampaan pinnalla on lisäksi oma numeronsa. 
Hampaan purupintaa merkitään numerolla 1 (okklusaali)
Hampaan ulkopintaa (poskenpuoleinen) merkitään numerolla 3 (bukkaali).
Hampaan sisäpintaa (kielen ja suulaen puolta) merkitään numerolla 5 (linguaali alapuolella ja yläpuo-
lella palatinaali).
Hampaiden sisempää väliä keskiviivasta katsottuna merkitään numerolla 2 (mesiaali).
Hampaiden ulompaa väliä keskiviivasta katsottuna merkitään numerolla 4 (distaali).

2.
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Ortopantomogrammi.	Noin	9-10-vuotiaan	hampaat..

Lateraalikallokuva.	
Röntgenkuva	kallosta	sivusta	otettuna..
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Hampaan	osat:		
terä	eli	kruunu	ja	juuri

Hampaan	rakenne
Hampaan näkyvä osa suussa on hampaan terä eli kruunu. Hampaan kruunua peittää vaalea kova kiille. 
Se koostuu 95 % kivennäissuoloista, minkä vuoksi kiille on kehon kovinta kudosta. 
Juurta peittää ohut vaalea juurikalvosementti. Hampaan juuriosa on kiinnittyneenä kiinnityskudossäi-
keiden avulla leukaluuhun.

Hampaan kaulan kohdalla ei ole kiillettä eikä sementtiä vaan hammasluuta eli dentiiniä. Ien on kiin-
nittyneenä hampaan kaulaosaan. Ikenet suojaavat hampaan kiinnityskudoksia. Terveet ikenet ovat 
kiinteät ja vaaleanpunaiset ja niiden reunat ovat ohuet ja tiiviisti kiinni hampaitten ympärillä.

Dentiini eli hammasluu muodostaa hampaan perusrungon. Hammasluu on verrattavissa elimistön 
muun luuston kovuuteen. Dentiini on hampaan kiilteen alla oleva osa. Hampaan keskellä on ydinon-
telo, joka jatkuu juurikanavina juurien kärkeen. Ydinontelossa ja juurikanavissa on hampaan ydin eli 
pulpa. Ytimeen eli pulpaan tulee valtimoita, laskimoita ja hermosäikeitä leuan verisuonista ja hermois-
ta juurien kärjissä olevien aukkojen kautta, ja tätä kautta hammas on yhteydessä elimistön muuhun 
verenkiertoon. Ytimessä olevien verisuonten kautta hampaan eri osat saavat ravinteita ja happea. 
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Hampaan	rakenne:	
Hampaan näkyvä osa suussa on hampaan kruu-
nu. Hampaan kruunua peittää vaalea kova kiil-
le. Dentiini eli hammasluu muodostaa hampaan 
perusrungon. Ydinontelossa ja juurikanavissa on 
hampaan ydin eli pulpa, johon tulee valtimoita, 
laskimoita ja hermosäikeitä.

Hampaan	tutkiminen	mikroskoopilla
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Hampaan	tutkiminen	poikkileikatusta	poskihampaasta

Olli-Pekka Mahrberg
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Hampaiden	tutkiminen	suukameralla
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OIKOMISHOITO
Hampaiden oikomishoidolla hoidetaan hampai-
den purentahäiriöitä, jotka haittaavat hampaiston 
normaalia kehitystä ja toimintaa. Oikomishoidol-
la korjataan myös hampaiston ahtaustiloja. Pienet  
epäsäännöllisyydet ja hammasrivien ahtaudet ei-
vät yleensä tarvitse oikomishoitoa. Hammashoi-
tolassa seurataan lasten purennan kehitystä tar-
kastuksien yhteydessä. 

Maitohammasvaiheessa pyritään ohjaamaan leu-
kojen vääränlaista kasvua. Oikomishoito aloite-
taan yleensä ensimmäisten pysyvien hampaiden 
puhkeamisen jälkeen noin 9-12 vuoden iässä. 
Oikomishoidolla pyritään estämään leukojen vää-
ränlainen kasvu tai sillä pyritään korjaamaan yk-
sittäisten hampaiden asentoa ja sijaintia.

Oikomishoito on erikoishoitoa, joka voi kestää 
useita vuosia, usein 2-3 vuotta. Hoidon onnistu-
miseksi on välttämätöntä, että lapsi on kiinnostu-
nut omista hampaistaan ja oikomishoidosta. On 
tärkeää, että lapsi haluaa myös itse nähdä vaivaa 
hoidon onnistumiselle. 

Oikomiskojeita on erilaisia, joko irrotettavia tai 
kiinteitä. Irrotettavissa kojeissa on muovilevyyn 
kiinnitetty erilaisia kaaria ja jousia. Kojeen voi ot-
taa puhdistuksen ajaksi suusta pois. Kiinteät ko-
jeet kiinnitetään hampaisiin erilaisten renkaiden 
avulla ja niiden kiinnikkeisiin liitetään hampaita 
siirtäviä kumilenkkejä, kaaria ja jousia. 

Oikomishoitolaitetta täytyy pitää ohjeiden mukai-
sesti, ja huolellinen kotihoito on tärkeää. Muuten 
oikomishoito saattaa mennä hukkaan. Hampaat 
voivat olla arat oikomishoidon alussa tai kojeisiin 
tehtyjen muutosten jälkeen. Arkuus menee kui-
tenkin ohi muutamassa päivässä. 

Kiinteä oikomiskoje vaikeuttaa hampaiden puhdis-
tusta. Sitkeät ja kovat makeiset ja ruoka tarttuvat 
herkästi oikomislaitteisiin ja vahingoittavat niitä. 
Fluorihammastahnan käyttö kaksi kertaa päiväs-
sä ei välttämättä aina riitä. Usein saatetaan tarvita 
fluorikäsittely hammashoitolassa tai hammaslääkä-
rin ohjeiden mukainen fluorihoito kotona.

Irrotettava	oikomiskoje	paikallaan	suussa. Kuva: Eino Ignatius                                                                    
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Kuva: Eino Ignatius                                                                    

Röntgenkuvat,	joissa	näkyvät	sekä	pysyvät	että	maitohampaat	. Kuvat: Eino Ignatius                                                                    

Irrotettava	oikomiskoje	paikallaan	suussa.
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Kiinteä	oikomiskoje. Kuva: Eino Ignatius                                                                    

Kuva: Eino Ignatius                                                                    Ns.	etualueen	ristipurenta	noin	6-7-vuotiaalla.
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Kuva: Eino Ignatius                                                                    

Kuva: Eino Ignatius                                                                    Ristipurennan	korjaus	teräskruunulla.

Korjattu	ristipurenta.
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Hampaisto
Oppilaan	osio
Maitohampaat
Maitohampaat alkavat puhjeta suuhun noin 4-5 kuukauden iässä. Maitohampaistossa on 20 hammas-
ta, jotka puhkeavat yleensä noin kolmanteen ikävuoteen mennessä.
 
Ensimmäiset pysyvät etu- ja poskihampaat puhkeavat noin 5- �-vuotiaille. Noin 13. ikävuoteen men-
nessä pysyvät hampaat ovat puhjenneet suuhun lukuun ottamatta viisaudenhampaita, jotka puhkeavat 
noin 18 ikävuoden jälkeen. Viisaudenhampaat voivat puuttua kokonaan, ne voivat puhjeta osittain 
suuhun tai ne voivat jäädä puhkeamattomina leukaluun sisälle.

Pysyviä hampaita on tavallisesti 32:

Yläleuan hampaistossa on
4 yläetuhammasta
2 yläkulmahammasta
4 ylävälihammasta
� yläposkihammasta.

Alaleuan hampaistossa on
4 alaetuhammasta
2 alakulmahammasta
4 alavälihammasta
� alaposkihammasta.

Välihammas
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Etuhampaat ovat muodoltaan litteät, talttamaiset ja yksijuuriset.
Kulmahampaat ovat muodoltaan suipot ja yksijuuriset.
Välihampaat ovat muodoltaan ”pulleita”. Välihampaat ovat yksi- tai kaksijuurisia ja niiden purupinnat 
ovat uurteisia ja nystermäisiä. 
Poskihampaat ovat muodoltaan ”pulleita”. Poskihampaat ovat yleensä kaksi- tai kolmijuurisia ja niiden 
purupinnat ovat uurteisia ja nystermäisiä. 

Hampaan	osat

Hampaan	rakenne
Hampaan näkyvä osa suussa on hampaan  
terä eli kruunu. Hampaan kruunua peit-
tää vaalea kova kiille. Se on kehon kovinta 
kudosta. Juurta peittää ohut vaalea juuri-
kalvosementti. Hampaan juuriosa on kiin-
nittyneenä kiinnityskudossäikeiden avulla 
leukaluuhun.

Ien on kiinnittyneenä hampaan kaulaosaan.
Terveet ikenet ovat kiinteät ja vaaleanpunai-
set, niiden reunat ovat ohuet ja tiiviisti kiinni 
hampaitten ympärillä.
Dentiini eli hammasluu muodostaa hampaan 
perusrungon. 

Hampaan keskellä on ydin eli pulpa. Ytimeen 
eli pulpaan tulee valtimoita, laskimoita ja her-
mosäikeitä leuan verisuonista ja hermoista 
juurien kärjissä olevien aukkojen kautta, ja tätä 
kautta hammas on yhteydessä elimistön muu-
hun verenkiertoon.

Hampaan juurta peittävästä juurikalvosementistä lähtevien kiinnityskudossäikeiden avulla juuret kiin-
nittyvät leukaluun hammaskuoppiin. 
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Tunnilla	tehtävät	työt
Oppilaat	tutkivat	hampaita	joko	stereomikroskoopilla	tai	suurennuslaseilla.
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Työkirjan	tehtävät
1.	Nimeä	kaavioon	poikkileikatun	poskihampaan	osat	ja	rakenne.

2.	Tunnista	kuvista,	mitkä	hampaista	ovat	etuhampaita,	kulmahampaita,	välihampaita	
ja	poskihampaita.

1.

2.

3.

4.

5.
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3.	Nimeä	alla	olevaan	hammasstatukseen	

4 yläetuhammasta
2 yläkulmahammasta
4 ylävälihammasta
4 alaetuhammasta
2 alakulmahammasta
4 alavälihammasta
� alaposkihammasta.

4.		Vastaa	alla	oleviin	kysymyksiin.

A. Miksi nimitetään lapsen ensimmäisiä hampaita?
B. Milloin maitohampaat alkavat puhjeta?
C. Montako hammasta maitohampaistossa on?
D. Milloin koko maitohampaisto on valmis?
E. Montako pysyvää hammasta on? Luettele ne.
F. Piirrä kuva poikkileikatusta poskihampaasta. Nimeä sen osat ja rakenne.  
G. Milloin koko pysyvä hampaisto on valmis?
H. Milloin ensimmäinen pysyvä hammas puhkeaa?
I. Milloin viisaudenhampaat puhkeavat suuhun?
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5.	Ristikko.

1. ____________________ on kehon kovin aine. 
2. Hampaan näkyvä osa suussa on____________________. 
3. Kruunun toinen nimi on____________________. 
4. ___________________ muodostaa hampaan perusrungon. 
5. Juurta peittää ohut vaalea ___________________. 
�. Hammasluun toinen nimitys on_______________________. 
�. _____________________ovat suipot ja yksijuuriset. 
8. ___________________ ovat pulleita ja yleensä kaksi- tai kolmijuurisia. Niiden purupinta on 
 uurteinen ja nystermäinen. 
9. ________________ ________________ alkavat puhjeta suuhun noin 5-�-vuotiaana.
10. Lapsen ensimmäisiä hampaita ovat_______________________. 
11. Hampaan osa, jossa on valtimoita, laskimoita ja hermosäikeitä, on _________. 
12. Ytimen toinen nimi on_______________. 
13. Hampaan osat ovat hampaan terä eli kruunu ja ___________________. 
14. ____________________ puhkeavat noin 18 ikävuoden jälkeen. 
15. ________________ ovat litteitä, talttamaisia ja yksijuurisia.

5.
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Kotitehtävät
Oppilaat	 tutkivat	 kotona	 käsipeilin	 avulla	 omaa	 suutaan	 ja	 merkitsevät	 havainnot	
omaan	hammasstatukseensa.

1. Millainen on ikenien kunto? Ovatko ikenet kauniin vaaleanpunaiset? 

2. Vuotavatko ikenet verta? Onko ien turvonnut, punainen tai arka?

3. Onko hampaissa värjäytymiä?

4. Tuntuvatko hampaat liukkailta vai tahmeilta kielellä tunnusteltaessa?

5. Onko hampaiden kiille himmeä ja mattamainen? Onko hampaan kiille läpinäkyvä?

�. Onko kielen pinnassa vaaleaa tai tummaa kerrostumaa?

�. Onko jossakin hampaassa pinnassa tummia kohtia?

8. Onko hampaiden pinnassa vaaleita kohtia?
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Vastaukset	kysymyksiin
Oppilaat	 tutkivat	 kotona	 käsipeilin	 avulla	 omaa	 suutaan	 ja	 merkitsevät	 havainnot	
omaan	hammasstatukseensa.

1. Millainen on ikenien kunto? Ovatko ikenet kauniin vaaleanpunaiset?  
 Terveen ikenen tuntomerkit ovat: ien on kauniin vaaleanpunainen ja se on tiiviisti kiinnittyneenä 
 hampaan ympärille.

2. Vuotavatko ikenet verta? Onko ien turvonnut, punainen tai arka? 
 Jos ikenestä vuotaa hampaita harjatessa verta tai itsestään, esimerkiksi kovaa purtaessa, ien on  
 tulehtunut. Se voi silloin olla turvonnut ja arka. Ientulehdus on estettävissä huolellisella hampaiden ja 
 hammasvälien puhdistuksella. Ientulehdus hoidetaan tehostetulla suuhygienialla. Hampaiden ja 
 hammasvälien puhdistusta tulee tehostaa, jos ikenistä vuotaa verta tai ikenet ovat arat. 

3. Onko hampaissa värjäytymiä? 
 Hampaiden värjäytymiä voivat aiheuttaa esimerkiksi kahvi, tee ja tupakka. Syljen koostumus voi myös 
 aiheuttaa värjätyymiä. Maitohampaiden kiilteen väri on yleensä vaaleampi kuin pysyvien hampaiden. 
 Hampaiden väri on hyvin yksilöllinen. 

4. Tuntuvatko hampaasi liukkailta vai tahmeilta kielellä tunnusteltaessa? 
 Jos hampaat tuntuvat tahmeilta, ne ovat tahmean bakteeriplakin eli biofilmin peittämät.

5. Onko hampaiden kiille himmeä ja mattamainen? Onko hampaan kiille läpinäkyvä? 
 Mikäli hampaiden kiille on mattamainen ja himmeä, kysymyksessä voi olla alkava hammaseroosio.

�. Onko kielen pinnassa vaaleaa tai tummaa kerrostumaa? 
 Jos kielen pinta näyttää kauniin vaaleanpunaiselta, se osoittaa, että kieli on puhdas.

�. Onko jossakin kohdassa hampaan pinnassa tummia kohtia? 
 Jos hampaan kiilteessä on tummia kohtia, ne voivat olla merkkejä alkavasta reiästä. 

8. Onko hampaiden pinnassa vaaleita kohtia? 
 Vaaleat kohdat voivat olla alkavia reikiä, ns. pysähtyneitä reiän alkuja tai hammaskiilteen 
 kehityshäiriöitä.

Ristikko

Avainsanat:	KEHON	KOVIN	AINE
1. Kiille on kehon kovin aine. 
2. Hampaan näkyvä osa suussa on kruunu. 
3. Kruunun toinen nimi on terä. 
4. Hammasluu muodostaa hampaan perusrungon. 
5. Juurta peittää ohut vaalea juurikalvosementti. 
�. Hammasluun toinen nimitys on dentiini. 
�. Kulmahampaat ovat suipot ja yksijuuriset. 
8. Poskihampaat ovat pulleita ja yleensä kaksi- tai kolmijuurisia. Niiden purupinta on uurteinen ja 
 nystermäinen. 
9. Pysyvät hampaat alkavat puhjeta suuhun noin 5-�-vuotiaana.
10. Lapsen ensimmäisiä hampaita ovat maitohampaat. 
11. Hampaan osa, jossa on valtimoita, laskimoita ja hermosäikeitä, on ydin. 
12. Ytimen toinen nimi on pulpa. 
13. Hampaan osat ovat hampaan terä eli kruunu ja juuri. 
14.Viisaudenhampaat puhkeavat noin 18 ikävuoden jälkeen. 
15. Etuhampaat ovat muodoltaan litteitä, talttamaisia ja yksijuurisia.
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HAMPAIDEN	HARJAUS
Tavoitteet

Oppilaat	ymmärtävät,	miksi	hampaiden	harjaus	on	tärkeää.		
Oppilaat	tietävät,	kuinka	usein	hampaat	pitää	harjata.
Oppilaat	osaavat	harjata	hampaansa	oikealla	tekniikalla	ja	oikeilla	välineillä.	
Oppilaat	tietävät,	miten	hampaiden	välit	tulee	puhdistaa.
Oppilaat ymmärtävät fluorin merkityksen hampaiden hoidossa.
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Hampaiden	harjaus
Terveillä, kauniilla, puhtailla hampailla on help-
po hymyillä. Ne lisäävät itseluottamusta ja luovat 
hyvänolon tunteen suuhun. Suun ja hampaiden 
terveys on yhteydessä koko kehon terveyteen. Suu 
on hengityselimistön ohella tärkein infektioportti 
elimistöön. Valtaosa mikrobeista tulee suun kaut-
ta elimistöön. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää 
huolehtia suun ja hampaiden terveydestä. 

Suun puhdistuksen päätarkoituksena on biofil-
min eli bakteeriplakin poistaminen hampaiden 
pinnoilta, hammasväleistä ja ienrajoista. Biofil-
mi eli bakteeriplakki on vaaleaa, tahmeaa ainetta 
hampaiden pinnoilla, väleissä ja ienrajoissa. Se on  
ruokajäämien, syljen ja mikrobien kerrostumaa ja 
sitä muodostuu jatkuvasti suussa.

Bakteeriplakki on hampaiden reikiintymisen ja 
ientulehduksen päätekijä. Bakteeriplakin kerään-
tyminen ienrajaan ja hammasväleihin aiheuttaa 
ientulehduksen. Hammaskiveä muodostuu, kun 
hampaiden pinnoilla olevaan bakteeriplakkiin se-
koittuu syljestä mineraaleja. Puhdistamaton bak-
teeriplakki kivettyy siten hammaskiveksi. Ham-
maskivi on kovettunutta bakteeriplakkia, jota ei 
saada harjaamalla pois. Hammaskiven voi poistaa 
ainoastaan hammaslääkäri tai suuhygienisti.
 
Merkittävimmät bakteerit hampaiden reikiinty-
misen kannalta ovat Streptococcus mutans 
-bakteeerit, jotka elävät syljessä. Nämä bakteerit 
lisääntyvät suotuisissa oloissa nopeasti. Ne käyt-
tävät ravinnokseen sokeria ja tuottavat omassa 
aineenvaihdunnassaan happoja. Bakteerien li-
sääntymisen myötä bakteeriplakki kasvaa pak-
suksi kerrokseksi hampaiden pinnoille, väleihin 
ja ienrajoihin. Bakteerit muodostavat happoja 
lähes kaikista hiilihydraateista. Hapot syövyttävät 
hammaskiillettä, jolloin hampaaseen muodostuu 
kariesta eli reikiä. Mitä enemmän hiilihydraatteja 
ravinnossa on ja mitä tiheämmin ruokailukertoja 
on, sitä enemmän happoja ja reikiä hampaisiin to-
dennäköisesti muodostuu. Ruokailukertojen lu-
kumäärää tulisikin rajoittaa viidestä kuuteen ker-
taan päivässä, jotta sylki ehtisi välillä neutraloida 
suun happamuuden ja mineraalit ehtisivät saostua 
takaisin hampaan pintaan (remineralisaatio). Syl-
jen mineraalit korvaavat siten hampaan pinnalta 
liuenneet mineraalit, ja muutamassa tunnissa syl-
ki on korjannut alkaneen liukenemisen kiilteessä. 
Kokonaan bakteeria ei saa hävitettyä hampaiden 

pinnoilta, ja siksi suuhygieniasta tulisi huolehtia 
säännöllisesti päivittäin. Lisäksi makean syönti 
tulisi keskittää aterioiden yhteyteen ja jatkuva na-
postelu tulisi lopettaa. 

Suun terveyden kannalta hampaiden mekaaninen 
puhdistus on erittäin tärkeää. Se käsittää hampai-
den harjauksen ja hammasvälien sekä kielen puh-
distuksen.

Hampaiden harjauksessa on tärkeää harjata ham-
paat kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla 
noin kahden minuutin ajan. Harjauksen tulisi 
tapahtua säännöllisesti, aamulla ennen ateriaa ja 
illalla aterian jälkeen. Aamulla on hyvä harjata 
hampaat ennen aamiaista, jotta fluori ehtii kiin-
nittyä kiilteeseen ja suojata hammasta tulevaa 
happohyökkäystä vastaan. Erityisesti on muistet-
tava, että happamien tuotteiden nauttimisen jäl-
keen hampaita ei tulisi harjata ainakaan tuntiin.

Fluorihammastahnan käyttäminen on tärkeää, 
koska fluorilla on kyky kiihdyttää remineralisaa-
tiota. Remineralisaatio tehostuu huomattavasti, 
mikäli paikalla on fluoria. Fluori kykenee hillit-
semään kariesbakteerien metaboliaa ja siten se 
ehkäisee kiilteen liukenemista sellaisilla pinnoil-
la, joilta kariesbakteerin täydellinen poistaminen 
ei ole mahdollista. Fluorin vaikutus on puhtaasti 
paikallinen, ja tämän vuoksi fluorin käyttö sään-
nöllisesti kaksi kertaa päivässä on ehdottoman 
tärkeää. 

