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naisuus käsittää kuitenkin aiempien kirjojen tapaan kolme 
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KUSTANTAJAN ALKUSANAT

Hallitus on painottanut kansantalouden kasvun merkitys-
tä myös toimivien tietoliikenneyhteyksien näkökulmasta. 
Suomessa valtiovalta teki jo vuonna 2008 periaatepäätök-
sen, jonka tavoite oli vuoteen 2015 mennessä tarjota nopea 
internet-yhteys kaikkiin koteihin, virastoihin ja yrityksiin 
vähintään 2 km etäisyydelle niistä. Vuonna 2015 valokui-
tua on saatavilla noin 50 % kotitalouksista ja sen hinnoit-
telu vaihtelee alueellisesti paljon, mikä lisää eriarvoisuutta. 
Uudiskohteisiin, kerrostaloihin kaupunkialueilla, kuitu ve-
detään automaattisesti, mutta haja-asutusalueilla sen saanti 
voi olla huomattavan kallista pitkistä etäisyyksistä johtuen. 
Tarve olisi kuitenkin suuri muun muassa etätyöstä ja muista 
elinkeinoon liittyvistä tietoliikennetarpeista käsin. Kiintei-
den verkkojen rakentaminen on lähes jäissä maaseudulla tai 
pienten toimijoiden varassa. Isojen operaattoreiden asenne  
hankkeisiin on ristiriidassa FINNET-liiton toimitusjohtaja 
Jarmo Matilaisen lausuntojen kanssa: ”Digitaalisuus pitää 
rakentaa kuidun, ei mobiilin varaan.” 

Esimerkiksi teiskolaiset joutuivat rakentamaan kuntaansa 
kiinteät tietoliikenneyhteydet, koska suuret operaattorit ei-
vät osoittaneet asiassa kiinnostusta. Valokuitu olisi maksa-
nut teiskolaiselle etätyöntekijälle kotiin vedettynä 175 000 
euroa, mikä on enemmän kuin hänen talonsa arvo. 

Valokuidun rakentaminen kaikesta huolimatta jatkuu maas-
samme. Langattomat verkot ovat osoittautuneet epävarmoik-
si sääolosuhteiden vaihteluissa ja niihin liittyy mahdollisesti 
muitakin riskejä, joita Suomessa on ilmeisen vaikea kohda-
ta. Kansantalous on kuitenkin käsitteenä laaja kokonaisuus, 
jossa painottuu myös työtä tekevän väestön hyvinvointi. 



Turvallisuus arvona liitetään suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
turvallisuus tietoliikenneyhteyksissä olisi luonnollinen jatke 
kehitykselle. Painoarvoa lisää se, että Suomessa lapsetkin 
käyttävät teknologiaa kouluissa ja oppilaitoksissa. Valokui-
tuun voidaan liittää lähes kaikki yhteiskunnan tekniset toi-
minnot TV-lähetyksistä tietoliikenne- ja puhelinyhteyksiin 
aina Hangosta Nuorgamiin. 

Maailman terveysjärjestö, WHO:n syöväntutkimuslaitos 
IARC on luokitellut 2011 radiotaajuudet mahdollisesti kar-
sinogeeniseksi ihmiselle. Monissa muissa EU-maissa on rea-
goitu asiaan vaikuttamalla lainsäädäntöön ja infrastruktuu-
riin. Kiinteä kaapeliteknologia on kunniassaan esimerkiksi 
Ranskassa ja Saksassa. 

Pientaajuisten magneettikenttien kohdalla on tapahtunut 
pientä edistymistä. Säteilyturvakeskus suosittelee nykyisel-
lään, ettei suurjännitelinjojen välittömään läheisyyteen ra-
kennettaisi kouluja tai päiväkoteja. Turvamarginaalit ovat 
edelleen pieniä, koska lainsäädäntö ja normit ovat ajastaan 
jäljessä ja huomioivat vain säteilyn akuutin lämpövaikutuksen.

Sähköympäristöä voidaan parantaa vaikuttamalla tekni-
sin ratkaisuin työympäristön tai kodin omiin pistemäisiin 
kenttiin. Ulkopuolisilta matkapuhelinantennien tai WLAN-
reitittimien säteilyltä voidaan myös suojautua oikeanlaisilla 
suojamateriaalivalinnoilla. Hyvä asuinympäristö on tervey-
den ja hyvinvoinnin edellytys – lähtökohta, johon emme 
millään materiaaleilla pysty vaikuttamaan. Tarjoamalla tie-
toa, pyrimme osaltamme vaikuttamaan yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. Tavoitteenamme on muutos, joka tähtää tur-
vallisempiin teknologiaratkaisuihin, jotka kestävät avoimen 
tarkastelun. 

Järvenpäässä, 20.7.2015 

Erja Tamminen   
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OSA I

SÄHKÖYMPÄRISTÖMME
ENNEN JA NYT



14 LUONNON SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT

Luonnossa sähkömagneettisia kenttiä esiintyy kaikkialla.
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LUKU 1

LUONNON
SÄHKÖMAGNEETTISET
KENTÄT
Erja Tamminen

Sähkömagnetismi ei ole luonnossa eliöiden 
biologiasta irrallinen ilmiö. Ihminen on osa tätä 
luonnon kokonaisuutta ja vuorovaikutussuhteessa 
siihen. Olemme syntyneet maapallon staattiseen 
magneettikenttään ja avaruuden sähkömagneettiseen 
taustavärähtelyyn. Taustavärähtelystä kokonaan 
eristetty ihminen menettää nopeasti vuorokausi-
rytminsä. Maan magneettikenttä vaikuttaa myös 
eläinten biologisiin toimintoihin. Ne suunnistavat, 
saalistavat ja kommunikoivat sen avulla.

MAAN VAIHTELEVA 
MAGNEETTIKENTTÄ

Maapallon ytimessä on sulan raudan sydän, joka luo di-
polimagneettikentän, vähän samankaltaisen kuin kesto-
magneetti. Maan magneettikenttä ulottuu kauas avaruu-
teen ja suojelee elämää avaruudesta tulevilta kosmisilta sä-
teiltä. Kenttä on luonteeltaan monimuotoinen ja vaihtele-
va verrattuna ihmisen luomiin säännönmukaisiin sähkö-
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järjestelmiin. Magneettikentän voimakkuudessa tapahtuu 
vaihteluita sekä puuskittaisesta aurinkotuulesta että maan 
ytimen pyörreliikkeestä johtuen. Myös kallioperän rauta-
malmipitoisuudet aiheuttavat muutoksia Maan staattiseen 
magneettikenttään ja kompassin lukematkin saattavat näil-
lä alueilla heitellä. Geomagneettisessa kentässä esiintyviä 
poikkeamia kutsutaan anomalioiksi. 

Maan magneettiset navat eivät vastaa sijainniltaan maan-
tieteellisiä napoja, vaan poikkeavat niistä runsaat tuhat ki-
lometriä. Geologisia ajanjaksoja tarkasteltaessa on myös 
paljastunut, että navat vaihtavat paikkojaan. Nämä pola-
riteetin muutokset ovat aikojen kuluessa tallentuneet ki-
vilajeihin siten, että kiviin kertynyt magneettinen aines 
osoittaa aina kohti kyseisenä aikakautena vallinnutta mag-
neettista napaa. Magneettivuon tiheys kuvaa magneetti-
kentän kykyä välittää energiaa. Se vaihtelee leveysasteen 
mukaisesti. Magneettisella pohjoisnavalla voimakkuus 
on 60 μT (mikroteslaa), eteläisellä navalla 70 μT ja päi-
väntasaajalla 30 μT. Kenttävoimakkuuksissa voi tapahtua 
muutoksia jo vuorokaudenkin aikana, eniten Auringon 
hiukkassäteilyn voimistumisen ja tasaantumisen myötä. 

AURINKOTUULET
Universumin sähkömagneettiset ilmiöt edustavat avaruuden 
suuria voimia. Meidän kannaltamme keskeisiä ovat Au-
ringon pinnalla tapahtuvat kausittaiset purkaukset. Niis-
sä esiintyy merkittäviä vaihteluita noin 11 vuoden välein. 
Huippujaksojen aikana tapahtuu aurinkomyrskyjä, jotka 
liittyvät leiskuvina purkautuviin auringonpilkkuihin. Au-
ringonpilkuista purkautuvista hiukkasvirtauksista käytetään 
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nimitystä aurinkotuuli. Auringon sähkömagneettinen sä-
teily sisältää lähes kaikki spektrin taajuudet: näkyvän va-
lon lisäksi gamma-, röntgen-, ultravioletti-, infrapuna- ja 
mikroaaltosäteilyn sekä muut radiotaajuudet. 

Hiukkassäteilyssä on myös runsasta elektroni-, proto-
ni- ja alfasäteilyä. Suurin osa näistä hiukkasista on säh-
köisesti varautuneita. Mitä enemmän varautuneita hiuk-
kasia virtaa, sitä kovemmat magneettimyrskyt keinut-
tavat Maan magneettikenttää. Uusimmassa tutkimukses-
sa Isosta-Britanniasta havaittiin, että aurinkotuulesta tu-
levat energiset protonit saattavat lisätä myös salamointia 
maanpinnalla.1

Sähkömagneettisesta säteilystä pääsee ilmakehän läpi 
maanpinnalle valtaosa, mutta ilmakehän kaasut vaimen-
tavat siitä tehokkaasti haitallisimman osan. Hyvänä esi-
merkkinä voidaan mainita yläilmakehän otsoni, joka suo-
jelee meitä liialta ultraviolettisäteilyltä. 

Magnetosfääri on se avaruuden alue, jossa Maan mag-
neettikenttä on yleensä voimakkaampi kuin Auringon ja 
planeettojen välinen kenttä. Magnetosfäärin vyöhykkeet 
suojaavat meitä Auringon energiapurkauksia vastaan. Kun 
Auringon hiukkassäteily matkaa valtavalla nopeudella kohti 
Maan magneettikentän uloimpia osia, magnetosfääri toimii 
jarruna sähköisesti varautuneille partikkeleille. Osa hiuk-
kasista etenee edelleen kohti maan ionosfääriä. Ne tulevat 
torjutuiksi rengasmaisilla van Allenin vyöhykkeillä. Van 
Allenin vyöhykkeitä on kolme ja ne sijaitsevat Maan pin-
nan yläpuolella magnetosfäärin sisällä. 
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Erityisesti magneettisten napojen kohdalla, magnetos-
fäärin rajapinnassa, aurinkotuulten hiukkassäteilyä pää-
see ilmakehän ylimpiin osiin. Hiukkaset ajautuvat mag-
netosfäärin pyrstömäisen kentän keskelle plasmalevyyn, 
joka toimii revontulia synnyttävänä varastona. Revontulet 
syntyvät tavallisesti aurinkomyrskyjen aikaan kun Aurin-
gon elektronit ja protonit törmäävät ilmakehässä oleviin 
happi- ja typpimolekyyleihin. Törmäyksessä muodostuva 
energia synnyttää näkyviä valoilmiöitä. Revontulten vih-
reä ja punainen värivaloilmiö muodostuvat happiatomeis-
ta, sininen ja violetti typpiatomeista. 

Pohjoisen pallonpuoliskon taivaalla revontulet näkyvät 
väriloistossaan kauniina, valovoimaisena verhona. Tämä 
on Etelä-Euroopassa harvinaista, elleivät auringon pur-
kaukset satu olemaan erityisen voimakkaita. Tällöin voi-
mistuvat myös häiriöt Maan magneettikentässä ja syntyy 
magneettimyrskyjä.2

MAGNEETTIMYRSKYJEN
VAIKUTUKSET

Magneettimyrskyt merkitsevät muutoksia Maan normaa-
lin magneettikentän kenttävoimakkuuksissa. Muutok-
set saattavat olla hyvinkin nopeita, vaihteluita voi tapah-
tua suurimmasta pienimpään jopa muutamassa tunnissa. 
Nämä magneettikentän muutokset voivat ilmetä valojen 
vilkkumisena sekä muuntajien ja sähkölaitteiden häiriöi-
nä. Radio- ja televisiolähetyksissä voi esiintyä häiriökohi-
naa ja puhelinliikenteessä saattaa olla kuuluvuusongelmia. 
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Myös lento- ja laivaliikenteessä suunnistuslaitteet altis-
tuvat mahdollisille häiriöille. Eikä yksin tekninen toiminta 
kärsi magneettimyrskyistä, vaan sekä eläimet että ihmi-
set reagoivat niille. Etenkin venäläisiä tiedemiehiä on jo 
vuosikymmeniä kiinnostanut sähkömagneettisen kentän 
biologiset vaikutukset, myös luonnon geomagneettisen 
kentän osalta. Jo 1950-luvulla Neuvostoliitossa julkais-
tiin tutkimuksia, joissa ihmisten fyysisessä ja henkisessä 
hyvinvoinnissa havaittiin muutoksia magneettimyrskyjen 
yhteydessä.3

Samansuuntaisia huomioita ovat tehneet amerikkalai-
set tutkijat. Amerikkalainen professori Robert O. Becker 
esittää kirjassaan Cross Currents4, että geomagneettisen 
kentän muutoksilla on selkeitä vaikutuksia maapallol-
la kaikkien lajien biologisiin toimintoihin. Tri Abraham 
Liboff  Oaklandin yliopistosta huomasi 1990-luvulla, että 
magneettimyrskyjen aiheuttamilla geomagneettisen ken-
tän vaihteluilla voi olla yhteyttä kehittyneempien lajien 
kohdalla muun muassa keskenmenojen lisääntymiseen ja 
syntyvyyden laskuun5. Biometeorologit ovat yhdistäneet 
magneettimyrskyt tiettyjen sairauksien puhkeamiseen ja 
sairauskohtausten lisääntymiseen. On esitetty, että epi-
lepsia- ja sydänkohtaukset, keskenmenot, kuolemantapa-
ukset, itsemurhat ja henkinen pahoinvointi ovat lisään-
tyneet niiden aikana. Luonnollisesti nämä ilmiöt eivät 
vaikuta kaikkiin ihmisiin samalla lailla. Voidaan olettaa, 
että magneettikentän muutoksilla saattaa olla positiivisia-
kin vaikutuksia. Ainakaan ihminen ei tule toimeen ilman 
magneettikentän taustavärähtelyä.
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IHMINEN JA TAUSTAVÄRÄHTELY 
Voidakseen hyvin ihminen tarvitsee luonnon staattista 
magneettikenttää ja pientä taustavärähtelyä. Tämän osoitti 
myös tutkija R. Wever vuonna 1974: Ihminen, joka eristet-
tiin täysin luonnon sähkömagneettisesta kentästä, kadotti 
nopeasti vuorokausirytminsä.6 Vuorokausirytmi korjaan-
tui kuitenkin välittömästi, kun taustavärähtely palautet-
tiin heikkonakin signaalina. Myös ensimmäisillä avaruus-
lennoilla olleet astronautit voivat huonosti, kun alukselta 
puuttui Maan geomagneettista kenttää vastaava väräh-
tely. Astronautit kärsivät monenlaisista toiminnallisista 
ongelmista. Myöhemmille lennoille varustauduttiinkin 
paremmin. Aluksille luotiin keinotekoisesti Maan geo-
magneettista kenttää vastaavat olosuhteet. Fyysikko W. 
O. Schumann esitti vuonna 1952, että Maan ja ionosfää-
rin välillä on sähkömagneettinen kenttä, joka värähtelee 
lähellä samoja taajuuksia, joita esiintyy ihmisen aivojen 
sähköisessä toiminnassakin. USA:n viranomaiset (US 
National Bureau of Standards) onnistuivat vuonna 1962 
osoittamaan mittauksilla todeksi edellä mainitun väräh-
telyn olemassaolon. Nämä noin 8 Hz:n taajuudella esiin-
tyvät signaalit ovat jo vuosituhansia vaikuttaneet elämään 
maapallolla. Erityisesti niillä voi olettaa olevan vuorovai-
kutusta ihmisen aivosähkökäyrässä esiintyvän alfarytmin 
(taajuuksilla 8–12 Hz) kanssa.

Geomagneettisen kentän välttämättömyydestä elämälle 
teki havaintoja myös Saksassa Mainzin yliopistossa pro-
fessori Semmin tutkimusryhmä. Tutkimuksessa seurattiin 
koe-eläiminä toimineiden rottien ja marsujen käpyrauha-
sen sympaattisen hermotuksen aktiivisuutta suhteessa val-
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litsevaan magneettikenttään. Kokeessa muutettiin Maan 
magneettikentän normaalia vaikutusta vähentämällä sitä 
vastakkaisella, saman suuruisella magneettikentällä. Geo-
magneettisen kentän muuttaminen aiheutti yhdelletoista 
koe-eläimelle kuudestatoista merkittäviä reaktioita. Her-
motuksen aktiviteetti, eli hermoimpulssien tiheys, laski 
oireilevilla eläimillä jopa 30–50 %. Ensimmäiset havain-
not hermostollisista reaktioista tehtiin jo kahden minuu-
tin kuluttua magneettikentän muutoksesta. Vielä senkin 
jälkeen kun magneettikenttä palautettiin alkuperäiselle 
tasolle, koe-eläinten käpyrauhasen sähköinen aktiivisuus 
jäi alhaiseksi. Häiriö jatkui vielä puoli tuntia ärsytyksen 
päättymisestä. Kokeessa havaittiin lisäksi eräs mielenkiin-
toinen seikka: Kun ulkoista magneettikenttää käännettiin 
päinvastaiseksi, käpyrauhasen toiminta palautui osalla koe-
eläimistä kahden ärsytyksen jälkeen normaaliksi.7

Koe-eläinten reaktioita ei välttämättä voida suoraan so-
veltaa ihmiseen, mutta ne tarjoavat meille vankan selitys-
mallin siitä, että vaikutukset ihmisen elimistöön voivat olla 
samansuuntaisia. Lajien rakenne-eroista huolimatta solujen 
mikrorakenteet, hormonit ja erilaiset välittäjäaineet ovat 
hyvin samankaltaisia kaikilla kehittyneimmillä lajeilla. 

MAGNETIITTI – 
ELIÖIDEN SISÄINEN KOMPASSI 
Olipa kyseessä ihminen, savannin leopardi tai laboratorio-
marsu, lähes kaikkien elimistöstä on löydetty hyvin hie-
nojakoista magneettista mineraalia, magnetiittia. Noin 
30 vuotta sitten tohtori Richard Blakemore tarkasteli la-
boratoriossaan oudosti käyttäytyviä bakteereita. Hän ha-
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Lintujen suunnistamisesta on saatu uutta tietoa. Monet lajit hyödyntävät 
suunnistamisessa maan magneettikenttää ja omaa sisäistä kompassiaan.

Sääherkät ihmiset reagoivat jo ennen ukkosrintaman tuloa.
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vaitsi, että nämä pienet eliöt osasivat suunnistaa. Niillä 
täytyi siis olla oma sisäinen kompassi. Blakemore halusi 
selvittää bakteerien käyttäytymiseen liittyvän arvoituksen 
ja alkoi tarkastella niitä elektronimikroskoopilla. Tutkijaa 
odotti melkoinen yllätys, sillä jokaisessa eliössä oli ketju 
hienonhienoja magnetiittikiteitä: samaa ikivanhaa rauta-
mineraalia, jota on vesistöjen pohjassakin. Luonnossa bak-
teerit keräävät vedestä näitä liukenemattomia mineraaleja 
ja liittävät pienet magnetiittihiukkaset solun rakenteisiin. 

Magnetiittikiteet toimivat kompassina. Monien baktee-
rien luonnollinen elinympäristö on pohjaa lähellä oleva 
metaanipitoinen vesi happipitoisen pintaveden sijaan. Si-
säisen kompassinsa avulla ne pääsevät vaivatta kohti poh-
joista ja pohjamutaa vinosti alaspäin suuntautuvia Maan 
magneettikentän voimaviivoja seuraamalla. Richard Bla-
kemoren havainnot olivat tieteelle arvokkaita ja antoivat 
uusia suuntaviittoja jatkotutkimukselle. Magnetiittia on 
myöhemmin löytynyt monilta muiltakin lajeilta: ihmi-
seltä etenkin aivoista sekä perhosilta, lohelta, mehiläisiltä 
ja linnuilta.8 

SUUNNISTAVATKO LINNUT 
MAGNEETTIKENTÄN AVULLA? 

Vuonna 1979 Charles Walcott halusi selvittää, liittyykö 
magnetiitti jotenkin lintujen kykyyn aistia magneetti-
kenttiä ja suunnistaa niiden avulla. Hän käytti suprajoh-
tavuuteen perustuvaa tutkimusmenetelmää ja elektroni-
mikroskooppia. Hän löysi suuria määriä magnetiittikiteitä 
esimerkiksi kyyhkysen aivojen pinnalta ja niskasta. Kide-
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massa oli täynnä hermosäikeitä, jotka johtivat aivoihin.9 
Vuonna 2014 julkaistun australialaistutkimuksen mukaan 
linnuilla voi olla kehossaan kaksikin magneettista aistia 
eri toimintoihin. Kumpikin on päässä, mutta ei tiedetä 
toimivatko ne samanaikaisesti, erillisinä vai yhdessä. To-
dennäköisesti toinen mittaa magneettikentän magneetti-
vuon tiheyttä ja toinen toimii kompassina. Tämä saattaa 
perustua kahteen rautaoksidin muotoon, joiden partikkelit 
eläimen kehossa asettuvat Maan magneettikentän suun-
taisesti ja aikaansaavat signaaleja eläimen aivoihin. Mag-
neettikenttien voimakkuus vaihtelee eri maantieteellisillä 
alueilla. Lintu saattaa lentäessään eri alueiden yli rekiste-
röidä nämä kenttävoimakkuudet tulevaa käyttöä varten. 

