
Helsingin kaupungin 
suun terveydenhoito

Päivystysajat arkisin klo 14–21 ja la–su klo 8–21
puh. 09 310 49999

● Ajanvarauksessa vastaa automaatti, joka tallentaa
puhelinnumerosi.

● Jos et ymmärrä mitä automaatti sanoo, odota että
puhelu loppuu. Hammashoitaja soittaa sinulle takaisin
samana päivänä.

● Alle 18-vuotiaiden hammashoito on ilmaista.

www.hel.fi/suunte

www.hel.fi/hammashoito/asiointi

Facebook: Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto

Youtube: Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto

www.hel.fi

Hammaskivi
● Hammaskivi on kovaa likaa, jossa on paljon

bakteereita.
● Hammaskiven oireita ovat pahanhajuinen hengitys

ja verenvuoto ikenistä.
● Jos hammaskiveä ei poisteta, voi seurata sairaus

jossa hampaat irtoavat. 

Hampaiden tarkastus
● Sinä et voi tietää, onko hampaasi terveet.
● Siksi on tärkeää käydä säännöllisesti hammas- 

tarkastuksessa.
● Aika hammashoitoon pitää varata itse.
● Koululaiset saavat ajan tarkastukseen kirjeellä kotiin. 
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Reikä hampaassa?
 ● Hampaiden pinnalle tarttuu bakteereita.
 ● Bakteerit aiheuttavat reikiä ja tulehduksia.
 ● Hampaiden bakteerit pääsevät veren mukana sydämeen 

ja muualle elimistöön, siksi suun ja hampaiden terveys 
vaikuttaa koko terveyteen.

 ● Hampaassa oleva reikä täytyy korjata.
 ● Kipeä hammas täytyy hoitaa nopeasti.

Ientulehdus
 ● Jos ikenestä vuotaa verta, kun harjaat hampaita,  

sinulla on ientulehdus.
 ● Ientulehdus parantuu kun harjaat hampaat  

puhtaaksi aamulla ja illalla.
 ● Puhdista myös hampaiden välit joka päivä.

Hoida hampaat itse
 ● Puhdas hammas pysyy terveenä.
 ● Pese hampaat puhtaaksi kaksi kertaa päivässä pehmeällä 

hammasharjalla ja hammastahnalla.
 ● 0–6-vuotiaille lapsille käytetään lasten hammastahnaa.
 ● Auta alle 10-vuotiasta lasta hampaiden pesussa.
 ● Hammashoitolassa opetetaan hampaiden puhdistus.

Syötkö liian usein?
 ● Hampaat kestävät noin 5–6 ruokailua päivässä  

(aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala).
 ● Vain pienet vauvat tarvitsevat ruokaa useammin.
 ● Juo janoon vettä, se on terveellistä.
 ● Limonadit, mehut, karkit ja keksit ovat huonoja hampaille.
 ● Runsas sokerin käyttö voi rikkoa maitohampaat jo  

muutamassa kuukaudessa.
 ● Älä koskaan laita lapsen tuttipulloon mehua!
 ● Lopeta tutin ja tuttipullon käyttö 1–2-vuotiaana.
 ● Ksylitolipastillit ja ksylitolipurukumit ovat hyväksi hampaille. 

2 x

5-6 x