Hyvä hammasharja on pehmeä, soft tai medium, 
jokaisen omaan käteen ja suuhun sopiva harja. 
Harja on hyvä silloin, kun sillä pääsee vaikeisiin-
kin paikkoihin, esimerkiksi yläposkihampaiden 
poskenpuoleisille pinnoille ja alaleuan kielen 
puoleisille pinnoille. Kovalla hammasharjalla har-
jaaminen vahingoittaa herkästi ikeniä ja hampaita 
ja aiheuttaa ienvetäytymiä eli hampaan kaulaosan 
paljastumista. Hammasharja on hyvä vaihtaa noin 
2-3 kuukauden välein tai silloin, kun harjakset al-
kavat harottaa eri suuntiin. Sähköhammasharjoilla 
on merkistä riippuen erilaisia harjaustapoja. Tapa 
selviää laitteen käyttöohjeesta. Väärä harjaustapa 
voi aiheuttaa ienvaurioita. 

Hammastahnaa laitetaan hammasharjalle pieni, 
herneenkokoinen nokare. Jos laittaa liikaa ham-
mastahnaa, tulee siitä liikaa vaahtoa suuhun eikä 
harjaus tahdo onnistua. Liiallinen hammastahnan 
käyttö on tuhlausta, koska ylimääräinen  vaahto 
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kuitenkin sylkäistään pois suusta. Fluori suojaa hampaita happohyökkäyksen aikana. Hampaita tu-
lee harjata fluorihammastahnalla noin 2-3 minuutin ajan, jotta fluori pääsee vaikuttamaan kaikille 
hampaiden pinnoille. Harjauksen lopuksi suu huuhdotaan kevyesti pienellä vesimäärällä, jotta fluoria 
levittyy myös hammasväleihin ja ruoantähteet huuhtoutuvat pois. 

Hampaiden	harjaus

Hampaiden harjausta aloitettaessa harjasta tulee ottaa kevyt kynäote. Näin harjaukseen ei kohdistu 
liikaa voimaa. Hampaat tulee harjata ajatuksen kanssa, jotta kaikki pinnat tulevat puhdistetuiksi.
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Harjauksessa tulee noudattaa järjestelmällisyyttä. 
Jokainen hammas harjataan:
Alahampaat: kielen  puolelta (sisäpinta), posken puolelta (ulkopinta) sekä purupinnoilta. 
Sama ylähampaissa: suulaen puolelta (sisäpinta), posken puolelta (ulkopinta) sekä purupinnoilta. 
Hampaita harjatessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti ienrajojen harjaukseen. Bakteerit kerääntyvät 
helpoimmin hammasväleihin ja ienrajoihin. 

Hammasharjan tulee olla vinossa kulmassa (noin 45 asteen kulmassa) ienreunaa vasten, jotta hammas-
harja koskettaa sekä hampaita että ikeniä. Hampaat  harjataan pienin edestakaisin, nykyttävin  liikkein 
kaksi kolme hammasta kerralla.  
On hyvä aloittaa vaikeimmilta pinnoilta. Niitä ovat hampaiden sisäpinnat, joihin tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota.
Harjaa ensin alaleuan hampaiden sisäpinnat, sitten ulkopinnat ja lopuksi purupinnat.

Aloita aina takahampaista kielen puolelta (sisäpinnalta) edeten etuhampaisiin päin.
Harjaa samalla tavalla posken puolelta (ulkopinnalta) edeten etuhampaisiin päin. 
Seuraavaksi harjaa alahampaiden purupinnat, aloita takahampaista.
Harjaa samalla tavalla ylähampaiden purupinnat.
Ylä- ja alaleuan etuhampaiden sisäpinnat voidaan harjata pitämällä harjaa joko vaakatasossa tai pysty-
asennossa.

Sähköhammasharjoja on erilaisia. Jotkut tekevät itse pientä edestakaista nykyttävää liikettä, jolloin  
harjaa siirretään seuraavaan kohtaan, mutta ei tehdä harjausliikettä. Laitteen käyttöohjeesta selviää 
harjaustapa. 
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Hampaiden puhdistustuloksen voi testata esimerkiksi apteekista saatavilla plakkiväritableteilla. Niillä 
näkee, mihin kohtiin jäi näkyvämpää väriä ja mihin kannattaa vielä kiinnittää huomiota. Kielellä on 
myös hyvä tunnustella, ovatko hampaiden pinnat liukkaat vai tahmeat.

Hammasharjalla ei kuitenkaan päästä puhdistamaan tehokkaasti ahtaita hammasvälejä. Hampaiden 
reikiintymisen, ientulehdusten ja hammaskiven ehkäisemiseksi on tärkeää poistaa bakteeriplakki myös 
hammasväleistä. Ne puhdistetaan joko hammaslangalla, hammastikulla tai hammasväliharjalla. Suuret 
hammasvälit saadaan parhaiten puhdistetuksi hammasväliharjoilla. Hammaslanka soveltuu erityisesti 
ahtaisiin hammasväleihin.
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Hammaslangan	käyttö
Hammaslankoja on eri kokoisia ja eri muotoisia, esimerkiksi litteitä, ohuita, vahattuja ja satiinilankoja. 
Saatavilla on myös erilaisia hammaslangan kuljettimia, joissa lanka on valmiina pingotettuna.  

Hammaslankaa käytettäessä siitä tehdään ensin lenkki (noin 10-15 cm). Langan päät kierretään keski-
sormien ympärille ja lanka viedään hampaan väliin ienreunaan. Jännitetyllä hammaslangalla puhdis-
tetaan varovaisesti hammasvälit pienin ”sahaavin” edestakaisin liikkein, niin että hammaslanka kulkee 
hampaan pinnan myötäisesti. Lanka viedään hammasvälin ienreunaan saakka, ja hammasväli puhdis-
tetaan molempien hampaiden pinnoilta.
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Hammastikun	käyttö

Hammastikkua käytetään silloin, kun hammasvälit ovat suuret. Tikun tulee mahtua hammasväliin 
luontevasti siten, että se tuntuu suun sisäpuolella esimerkiksi kielellä kokeiltaessa.
Hammastikkuja on puisia ja muovisia. Paras tikku on poikkileikkaukseltaan kolmikulmainen. Puiset 
hammastikut ovat kertakäyttöisiä. Muovisia voi käyttää useamman kerran. Käytön jälkeen tikku tulee 
puhdistaa hyvin  juoksevan veden alla. Saatavilla on myös patterilla toimivia hammastikkumalleja 

Hammastikkua käytettäessä käden tulee tukea leukaa. Hammastikulla puhdistettaessa tulee toimia 
hellävaraisesti, mutta kuitenkin niin, että hammasvälit tulevat kunnolla puhtaiksi. 
Pulloharjaa muistuttavalla hammasväliharjalla puhdistetaan suuremmat hammasvälit. Väliharjoja on 
myös erilaisia ja erikokoisia. Väliharjaa voi käyttää sellaisenaan tai sen voi kiinnittää erilaisiin tukivar-
siin. Hammashoitolassa opastetaan henkilökohtaisesti jokaiselle sopiva hammasväliharja. Harjaa voi-
daan käyttää useamman kerran. Se tulee puhdistaa aina käytön jälkeen juoksevan veden alla ja säilyttää 
ilmavasti. Hammasväliharjoja saa pääsääntöisesti apteekeista.

Kielen	puhdistus
Kielen pinta on kostea elastinen alusta ja sen keskelle jää helposti ruokaa. Siihen kerääntyy myös samaa 
valkoista tahmeaa bakteeripeitettä, jota on hampaiden pinnoilla. Kielen puhdistusta ei saa myöskään 
unohtaa. On hyvä ottaa tavaksi puhdistaa kieli päivittäin harjauksen jälkeen.
Puhdistuksen voi tehdä yhtä hyvin hammasharjalla, lusikan uurrepuolella tai erityisesti tarkoitusta 
varten suunnitelluilla kielen kaapimilla. Harja kastetaan lämpimään veteen ja vedetään nielusta kielen-
kärkeä kohti. Lämmin vesi auttaa irrottamaan bakteeripeitteen.
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Hampaiden	harjaus
Oppilaan	osio
Suun puhdistuksen päätarkoituksena on biofilmin eli bakteeriplakin poistaminen hampaiden pinnoil-
ta, hammasväleistä ja ienrajoista. Biofilmi eli bakteeriplakki on vaaleaa, tahmeaa ainetta hampaan pin-
nalla. Suunterveyden kannalta hampaiden mekaaninen puhdistus on erittäin tärkeää. Siihen kuuluu 
hampaiden harjaus, hammasvälien ja kielen puhdistus.

On tärkeää harjata hampaat kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla noin kahden minuutin ajan. 
Harjauksen tulee tapahtua säännöllisesti aamulla ja illalla. Fluorihammastahnan käyttö on tärkeää. 
koska fluori vahvistaa kiillettä.

Hyvä hammasharja on pehmeä, soft tai medium, jokaisen omaan käteen ja suuhun sopiva harja.
Hammastahnaa laitetaan hammasharjalle pieni, herneenkokoinen nokare. Harjauksen lopuksi suu   
huuhdellaan pienellä vesimäärällä, jotta fluoria levittyisi myös hammasväleihin ja ruoantähteet huuh-
toutuisivat pois.

Hammasharjasta tulee ottaa kevyt kynäote.  
Hampaita harjatessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti hampaan ienrajojen puh-
distukseen. Bakteerit kerääntyvät helpoimmin hammasväleihin ja ienrajoihin. 

Hammasharjan tulee olla vinossa kulmassa (noin 45 asteen kulmassa) ienreunaa 
vasten, jotta harja koskettaa sekä hampaita että ikeniä. Harjaus tehdään pienin 
edestakaisin, nykyttävin liikkein kaksi kolme hammasta kerralla.  
On hyvä aloittaa vaikeimmilta pinnoilta. Niitä ovat hampaiden sisäpinnat, joihin 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Harjaa ensin alaleuan hampaiden sisäpinnat, sitten ulkopinnat ja lopuksi purupinnat.
Aloita takahampaista kielen puolelta (sisäpinnalta) edeten etuhampaisiin päin.
Harjaa samalla tavalla posken puolelta (ulkopinnalta) edeten etuhampaisiin päin. 
Seuraavaksi harjaa alahampaiden purupinnat aloittaen takahampaista.

Harjaa samassa järjestyksessä ylähampaiden pinnat.

Ylä- ja alaleuan etuhampaiden sisäpinnat voidaan harjata joko vaakatasossa tai pystyasennossa.
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Hammaslangan	käyttö
Hammaslangalla puhdistetaan varovaisesti hammas-
välit pienin ”sahaavin” edestakaisin liikkein, niin että 
hammaslanka kulkee hampaan pinnan myötäises-
ti. Hammaslanka viedään hammasvälin ienreunaan 
saakka, ja hammasväli puhdistetaan molempien ham-
paiden pinnoilta.
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Tunnilla	tehtävät	työt
1.	Oppilaat	harjoittelevat	hampaiden	harjausta	mallileukojen	avulla.

2.	Oppilaat	tutkivat	terveitä	ja	reikiintyneitä	hampaita	stereomikroskoopilla	tai	suu-
rennuslaseilla.

Kuva: Olli-Pekka Mahrberg
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Työkirjan	tehtävät

1.	Oppilaat	kirjoittavat	selityksen	seuraaville	kuvasarjoille

A. Hampaiden harjaus

B. Hammaslangan käyttö



44 Suunhoito-opas yläkouluille

2.	Ristikko

1. Haluan säilyttää terveet ja __________ hampaat. 
2. Hampaita harjattaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti hampaiden ____rajojen puhdistukseen. 
3. Hampaat tulee harjata _____________ hammastahnalla. 
4. Paras janojuoma on ________________. 
5. Suun puhdistuksen päätarkoituksena on ________ poistaminen hampaiden pinnalta. 
�. Hampaiden reikiintymisen kannalta tärkein bakteeri on ________________ mutans -bakteeri. 
�. _________________ katkaisee happohyökkäyksen aterioinnin päätteeksi.  
8. _________________ kaunistaa kasvoja. 
9. Hammashoitolassa tehdään suun __________________.
10. _____________ puhdistetaan hampaiden välit. 
11. Hampaiden mekaaninen ______________ käsittää hampaiden harjauksen ja hammasvälien 
 pudistuksen.  
12. Hampaita tulee harjata ____________ kertaa päivässä.  
13. ____________  laitetaan hammasharjalle pieni, herneenkokoinen nokare. 
14. ______________  voit tarkistaa, kuinka hyvin olet harjannut hampaasi.

   1. 



Suunhoito-opas yläkouluille 45

3.	Kysymyksiä	hampaiden	harjauksesta

1. Kuinka usein hampaita pitäisi harjata?

2. Millainen on hyvä hammasharja?
     
3. Mitä pintoja hampaista pitää harjata?

4. Mikä on fluorin merkitys?

5. Minkä verran hammastahnaa laitetaan hammasharjalle? 
    
�. Milloin hammasharja pitää vaihtaa?

�. Mitä eroa on harjata hampaita sähkö- tai käsihammasharjalla?

8. Voiko ksylitolipurkalla korvata hampaiden harjaamisen?
    
9. Mistä tietää, että hampaat ovat puhtaat?
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Vastaukset	kysymyksiin
Ristikko

Avainsanat:	TERVEET	HAMPAAT	

1. Haluan säilyttää terveet ja kauniit hampaat. 
2. Hampaita harjattaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti hampaiden ienrajojen puhdistukseen. 
3. Hampaat tulee harjata fluorihammastahnalla. 
4. Paras janojuoma on vesi. 
5. Suun puhdistuksen päätarkoituksena on bakteeriplakin poistaminen hampaiden pinnalta. 
�. Hampaiden reikiintymisen kannalta tärkein bakteeri on Streptococcus mutans -bakteeri. 
�. Ksylitoli katkaisee happohyökkäyksen aterioinnin päätteeksi.  
8. Hymy kaunistaa kasvoja. 
9. Hammashoitolassa tehdään suun tarkastus.
10. Hammaslangalla puhdistetaan hampaiden välit. 
11. Hampaiden mekaaninen puhdistus käsittää hampaiden harjauksen ja hammasvälien 
 pudistuksen.  
12. Hampaita tulee harjata kaksi kertaa päivässä.  
13. Hammastahnaa laitetaan hammasharjalle pieni, herneenkokoinen nokare. 
14. Plakkiväritableteilla voit tarkistaa, kuinka hyvin olet harjannut hampaasi.

2.	Ristikko

1. Haluan säilyttää terveet ja kauniit hampaat. 
2. Hampaita harjattaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti hampaan ienrajojen puhdistukseen. 
3. Hampaat tulee harjata fluorihammastahnalla. 
4. Paras janojuoma on vesi. 
5. Suun puhdistuksen päätarkoituksena on bakteeriplakin poistaminen hampaiden pinnalta. 
�. Hampaiden reikiintymisen kannalta tärkein bakteeri on streptococcus mutans bakteeri. 
�. Ksylitoli katkaisee happohyökkäyksen aterioinnin päätteeksi.  
8. Hymy kaunistaa kasvoja. 
9. Hammashoitolassa tehdään suun tarkastus.
10. Hammaslanka puhdistetaan hampaiden välit. 
11. Hampaiden mekaaninen puhdistus sisältää hampaiden harjauksen ja hammasvälien 
 pudistuksen.  
12. Hampaita tulee harjata kaksi  kertaa päivässä.  
13. Hammastahnaa laitetaan hammasharjalle pieni, herneenkokoinen nokare. 
14. Plakkiväritableteilla voit tarkistaa, kuinka hyvin olet harjannut hampaasi.
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4.	Kysymyksiä	hampaiden	harjauksesta

1. Kuinka usein hampaita pitäisi harjata? 
 Kaksi kertaa päivässä, aamuin ja illoin.

2. Millainen on hyvä hammasharja? 
 Hyvä hammasharja on pehmeä, soft tai medium, jokaisen omaan käteen ja suuhun sopiva harja. Harja 
 on hyvä silloin, kun sillä pääsee vaikeisiinkin paikkoihin, esimerkiksi yläposkihampaiden 
 poskenpuoleisille pinnoille. Sähköhammasharjallakin saadaan hyvä lopputulos aikaan.

3. Mitä pintoja hampaista pitää harjata? 
 Sisä-, ulko- ja purupinta. 

4. Mikä on fluorin merkitys? 
 Kun syljessä on säännöllisesti fluoria, muodostuu remineralisaatiossa vahvempaa uutta hampaan 
 pintakudosta kuin ilman fluoria. Fluori vahvistaa myös suuhun vasta puhjenneita hampaita.

5. Minkä verran hammastahnaa laitetaan hammasharjalle?  
 Pieni, herneenkokoinen nokare. Jos laittaa liikaa hammastahnaa, siitä tulee liikaa vaahtoa suuhun ja 
 se on tuhlausta, koska ylimääräinen vaahto kuitenkin sylkäistään pois suusta. 

�. Milloin hammasharja pitää vaihtaa? 
 Hammasharja on hyvä vaihtaa noin 2-3 kuukauden välein tai silloin, kun harjakset alkavat harottaa  
 eri suuntiin.

�. Mitä eroa on harjata hampaita sähkö- ja käsihammasharjalla? 
 Sähköhammasharjalla harjattaessa pidetään harjaa hampaan pinnalla ja annetaan harjan hoitaa 
 nykyttävä liike. Jos sähköhammasharjalla itse tekee edestakaista nykyttävää liikettä, ien vetäytyy 
 helposti hampaan pinnalta pois. Sama pätee myös käsiharjaukseen, jos harjalla painaa 
 liian kovaa. 

8. Voiko ksylitolipurkalla korvata hampaiden harjaamisen? 
 Ei voi. Minä itse olen paras hampaitteni puhdistaja ja poistan hampaisiin kertyvän 
 bakteeripeitteen, joka aiheuttaa ientulehdusta ja reikiä. Minä itse luon perustan ja pohjan hyvälle 
 suuhygienialle. Ksylitolipurkka on hyvä tapa ruokailun ja välipalan jälkeen katkaisemaan 
 happohyökkäystä.

9. Mistä tietää, että hampaat ovat puhtaat? 
 Hampaiden puhdistustuloksen voi testata esimerkiksi apteekista saatavilla plakkiväritableteilla, joilla 
 näkee, mihin kohtiin jäi näkyvämpää väriä ja mihin kannattaa vielä kiinnittää huomiota. Kielellä 
 on myös hyvä kosketella hampaiden pintoja, tuntuvatko ne liukkailta vai tahmeilta.
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Kotitehtävät
1.	Oppilaat	tekevät	kotona	plakkiväritestin.

2.	Oppilaat	täyttävät	harjauksen	seurantalomakkeen.	

PLAKKIVÄRITABLETTITESTI

Plakkiväritestin avulla saadaan hampaiden pinnoilla oleva biofilmi eli bakteeripeite näkyväksi. Plakki-
väritablettien avulla on helppo itse tarkistaa harjauksen onnistuminen ja samalla saada esiin vaikeasti 
puhdistettavat kohdat omassa hampaistossa. Plakkiväritestin tarkoituksena on innostaa nuoria har-
jaamaan omat hampaansa huolellisemmin ja pitämään hyvää huolta oman suunsa puhtaudesta sekä 
arvostamaan omaa hampaistoa.

PLAKKIVÄRITABLETTITESTI

TEE	NÄIN:

• Harjaa hampaat normaaliin tapaan. Huulet voi rasvata ennen väritabletin ottamista, se 
 vähentää värin tarttumista huuliin  
• Pureskele plakkiväritabletti hienoksi niin, että siitä syntyy syljen kanssa väriliuos.
• Pyörittele väriliuosta kielellä kaikille hampaiden pinnoille.
• Muista huulten sisä- ja ulkopinnat sekä poskenpuoleiset pinnat.
• Sylkäise varovaisesti väriliuos pois suusta. (Älä tahraa ympäristöäsi.)
• Huuhtele suu kevyesti vedellä pari kertaa. 
• Katso peilin avulla, missä hampaissa on kiinnittyneenä punaista väriä.
• Niissä hampaissa, joissa on vaaleanpunaista väriä, ei ole bakteeriplakkia. 
• Bakteeriplakki hampaan pinnalla näkyy tummemman punaisena värinä.

 
Tämän jälkeen harjaa hampaat. Harjaa ne nyt erityisen huolellisesti ja kiinnitä 
huomiota niihin  kohtiin, joihin oli jäänyt punaista väriä.
Nyt hampaasi näyttävät valkoisilta ja tuntuvat liukkailta ja puhtailta.
Punainen väri lähtee kielestä ja hammasharjasta pois ajan kuluessa.
Plakkiväritabletti ei ole vaarallinen.
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Merkitse	punaisen	värin	kohdat	alla	olevaan	hammassatukseen.	
Tarkista kohdat seuraavan kerran hampaita harjatessasi.

Muista jatkossa kiinnittää erityistä huomiota niihin kohtiin, joihin jäi punaista väriä. 
Tee plakkiväritablettitesti aina tarvittaessa havainnollistaaksesi itsellesi, miten hyvin tuli hampaat har-
jatuksi.
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Hammaskoru	näkyy	kauniisti	puhtaassa	suussa.

Hammasharjan	asento	alhaalta	
poskihampaiden	sisäpintoja	
harjatessa.

Plakkivärjätyt	hampaat.	Bakteeriplakki	näkyy	selvästi.	
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2.	Hampaiden	harjauksen	seuranta

Tehtävänäsi on kiinnittää huomiota suun puhdistukseesi. Merkitse alla olevaan taulukkoon ruksilla, 
kun olet harjannut hampaasi.

Tee	seuraava	yhteenveto	hampaiden	harjauksesta	(seurannan	loputtua).
A. Kuinka usein harjasit hampaasi a) päivässä b) viikossa c) kuukaudessa?
B. Mihin aikaan aamusta / illasta harjasit hampaasi?
C. Jos jätit harjaamatta hampaasi, mitä syitä sinulla oli?