Linnun kompassi toimii hieman poikkeavasti tavalliseen 
kompassiin nähden. Se paikantaa eteläisen ja pohjoisen 
magneettisen navan ja päiväntasaajan suunnan. Sillä ei ole 
merkitystä, onko lintu eteläisellä vai pohjoisella pallonpuo-
liskolla, koska kompassinsa avulla se osaa suunnistaa kohti 
päiväntasaajaa. Uskotaan, että linnun silmän magneetti-
nen aisti perustuu verkkokalvon pigmenttien proteiinei-
hin, jotka aistivat erityisesti sinisen valon aallonpituuden. 
Tieto välittyy aivoihin näköhermoa pitkin. Monet lintu-
lajit hyödyntävät magneettisista navoista suuntautuvia 
linjoja ja niiden kulmia. Lähellä napoja linjat ovat pysty-
suuntaisia ja päiväntasaajan lähellä vaakasuuntaisia. Mag-
neettikentän linjan kaltevuus osoittaa suunnan. Teoriassa 
voidaan olettaa, että päätään puolelta toiselle kääntämäl-
lä, eli muuttamalla pään kulmaa suhteessa magneetti-
kenttään, lintu voi tuottaa visuaalisen vaikutelman mag-
neettikentästä.10
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Lintujen käyttämän heikohkon magneettikentän aisti-
miseen vaaditaan ferromagneettista materiaalia. Magne-
tiitin on todettu reagoivan ulkoiseen sähkö- ja magneet-
tikenttään herkemmin kuin minkään muun biologisen 
materiaalin. Lintujen suunnistusjärjestelmissä on suuria 
lajikohtaisia eroja, mutta jo 1800-luvulta alkaen on esitet-
ty teorioita, että linnut käyttävät geomagneettista kenttää 
suunnistukseen. Yeagley esitti vuonna 1947, että linnut 
osaisivat “laskea” maapallon pystyakselin kallistuskulman 
ja navigoida sen avulla11.

LINTUJEN SUUNNISTUS 
HÄIRIYTYMÄSSÄ
Jo vuonna 1965 havaittiin, että linnut häiriintyvät sekä 
voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavista lähetin-
antenneista että luonnon magneettikentän poikkeamista. 
Ruotsissa tutkittiin esimerkiksi kuoviparven lentoa voi-
makkaan malmiesiintymän yllä 950 metrin korkeudessa. 
Parvi menetti hetkeksi suunnistustaitonsa. Linnut syök-
syivät alas sadan metrin korkeuteen, minkä jälkeen parvi 
hajosi ja jatkoi jälleen matkaa yhtenäisenä päästyään kentän 
vaikutuspiiristä. Lintujen reagoinnista erityyppisille an-
tenneille, joita etenkin viime vuosina on ilmestynyt mai-
semaan runsaasti, on tehty lukuisia havaintoja eri puolilla 
maailmaa. Lintujen suunnistus on selvästi häiriintynyt ja 
vieraita lajeja on löydetty ”vääriltä” mantereilta. 

Myös varpusten uskotaan reagoivan antenneille. Britti-
läiset tutkijat ovat ihmeissään siitä, että varpusten määrä 
on viimeisten vuosien aikana vähentynyt Isossa-Britanni-
assa jopa 10 miljoonalla linnulla. Eniten hävikkiä on ta-
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pahtunut kaupungeissa. Lontoon alueella varpuskanta on 
vähentynyt jopa 75 %. Tutkijat epäilevät, että matkapuhe-
linsäteily olisi syypää varpusten katoamiseen. Pelkästään 
Lontoon alueella on satoja matkapuhelinmastoja. “Lintujen 
katoaminen kaupungeista on tapahtunut samanaikaisesti, 
kun yhä uusia antenneja on pystytetty”, kertoi tutkimus-
johtaja Rosie Cleary brittiläiselle The Guardian -lehdelle12. 
Brittitutkija Dennis L. Henshaw arvioi, että tukiasemilla 
ja sähkömagneettisilla kentillä yleensä voi olla haitallisia 
vaikutuksia lintujen munimiseen ja lisääntymiseen.

KALOJEN SÄHKÖINEN 
KOMMUNIKAATIO 
Useilla kalalajeilla on sähköä aistivat elimet, joilla ne tun-
nistavat toisen kalan sukupuolen, sijainnin, sukukypsyyden 
ja koon. Jotkut pystyvät myös yksilöllisesti tunnistamaan 
lajitoverinsa. Ne aistivat jopa hyvin pienet sähköiset ken-
tät, jotka syntyvät toisen kalan sydämen lyönneistä, hengi-
tyksestä tai lihasten liikkeistä. Ominaisuus perustuu solun 
viestitysjärjestelmässä olevien kalsiumionien virtaamiseen. 
Ulkoiset sähköiset kentät muuttavat kalsiumionien kulkua 
sähköä aistivien solujen läpi. Tämä taas johtaa välittäjä-
aineiden vapautumiseen, mikä puolestaan aktivoi edel-
leen aistineuronit viemään impulsseja eteenpäin aivoihin. 
Sähköä aistivien kalojen parvessa tiedonkulku on hyvin 
hienosäätöistä. Jokaisella kalalajilla ja kalalla on oma taa-
juutensa, jolla ne kommunikoivat keskenään. Tämä kävi 
eritoten ilmi, kun tutkittiin kahdessa eri akvaariossa asu-
via kaloja. Aluksi ne kommunikoivat keskenään samal-
la taajuudella (370 Hz), mutta kun akvaariot yhdistettiin 
sähköisesti toisiinsa siten, että ne saattoivat aistia toistensa 
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sähköimpulssit, laski toinen kala heti taajuuttaan. Eroksi 
muodostui noin 10 Hz. Kun akvaariot jälleen erotettiin 
sähköisesti toisistaan, palasi molempien käyttämä taajuus 
alkuperäiselle tasolleen. Parvessa kalat pitävät noin 10–15 
Hz:n eron naapurin “kanavaan”. 

Jotkut lajit käyttävät saalistuksessa hyvin voimakkaita 
sähkökenttiä. Sähköankerias kykenee tyrmäämään he-
vosen (saati sitten tappamaan ihmisen) kuuden metrin 
etäisyydeltä. Sähköankeriaalla on useita sähköisiä elimiä, 
joista suurimmat sisältävät 5000–6000 elektrolyyttiä (säh-
kösolua). Kalojen sähköiset elimet sijaitsevat eri puolilla 
kehoa, joillakin jopa silmälihaksissa.13

LUONNON SÄHKÖINEN KENTTÄ 
JA IHMINEN
Maan pinnalta avaruuteen 120 km korkeuteen, ionosfää-
riin, ulottuu staattinen sähköinen jännite. Säätyypin vaih-
telut, lähinnä ukkonen, aiheuttavat muutoksia vakaaseen 
luonnon sähkökenttään. Ukkosella pilviin muodostuu voi-
makkaita sähköisiä varauksia ilmamassojen lämpötilaerois-
ta johtuen. Varaukset voivat olla voimakkaita kylmän ja 
lämpimän ilmavirtauksen rajapinnassa. Maahan nähden 
varaukset ovat joko positiivisia tai negatiivisia ja niitä voi 
esiintyä rinnakkain olevissa ilmamassoissa. Kun sähköva-
raus kasvaa riittävän suureksi, tapahtuu purkaus salaman 
muodossa. Salama voi iskeä pilven sisällä, pilvestä maahan, 
maasta pilveen tai pilvestä toiseen. Elektronit ja paikalli-
set ilman ionisoituneet atomit kuljettavat salaman vara-
uksia. Yhden salaman purkauksessa voi esiintyä kymme-
niä peräkkäisiä purkauksia hyvin lyhyin väliajoin. Salama 
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purkautuu sähköisesti ionisoitunutta kanavaa pitkin, jota 
ympäröi sähkövirtausten muodostama magneettikenttä. 

Tällainen salaman vaikutuksesta syntyvä impulssimainen 
magneettikenttä on teoriassa mitattavissa herkillä mitta-
reilla vaikka toiselta puolelta maapalloa. Kanava, jota pit-
kin salama raivaa tiensä kohti maan pintaa, voi olla jopa 
kuusi metriä leveä, vaikka itse valoilmiö olisi vain kapea 
puolen metrin vana. Ukkosen jyrisevä ääni muodostuu sii-
tä, kun sähköisesti varautuneet kaasupartikkelit laajenevat 
ja syntyy kova paineaalto. 

Biometeorologit ovat selvittäneet jo 1900-luvun alusta 
saakka luonnon sähköisten ilmiöiden yhteyttä ihmisen 
terveyteen ja hyvinvointiin. Monet saattavat kokea ukko-
sella hankalia oireita kuten päänsärkyä, jäsenten kolotus-
ta sekä nivel- ja lihassärkyä. Ilmanpaineiden vaihtelu voi 
olla yhtenä syynä ihmisten kokemiin oireisiin. On myös 
todettu, että ilmakehän sähköinen purkaus voi etäältäkin 
vaikuttaa esimerkiksi veren hyytymisen nopeutumiseen. 
Sääherkät ihmiset tuntevat säävaihtelut jo ennen ukkosrin-
taman tuloa. Israelilaistutkijat ovat havainneet, että her-
kimmät ihmiset voivat kokea oireita jo muutamaa vuoro-
kautta ennen sään muutosta. 

Yli sata vuotta sitten elinympäristömme oli täysin toi-
senlainen kuin tänään, myös sähkömagneettisten kenttien 
osalta. Oli vain Maan geomagneettinen kenttä, luonnon 
valo ja tasavirtasähkö. Sitten alkoi teollistuminen, tasa-
virran tilalle tuli vaihtovirta. Vuosikymmenien kuluessa 
saatiin radio, tv, kodinkoneet, tietokoneet ja matkapuhe-
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limet. Hyvin lyhyessä ajassa ihminen on luonut ympäril-
leen ennennäkemättömän mittavan sähkömagneettisen 
ympäristön. 
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Muuntajat ilmestyivät maisemaan sata vuotta sitten vaihtovirran myötä.
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LUKU 2 

IHMISEN LUOMAT 
SÄHKÖMAGNEETTISET
KENTÄT
Erja Tamminen

Ihmiskunnan historiassa sähköistämisen aika 
on varsin lyhyt. Nykyisin sähkömagneettinen 
säteily toimii viestinnän välineenä, 
lääketieteen ja tekniikan palveluksessa. 
Onko valitsemamme kehityksen suunta oikea? 

Maailman sähköistäminen sai alkunsa Yhdysvalloissa yli 
sata vuotta sitten. Amerikkalaisen Th omas Alva Edisonin 
nimi on jäänyt historiankirjoihin lähinnä ensimmäisen 
hehkulampun keksijänä. Tämä lähes kaikkia maailman 
kotitalouksia pitkään valaissut hyödyke luetaan Edisonin 
kunniaksi. Tosin alkeellisemman lampun sytytti saksa-
lais-amerikkalainen Heinrich Göbel jo 1852. General 
Electric -yhtiö alkoi valmistaa sarjatuotantona Edisonin 
suunnittelemaa, teknisiltä ominaisuuksiltaan nykyajankin 
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laatuvaatimukset täyttävää volframi-sydämistä lamppua 
vuonna 1910. Vaikka muutkin kuin Göbel ja Edison kek-
sivät hehkulampulle monenlaisia sovelluksia, ansio lankesi 
Edisonille ehkä siksi, että hän loi New Yorkiin myös en-
simmäisen sähköjärjestelmän, jonka avulla pieni osa kau-
punkia kyettiin valaisemaan. Edisonin luoma järjestelmä 
toimi tasavirralla ja se rajoittui vain hyvin lyhyisiin säh-
kön siirtoihin. Kuitenkin jo Edisonin aikakaudella alettiin 
kehittää tehokkaampaa sähköjärjestelmää, vaihtovirtaa.1 

TASAVIRRASTA VAIHTOVIRTAAN 
Sähköalan tunnustettu keksijä ja tutkija, kroatialaissyn-
tyinen Nikola Tesla, keksi vaihtovirran 1800-luvun lop-
pupuolella. Sen avulla sähköä voitiin siirtää huomattavasti 
suuremmilla tehoilla ja pidemmille etäisyyksille kuin ai-
emmin. Vaihtovirta poikkeaa tasavirrasta teknisesti siinä, 
että vaihtovirran suunta muuttuu sata kertaa sekunnissa. 
Nikola Tesla kehitti pitkän uransa aikana monta merkit-
tävää keksintöä ja osaltaan vaikutti muun muassa gene-
raattorin, radion, loistevalon ja kauko-ohjauksen syntyyn. 
Teslan luoma vaihtovirtajärjestelmä on nykyisin käytössä 
kaikkialla maailmassa. Järjestelmä toimii taajuuksilla 50–60 
Hz. Mainittakoon, että Teslan kunniaksi nimettiin mag-
neettivuon tiheyttä fysiikassa mittaava yksikkö tesla (T).1

KIPINÄGENERAATTORI JA SÄTEILYN 
KAUKO-OHJAUS
Vielä 1800-luvun alkupuolella fyysikot pitivät täysin mah-
dottomana ajatusta säteilyn kauko-ohjauksesta. Tiedemies 
ja aikakautensa merkittävä tutkija Luigi Galvani oli kui-
tenkin jo esittänyt tiedeyhteisölle teoreettisen mallin, jonka 
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mukaan yhdessä pisteessä synnytetyn sähköisen varauksen 
muutos voidaan havaita etäämmällä sijaitsevassa toisessa 
pisteessä ilman, että näiden välillä on mekaanista yhteyt-
tä. Galvanin teoria haudattiin lähes sadaksi vuodeksi, sillä 
tieteellinen konsensus puuttui. Vasta 1800-luvun loppu-
puolella kyettiin osoittamaan, että teoria piti paikkansa. 
Nuori saksalainen fyysikko Heinrich Herz esitteli kek-
simänsä kipinägeneraattorin, joka toimi kuten Galvanin 
teoria oli osoittanutkin. Herzin kehittämä laite synnytti 
sähköilmiöitä jonkin matkan päässä generaattorista ilman, 
että välillä olisi ollut minkäänlaista johdinta tai silmin 
havaittavaa yhteyttä. Herz kykeni edelleen osoittamaan 
että energia, jota kipinägeneraattorilla synnytettiin, oli 
luonteeltaan aaltomaista värähtelyä kuten kaikki muukin 
sähkömagneettinen säteily. Herzin päätelmät loivat pohjaa 
radioaaltojen hahmottumiselle, vaikka teoreettisen mallin 
niiden olemassaolosta osoittikin englantilainen fyysikko 
J. C. Maxwell jo vuonna 1865. Varsinaisena radion keksi-
jänä ja kaupallisten sovelluksien kehittäjänä pidetään ita-
lialaista Guglielmo Marconia, joka sai patentin langatto-
malle lähettimelleen vuonna 1897. Vuonna 1901 syntyi 
ensimmäinen langaton sähkötysyhteys Atlantin yli. Venä-
läinen fyysikko Alexander Popov kuului myös varhaisiin 
radion kehittäjiin ja hänen ansiostaan otettiin Suomen en-
simmäinen meripelastukseen liittyvä radioyhteys vuonna 
1900 välillä Kuutsalo – Suursaari.

Radio teki tietä televisiolle. Vladimir Zworykin keksi 
vuonna 1928 Yhdysvalloissa elektronisen kameran, joka 
loi pohjaa television käyttämälle tekniikalle. Ensimmäiset 
televisiolähetykset toteutuivatkin Saksassa jo 1930-luvul-
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la, mutta varsinainen television läpimurto tapahtui vasta 
toisen maailmansodan jälkeen. Suomessa lähetystoiminta 
alkoi 1950-luvun loppupuolella.

SUURI HARPPAUS NYKYAIKAAN
Teknisessä kehityksessä tapahtui jättiläismäinen harppa-
us vuonna 1971, kun amerikkalainen Intel-yritys kehitti 
mikroprosessorin, mikrotietokoneen ydinosan. Mikrotie-
tokone on tehnyt mahdolliseksi kotitalouksien kytkemisen 
ulkopuolisiin tietoverkkoihin ja -palveluihin. Tietokone, 
langaton tiedonsiirto ja matkapuhelimet tiedonsiirtojärjes-
telmineen ovat tuottaneet ympärillemme korkeataajuisia 
sähkömagneettisia kenttiä ennennäkemättömän paljon. 
Kaikki on tapahtunut äkillisesti, viimeisten 30 vuoden ai-
kana. Tämä ympäristönmuutos on ihmisen aikaansaamista 
merkittävin ja laajuudeltaan mullistavin. Tietokoneet ovat 
kehittyessään pienentyneet kooltaan, samalla kun tehot 
ovat lisääntyneet ja uusia mikroaaltotaajuuksia on otet-
tu käyttöön tietoliikenteessäkin. Koneiden mikroproses-
soreiden kellotaajuudet ovat järjestelmällisesti kasvaneet.

Digitaalisilla kaukokäyttöjärjestelmillä ohjataan sähkön-
jakeluverkon osia ja katuvalaistusta. Myös interaktiivisia 
tiedonsiirtojärjestelmiä käytetään esimerkiksi sähkönlu-
kujärjestelminä. Häiriytyessään ne pystyvät sekoittamaan 
muun muassa autojen varashälytin- ja lukitusjärjestelmät.

Tuhansien volttien jännitteillä toimivat sähkönjakelulin-
jat luovat ympärilleen energiakenttiä, jotka absorboituvat 
ihmiseenkin. Satelliittimittauksissa on ilmennyt, että 50 
ja 60 Hz:n suurjännitelinjat vaikuttavat magnetosfääriin 
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jopa sadan kilometrin korkeuteen asti. Avaruudessa kier-
täviä satelliitteja on lukemattomia eri käyttötarkoituksia 
varten ja ne kommunikoivat mikroaaltojen välityksellä 
Maan linkkiyhteyksiin. Kaupalliset satelliitit palvelevat 
viestintäliikennettä, sotilaskäyttöön tarkoitetut tieduste-
lusatelliitit kuvaavat Maata mikroaaltosäteillään. Viran-
omaisilla on avaruudessa omat säähavainto- ja muut val-
vontalautasensa. Miljardööri Elon Muskin avaruusyhtiö 
Spacex pyysi vuonna 2015 Yhdysvaltain hallitukselta lu-
paa projektiin, joka tähtää internet-yhteyksien tarjoami-
seen kaikille maailman asukkaille. Spacex hakee lupaa 
neljälle tuhannelle pienelle ja halvalle satelliitille, jotka 
mahdollistaisivat internetin maailmanlaajuisen toiminnan. 
Ehdottivathan jotkut insinöörit aikanaan, että avaruuteen 
pitäisi rakentaa jättiläismäisiä aurinkovoimalaitoksia, jot-
ka sitten lähettäisivät Maahan suuria mikroaaltoryöppyjä 
energiaksi ihmiselle.1

 
Englantilainen Warwickin yliopiston professori Gerard 

J. Hyland muistutti elinympäristössämme tapahtuneesta 
muutoksesta jo vuonna 2003 laatimassaan STOA-rapor-
tissa: ”Matkapuhelinantenneista ympäristöön yötä päi-
vää välittyvä mikroaaltosäteily on lisännyt mikroaaltojen 
määrää joidenkin satojen metrien etäisyydellä antenneis-
ta 10 biljoonaa kertaa suuremmaksi verrattuna Auringon 
luontaiseen mikroaaltosäteilyyn samalla taajuudella”.2 Ti-
lanne on muuttunut aina vain haasteellisemmaksi, sillä 
langattomat verkot ovat voimakkaasti laajentuneet. Tällä 
hetkellä toimivia langattomia verkkoja ovat esimerkiksi 
viranomaisverkko VIRVE, mobiiliverkot 2G, 3G sekä 
4G- ja WLAN-verkko. 4G-verkon on raportoitu häirit-
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sevän Digi-TV-lähetyksiä rinnakkain olevilla taajuusalu-
eilla. Tulossa on 5G-verkko. 

”5G on täällä jo lähivuosina – nopeus jopa kymmenen 
gigabittiä sekunnissa”, uutisoi Yleisradio maaliskuussa 
2015. Suomen ensimmäistä verkkoa on jo kokeiltu Ou-
lussa, mutta laajemmin 5G-verkko olisi tulossa käyttöön 
vuoteen 2020 mennessä. ”Kapasiteettia ennustetaan syn-
tyvän jopa 10 000 kertaa nykyistä enemmän”, kommentoi 
VTT:n tiimipäällikkö Kyösti Rautiola Oulusta Yleisradi-
olle. 5G-verkosta ei Rautiolan mukaan tule valtakunnallis-
ta eikä se laajene maastokohteisiin, koska signaali kantaa 
nykyisiä tietoliikenneverkkoja lyhyempiä matkoja. Lyhyet 
matkat tosin edellyttävät tiheää tukiasemaverkkoa.3

ÄLYKKÄÄT AUTOT
Sveitsin lehdistössä on uutisoitu ympäristössämme kas-
vavan sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksesta autolii-
kenteeseen. Zürichin ja Bernin välillä on Gübrist -nimi-
nen tunneli, jota kymmenet tuhannet autoilijat käyttävät 
päivittäin. Sveitsiläinen Franz Elmiger kertoi, että hä-
nen uusi, moitteettomasti toiminut Renault -merkkinen 
autonsa alkoi nykiä, kojelauta pimeni ja lopulta mootto-
ri ja valot sammuivat äkillisesti, kun auto ajoi tunneliin. 
Elmigerin perhe joutui paniikkiin. Samankaltaisia ko-
kemuksia on raportoitu tapahtuneen tuhansille tunnelin 
käyttäjille.
 

Nykyisin runsaasti elektroniikkaa sisältävät uudet autot 
voivat siis reagoida ympäristön sähkömagneettisille ken-
tille. Syynä auton halvaantumiselle tunnelissa voi olla se, 
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että autossa oleva matkapuhelin joutuu tunnelin sisällä 
nostamaan voimakkaasti tehojaan ja antaa samalla häiri-
ösignaaleja auton sähköjärjestelmille. 

Nykyisin autojen langaton teknologia on viritetty huip-
puunsa. Autot ovat kuin pyörien päällä kulkevia tieto-
koneita. Autoja voidaan täten myös hakkeroida ja ottaa 
haltuun. F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen 
mukaan tämä ei ole tieteisfantasiaa, vaan sellaista on jo to-
dellisuudessa tapahtunut 4. Autot, joissa on runsaasti ulko-
maailman kanssa kommunikoivia verkkoja, ovat erityisen 
haavoittuvia. Autojen Bluetooth voi olla samassa verkossa 
kuin tärkeät ohjausyksiköt kuten jarrut, moottorinohjaus ja 
renkaidenpainevalvonta. Kun hakkeri pääsee sisälle Blue-
tooth-järjestelmään, hän pääsee käsiksi muihinkin samassa 
verkossa oleviin toimintoihin. Tulevaisuus tuo maanteille 
myös itsestään ohjautuvat autot, joiden uskotaan voivan 
kommunikoida keskenään. Kysymys sähköisten järjestel-
mien yhä kiihtyvästä rakentamisesta ja niiden kumuloi-
tuvista vaikutuksista teknologiaan ja meihin ihmisiin olisi 
kuitenkin syytä ottaa vakavasti.