Hampaiden	harjausseuranta
1.viikko 2.viikko 3.viikko 4.viikko

aamu ilta aamu ilta aamu ilta aamu ilta

Maanantai

Tiistai

Keskivikko

Torstai

Pejantai

Lauantai

Sunnuntai
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	 	 	 SYLKI
Tavoitteet

Oppilas	tietää	:	
	 Kuinka	paljon	sylkeä	erittyy	vuorokaudessa?		
	 Mistä	sylkeä	erittyy	suuhun?
	 Mikä	on	syljen	koostumus	ja	pH?
	 Mitkä	ovat	syljen	tehtävät?
	 Mistä	johtuu	suun	kuivuminen?
		 Miten	suun	kuivumista	voidaan	helpottaa?
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SYLKII

Ihmisellä on useita sylkirauhasia, jotka tuottavat 
sylkeä suuhun. Sylkirauhaset jaotellaan pieniin 
ja suuriin rauhasiin. Suuret sylkirauhaset ovat 
parillisia rauhasia, ja niistä erittyvä sylki kulkeu-
tuu noin 5 cm pitkiä tiehyitä pitkin suuonteloon. 
Suuria sylkirauhasia ovat korvasylkirauhanen (pa-
rotisrauhanen) korvalehden edessä ja alapuolella, 
leuanalussylkirauhanen (submandibulaarirauha-
nen) alaleuan alla ja kielenalussylkirauhanen (sub-
linguaalirauhanen) suun pohjassa kielen kärjen 
alapuolella. Korvasylkirauhaset  ovat isoista sylki-
rauhasista suurimmat, ja näistä kumpikin painaa 
20-30 grammaa. Isojen sylkirauhasten lisäksi syl-
keä erittävät 200-400 pientä sylkirauhasta, joita 
esiintyy kaikkialla suun limakalvoilla. 

Sylkeä erittyy isoista ja pienistä sylkirauhasista 
terveellä aikuisella 0,5-1 litraa vuorokaudessa. 
Isot sylkirauhaset tuottavat tästä määrästä 90 %. 
Runsaimmin sylkeä erittyy korvasylkirauhasesta. 
Korvasylkirauhasen erite on seroosia ja vesimäis-
tä ja se sisältää hiilihydraatteja pilkkovaa amylaa-
sientsyymiä. Kielenalusrauhaset erittävät myös  
runsaasti sylkeä. Kielenalussylkirauhasten erite 
on kuitenkin viskoosimpaa, osittain mukoottista 
eritettä verrattuna korvasylkirauhasen eritteeseen. 
Musiinipitoisuus on suurin kielenalussylkirauhas-
ten ja pienten sylkirauhasten eritteessä. Seroosi 
sylki sisältää amylaasientsyymiä ja huuhtoo par-
haiten ruoantähteet ja mikrobit suusta suolistoon. 
Musiinipitoinen sylki huuhtelee ja kosteutaa par-
haiten suun limakalvoja.

Yöllä syljeneritys on vähäistä. Tämä johtuu siitä, 
että yöllä sylkeä erittävät vain pienet sylkirauha-
set. Sen vuoksi aamulla suu voi tuntua kuivalta. 
Pienellä lapsella syljeneritys on näennäisen run-
sasta. Eritys on lapsilla normaalia, mutta lapsi ei 
osaa niellä kaikkea sylkeä aikuisen tavoin. Sylki-
rauhasten kasvaessa myös syljen eritys lisääntyy. 
Aikuisten eritystaso saavutetaan noin 15. ikä-
vuoteen mennessä. Lisäksi sukupuolten välillä on 
eroja syljen erityksessä. Tämä johtunee siitä, että 
miesten sylkirauhasten koko on suurempi, ja sik-
si eritys on miehillä keskimäärin suurempi kuin 
naisilla. 

Syljen eritystä säätelee autonominen hermosto 
siten, että parasympaattinen hermosto lisää se-
roosin syljen eritystä ja sympaattinen hermosto 

taas mukoosin syljen eritystä. Aivosillan ja ydin-
jatkeen alueella on syljenerityskeskus, johon vai-
kuttavat haju-, maku- ja suun tuntoaistimukset. 
Nimenomaan isojen sylkirauhasten eritys tarvit-
see jonkin stimuluksen, kuten pureskelu ja maku 
(erityisesti makea tai hapan). Siten syljen eritystä 
lisäävät esimerkiksi ksylitolipurukumit ja -pastil-
lit. Pienten sylkirauhasten eritys on jatkuvaa. 

Puhdas sylki on pääosin vettä, joka sisältää eri-
laisia epäorgaanisia suoloja sekä jonkin verran 
proteiineja ja lipidejä. Syljen epäorgaanisista ai-
neista  tärkeimpiä ovat kalsium, fosfaatti, fluori ja 
bikarbonaatti. Syljessä tulee olla aina niin paljon 
kalsiumia ja fosfaattia liukoisessa muodossa, että  
hampaiden kiille ei ala liueta spontaanisti sylkeen. 
Syljen erityksen lisääntyessä kalsiumin määrä kas-
vaa, ja näin ylikyllästyneisyys hampaan kiilteen 
suhteen kasvaa. Fluori kiihdyttää remineralisaa-
tiota kalsiumin ja fosfaatin läsnäollessa ja näin 
estää reikiintymistä. 

Suussa oleva sylki on sameaa, erittäin bakteeripi-
toista kokosylkeä. Tämä johtuu siitä, että suuhun 
erittyvään sylkeen sekoittuu suuontelossa monia 
aineita, muun muassa ientaskunestettä, suun 
mikrobeja, limakalvojen epiteelisoluja ja ravinnon 
aineosia. Yksi millilitra sylkeä sisältää noin �00 
miljoonaa elävää bakteerisolua, noin 0,5 miljoo-
naa leukosyyttiä, tuhansia kuolleita epiteelisoluja, 
proteiineja, lipidejä ja immunoglobuliineja.

Syljen normaali pH noin �. Syljen kykyä vastustaa 
happohyökkäystä sanotaan syljen puskurikapasi-
teetiksi. Puskurikapasiteetilla tarkoitetaan syljen 
luontaista kykyä vastustaa happamuuden lisään-
tymistä suussa. Sylki sisältää puskuroivia aineita, 
jotka estävät suun happamuuden muutokset. 
Sylki pystyy estämään 5-� happohyökkäystä päi-
vässä. Jos happohyökkäyksiä on useammin, syl-
ki ei pysty korvaamaan usein toistuvien happo-
hyökkäysten aiheuttamia kiilteen liukenemisia. 
Kiilteestä alkaa liueta mineraaleja enemmän kuin 
mitä siihen sitoutuu takaisin, ja hampaiden rei-
kiintyminen alkaa.  

Syljen	tehtävät
Riittävä syljeneritys on erittäin tärkeää suun ter-
veydelle. Valtaosa mikrobeista tulee suun kautta 
elimistöön. Sylki huuhtelee hampaita ja lima-
kalvoja suojaten limakalvoja vaurioilta. Se antaa 
suojan bakteereita, viruksia ja sieniä vastaan. Syl-
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ki on elintärkeä hampaille. Se ehkäisee kariesta 
ja tuhoaa tiettyjä mikro-organismeja estäen siten 
taudinaiheuttajien tunkeutumisen elimistöön.

Sylkeä erittyy 0,5-1 litraa vuorokaudessa, mikä 
niellään ruoansulatuksen mukana. Syljellä on 
merkittävä osuus elimistön nestetasapainon sää-
telyssä.

Sylki on välttämätön maun aistimuksessa. Maku-
aineet pääsevät vaikuttamaan makureseptoreihin 
vain nesteeseen liuenneina. Sylki auttaa ruoansu-
latuksessa, sillä syljen sisältämä amylaasientsyymi 
aloittaa hiilihydraattien hajoittamisen ja ruokaan 
sekoittuessaan sylki helpottaa nielemistä. 

Sylkeä tarvitaan, jotta voisimme puhua esteettö-
mästi. Riittävä syljen eritys on välttämätön ruo-
an nauttimiselle ja pureskelulle, ja sylki helpottaa 
nielemistä. Kuivasuisen on vaikea puhua, nauraa 
ja hymyillä. Sylki vaikuttaa siten merkittävällä ta-
valla meidän jokaisen elämän laatuun. 

Suun	kuivuminen
Kuivan suun tunne, jota kutsutaan kserostomiak-
si, ja syljen erityksen väheneminen, jota kutsutaan 
hyposalivaatioksi, ovat varsin yleisiä ilmiöitä ai-
kuisväestössä. Suun kuivuuden tunteen kannalta 
tärkeintä on mukoosin syljen normaali erittymi-
nen. Suun kuivuuden tunne on yleisempää naisil-
la kuin miehillä ja se yleistyy iän myötä. Kuivan 
suun tunnetta esiintyy myös nuorilla. 

Syljen  määrällä ja ominaisuuksilla on huomatta-
va merkitys suun terveyden, limakalvojen ja ham-
paiden terveyden ylläpidossa. Vähentynyt syljen 
eritys johtaa siihen, että syljen huuhtova vaiku-
tus vähenee. Tällöin suun puskuroiva vaikutus 
heikkenee, suuhun jää ruoantähteitä ja syljen pH 
muuttuu happamammaksi. Syljen erityksen hei-
kentyessä suun olosuhteet voivat muuttua niin, 
että hampaiden reikiintyminen ja erosoituminen 
kiihtyvät, limakalvomuutokset alkavat ja hengitys 
muuttuu pahanhajuiseksi. 

Suun kuivumista voivat aiheuttaa monet teki-
jät. Syljen määrä vähenee iän ja monien terve-
ysongelmien vaikutuksesta. Tavallisimmin suun 
kuivumista aiheuttavat lääkkeet (esimerkiksi  
masennuslääkkeet, verenpainelääkkeet ja astma-
/allergialääkkeet). Myös tupakointi, suun kautta 
hengittäminen ja elimistön kuivuminen voivat 

aiheuttaa kuivan suun tunnetta. Suun kuivumista 
aiheuttavat myös erilaiset sairaudet, esimerkkeinä  
anoreksia, vajaa ravitsemustila, bulimia, diabetes, 
masennus, Sjögrenin syndrooma sekä sädehoito 
pään ja kaulan alueille. 

Kuivan	suun	oireita	ovat	
muun	muassa
- Kuiva ja pistävä tunne suussa
- Limakalvojen ja kielen muutokset
- Muuttunut makuaistimus
- Vaahtoava, sitkeä sylki
- Vaikeudet puhua, niellä tai pureskella
- Nopea hampaiden reikiintyminen
- Pahanhajuinen hengitys

Paras tapa hoitaa suun kuivuutta on tarttua suun 
kuivuuden aiheuttajaan. Jos suun kuivuus johtuu 
lääkkeistä, kannattaa keskustella lääkärin kanssa, 
onko mahdollista vaihtaa lääkettä. 

Suun kuivuudesta kärsivän on hyvä muistaa:
- Pese hampaat huolellisesti aamuin ja illoin.
- Käytä fluorihammastahnaa.
- Vältä hammastahnoja, joissa on natriumlauryy-
lisulfaatteja.
- Vältä alkoholipitoisia suuvesiä.
- Syö  säännöllisesti 4-� kertaa päivässä. Suosi pu-
reskelua vaativaa ruokaa. 
- Ole varovainen mausteisen tai suolaisen ruoan 
suhteen. 
- Vältä sokeria sisältäviä välipaloja.
- Käytä ksylitolia purukumina tai pastilleina.
- Juo usein vettä ja kostuta suu vedellä. Huuhdo 
suu ruokailun jälkeen.
- Suun limakalvoja voi kostuttaa sivelemällä niille 
oliiviöljyä.
- Suun limakalvoja voi myös kostuttaa herkän ja 
kuivan suun tuotteilla, joita saa apteekeista (esim. 
hammastahna, suuvesi ja geeli).
- Vältä tupakkaa ja alkoholia.
- Käytä öisin ilmankostuttajaa.
- Käy säännöllisesti hammaslääkärillä.
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Hammashoitolassa tutkitaan monin tavoin suun sylkitilannetta. Hammashoitolassa tehtäviä sylkitut-
kimuksia ovat muun muassa Dentocult LB -testi, Streptococcus mutans -testi, syljen puskurikapasi-
teetti, stimuloitu sylki ja leposylki. Kuva testausvälineistä.

Testeistä oppitunneille sopivat erinomaisesti syljen puskurikapasiteetin sekä stimuloidun syljen ja le-
posyljen erityksen määrittäminen.

Dentocult	LB	-testi	
Syljen laktobasillit osoittavat happohyökkäysten määrän suussa. Mittaukseen käytetään Dentocult LB 
-testiä. Jos happohyökkäyksiä on paljon, on laktobasilleja myös paljon syljessä. Laktobasillit viihtyvät 
happamassa ympäristössä ja ne aiheuttavat reikiintymistä. Laktobasillien määrä vähenee syljessä nope-
asti, kun sokerin käyttötiheyttä ja nautittua määrää vähennetään. 
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Streptococcus	mutans	-testi
Streptococcus mutans -bakteeri on pahimpia reikiintymisen aiheuttavista bakteereista. Sen runsas 
esiintyminen syljessä osoittaa, että suussa on otolliset olosuhteet reikiintymiselle. Sen suuri määrä en-
nakoi reikiintymistä ennen silmällä havaittavien reikien näkymistä. Testiä voidaan käyttää seulonnassa, 
kun halutaan löytää ne henkilöt, joilla on suuri vaara saada reikiä hampaisiinsa. 



58 Suunhoito-opas yläkouluille

Sylki
Oppilaan	osio
Ihmisellä on useita sylkirauhasia, jotka tuottavat sylkeä suuhun. Sylkirauhaset jaotellaan pieniin ja 
suuriin rauhasiin. Suuria sylkirauhasia ovat korvasylkirauhanen, leuanalussylkirauhanen ja kielenalus-
sylkirauhanen. Sylkeä erittyy terveellä aikuisella 0,5-1 litraa vuorokaudessa.
Puhdas sylki on pääosin vettä. Syljen normaali pH on noin �. Sylki sisältää puskuroivia aineita, jotka 
estävät suun happamuuden muutoksia. Sylki pystyy estämään 5-� happohyökkäystä päivässä. 

Syljen	tehtävät
Riittävä syljeneritys on erittäin tärkeää suun terveydelle. 
- Sylki antaa suojan bakteereita, viruksia ja sieniä vastaan.
- Sylki huuhtelee ja suojelee sekä hampaita että limakalvoja. 
- Sylki helpottaa nielemistä. 
- Sylki liuottaa ja välittää makuaineita.
- Sylki osallistuu ruoansulatukseen.
- Sylkeä tarvitaan esteettömään puhumiseen. Kuivasuisen on vaikea puhua, nauraa ja hymyillä.

Sylki vaikuttaa merkittävällä tavalla jokaisen ihmisen elämänlaatuun. 

Suun	kuivuminen
Syljen erityksen heikentyessä suun olosuhteet voivat muuttua niin, että hampaiden reikiintyminen ja 
erosoituminen kiihtyvät, limakalvomuutokset alkavat ja  hengitys muuttuu pahanhajuiseksi. 

Kuivan	suun	oireita	ovat	muun	muassa
- Kuiva ja pistävä tunne suussa
- Limakalvojen ja kielen muutokset
- Muuttunut makuaistimus
- Vaahtoava, sitkeä sylki
- Vaikeudet puhua, niellä tai pureskella
- Nopea hampaiden reikiintyminen
- Pahanhajuinen hengitys
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Tunnilla	tehtävät	tutkimukset
Oppilaat	tekevät	sylkikokeita.

Tunnilla	tarvittavat	välineet:
mittalaseja
pH-paperia
parafiinikapseleita tai ksylitolipurukumeja
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Leposylki
1. Istu ryhdikkäästi pää hieman eteenpäin taivutettuna. 
2. Anna syljen valua vapaasti suussasi. 
3. Nielaise. 
4. Anna syljen jälleen vapaasti valua suussasi ja aloita samalla ajanotto. 
5. Kun sylkeä on kerääntynyt suunpohjaan, anna syljen valua vapaasti mittalasiin. 
 Älä tee huuli- tai kieliliikkeitä. 
�. Kun mittalasiin on kertynyt noin 2 ml sylkeä, sylje viimeisen kerran ja lopeta ajanotto. 
�. Määritä syljen eritysnopeus. 
 Eritysnopeuden merkintä: Jos sylkeä saadaan kerätyksi esimerkiksi 3,5 millilitraa 5 minuutin aika- 
 na, erittyy minuutissa 3,5 ml/5min = 0,� ml/min.  
8. Vertaile tämän jälkeen saamaasi omaa arvoa annettuihin vertailuarvoihin.

Syljen	puskurikapasiteetin	ja	
stimuloidun	syljen	määrittäminen
1. Aseta petrimaljan pohjalle imukykyistä talouspaperia sopiva kappale ja sen päälle pH-paperiliuska.

2. Pipetoi pH-liuskan päälle niin iso pisara stimuloitua sylkeä, että koko liuska peittyy kerralla.

3. Vertaa 5 minuutin kuluttua saamaasi tulosta (pH-liuskan värimuutosta) annettuun 
 pH-värikarttaan. Määritä värikartasta syljen puskurikapasiteetti. 

4. Syljen puskurikapasiteetti on alhainen, mikäli loppu-pH on 4,0. 
 Syljen puskurikapasiteetti on keskinkertainen, mikäli loppu-pH on 4,5-5,5. 
 Syljen puskurikapasiteetti on suuri, mikäli loppu-pH on �,0.

Huomioi, että värimuutokset voivat olla epätasaisia. Syljen musiini saattaa joskus aiheuttaa täplik-
kyyttä pH-liuskassa. Kun tuloksissa esiintyy enemmän kuin yksi väri, tulkitse aina puskurikapasiteet-
ti alimman arvon mukaan. Toista koe, mikäli epätasaisuus tekee värireaktion mahdottomaksi tulkita.
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Työkirjan	tehtävät
Kysymyksiä	syljestä

1. Mistä sylkeä erittyy?
2. Nimeä sylkirauhaset.
3. Paljonko sylkeä erittyy vuorokaudessa?
4. Mitä sylki on?
5. Mikä on syljen pH normaalisti?
�. Luettele syljen tehtäviä.
�. Mistä johtuu suun kuivuminen?
8. Mitkä ovat suun kuivuuden oireita?
9. Miten suun kuivuutta voidaan helpottaa 

Ristikko

1. Syljen normaali pH on noin �. Tämä on ________________. 
2. Sylki sisältää pääsosin ________________.
3. Syljen kykyä vastustaa happohyökkäystä sanotaan syljen ________________.
4. Sylkirauhasista suurimmat ovat ________________.
5. Sylkeä erittyy suuhun ________________.
�. Syljen eritys ________________ on vähäistä.
�. Riittävä syljen eritys on välttämätön ruoan nauttimiselle, pureskelulle ja sylki helpottaa ________.
8. ________________ purukumin pureskelu lisää syljen eritystä.
9. Syljestä voidaan tutkia hampaiden reikiintymistä aiheuttava ________________. 
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Vastaukset	kysymyksiin
Kysymyksiä	syljestä

1. Mistä sylkeä erittyy? 
 Sylkirauhasista

2. Nimeä sylkirauhaset.
 Korvasylkirauhanen, leuanalussylkirauhanen, kielenalussylkirauhanen, pienet sylkirauhaset (200- 
 400)

3. Paljonko sylkeä erittyy vuorokaudessa? 
 0,5-1 l/vrk

4. Mitä sylki on? 
 99,4 % vettä ja muita aineita 

5. Mikä on syljen pH normaalisti? 
 Noin 7 

�. Luettele syljen tehtäviä. 
 Huuhtelee, suojaa ja kosteuttaa hampaita ja limakalvoja.  
 Sylki auttaa nielemistä ja puhumista. 
 Hyvä syljeneritys ehkäisee kariesta.  
 Sylki tuhoaa tiettyjä mikro-organismeja. Sylki antaa suojan bakteereita, viruksia ja sieniä vastaan. 
 Sylki liuottaa ja välittää makuja ja aloittaa ruoansulatuksen.

�. Mistä johtuu suun kuivuminen? 
 Suu kuivuu, kun syljen eritys vähenee. Syynä voi olla esimerkiksi rasitustila, urheilu tai liikunta.Tupa- 
 kointi, suun kautta hengittäminen, erilaiset sairaudet, monet lääkeaineet, ikä ja hormonaaliset syyt  
 voivat aiheuttaa myös suun kuivumista.

8. Mitkä ovat suun kuivuuden oireita?  
 Kuiva ja pistävä tunne suussa. 
 Limakalvojen ja kielen muutokset. 
 Muuttunut makuaistimus. 
 Vaahtoava, sitkeä sylki. 
 Vaikeudet puhua, niellä tai pureskella. 
 Nopea hampaiden reikiintyminen. 
 Pahanhajuinen hengitys.

9. Miten suun kuivuutta voidaan helpottaa 
 Pese hampaat huolellisesti aamuin ja illoin. 
 Käytä fluorihammastahnaa. 
 Syö säännöllisesti 4-6 kertaa päivässä. Suosi pureskelua vaativaa ruokaa.  
 Vältä sokeria sisältäviä välipaloja. 
 Juo usein vettä ja kostuta suu vedellä. Huuhdo suu ruokailun jälkeen. 
 Käytä ksylitolipurukumia tai -pastilleja.
 Vältä alkoholipitoisia suuvesiä. 
 Vältä tupakkaa ja alkoholia.
 Ole varovainen mausteisen tai suolaisen ruoan suhteen.  
 Suun limakalvoja voi myös kostuttaa sivelemällä niille oliiviöljyä.
 Käytä öisin ilmankostuttajaa. 
 Käy säännöllisesti hammaslääkärillä.
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Ristikko

Avainsana:	LEPOSYLKI
1. Syljen normaali pH on noin �. Tämä on neutraali.
2. Sylki sisältää pääsosin vettä.
3. Syljen kykyä vastustaa happohyökkäystä sanotaan syljen puskurikapasiteetiksi.
4. Sylkirauhasista suurimmat ovat korvasylkirauhaset.
5. Sylkeä erittyy suuhun sylkirauhasista.
�. Syljen eritys yöllä on vähäistä.
�. Riittävä syljen eritys on välttämätön ruoan nauttimiselle, pureskelulle ja sylki helpottaa nielemistä.
8. Ksylitolipurukumin pureskelu lisää syljen eritystä.
9. Syljestä voidaan tutkia hampaiden reikiintymistä aiheuttava bakteeri.
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RAVINTO	JA	SUUN	TERVEYS

Tavoitteet
Oppilas	ymmärtää,	että	säännöllinen	ateriointi	on	hyväksi	hampaille.
Oppilas	ymmärtää,	mikä	merkitys	ravinnolla	on	suun	terveyden	kannalta.
Oppilas	aktivoituu	seuraamaan	omia	ruokailutottumuksiaan.	
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RAVINTO	JA	
SUUNTERVEYS
Ruokavalion monipuolisuudella, säännöllisyydel-
lä ja ajoituksella on keskeinen merkitys niin yleis-
terveydelle kuin hampaiden ja koko suuntervey-
delle. Läheskään kaikki yläkoulua käyvät nuoret 
eivät syö kouluruokaa sellaisena kokonaisuutena, 
jollaiseksi se on tarkoitettu. Nuoret ovat aikuisten 
tapaan kovin nautinnonhaluisia. Tämä ilmenee 
lisääntyneenä makeisten ja virvoitusjuomien ku-
lutuksena. Tällainen kehitys on todellinen uhka 
nuorten hampaiden ja koko suun terveydelle.

Ruokailuaikojen säännöllisyys on yksi tärkeimpiä 
asioita hampaiden terveydestä huolehtimisessa.
Lähes jokainen syömis- ja juomiskerta aiheuttaa 
suussa happohyökkäyksen. Streptococcus mutans 
-bakteerit muodostavat happoja lähes kaikista hii-
lihydraateista. Streptococcus mutans -bakteerit 
käyttävät ravinnokseen sokeria ja tuottavat omassa 
aineenvaihdunnassaan happoja. Hapot syövyttä-
vät hammaskiillettä, jolloin hampaaseen muodos-
tuu kariesta eli reikiä. Hampaat altistuvat happo-
hyökkäykselle aina, kun nautimme jonkinlaista 
ateriaa tai välipalaa. Happohyökkäys suussa kes-
tää noin  puoli tuntia. Happohyökkäyksen aikana 
suun happamuustaso (pH) laskee alle 5,5. Sylki 
pyrkii korjaamaan happojen aiheuttamat vauriot, 
ja kun syljen pH on palautunut normaalille tasol-
le (normaali pH on �), aineosat saostuvat takai-
sin syljestä hampaan pintaan. Sylki toimii  suussa 
puskurina ja palauttaa siten happohyökkäyksessä 
menetettyjä mineraaleja hampaan pintaan. Mut-
ta jos hampaisiin kohdistuu enemmän kuin 5-�  
happohyökkäystä päivän mittaan, ei sylki ehdi 
korjata jatkuvien happohyökkäyksien aiheutta-
mia kiilteen liukenemisia, ja hampaiden reikiin-
tyminen alkaa. Mitä enemmän hiilihydraatteja 
ravinnossa on ja mitä useampia ruokailukertoja 
päivässä on, sitä enemmän muodostuu happoja 
ja todennäköisesti myös reikiä hampaisiin. Soke-
rin määrän lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota 
ruokailukertojen lukumäärään. Hampaat kestävät 
happohyökkäykset, jos ruokailukerrat on rajoitet-
tu 5-� kertaan päivässä. 

Jatkuva sokeria sisältävien elintarvikkeiden, kuten 
makeisten, syöminen ja makeiden ja happamien 
virvoitusjuomien ja mehujen juominen on  hai-

tallista hampaille. Makeisista kaikkein pahimpia 
ovat herkästi hampaisiin tarttuvat toffee ja lakritsi, 
sillä ne tarttuvat tiukasti hampaiden pinnoille ja 
aiheuttavat normaalia pidemmän happohyökkä-
yksen. Perunalastut ovat myös herkästi hampaan 
pinnalle tarttuvia. Jo yksi makeinen aiheuttaa 
suuhun noin puolen tunnin happohyökkäyksen. 
Mitä kauemmin tuote viipyy suussa, sen haitalli-
sempaa se on hampaille, ja mitä nopeammin tuote 
liukenee pois hampaan pinnalta, sitä parempi se 
on hampaille. Makean syömiset ja juomiset tulee 
keskittää aterioiden  yhteyteen. Jos makeaa tekee 
mieli, kannattaa herkkuja nauttia jälkiruoaksi ei-
kä napostella pitkin päivää. 

Happamien ruokien ja juomien käyttöä tulisi vä-
hentää, koska ne aiheuttavat hampaiden eroosio-
ta.  Vältettäviä tuotteita ovat muun muassa  vir-
voitus- ja kolajuomat, urheilu- ja energiajuomat, 
erilaiset mehut, kuten appelsiini- ja omenatäys-
mehut, marjamehut sekä etikkaa sisältävät ruo-
at. Sokerittomat ns. light-juomat kuuluvat myös 
vältettävien ryhmään, sillä ne sisältävät eroosiota 
aiheuttavia happoja. Hapon vaikutusta hampai-
siin voidaan vähentää huuhtomalla suu vedellä tai 
maidolla. 

Marjat, hedelmät ja vihannekset tulisi nauttia 
mieluiten sellaisenaan. Mehut ovat happamampia 
ja aiheuttavat herkemmin hampaiden eroosiota. 
Esimerkiksi porkkanan pH on �,1 ja porkkana-
mehun 4,3. 
Hedelmät ja vihannekset tulisi syödä pureskel-
tavassa muodossa. Hedelmiä pureskellessa syljen 
eritys lisääntyy. Lisääntynyt sylki huuhtelee ham-
paiden pintoja ja pyrkii neutraloimaan suun olo-
suhteita.   

Happamien ruoka-aineiden ja juomien käyttö 
suositellaan liitettäväksi aterioiden yhteyteen.  
Maito ja juusto neutraloivat suun happamuutta. 
Maitotuotteiden ja juuston sisältämä kalsium ja 
fosfaatti vähentävät hammaskiilteen  liukenemis-
ta ja lisäävät sen kiinnittymistä takaisin, eli nämä 
tuotteet edistävät remineralisaatiota. 

Pureskelu on paras syljenerityksen lisääjä. Pures-
kelua vaativat ruoka-aineet, kuten erilaiset täys-
viljatuotteet, kasvikset ja hedelmät, ovat hyväksi 
hampaiden tukikudoksille. Sylki on välttämätön 
suun ja hampaiden terveydelle. Se huuhtelee ham-
paita ja suojelee niitä mikrobeilta. Syljen erityksen 
lisääntyminen auttaa hampaita korjaamaan hap-
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pohyökkäyksen aiheuttamia vaurioita.
Happohyökkäys tulee katkaista nauttimalla ksy-
litolilla makeutettuja tuotteita, kuten purukumia 
tai pastilleja, heti aterian tai välipalan päätteeksi. 
Ksylitoli aterian päätteeksi neutraloi suun hap-
poja ja katkaisee tehokkaasti happohyökkäyksen. 
Ksylitoli ei aiheuta happojen muodostusta, sillä 
kariesbakteerit eivät pysty käyttämään ksylitolia 
ravinnokseen. Ksylitolivalmisteiden säännöllinen 
käyttö heikentää kariesbakteerien mahdollisuuk-
sia tarttua hampaiden pinnoille, mikä lyhentää 
happohyökkäyksien aiheuttamia kiilteen liuke-
nemisjaksoja. Ksylitolipurukumin pureskelu lisää  

syljen eritystä. 
Paras janojuoma on vesi. Sitä tulisi juoda seitse-
män lasillista vuorokaudessa. Hyviä vaihtoehtoja 
ovat myös tavalliset kivennäisvedet, sillä niiden si-
sältämä hiilihappo ei aiheuta eroosiota. Maustetut 
vedet voivat sisältää sokereita ja happoja.  
Rajoita ateriakertojasi yhdistämällä kaksi eril-
listä kertaa yhdeksi selkeäksi välipalaksi. Liitä 
kaikki makeat syötävät aterioiden jälkiru-
oiksi. Älä karsi varsinaisia ateriakertoja, sillä 
se johtaa vain turhiin välipaloihin. Ksylitoli 
katkaisee happohyökkäyksen ja auttaa reikiin-
tymistä vastaan. Paras janojuoma on vesi.

TUOTE	 	 SOKERIPITOISUUS,	%	PAINOSTA

Tuoremehu	 	 10-20	%	 	 	 happamampi	kuin	hedelmät

Ketsuppi	 	 15-20	%

Sinappi		 	 15-20	%

Säilykehedelmät	 15-20	%				

Suklaa	 	 	 60%	täytesuklaa

	 	 	 40-50%	taloussuklaa	 	 (viipyy	suussa	11	min.)

	 	 	 30%	maitosuklaa

Kovakuoriset	

karamellit		 	 90%	 	 	 	 (viipyy	suussa	11	min.)

Toffee	 	 	 70%	 	 	 	 (viipyy	suussa	19	min.)

Jäätelö		 	 15-20%	vaniljajäätelö

	 	 	 40-50%	hillo-	ja	suklaajäätelö	 (viipyy	suussa	5	min.)

Keksit			 	 9%	 	 	 	 (viipyy	suussa	11	min.)

Wienerleipä		 	 30%	 	 	 	 (viipyy	suussa	10	min.)

Banaani	 	 14%	 	 	 	 (viipyy	suussa	3,5	min.)

Näkkileipä	ja	voi	 1%	 	 	 	 (viipyy	suussa	6	min.)

Kahvi	ja	2	sokeripalaa	8%	 	 	 	 (viipyy	suussa	2,5	min.)

Hunaja	ja	paahtoleipä	 19%	 	 	 	 (viipyy	suussa	15	min.)
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ELINTARVIKKEIDEN	SOKERIPITOISUUKSISTA:

Tuote	 	 	 	 	 	 sokeripitoisuus	%	painosta	 kpl	palasokeria	(2,1	g)

Virvoitusjuoma	1/3	litraa	 	 	 	 9-10%	 	 	 	 15

Makeutettu	jogurtti	1,5dl	 	 	 	 15%	 	 	 	 11

Perunalastut	75g	 	 	 	 arvio	 30%	 	 	 	 12

Eng.	lakritsikonvehti	100g	 	 	 arvio	 70%	 	 	 	 35

Kuivatut	rusinat	250g	 	 	 arvio	 50%	 	 	 	 62

Jenkki-purukumi	5x5	tyynyä	 	 	 	 	 	 	 12

Ksylitoli-jenkki	5x5	tyynyä	 	 	 	 	 	 	 	 1

Appelsiini	n.	110g	 	 	 	 	 7%	 	 	 	 4

Jälkiuunileipä	 	 	 	 arvio	 5	%	 	 	 	 6

Kivennäisvesi	1/3	litraa	 	 	 	 0%	 	 	 	 0

(pH	noin	6,	joten	haitaton	hampaille)

Pähkinät	100g	 	 	 	 	 0%	 	 	 	 0

(emäksen	muodostus	nostaa	pH:ta	-	edullinen	vaikutus)

Sulatejuusto	170g	 	 	 	 	 4	 	 	 	 3

(emäksen	muodostus	nostaa	pH:ta	-	edullinen	vaikutus)
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Lähes jokainen syömis- ja juomiskerta aiheuttaa 
suussa puolen tunnin happohyökkäyksen. Ham-
paat altistuvat happohyökkäykselle aina, kun nau-
timme jonkinlaista ateriaa tai välipalaa.

Jos hampaisiin kohdistuu enemmän kuin 5-�  
happohyökkäystä päivän mittaan, sylki ei ehdi 
korjata jatkuvien happohyökkäyksien aiheutta-
mia kiilteen liukenemisia, ja hampaiden reikiin-
tyminen alkaa.

Jatkuva sokeria sisältävien elintarvikkeiden, kuten 
makeisten, syöminen ja makeiden ja happamien 
virvoitusjuomien ja mehujen juominen on haital-
lisinta hampaille.

Happamien ruokien ja juomien käyttöä tulee vä-
hentää, koska ne aiheuttavat hampaiden eroosio-
ta.  

Marjat, hedelmät ja vihannekset tulee nauttia 
mieluiten sellaisenaan. Mehut ovat happamampia 
ja  aiheuttavat hampaiden eroosiota. Hedelmien 
pureskelu lisää syljeneritystä. Lisääntynyt sylki 
huuhtelee hampaiden pintoja ja pyrkii neutraloi-
maan suun olosuhteita.  

Pureskelua vaativat ruoka-aineet, kuten erilaiset 
täysviljatuotteet, kasvikset ja  hedelmät, ovat  hy-
väksi hampaiden tukikudoksille ja ne lisäävät syl-
jen eritystä. 

Ksylitolipurukumi tai -pastilli aterian päätteeksi 
neutraloi suun happoja ja katkaisee tehokkaasti 
happohyökkäyksen. Ksylitolin tehokkuus perus-
tuu siihen, että Streptococcus mutans -bakteerit 
eivät pysty käyttämään ksylitolia ravintonaan.  
Ksylitoli katkaisee siten happohyökkäyksen ja eh-
käisee hampaiden reikiintymistä sekä suojaa, vah-
vistaa ja parantaa  hammaskiillettä.

Ksylitolin käyttö 3-5 kertaa päivässä tuottaa mer-
kittävän lisäsuojan hampaille. Suositeltava ksyli-
tolimäärä on kaksi purkkatyynyä kerrallaan. Ksy-
litolipurukumin pureskeluajaksi suositellaan 5-10 

Ravinto	ja	suun	terveys
Oppilaan	osio

minuuttia kerrallaan. Hampaille parhaina ksylito-
lituotteina voidaan pitää niitä, joilla on Suomen 
Hammaslääkäriliiton suositus. Näistä tuotteista 
on varmistettu, että ne sisältävät riittävästi ksy-
litolia eikä niissä ole suunterveydelle haitallisia 
aineita. Täysksylitolituotteet ovat kaikkein suosi-
teltavimpia.

Paras janojuoma on vesi.

Makeutetut kivennäisvedet voivat sisältää sokerei-
ta ja happoja. 
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Tunnilla	tehtävät	työt
1.	Oppilaat	 keräävät	 kuvia	 ruoka-aineista	 ja	 kokoavat	 niistä	 lautasmallin	 mukaisen	
	 aterian.

Oppilaat tarkastelevat tuottamaansa lautasmallia suunterveyden kannalta ja etsivät lautasmallista ne 
ruoka-aineet, jotka ovat suositeltavia suunterveyden kannalta ja perustelevat valintansa.

2.	Oppilaat	kokoavat	pareittain	koululla	tarjottavasta	ruoasta	lautasmallin	ja	tekevät	
siitä	posterin.	
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3.	Sokerikello

A. Oppilaat merkitsevät sokerikelloon päivittäisten happohyökkäysten lukumäärän.

B. Oppilaat laskevat sen ajan vuorokaudesta, jolloin heidän hampaansa 
a) eivät ole olleet happohyökkäyksen kohteena
b) ovat olleet happohyökkäyksen kohteena.
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2.	Oppilaat		pitävät	ruokapäiväkirjaa	viikon	ajan.	

Ruokapäiväkirjaan oppilaat merkitsevät tarkasti syömisensä ja juomisensa kellonaikoineen. 
Oppilaat  valitsevat ruokapäiväkirjastaan yhden päivän, joka heidän mielestään parhaiten kuvaa hei-
dän omia ruokailutottumuksiaan. Oppilaat pisteyttävät kyseisen päivän ruokavalion opettajan johdolla. 

Oppilaat tutkivat  omien ruokailutottumustensa terveellisyyttä arviointilomakkeen avulla.

RUOKAVALIOSEURANTALOMAKE
Kirjoita luettelo kaikesta, mitä olet syönyt ja juonut viikon aikana. 

Muista myös välipalat ja makeiset. 
Merkitse myös kellonajat.

Kello Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
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Ruokavalion	arviointilomake

1. Kuuluuko ruokavalioosi jokaisesta ruokaympyrän sektorista jotakin?
 - viljatuotteet
 - tuoretuotteet
 - liha, kala tai kana
 - maitotuotteet
 - rasva
 1 piste, jos ruokavaliossa on jokaisesta ruokaympyrän sektorista jotakin 
 0 pistettä, jos kaikista ruokaympyrän sektoreista ei ole jotakin

2. Kuinka usein olet syönyt päivän aikana? 
 1 piste, jos olet syönyt säännöllisesti 4-� kertaa päivässä 
 0 pistettä, jos olet aterioinut tätä harvemmin tai useammin

3. Tarkastele päivän pääaterioita. 
 2 pistettä, jos sinulla on 2 lautasmallin mukaista pääateriaa päivässä 
 1 piste, jos sinulla on ainakin 1 lautasmallin mukainen ateria päivän aikana 
 0 pistettä, jos sinulla ei ole yhtään lautasmallin mukaista ateriaa päivässä

4. Mikä on välipalasi koostumus? 
 1 piste, jos välipalaasi kuuluu viljavalmisteita ja/tai kasviksia ja/tai maitovalmisteita 
 0 pistettä, jos välipalaan ei kuulu viljavalmisteita, kasviksia tai maitovalmisteita

5. Nautitko maitovalmisteita päivän aikana? 
 1 piste, jos olet nauttinut 5-8 dl nestemäisiä maitovalmisteita (esim. maitoa tai piimää) tai 
 5-8 viipaletta juustoa 
 0 pistettä, jos et ole nauttinut päivän aikana riittävästi maitovalmisteita

6. Syötkö jokaisella aterialla tuoretuotteita (esim. vihanneksia, hedelmiä tai marjoja)? 
 2 pistettä, jos jokaisella ateriakerralla eli 4-� kerralla on tuoretuotteita 
 1 piste, jos vain 2-3 kerralla on tuoretuotteita 
 0 pistettä, jos syöt vain 0-1 kertaa tuoretuotteita

7. Herkutteletko makealla päivän aikana? 
 2 pistettä, jos et ole herkutellut makealla päivän aikana 
 1 piste, jos olet nauttinut makeat herkut aterian yhteydessä jälkiruokana 
 0 pistettä, jos olet syönyt makeaa välipalana

8. Lopetatko happohyökkäyksen aterian päätteeksi ksylitolilla? 
 2 pistettä, jos teet sen aina, eli 4-� kertaa päivässä 
 1 piste, jos teet sen harvemmin kuin 4 kertaa päivässä 
 0 pistettä, jos et koskaan käytä ksylitolituotteita

9. Paras janojuoma on vesi. 
 2 pistettä, jos juot päivän aikana vettä noin �-� lasillista 
 1 piste, jos  päivän aikana olet nauttinut vettä janojuomaksi. 
 0 pistettä, jos et juo päivän aikana ollenkaan vettä
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Omien	ruokailutottumusten	tutkiminen

Millaisen arvosanan annat itsellesi omista ruokailutottumuksistasi (monipuolisuus, ruoan laatu, ate-
riakerrat ja merkitys suun terveyden kannalta) asteikolla

0-1-2-3-4-5-�-�-8-9-10-11-12-13-14

jossa 0 = tilanne huonoimmillaan     14 = tilanne parhaimmillaan

Kun olet laskenut omat pisteesi

A.	Kirjaa	asioita,	joista	pisteesi	kertyvät.

B.	Kirjaa	asioita,	joita	voit	korjata	omissa	ruokailutottumuksissasi.
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SUUN	SAIRAUDET
Tavoitteet

Oppilas	tietää	tavallisimmat	suun	sairaudet.
Oppilas	tietää,	miten	karies	syntyy.
Oppilas	tietää	karieksen	eri	vaiheet	ja	miten	niitä	voidaan	ennaltaehkäistä.
Oppilas	tietää,	miten	ientulehdus	ja	hammaskivi	syntyvät.

Olli-Pekka Mahrberg
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Karies
 
Karies on maailman yleisimpiä ja laajimmalle levinneitä infektiosairauksia. Karies eli hampaiden rei-
kiintyminen on Streptococcus mutansin aiheuttama infektiotauti. Karieksen syyt voidaan pelkistetysti 
esittää amerikkalaisen Paul Keyesin esittämällä ympyrämallilla, jossa  ympyrät kuvaavat hampaita, bak-
teereita ja ruokavaliota. Keyesin ympyrät havainnollistavat sen, mikä merkitys ravinnolla, bakteereilla 
ja hampaistolla on karieksen syntymiselle ja karieksen ehkäisemiselle. Kaikkiin näihin ympyröihin 
voidaan vaikuttaa ja siten pyrkiä ehkäisemään kariesta. Niinpä kariesta syntyy vähän henkilölle, jolla 
on suuri bakteerikanta suussa (suuri bakteeriympyrä), mutta hampaiston kannalta terveelliset ravinto-
tottumukset (pieni ravintoympyrä). Henkilölle, jolla taas on runsas bakteerikanta (suuri bakteeriym-
pyrä) ja hampaiden kannalta epäterveelliset ravintotottumukset (suuri ravintoympyrä), syntyy herkästi 
kariesta. Eri henkilöillä nämä ympyrät ovat erikokoiset. Kaikilla ihmisillä on mahdollisuus säilyttää 
hampaat terveinä ja kauniina.
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Sreptococcus mutans -bakteerit ilmaantuvat suu-
hun pian maitohampaiden puhkeamisen jälkeen. 
Bakteerit tarvitsevat hampaat kiinnittymisalustak-
seen. Ne eivät elä hampaattomassa suussa. Niin-
pä Streptococcus mutans -bakteerien tartunta on 
mahdollista vasta ensimmäisten maitohampaiden 
ilmestymisen jälkeen. Useimmiten bakteerien tar-
tunta tapahtuu noin 1,5-2 vuoden iässä. Bakteerit 
tarttuvat lapsen suuhun toisen henkilön syljen vä-
lityksellä, esimerkiksi ensin äidin tai muun hen-
kilön suussa olleen tutin tai lusikan välityksellä. 
Lapsen tuttia ei missään tapauksessa saa puhdis-
taa omassa suussa. Samoja ruokailuvälineitä ei 
saa käyttää lapsen kanssa. Kariesbakteeri tarttuu 
heikosti varhaislapsuuden jälkeen, koska tuolloin 
lapsen suuhun on vakiintunut oma bakteerikan-
tansa. Hampaistoon kotiuduttuaan Streptococcus 
mutans -bakteerit pysyvät suussa niin kauan kuin 

Karieksen	synty

hampaatkin. Bakteerien määrään voidaan vaikut-
taa, mutta kokonaan niitä ei pystytä poistamaan. 
Maitohampaista bakteerit siirtyvät aikanaan syl-
jen mukana pysyviin hampaisiin. Reikiintymistä 
tapahtuu lapsuudessa helposti ja nopeasti, koska 
hampaiden kovettuminen (mineralisaatio) on 
kesken. Pehmeä hammas reikiintyy helposti.