LANGATON ÄITIYSPAKKAUS
Mikäli insinöörit saavat päättää, myös äitiyspakkauksen 
sisältöön on tulossa langatonta teknologiaa. VTT kehitte-
lee vauvoille älytuttia ja älypetiä älyanturoineen sekä muita 
älykkäitä laitteita ja sähköisiä palveluita vastasyntyneelle. 
Tuotekehittelijät uskovat, että pakkauksen avulla vanhem-
mat voisivat tulevaisuudessa seurata vauvan terveydentilaa 
älypuhelimella. Vauvan unirytmiä ja unen laatua voi tark-
kailla petianturilla. ”Näin esimerkiksi neuvolassa päästäi-
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siin parempaan diagnoosiin kuin kysymällä väsyneiltä van-
hemmilta, miten vauva on nukkunut”, erikoistutkija Olli 
Kuusisto VTT:stä kertoi Yhteishyvä-lehdelle. Älytutin ja 
petianturin mittalaitteet tallentaisivat tietoa vauvan hen-
gityksestä, sydämen lyönneistä ja liikkeistä. Mittaustiedot 
välitettäisiin langattomasti vanhempien matkapuhelimiin. 
Ja olisihan pakkauksessa langaton tuttikin, jonka imuvoi-
ma kertoisi suun kehityksestä. Lisälaitteena olisi mikrofo-
ni, joka toimisi itkuhälyttimenä.5

Vanhemmille on suunnitteilla älylasit, joissa tietokoneen 
hiiren korvaa ihmisen katse. Työterveyslaitoksen Aivot ja 
työ -projektissa kehitellään Suomen Akatemian rahoituk-
sella tällaisia älylaseja. Lasien uskotaan tulevaisuudessa voi-
van mullistaa monia töitä. Autokoulun opettaja voisi näyt-
tää oppilaalle lasien kautta, mihin risteyksessä kannattaa 
katsoa. Vapaa-aikana laseilla voisi esimerkiksi käynnistää 
kahvinkeittimen silmää räpäyttämällä.6

ÄLYVAATTEIDEN MARKKINAT – 
KUNTOILUUN, DIAGNOSTIIKKAAN JA 
SAIRAANHOITOON 
Älyvaatteita suunnitellaan käytettäviksi esimerkiksi lääke-
tieteen ja urheilun alueilla. Teknologialle ennakoidaan val-
tavia markkinoita. Kuopiolaisyritys on kehittänyt älyshort-
sit, joiden avulla kuntoilija saa tietoa lihasten toiminnasta. 
Shortseissa on mittalaite, joka tallentaa ja toimittaa tiedon 
älypuhelimeen. Shortsien hinta liikkuu tällä hetkellä noin 
900 eurossa. Tuotekehittelyssä ovat myös älysukat, jotka 
mittaisivat diabeetikon jalkojen haavaumia. On olemas-
sa myös älykkäitä vuodevaatteita, jotka valvovat potilaan 
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mahdollisia epilepsiakohtauksia. Älyvaatteita kaavaillaan 
myös kuntoutuksen ja diagnostiikan palveluun.7 

Tulevaisuudessa terveysmittarit voidaan siis piilottaa 
vaatteisiin. Akatemiaprofessori Risto Ilmoniemi Aalto-
yliopistosta uskoo, että puettavat ja implantoidut terveys-
mittarit tulevat olemaan tulevaisuuden terveydenhuoltoa. 
”Mihin se sitten pannaankin: vaatteisiin, silmälasien san-
koihin tai vaikkapa hampaanpaikkoihin”, toteaa Ilmonie-
mi Mediuutiset-lehden haastattelussa.8

Langattomia sovelluksia on kehitteillä myös sydänpo-
tilaille. Sydämenlukulaite on muutaman senttimetrin pi-
tuinen ja levyinen laite, joka asetetaan potilaan sydämen 
päälle rintaan. Laite lähettää langattomasti tietoa älypu-
helimeen, jonka kautta tieto sydänkäyrästä siirtyy lääkärin 
tietokoneelle. Kyse on maailman pienimmästä etämonito-
rointilaitteesta sydänpotilaille, jonka kuopiolainen Mega 
Elektroniikka on kehittänyt 9. Laite on Euroopan unionissa 
hyväksytty myyntiin kuten myös Yhdysvalloissa. Helsingin 
Sanomat kirjoittaa, että Yhdysvaltain lääketurvallisuus-
virasto FDA:n hyväksymistä voidaan pitää merkittävänä, 
koska sen seula on maailman tarkin. On kuitenkin syytä 
muistaa, että FDA hyväksyi 1990-luvulla matkapuheli-
met markkinoille ilman, että niiden terveysvaikutuksia 
olisi millään tavalla ennalta testattu. Kardiologien yhdis-
tys kertoi 22.6.2015 pitämässään seminaarissa uudesta 
tutkimuksesta, jossa älypuhelimen todettiin vaikuttavan 
haitallisesti sydämentahdistimen toimintaan.10 Tahdistin 
erehtyi tulkitsemaan älypuhelimen signaaleita sydämestä 
tuleviksi, ja keskeytti hetkeksi toimintansa. Langattomi-
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en tuoteperheiden kehitystä seuratessa herääkin kysymys, 
kehitelläänkö teknologiaa sen itsensä vuoksi ja ollaanko 
kaikkien tuotteiden haitattomuudesta varmoja?

Ihminen on kuitenkin biologisesti sama olento kuin sata 
vuotta sitten, ennen tekniikan kehittymistä. Evolutiivises-
ti ihmisen, eläinten ja kasvien on tässä ajassa oll ut mah-
dotonta sopeutua ihmisen luomiin sähkömagneettisiin 
kenttiin. On arveltu, että äkillisellä sähköisen ympäris-
tön muutoksella saattaa olla yhteyttä jopa joidenkin lajien 
katoamiseen maapallolta. Ihminen on rakentanut itsel-
leen sähkömagneettisen viidakon, joka on kaukana siitä 
paratiisista, jossa elämä sai alkunsa. “Ihminen on luonut 
itselleen mielikuvan siitä, että taloudellinen hyvinvointi 
ja vauraus, jopa sivistyskin, kulkevat käsi kädessä uusien 
teknologian sovellutusten kanssa. On valittu suunta, jon-
ka lopullisesta päämäärästä ei olla selvillä”, ennusti ame-
rikkalaisprofessori Robert O. Becker kirjassaan Cross 
Currents jo vuonna 1990.

1. Becker, R. O. (1990). Cross Currents. Th e Promise of Electromedicine, the Perils 
of Electropollution. Torcher, Los Angeles. 352 s.

2. Hyland, Gerard (2001). Th e Physiological and Environmental Eff ects of Non-
ionising Electromagnetic Radiation - Final Study. European Parliament.

Noudettu 14.6.2015 osoitteesta: <http://www.europarl.europa.eu/
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3. Yle Uutiset (20.3.2015). 5G täällä jo lähivuosina – nopeus jopa kymmenen 
gigabittiä sekunnissa.
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TUTKITTUA TIETOA 
SÄHKÖMAGNEETTISEN
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Nykyisin kännyköihin on kehitelty sovelluksia, joilla voidaan osoittaa 
muun muassa altistumisen todellinen määrä, lähde ja kuuluvuuden laatu. 
Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippanan mukaan kännyköi-
den SAR-arvo ei ylity sallitusta 2 W/kg. Cellraidin sovellus osoittaa, että 
kännykät säteilevät oletettua enemmän.
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LUKU 3 

RADIOTAAJUISEN
SÄHKÖMAGNEETTISEN
SÄTEILYN VAIKUTUKSET – 
TIEDETTÄ JA POLITIIKKAA 
Erja Tamminen

Radiotaajuisen säteilyn terveyshaittoja on tutkittu 
vuosikymmeniä. Toisin kuin on annettu ymmärtää, 
vaikutuksia nähtiin jo ensimmäisissä tutkimuksissa. 
Tosin teknologioita ei voi verrata nykypäivänä 
markkinoilla oleviin. Mikroaaltoja, jotka myös 
ovat radioaaltoja, on pitkään käytetty tutka- ja 
matkapuhelinteknologioissa, mikroaaltouuneissa 
sekä fysikaalisissa hoitolaitteissa. Asiantuntijoiden 
näkemyserot riskeistä ovat edelleen suuret. 
Länsimaissa teollisuus on päässyt vaikuttamaan 
paljon sähkömagneettiselle säteilylle määriteltyihin 
raja-arvoihin. Maailman terveysjärjestö WHO:n 
syöväntutkimuslaitos IARC on luokitellut 
radiotaajuudet (30 kHz–300 GHz) mahdollisesti 
karsinogeeniseksi ihmiselle. Yhdysvalloissa on 
meneillään kännykkäoikeudenkäyntejä. Syöpäriskin 
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lisäksi matkapuhelimen säteily vaikuttaa uneen, 
kognitiivisiin toimintoihin, hedelmällisyyteen, 
ja mahdollisesti myös neurologisten sairauksien 
syntyyn. Tiedemiehet vetoavat päättäjiin, koska 
turvastandardit ovat vanhentuneet. Etenkin 
lapsia on suojeltava riskeiltä nykyistä paremmin.

MIKROAALTOSÄTEILYN
TERVEYSTUTKIMUSTEN TAUSTAA 

Ennen toista maailmansotaa mikroaaltosäteilyn terveys-
vaikutustutkimus keskittyi pitkälti radiotaajuuksilla toi-
mivien hoitolaitteiden mahdollisten haittojen selvittämi-
seen. Radioaaltoja käytettiin yleisesti monien sairauksien 
kuten migreenin, tulehdus- ja kiputilojen sekä kuumeen 
hoidossa. Aivan ensimmäisiä tutkimuksia lämpösäteilyä 
kehoon tuottavista diatermia-laitteista todennäköisesti 
syntyi jo 1800-luvun loppupuolella, kun ranskalainen Ar-
sene d´Arsonval kehitti käyttöönsä tällaisen hoitolaitteen. 
Pääasiallinen tarkoitus oli saada aikaan lämpöä kudokses-
sa, mutta laitteilla hoidettiin myös kuumepotilaita, joiden 
kehossa yritettiin saada aikaan keinotekoinen lämmönnou-
su tervehtymisen edistämiseksi. Arsene d´Arsonval jul-
kaisi kolmen vuoden tutkimustyön tulokset vuonna 1893 
radioaaltojen solutason vaikutuksista. Tekniikka kehittyi 
ja 1920-luvulla alettiin laajemminkin pohtia vaikutusme-
kanismeja. Ranskalainen A. Gosset kollegoineen julkaisi 
tärkeän artikkelin, jossa raportoitiin reaktioista kasveilla, 
joille oli kehittynyt kasvaimia. Kasveja altistettaessa kas-
vaimet alkoivat vähitellen suurentua, minkä jälkeen ne 
äkillisesti kuolivat. Vaikutukset ymmärrettiin biologisiksi, 
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eikä pelkästä lämpösäteilystä johtuviksi. Tämän julkaisun 
jälkeen alettiin käyttää ilmaisuja ”ei-terminen vaikutus” tai 
”erityinen vaikutus”.

Gosset ń aikalainen, Yhdysvalloissa terveysviranomaise-
na toiminut J.W. Schereschewsky, teki altistuskokeita hii-
rillä ja havaitsi vakavia haittavaikutuksia. Toisaalta hyvin 
heikoilla mikroaalloilla voitiin tuhota hiirten pahanlaatui-
sia kasvaimia. Jo radioaaltotutkimuksen varhaisessa vai-
heessa siis nähtiin sekä haitat että hoidolliset vaikutukset, 
vaikka kaikkea ei vielä ehkä laajemmin ymmärrettykään. 
Tiedeyhteisön oli vaikea hyväksyä todettuja biologisia vai-
kutuksia, ja todistustaakka jäikin niille tutkijoille, jotka 
pyrkivät kumoamaan teorian siitä, että mikroaalloilla olisi 
pelkästään kudosta lämmittävä ominaisuus. 

Eräs aikansa hälytyskellojen soittaja oli 1930-luvulla vai-
kuttanut Pittsburgin yliopistossa biologina toiminut G.M. 
McKinley, joka altistuskokeissaan havaitsi mikroaaltojen 
vaikuttavan siementen kasvuun. Toisessa kokeessa hän ha-
vaitsi altistetuilla sammakoilla hermostollisia reaktioita. 
Tänä päivänä hieman vastaavia kokeita on tehty kasveilla 
ja eläimillä, ja tuloksena on todisteita biologisista vaiku-
tuksista. Olemme siis lähes sata vuotta eläneet paradigman 
muutoksen murrosaikaa – ja elämme sitä yhä.1

Mullistava tutkasäteily

Tutkasäteilyn käyttämät energiamäärät ovat olleet toista 
luokkaa kuin hoitolaitteiden. Tutkan myötä tieteellinen 
tutkimus alkoi organisoitua ja laajentua, ja armeijalla ja 
teollisuudella oli alusta asti vahva rooli. Toisen maailman-
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sodan jälkeen Yhdysvalloissa alettiin epäillä tutkasäteilyn 
aiheuttavan terveyshaittoja, kun lähinnä armeijan palve-
luksessa tutkan mikroaaltosäteilylle altistuneet työntekijät 
alkoivat valittaa kärsivänsä kroonisesta päänsärystä, voi-
mattomuudesta, sydämen rytmihäiriöistä sekä silmä- ja 
näköoireista. Heidän keskuudessaan esiintyi myös taval-
lista enemmän leukemiaa ja muita syöpätyyppejä. Lisäksi 
monet kärsivät kaljuuntumisesta ja hedelmättömyydestä. 
Jo 1950-luvulla Kaliforniassa ilmavoimien lääkärinä toimi-
nut John T. McLaughlin pani merkille, että monella tut-
katyöntekijällä oli sisäistä verenvuototaipumusta (purpura 
hemorrhagica). Tautia esiintyi 6000 työntekijän joukossa 
noin 75–100 henkilöllä. Armeija tosin vakuutteli, että tut-
kan tuottama säteily on harmitonta ja voi aiheuttaa vain 
lämpötilan kohoamista kudoksissa. Koska lämmönnousua 
ja kuumetta pidettiin suotavina sairauksista toivuttaessa, 
ei säteilyn tuottamaa kudoksen lämpenemistä osattu pitää 
sen haitallisempana. 

Tutkijoiden ja siviiliväestön huolestuminen loivat paineita 
säteilyn turvarajojen asettamiselle. Armeija esitti vuonna 
1966 lähinnä teoreettisten oletusten pohjalta mikroaalto-
säteilyn turvastandardiksi raja-arvoa 10 mW/cm², jonka 
American National Standard Institute (ANSI) hyväksyi 
myös siviiliväestölle. Myöhemmin Euroopassakin alet-
tiin noudattaa vastaavaa standardia. Asetettua raja-arvoa 
kuitenkin kritisoitiin ja vaadittiin laskettavaksi alhai-
semmalle tasolle, koska joissakin tutkimuksissa oli kyet-
ty osoittamaan haittavaikutuksia syntyvän alle yhden as-
teen lämmönnoususta, jota pidettiin lämpösäteilylle sal-
littuna rajana.1, 2 
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Kaihia mikroaalloista 
Terveysriskeistä tuli yhä uusia epäilyjä, kun kaihi alkoi 
yleistyä. Pitkäaikaistutkimuksissa saatiin näyttöä biologisis-
ta vaikutuksista jo mikroaaltojen matalilla tehotiheyksillä. 
Yhdysvaltojen armeija rahoitti tapausten selvittämiseksi jo 
1940–1950-luvuilla suuren joukon tutkimuksia, mutta ha-
vainnot terveysriskeistä jäivät aluksi olemattomiksi. Myös 
jotkut yliopistorahoitteiset tutkimukset päätyivät samaan 
lopputulokseen. Kun tutkimusmenetelmiä myöhemmin 
kehitettiin niin, että koe-eläimiä alettiin seurata pidem-
mällä aikajänteellä, alkoivat loppupäätelmätkin muuttua. 
Varhaisemmissa tutkimuksissa tarkkailu oli lopetettu heti 
säteilylle altistumisen jälkeen. 

Milton Zaret on tehnyt lukemattoman määrän tutki-
muksia mikroaaltojen vaikutuksista silmäsairauksiin. Hän 
oli ensimmäisiä tutkijoita, jotka varoittivat mikroaaltojen 
yhteydestä kaihiin. Zaretin vuonna 1964 tekemien ha-
vaintojen mukaan sekä lämpövaikutuksen alittavilla että 
ylittävillä mikroaaltotasoilla voi muodostua kaihia. Kaihi 
saattaa ilmetä latenttina eli kehittyä hitaasti altistuksen 
jälkeen ja puhjeta vasta muutaman kuukauden tai jopa 
vuosien kuluttua. Tuotuaan esille mikroaaltoteollisuuden 
kannalta haitallisia tutkimustuloksia Zaretilta kuitenkin 
evättiin jatkorahoitus.3

Ruotsalaistutkijat Aurell ja Tengroth raportoivat vuon-
na 1973 työntekijöistä, jotka altistuivat mikroaaltosä-
teilyn vaikutuksille testatessaan työkseen erilaisia mik-
roaalloilla toimivia laitteita. Heillä havaittiin suoranai-
sia vaurioita verkkokalvon hermorakenteissa, ja poikke-
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uksellisen monella oli kaihi.4

Zory Glaserin raportti
Tutkat olivat 1970-luvulla olleet käytössä jo kohtalaisen 
pitkään, kun Yhdysvaltain laivasto päätti tarttua härkää 
sarvista ja selvittää tieteellisiä tutkimuksia mikroaaltojen 
vaikutuksista. Laivaston lääketieteellinen tutkimuslaitos 
palkkasi fyysikko Zory Glaserin vuonna 1971. Glaser ko-
kosi laajaan radioaaltojen ja mikroaaltojen biologisia vai-
kutuksia käsittelevään katsaukseensa yli 6000 tutkimus-
ta, joista suuri osa oli entisessä Neuvostoliitossa tehtyjä. 
Glaserin biovaikutuksia käsittävästä arkistosta ilmenee 
selvästi, että sekä Yhdysvalloissa että Neuvostoliitossa 
tiedettiin mikroaaltoteknologioiden haitallisista vaiku-
tuksista terveyteen. Yhdysvalloissa Glaserin kokoamil-
la tutkimustuloksilla ei lopulta ollut suurtakaan merki-
tystä – ne eivät luoneet riittävää painetta lainsäädännön 
tiukentamiseen, puhumattakaan biologisten vaikutusten 
tunnustamisesta.2 

ITÄ-EUROOPAN
MIKROAALTOTUTKIMUS
Entinen Neuvostoliitto ja Yhdysvallat tekivät tiivistä tut-
kimusyhteistyötä vielä 1950-luvulla ja aina kylmän so-
dan vuosiin asti. Itä-Euroopan maat olivat huomattavasti 
länttä pidemmällä sähkömagneettisten kenttien biologisia 
riskejä kartoittavissa tutkimuksissa. Neuvostoliiton ja Yh-
dysvaltojen välisissä neuvotteluissa yritettiin hahmotella 
myös yhteistä turvastandardia, mutta se jäi liian suurten 
näkemyserojen ja lopulta kylmän sodan jalkoihin. Kyl-
män sodan jälkeen lännen tiedelehdissä ei pitkään aikaan 



51

julkaistu Itä-Euroopan tutkimustuloksia. Oliko kysymys 
liian suuresta poliittisesta ja taloudellisesta myönnytyk-
sestä? On joka tapauksessa selvää, että entisessä Neuvos-
toliitossa tiedettiin radioaaltojen voivan vaikuttaa ihmisen 
verenkiertoon, verenpaineeseen, hermojärjestelmään ja ai-
heuttaa syöpää jo tasoilla, jotka olivat alle lännessä asetet-
tujen altistusrajojen. 

Yhdysvaltain lähetystö Moskovassa – 
Neuvostoliiton kenttäkoe

Yhdysvaltain Moskovan suurlähetystön henkilökunta alkoi 
kärsiä vaikeista terveysongelmista 1950-luvun alkupuolel-
la. Henkilökunnan keskuudessa havaittiin usein toistuvia 
päänsärkyjä ja neurologisia oireita, verenvuotoja, kesken-
menoja, syöpien kasvun lisääntymistä sekä huomattavaa 
heikentymistä yleisessä terveydentilassa. Niin uskomatto-
malta kuin se kuulostaakin, terveysongelmien aiheuttajak-
si osoittautui neuvostoliittolaisten lähetystöön tahallisesti 
kohdistama mikroaaltosäteily, kirjallisuudessa tunnettu ni-
mellä ”Moskovan signaali”. Norjalainen lääkäri Vilhelm 
Schjelderup käsittelee Moskovan tapahtumia kirjassaan 
”Elektromagnetismen og livet”.5

Neuvostoliittolaisten toiminta alkoi vuonna 1953. Tie-
dustelupalvelu CIA pääsi asiasta selville ja palkkasi vuonna 
1962 konsulttiapua amerikkalaisilta mikroaaltoasiantunti-
joilta tapauksen selvittämiseksi. Vuonna 1965 perustettiin 
salainen projekti nimeltä Pandora, jossa lähetystöhenki-
lökunnan terveydentilaa seurattiin 13 vuoden ajan heidän 
itse siitä tietämättä. 
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CIA:n käyttämä asiantuntija Milton Zaret totesi, että 
”Moskovan signaali” koostui mikroaaltosäteilyn useista 
eri taajuuksista. Yhdysvaltain ulkoministeriön virallisen 
lausunnon mukaan säteilyn tehotiheys ei koskaan ollut 
suurempi kuin 18 μW/ cm². Neuvostoliittolaiset pitivät 
mikroaaltosäteilyä tasolla, jolla amerikkalaisen standardin 
(10 000 μW/cm²) mukaan ei pitäisi aiheutua terveyshaittoja. 