Streptococcus mutans -bakteerit käyttävät ra-
vinnokseen sokeria ja tuottavat omassa aineen-
vaihdunnassaan happoja. Bakteerit muodostavat 
happoja lähes kaikista hiilihydraateista. Hapot 
syövyttävät hammaskiillettä, jolloin hampaaseen 
muodostuu kariesta eli reikiä. Lähes jokainen syö-
mis- ja juomiskerta aiheuttaa suussa happohyök-
käyksen. Hampaat altistuvat happohyökkäykselle 
aina, kun nautimme jonkinlaista ateriaa tai väli-
palaa. Jatkuva sokeria sisältävien elintarvikkei-

Hapon synnyttämä 
vaurio kiilteen 

pinnassa
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den, kuten makeisten syöminen on haitallisinta 
hampaille. Makeisista pahimpia ovat hampaisiin 
tarttuvat toffee ja lakritsi, silla ne aiheuttavat nor-
maalia pidemmän happohyökkäyksen.

Mitä enemmän hiilihydraatteja ravinnossa on ja 
mitä tiheämpiä ruokailukerrat ovat, sitä enem-
män happoja muodostuu ja samalla todennäköi-
sesti myös reikiä hampaisiin. Happohyökkäyksen 
aikana suun happamuustaso (pH) laskee alle 5,5 
tasolle, kun syljen normaali pH on noin �. Hap-
pamissa olosuhteissa hampaan kiille, elimistön 
kovin aine, alkaa liueta. Happohyökkäys kestää 
noin 30 minuuttia. Happohyökkäys  liuottaa kal-
siumsuoloja hampaan pinnasta, tapahtuu demi-
neralisaatio. Normaalisti sylki pyrkii korjaamaan 
happojen aiheuttamat vauriot, ja kun syljen pH 
on palautunut normaalille tasolle, suolat saos-
tuvat takaisin syljestä hampaan pintaan. Ilmiötä 
kutsutaan remineralisaatioksi. Sylki toimii  suussa 
puskurina  ja palauttaa siten happohyökkäyksessä 
menetettyjä mineraaleja hampaan pintaan. Mutta 
jos hampaisiin kohdistuu lukuisia happohyökkä-
yksiä päivän mittaan, sylki ei ehdi korjata jatku-
vien happohyökkäyksien aiheuttamia kiilteen liu-
kenemisia, ja hampaiden reikiintyminen alkaa. 

Hampaiden reikiintymistä eli kariesta voidaan  
ehkäistä rajoittamalla päivittäisten syömis- ja 
juomiskertojen määrä 5-� kertaan vuorokaudes-
sa. Kaikki makeat ruoat ja juomat tulee nauttia  
muun ruokailun yhteydessä. Lisäksi hampaat tu-
lee harjata kahdesti päivässä fluorihammastahnal-
la, ja hammasvälit tulee puhdistaa säännöllisesti. 
Fluorihammastahnalla vähintään kaksi kertaa 
päivässä harjaavien henkilöiden hampaat kestävät 
normaalisti 5-� happohyökkäystä päivässä. 

Puhtaille hampaiden pinnoille ei tule reikiä. Ham-
paita harjatessa tulee muistaa, että kaikki happa-
mat elintarvikkeet, kuten sitrushedelmät, täys- ja 
marjamehut, limsat, urheilujuomat ym., liuotta-
vat hampaiden pintaa paitsi sokerinsa myös hap-
pamuutensa vuoksi. Tällaisten elintarvikkeiden 
nauttimisen jälkeen hampaita ei saa heti harjata. 
Hapan tuote on pehmentänyt hampaan pintaa, 
ja hammasharja poistaa pehmeän kerroksen, jos 
harjaus tapahtuu heti happamen nauttimisen jäl-
keen. Suositeltava  tauko ennen harjausta on noin 
0,5-1 tuntia.

Ksylitolipurukumia tai -pastilleja on hyvä käyttää 
aina aterioiden päätteeksi. Ksylitolipurukumi tai 
-pastilli neutraloi suun happoja ja katkaisee te-
hokkaasti happohyökkäyksen. Ksylitoli ei aiheuta 
happojen muodostusta, sillä kariesbakteerit  eivät 
pysty käyttämään ksylitolia ravinnokseen. Ksyli-
tolivalmisteiden säännöllinen käyttö heikentää ka-
riesbakteerien mahdollisuuksia tarttua hampaiden 
pinnoille. Samalla lyhenevät happohyökkäyksien  
aiheuttamat kiilteen liukenemisjaksot. Ksylitoli-
purukumin pureskelu lisää syljen eritystä. Tämä 
on erittäin merkittävää, sillä sylki huuhtelee ham-
paiden pinnoilta ja suusta päivittäin mihrobeja 
ruoansulatuskanavaan. On kuitenkin huomatta-
va, että hampaille parhaina ksylitolituotteina voi-
daan pitää niitä, joilla on Suomen Hammaslääkä-
riliiton suositus. Näistä tuotteista on varmistettu, 
että ne sisältävät riittävästi ksylitolia eikä niissä ole 
suun terveydelle haitallisia aineita. Täysksylitoli-
tuotteet ovat kaikkein suositeltavimpia.

Maito ja juusto neutraloivat myös suun happa-
muutta. Maitotuotteiden ja juuston sisältämä 
kalsium ja fosfaatti vähentävät hammaskiilteen  
liukenemista ja lisäävät sen kiinnittymistä takai-
sin, eli nämä tuotteet edistävät remineralisaatiota. 
Niinpä aterian voi aivan hyvin lopettaa juuston 
nauttimiseen. 

Fluorihammastahnan käyttäminen on tärkeää, 
koska fluorilla on kyky kiihdyttää remineralisaa-
tiota. Remineralisaatio tehostuu huomattavasti 
fluorin läsnäollessa. Fluori kykenee hillitsemään 
kariesbakteerien metaboliaa ja se ehkäisee siten 
kiilteen liukenemista sellaisilla pinnoilla, joilta 
kariesbakteerin täydellinen poistaminen ei ole 
mahdollista. Fluorin vaikutus on paikallinen, ja 
sen vuoksi fluorin käyttö säännöllisesti kaksi ker-
taa päivässä on ehdottoman tärkeää. 
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KARIES

Maitoposkihampaan karies Karies on poistettu.

Paikkaus yhdistelmämuovilla Kuvat: Eino Ignatius



80 Suunhoito-opas yläkouluille

Karieksen	eri	asteet

Reiän	eteneminen	kiilteeseen	
ja	hammasluuhun.

Syvä	karies	poskihampaassa. Kuva: Eino Ignatius

Reiän	eteneminen	
syvemmälle	hammasluuhun.

Reiän	eteneminen	lähelle	
hampaan	ydintä
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Juurikaries,	aiheuttajina	huono	suuhygienia	ja	virheelliset	ravintotottumukset. Kuva: Eino Ignatius
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Ientulehdus	eli	gingiviitti
Biofilmin eli bakteeriplakin kerääntyminen ienrajaan aiheuttaa ientulehduksen. Ientulehdus kehittyy 
2-10 päivässä, kun plakkia alkaa kerääntyä puhdistamattomalle hampaan pinnalle ienrajaan. Terve ien 
on vaaleanpunainen, kiinteä eikä vuoda verta. Ientulehduksen oireita ovat ikenien arkuus, turvotus ja 
verenvuoto hampaita harjattaessa. Paha haju ja maku suussa kertovat usein suussa olevasta ientuleh-
duksesta. Ientulehdus on seurausta huonosta suuhygieniasta. Hampaiden ja hammasvälien puhdista-
minen fluoripitoisella hammastahnalla kaksi kertaa päivässä riittää poistamaan bakteeriplakin ja sitä 
kautta ientulehduksen. Ientulehduksen ehkäisy perustuu siten mahdollisimman hyvään päivittäiseen 
suuhygieniaan, jossa hampaat harjataan säännöllisesti kaksi kertaa päivässä fluoripitoisella hammastah-
nalla ja hammasvälit puhdistetaan asianmukaisesti, esimerkiksi hammaslangalla.

Paha	ientulehdus,	noin	10-vuotias	tyttö Kuvat: Eino Ignatius
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Hammaskivi
Hammaskiveä muodostuu, kun hampaiden pinnoilla olevaan bakteeriplakkiin sekoittuu syljestä mi-
neraaleja. Poistamaton bakteeriplakki kivettyy siten hammaskiveksi. Hammaskivi on kovettunutta 
bakteeriplakkia, jota ei saada harjaamalla pois. Vain hammaslääkäri ja suuhygienisti voivat poistaa 
hammaskiven.Vaikeasti puhdistettaviin hammaspintoihin ja hammasväleihin kerääntyy kaikkein hel-
poimmin hammaskiveä.

Parodontiitti
Jos alkanut ientulehdus saa edetä ilman hoitoa, seurauksena voi olla parodontiitti eli hampaan kiinni-
tyskudossairaus. Parodontiitissa bakteeriplakki tunkeutuu vähitellen ikenen alle, ja ikenen ja hampaan 
väliin  muodostuu taskumainen tila. Tällöin ien irtoaa hampaasta ja syntyy ientaskuja. Samalla ham-
masta kiinnittävä leukaluu alkaa vetäytyä. Etenevä bakteeriplakki tuhoaa hammasta luuhun kiinnittä-
viä sidekudossäikeitä, mikä aiheuttaa vähitellen hampaan irtoamisen kuopastaan.

Kiinnityskudossairauden eli parodontiitin oireena on aluksi ientulehdus, jonka myötä esiin tulevat ike-
nien punoitus, turvotus, arkuus ja ienverenvuoto hampaita harjattaessa. Ientaskujen muodostuminen, 
hammasvälien suureneminen ja hampaiden heiluminen osoittavat parodontiitin edenneen jo varsin 
pitkälle. 

Hampaiden kiinnityskudossairauksien ehkäisy perustuu mahdollisimman huolelliseen päivittäiseen 
suuhygieniaan ja muodostuneen hammaskiven poistamiseen säännöllisesti. 

Hampaiden kiinnityskudossairaudet ovat yleisiä tupakoitsijoiden keskuudessa.
Tupakoitsijan kiinnityskudossairauden paraneminen on heikkoa, koska verenkierto on heikentynyt 
ikenien alueella.
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AFTAT
Aftat ovat suun limakalvoilla esiintyviä pieniä, kipeitä haavaumia. Niitä esiintyy noin puolella ihmisis-
tä elämänsä aikana, ja ne ilmaantuvat ensi kerran yleensä lapsuusiässä. Aftoja voi esiintyä myös useam-
malla perheenjäsenellä, mikä voi johtua perinnöllisestä alttiudesta. Aftat eivät tartu.

Yleensä varsinaisen aftan ilmestymistä edeltää kutiava tunne sillä alueella, johon afta �–24 tunnin ku-
luessa ilmaantuu. Aftat uusiutuvat  herkästi. Tarkkaa syytä aftojen syntymiselle ei tiedetä. Ne saattavat 
johtua kehon autoimmuunireaktiosta, jolloin  elimistön omat solut hyökkäävät suun pintakudoksen 
soluja vastaan. Raudan ja eräiden vitamiinien, kuten B12- tai C-vitamiinin puute, ruoka-aineallergia, 
keliakia, stressi ja yleistilan heikkeneminen flunssan jälkeen voivat olla yhteydessä aftojen syntymi-
seen.

Suurin osa aftoista paranee itsekseen noin �–10 vuorokaudessa. Hyvä suuhygienia lievittää kipua. 
Suuta voi huuhdella desinfioivalla suuvedellä. Apteekista voi ostaa ilman reseptiä aftan päälle laitettavia 
limakalvotabletteja, jotka usein helpottavat oireita ja nopeuttavat paranemista. Hammastahnaksi tulisi 
valita sellainen tahna, jossa ei ole vaahtoavaa natriumlauryylisulfaattia.

     Afta limakalvolla

YSKÄNROKKO
Yskänrokko on Herpes simplex -viruksen aiheuttama tulehdus. Vaikka suurin osa väestöstä on viruk-
sen kantajia, kaikille ei tule yskänrokkoa. Tartunta saadaan usein varhaislapsuudessa, esimerkiksi joko 
muilta perheenjäseniltä tai leikkitovereilta. Virus tarttuu suoraan tulehtuneen huulen kosketuksesta. 
Virus läpäisee ihon ja tunkeutuu hermosäikeeseen ja hermosolmukkeeseen. Virus jää  elämään lepo-
vaihetta, kunnes se aktivoituu uudelleen.
Viruksen voivat aktivoida esimerkiksi stressi, henkinen paine, väsymys, kuukautiset, voimakas tun-
nereaktio, ihovaurio, auringonvalo tai pelkästään masentuneisuuden tunne.
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Suun	sairaudet
Oppilaan	osio
Karies eli hampaiden reikiintyminen on Streptococcus mutansin aiheuttama infektiotauti. Kaikilla 
meillä on mahdollisuus säilyttää hampaat terveinä ja kauniina.

Streptococcus mutans -bakteerit käyttävät ravinnokseen sokeria ja tuottavat omassa aineenvaihdun-
nassaan happoja. Bakteerit muodostavat happoja lähes kaikista hiilihydraateista. Hapot syövyttävät 
hammaskiillettä, jolloin hampaaseen muodostuu kariesta eli reikiä. Lähes jokainen syömis- ja juomis-
kerta aiheuttaa happohyökkäyksen suussa. Hampaat altistuvat happohyökkäykselle aina, kun nau-
timme jonkinlaista ateriaa tai välipalaa. Jatkuva sokeria sisältävien elintarvikkeiden, kuten makeisten, 
syöminen on haitallisinta. Makeisista pahimpia ovat hampaisiin tarttuvat toffee ja lakritsi, sillä ne 
aiheuttavat normaalia pidemmän happohyökkäyksen.
 
Happohyökkäys kestää noin 30 minuuttia. Jos hampaisiin kohdistuu lukuisia happohyökkäyksiä päi-
vän mittaan, sylki ei ehdi korjata niiden aiheuttamia kiilteen liukenemisia, ja hampaiden reikiintymi-
nen alkaa. 

Karieksen syntymiseen eli hampaiden reikiintymiseen voidaan vaikuttaa rajoittamalla päivittäisten 
syömis- ja juomiskertojen määrä 5-� kertaan vuorokaudessa. 

Ksylitolipurukumia tai -pastilleja on hyvä käyttää aina aterioiden päätteeksi happohyökkäyksen kat-
kaisemiseksi. Ksylitolipurukumi tai -pastilli aterian päätteeksi neutraloi suun happoja ja katkaisee te-
hokkaasti happohyökkäyksen. Ksylitoli ei aiheuta happojen muodostusta, sillä kariesbakteerit eivät 
voi käyttää sitä ravinnokseen. Ksylitolivalmisteiden säännöllinen käyttö heikentää kariesbakteerien 
mahdollisuuksia tarttua hampaiden pinnoille, ja tämä lyhentää happohyökkäyksien aiheuttamia kiil-
teen liukenemisjaksoja. Ksylitolipurukumin pureskelu lisää syljen eritystä. Sylki huuhtelee hampaiden 
pintoja.

Hampaille parhaina ksylitolituotteina voidaan pitää niitä, joilla on Suomen Hammaslääkäriliiton suo-
situs. Näistä tuotteista on varmistettu, että ne sisältävät riittävästi ksylitolia. Täysksylitolituotteet ovat 
turvallisimpia.
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Ientulehdus	eli	gingiviitti

Bakteeriplakin kerääntyminen ienrajaan aiheuttaa ientulehduksen. Ientulehdus kehittyy 2-10 päivässä.

Terve ien on vaaleanpunainen ja kiinteä, eikä se vuoda verta. 
Ientulehduksen oireita ovat ikenien arkuus, turvotus ja verenvuoto hampaita harjattaessa. Paha haju 
ja maku suussa kertovat usein suussa olevasta ientulehduksesta. Ientulehdus on seurausta huonosta 
suuhygieniasta. 
Hampaiden ja hammasvälien puhdistaminen fluoripitoisella hammastahnalla kaksi kertaa päivässä riit-
tää poistamaan bakteeriplakin ja sitä kautta ientulehduksen. 

Hammaskivi
Poistamatta jäänyt bakteeriplakki kivettyy hammaskiveksi. Hammaskivi on kovettunutta bakteeriplak-
kia, jota ei saada harjaamalla pois. 

Parodontiitti

Jos alkanutta ientulehdusta ei hoideta, seurauksena voi olla parodontiitti eli hampaan kiinnityskudos-
sairaus. Etenevä bakteeriplakki tuhoaa hammasta luuhun kiinnittäviä sidekudossäikeitä, mikä aiheut-
taa hampaan irtoamisen kuopastaan.
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Tunnilla	tehtävät	työt
1.	Oppilaat	tutkivat	mikroskoopilla	sekä	terveitä	että	reikiintyneitä	hampaita.

2.	Selosta	karieksen	syntyminen	annetun	kuvasarjan	avulla.
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Työkirjan	tehtävät
Kysymyksiä	suun	sairauksista:

1. Mikä plakki on?

2. Mikä on ihmisen kehon kovin aine?

3. Mitä hammaskivi on? 
 
4. Mistä johtuu verenvuoto ikenistä hampaita harjattaessa?

5. Miten karies kehittyy?

�. Miten kariesta voidaan ennaltaehkäistä?

�. Onko hammaskiven poisto ulkonäköön liittyvää hoitoa?

8. Tuleeko lemmikkieläimille, esimerkiksi kissoille ja koirille, ientulehdusta ja hammaskiveä? 

9. Miksi hammaslääkärissä tarvitsee käydä, vaikka hampaissa ei ole reikiä? 

10. Aiheuttavatko rikkinäiset hampaat sairauksia?
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Ristikko

1. Streptococcus mutans ________________ aiheuttaa reikiä hampaisiin. 
2. ________________ on kovettunutta bakteeriplakkia.   
3. Harjalla poistamaton ________________ kivettyy hammaskiveksi. 
4. ________________ kehittyy 2-10 päivässä, kun plakkia alkaa kerääntyä puhdistamattomalle 
 hampaan pinnalle ienrajaan. 
5. ________________ = hammasluu. 
�. ________________ ______________ on kariesta aiheuttava bakteeri.
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Vastaukset	kysymyksiin
Kysymyksiä	suun	sairauksista:

1. Mikä plakki on? 
 Plakki on bakteeripeitettä eli biofilmiä hampaan pinnalla. Jos sitä ei harjata pois hampaan pinnoilta, 
 syntyy helposti ientulehdusta ja kariesta.

2. Mikä on ihmisen kehon kovin aine? 
 Hammaskiille. Hammaskiilteen tehtävä on suojata hammasta reikiintymiseltä. 

3. Mitä hammaskivi on? 
 Hammaskivi on kovettunutta bakteeripeitettä eli biofilmiä. 

 Bakteeripeite kovettuu hammaskiveksi syljen ja bakteerien aineenvaihdunnan vaikutuksesta. 
 Hammaskiven muodostus on yksilökohtaista, joillekin sitä muodostuu enemmän ja toisille ei juuri 
 ollenkaan. On tärkeää, että hammaskivi poistetaan säännöllisin väliajoin. Pitkälle edennyt hammaski- 
 vi ja tulehdus voi johtaa hampaiden irtoamiseen. Hammaskiven voi poistaa hammaslääkäri tai suuhy 
 gienisti.

4. Mistä johtuu verenvuoto ikenistä hampaita harjattaessa? 
 Verenvuoto ikenistä on merkki  ientulehduksesta. Tulehtuneista ikenistä bakteerit voivat edetä 
 hampaiden kiinnityskudoksiin ja  edelleen verenkierron kautta muualle elimistöön. Tulehdus voi edetä 
 kivuttomana pitkälle ja sen seurauksena hampaat voivat alkaa heilua. Näin voidaan menettää 
 terveetkin hampaat, ilman että hampaissa on reikiä.

5. Miten karies kehittyy? 
 Alkuvaiheessa oleva karies näkyy hampaan pinnalla joko tummaksi värjäytyneenä alueena tai 
 valkoisena täplänä. Pidemmälle kehittyneessä kariesvauriossa hampaan pinta alkaa pehmentyä.   
 Terve kiillepinta on kovaa.    
 Alkavan karieksen voi jokainen itse pysäyttää noudattamalla hammashoitolan antamia ohjeita. Jos 
 alkuvaiheessa oleva kariespinta pidetään puhtaana, sylki ja hammastahnassa oleva fluori pääsevät 
 vahvistamaan pintaa. Kun lisäksi syödään ja juodaan vain ateria-aikoina ja käytetään säännöllisesti  
 ksylitolipurukumia tai -pastilleja, voi karieksen etenemisen saada pysähtymään. Pysäyttämätön karies  
 etenee hammasluuhun, jossa se leviää nopeammin, koska hammasluu on kiillettä pehmeämpää. Jos  
 hammasta ei tällöin paikata, karies pääsee hampaan ytimeen eli pulpaan asti, ja silloin joudutaan teke- 
 mään juurihoito.