Neuvostoliittolaisten toiminnan motiiveista esitettiin 
kahdenlaisia teorioita. Yhdysvaltain lähetystörakennuk-
sen katolle oli asennettu antenneja, joiden tarkoituksena 
oli kaapata Neuvostoliiton viranomaisten toisilleen lähet-
tämiä radiosanomia. Säteilyttämällä Yhdysvaltain lähetys-
töä neuvostoliittolaiset pystyisivät mahdollisesti estämään 
tämän toiminnan. Toinen mahdollisuus oli, että neuvos-
toliittolaiset halusivat aktivoida lähetystöön asennettujen 
kuuntelulaitteiden toimintaa voidakseen seurata lähetys-
tössä käytäviä keskusteluja. Asiantuntijana toiminut Za-
ret totesi, että säteily olikin suunnattu pääosin lähetystön 
toimistotiloihin. Jo Glasboron huippukokouksessa vuonna 
1967 presidentti Johnson oli pyytänyt presidentti Kosy-
giniltä, että lähetystöön kohdistuva säteily lopetettaisiin. 
Toiminta lakkasi täysin vasta, kun Yhdysvaltain Mosko-
van suurlähettiläs otti asian puheeksi suorassa TV-lähe-
tyksessä vuonna 1983. 

Yhdysvaltain viranomaiset peittelivät pitkään tapahtu-
nutta ja amerikkalaiset saivat tietää asiasta vasta vuonna 
1972, kun toimittaja Jack Andersson kertoi siitä televisio-
ohjelmassaan. Myös Yhdysvaltain hallitus oli vaiennut 
asiasta ja joutui pakon edessä ottamaan julkisesti kantaa 
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tapahtumiin, kun Boston Globe teki asiasta televisiolle 
reportaasisarjan. Ohjelmassa kerrottiin, että itse suurlä-
hettiläs Walter Stoessel oli sairastunut harvinaiseen leu-
kemian sukuiseen verisairauteen. Myös kaksi Stoesselin 
edeltäjää, Charles Bohlen ja Llewellyn Th ornson, kuoli-
vat syöpään.

 
Yhdysvaltain ulkoministeriö antoi pakon edessä vuoden 

1977 tammikuussa lausunnon jossa todettiin, että lähetys-
töhenkilökunnalta otetuissa verinäytteissä oli todettu lie-
vää valkosolujen nousua ja että noin kolmannes lähetystön 
työntekijöistä kärsi viruksen aiheuttamasta tulehduksesta. 
Viruksesta ei kuitenkaan ollut todisteita. ”Lausunto saat-
toi olla ulkoministeriön keino saattaa aiemmat selitykset 
naurunalaisiksi, mutta kohonnut valkosolujen määrä oli 
löytynyt johdonmukaisesti mikroaalloille altistuneilta. 
Tällainen löydös voi ennakoida leukemiariskiä”, analysoi 
lääkäri Vilhelm Schjelderup kirjassaan. Lähetystöhenki-
lökunta, joka kotiutettiin Moskovasta 1960-luvun loppu-
puolella, joutui perusteelliseen terveystarkastukseen. Uutis-
toimisto Associated Pressin mukaan eräs tutkimuksissa 
mukana olleista lääkäreistä kertoi, että lähetystöhenki-
lökunnalta oli terveystarkastuksessa löydetty merkittävä 
määrä kromosomivaurioita. Jo vuonna 1976 ulkoministe-
riö olikin tehnyt päätöksen, että Moskovan lähetystössä 
työskentelevät saavat 20 % palkankorotuksen kompensaa-
tiona siitä, että työskentelyolosuhteet ovat terveyttä ajatel-
len epätyydyttävällä tasolla. Samanaikaisesti lähetystön 
ikkunoihin asennettiin alumiiniverkot suojaamaan mik-
roaaltosäteilyltä.5
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Vuonna 1976 amerikkalaiselle John Hopkins University:lle 
myönnettiin neljännesmiljoona dollaria tutkimuksiin, jot-
ka selvittäisivät, mistä lähetystöhenkilökunnan normaalia 
suurempi syöpäriski johtui. Tutkimuksia johti amerikkalai-
nen lääkäri Abraham Lilienfeld. Hän kirjoitti terveyson-
gelmista raportin, joka lopulta laajeni 450-sivuiseksi kir-
jaksi. Lilienfeld dokumentoi esimerkiksi silmäsairauksien 
lisääntymisestä, anemiasta, iho-ongelmista, keskittymis-
kyvyn vaikeuksista, ärtyneisyydestä, depressiosta ja muis-
tihäiriöistä. Naistyöntekijöistä 16:lla todettiin rintasyöpä. 
Lilienfeld ei kuitenkaan yhdistänyt oireita suoranaisesti 
lähetystöön kohdistuneisiin mikroaaltoihin.6 

Arkistotietojen vapautumisen myötä Yhdysvalloissa Ab-
raham Lilienfeldin kokoama epidemiologinen aineisto on 
analysoitu uudelleen. Uuden raportin mukaan Yhdysval-
tojen Moskovan lähetystön henkilökunnan (n. 40 henkeä) 
terveysongelmat vuosina 1950–1970 ovat seurausta lähe-
tystöön kohdistuneesta mikroaaltoaltistuksesta. Arkistojen 
vapauduttua kävi nimittäin ilmi, että Yhdysvaltojen viran-
omaiset (US State Department) olivat aiemmin tarkoituk-
sellisesti muuttaneet Lilienfeldin raportin johtopäätöksiä.

Sähkömagneettiset hoidot 

Neuvostoliitossa sähkömagneettisen spektrin eri taajuuk-
sien vaikutusten hallinta oli jo 1960-luvulla edennyt niin 
pitkälle, että spektrin soveltuvia taajuusalueita osattiin 
käyttää hyväksi myös sairauksien hoidossa. Tämä edellytti 
toisaalta, että spektrin haitalliset alueet ja niiden biologiset 
vaikutukset tunnettiin tarkasti. Muun muassa amerikka-
lainen professori Robert O. Becker ja englantilainen Cyril 
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Smith alkoivat käyttää hoitotyössään sähkömagneettisia 
hoitomuotoja. Robert O. Beckerin mukaan niillä voitiin 
hoitaa sydänsairauksia, aivohalvauksia, lihasrevähdyksiä 
ja migreeniä.7

Jopa aivokasvaimia hoidetaan sähkömagneettisilla hoito-
muodoilla. Vastaavat hoitomuodot ovat yleistyneet lääke-
tieteelliseen käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä on risti-
riidassa monissa maissa vallitsevien turvanormien kanssa. 
Kaikkien maiden turvanormeissa ei nimittäin myönnetä 
radioaalto- ja mikroaaltohoidoissakin käytettävien heik-
kojen biologisten signaalien vaikuttavuutta silloin, kun 
kyseessä ovat signaalien haittavaikutukset.

Mikroaaltosyndrooman kehittyminen 

Mikroaaltosyndroomaa havaittiin jo 1940–1950-luvuil-
la Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa antenniasentajilla, 
voimalaitostyöntekijöillä, tutkatyöntekijöillä ja monilla 
teollisuuskoneita käyttävillä henkilöillä. Syndrooma sisäl-
tää koko joukon oireita. Potilaita tutkittaessa on havaittu 
muutoksia aivosähkökäyrässä (EEG), kilpirauhasen toi-
mintahäiriöitä, ruuansulatuskanavan oireilua, sydän- ja 
verisuonisairauksia, unihäiriöitä ja eriasteisia hermoston 
toimintahäiriöitä. Potilaat itse ovat kertoneet kärsivänsä 
voimattomuudesta, päänsärystä, väsymyksestä ja tinnituk-
sesta. Lännessä sähköherkät ovat kertoneet näistä samoista 
oireista (katso luku 8). 

Mikroaaltosyndrooma etenee vaiheittain ja alkaa tyypil-
lisimmin kolme vuotta säteilylle jatkuneen altistusjakson 
jälkeen muuttua vaikeammaksi altistumisvuosien lisään-



56 RADIOTAAJUISEN SÄHKÖMAGNEETTISEN SÄTEILYN VAIKUTUKSET

tyessä. Sairaus jaetaan kolmeen vaiheeseen. Alussa voi-
daan havaita vain lievää taipumusta reagoida sähkömag-
neettisille kentille, ja oireet ovat ohimeneviä. Vähitellen 
oireiden määrä kasvaa, mutta ne voivat vielä kadota altis-
tamattomassa ympäristössä. Kolmas vaihe on krooninen, 
jolloin oirekuva on pysyvä.8 

Säteilyaltistus ja ympäristötekijät 

Tiedemiesten Kositskyn, Nizelskan ja Ponezhan tekemäs-
sä ukrainalais-neuvostoliittolaisessa yhteenvedossa mikro-
aaltosäteilyn terveysvaikutuksista käy ilmi, että joissakin 
tapauksissa keho voi säteilyn vaikutuksesta herkistyä myös 
muille ympäristötekijöille kuten kemikaaleille, metalleille 
ja yleisesti toksisille yhdisteille sekä ionisoivalle säteilylle. 
Vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia tai jopa pysyviä, ja 
keho ”muistaa” säteilyn. 

Lisäksi ryhmä korostaa, että vaikutukset eivät riipu sätei-
lyn voimakkuudesta vaan reaktioita voi syntyä jopa tuskin 
havaittavilla mikroaaltojen tehotiheyksillä. Säteilyn spekt-
ristä löytyy kapeita resonanssialueita, jotka saavat aikaan 
biologisia vaurioita. Näiden taajuusalueiden suhteellinen 
leveys on 0,01–1 %. Palautumattomia muutoksia saattaa 
ilmetä vain pitkittyneissä tai toistuvissa altistustilanteissa. 
Pitkäaikaisessa altistuksessa oireina voivat olla esimerkiksi 
epäsäännöllinen unirytmi ja heräily yöllä sekä yleinen huo-
miokyvyn hajautuminen ja väsymys. Sähkömagneettisten 
kenttien vaikutukset riippuvat raportin mukaan yksilön 
terveydentilasta ja iästä. Terveillä aikuisilla on luonnolli-
sesti enemmän vastustuskykyä kuin vanhuksilla, sairailla 
ja lapsilla.9
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WHO ja standardien yhdenmukaistaminen
Maailman terveysjärjestö WHO järjesti vuonna 1973 yh-
dessä Puolan ja Yhdysvaltain säteilyviranomaisten kans-
sa Varsovan seminaarin, jossa tuotiin esille idän ja lännen 
tutkimustuloksia. Vielä tuohon aikaan WHO kantoi suur-
ta huolta mikroaaltoteknologioiden laajentamisesta teolli-
suuden, armeijan, lääketieteen ja kotitalouksien käyttöön. 
Pian WHO:n näkemykset asioista alkoivat muuttua sa-
malla kun mikroaallot laaja-alaisesti kaupallistettiin. 

Vuonna 1996 perustettiin WHO:n EMF-projekti, jonka 
rahoittamiseen osallistuivat myös matkapuhelinteollisuu-
den kattojärjestöt MMF (Mobile Manufacturers’ Forum), 
GSM-Association ja saksalainen FGF. Hankkeen koordi-
naattorina toimi Michael Repacholi, joka ajoi maailman-
laajuista turvanormien yhdenmukaistamista länsimaissa 
käytössä olevan ICNIRPin standardin hyväksi. Repacholi 
seurueineen kävi neuvottelemassa asiasta myös Moskovassa. 

Nelipäiväiseen konferenssiin vuonna 1999 osallistui 90 
tiedemiestä eri maista. Moskovan pyöreän pöydän ym-
pärillä olivat edustettuina muun muassa Maailman ter-
veysjärjestö (WHO), Venäjän ionisoimattoman säteilyn 
komitea (RNCNIRP, Russian National Committee on 
Non-Ionizing Radiation Protection), ICNIRP (Interna-
tional Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 
ja Yhdysvaltain armeijan ilmavoimat. WHO:n edustajana 
toimineen Repacholin ja Yhdysvaltain armeijan edustajien 
taholta pyrittiin siihen, että venäläisten olisi pitänyt hyväk-
syä länsimaissa käytössä oleva, merkittävästi korkeammat 
säteilytasot salliva ICNIRPin standardi. Neuvotteluissa 
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selvisi, etteivät lännen tiedemiehet tunteneet entisissä Itä-
Euroopan maissa tehtyjä tutkimuksia. Venäläisen komi-
tean puheenjohtaja, professori Yuri Grigoriev kommentoi 
tapaamista: ”Toistaiseksi meillä on asioista täysin erilaiset 
näkemykset. Venäjän tiukka standardi huomioi sekä bio-
logiset riskit että ihmisten kokemat subjektiiviset tunte-
mukset.”10

Venäjän matkapuhelinstandardi 

Vuonna 2003 Venäjällä astui voimaan uusi matkapuhelin-
säteilyä säätelevä standardi. Ympärivuorokautisen matkapu-
helinantennien tuottaman säteilyn rajoittamiseksi päätettiin 
asettaa raja-arvoksi 10 μW/cm2, joka on sata kertaa Suo-
messa noudatettavaa ICNIRPin standardia tiukempi taso.

Merkittävin periaatteellinen ero on, että Venäjän sätei-
lyviranomainen on asettanut lopulliset altistusrajat murto-
osaksi siitä altistuksesta, joka voi saada aikaan joitakin so-
peutumisreaktioita ihmisen kehossa. ICNIRPin standardi 
taas perustuu ”todettuihin terveysriskeihin”. Se merkitsee 
käytännössä vain kudosten lämmittävistä vaikutuksista 
johtuvien mekanismien tunnustamista. 

Venäjällä erityisesti lasten matkapuhelimen käyttö huo-
lestuttaa, joten on päädytty suositukseen, jonka mukaan 
alle 18-vuotiaat eivät käyttäisi kännykkää. Venäjän RN-
CNIRP katsoo, että matkapuhelimen käyttö voi aiheut-
taa lapsilla muutoksia kognitiivisissa toiminnoissa, huo-
miokyvyn heikkenemistä, epilepsiaa, stressiherkkyyttä 
ja unihäiriöitä. Venäjällä on tutkittu lapsia ja kännykkää 
käyttävillä on havaittu vertailuryhmään nähden enemmän 
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väsymystä ja keskittymiskyvyn ongelmia sekä eriasteisia 
aivotoiminnan häiriöitä. Venäjällä myös raskaana olevien 
naisten ja sydäntahdistinpotilaiden on noudatettava varo-
vaisuutta matkapuhelimen käytössä.11

Lisäksi Venäjän säteilysuojelukomitea on laatinut vuonna 
2011 vetoomuksen, jossa vaaditaan seuraavaa:

- Matkapuhelimiin täytyy saada tietoa niiden 
säteilytasoista (”kännykkätarra”).

- Käyttöohjeissa pitää olla muistutus 
mahdollisista haitoista.

- Mainontaan ja markkinointiin on hyvä 
saada rajoituksia. Venäjällä on 15 miljoonaa 
lasta ja nuorta, joita asia koskettaa.12

Venäjän säteilyviranomaisen suositus langattoman laaja-
kaistan (WiFi) käytöstä:

- Päiväkodeissa ja kouluissa on noudatettava 
erityistä varovaisuutta ja rajoitettava 
langattoman WiFi-teknologian käyttöä. 

- Oppilaitoksissa ja kouluissa suositellaan 
käytettäväksi vain kiinteää laajakaistayhteyttä.

LÄNNEN MATKAPUHELINTUTKIMUKSEN 
TAUSTAA

Kun Yhdysvalloissa alkoivat ensimmäiset oikeudenkäynnit 
matkapuhelinteollisuutta vastaan vuonna 1993, teollisuu-
den kauppajärjestö CTIA päätti palkata epidemiologina 
mainetta luoneen lääkäri George Carlon tutkimaan ter-
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veysvaikutuksia. Carlo oli jo aiemmin toiminut lukuisissa 
eri teollisuudenalojen tuotteiden terveysvaikutuksia sel-
vittelevissä hankkeissa. Nyt hänen tehtävänsä oli arvioida 
matkapuhelinteknologian terveysvaikutuksia käsitteleviä 
tutkimusraportteja ja toteuttaa uusia. Carlon projekti sai 
käyttöönsä 25 miljoonaa dollaria. 

Carlo palkkasi avukseen eri alojen asiantuntijoita ja sel-
vitti käytössä olevia tutkimusmenetelmiä, joissa hän ha-
vaitsi suuria puutteita. Kauppajärjestö CTIA oli aiemmin 
vakuuttanut Carlolle, että on olemassa tuhansia teollisuu-
den tekemiä tutkimuksia, jotka osoittavat matkapuhelimet 
vaarattomiksi. Tuhansien sijasta löytyi lopulta vain muu-
tamia, osin puutteellisesti toteutettuja projekteja. 

Carlon työryhmä julkaisi uusia tutkimuksia. Eräässä 
niistä havaittiin kuulohermonkasvainriskin lisääntymistä 
matkapuhelimen käytön seurauksena. George Carlo löy-
si myös monia luotettavia yliopistotutkimuksia, jotka va-
kuuttivat hänet siitä, ettei matkapuhelimen käyttö olekaan 
täysin riskitöntä. 

Lisäksi Carlon palkkaamat tutkijat, Raymond Tice ja 
Graham Hook, raportoivat kromosomimuutoksista al-
tistettaessa soluja mikroaaltosäteilylle 5 W/kg tehoilla 24 
tunnin ajan. Tohtorit Tice ja Hook tutkivat mikroskooppi-
en avulla verisolujen tumarakenteita. Mikroaaltosäteilylle 
altistetuissa verisoluissa esiintyi 300 % enemmän mikro-
tumakkeita kuin altistamattomissa soluissa. Mikrotumak-
keita muodostuu kromosomivaurioiden yhteydessä – ne 
ovat itse asiassa pieniä kromosomin osia. 



61

Mikrotumakkeiden esiintyminen verisoluissa kuvastaa 
syöpäriskin huomattavaa lisääntymistä. Mikrotumakkei-
ta on käytetty apuvälineenä diagnostiikassa muun muassa 
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden uhreja tutkitta-
essa. Länsimaiset tutkijat valitsivat onnettomuusalueelta 
testien perusteella sellaiset henkilöt, jotka tarvitsivat ki-
peimmin hoitoa. Viime vuosina diagnostiikka tällä alu-
eella on huomattavasti yleistynyt. 

Meillä käytössä olevassa säteilystandardissa on 50-ker-
tainen turvamarginaali, jonka mukaan kännykän SAR-
arvo voi olla 1/50 -osa siitä tasosta, jolla vaurioita ole-
tetaan syntyvän. Ticen ja Hookin tutkimustulokset huo-
mioiden nykyisen raja-arvon pitäisi 2 W/kg sijasta olla 
0,1 W/kg.

 
Teollisuus yritti ohjailla Carlon työtä, sillä hänen teh-

tävänsähän oli alun perin suuren yleisön rauhoittami-
nen. Nyt Carlo halusikin varoittaa kuluttajia riskeistä. 
Kun Carlo ei suostunut muuttamaan kantaansa, hänet ero-
tettiin tehtävästään. George Carlo kirjoitti kokemuksistaan 
kirjan ”Cell Phones - Invisible Hazards in the Wireless 
Age”.13 

Jerry Phillips

Teollisuudelle on hyvin tärkeää, että kuluttajat pitävät 
matkapuhelimien käyttöä turvallisena. Käsitykseen kän-
nyköiden vaarattomuudesta ja niiden yleistymiseen vai-
kutti pitkälti Yhdysvaltain Ravinto- ja lääkevalvontavi-
rasto FDA:n vuonna 1994 tekemä päätös, jonka mukaan 
kännykät voitiin ottaa yleiseen käyttöön ilman, että niiden 
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turvallisuutta oli ennalta tutkittu. Kuitenkin jo 1990-lu-
vulla tietoa matkapuhelimien mahdollisista haittavaiku-
tuksista oli saatavilla ja FDA oli todennut vuonna 1993 
useiden tutkimusten osoittavan, että mikroaaltosäteily lisää 
syöpäriskiä. FDA:n palveluksessa tuohon aikaan työsken-
nellyt Mays Swicord oli jo 1980-luvun alussa osoittanut 
väitöskirjassaan, että mikroaaltosäteily voi vaurioittaa ai-
vosolujen DNA:ta. Kuitenkin samana vuonna kun FDA:n 
päätös tehtiin, Swicord siirtyi Yhdysvaltojen johtavan kän-
nykkäyhtiön Motorolan palvelukseen.

Swicord joutui työssään Motorolalla uusien haasteiden 
eteen, kun vuonna 1997 Bioelectromagnetics -lehdessä 
ilmestyi Jerry Phillipsin artikkeli jyrsijöillä havaituista 
geenimuutoksista.14 Artikkelin mukaan kännykkäsätei-
lylle altistuneiden eläinten geeneissä oli tapahtunut muu-
toksia altistumattomiin jyrsijöihin verrattuna. Phillipsin 
tutkimuksessa käyttämät säteilytehot olivat hyvin alhaisia, 
ja raportista kävi ilmi, että vaikutuksia syntyi juuri mat-
kapuhelimien käyttämillä taajuuksilla. Motorola rahoitti 
kyseistä Phillipsin tutkimusta. Phillipsin mukaan Swicord 
oli vaatinut artikkelin tarkastusvaiheessa, että sen loppuun 
lisättäisiin lause: ”Geenimuutoksilla ei todennäköisesti ole 
mitään fysiologista merkitystä.” Phillips vastusti lauseen 
lisäämistä, mutta siitä huolimatta lause ilmestyi artikke-
lin loppuun. Erimielisyydet julkaisun suhteen olivat kui-
tenkin jo osoittaneet Phillipsin ”yhteistyökyvyttömäksi”. 
Niinpä Motorola ei enää rahoittanut hänen tutkimustaan 
ja Yhdysvalloissa Puolustusministeriön rahoitus lakkasi 
samanaikaisesti.
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Henry Lai ja Narenda Singh
Myös Washingtonin yliopiston tutkijat Henry Lai ja Na-
rendra Singh havaitsivat jo vuonna 1972, että kännykkäsä-
teilyä muistuttava ja saman vahvuinen tutkasäteily vahin-
goitti rottien aivosolujen DNA:ta.15 Kun Lain ja Singhin 
tutkimus pitkän viiveen jälkeen julkaistiin vuonna 1995, 
Motorola reagoi asiaan hyvin voimakkaasti. Microwave 
News -lehden saaman yhtiön sisäisen muistion mukaan 
Motorola ”ryhtyi sotaan” kyseenalaistaakseen Lain ja Sing-
hin työn. Kännykkäteollisuuden tutkimuskoordinaatio-
elin WTR vaati lisäksi Washingtonin yliopiston rehtoria 
Richard McGormickia erottamaan Lain ja Singhin. Mc-
Gormick ei tähän suostunut, mutta professori Lain on 
ollut sen jälkeen ansioituneisuudestaan huolimatta vaikea 
saada rahoitusta alan tutkimushankkeisiin. 

Om P. Gandhi

Utahin yliopiston tutkija Om P. Gandhi nautti pitkään 
Yhdysvaltojen Puolustusministeriön ja teollisuuden run-
saasta rahoituksesta. Hän kehitti nykyisin virallisesti käy-
tettävän mallin kännykkäsäteilyn vaikutusten testaamiseksi 
ihmisen aivoissa. Gandhi toimi teollisuuden asiantunti-
jana yhdessä ensimmäisistä matkapuhelimen syöpäriskiä 
koskevista oikeudenkäynneistä. Gandhi sai vuonna 1995 
Bioelectromagnetics -seuran mitalin ansioistaan tutkija-
na. Seuraavana vuonna hän kuitenkin julkaisi uuden tut-
kimuksen, jonka mukaan hänen aiemmin kehittämänsä 
malli olikin väärä ja ihmisen aivot, varsinkin lapsen aivot, 
absorboivat säteilyä huomattavasti enemmän kuin aiem-
min oli arvioitu. Julkaisun seurauksena teollisuus ei enää 
arvostanutkaan Gandhin työtä tutkijana. Hän ei saanut 
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tutkimusvaroja ja teollisuus yritti värvätä Gandhin omia 
oppilaita kirjoittamaan opettajansa tuloksia kumoavia ar-
tikkeleita.16, 17

Dariusz Leszczynski

Varovaisuusperiaate on kuulunut Dariusz Leszczynskin 
sanavarastoon jo 2000-luvun alusta, jolloin hän ensi kertaa 
kirjoitti aiheesta Th e Lancet -tiedelehdessä. Hän oli al-
kanut tutkia kännykkäsäteilyn biologisia vaikutuksia Suo-
men Säteilyturvakeskuksessa. Vuonna 2004 Proteomics 
-tiedelehti luonnehti Leszczynskiä konsensuksen haasta-
jaksi hänen solututkimustensa perusteella. Solututkimuk-
set herättivät median maailmanlaajuisesti. “Hälytyskellot 
soivat matkapuhelinteollisuudelle”, otsikoivat Th e Finan-
cial Times ja Th e Wall Street Journal kesäkuussa 2002. 
Diff erentiation -tiedelehdessä julkaistu suomalaistutkimus 
osoitti, että monet solun proteiinitoiminnoista muuttuivat 
altistettaessa niitä matkapuhelinsäteilylle. 

Tutkimus tehtiin sekä ihmisen että marsun endoteeli-
soluilla, jotka ovat verisuonen sisäpintaa verhoavia soluja. 
Soluissa syntyi stressireaktio kännykkäsäteilyn vaikutuk-
sesta ja reaktion seurauksena kehittyi stressiproteiineja, 
jotka mahdollisesti käynnistivät erilaisia geenien luenta-
prosesseja. Näistä prosesseista seurasi muutoksia, muun 
muassa solujen kutistumista. Tutkimuksen mukaan tun-
nin altistus muutti hermosolujen rakennetta 20 % soluista. 
Noin tunnin kuluttua solut palautuivat normaalitilaansa. 
Solututkimuksia julkaistiin useita. Vuonna 2008 oli vuo-
rossa pilottitutkimus, jossa altistettiin koehenkilöiden kä-
sivarren ihoa matkapuhelinsäteilylle. Altistuksen jälkeen 
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otettiin biopsiat, näytepalat, jotka analysoitiin. Altistetuil-
la alueilla nähtiin tilastollisesti merkitseviä solumuutoksia 
altistamattomaan ihoalueeseen verrattuna.18, 19 

Leszczynski on ollut asiantuntijana kuultavana Yh-
dysvaltojen senaatissa, Suomen eduskunnassa ja Maail-
man terveysjärjestö WHO:n syöväntutkimuslaitoksessa 
(IARC). Hänet irtisanottiin 2013 Säteilyturvakeskuk-
sen tutkimusprofessorin tehtävästä, jossa hän oli toiminut 
13 vuotta. Satakunnan Kansa uutisoi jo aiemmin tilan-
teesta: Teollisuus halusi vaientaa Leszczynskin solututki-
muksen, eikä työnantaja sallinut hakea EU-jatkorahoitusta 
tutkimukselle, joka osoitti tilastollisesti merkitseviä prote-
iinimuutoksia matkapuhelinsäteilylle altistetuilla soluilla. 

Nykyisin Helsingin yliopiston dosenttina toimiva Da-
riusz Leszczynski pitää blogia20, jossa hän analysoi kän-
nykkätutkimuksia ja niiden taustoja. Hän on arvostellut 
muun muassa entisen työnantajansa Säteilyturvakeskuk-
sen kännykänkäyttäjille jakamia ohjeita vanhentuneiksi – 
ne koskevat lähinnä peruspuhelimia ja ovat älypuhelimien 
toimintoja ajatellen joko virheellisiä tai vain osittain totta. 
Osa ohjeista pitää paikkansa. Älypuhelimia ei koskaan sai-
si pitää lähellä kehoa, ei silloinkaan kun niitä ei käytetä, 
koska WLAN-toiminto ja datansiirto-ominaisuus lisäävät 
päivitysten myötä puhelimen käyttäjään kohdistuvaa sätei-
lyä. Muun muassa näitä tekijöitä ei huomioida Säteilytur-
vakeskuksen ohjeissa, vaikka Leszczynski on kehottanut 
Säteilyturvakeskusta päivittämään tietojaan. Dariusz Les-
zczynski muistuttaa blogissaan, että kuluttajien on hyvä 
suhtautua varauksella Säteilyturvakeskuksen jakamiin 
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ohjeisiin, koska niissä saattaa olla epätarkkuuksia ja jopa 
virheellisiä kannanottoja. Säteilyturvakeskuksen pääjoh-
taja Petteri Tiippana vakuuttaa, että datansiirron yhtey-
dessä puhelin säteilee sallittujen turvanormien puitteissa. 
Leszczynski onkin kritisoinut kyseisiä ICNIRPin turva-
normeja, jotka hänen mukaansa eivät perustu tieteeseen ja 
ovat vanhentuneet. Esimerkiksi nykyiset matkapuhelimen 
SAR-arvon mittausmenetelmät ovat ajastaan jäljessä. Les-
zczynski kertoo: ”Kännykän ominaisabsorptionopeutta eli 
SAR-arvoa (Specifi c Absorption Rate), mittaava tapa on 
hyvin puutteellinen. Säteilyä mitataan suola-sokeriliuosta 
sisältävällä kumipäällä ja selvitetään, kuinka paljon ”pää” 
lämpenee. Mittauksella ei kuitenkaan saada selville esi-
merkiksi kännykkäsäteilyn aivoissa mikrotasolla aiheut-
tamia, solun sisäisissä rakenteissa tapahtuvia korkeampia 
lämpötilamuutoksia.”

Säteilyturvakeskus noudattaa ICNIRPin ja WHO:n 
ohjeistuksia. Leszczynskin mielestä näyttää siltä kuin 
ICNIRP sanelisi WHO:n sähkömagneettisia kysymyk-
siä selvittävälle EMF-yksikölle sen vallitsevan tieteellisen 
näkemyksen ja laatisi turvastandardeja valmistelevat lau-
sunnot tavoitteena niiden maailmanlaajuinen käyttöönotto. 
Leszczynski uskoo, että ICNIRPin pysyvät jäsenet kir-
joittavat WHO:n EMF-projektille myös luonnoksen ym-
päristöterveyden kriteereistä omien pyrkimystensä edistä-
miseksi. Dariusz Leszczynskin mukaan näyttää siltä, että 
ICNIRP on ”kidnapannut” WHO:n.21
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ICNIRP – VAIKUTUSVALTAINEN 
HYVÄ VELI -KERHO
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection) on lähtöisin Saksassa 1970-luvulla 
perustetusta organisaatiosta nimeltä IRPA. Järjestön tar-
koituksena on antaa suosituksia ionisoimattoman sähkö-
magneettisen säteilyn turvastandardeiksi ja ottaa kantaa 
terveysvaikutuksiin.

ICNIRPin standardissa raja-arvot huomioivat vain akuu-
tin, kudokseen kohdistuvan lämpövaikutuksen, mutta ei-
vät biologisia tai kumuloituvia vaikutuksia. Mikäli raja-
arvoja madallettaisiin tasolle, jolla biologisia vaikutuksia 
on monissa tutkimuksissa todettu, suuri osa nykyisistä 
elektronisista laitteista jouduttaisiin vetämään markkinoil-
ta. Käytännössä tiukennettu standardi koskettaisi matka-
puhelinteollisuutta, kännyköitä ja niiden lähetinantenneja, 
langatonta teknologiaa kokonaisuudessaan, lentokenttien 
turvaporttijärjestelmiä, MRI-kuvantamislaitteita, kauppo-
jen varashälyttimiä, hitsauslaitteita ja monia tavanomaisia 
kodinkoneita. 

Kipeimmin raja-arvojen madaltaminen koskettaisi mat-
kapuhelinteollisuutta. Mikäli standardia tiukennettaisiin, 
tarvittaisiin enemmän ja aiempaa heikkotehoisempia lä-
hettimiä nykyisten tilalle. Operaattorit joutuisivat hank-
kimaan myös uusia antennipaikkoja. “Operaattoreita ei 
haluta rasittaa tällaisilla kustannuksilla”, on asiaa perus-
tellut ylitarkastaja Lauri Puranen Säteilyturvakeskuksesta. 

ICNIRP ei ole hallituksen alainen organisaatio, vaan it-
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senäinen järjestö ja noudattaa sijaintimaansa Saksan yhdis-
tyslakeja. WHO on muodollisesti tunnustanut ICNIRPin 
epäviralliseksi yhteistyötahoksi. ICNIRPin jäsenet toimivat 
asiantuntijoina monissa organisaatioissa kuten Euroopan 
unionissa ja kansainvälisessä työjärjestö ILO:ssa. Järjestö 
on hyvin vaikutusvaltainen.

ICNIRP-komissio valitsee jäsenensä kutsuntamenet-
telyllä eri maista. Menetelmää on kritisoitu. Tukholman 
Karoliinisen instituutin tutkijaa, Olle Johanssonia, kutsun-
tamenettely hämmästyttää: ”On käsittämätöntä, että IC-
NIRP voi kuulematta valtiota kutsua sopivaksi katsomansa 
henkilön edustajaksi ilman, että edustettavalla valtiolla on 
mitään sanottavaa asiassa.”22 Suomesta ICNIRPin pääko-
mitean pitkäaikaisena jäsenenä on toiminut tutkimuspro-
fessori Kari Jokela Säteilyturvakeskuksesta. Anssi Auvinen 
Tampereen yliopistosta ja Jukka Juutilainen Itä-Suomen 
yliopistosta ovat jäseninä järjestön tieteellisessä komiteassa. 

ICNIRPin internet-sivuilla kerrotaan, että järjestö saa 
rahoituksensa paitsi lahjoituksina, myös eri maiden minis-
teriöiltä, Euroopan unionilta ja Maailman terveysjärjes-
töltä. Sen sijaan ei kerrota, että matkapuhelinteollisuuden 
kattojärjestöt ovat rahoittaneet WHO:n sähkömagneetti-
sia kenttiä arvioivaa EMF-projektia vuosina 2005–2006 
kaikkiaan 725 000 Yhdysvaltain dollarilla, jotta WHO 
toiminnallaan tukisi teollisuudelle myönteisten ICNIRPin 
standardien maailmanlaajuista käyttöönottoa.23

WHO:n EMF-työryhmässä pitkään toiminut Michael 
Repacholi on ICNIRPin kunniapuheenjohtaja ja toisaal-
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ta WHO:n EMF-projektin perustaja. Erottuaan WHO:n 
palveluksesta Repacholi siirtyi asiantuntijaksi elektro-
niikkateollisuuden järjestöön. Hän valitsi seuraajakseen 
EMF-projektiin Emilie van Deventerin, joka valinnan 
aikaan toimi dosenttina Toronton yliopistossa. Kanadan 
puolustusvoimat ja matkapuhelinteollisuus rahoittivat van 
Deventerin tutkimusta. 

ICNIRPin internet-sivuilla kerrotaan, että radiotaajuisen 
altistuksen akuutteja ja pitkäaikaisia terveysvaikutuksia on 
tutkittu kauan, mutta johdonmukaisia todisteita vaikutuk-
sista ei ole pystytty osoittamaan. ”On olemassa huomatta-
va määrä tutkimuksia esimerkiksi radiotaajuisen säteilyn 
yhteydestä päänsärkyyn, keskittymisvaikeuksiin, kogni-
tiivisten toimintojen heikkenemiseen, sydän- ja verisuo-
nisairauksiin, mutta mitään yhteyttä ei ole löydetty. Vain 
aivosähkökäyrässä (EEG) on nähty vähäisiä muutoksia, 
mutta niiden biologinen merkitys on epäselvä. Esimerkik-
si vaikutuksia uneen tai muita vastaavia ei ole todettu.”24

Tiedemiehet vetoavat

Yli 200 tiedemiestä noin 40 maasta luovutti toukokuussa 
2015 kansainvälisen vetoomuksen Yhdistyneiden Kansa-
kuntien pääsihteeri Ban Ki-moonille, WHO:n pääjohta-
ja Margaret Chanille sekä YK:n jäsenvaltioiden päättäjil-
le, jotta maailman väestöä alettaisiin suojella paremmin 
kaiken aikaa lisääntyvältä sähkömagneettiselta säteilyltä. 
Tiedemiehet viittaavat matkapuhelimiin ja niiden lähe-
tinantenneihin, langattomiin tietoverkkoihin (WLAN), 
langattomiin kotipuhelimiin, etäluettaviin sähkömittarei-
hin, itkuhälyttimiin ja matalataajuiseen sähkömagneetti-
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seen säteilyyn, jota sähkönjakeluverkko tuottaa. Vetoo-
muksessa vaaditaan ICNIRPin standardista luopumista. 
Yhdistyneiden Kansakuntien ja Maailman terveysjärjestö 
WHO:n tulisi perustaa ICNIRPin tilalle teollisuudesta 
riippumaton, puolueeton ja läpinäkyvä organisaatio. 

”Nyt biologiset vaikutukset kielletään. Tästä seuraa, että 
raja-arvot ovat aivan liian korkeita eivätkä suojaa väestöä”, 
kommentoi professori Martin Blank Columbian yliopis-
tosta esitellessään vetoomusta. Allekirjoittaneet tutkijat 
ovat julkaisseet yhteensä yli 2000 vertaisarvioitua tutki-
musta, joissa on havaittu erilaisia biologisia vaikutuksia: 
”Lukuisat viime aikoina julkaistut tutkimukset osoittavat, 
että sähkömagneettiset kentät vaikuttavat elävään orga-
nismiin huomattavasti ICNIRPin asettamien raja-arvojen 
alapuolella. Esimerkkeinä tutkimustuloksista voisi mainita 
kohonneen syöpäriskin, solujen stressireaktion, vapaaradi-
kaalien lisääntymisen, vaikutukset perimään ja lisäänty-
misterveyteen, muistin ja oppimisen vaikeudet, neurolo-
giset sairaudet sekä yleisen terveydentilan heikkenemisen. 
Ihmiseen kohdistuvien terveyshaittojen lisäksi on olemassa 
kasvava määrä tutkimustuloksia vaikutuksista kasveihin 
ja eläimiin.” 

Tutkijat vaativat toimenpiteitä erityisesti lasten ja raskaa-
na olevien naisten suojelemiseksi turvanormeja ja lainsää-
däntöä tiukentamalla. He edellyttävät, että laitevalmistajat 
panostaisivat turvallisempiin tuotteisiin. Myös sähkönja-
kelussa esiintyvien häiriökenttien syntyä pitää ehkäistä, 
koska niillä voi olla ihmisen terveydelle haitallisia vai-
kutuksia. Suurelle yleisölle on tärkeätä tiedottaa sähkö-
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magneettisten kenttien riskeistä. Terveydenhuollon hen-
kilökuntaa, ja lääketieteen asiantuntijoita on koulutettava 
sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä biologisista vaiku-
tuksista ja opastettava kohtaamaan herkistyneet potilaat. 
Asiaan liittyvän tutkimuksen, koulutuksen ja tiedonväli-
tyksen on oltava riippumatonta. Myös säteilyvapaita vyö-
hykkeitä tarvitaan elinympäristöksi niille, jotka haluavat 
asua ja työskennellä minimoiden sähkömagneettisille ken-
tille altistumisensa.25

VOIKO MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ 
AIHEUTTAA SYÖPÄÄ?
Maailmassa on tällä hetkellä käytössä noin seitsemän mil-
jardia matkapuhelinliittymää. Uusia teknologioita tulee 
markkinoille hyvin nopeassa tahdissa, ja kännyköitä käy-
tetään yhä pidempiä aikoja. Matkapuhelimiin kehitellään 
jatkuvasti lisää sovelluksia, jopa elektronista keinonenää 
syövän tunnistamiseksi. Nykyisin puhelimet ovat kuin 
pienoistietokoneita. Älypuhelin altistaa käyttäjäänsä sä-
teilylle peruspuhelinta enemmän: sosiaalinen media, uu-
tiset ja muut sovellukset päivittävät säännöllisesti tietojaan 
älypuhelimeen. Uudet 4G-päätelaitteet säteilevät erilaisen 
tehonsäätömekanisminsa vuoksi enemmän kuin 3G-pu-
helimet. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan Suomessa 
käytetään eniten mobiilidataa maailmassa.26 Älypuheli-
mien ja tablettien WLAN lisää käyttäjien altistumista 
näiden laitteiden mikroaaltosäteilylle. Lankapuhelimista 
luovutaan, ja operaattorit tarjoavat palvelupaketteja, jotka 
houkuttelevat pitkiin puheluihin ja suuriin datansiirtomää-
riin. Työpaikoilla siirrytään kännyköihin. Lähes kaikis-
ta tulee ennemmin tai myöhemmin matkapuhelimien ja 
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langattoman teknologian suurkuluttajia. Tilanne voi tu-
levaisuudessa asettaa suuria haasteita kansanterveydelle, 
ellemme noudata varovaisuusperiaatetta. 

Tutkimukset matkapuhelimen aivokasvainriskistä edus-
tavat julkaisuhetkellään tietoa jo vanhentuneesta tekno-
logiasta, ja nykyisin markkinoilla olevien kännyköiden 
mahdolliset riskit tunnetaan vasta joskus tulevaisuudessa. 
Maailman terveysjärjestö WHO:n syöväntutkimuslaitos 
IARC (International Agency for Research on Cancer), on 
ottanut kantaa peruspuhelimien riskeihin vuonna 2011.

IARC luokittelee radiotaajuudet 
”mahdollisesti karsinogeeniseksi ihmiselle”

IARC kutsui toukokuussa 2011 koolle 30 alan asiantun-
tijaa Ranskan Lyoniin arvioimaan radiotaajuisten verk-
kojen mahdollista syöpäriskiä. Päätös tehtiin tieteellisen 
näytön pohjalta: epidemiologisten tutkimusten, eläin- ja 
solukokeiden. IARC luokitteli radiotaajuiset verkot ”mah-
dollisesti karsinogeeniseksi ihmiselle”, kategoriaan 2B. 
Samaan riskinarviointiluokkaan kuuluu 285 muuta yh-
distettä. Useimpien käytölle on asetettu erilaisia rajoituk-
sia. Mukana ovat esimerkiksi DDT, pakokaasut, nikkeli 
sekä joitakin kemikaaleja. Luokitusta sovelletaan känny-
köiden lisäksi muihinkin langattomiin laitejärjestelmiin. 
Myös WLAN, mokkula, itkuhälyttimet, tabletit ja läppä-
rit on luokiteltu mahdollisesti karsinogeenisiksi ihmiselle. 
Th e Lancet Oncology -tiedelehti julkaisi IARC:n pää-
töksen ja korosti erityisesti lasten herkkyyttä matkapu-
helinsäteilylle.27 Suomessa asiasta kerrottiin Yleisradion 
pääuutislähetyksessä.
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Suomen asiantuntijoita IARC-paneelissa olivat Jukka 
Juutilainen Itä-Suomen yliopistosta ja Dariusz Leszczynski, 
joka tuohon aikaan toimi Säteilyturvakeskuksen tutkimus-
professorina. Leszczynskin mukaan luokitus oli mahdol-
linen, koska asiantuntijajoukko oli aiempaa laajapohjai-
sempi. Mukana oli monia teollisuuden rahoitustaustasta 
riippumattomia tutkijoita. ”Luokituksen selkeä viesti on, 
että on olemassa indikaatioita mahdollisesta syöpäriskis-
tä, mutta epätasainen tutkimusten laatu joillakin tärkeil-
lä tutkimusalueilla esti tekemästä tiukempaa luokitusta”, 
selitti Leszczynski IARC:n päätöksen merkitystä vuon-
na 2011. 

ASIANTUNTIJOIDEN SIDONNAISUUDET 
PÄÄTÖKSENTEOSSA
Vuonna 1965 perustetun IARC:n kannanottoja on pidet-
ty arvovaltaisina, niin sanottuina kultaisina standardeina, 
erilaisten yhdisteiden syöpävaaraa arvioitaessa. IARC on 
historiansa aikana korostanut, että asiantuntijoiden tu-
lee ilmoittaa mahdolliset sidonnaisuutensa suhteessa alan 
teollisuuteen.

IARC:n kokous sai laajaa mediahuomiota, kun ruotsalai-
nen journalisti Mona Nilsson paljasti, että epidemiologia-
jaokseen puheenjohtajaksi kutsutulla Anders Ahlbomilla 
on veljensä Gunnar Ahlbomin kanssa Brysselissä toimi-
va PR-yhtiö, jonka toimialaan kuuluu IT-alan tuotteiden 
markkinointi ja turvanormeihin sekä lainsäädäntöön vai-
kuttaminen.28 Ahlbom on toiminut monissa organisaati-
oissa, muun muassa Euroopan unionin SCENIHR-työ-
ryhmässä, WHO:ssa ja ICNIRP-komissiossa. Ahlbom on 
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osallistunut myös vallitsevien turvanormien hyväksymi-
seen. Ahlbom vapautettiin IARC:n työryhmästä, vaikka 
hän itse kiisti yrityksellä olevan mitään merkitystä pää-
töksenteossa WHO:ssa.