�. Miten kariesta voidaan ennaltaehkäistä?. 
 Keinoja ovat säännöllinen hampaiden harjaus fluorihammastahnalla kaksi kertaa päivässä kahden  
 minuutin ajan, hammasvälien puhdistus säännöllisesti, 4-6 ruokailukertaa päivässä välttäen väliajoilla  
 tapahtuvaa napostelua sekä ksylitolipurukumin tai -pastillien säännöllinen käyttö. Hammashoitolasta  
 saa tarkempia henkilökohtaisia ohjeita.

�. Onko hammaskiven poisto ulkonäköön liittyvää hoitoa? 
 Hammaskiven poisto vaikuttaa ulkonäköön, mutta sillä on erityisen suuri merkitys sekä suun sairauk- 
 sien että tiettyjen yleissairauksien synnyn ehkäisyssä. Hammaskiven poisto vähentää ientulehduksia  
 ja kiinnityskudosten tuhoutumista. Kun hammaskivi poistetaan, onnistuu hampaiden puhdistus   
 paremmin. Poistamalla pehmeä bakteeripeite hampaiden pinnoilta estetään suun bakteerien pääsy  
 verenkiertoon vaikuttamaan koko yleisterveyteen.
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8. Tuleeko lemmikkieläimille, esimerkiksi kissoille ja koirille, ientulehdusta ja hammaskiveä?  
 Tulee aivan samalla tavalla kuin ihmisenkin hampaistoon. Lemmikkiä kannattaa totuttaa  
 hampaiden harjaamiseen aivan pienestä pitäen.

9. Miksi hammaslääkärissä tarvitsee käydä, vaikka hampaissa ei ole reikiä?  
 Hammaslääkäri tutkii suusta muutakin kuin reiät, esimerkiksi ientulehduksen, hammaskiven, 
 hampaiden kulumisen, limakalvot ja purentatasapainon. Samalla sovitaan säännöllinen ja yksilöllinen  
 hoitoväli. Kun havaitut sairaudet hoidetaan varhaisvaiheessa, saadaan parempi hoitotulos ja hoito tulee  
 myös halvemmaksi.
 
10. Aiheuttavatko rikkinäiset hampaat ja suun tulehdukset sairauksia? 
 Kyllä. Suun terveydellä on tärkeä merkitys ihmisen koko yleisterveydelle. Huono suun terveys voi olla  
 osasyy esimerkiksi sydänsairauksille, ja se vaikuttaa kroonisten sairauksien hoitotasapainon hallintaan, 
 esimerkiksi diabetekseen. Toisaalta diabetes heikentää suun terveyttä.

Ristikko	

Avainsana:	KARIES

1. Streptococcus mutans -bakteeri aiheuttaa reikiä hampaisiin. 
2. Hammaskivi on kovettunutta bakteeriplakkia. 
3. Harjalla poistamaton bakteeriplakki kivettyy hammaskiveksi. 
4. Ientulehdus kehittyy 2-10 päivässä, kun plakkia alkaa kerääntyä puhdistamattomalle hampaan 
 pinnalle ienrajaan. 
5. Dentiini = hammasluu. 
�. Streptococcus mutans on kariesta aiheuttava bakteeri.
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Sanaselitystehtävät:
Oppilaat pelaavat ryhmissä. Joko oppilaille annetaan käsitteet valmiina tai he voivat itse miettiä aihee-
seen liittyviä käsitteitä etukäteen. Jokainen oppilas vuorollaan selittää omaa käsitettään toisille siten, 
ettei hän saa sanoa käsitteen nimeä. Oikein ensimmäisenä arvannut saa pisteen. Eniten pisteitä saanut 
oppilas on voittaja. 

Hirsipuutyyppiset	tehtävät:	
Hirsipuutyyppisten tehtävien avulla voidaan testata oppilaiden käsitteiden tietämystä. Oppilaat ar-
vuuttelevat käsitettä arvaamalla kyseessä olevaan käsitteeseen liittyvän kirjaimen kerrallaan. Mikäli 
kirjainta ei ole käsitteessä, piirretään hirsipuuhun aina yksi viiva lisää.
Käsitettä voidaan etsiä luokan kanssa yhteisesti tai oppilaat voivat ryhmissä pelata hirsipuuta.  
Oppilaat voivat itse miettiä aiheeseen liittyviä käsitteitä tai opettaja voi antaa käsitteet oppilaille.

Sanoina	esimerkiksi:

Karies

Ientulehdus

Gingiviitti

Parodontiitti

Hammaskivi

Dentiini

Biofilmi

Bakteeriplakki

Streptococcus mutans

Kiille

Kiinnityskudossäikeet
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Kotona	tehtävät	työt
Jokainen sokeria sisältävä suupala aiheuttaa puolen tunnin happohyökkäyksen hampaitasi vastaan. Vä-
ritä kelloon punainen puolituntinen joka kerran, kun olet syönyt sokeria sisältävää ruokaa tai juonut 
sokeroituja juomia.

Kuinka pitkä happohyökkäys tulee sinun kellostasi yhteensä? Hampaasi kestävät 2-3 tunnin happo-
hyökkäyksen vielä hyvin, mutta eivät enempää.
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HAMMASEROOSIO
Tavoitteet

Oppilas	ymmärtää:
Mitä	eroosio	on?
Mitkä	ovat	eroosion	merkit?
Mitkä	ovat	eroosion	ulkoiset	ja	sisäiset	syyt?
Mikä	on	syljen	merkitys	eroosiossa?
Mitkä	ovat	eroosion	seuraukset?
Miten	eroosiota	ehkäistään	ja	hoidetaan?

Eroosion	merkit:	hampaan	kiilteen,	purupintojen	ja	uurteiden	kuluminen.						Kuva: Eino Ignatius
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HAMMASEROOSIO
Hampaiden eroosio on lisääntynyt selvästi viime vuosien aikana. Siitä kärsii noin kymmenesosa suo-
malaisista. Yksi suurimmista syistä eroosion kasvuun on happamien virvoitusjuomien ja happamien 
energia- ja urheilujuomien lisääntynyt käyttö. 

Eroosiolla tarkoitetaan hampaiden kiilteen kemiallista liukenemista happoihin. Eroosion syyt voivat 
olla joko ulkoisia tai sisäisiä. Sisäisistä syistä johtuvaa eroosiota aiheuttavat erilaiset sairaudet, kuten 
anorexia nervosa, bulimia, keliakia, astma ja mahahaava. Jatkuva oksentelu, närästys, röyhtäisyt tai 
happamat maut suussa aiheuttavat myös eroosiota.
 
Ulkoista eroosiota aiheuttavat happamat juomat, joita ovat täysmehut, virvoitus- ja kolajuomat, urhei-
lu- ja energiajuomat, marjamehut, jäätee, kevytjuomat ja alkoholijuomista siiderit, ”lonkerot” ja viinit. 
Näiden lisäksi eroosiota aiheuttavat happamat hedelmät, kuten sitrushedelmät, sekä ruoka-aineista 
etikkasäilykkeet ja viinietikka. Ryhmään kuuluvat myös erilaiset poretablettijuomat.

Aiheuttaakseen eroosiota ruoka-aineen tai juoman tulee olla happamuudeltaan alle hammaskiilteen 
sieto-pH:n, joka on 5,5. Syljen normaali pH on noin �. Vähäinen syljeneritys herkistää eroosiolle, sillä 
syljen erityksen vähetessä syljen hampaita ja limakalvoja huuhteleva ja puskuroiva vaikutus heikentyy. 
Orgaaniset hapot, kuten sitruunahappo, viinihappo, omenahappo ja etikkahappo, ovat voimakkaita 
kiilteen liuottajia. Näistä nimenomaan sitruunahapolla on erittäin suuri kiillettä liuottava vaikutus. 
Epäorgaanisista hapoista kolajuomien sisältämä fosforihappo on yhtä tehokas kiilteen liuottaja kuin 
sitruunahappo. 

Alla on lueteltu tavallisimpien juomien pH-lukuja. Arvot on mitattu samana päivänä, lämpötila oli 
noin 20 astetta. Lämpötila vaikuttaa jonkin verran tulokseen.

–  Jäätee 3,�
–  Appelsiinitäysmehu (Juice) 3,8
–  Tavallinen limsa 3,0
–  Kolajuoma 2,5
–  Kevytkolajuoma 2,8
–  Kevytmehu 3,1
–  Energiajuoma 2,8
–  Painonhallintajuoma 3,2
–  Tee ilman sokeria 5,3*
–  Kahvi ilman sokeria 4,95*
–  Maitokahvi ilman sokeria �,52
–  Sokeroitu kahvi 4,8�*
–  Piimä 4,4*
(Luettelossa *:lla merkityt juomat eivät sisällä hampaita liuottavia happoja eivätkä siten aiheuta 
eroosiota, vaikka pH on alle 5,5.)
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Hampaiden liuottamista erilaisissa juomissa

1.	Kolajuoma	 2.		Appelsiinitäysmehu

3.		Vadelmajuoma 4.	Light-kolajuoma
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7.	Erikoiskahvi

9.		Viinietikka

5.	Virvoitusjuoma	1							

11.	Kivennäisvesi 12.	Jäätee

6.	Maito

10.	Maustettu	kivennäisvesi

8.	Puolukkamehu
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																	13.	Urheilujuoma 14.		Virvoitusjuoma	2	

15.	Energiajuoma 16.		Vadelmamehu

17.	Maitokahvi 18.	Kahvi	ilman	maitoa

					19.		Tee
Kuvat: Olli-Pekka Mahrberg
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Eroosiovauriot näkyvät ensimmäisenä etuhampaissa, joita hapan tuote suuhun tullessaan koskettaa ja 
jossa syljen huuhteleva vaikutus on vähäistä.  Eroosion merkkejä ovat kiilteen liukeneminen, hammas-
pintojen himmentyminen, purupintojen kuluminen, hammasluun ja jopa hampaan ytimen paljastu-
minen sekä  hampaan kärkien rispaantuminen ja hampaiden vihlominen. Jos juomassa on happojen 
lisäksi sokereita, se aiheuttaa lisäksi reikiintymistä.

Urheilujuomia nautitaan yleensä fyysisen rasituksen aikana tai sen jälkeen, jolloin syljeneritys on al-
hainen. Tämä aiheuttaa sen, että urheilujuomat vielä herkemmin liuottavat kemiallisesti hampaiden 
kiilteen pintaa ja urheilujuomia käyttävät henkilöt altistuvat herkemmin eroosiolle. Syljellä on erittäin 
suuri merkitys eroosion synnyssä ja sen rajoittajana, sillä sylki huuhtelee, laimentaa ja puskuroi suuhun 
tulleet hapot. 

Miten	ehkäistä	eroosiota
Hammaseroosiota voi ehkäistä omilla elintavoillaan. Happamien ruokien ja juomien käyttöä tulisi 
vähentää. Vältettäviä tuotteita ovat mm. virvoitus- ja kolajuomat, urheilu- ja energiajuomat, erilaiset 
mehut, kuten appelsiini- ja omenatäysmehut sekä marjamehut, sitrushedelmät sekä etikkaa sisältävät 
ruoat. Sokerittomat ns. light-juomat kuuluvat myös vältettävien ryhmään, sillä ne sisältävät eroosiota 
aiheuttavia happoja. Happamien juomien vähittäinen siemailu, jolloin happo pääsee useamman tun-
nin ajan vaikuttamaan ja vahingoittamaan hampaiden kiillettä, on erittäin vaarallista hampaille. Lisäk-
si tapa, miten hapan juoma nautitaan, vaikuttaa siihen, miten erosoiva happaman juoman vaikutus on. 
Happamat juomat voidaan nauttia pillillä, jolloin ne eivät joudu kosketukseen etuhampaiden kanssa. 
Eroosion voimakkuus kasvaa, mikäli hapanta juomaa pidetään suussa ennen nielemistä. Tällöin hapot 
pääsevät pitempään liuottamaan kiillettä.  Hapon vaikutusta hampaisiin voidaan vähentää huuhtomal-
la suu vedellä tai maidolla. 

Hedelmät ja vihannekset tulee syödä pureskeltavassa muodossa. Mehu lisää happaman aineen erosoivaa 
vaikutusta. Kun hedelmiä pureskelee, syljeneritys lisääntyy, mikä suojaa hampaita monin tavoin. Li-
sääntynyt sylki huuhtelee hampaiden pintoja ja pyrkii neutraloimaan suun happamuutta. Porkkanan 
pH on �,1 ja porkkanamehun 4,3. Hedelmiä tai vihanneksia ei ole suotavaa puristaa mehuiksi. 

Vaikea	eroosio.	Eroosion	merkit	näkyvät	etuhampaissa:
kiilteen	liukeneminen,	hampaan	purupintojen	ja	uurteiden	kuluminen..

Kuva: Eino Ignatius
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Kotimaiset marjat ovat varsin happamia. Silti niihin ei tulisi lisätä sokeria. Sokerin lisääminen aihe-
uttaa eroosion lisäksi happohyökkäyksen hampaille. Mehunjuonnin sijaan vihannekset ja hedelmät 
tulisi nauttia sellaisenaan. Hedelmistäkin kannattaisi valita sellaiset, jotka ovat vähemmän happamia. 
Sitrushedelmien jatkuvaa syöntiä tulisi välttää.  

Happamien ruoka-aineiden ja juomien käyttö tulisi ehdottomasti liittää aina aterioinnin yhteyteen ja 
käyttää samalla maitotuotteita. 

Hampaita ei saa harjata välittömästi ennen tai jälkeen happaman nauttimisen. Happoaltistuksen jäl-
keen hammaskiille on pehmeää ja se kuluu pois, jos hampaat harjataan heti happaman nauttimisen 
jälkeen. Noin tunnin tauko ennen harjausta auttaa pintaa kovettumaan. Pintojen kovettumista edistää 
kalsiumtuotteiden, kuten maidon tai juuston, syöminen sekä ksylitolipastillien imeskely. Kovaa ham-
masharjaa ja hankaavia hammastahnoja tulee välttää. Fluori lisää kiilteen vastustuskykyä myös eroo-
siota vastaan. Hampaat tulee harjata fluorihammastahnaa käyttäen kaksi kertaa päivässä. Huolelliseen 
harjaukseen tarvitaan ainakin kaksi minuuttia.  

Paras janojuoma on vesi. Hyviä vaihtoehtoja ovat myös tavalliset kivennäisvedet, sillä niiden sisältämä 
hiilihappo ei liuota hampaita. Lähdevesipohjaisissa makujuomissa voi olla hedelmäsokeria ja sitruuna-
happoa, minkä vuoksi ne eivät ole suositeltavia. Muita terveellisiä juomia ovat maito ja piimä. Juoman 
pH-arvo ei saa olla alle 5,5 eikä siinä saa olla haitallisia happoja, esimerkiksi sitruunahappoa.

Eroosion aiheuttama liukeneminen tapahtuu laajoilla alueilla. Eroosion hoito on kallista ja hankalaa, 
kun hammaspintoja joudutaan päällystämään. Tärkein hoito on alkavan eroosion huomaaminen, syyn 
löytäminen ja sen poistaminen. Eroosiota aiheuttavien tuotteiden nauttiminen pitäisi lopettaa tai ai-
nakin vähentää niiden käyttöä ja siirtää ne muun ruokailun yhteyteen.

min

Kun	sokerilla	makeutettua	juo-
maa	siemaillaan	15	min.	välein,	
syljen	pH	pysyy	jatkuvasti	kiil-
teen	liukenemispisteen	(pH	5,7)	
alapuolella.

Kun	sokeritonta	hapanta	kevyt-
juomaa	siemaillaan	15	min.	välein,	
syljen	pH	nousee	ja	laskee.
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Hammaseroosio
Oppilaan	osio
Eroosiolla tarkoitetaan hampaiden kiilteen kemiallista liukenemista happoihin.
Eroosion syyt voivat olla joko ulkoisia tai sisäisiä.
Sisäisistä syistä johtuvaa eroosiota aiheuttavat erilaiset sairaudet, kuten anorexia nervosa, bulimia, ke-
liakia, astma ja mahahaava. Jatkuva oksentelu, närästys, röyhtäisyt ja hapan maku suussa aiheuttavat 
myös eroosiota.
Ulkoista eroosiota aiheuttavat happamat juomat, kuten täysmehut, virvoitus- ja kolajuomat, urheilu- 
ja energiajuomat, marjamehut, jäätee, kevytjuomat ja alkoholijuomista siiderit, ”lonkerot” ja viinit. 
Eroosiota aiheuttavat myös happamat hedelmät, esimerkiksi sitrushedelmät, ja etikkaa sisältävät ruoat 
ja viinietikka sekä erilaiset poretablettijuomat.  

Aiheuttaakseen eroosiota ruoka-aineen tai juoman tulee olla happamuudeltaan alle hammaskiilteen 
sieto-pH:n, joka on 5,5. Syljen normaali pH on noin �. Vähäinen syljen eritys herkistää eroosiolle, sillä 
syljen erityksen vähetessä syljen hampaita ja limakalvoja huuhteleva ja puskuroiva vaikutus heikentyy. 
Orgaaniset hapot, kuten sitruunahappo, ovat voimakkaimpia kiilteen liuottajia.

Eroosiovauriot näkyvät ensimmäisenä etuhampaissa, joita hapan tuote suuhun tullessaan koskettaa ja 
joissa syljen huuhteleva vaikutus on vähäistä. Eroosion merkkejä ovat kiilteen liukeneminen, hammas-
pintojen himmentyminen, purupintojen kuluminen, hammasluun ja jopa hampaan ytimen paljastu-
minen sekä hampaan kärkien rispaantuminen ja hampaiden vihlominen. Jos juomassa on happojen 
lisäksi sokereita, se aiheuttaa lisäksi reikiintymistä.

Urheilujuomia nautitaan yleensä fyysisen rasituksen aikana tai sen jälkeen, jolloin syljeneritys on al-
hainen. Tämä aiheuttaa sen, että urheilujuomat vielä herkemmin liuottavat hampaiden kiilteen pintaa 
ja urheilujuomia käyttävät henkilöt altistuvat herkemmin eroosiolle. Syljellä on erittäin suuri merkitys 
eroosion synnyssä ja sen rajoittajana, sillä sylki huuhtelee, laimentaa ja puskuroi suuhun tulleet ha-
pot. 

Kotimaiset marjat ovat varsin happamia, mutta niihin ei tulisi lisätä sokeria. Sokerin lisääminen ai-
heuttaa eroosion lisäksi happohyökkäyksen hampaille. Mehunjuonnin sijaan vihannekset ja hedelmät 
tulee nauttia sellaisenaan. Hedelmistäkin kannattaisi valita sellaiset, jotka ovat vähemmän happamia. 
Sitrushedelmien jatkuvaa syöntiä tulisi välttää.   

Miten	ehkäistä	eroosiota
Hammaseroosiota voi jokainen ehkäistä omilla elintavoillaan. 

1. Happamien ruokien ja juomien käyttöä tulee vähentää ja ne tulisi nauttia aterioiden yhteydessä.

2. Virvoitusjuomien vähittäinen siemailu pitkin päivää tulisi lopettaa.

3. Hedelmät ja vihannekset tulee syödä pureskeltavassa muodossa. Mehu lisää happaman aineen 
 erosoivaa vaikutusta. 

4. Hampaita ei saa harjata välittömästi ennen tai jälkeen happaman nauttimisen. 

5. Paras janojuoma on vesi. Hyviä vaihtoehtoja ovat myös tavalliset kivennäisvedet, sillä niiden sisäl-
tämä hiilihappo ei liuota hampaita. Ns. makujuomissa voi olla hedelmäsokeria ja sitruunahappoa, 
minkä vuoksi ne eivät ole suositeltavia. Muita terveellisiä juomia ovat maito ja piimä.  
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Eroosion hoito on kallista ja hankalaa. Niinpä tärkein hoito on alkavan eroosion huomaaminen, syyn 
löytäminen ja sen poistaminen. Eroosiota aiheuttavien tuotteiden nauttiminen pitäisi lopettaa tai ai-
nakin vähentää niiden käyttöä ja siirtää ne aterioiden yhteyteen.

Vaikea	eroosio

Vaikea	eroosio

Kuva:	Eino	Ignatius

Kuva:	Eino	Ignatius
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Tunnilla	tehtävät	työt
1.	Oppilaat	tutkivat	erilaisten	juomien	vaikutusta	hampaisiin.

Oppilaat mittaavat juomien pH:n.
Hampaat kuvataan ennen niiden liuottamista, jotta voidaan tehdä tarkkoja havaintoja niissä  
tapahtuneista muutoksista.
Hampaat laitetaan erilaisiin juomiin viikon ajaksi.
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Työkirjan	tehtävät
Ristikko

1. Eroosiolla tarkoitetaan hampaiden _________ kemiallista liukenemista happoihin. 
2. Orgaanisista hapoista ____________on voimakkaimpia kiilteen liuottajia. 
3. Paras janojuoma on vesi. Hyviä vaihtoehtoja ovat myös tavalliset kivennäisvedet,  
 sillä niiden sisältämä ________ei liuota hampaita. 
4. Ulkoista eroosiota aiheuttavat ____________________. 
5. Hedelmistäkin kannattaisi valita sellaiset, jotka ovat vähemmän happamia. _____________ovat 
 happamia. 
�. Eroosiovauriot näkyvät ensimmäisenä __________________. 
�. Eroosion syyt voivat olla joko _______________ tai sisäiset.

Kysymyksiä	eroosiosta:

1. Mitä hammaseroosiolla tarkoitetaan?
          
2. Miten hammaseroosio syntyy?

3. Mitkä ulkoiset syyt aiheuttavat hammaseroosiota?.
     
4. Mitkä sisäiset syyt aiheuttavat hammaseroosiota?

5. Mitkä ovat ne sairaudet ja tilat, joihin voi liittyä happo-oireita?

�. Mistä voit tunnistaa hammaseroosion?
 
�. Miten menetellään happamien tuotteiden nauttimisen jälkeen?