SCENIHR (Scientific Committee on 
Emerging and Newly Identified 
Health Risks) 

Anders Ahlbomin tavoin monet ICNIRP-komission edus-
tajat ovat toimineet Euroopan unionin 12-jäsenisessä työ-
ryhmässä nimeltä SCENIHR, joka julkaisee katsauksia 
sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista terveyteen. 
SCENIHR-raportti vuodelta 2015 sai osakseen laajaa kri-
tiikkiä muun muassa siksi, että matkapuhelimen käyttöön 
liittyvää aivokasvainriskiä aliarvioitiin.

Ote raportin sivulta 5: ”Kaiken kaikkiaan on todettava, 
että epidemiologiset tutkimukset eivät osoita radiotaa-
juisen säteilyn lisäävän aivokasvainriskiä. Ne eivät myös-
kään viittaa syöpien lisääntymiseen muuallakaan pään tai 
niskan alueilla. Jotkut tutkimukset herättivät kysymyksiä 
suurkuluttajien kohonneesta gliooman ja kuulohermonkas-
vaimen riskistä. Kohorttitutkimusten tai tapaus-verrokki-
tutkimusten tulokset eivät tue käsitystä lisääntyneestä gli-
ooman riskistä, kun taas yhteys kuulohermonkasvaimen 
osalta jää avoimeksi.”29

Aina silloin tällöin käydään keskustelua asiantuntijoiden 
riippumattomuudesta ja päätöksenteon läpinäkyvyydestä. 
Näille tekijöille annetaan suuri painoarvo erityisesti silloin, 
kun punnitaan väestötasolla terveys- ja ympäristövaikutuk-
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siin liittyviä päätöksiä. Täyttääkö SCENIHR-työryhmä 
edellä mainitut kriteerit? Noin 40 ympäristöalan organi-
saatiota on toimittanut Euroopan unionin oikeusasiamie-
helle suunnatun valituksen työryhmän loppuraportista ja 
jäsenten sidonnaisuuksista.30 Puheenjohtaja Th eodoros Sa-
maras on toiminut Vodafone Panafone -nimisen kreikka-
laisen operaattorin konsulttina ja on jäsenenä IEEE:ssä, 
joka tunnetaan teollisuutta myötäilevästä turvanormipo-
litiikastaan Yhdysvalloissa. Samaras on ollut myös sveit-
siläisen ITIS-organisaation palveluksessa ja toimii sen 
neuvonantajana. ITIS saa rahoitusta matkapuhelinteol-
lisuudelta. Mats-Olof Mattsson on ICNIRPin jäsen ja 
toiminut Telia-Soneran tieteellisen neuvoston asiantun-
tijana. Kjell Hansson-Mild on myös ollut mukana Telia-
Soneran tieteellisessä neuvostossa. Zenon Sienkiewicz on 
ICNIRPin jäsen ja toiminut konsulttina japanilaisen elekt-
roniikkateollisuuden alan järjestössä (Japan Electric Asso-
ciation). Anssi Auvinen on ICNIRPin jäsen ja matkapuhe-
linteollisuuden kattojärjestö MMF (Mobile Manufacturerś  
Forum) on rahoittanut hänen tutkimustaan.31

Joachim Schüz, jonka vastuulla SCENIHR-raportin 
epidemiologisen osion kirjoittaminen oli, jätti pois useita 
ruotsalaisen epidemiologin Lennart Hardellin tutkimuk-
sia. (Hardell oli asiantuntijana IARC:ssä 2011.) Sen sijaan 
Schüz painotti Tanskan kohorttitutkimusta, johon hän 
itse on osallistunut ja joka ei osoita aivokasvainriskin ko-
hoamista. Monet muut alan asiantuntijat arvioivat mat-
kapuhelinteollisuuden rahoittamaa Tanskan kohorttitut-
kimusta kaikkien aikojen heikkolaatuisimmaksi tutki-
mukseksi. 
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Tästä huolimatta SCENIHR-työryhmä toteaa: ”…se to-
siasia, että gliooma ja meningeooma eivät lisäänny niissä 
ikäryhmissä, joissa käytetään kännykkää eniten, on todis-
te, että normaali kännykän käyttö ei todennäköisesti ole 
yhteydessä gliooman ja meningeooman riskiin. Asia on 
varmistettu Tanskan kohorttitutkimuksessa, ja täten sul-
kee pois riskin joka voisi koskettaa suuria väestöryhmiä.”

EPIDEMIOLOGISET TUTKIMUKSET

Tanskalainen tutkimus ei vakuuta 
tiedeyhteisöä 
Ensimmäinen Tanskan kohorttitutkimus julkaistiin Jour-
nal of the National Cancer Institute -tiedelehdessä vuonna 
2001. Lehdistö ympäri maailmaa uutisoi: ”420 000 tans-
kalaisen keskuudessa tehty laajin tähänastinen tutkimus 
vakuuttaa, ettei kännykän käyttäjien tarvitse enää pelätä 
sairastuvansa leukemiaan, aivokasvaimeen tai saavansa 
kuulohermonkasvainta.” Matkapuhelin sai medialta puh-
taat paperit. Tätä teollisuuden rahoittamaa tutkimusta pi-
dettiin aikanaan lopullisena todisteena kännykän vaarat-
tomuudesta. 

Vaikka tutkimus oli laaja ja käsitti 420 000 tanskalaista, 
kävi ilmi, että itse asiassa harva siihen osallistuneista oli 
käyttänyt kännykkää kauempaa kuin kolme vuotta vuo-
sien 1982–1995 aikana. 

GSM-puhelimia ei yleisesti ollut käytössä vielä vuonna 
1995, jolloin tutkimusjakso päättyi. Tutkimukseen osal-
listui aivan liian niukasti sellaisia henkilöitä, jotka olisi-
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vat olleet matkapuhelimien suurkuluttajia. Syövän latens-
siaikahan on tunnetusti pitkä, eli syöpä kehittyy hitaasti. 

Tanskalaistutkimuksen heikkouksista kertoo jotakin se-
kin, että kännykän käytön nähtiin jopa suojaavan käyttä-
jäänsä eri syöpämuodoilta. Välittömästi seuraavana päivänä 
tutkimuksen julkaisemisesta ryhmä tanskalaisia tiedemie-
hiä istui TV-paneelissa ruotimassa tutkimuksen luotetta-
vuutta. Raportti ei vakuuttanut tanskalaista tiedeyhtei-
söä, ja paneelia johtanut arvostettu aivospesialisti Albert 
Gjedde korostikin, että tutkimus oli toteutustavaltaan 
pahasti puutteellinen. Muun muassa yli 200 000 yritys-
liittymää oli siirretty vertailuryhmään ikään kuin niiden 
haltijat, työssään runsaasti matkapuhelinta käyttävät hen-
kilöt, eivät lainkaan käyttäisi kännykkää. Tutkimuksessa 
ei myöskään ole dokumentoitua tietoa puheluiden todel-
lisista määristä tai kestoista. Gjedde esitti, että tutkimus 
olisi tehtävä paremman protokollan mukaisesti uudelleen. 
Tästä tutkimuksesta kerrottiin kuitenkin näyttävästi myös 
Suomen lehdistössä: ”Uusi suurtutkimus kumoaa känny-
kän syöpäriskin.”32

Tanskan kohorttitutkimuksen jatkoanalyysissä yli 200 000 
yrityskäyttäjää, eli todelliset suurkuluttajat, on edelleen 
luokiteltu altistumattomaan vertailuryhmään kuten myös 
prepaid-käyttäjät. Tietoa puhelinliittymän hankkimisesta 
on vain vuoteen 1995. Toisin sanoen kaikki ne tanskalaiset, 
jotka ovat vuodesta 1996 alkaen hankkineet matkapuhelin-
liittymän, olivat joutuneet vertailuryhmään. Eivätkö kän-
nykät alkaneet vasta yleistyä juuri vuoden 1996 jälkeen?33
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Toisin kuin Joachim Schüz SCENIHR-raportissa väittää, 
Tanskassa syöpätilastot vuosilta 2003–2012 osoittavat, että 
aivokasvaimet ovat lisääntyneet kyseisellä jaksolla miehillä 
41,2 % ja naisilla 46,1 %.34 Ruotsalaisepidemiologi Len-
nart Hardell arvioi, että parantunut diagnostiikka ei yksin 
selitä kasvua, vaan kohonneet prosenttiluvut heijastelevat 
10 vuoden latenssiaikaa matkapuhelimen ja langattomi-
en DECT-puhelimien käytön alkamisesta syövän diagno-
sointiin. Tanskan lisäksi aivokasvaimet ovat lisääntyneet 
myös joissakin muissa maissa.35, 36, 37, 38, 39

Interphone

Suomikin osallistui laajaan, matkapuhelimen syöpäriskiä 
kartoittavaan 13 maassa järjestettyyn Interphone-tutki-
mukseen. Hankkeessa tarkasteltiin gliooman, menin-
geooman, kuulohermonkasvaimen ja sylkirauhasen kas-
vaimen riskien lisääntymistä. Pääosin Euroopan unioni 
sekä operaattorit ja Nokia rahoittivat Suomen tutkimusta 
TEKESin (Teknologian kehittämiskeskus) kautta. Kun 
lehdistö uutisoi Interphone-hankkeen alkamisesta vuon-
na 2000, Helsingin Sanomat otsikoi: ”Tuloksilla on suuri 
merkitys kännykän kysynnälle.” 

Interphone-tutkimuksen loppuraportti julkaistiin 17. 
toukokuuta 2010 International Journal of Epidemiology 
-tiedelehdessä. Sen mukaan kaikkiaan 1640 tuntia eli 27 
minuuttia päivässä kännykkää käyttäneillä nähtiin kaksin-
kertainen riski sairastua glioomaan, joka on usein pahan-
laatuinen aivokudoksessa esiintyvä kasvain. Riski nähtiin 
erityisesti ohimolohkon alueella sillä puolella päätä, jolla 
kännykkää oli käytetty. Kännykkään 1640 tuntia puhu-
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neilla todettiin myös 2,3 kertaa suurempi riski saada kuu-
lohermonkasvain. Kuulohermonkasvain on hyvänlaatuinen 
kasvain, mutta sen leikkaukseen saattaa liittyä komplikaa-
tioita, muun muassa kuulon alenemista.40

 
Interphone-tutkimukseen kohdistui kritiikkiä, koska 

siinä oli monia heikkouksia ja riskiä aliarvioivia tekijöitä. 
Tutkimus oli rajattu 30–59 -vuotiaisiin aikuisiin, mikä 
sulkee korkeamman riskin ryhmään kuuluvat lapset ja 
nuoret ulkopuolelle. Myös yleistyneet syöpätyypit kuten 
aivolymfooma ja neuroepiteeliset kasvaimet oli jätetty pois. 
Todellisia suurkuluttajia oli mukana hyvin vähän ja sään-
nölliseksi matkapuhelimen käyttäjäksi määriteltiin hen-
kilö, joka puhui kännykkään vain 30 minuuttia päivässä 
vähintään kuuden kuukauden ajan. 

Myös tiedot langattoman kotipuhelimen käytöstä ovat 
puutteellisia, vaikka esimerkiksi Suomessa tutkimukseen 
osallistuneilta oli kysytty asiasta. Vastauksia ei kuiten-
kaan huomioitu, mikä on vastoin IARC:n ohjeita. Len-
nart Hardell on omissa tutkimuksissaan osoittanut, että 
langattoman kotipuhelimen käyttö on yhtä altistavaa kuin 
kännykän ja sillä puhutaan usein pidempiä aikoja.

Suomen Säteilyturvakeskus kommentoi Interphone-
tutkimusta: ”WHO:n syöväntutkimuskeskuksen koor-
dinoiman kansainvälisen aivokasvainten syitä selvittävän 
Interphone-tutkimuksen loppuraportti julkaistiin 17. tou-
kokuuta 2010 International Journal of Epidemiology -leh-
dessä. Tulosten mukaan tavanomainen kännykän käyttö 
ei näytä suurentavan aivokasvainten riskiä. Myöskään yli 
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kymmenen vuotta kestäneeseen käyttöön ei liittynyt suu-
rentunutta riskiä. Aivokasvaimeen sairastuneet raportoi-
vat muita enemmän hyvin suuria käyttömääriä. Löydös 
voi johtua siitä, että osa sairastuneista yliarvioi puhelimen 
käyttöä. Matkapuhelimen käytön mahdollisista terveys-
haitoista tarvitaan vielä lisätutkimusta.”41

Interphone-projektin koordinaattori Elisabeth Cardi-
sin mukaan suurkuluttajilla on nähtävissä 40 % kohonnut 
gliooman riski, joka kasvaa lisääntyneen kännykän käy-
tön myötä.42

Ranskalaistutkimus CERENAT vahvistaa 
näyttöä
Vuonna 2014 julkaistu CERENAT-tutkimus käsitti 447 
vuosina 2004–2006 aivokasvaimeen sairastunutta ja 892 
kontrolliryhmään kuuluvaa tervettä henkilöä 16 ikävuo-
desta alkaen. Ranskalaistutkimus osoitti 2,9-kertaista gli-
ooman riskiä niillä, jotka olivat puhuneet kännykkään yli 
896 tuntia. Samoin myös suuri puheluiden määrä elin-
aikana, eli yli 18 360 kännykkäpuhelua, johti 2,1 kertaa 
suurempaan gliooman riskiin. CERENAT-tutkimuksessa 
huomioitiin myös kännykän käyttö työssä, mikä lisäsi gli-
ooman riskiä 3,3-kertaiseksi. 

CERENAT-tutkimuksessa ei otettu huomioon langat-
tomien kotipuhelimien käyttöä, mikä johtaa riskien aliar-
viointiin. Mikäli ne olisi sisällytetty tutkimukseen, riski 
saattaisi olla havaittua suurempi. Nuorten kännykän käyt-
täjien syöpäriskin kartoittaminen oli yksi CERENAT-tut-
kimuksen vahvuuksista.43
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Ruotsalaisprofessori Lennart Hardell – 
tutkija ja todistaja

Professori Lennart Hardell on tunnettu epidemiologi, joka 
on matkapuhelimen aivokasvainriskin lisäksi selvittänyt 
haitallisten kemikaalien vaikutusta ihmisen terveyteen. 
Häntä on kuultu asiantuntijana sekä WHO:n syöväntutki-
muslaitoksessa (IARC) toukokuussa 2011 että todistajana 
Yhdysvaltojen varhaisissa kännykkäoikeudenkäynneissä. 

Lennart Hardell on tehnyt useita tapaus-kontrollitutki-
muksia matkapuhelimien ja langattomien kotipuhelimien 
käytön yhteydestä aivokasvainriskiin. Hardell on havain-
nut vuoden 2013 tutkimuksessaan yli 25 vuotta kännyk-
kää käyttäneillä kolme kertaa suuremman gliooman ris-
kin sillä puolella päätä, jolla kännykkää oli käytetty. Riski 
näkyi tutkimuksen mukaan 4,6-kertaisena. Osoittautui, 
että 3G-teknologia on haitallisempi kuin vanhemman 
sukupolven teknologiat (2G). 3G-puhelimia 5–10 vuotta 
käyttäneillä gliooman riski kohosi 4,1 kertaa suuremmaksi 
kuin vertailuryhmällä.44

Reuters uutisoi näyttävästi Hardellin pitkäaikaistutki-
muksesta. Suomessa lääkäri Robert Paul kirjoitti Poti-
laan Lääkärilehdessä Lääkärin ääni -nimisellä palstal-
la 25.11.2014 asiasta otsikolla ”Kännykkä ja aivosyöpä 
– huoli kasvaa”. Paulin mukaan aivokasvainten ikäkor-
jattu ilmaantuvuus Suomessa ja muualla Pohjoismaissa 
on kuitenkin pysynyt samana kuin ennen kännyköiden 
valta-aikaa. Tämä ei kylläkään täysin pidä paikkaansa, 
sillä Ruotsissa ja Tanskassa aivokasvaimet ovat lisäänty-
neet.37, 34 Myös Suomessa syöpäjärjestöjen tuoreet tilastot 
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osoittavat, että miesten aivokasvaimet ovat kasvussa.38 

Paul siteeraa kolumnissaan Hardellin pitkäaikaistut-
kimusta ja muistuttaa, että DNA:n korjautuminen vai-
keutuu säteilykentässä ja solutasolla on viitteitä siitä, että 
kännykkäsäteilyn kaltainen säteily vaikuttaa p53-geeniin, 
joka säätelee solujen kasvua. Terve p53-geeni estää solun 
muuntumisen syöpäsoluksi. Robert Paul kehottaa nou-
dattamaan varovaisuutta ja käyttämään handsfree-laitetta 
sekä välttämään päähän kohdistuvaa säteilyä. Lisäksi hän 
muistuttaa lasten erityisestä herkkyydestä.45

Hardell on osoittanut vuonna 2011 julkaistussa tutki-
muksessa, että niillä nuorilla, jotka aloittavat kännykän 
käytön teini-iässä ja jatkavat sitä yli 10 vuotta, on suu-
rentunut aivokasvainriski. Tällä ryhmällä nähtiin astro-
sytooman, pahanlaatuisen aivokasvaintyypin riskin ko-
hoavan 4,9-kertaiseksi verrokkeihin nähden sillä puolella 
päätä, jolla kännykkää on käytetty. Langattoman DECT-
puhelimen käyttäjillä tulos oli samansuuntainen – kas-
vainriski kohosi 3,9-kertaiseksi. DECT-puhelin säteilee 
tavallista langallista kotipuhelinta enemmän, koska sen 
kantaosa toimii tukiasemana, joka lähettää säännöllises-
ti signaalia.46

Lennart Hardellin mukaan langattomien puhelimien ja 
kännyköiden pitkäaikaiskäytön syöpävaarallisuudesta on 
olemassa kausaalista, syy-seuraussuhteista, näyttöä. Har-
dell ja hänen kollegansa Michael Carlberg käyttivät tie-
demaailmassa arvostettua Bradford Hillin kriteeristöä, 
jonka perusteella he pystyivät osoittamaan, että radiotaa-
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juinen säteily olisi luokiteltava kategoriaan 1 eli syöpää 
aiheuttavaksi.47

Todistajana kännykkäoikeudenkäynneissä

Professori Lennart Hardell on toiminut todistajana jo 
ensimmäisissä Yhdysvaltojen aivokasvainoikeudenkäyn-
neissä. Hänet kutsuttiin maaliskuussa 2002 asiantunti-
jaksi istuntoon, jossa baltimorelainen lääkäri Christopher 
Newman, 42, syytti matkapuhelinjätti Motorolaa hänelle 
kehittyneestä aivokasvaimesta. Kun Lennart Hardellil-
ta kysyttiin oikeudessa, onko mahdollista, että Newma-
nin käyttämä matkapuhelin olisi voinut aiheuttaa syövän, 
Hardell vastasi, että Newmanin syöpä johtui Newmanin 
käyttämästä analogisesta matkapuhelimesta. Hardellin 
International Journal of Oncology -tiedelehdessä 2002 
julkaistun tutkimuksen mukaan yli 10 vuotta jatkunut 
matkapuhelimen käyttö enemmän kuin kaksinkertaisti 
aivokasvainriskin. Myös riski saada kuulohermonkasvain 
kolminkertaistui. Tutkimus perustui analogisen NMT:n 
käyttäjien parissa tehtyihin havaintoihin ja käsitti kaiken 
kaikkiaan 1 617 potilasta. 48

Motorola esitti oikeudessa kovaa kritiikkiä Hardellin 
tutkimuksia kohtaan. Arvostelu kääntyi kuitenkin mat-
kapuhelinjättiä itseään vastaan, kun Hardell antoi tutki-
musmateriaalinsa Motorolan käyttöön ja kehotti yhtiötä 
analysoimaan sen. Motorola päätyi täysin samoihin lop-
pupäätelmiin kuin Hardell. 

Italian tärkeä ennakkopäätös

Italian korkein oikeus päätti vuonna 2012, että matkapu-
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helin voi aiheuttaa ihmiselle syöpää. Innocente Marcolini 
on italialainen liikemies, joka puhui työssään kännykkään 
12 vuoden ajan noin kuusi tuntia päivässä. Innocenten pään 
alueelta löytyneellä kasvaimella ja hänen kännykänkäytöl-
lään on oikeuden päätöksen mukaan syy-yhteyssuhde.49

”Olin puhelimessa, useimmiten kännykällä, ainakin vii-
si–kuusi tuntia päivittäin töissä. Halusin, että sairaute-
ni ja kännykän sekä langattoman puhelimen käytön vä-
linen yhteys tunnustetaan”, Marcolini kommentoi Th e 
Sun-lehdelle.50

Italian päätös perustui pitkälti Lennart Hardellin tutki-
mustuloksiin. Asiantuntijoina oikeudessa toimivat onko-
logi Angelo Gino Levis ja neurokirurgi Grasso. Levisin 
ja Grasson mukaan matkapuhelimien sähkömagneettinen 
säteily vahingoittaa ihmisen soluja ja lisää kasvainten riskiä. 
Italian korkeimman oikeuden päätöksen arveltiin voivan 
johtaa uusiin oikeusjuttuihin, mikä osoittautuikin todeksi.

Yhdysvaltojen oikeusprosessit jatkuvat

Washington DC:n korkein oikeus ilmoitti 8. elokuuta vuon-
na 2014 jatkavansa prosesseja, joissa 13 aivokasvainpotilas-
ta tai heidän omaistaan vaativat vähintään 100 miljoonan 
dollarin korvauksia terveyden menetyksestä laitevalmista-
jilta, muun muassa Nokialta, Motorolalta ja Samsungilta.

Korkeimman oikeuden päätökseen jatkaa joukkokan-
teen käsittelyä vaikutti pitkälti se, että vuonna 2014 jul-
kaistussa ranskalaistutkimuksessa (Coureau et al.) saatiin 
vahvistavaa lisänäyttöä erityisesti matkapuhelimen käytön 
suurkulutukseen liittyvästä aivokasvainriskistä. 
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Korvausvaatimukset, puhumattakaan prosessin julkises-
ta luonteesta, voivat merkitä suuria taloudellisia takaiskuja 
vastaajina oleville kännykkäfi rmoille. Epäilemättä myös 
kuluttajien luottamus tuotteiden turvallisuuteen punnitaan. 
Mahdollisten riskien laajempi tiedostaminen voi toisaalta 
johtaa turvallisempiin käyttötapoihin ja tuotekehittelyyn, 
mikä pitkällä tähtäimellä on yritystenkin etu. Washington 
DC:n korkein oikeus kuulee viittä asianosaisten todistajaa.51

Helsingin Yliopiston dosentti Dariusz Leszczynski otti 
ennalta kantaa prosessin mahdollisuuksiin. ”Tämänhetki-
nen tieteellinen näyttö on riittävää matkapuhelinsäteilyn 
luokittelemiseksi IARC:n 2A-kategoriaan ”todennäköisesti 
karsinogeeninen ihmiselle”. Aika näyttää, muuttuuko to-
dennäköinen varmaksi. Joka tapauksessa kestää kymmeniä 
vuosia ennen kuin ongelma on perusteellisesti ratkaistu. 
Sitä odotellessa meidän pitäisi toteuttaa ennalta varautu-
misen periaatetta, siihen on olemassa vankat perusteet.”52 

Vakuutusyhtiöt reagoivat

Kuluttajat, alan teollisuus ja lainsäädännöstä vastaavat vi-
ranomaistahot sekä vakuutusyhtiöt elävät mielenkiintoisia 
aikoja. Vakuutusjätti Swiss Re ilmoitti 2013 luokittelevansa 
sähkömagneettiset kentät korkeimpaan seurattavaan ris-
kiluokkaan. Päätös koskee sekä matalataajuisia sähkö- ja 
magneettikenttiä että radiotaajuista säteilyä kuten mat-
kapuhelimia, tabletteja, langatonta WLAN-laajakaistaa 
ja muita vastaavia laitteita.53

Vakuutusyhtiö Lloyd ś ilmoitti tiedotteessaan 7.2.2015, 
että se ei korvaa sähkömagneettisista kentistä suoranaisesti 
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tai niiden myötävaikutuksella epäsuorasti aiheutuvia hait-
tavaikutuksia. Vakuutusyhtiöt reagoivatkin ennalta, sillä 
korvaussummat saattavat kohota huomattaviksi.54

MUITA MATKAPUHELINSÄTEILYN 
VAIKUTUKSIA
Matkapuhelimen syöpäriskistä kertovat uutiset päätyvät 
aika ajoin median otsikoihin ja asia epäilemättä kiinnostaa-
kin kuluttajia. Vaikka terveysvaikutustutkimus on pitkälti 
keskittynyt syöpään, on olemassa paljon muita terveydel-
le ja hyvinvoinnille haitallisia vaikutuksia, jotka saatta-
vat aiheuttaa epämukavia oireita. Olemme joka suhtees-
sa yksilöitä eikä säteily vaikuta kaikkiin samalla tavalla. 
Ympäristö, perimä ja oma immuniteettimme vaikuttavat 
pitkälti elimistön korjausmekanismien toimintaan. Seu-
raavia pään alueella todettuja vaikutuksia lukiessa kannat-
taa pohtia, onko viisasta puhua kännykkä korvalla, kuten 
monella nykyisin on tapana. On hyvä muistaa, että mat-
kapuhelin on kaksisuuntainen mikroaaltolähetin. Laite-
valmistajien manuaalissa on pienellä tekstillä maininta 
siitä, että matkapuhelinta ei pidä säilyttää kehoa vasten ja 
kännykkä korvalla puhuttaessa etäisyyden tulee olla mi-
nimissään 5 mm–25 mm. Handsfreen ja puhelimen kai-
utinominaisuuden käyttö vähentävät etäisyyden kasvaessa 
päähän kohdistuvaa altistusta. Monissa laboratoriotutki-
musten loppupäätelmissä todetaan ”tilanne normalisoitui 
tunnin kuluttua altistumisen päättymisestä.” Kukaan ei 
kuitenkaan todellisuudessa tiedä, mikä on ihmisen koh-
dalla tilanne toistuvan matkapuhelinsäteilylle altistumisen 
seurauksena. Avoimia kysymyksiä on paljon. Mitkä ovat 
pitkäaikaisvaikutukset?
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Oksidatiivista stressiä syljessä
Israelilainen raportti Tel Avivin yliopistosta vuodelta 2013 
herätti mielenkiintoa ilmestyessään. Korva-, nenä- ja kurk-
kuspesialisti Yaniv Hamzany vertasi 20 matkapuhelimen 
suurkuluttajan syljen koostumusta 20 mykän sylkeen. My-
kät käyttävät kännyköitä huomattavasti vähemmän altista-
vien tekstiviestien lähettelyyn. Kännykän suurkuluttajilla, 
jollaisiksi luokiteltiin keskimäärin 30 tuntia kuukaudessa 
puhuvat, todettiin syljessä oksidatiivisen stressin markke-
reita. Kysymys on molekyylitason epätasapainosta antiok-
sidanttien ja vapaaradikaalien määrissä. Vapaaradikaalit 
ovat luonnollisia aineenvaihdunnan sivutuotteita, mutta 
kun niitä on antioksidantteja enemmän, saattaa syntyä so-
luvaurioita. Tutkimuksen tehnyt professori Hamzany on-
kin tullut siihen tulokseen, että matkapuhelinsäteily aihe-
uttaa oksidatiivista stressiä, joka voi vahingoittaa ihmisen 
soluja ja saa aikaan DNA-vaurioita osana karsinogeenista 
kokonaisvaikutusta. Hamzany korostaa, että näyttö tukee 
aiempien tutkimusten löydöksiä, joissa on havaittu korre-
laatio, vaikkakaan ei kausaatiota (syy-seuraussuhde) mat-
kapuhelimen ja syöpäriskin välillä: ”Ehkä pitkällä aikavä-
lillä on olemassa kerryttävä vaikutus, mikä voisi aiheuttaa 
kasvaimia.” Kesällä 2015 julkaistiin sata vertaisarvioitua 
tutkimusta käsittävä katsaus, jonka raporteista 93 osoitti 
radiotaajuisen säteilyn saavan aikaan oksidatiivista stres-
siä solutasolla. 55, 56

Vaikutus aivojen sokeriaineenvaihduntaan

Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan matka-
puhelinsäteily heikentää aivojen glukoosiaineenvaihduntaa 
matkapuhelimen antennin alla olevilla aivoalueilla ohimo- 
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ja päälaenlohkojen liittymäkohdassa ja ohimolohkon etu-
osassa. Havainnot tehtiin PET-kameralla.

Kokeessa altistettiin 13 tervettä nuorta miestä GSM-sig-
naalille taajuudella 902,4 MHz, 33 minuutin ajan. Vaiku-
tuksia nähtiin erityisesti sillä puolella päätä, joka altistui 
GSM-signaaleille. Koehenkilöt suorittivat samanaikaisesti 
yksinkertaista valppaustestiä, mutta säteilylle altistuminen 
ei näyttänyt vaikuttavan suoritukseen, reaktioaikaan tai 
virheiden määrään.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Turun yliopiston kogni-
tiivisen neurotieteen tutkimuskeskuksen, valtakunnalli-
sen PET-keskuksen, Työterveyslaitoksen ja Säteilytur-
vakeskuksen kanssa. Vaikka PET-tutkimus on Turun 
yliopiston professori Heikki Hämäläisen mukaan kallista 
ja hankalaa, hän pitää jatkotutkimusta laajemmalla otan-
nalla välttämättömänä.57

On olemassa aiempi, amerikkalaisen Nora Volkowin 
PET-kameratutkimus, joka sai osakseen laajaa mediajul-
kisuutta helmikuussa 2011. Volkow osoitti, että matkapu-
helinsäteily lisäsi glukoosiaineenvaihduntaa aivoissa. ”Niil-
lä alueilla, joilla oletettiin tapahtuvan enemmän säteilyn 
imeytymistä kudokseen, todettiin vastaavasti aineenvaih-
dunnan vilkastumista”, raportoi Volkow.

Journal of the American Medical Association (JAMA) 
-tiedelehdessä julkaistu tutkimus suoritettiin kaksoissok-
kotutkimuksena siten, että Samsung SCHD 310-matka-
puhelimia pidettiin kummallakin korvalla 50 minuutin 
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ajan, SAR-arvon ollessa 0,901 W/kg. Kännykän signaali 
toimi CDMA-modulaatiotekniikalla. ”Aivoalueilla, joil-
la havaittiin glukoosiaineenvaihdunnan lisääntymistä, oli 
aineenvaihdunnan vilkastuminen voimakkuudeltaan sa-
maa luokkaa kuin vastaavalla kallon ulkopuolisella, dep-
ression hoidossa käytetyllä magneettistimulaatiolla (TMS) 
aikaansaadussa terapiassa. Mielenkiintoista, että aivoalu-
eet, joilla lisääntynyttä glukoosiaineenvaihduntaa esiintyi, 
olivat aika kaukana kännykästä.”58, kommentoi amerikka-
laistutkija Henry Lai. 

Vaikutus aivosähkökäyrään (EEG)

GSM- ja 3G-tekniikoilla toimivien matkapuhelimien sä-
teilyn vaikutusta selvitettiin 13–15-vuotiaisiin, 19–40-vuo-
tiaisiin sekä 55–70-vuotiaisiin. Vuonna 2011 tehty tutki-
mus oli tyypiltään kaksoissokkoutettu ristikkäistutkimus, 
jossa koehenkilöitä altistettiin vuorotellen GSM-, 3G- ja 
lumealtistuksille siten, että altistusten välillä oli eroa vä-
hintään neljä päivää. Altistettaessa nuoria 3G-säteilylle 
havaittiin suoriutumisen tarkkuuden vähenemistä. Sekä 
GSM- että 3G-signaaleilla todettiin lisäksi tapahtumasi-
donnaisia muutoksia aivojen sähköisissä toiminnoissa lu-
mealtistukseen verrattuna. Tutkijoiden loppupäätelmien 
mukaan tulokset viittaisivat siihen, että sekä GSM- että 
3G-puhelimien säteilyllä on välittömiä vaikutuksia ihmi-
sen kognitiiviseen toimintaan.59 On olemassa muitakin 
vastaavia tutkimuksia.60

Clinical Neurofysiology -tiedelehdessä julkaistiin ensim-
mäinen kaksoissokkoutettu tutkimus 4G-säteilyn vaiku-
tuksesta aivoihin. 18 koehenkilön oikeaa korvaa altistettiin 
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yhden senttimetrin etäisyydeltä 4G-säteilylle 30 minuutin 
ajan. Vaikutuksia aivoihin tutkittiin magneettikuvanta-
misen avulla todellisen ja valealtistuksen jälkeen. Vaiku-
tuksia nähtiin paitsi altistetulla, myös altistamattomalla 
vastakkaisella puolella aivoja.61

Amerikkalainen yliopistotutkija Joel M. Moskowitz 
kommentoi: ”Nykyinen tutkimus osoittaa vaikutuksia ai-
votoimintaan lyhyellä aikavälillä. Vaikkakin 4G eli LTE-
teknologia on liian uutta, jotta voisimme arvioida sen pit-
käaikaisvaikutuksia terveyteen, meillä on kuitenkin paljon 
näyttöä kännykän pitkäaikaiskäytön vaikutuksista. 

Pään ja kaulan alueen syövät, sperman laadun heikkene-
minen sekä lisääntymisterveyteen liittyvät ongelmat kuten 
vaikutukset tulevan sukupolven terveyteen – esimerkik-
si ADHD-riski – ovat tämänkin teknologian käyttäjien 
mahdollisia ongelmia.”62

Vaikutus uneen

Unettomuudesta on kehittynyt uusi suomalainen kansan-
tauti. Itä-Suomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan 
ainakin joka kolmas kärsii unihäiriöistä kuten yöllisestä 
heräilystä. Unettomuutta esiintyy Suomessa jopa kaksi 
kertaa enemmän kuin muualla maailmassa. Selityksek-
si on esitetty masennusta, päihdeongelmia ja valon kau-
sivaihtelua, mutta yksiselitteistä ja kiistatonta syytä ei ole 
löytynyt. Joka tapauksessa erilaiset lääkemääräykset unet-
tomuuden hoitoon yleistyvät, vaikka Duodecimin Käypä 
hoito -suosituksessa vuodelta 2008 puolletaan lääkkeetöntä 
hoitoa. Olisiko kaikkein yksinkertaisin lääkkeetön hoito 
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matkapuhelimen sulkeminen yöksi ja puheluiden välttä-
minen illalla? 63, 64

Ei ole yllättävää, että matkapuhelinsäteily voi vaikut-
taa uneen, sillä itse uniprosessi on sähkömagneettisesti 
säädeltyä. Unen syvyyden eri vaiheissa sähkömagneetti-
set pulssit vaihtelevat 4–8 Hz välillä. Useat tieteelliset ra-
portit osoittavat, että kännyköiden mikroaaltosäteily vai-
kuttaa uneen. 

Ruotsalainen yliopistotutkija Bengt Arnetz altisti 35 mies-
tä ja 36 naista kolmen tunnin ajan matkapuhelinsäteilylle 
SAR-arvolla 1,4 W/kg ja totesi, että matkapuhelinsäteily 
sai aikaan stressireaktion aivoissa. Reaktio vaikutti unen 
laatuun ja aiheutti neurologisia oireita, kuten päänsärkyä. 
Tutkimus paljasti, että matkapuhelinsäteilylle altistunei-
den oli muita vaikeampi päästä syvään uneen, minkä li-
säksi heidän syvän unen vaiheensa kesti vähemmän aikaa 
kuin kontrolliryhmällä. Professori Arnetz totesikin, että 
tutkimus antoi vahvaa näyttöä siitä, että matkapuhelimen 
käyttö vaikuttaa aivojen syvempiin osiin, jotka aktivoivat 
ja ohjaavat stressireaktioita. Toisaalta säteily saattaa häi-
ritä myös aivojen käpyrauhasen tuottaman melatoniinin 
erittymistä.65

Vaikutus sperman laatuun

Vielä kymmenen vuotta sitten suomalaismiehet olivat yl-
peitä hyvästä sperman laadustaan. Tutkimusten mukaan 
suurimpia siittiömääriä on mitattu kuopiolaisilta miehiltä 
vuosien 1984–1986 aikana ja löydetty jopa 134 miljoonaa 
siittiötä millilitrassa. Nyt tilanne on muuttunut. Turun yli-
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opiston tutkimusten mukaan suomalaisten sperman laatu 
on laskenut samalle heikolle tasolle kuin muuallakin Länsi-
Euroopassa. Turun yliopisto tutki kolmea 19-vuotiaiden 
miesten ryhmää muutaman vuoden välein ja havaitsi, että 
mitä nuoremmasta ikäryhmästä oli kyse, sitä heikompaa 
oli sperman laatu. 1987 syntyneillä se oli jopa niinkin al-
hainen kuin 48 miljoonaa siittiötä millilitraa kohti.66 

Vastaavia ongelmia on havaittu muissakin maissa. Rans-
kassa viranomaiset kommentoivat: ”Tämä on vakava kan-
santerveyttä koskeva varoitus, jonka yhteys ympäristöön 
on selvitettävä.”67 Löytyisikö ongelman aiheuttaja miesten 
omasta taskusta?

Brittiläisen Exeterin yliopiston tutkimusryhmä havaitsi, 
että taskussa olevalla matkapuhelimella voi olla merkittä-
vä vaikutus sperman laatuun. Tutkijoiden mukaan kän-
nykkä saattaa altistaa miehen siittiöitä sähkömagneetti-
selle säteilylle, mikä voi heikentää mahdollisuutta saa-
da jälkikasvua. Brittitutkijat havaitsivat, että matkapu-
helinsäteily vaikuttaa sperman laatuun ja heikentää siitti-
öiden liikkuvuutta kahdeksalla prosentilla. Tämä meta-
analyysi koostuu kymmenestä vuosien 2000–2012 ai-
kana julkaistusta tutkimuksesta, joihin osallistui kai-
ken kaikkiaan noin 1 500 miestä.68 Vastaavia tuloksia on 
nähty muissakin analyyseissä.69, 70, 71
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ELÄINKOKEITA
Veriaivoesteen läpäisevyys – yhteys 
neurologisiin sairauksiin? 
Eläinkokeissa on pystytty osoittamaan, että neurologisil-
la sairauksilla kuten Alzheimerin taudilla ja altistumisel-
la matkapuhelimen säteilylle voi olla yhteys. Ruotsalainen 
Lundin yliopiston professori Leif Salford on esitelmöinyt 
aiheesta Suomen eduskunnassa järjestetyssä seminaaris-
sa. Hän kertoi omista rottakokeistaan ja muistutti, että  
vaikka eläimillä tehtyjä tutkimuksia ei voida automaat- 
tisesti rinnastaa terveysvaikutuksiin ihmisillä, on rottien  
ja ihmisten veriaivoeste rakenteeltaan yllättävän saman-
lainen.

Lundin yliopiston tutkijat, Persson, Salford ja Brun, 
osoittivat eläinkokeissaan jo hyvin heikkotehoisen matka-
puhelinsäteilyn saavan aikaan veriaivoesteen läpäisevyyden 
lisääntymistä jyrsijöillä. Lundin yliopiston tutkijat ovat 
toistaneet tutkimuksen useita kertoja samoin loppupäätel-
min. Koe tehtiin yli tuhannella jyrsijällä ja siinä nähtiin, 
että koe-eläinten aivoihin pääsi matkapuhelinsäteilyn vai-
kutuksesta kulkeutumaan albumiinia veriaivoesteen läpäi-
sevyyden lisääntymisen myötä. Albumiini on suuri mole-
kyyli, joten myös muut haitalliset yhdisteet tai pienemmät 
molekyylirakenteet löytävät helposti saman reitin. Lundin 
tutkijat yhdistävät tämän läpäisymekanismin vaurioitu-
misen neurologisten sairauksien kuten Alzheimerin tai 
Parkinsonin taudin ja MS-taudin mahdolliseen syntyyn.72

Vuonna 2015 kiinalaiset tutkijat, Jun Tang kollegoineen, 
toistivat Lundin yliopiston havainnot veriaivoesteen läpäi-
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sevyyden lisääntymisestä rotilla. Samassa kiinalaisraportissa 
nähtiin myös kognitiivisten toimintojen heikentymistä 28 
päivää matkapuhelinsäteilylle altistetuilla jyrsijöillä. Muun 
muassa eläinten paikkamuisti alkoi pettää.73 

Professori Colin Pritchard (Bournemouth University) jul-
kaisi vuonna 2013 Public Health -tiedelehdessä katsauk-
sen, jossa hän toi esille huolensa neurologisten sairauksien 
lisääntymisestä länsimaissa yhä nuoremmilla henkilöillä. 
Sairaudet ovat jyrkästi yleistyneet viimeisen 30 vuoden 
aikana (1979–2010) jopa alle 55-vuotiaiden keskuudessa. 
Pritchardin mukaan tilannetta ei voi laittaa yksin väestön 
ikääntymisen syyksi, vaan taustalla täytyy olla vaikutta-
massa jokin piilevä ympäristötekijä. Professori Pritchard 
pohtii tapahtuneita muutoksia ja mainitsee muun muas-
sa elektronisten laitteiden käytön räjähdysmäisen kasvun. 
Matkapuhelimet, tietokoneet ja lisääntynyt ionisoimaton 
sähkömagneettinen taustasäteily voivat olla laukaisevia 
tekijöitä kemikaalien ja muiden tekijöiden ohella. Edel-
lä mainitut eläinkokeet tukevat Pritchardin havaintoja.74

Syöpäriski kasvaa jyrsijöillä

Saksalaisen Alexander Lerchlin johtama tutkimusryhmä 
osoitti vuonna 2015, että 3G-säteily edistää kemikaaleil-
le jo entuudestaan altistetuilla koe-eläimillä keuhko- ja 
maksasyövän kehittymistä. Myös lymfoomariski kasvaa. 
Lerchl kumppaneineen altisti 300 hiirtä 3G-signaalin eri 
voimakkuuksille; 0,04 W/kg, 0,4 W/kg ja 2 W/kg. Hiiriä 
altistettiin sikiöasteelta lähtien 72 viikon ajan. Vertailu-
ryhmään kuului 96 hiirtä, jotka altistuivat vain kemikaa-
leille. Osoittautui, että suurimmat sallitut säteilytasot eivät 
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aiheuttaneet kaikkein merkittävimpiä vaikutuksia, vaan 
alhaisemmille tasoille 0,04 W/kg ja 0,400 W/kg altistu-
neilla koe-eläimillä syntyi suurimpia vaurioita, erityisesti 
lymfoomaa.75 Alexander Lerchlin raportin arvoa lisää se, 
että hanke on Saksan säteilyturvakeskuksen rahoittama ja 
se on toisto aiemmasta, vuonna 2010 julkaistusta Th omas 
Tillmanin tutkimuksesta. Myös Tillmanin julkaisussa 
on todettu mikroaaltosäteilyn syöpää edistävä vaikutus. 
Lerchlin tutkimuksessa koe-eläinten määrä oli suurempi, 
mikä lisää tilastollista merkitsevyyttä.76

Tutkijoiden mielestä on huolestuttavaa, että kumpikin 
tutkimus osoittaa 3G-signaalin syöpää edistävää vaikutusta 
tehoilla, jotka ovat huomattavasti sallitun raja-arvon ala-
puolella. Lerchl sai julkaisulla osakseen mediahuomiota, 
koska hän on aiemmin pyrkinyt kieltämään tutkimustu-
loksia, joissa on havaittu vastaavia vaikutuksia. Nyt hän 
huolestui niistä. Lapsetkin altistuvat tabletteja ja kännyköi-
tä käyttäessään huomattavasti suuremmille tehotiheyksille 
kuin Lerchlin hiiret. Edellä mainittujen tutkimustulosten 
pitäisikin herätellä päättäjiä.