8. Miten voit estää hammaseroosion?

9. Miten hammaseroosiota hoidetaan?
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Vastaukset	kysymyksiin
Ristikko

Avainsana:	EROOSIO

1. Eroosiolla tarkoitetaan hampaiden kiilteen kemiallista liukenemista happoihin. 
2. Orgaanisista hapoista sitruunahappo on voimakkaimpia kiilteen liuottajia. 
3. Paras janojuoma on vesi. Hyviä vaihtoehtoja ovat tavalliset kivennäisvedet, sillä niiden sisältämä  
 hiilihappo ei liuota hampaita. 
4. Ulkoista eroosiota aiheuttavat happamat juomat. 
5. Hedelmistäkin kannattaisi valita sellaiset, jotka ovat vähemmän happamia. 
 Sitrushedelmät ovat happamia. 
�. Eroosiovauriot näkyvät ensimmäisenä etuhampaissa. 
�. Eroosion syyt voivat olla joko ulkoiset tai sisäiset.
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Kysymyksiä

1. Mitä hammaseroosiolla tarkoitetaan? 
 Eroosiolla tarkoitetaan hammaskudoksen liukenemista happoihin, jotka tulevat suuhun ravinnon tai 
 hengitysilman mukana tai vatsasta.  

2. Miten hammaseroosio syntyy? 
 Sisäisistä tai ulkoisista syistä johtuva suun happamuus liuottaa hammaspintoja.

3. Mitkä ulkoiset syyt aiheuttavat hammaseroosiota? 
 Esimerkiksi happamat hedelmät kuten sitrushedelmät, happamat juomat kuten virvoitusjuomat,            
 mehut, urheilu- ja energiajuomat, sekä etikkaa sisältävät ruoat.

4. Mitkä sisäiset syyt aiheuttavat hammaseroosiota? 
 Esimerkiksi oksentaminen, vatsan muut happo-oireet kuten röyhtäisyt, närästys, hapan maku suussa, 
 kivut vatsassa, yölliset heräämiset vatsakipuihin.

5. Mitkä ovat ne sairaudet ja tilat, joihin voi liittyä happo-oireita? 
 Esimerkiksi häiriöt ruoansulatuskanavassa kuten palleatyrä, mahahaava, mahan sisällön nousu 
 ruokatorveen, anorexia nervosa, bulimia, raskaus (oksentelu).

�. Mistä voin tunnistaa hammaseroosion? 
 Eroosiota esiintyy erityisesti yläetuhampaissa, mutta vaurioita voidaan havaita kaikissa hampaissa. 
 Hampaiden kiille himmenee ja ohenee, hampaiden kärjet rispaantuvat ja murenevat sekä hampaan  
 nystermien kärjet kuluvat kuopiksi.

�. Miten menetellään happamien tuotteiden nauttimisen jälkeen? 
 Happoaltistuksessa hampaan kiille pehmenee. Maidon kalsium ja fosfori edistävät liuenneiden 
 mineraalien kiinnittymistä kiilteeseen, minkä vuoksi happamien tuotteiden jälkeen olisi hyvä juoda  
 maitoa tai syödä juustoviipale. Suuhun voi ottaa myös ksylitolipurukumin tai -pastillin. Happo- 
 altistuksen jälkeen hampaita ei tulisi harjata ainakaan tuntiin.

8. Miten voit estää hammaseroosion? 
 Hammaseroosiota voi ehkäistä omilla elintavoilla välttämällä usein toistuvaa happamien tuotteiden 
 käyttöä. Vältettäviä tuotteita ovat esimerkiksi virvoitus- ja kolajuomat, erilaiset mehut, kuten 
 appelsiini- ja omenatäysmehut sekä marjamehut, urheilu- ja energiajuomat, sitrushedelmät sekä 
 etikkaa sisältävät ruoat. Sokerittomat ns. kevytjuomat kuuluvat myös vältettävien ryhmään, sillä ne  
 sisältävät eroosiota aiheuttavia happoja. Tärkeää on myös olla harjaamatta hampaita tunnin aikana  
 happaman tuotteen nauttimisen jälkeen.

9. Miten hammaseroosiota hoidetaan? 
 Hoito on hankalaa ja kallista.Tärkein hoito on alkavan eroosion huomaaminen, syyn löytäminen ja sen  
 poistaminen. Eroosiota aiheuttavien tuotteiden nauttiminen pitäisi lopettaa tai ainakin vähentää ja 
 siirtää ne muun ruokailun yhteyteen. Pitkälle edenneen eroosion hoito on erittäin hankalaa. Vakavia  
 vaurioita voidaan korjata päällystämällä hampaita paikka-aineilla tai korjaamalla madaltuneita  
 hampaita kruunuproteeseilla. Kerro suun terveydenhuollon henkilöstölle, jos käytät jatkuvasti jotakin  
 eroosiota aiheuttavaa hapanta ja/tai makeaa juomaa.  
 Hammaskiille ei uusiudu, joten siitä kannattaa pitää hyvää huolta.
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Kotitehtävät
1.	Oppilaat	 merkitsevät	 seurantalomakkeeseensa	 päivittäin	 viikon	 ajan	 erilaiset	
	 juomat,	joita	he	ovat	nauttineet.

2.	Oppilaat	arvioivat	seurantalomakettaan	seuraavasti:

1. Juotko virvoitusjuomia päivittäin?
2. Juotko urheilujuomia päivittäin?
3. Syötkö sitrushedelmiä päivittäin, kuinka monta?
4. Onko sinulla virvoitusjuomapullo mukana koulupäivän aikana?

Mieti	seuraavaksi,	miten	voisit	muuttaa	ravintotottumuksia	omalta	kohdaltasi..

VIIKON	AIKANA	NAUTITUT	JUOMAT

Kello Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
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Tupakka
Tupakansavussa on noin 4 000 erilaista ainetta, 
joista noin 50 on syöpää aiheuttavia. Osa tupa-
kansavun sisältämistä aineista on peräisin itse 
tupakkakasvista, osa sen viljelyssä käytetyistä 
lannoitteista ja tuholaismyrkyistä, osa tupakan 
paperista ja suodattimesta ja osa, esimerkiksi am-
moniakki, on lisätty tupakkaan sen valmistusvai-
heessa. Ammoniakkia tupakkaan on lisätty, jotta 
nikotiini imeytyisi paremmin ja nikotiini siten 
vahvistaisi riippuvuutta tupakkaan. Tupakansavu 
sisältää siten lukuisia myrkkyjä, esimerkiksi am-
moniakkia, metanolia, asetonia, asetyleeniä, ar-
seenia, rikkivetyä, nikkeliä, bentseeniä, nikotiiniä, 
DDT:tä, elohopeaa, syanidia, häkää, tolueenia ja  
formaldehydiä. 

Tupakanpolton haitoista on tupakoitsijan suussa 
selvät ja näkyvät todisteet, jotka hänen itsensäkin 
on helppo tunnistaa. Pahanhajuinen hengitys on 
tupakoitsijoilla yleistä, millä on suuri merkitys  
sosiaalisessa kanssakäymisessä. Maku- ja hajuaisti 
heikkenevät sitä voimakkaammin, mitä enemmän 
tupakkaa polttaa. 

Tupakoinnin seurauksena hampaat ja paikat vär-
jäytyvät ruskehtaviksi. Kieli, ikenet ja limakalvot 
myös värjäytyvät. Tämä vaikuttaa suuresti tupa-
koitsijan ulkonäköön. 

Tupakoinnin suuhun tuoma lämpö antaa hyvät 
olosuhteet suun bakteerien kasvulle ja lisäänty-
miselle, minkä vuoksi tupakoitsijoiden suussa 
voi olla paljon bakteeriplakkia ja sen seuraukse-
na ientulehdusta. Ientulehduksen ensimmäinen 
oire, verenvuoto ikenistä voi tupakoitsijalla jäädä 
helposti  huomaamatta. Syynä on ikenien heiken-
tynyt verenkierto, sillä nikotiini supistaa ikenien 
verisuonia samoin kuin esimerkiksi sormien ve-
risuonia. Tällöin tulehtuneista ikenistä ei vuoda 
verta niin herkästi kuin normaalisti vuotaisi, ja 
ientulehdus voi piilevänä päästä pahaksi.  

Kun alkava ientulehdus saa edetä ilman hoitoa, 
seurauksena voi olla parodontiitti eli hampaan 
kiinnityskudossairaus. Parodontiitissa baktee-
riplakki  tunkeutuu vähitellen ikenen alle, jolloin 

	 	 TUPAKKA
ikenen ja hampaan väliin muodostuu taskumai-
nen tila. Tällöin ien irtoaa hampaasta, ja syntyy 
ientaskuja. Samalla hammasta kiinnittävä leuka-
luu alkaa vetäytyä. Etenevä bakteeriplakki tuhoaa 
hammasta luuhun kiinnittäviä sidekudossäikeitä, 
mikä heikentää hampaan kiinnitystä ja johtaa vä-
hitellen  hampaan irtoamiseen kuopastaan. 

Tupakoinnin on havaittu hidastavan suun haa-
vojen ja esimerkiksi hampaan poistohaavan pa-
ranemista. Pääsyynä lienee tupakan nikotiinin ai-
heuttama ääreisverenkierron hidastuminen suun 
alueella.

Hampaiden reikiintymisestä tupakoitsijoiden 
kohdalla on varsin ristiriitaisia tuloksia. Tupa-
koivien nuorten kohdalla suurempi karieksen 
esiintyminen selittynee osittain nuorten huonolla 
suuhygienialla ja välinpitämättömyydellä. 

Tupakoitsijan suulaki on koko tupakoinnin ajan 
alttiina tupakansavulle. Tupakansavun kemiallis-
ten aineiden ja tupakanpolton aiheuttaman läm-
pövaikutuksen johdosta tupakoitsijan suulaen li-
makalvo muuttuu vaaleaksi, ja siinä on punaisia 
tulehtuneita alueita suulaen sylkirauhasten avau-
tumistiehyeiden ympärillä. Limakalvot punoitta-
vat ja ovat ahavoituneen näköiset, ja ajan myötä 
suulaen limakalvoilla nähdään useita pieniä pu-
naisia alueita, joita ympäröi vaalea rengas. 

Tupakoitsijoilla tavataan myös vaaleita limakal-
vomuutoksia. Tätä paksuuntunutta limakalvon 
muutosta kutsutaan leukoplakiaksi. Noin 2-� % 
leukoplakioista muuttuu pahanlaatuiseksi. Leu-
koplakia voi siten olla suusyövän esiaste. 
Runsaan tupakanpolton seurauksena kielen pin-
nalle voi kasvaa kellertävän ruskea kerros, jota on 
hyvin vaikea poistaa. Kielen pinnalla olevat pienet 
nystyrät voivat poksahdella rikki ja seurauksena 
voi olla karvakielisyyttä. 

Kun tupakointi lopetetaan, muutokset näkyvät 
suussa nopeasti. Haitat eivät jää pysyviksi, vaan 
ne poistuvat vähitellen. Esimerkiksi makuaisti 
palautuu ennalleen jo parin viikon kuluttua lo-
pettamisesta. Suulaki muuttuu nopeasti normaa-
lin näköiseksi. Ikenet kiinnittyvät hampaisiin, ja 
kiinnityskudosvaurio pysähtyy. Hammaskiven 
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muodostus vähenee, eivätkä ongelmat uusiudu 
niin helposti ja nopeasti. Hampaat eivät värjäy-
dy. Riski sairastua vakaviin tupakan aiheuttamiin 
sairauksiin alkaa vähentyä heti tupakoinnin lo-
pettamisen jälkeen. Esimerkiksi syövän esiasteet 
voidaan parantaa. 

Nuuska
Savuton tupakka eli nuuska sisältää yli 2 500 ai-
netta, joista 28 on syöpää aiheuttavaa. Nuuskan 
valmistuksessa käytetään 10-15 erilaista tupak-
kalajia. Nuuska sisältää muun muassa nikotiinia, 
terpeenejä, aromaattisia hiilivetyjä, torjunta-ai-
neita, aldehydejä, kadmiumia, arsenikkia, lyijyä.  
Valmistajat lisäävät nuuskaan suoloja, kuten nat-
riumkarbonaattia ja kalsiumkarbonaattia, jotta 
nuuskan pH-arvo nousisi, sillä emäksisyys vaikut-
taa nikotiinin imeytymiseen. Veren nikotiinipi-
toisuus pysyy kauemmin koholla nuuskan käyt-
täjällä kuin tupakoitsijalla. Nuuskaa käytetään  
keskimäärin 15 grammaa vuorokaudessa, mikä 
vastaa 20 poltetun tupakan sisältämää nikotiini-
määrää. 

Nuuskaa voidaan käyttää sellaisenaan irrallisena 
tai annospusseihin pakattuna. Yleisintä on käyt-
tää irtojauhetta, josta tehdään noin parin gram-
man nokare, joka laitetaan ylähuulen poimuun. 
Irtonuuska on huomattavan vahingollista suun li-
makalvoille, koska se joutuu suoraan kosketuksiin 
suun limakalvojen kanssa. Suun limakalvo vauri-
oituu nuuskan sisältämien kemiallisten aineiden 
vaikutuksesta, ja lisäksi nuuska ärsyttää mekaa-
nisesti limakalvoa. Limakalvon pinta muuttuu 
nuuskan käyttöalueella vaaleammaksi, ja limakal-
vo paksunee. Jokainen nuuskan käyttäjä voi itse 
havaita muutokset suun limakalvolla yleensä jo 
varsin lyhyen, vain muutaman kuukauden nuus-
kan käytön jälkeen.

Suun bakteerit tarttuvat herkemmin nuuskan 
käyttöalueen paksuuntuneeseen limakalvoon. 
Bakteerien lisääntymisen myötä bakteeriplakki 
kasvaa paksuksi kerrokseksi nuuskan käyttöalu-
een hampaiden pinnoille, väleihin ja ienrajoihin. 
Bakteeriplakin kerääntyminen ienrajaan aihe-
uttaa ientulehduksen. Pahanhajuinen hengitys 
liittyy usein ientulehdukseen. Nuuskan nikotiini 
supistaa ikenien verisuonia, jolloin verenkierto 
vähenee ikenien alueelle. Tämän vuoksi ikenis-
tä ei vuoda ientulehduksessa niin herkästi verta 
kuin tupakoimattoman ientulehduksessa. Ikenien 

heikentyneestä verenkierrosta johtuen myöskään 
ikenien punoitus ei näy samalla tavalla kuin tupa-
koimattomalla. Niinpä nuuskan käyttäjä ei aina 
havaitse, että hänellä on ientulehdus. 

Kun alkanut ientulehdus saa edetä ilman hoitoa, 
seurauksena voi olla parodontiitti eli hampaan 
kiinnityskudossairaus. Parodontiitissa baktee-
riplakki tunkeutuu vähitellen ikenen alle, jolloin  
ikenen ja hampaan väliin muodostuu taskumai-
nen tila. Tällöin ien irtoaa hampaasta ja syntyy 
ientaskuja. Samalla hammasta kiinnittävä leuka-
luu alkaa vetäytyä. Etenevä bakteeriplakki tuhoaa 
hammasta luuhun kiinnittäviä sidekudossäikeitä, 
mikä heikentää hampaan kiinnitystä ja johtaa vä-
hitellen  hampaan irtoamiseen kuopastaan.

Nuuska voi altistaa hampaat happohyökkäyksel-
le nuuskan käyttöalueella, sillä jotkut valmistajat 
ovat lisänneet nuuskaan sokereita maun paranta-
miseksi. Streptococcus mutans -bakteerit käyttä-
vät ravinnokseen  sokeria ja tuottavat omassa ai-
neenvaihdunnassaan happoja. Hapot syövyttävät 
hammaskiillettä, jolloin hampaaseen muodostuu 
kariesta eli reikiä. 

Nuuskan sisältämä nikotiini värjää hampaat rus-
kehtaviksi nuuskan käyttökohdan läheisyydessä.

Nuuska voi sisältää lisäksi hiekanjyviä, jotka ovat 
tulleet tupakan mukana luonnosta. Nämä kovat 
hiukkaset kuluttavat hampaita ja voivat aiheuttaa 
myös suun limakalvojen rikkoutumista. Tämä en-
tisestään tehostaa nuuskan sisältämien kemiallis-
ten aineiden imeytymistä. 

Pahimmillaan tupakka ja nuuska aiheuttavat suu-
syöpää. Se on vakava tauti, joka havaitaan usein 
aivan liian myöhään. Tämä johtuu siitä, että suu-
syöpä  etenee yleensä oireettomasti ja se havaitaan 
vasta sairauden myöhemmässä vaiheessa. 

Nuuskan käytön lopettamisen jälkeen suu on hy-
vä hoitaa kuntoon. Yksilökohtaiset suun terveys-
tarkastukset on hyvä muistaa jatkossakin.
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	 	 	 	 	 Tupakka
Oppilaan	osio

Tupakka	
Tupakan polton haitoista on tupakoitsijan suussa 
selvät ja näkyvät todisteet, jotka hänen itsensäkin 
on helppo tunnistaa. Pahanhajuinen hengitys on 
tupakoitsijoilla yleistä. Tupakoitsijoille tyypillistä 
on maku- ja hajuaistin heikkeneminen sitä voi-
makkaammin, mitä runsaampaa on tupakan polt-
to.

Tupakoinnin seurauksena hampaat ja paikat vär-
jäytyvät ruskehtaviksi samoin kuin kieli ja ikenet. 
Tämä vaikuttaa suuresti tupakoitsijan ulkonä-
köön.

Tupakan tuoma lämpö antaa hyvät olosuhteet 
suun bakteerien kasvulle ja lisääntymiselle, minkä 
vuoksi tupakoitsijan suussa voi olla paljon bak-
teeripeitettä ja sen seurauksena ientulehdusta. 
Ientulehduksen ensioire, verenvuoto ikenistä, voi 
tupakoivalla jäädä helposti huomaamatta. Syynä 
on ikenien heikentynyt verenkierto, sillä nikotiini 
supistaa ikenien verisuonia samoin kuin esimer-
kiksi sormien verisuonia. Tällöin tulehtuneista 
ikenistä ei vuoda verta niin herkästi kuin normaa-
listi, ja ientulehdus voi piilevänä päästä pahaksi. 

Kun alkanut ientulehdus saa edetä ilman hoitoa, 
seurauksena voi olla parodontiitti eli hampaan 
kiinnityskudossairaus. Parodontiitissa baktee-
riplakki tuhoaa hammasta luuhun kiinnittäviä 
sidekudossäikeitä, mikä aiheuttaa hampaan kiin-
nityksen heikentymistä ja vähitellen hampaan ir-
toamisen kuopastaan. 

Tupakoinnin on havaittu hidastavan suun  haavo-
jen ja hampaan poistohaavan paranemista suussa.

Tupakoitsijan suulaki on koko tupakoinnin ajan 
alttiina tupakansavulle. Tupakansavun kemiallis-
ten aineiden ja tupakanpolton aiheuttaman läm-
pövaikutuksen johdosta tupakoitsijan suulaen li-
makalvo muuttuu vaaleaksi, ja siinä on punaisia 
tulehtuneita alueita suulaen sylkirauhasten avau-

tumistiehyeiden ympärillä. Limakalvot punoitta-
vat ja ovat ahavoituneen näköiset.

Runsaan tupakanpolton seurauksena kielen pin-
nalle voi kasvaa kellertävän ruskea kerros, jota on 
hyvin vaikea poistaa. Kielen pinnalla olevat pienet 
nystyrät voivat poksahdella rikki, ja seurauksena 
voi olla karvakielisyyttä. 

Kun tupakointi lopetetaan, muutokset näky-
vät suussa nopeasti. Haitat poistuvat vähitellen. 
Esimerkiksi makuaisti palautuu ennalleen jo pa-
rin viikon kuluttua tupakoinnin lopettamisesta. 
Suulaki muuttuu nopeasti normaalin näköiseksi. 
Ikenet kiinnittyvät hampaisiin, ja kiinnityskudos-
vauriot pysähtyvät. Hammaskiven muodostus vä-
henee, eivätkä ongelmat uusiudu niin helposti ja 
nopeasti. Hampaat eivät värjäydy. Riski sairastua 
vakaviin tupakan aiheuttamiin sairauksiin alkaa 
vähentyä heti tupakoinnin lopettamisen jälkeen. 
Syövän esiasteet voidaan parantaa. 

Nuuska
Veren nikotiinipitoisuus pysyy kauemmin koholla 
nuuskan käyttäjällä kuin tupakoitsijalla. Nuuskaa 
käytetään keskimäärin 15 grammaa vuorokaudes-
sa, mikä vastaa 20 poltetun tupakan sisältämää 
nikotiinimäärää. 

Irtonuuska on hyvin vahingollista suun limakal-
voille, koska se joutuu suoraan kosketuksiin suun 
limakalvojen kanssa. Suun  limakalvo vaurioituu 
nuuskan sisältämien kemiallisten aineiden vaiku-
tuksesta, ja lisäksi nuuska ärsyttää mekaanisesti 
limakalvoa. Limakalvon pinta muuttuu nuuskan 
käyttöalueella vaaleammaksi ja limakalvo pak-
sunee. Jokainen voi itse havaita muutokset suun 
limakalvolla jo muutaman kuukauden nuuskan 
käytön jälkeen.

Suun bakteerit tarttuvat herkemmin nuuskan 
käyttöalueen paksuuntuneeseen limakalvoon. 
Bakteerien lisääntymisen myötä bakteeriplakki 
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kasvaa paksuksi kerrokseksi nuuskan käyttöalu-
een hampaiden pinnoille, väleihin ja ienrajoihin. 
Bakteeriplakin kerääntyminen ienrajaan aihe-
uttaa ientulehduksen. Pahanhajuinen hengitys 
liittyy usein ientulehdukseen. Nuuskan nikotiini 
supistaa ikenien verisuonia ja tällöin verenkierto 
vähenee ikenien alueella. Tämän vuoksi ikenis-
tä ei vuoda ientulehduksessa niin herkästi verta 
kuin tupakoimattoman ientulehduksessa. Ikenien 
heikentyneestä verenkierrosta johtuen myöskään 
ikenien punoitus ei näy samalla tavalla kuin tupa-
koimattomalla. Niinpä nuuskan käyttäjä ei aina 
havaitse, että hänellä on ientulehdus. 

Kun alkanut  ientulehdus saa edetä ilman hoitoa, 
seurauksena voi olla parodontiitti eli hampaan 
kiinnityskudossairaus. Parodontiitissa etenevä 
bakteeriplakki tuhoaa hammasta luuhun kiinnit-
täviä sidekudossäikeitä, mikä aiheuttaa hampaan 
kiinnityksen heikkenemisen ja vähitellen ham-
paan irtoamisen kuopastaan.

Nuuska voi altistaa hampaat happohyökkäyksel-
le nuuskan käyttöalueella, sillä jotkut valmistajat 
ovat lisänneet nuuskaan sokereita maun paranta-
miseksi. Streptococcus mutans -bakteerit käyttä-
vät ravinnokseen sokeria ja tuottavat omassa ai-
neenvaihdunnassaan  happoja. Hapot syövyttävät 
hammaskiillettä, jolloin hampaaseen muodostuu 
kariesta eli reikiä. 

Samalla tavoin kuin tupakassa nuuskan sisältämä 
nikotiini värjää hampaat ruskehtaviksi nuuskan 
käyttökohdan läheisyydessä. 

Nuuska voi sisältää lisäksi hiekanjyviä, jotka ovat 
tulleet tupakan mukana luonnosta. Nämä ko-
vat hiukkaset kuluttavat hampaita ja aiheuttavat 
myös suun limakalvojen rikkoutumista. Tämä 
entisestään tehostaa nuuskan sisältämien kemial-
listen aineiden imeytymistä. 

Pahimmillaan tupakka ja nuuska aiheuttavat 
suusyöpää. Se on vakava tauti ja havaitaan valitet-
tavasti usein liian myöhään. Tämä johtuu siitä, et-
tä suusyöpä etenee yleensä oireettomasti ja se ha-
vaitaan vasta sairauden myöhemmässä vaiheessa. 

Nuuskan käytön lopettamisen jälkeen suu on hy-
vä hoitaa kuntoon. Yksilökohtaiset suun terveys-
tarkastukset on hyvä muistaa jatkossakin.
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Tupakan värjäämät hampaat T
   

      u

Hammaskiveä tupakoivan hampaissa
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Nuuskan aiheuttamia hammasvaikutuksia

Nuuskan aiheuttama limakalvomuutos
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SUUN	ALUEEN	LÄVISTYKSET
Suun alueen lävistykset ovat yleistyneet nuorten 
keskuudessa viime vuosien aikana. Tavallisimmin 
lävistys tehdään kieleen, huuliin tai poskiin.  Suun 
alueen lävistyksiä voidaan tehdä myös huulijän-
teeseen tai kitakielekkeeseen. 

Suun alueen lävistyksen laittaminen vaatii aina 
ehdotonta puhtautta ja suun hygieniasta huoleh-
timista, jotta vältyttäisiin vakavilta infektioilta ja 
suun alueen haitoilta. Tämän vuoksi olisi erittäin 
tärkeää käsitellä lävistyksiä myös oppitunneilla, 
jotta nuoret eivät ottaisi lävistyksiä festareilla tai 
pahimmassa tapauksessa tekisi niitä itse, jolloin 
asianmukaisesta välineiden puhtaudesta huoleh-
timinen on lähes mahdotonta. Posken ja huulen 
lävistys on varsin  yksinkertainen toimenpide, jos-
sa neula työnnetään ihon tai huulen läpi. Suun 
alueen lävistyksiä tehtäessä puudutusta ei yleensä 
käytetä. 

Suun alueen lävistyksen paraneminen voi kestää 
jopa useita viikkoja. Lävistyksen ottamisen jälkeen 
ilmenee aina jonkin verran kipua ja turvotusta. 
Etenkin kielilävistysten yhteydessä ilmenee myös 
verenvuotoa ja mustelmia. Lisäksi kielilävistyksen 
jälkeinen turvotus aiheuttaa usein vaikeuksia pu-
humisessa ja syömisessä.

Kielen lävistykset suun alueen lävistyksistä ovat 
aiheuttaneet useimmiten ongelmia. 
Kielikoru voi aiheuttaa hampaiden lohkeamisia. 
Hampaita vihloo herkemmin ja ne voivat ol-
la alttiimpia reikiintymiselle. Hampaiden kiille 
voi murtua. Kieli voi repeytyä lävistyskohdasta, 
ja lävistysalue voi tulehtua. Korun ympärillä voi 
ilmetä myös kudoksen liikakasvua, jolloin koru 
joudutaan poistamaan kirurgisesti. 

Kielilävistyksillä voi olla erittäin vakavia vaiku-
tuksia yleisterveydelle. Hoitamaton infektio voi 
vaikeuttaa puhetta, nielemistä ja hengitystä ja se 
voi edetä koko kehon infektioksi, mikä vaatii sai-
raalahoitoa. 

Alahuuleen asetetun lävistyskorun mekaaninen 
hankautuminen voi aiheuttaa ienvetäytymiä ala-
hampaiden kielenpuoleiselle pinnalle. Huuliko-
rut voivat myös kuluttaa hampaita ja aiheuttaa 
sen, että hampaat ja paikat lohkeilevat ja kiille voi 

murtua. Huuli voi repeytyä myös lävistyskohdas-
ta, ja lävistysalue voi tulehtua.  

Mikäli poskilävistys  tehdään liian lähelle posken 
sylkirauhastiehyttä, lävistyskohdasta saattaa  tih-
kua sylkeä. Poskilävistyksessä korun kiinnitysnas-
ta saattaa hangata ientä ja aiheuttaa näin vaurion 
ikeneen, esimerkiksi ienvetäytymän. Koru voi 
myös aiheuttaa hampaiden ja paikkojen lohkea-
mia ja kulumisia. Lävistysalue poskessa voi myös 
tulehtua, ja poski voi repeytyä lävistyskohdasta.

Mikäli on ottanut suun alueen lävistyksen, on 
ehdottoman tärkeää huolehtia entistä tarkemmin 
suun alueen hygieniasta. Ehdottoman tärkeää on, 
ettei lävistysaluetta ja lävistyskorua kosketella li-
kaisin sormin. Korun ympärille kertyy aina bak-
teeripeitettä ja siksi koru kannattaa irrottaa aika 
ajoin ja puhdistaa se. Kielilävistyksen ollessa ky-
symyksessä kieli pitää puhdistaa päivittäin. Aika 
ajoin kannattaa tarkistaa, että koru on tiukasti 
kiinni, jotta koru ei pääse hankaamaan ympärillä 
olevia hampaita.
Lävistysaluetta ja hampaita kannattaa tarkkail-
la päivittäin. Mikäli havaitsee suussa muutoksia,    
koru tulee ottaa välittömästi pois. Jos korusta luo-
puminen on mahdotonta, on tärkeää huolehtia 
entistä tarkemmin suuhygieniasta ja noudattaa 
tarkasti lävistyksen hoito-ohjeita. 
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KIELIKORU

Kuva: Eino Ignatius

Huulilävistyksen	aiheuttama	ienvetäytymä	 	 	 	 	 				Kuva: Eino Ignatius
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Hammastapaturmia voi sattua erilaisissa arki-
päivän tilanteissa. Niitä sattuu usein urheillessa, 
mutta myös kaatumiset ja liukastumiset ovat ylei-
siä. Määrällisesti eniten hammastapaturmia sattuu 
leikki-ikäisille lapsille, jotka lyövät etuhampaansa 
leikkiessään. 

Hammastapaturmat voidaan jaotella lieviin, vai-
keisiin, hampaan kovakudoksen vammoihin ja 
hampaan tukikudoksen vammoihin. Kovakudos-
vammoja ovat eriasteiset kruunumurtumat ja juu-
rimurtumat. Tukikudosvammoja ovat hampaiden 
siirtymät tai kokonaan irtoamiset. 

Lievissä tapauksissa vain pala hampaan kiilteestä 
lohkeaa, kun taas vakavissa tapauksissa suurin osa 
hampaasta on lohjennut tai hammas on kokonaan 
irronnut. Hammastapaturmien yhteydessä yleen-
sä myös huulet ja ikenet vaurioituvat samanaikai-
sesti, mikä voi aiheuttaa runsaastikin verenvuotoa 
vaurioitumiskohdassa suun alueella. 

Yleistä on, että hammastapaturmissa  vaurioituu 
yksittäinen yläetuhammas. Jos hampaan kruu-
nuosasta murtuu pieni pala, se ei vaadi välitöntä 
ensiapua.

Jos pysyvä hammas irtoaa kokonaan, hammas-
lääkäriin tulee ottaa välittömästi yhteyttä. Pysyvä 
hammas pyritään aina istuttamaan takaisin juuri-
kuoppaansa. Maito on paras neste hampaan säi-
lyttämiseen hammaslääkärille menon ajaksi. Jos 
maitoa ei ole, hammasta voi pitää kielen alla tai 
sen voi kääriä kosteaan paperiin. Lohjenneet palat 
tulee ottaa myös mukaan hammashoitolaan.

Hampaan ennuste on hyvä, jos se saadaan istute-
tuksi juurikuoppaansa alle 30 minuutissa. Parasta 
olisi saada hammas paikoilleen jo tapaturmapai-
kalla. Hammaskuoppaa ei pidä puhdistaa veri-
hyytymästä, vaan hammas tulee  painaa varovasti 
paikoilleen. Hammastapaturmaan liittyy usein 
nopeaa turvotusta, verenvuotoa ja kipua. Tästä 
syystä hampaan asettaminen hammaskuoppaan 
ilman ammattiapua voi olla vaikeaa. Jos hammas-
ta ei saada istutettua kahden tunnin sisällä irtoa-
misesta, on pitkäaikainen ennuste huono. Ennus-
tetta huonontaa myös hammaskuopan luuhun 
tulleet murtumat. 

HAMMASTAPATURMAT
Tapaturmaisesti irronnutta maitohammasta ei 
kiinnitetä uudelleen. 

Erilaisissa urheilulajeissa voitaisiin välttyä ham-
mastapaturmilta, jos käytettäisiin asianmukaisia 
hammassuojia. Esimerkiksi jääkiekossa ja saliban-
dyssa tulisi aina käyttää hammassuojia. Erityisen 
suuri riski saada hammas- tai leukavammoja on 
erilaisissa kamppailulajeissa. 

Olipa hammastapaturma lievä tai vaikea, aina 
kannattaa käydä hammaslääkärissä. 
Joskus oireet ilmaantuvat vasta viiveellä.
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Mikrofaktuura,	pieni	murtuma	hampaan	terässä.	
Voi	aiheuttaa	myöhäisoireita..

Yläetuhampaat	ovat	lohjenneet.	 	 Kuva: Eino Ignatius

Kuva: Eino Ignatius
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KSYLITOLI
Ksylitoli on luonnon makeutusaine. Sitä löytyy 
luonnosta useista kasvikunnan tuotteista, kuten  
marjoista ja hedelmistä. Ihminen itsekin valmis-
taa ksylitolia  aineenvaihduntansa tuloksena. 

Nimitys ksylitoli johtuu kreikankielisestä sanasta 
xylon, mikä tarkoittaa ksyleemiä, puuainetta. Ni-
mitys otettiin käyttöön ksylitolin lähtöaineiden 
perusteella. Ksylitolia valmistetaan teollisesti koi-
vun kuituaineesta, siitä myös nimitys koivusoke-
ri. Teollisesti ksylitolia valmistetaan koivuhakkeen 
sisältämästä ksylaanista. Teollisesti valmistettu 
ksylitoli on kemiallisesti samanlaista kuin luon-
nossa esiintyvä. 

Ksylitolista on tullut maailmanlaajuinen suoma-
lainen menestystarina. Ksylitolin historia alkoi  
kuitenkin jo 1800-luvulla Saksassa. Vasta suoma-
laiset tiedemiehet huomasivat ksylitolin olevan 
hyväksi hampaille. Ensimmäiset kliiniset tutki-
mukset ksylitolin vaikutuksista hampaisiin aloi-
tettiin Turussa 19�0-luvun alussa. Turun sokeri-
tutkimuksissa lähdettiin etsimään sokerille uusia 
luonnollisia vaihtoehtoja. Pohjana tutkimuksille 
olivat silloisessa Suomen Sokerissa tehdyt tutki-
mukset valmistaa ksylitolia teollisesti sellaiseen 
hintaan, että sen käyttö makeutusaineena olisi 
taloudellisesti järkevää. Tutkimukset valmistuivat 
vuonna 19�5. Suomalaisia uranuurtajia ksylito-
litutkimuksissa ovat olleet professori Kauko K.  
Mäkinen, professori Arje Scheinin, dosentti Pauli 
Isokangas ja dosentti Eva Söderling. Tutkimusten 
valmistuttua vuonna 19�5  Leaf, silloinen Hellas, 
toi markkinoille ensimmäisen ksylitolipuruku-
minsa. 

Ksylitoli on kiteinen, veteen helposti liukeneva 
yhdiste. Kemialliselta rakenteeltaan ksylitoli ei 
kuitenkaan ole sokeri vaan sokerialkoholi. Ksy-
litoli muodostuu viidestä hiiliatomista, ja siinä 
ksylitoli poikkeaa muista kuuden hiiliatomin 
muodostamista makeuttajista, kuten sorbitoli ja 
fruktoosi. Tähän perustuu ksylitolin tehokkuus 
hammaskariesta estävänä tekijänä, sillä Strepto-
coccus mutans -bakteerit eivät pysty  käyttämään 
ravintonaan viiden hiiliatomin ksylitolia. 
                                                                       

             
Koska Streptococcus mutans -bakteerit eivät pys-
ty käyttämään ravinnokseen ksylitolia, ksylitoli ei  
aiheuta happojen muodostumista suussa eivätkä 
kariesbakteerit pysty aiheuttamaan kariesta. Ksy-
litolivalmisteiden säännöllinen käyttö heikentää 
kariesbakteerien mahdollisuuksia tarttua  hampai-
den pinnoille ja tämä lyhentää happohyökkäyksi-
en  aiheuttamia kiilteen liukenemisjaksoja. Ksyli-
toli katkaisee siten happohyökkäyksen ja ehkäisee 
hampaiden reikiintymistä sekä suojaa, vahvistaa 
ja parantaa hammaskiillettä.

Kariesbakteerit eivät pysty käyttämään ksylitolia 
ravinnokseen eivätkä ne myöskään pysty lisään-
tymään suussa. Ksylitolin käyttö vähentää siten 
kariesbakteerien määrää suussa ja estää niiden  
tarttumista hampaiden pintaan.   

Ksylitoli lisää syljen eritystä, jolloin syljen pus-
kurikapasiteetti lisääntyy. Syljen kykyä vastustaa 
happohyökkäystä sanotaan syljen puskurikapasi-
teetiksi. Sylki sisältää puskuroivia aineita, jotka 
pyrkivät estämään  suun happamuuden muutok-
set. Sylki pystyy estämään 5-� happohyökkäystä 
päivässä. Jos happohyökkäyksiä on useammin,  
sylki ei pysty korvaamaan usein toistuvien hap-
pohyökkäysten aiheuttamia kiilteen liukenemi-
sia.  Kiilteestä alkaa liueta mineraaleja enemmän 
kuin mitä siihen  sitoutuu takaisin, ja hampaiden 
karioituminen alkaa. Ksylitolin vaikutus on te-
hokkaimmillaan pureskeltavissa tuotteissa kuten 
purukumeissa. Syljen erityksen lisääntyessä kiil-
teelle tarpeellisten mineraalien, kuten kalsiumin 
ja fosfaatin, määrä kasvaa.

Ksylitolipurukumia on hyvä käyttää aina ateri-
oiden ja välipalojen päätteeksi happohyökkäyk-
sen katkaisemiseksi. Ksylitolin käyttö 3-5 kertaa 
päivässä tuottaa merkitsevän lisäsuojan hampail-
le. Suositeltava määrä on kaksi purkkatyynyä 
kerrallaan. Ksylitolipurukumin pureskeluajaksi 
suositellaan 5-10 minuuttia kerrallaan. Tämä sen 
vuoksi, että normaalisti hammasplakin minimi-
pH saavutetaan noin 3-5 minuutin kuluessa so-
kerin nauttimisen alkamisesta. 
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Ksylitolipurukumia tai -pastilleja suositellaan 
käytettäväksi aina aterioiden ja välipalojen jälkeen 
happohyökkäysten lopettamiseksi. Ksylitolia tuli-
si nauttia säännöllisesti päivittäin. 

Suomen Hammaslääkäriliitto antoi vuonna 1988 
maailman ensimmäisen ksylitolisuosituksen Lea-
fin ksylitolipurukumille. Suomen Hammaslääkä-
riliitto suosittelee ksylitolituotteita. Suosituksen 
saamiseksi tuotteessa on oltava vähintään 50 % 
ksylitolia. Tänä päivänä kaikkein parhaimpana 
vaihtoehtona pidetään 100 % ksylitolilla makeu-
tettuja täysksylitolipurukumeja tai -pastilleja ver-
rattuna esimerkiksi sekä ksylitolilla että sorbitolil-
la makeutettuun purukumiin.
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HAMMASRÄPPI
Sanat: Ella Hyvärinen 

hampaita	jos	harjaa	et
silloin	varmaan	havaitset
että	alkaa	vähän	nolottaa

kun	hampaita	vain	kolottaa
tässäpä	tulee	sulle	vinkki

on	olemassa	tabletti	pinkki
jolla	hampaidenpesun	jälkeen	tietää

mistä	löytyy	likaa	vielä

hyvin	hommat	luistaa
kun	kaikki	muistaa

että	hampaiden	hoito	on	tärkeää
hyvin	hommat	luistaa
kun	kaikki	muistaa

että	tässähän	on	järkeä

limonadia	kun	juot
hammaspeikot	suuhus	tuot

silloin	eroosio	aiheutuu
hampaan	pintaa	pois	kuluu
karkki,	suklaa,	herkku	muu
hampaan	pintaan	takertuu
reikiä	hampaisiin	alkaa	tulla
jos	et	niitä	hoida	kunnolla

hyvin	hommat	luistaa
kun	kaikki	muistaa

että	hampaiden	hoito	on	tärkeää
hyvin	hommat	luistaa
kun	kaikki	muistaa

että	tässähän	on	järkeä
ksylitolin ja fluorin kun muistat
hammaspeikot	tieltään	suistat
aterian	jälkeen	ksylitolipurkkaa

niin	varmasti	häipyy	bakteerit	nurkkaan

hyvin	hommat	luistaa
kun	kaikki	muistaa

että	hampaiden	hoito	on	tärkeää
hyvin	hommat	luistaa
kun	kaikki	muistaa

että	tässähän	on	järkeä

hyvin	hommat	luistaa
kun	kaikki	muistaa

että	hampaiden	hoito	on	tärkeää
hyvin	hommat	luistaa
kun	kaikki	muistaa

että	tässähän	on	järkeä
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HAMMASHOITO	PERUSKOULUN	PÄÄTTYESSÄ

Nuori	on	oikeutettu	terveyskeskuksessa	maksuttomaan	hammashoitoon	siihen	saakka,	kun	hän	
täyttää	18	vuotta.	15	vuotta	täyttänyttä	laskutetaan	käyttämättömästä	hoitoajasta,	jota	ei	ole	ajois-
sa	peruutettu.	Esteen	sattuessa	ajanvaraus	tulee	peruuttaa	viimeistään	vuorokautta	aikaisemmin	
säästyäkseen	maksulta.

18	vuotta	 täyttänyt	 saa	 terveyskeskuksessa	maksullista	hammashoitoa.	Nuori	voi	käyttää	myös	
yksityishammaslääkäripalveluja,	joista	saa	Kela-korvausta.		

Käytännöt	vaihtelevat	eri	kunnissa,	joten	nuorta	ei	välttämättä	kutsuta	peruskoulun	jälkeen	ham-
mashoitoon.	Hän	on	itse	vastuussa	ajanvarauksesta.	

Tarkastusväli	 ja	suun	hoidon	tarve	vaihtelevat	yksilöllisesti.	Jotta	nuori	saisi	mahdollisesti	tarvit-
tavan	hammashoidon	maksuttomasti	ennen	18.	syntymäpäiväänsä,	tulee	aika	varata	hyvissä	ajoin,	
muutamaa	kuukautta	ennen	18-vuotissyntymäpäivää.

Jos	suussa	tai	hampaissa	ilmenee	kipuoireita	tai	hoidon	tarvetta,	tulee	ottaa	aina	yhteys	hammas-
hoitolaan.
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Joensuun kaupungin hammashuollon ja koulutoimen yhteistyönä toteutettiin ”Suunterveyden edistäminen 
hammashuollon ja koulutoimen yhteistyönä” -hanke. Hanketta on rahoittanut sosiaali- ja terveysministe-
riö terveyden edistämisen määrärahoilla. Hankkeen aikana koottiin oheinen suunhoito-opas yläkouluikäisille 
nuorille.

Suun terveyttä opiskeltiin useissa yläkouluissa: Joensuussa Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran ja Pielisjoen kouluissa 
sekä Espoossa Mankkaan koulussa. Suunterveyttä ja terveellistä ravitsemusta opiskeltiin terveystiedon, bio-
logian ja kotitalouden tunneilla.

Työskentelymalleina suunterveyttä tutkittaessa olivat erilaiset kotona ja koulussa tehtävät työt. Nuorten 
kanssa työskenneltäessä havaittiin, että erilaisissa toimintatavoissa tulee korostua tiedollisen aineksen ohella 
toiminnallisuus. Erilaisten toimintamallien ja käytäntöjen etsimisen ja toteuttamisen tulee lähteä nuoresta 
itsestään. Nuoret olivat innostuneita ja kiinnostuneita suunterveyden opiskelemisesta.

Suunterveyden opetus on perinteisesti ollut hyvin vähäistä kouluissa. Mielestämme tämä suunhoito-opas 
soveltuu etenkin terveystiedon opetukseen..
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