Myös Michael Repacholi Australiasta (Royal Adelei-
ne Hospital) osoitti eläinkokeessaan jo vuonna 1997, että 
matkapuhelimet saattavat altistaa syövälle. Repacholin 
tutkimus oli 18 kuukautta kestänyt hiiritutkimus, jos-
sa altistettiin sataa  naaraspuolista siirtogeenistä hiirtä 30 
minuutin jaksoissa kaksi kertaa päivässä suurin piirtein 
kännykkäsäteilyä vastaaville tehoille (0,13–1,4 W/kg). 
Vertailuryhmänä tutkimuksessa oli yhtä suuri hiiripopu-
laatio, joka eli vastaavanlaisissa olosuhteissa, mutta ilman 



96 RADIOTAAJUISEN SÄHKÖMAGNEETTISEN SÄTEILYN VAIKUTUKSET

säteilyä. Repacholin altistamilla geenimuunnelluilla aust-
ralialaishiirillä todettiin 2,4-kertainen riski sairastua lym-
foomaan. Tutkimustulos oli aikanaan sensaatio ja selittyi 
koe-eläinten pitkällä altistusajalla ja tarkkailulla.77

Kun tutkimus julkaistiin vuonna 1997 Radiation Re-
search -lehdessä, oli selvää, ettei lopputulos miellyttänyt 
kaikkia. Etenkin teollisuuspiireissä se herätti ristiriitaisia 
tunteita. Kestikin kauan, ennen kuin se julkaistiin, ja kun 
lehdistötilaisuus vihdoin koitti, Repacholi oli muuttanut 
näkemyksiään omista tutkimustuloksistaan. Hän vähät-
teli niitä kommentoiden median edustajille: 

”Tutkimuksestani ei pidä vetää sen pidemmälle meneviä 
johtopäätöksiä, kuin että hiirien ei pidä käyttää kännyk-
kää.” Varovaisuusperiaatteen noudattamisen merkityksestä 
tai lasten erityisestä herkkyydestä Michael Repacholi ei 
sen sijaan maininnut lainkaan. Jo vuonna 1997 hän taisi 
aavistaa, että lapset tulevat olemaan teollisuuden mark-
kinoinnin tärkeä kohderyhmä, kuten seuraavasta kappa-
leesta ilmenee.
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Lasten langattoman teknologian käyttö on lisääntynyt viime vuosina.
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LUKU 4 

LAPSET, NUORET JA 
MATKAPUHELIMET
Erja Tamminen

Vanhemmat hankkivat lapsilleen matkapuhelimia 
helpon tavoitettavuuden ja turvallisuuden vuoksi. 
Lapset ja nuoret ovat aikuisia herkempiä, mutta he 
käyttävät kuitenkin samoja kännyköitä kuin aikuiset. 
Lapsille hankitaan myös langattomilla toiminnoilla 
varustettuja leluja. Pitäisikö lainsäädännössä, 
tuotekehittelyssä ja viranomaisten tiedotuksessa 
paremmin huomioida herkän kohderyhmän 
erityispiirteet? Langaton teknologia näyttää tulleen 
jäädäkseen, joten toimenpiteitä tarvitaan.

Koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa lapset eivät ole 
altistuneet millekään toiselle ympäristötekijälle samassa 
suhteessa kuin he tänä päivänä altistuvat langattomalle 
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teknologialle. Oikeastaan lapset altistuvat jo sikiövaihees-
sa äitinsä kohdussa. Egyptiläistutkimuksen mukaan äidin 
10 minuutin mittainen matkapuhelimen käyttö vaikuttaa 
sikiön ja vastasyntyneen sydämen rytmiin.1 Tiedetään, 
että sikiö myös säikähtää äidin lanteilla olevan kännykän 
piippausta2, mikä havaittiin raskaana olevilla amerikka-
laisilla lääketieteen opiskelijoilla tehdyssä tutkimuksessa. 
Yhdysvalloissa pidetyssä lastenlääkäreiden seminaarissa 
Hilda Kabali kertoi, että vanhemmat sallivat jo pienten 
vauvojen leikkiä älypuhelimilla ja tableteilla ja yli yksi-
vuotiaat käyttelevät niitä yli tunnin päivässä. Vanhem-
mat antavat laitteita lastensa käyttöön silloin, kun ovat 
itse kiireisiä. Lapsille hankitaan myös enenevässä määrin 
langattomilla ominaisuuksilla varustettuja interaktiivisia 
leluja. Älypuhelinkulttuurin vaikutuksen alaisena lapset 
oppivat varhain itse pelailemaan näillä laitteilla, ja lopul-
ta lapselle hankitaan oma matkapuhelin. Kuitenkin lää-
kärit, tutkijat ja viranomaistahot eri maissa ovat jo vuosia 
muistuttaneet lasten ja nuorten langattomaan teknologiaan 
liittyvistä mahdollisista terveysriskeistä. Päätellen nykyis-
ten älypuhelimien ja tablettien laajamittaisesta käytöstä, 
tärkeä sanoma ei ole tavoittanut kohderyhmäänsä. Kau-
palliset tahot sen sijaan ovat onnistuneet tehtävässään sel-
keästi paremmin.

Vuonna 2014 matkapuhelinoperaattori DNA selvitti 
6–12-vuotiaiden koululaisten vanhemmilta lasten puhe-
limen käyttötottumuksiin ja hankintaan vaikuttavia teki-
jöitä. Suurin osa vastaajista piti 6–7 vuoden ikää sopiva-
na matkapuhelimen hankkimiselle. Merkittävin taustalla 
vaikuttava tekijä oli lasten yhteydenpito vanhempiinsa — 
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tavoitettavuus, jonka matkapuhelinteollisuus on havainnut 
hyväksi argumentiksi. DNA:n selvityksen mukaan noin 
90 % suomalaislapsista omistaa kännykän ja jopa 75 %:lla 
koululaisista on älypuhelin.3

Älypuhelin on kallis hankinta, mutta se houkuttelee 
etenkin nuoria käyttäjiä. Se mahdollistaa internet-yhtey-
den ja monia sovelluksia, kuten netistä ladattavat pelit. 
Tampereen yliopiston Mobiilimuksut-hanke osoitti, että 
älypuhelin on syrjäyttänyt tietokoneen lasten ja nuorten 
arjessa. Pelit ja sosiaalinen media vievät nuorten aikaa jopa 
useita tunteja päivässä.

Todennäköisesti aniharva DNA:n kyselyyn vastanneista 
tuli ajatelleeksi, että älypuhelin myös altistaa mikroaalto-
säteilylle tavallista peruskännykkää enemmän: sosiaalisen 
median älypuhelinsovellukset toimivat puhelimen inter-
netin kautta ja päivittävät viestejä, uutisia ja kuvia reaali-
aikaisesti nuorten laitteisiin. WLAN-toiminto sekä äly-
puhelimissa että tableteissa lisää käyttäjänsä altistumista 
mikroaaltosäteilylle. 

Vallitseva kehitys, älypuhelimien yleistyminen, on voi-
makkaassa ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että lapset ja 
nuoret ovat monella tavalla aikuisia herkempiä. Heidän 
hermostonsa on kehitysvaiheessa, se on nestepitoisempi 
kuin aikuisen hermosto ja absorboi säteilyä enemmän kuin 
aikuisen aivot. Kallon luusto on ohuempi, läpäisevämpi, ja 
elinikäinen altistumisaika lapsilla ja nuorilla on pidempi 
kuin aikuisilla. Kuitenkin he käyttävät samoja päätelait-
teita kuin aikuiset.



KÄNNYKKÄSÄTEILY IMEYTYY LAPSEN 
PÄÄHÄN JA KEHOON
Matkapuhelimen säteily vaikuttaa eniten lasten aivoihin. 
Seuraavassa kuvassa näkyy läpäisyvaikutus viisivuotiaan, 
kymmenvuotiaan ja aikuisen aivoihin.4
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Edellä oleva kuva on tehty Utahin yliopiston tutkija 
Om P. Gandhin tutkimuksen pohjalta. Gandhi osoitti jo 
vuonna 1996, että lapset altistuvat kännykkään puhutta-
essa suuremmille kenttävoimakkuuksille kuin aikuiset. 
Gandhin tutkimus koskee vain niin sanottuja peruspu-
helimia. Älypuhelimien läpäisevyys olisi todennäköisesti 
paljon suurempi.

Professori Andreas Christ täydensi Gandhin tutkimusta 
Physics in Biology and Medicine –tiedelehdessä vuonna 
2010 ja täsmensi, että lasten aivoissa luuytimen kohdalla 
matkapuhelinsäteily saattaa olla jopa kymmenen kertaa 

How mobile phone radiation penetrates the brain
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skull thickness 1/2 mm
10-year-old 

skull thickness 1 mm
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Degree of penetration
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Skull

Source: Institute of Electrical and Electronic Engineers’ journal on Microwawe Theory and Technigues
Absorption rate: 2,93W/kg
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voimakkaampaa kuin aikuisilla. Lapsen luuydin on nes-
tepitoisempi ja imee säteilyä tehokkaammin kuin aikui-
sen. Luuydin on biologisesti merkittävä verisoluja tuotta-
va elin, jolloin säteily vaikuttaa välillisesti myös puna- ja 
valkosoluihin sekä kantasolutuotantoon.5

Suomalainen Cellraid-yritys on luonut kännyköihin so-
velluksen, joka antaa yksityiskohtaista tietoa kännykkä-
säteilylle altistumisesta: se kertoo muun muassa säteilyn 
lähteen, etäisyyden siihen sekä käyttäjän altistumisajan. 
Toiminto perustuu kännykkään asennettavaan ohjelmaan, 
joka hyödyntää laitteessa olevia antureita. Cellraid selvitti 
viikon ajan erään nuoren altistumista älypuhelimen sätei-
lylle. Laitteen WLAN-säteily osoittautui vaikutuksiltaan 
kaikkein merkittävimmäksi. Älypuhelimesta oli mittaus-
ten mukaan imeytynyt eniten säteilyä elimistöön nuoren 
pidettyä puhelinta pääasiassa lähellä kehoaan, housun 
taskussa. Cellraidin sovellusta esiteltiin 4.12.2014 MOT-
ohjelmassa, joka käsitteli lasten älypuhelimien käyttöä.6

Säteilyturvakeskuksen laboratoriojohtaja Tommi Toivo-
sen mukaan älypuhelimen WLAN-säteily on niin vähäis-
tä, ettei se voi olla haitallista käyttäjälle. Toivosen perus-
teluna on se, että vallitsevat mikroaaltosäteilyn raja-arvot 
eivät suurella todennäköisyydellä ylity.6 Raja-arvot ovat 
kuitenkin vuodelta 1998, eli ajalta, jolloin lapset ja nuoret 
eivät vielä olleet älypuhelinten tai tablettien suurkulutta-
jia. Lisäksi säteilyn raja-arvot huomioivat ainoastaan niin 
sanotun lämpösäteilyn ja lyhytkestoisen altistuksen, mutta 
eivät kumuloituvia tai biologisia vaikutuksia. 
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LASTEN AIVOKASVAINRISKIÄ ON 
TUTKITTU
Ruotsalaisprofessori Lennart Hardell julkaisi kollegoineen 
vuonna 2011 tutkimuksen, jonka mukaan niillä nuoril-
la, jotka aloittavat kännykän käytön teini-iässä ja jatkavat 
sitä yli kymmenen vuotta, on 4,9-kertaisesti kohonnut 
riski sairastua pahanlaatuiseen aivokasvaimeen, astrosy-
toomaan.7 Professori Hardell on yksi 30 asiantuntijasta, 
jotka kutsuttiin Ranskan Lyoniin vuonna 2011 arvioi-
maan langattomien radiotaajuisten verkkojen mahdollis-
ta syöpäriskiä. Maailman terveysjärjestö WHO:n alai-
sen syöväntutkimuslaitos IARC:n (International Agency 
for Research on Cancer) asettama työryhmä päätti luo-
kitella radiotaajuiset verkot ”mahdollisesti karsinogeeni-
seksi ihmiselle.” 8

Th e Lancet Oncology -tiedelehti korosti kännykkäsätei-
lyn voimakkaampaa imeytymistä lapsen aivoihin uutisoi-
dessaan IARC:n luokituksen: 

”Matkapuhelimesta aivoihin absorboituva säteily saattaa 
muodostua voimakkaaksi pidettäessä matkapuhelinta päätä 
vasten. Säteilyn absorboitumiseen vaikuttavat puhelimen muo-
to ja sijainti, sekä kännykän antennin suhde päähän nähden; 
miten etäällä puhelinta pidetään, pään anatomia sekä mat-
kapuhelimen ja tukiasema-antennin välisen yhteyden laatu. 
Mitä tulee lasten matkapuhelimen käyttöön, keskimääräinen 
altistus radiotaajuiselle säteilylle aivoissa on kaksinkertainen 
aikuisen altistukseen nähden ja luuytimen kohdalla kallos-
sa jopa kymmenkertainen. Handsfree-laitteen käyttö alen-
taa aivoihin kohdistuvaa altistusta kymmeneen prosenttiin, 
mutta saattaa lisätä altistusta muualla kehossa.” 9
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Lasten herkkyyttä aivokasvaimille on selvitetty myös kan-
sainvälisessä, osittain teollisuuden rahoittamassa CEFALO-
tutkimuksessa. Sveitsiläinen Martin Röösli työtovereineen 
tutki Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Sveitsin lasten ja nuorten 
aivokasvainriskiä. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 352 
syöpää sairastavaa lasta, jotka olivat iältään 7–19 -vuotiai-
ta. Lapsista vain viisi prosenttia oli käyttänyt kännykkää 
yli viisi vuotta. Näin lyhyt ajanjakso ei vielä kerro todel-
lisista riskeistä paljonkaan. Syöpätapauksia oli alun perin 
määrä olla mukana 550, mikä olisi lisännyt tutkimuksen 
tilastollista merkitsevyyttä. Tutkimus on saanut osakseen 
kritiikkiä epätarkkuuksista ja johtopäätöksiä on tehty ris-
kien puolesta ja vastaan.10 Arvostelua on herättänyt muun 
muassa se, että tutkimuksessa säännölliseksi kännykän 
käyttäjäksi määriteltiin henkilö, joka puhui kännykkään 
vähintään kerran viikossa kuuden kuukauden ajan. Tämä 
on hyvin alhainen oletusarvo ajatellen nykynuoria ja lapsia, 
jotka päivittäin puhuvat puhelimeen ja pelaavat ja viestitte-
levät ahkerasti. Martin Rööslin mukaan tutkimustuloksista 
ei voida vetää varoittavia johtopäätöksiä, sillä kännykkään 
puhuttu aika ei korreloinut syövän esiintyvyyden kanssa.
Röösli näki ongelmalliseksi sen, että tutkimus osoitti aivo-
kasvainriskin kohoamista kaikilla lapsilla, jotka käyttivät 
matkapuhelinta kerran viikossa kuuden kuukauden ajan 
riippumatta siitä, kuinka pitkiä aikoja he puhuivat. Koska 
riski ei CEFALO-tutkijoiden mukaan kasvanut lisäänty-
neen käytön myötä, he katsoivat, että tuloksetkaan eivät 
voineet puhua todellisen syöpäriskin puolesta.

Amerikkalaisten tutkijoiden tekemä tarkempi analyysi 
tutkimusaineistosta kuitenkin osoitti, että ne lapset, jot-
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ka olivat käyttäneet kännykkää yli 2,8 vuotta, kuuluivat 
selvästi riskiryhmään. Matkapuhelinoperaattorilta saa-
tujen teletietojen pohjalta tehty analyysi osoitti, että 2,8 
vuoden käytön jälkeen aivokasvainriski kasvaa 115 %:lla 
ja mitä kauemmin puhelinta käytetään, sitä suuremmak-
si riski kohoaa. Lateraalisen aivokasvaimen osalta riski 
kasvaa vielä jyrkemmin. Yli 144 tuntia puhuneilla riski 
oli kasvanut 519 %.11

Kiinassa on vuonna 2014 tilastoitu jopa 1,273 miljar-
dia kännykkäliittymää. Beijingin yliopistotutkimuksessa 
mukana ollut professori Haizhong Zhang kertoi huhti-
kuussa 2011, että kiinalaisilla nuorilla on edeltävinä vuo-
sina havaittu sylkirauhaskasvainten lisääntymistä. Ris-
ki nähtiin kasvaintyypistä ja kännykänkäytön määrästä 
riippuen 10–31-kertaisena. Yli 2,5 tuntia päivässä kän-
nykkää käyttäneillä riski raportoitiin jopa 31-kertaisena. 
Annos–vaste-suhde oli nähtävissä: riski kasvoi puheli-
meen puhuttujen minuuttien myötä. Professori Haizhong 
Zhang tosin muistutti, että kyse on vasta alustavista tut-
kimustuloksista.12

Myös korvasylkirauhassyövän on todettu lisääntyneen. 
Israelilaistutkimuksessa jyrkkää kasvua todettiin tapah-
tuneen vuoden 2001 jälkeisenä aikana, jolloin korvan lä-
hellä esiintyvät syövät olivat lisääntyneet, mutta samaa 
kehitystä ei havaittu kielen tai leuan alueen rauhasten 
syövissä.13
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MUUTAKIN KUIN AIVOKASVAIMIA – 
LASTEN JA NUORTEN MONENLAISET 
OIREET
Kirjan edellisessä luvussa kerrottiin israelilaistutkimuk-
sesta, jossa matkapuhelimen suurkuluttajilla nähtiin oksi-
datiivisen stressin markkereita syljessä. Mielenkiintoinen 
intialaistutkimus nuorilla lääketieteen opiskelijoilla osoit-
taa, että matkapuhelimen käyttö vaikuttaa myös tiettyi-
hin syljen entsyymeihin. Pilottitutkimukseen osallistui 40 
nuorta miestä ja 31 naista, jotka jaettiin kahteen ryhmään 
matkapuhelimen käytön mukaan. Vähemmän matkapu-
helimen säteilylle altistuviksi määriteltiin henkilöt, jotka 
olivat käyttäneet kännykkää alle kaksi vuotta ja vähem-
män kuin kaksi tuntia viikossa. Runsaasti matkapuhelinta 
käyttäviksi luokiteltiin ne, jotka olivat puhuneet kännyk-
kään neljä vuotta tai enemmän ja vähintään kaksi tuntia 
viikoittain. Kummankin ryhmän koehenkilöiden syljestä 
otettiin näytteet. Runsaasti matkapuhelinta käyttävillä to-
dettiin merkittävästi koholla olevat amylaasin ja laktaatti-
dehydrogenaasin tasot, sekä lisääntyneestä oksidatiivises-
ta stressistä kertovat, kohonneet malonidialdehyditasot.14

Sylkirauhasten ja syljen lisäksi on tutkittu myös nuorten 
käyttäytymiseen liittyviä häiriöitä. Yleisradion uutisten 
mukaan lasten lääkkeiden käyttö on Suomessa lisäänty-
nyt.15 Vuonna 2014 psyykenlääkkeitä määrättiin jo 16 000 
lapselle kun vastaava luku vuonna 2008 oli hieman alle 
10 000. Uutisen mukaan tarkkaavaisuushäiriöiden hoi-
toon tarkoitettujen stimulanttien kulutus on kasvanut eni-
ten. Niiden käytön on nähty kaksinkertaistuneen seitse-
män viime vuoden aikana. ADHD:n maailmanlaajuiseksi 
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esiintyvyydeksi arvioidaan 6–18 -vuotiaiden ikäryhmässä 
noin 6 %. Yleisen määritelmän mukaan kyseessä on tark-
kaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriö, jossa keskeisiä oirei-
ta ovat yliaktiivisuus, impulsiivisuus ja keskittymisvaikeu-
det. Monet tekijät taustalla vaikuttavat ADHD:n syn-
tyyn. Myös ympäristötekijöillä voi olla osuutta ADHD:n 
syntyyn erityisesti päätellen sen kansainvälisestä levin-
neisyydestä. 

Elektroniikkajätti Samsungin kotimaassa Etelä-Koreas-
sa nuoret ovat alkaneet kärsiä ”digitaalisesta dementiasta”, 
jossa kognitiiviset toiminnot alkavat heiketä, mikäli aivoja 
kuormitetaan yksipuolisesti. Oireet koettelevat erityisesti 
niitä, jotka käyttävät runsaasti älypuhelimia ja pelaavat. 
Nuoret eivät kykene keskittymään ja unohtelevat arki-
päiväisiä asioita. Vastaavaa kognitiivisen tason laskua ha-
vaitaan esimerkiksi aivovauriopotilailla tai psykiatrisista 
sairauksista kärsivillä. Lääkäri Byun Gi-Wonin mukaan 
älypuhelimet ja pelit vaikeuttavat aivojen tasapainoista 
kehitystä: Kun pelit ja kännykän käyttö kehittävät vain 
vasenta aivopuoliskoa, oikean toimintakyky vastaavasti 
heikkenee.16

Etelä-Koreassa on tutkittu myös ADHD-oireita. 2422 
lasta seurattiin kahden vuoden ajan, ja todettiin, että peli-
en pelaaminen oli yhteydessä ADHD-oireisiin. Erityiseen 
riskiryhmään kuuluivat kännykkää käyttävät lapset, joiden 
veren lyijytasot olivat 2,35 μg/dl tai yli. Tähän ryhmään 
kuului noin neljännes tutkituista. Myös keskimäärin yli 
minuutin mittaisia puheluita puhuneilla lapsilla ADHD-
riski kasvoi 2,8-kertaiseksi.17
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Naapurivaltiossa Kiinassa, Shanghain maakunnassa, noin 
60 % nuorista omistaa kännykän, mikä on huomattavasti 
alhaisempi luku kuin Suomessa. Tämäkin määrä kuiten-
kin huolestuttaa Lei Zhengin tutkimusryhmää. Zheng 
teki vuonna 2014 haastattelututkimuksen, johon osallistui 
7102 nuorta koehenkilöä. Tutkimuksen mukaan lisääntynyt 
matkapuhelimen viihdekäyttö heikensi nuorten tarkkaa-
vaisuutta.18 Kiinassa arvioidaan olevan noin 24 miljoonaa 
nettiriippuvaista lasta tai nuorta. Kiinalaiset viranomaiset 
ovatkin kehottaneet elektroniikkayrityksiä kehittämään 
laitteita, joissa olisi ominaisuuksia peliaikojen rajoittami-
seksi. Maahan on myös perustettu noin 250 leiriä, joil-
la pyritään kitkemään peliriippuvuutta alle 18-vuotiailta 
nuorilta. Kiinan lainsäädäntö huomioi mikroaaltosäteilyn 
biologiset vaikutukset, ja säteilyn turvanormeissa nouda-
tetaan samaa tasoa kuin Venäjällä (katso luku 3). 

Lasten käytöshäiriöiden ja säteilyn yhteyttä on tutkittu 
myös Saksassa. Th omas Silken raportti kolmen tuhannen 
lapsen reaktioista matkapuhelinsäteilylle vuodelta 2009 
osoitti, että korkeimmille kenttävoimakkuuksille altistu-
vat lapset kärsivät muita enemmän käytöshäiriöistä kuten 
hyperaktiivisuudesta.19

ADHD:n kaltaisia oireita on todettu myös hiirillä teh-
dyssä yhdysvaltalaistutkimuksessa. Matkapuhelinsäteilylle 
kohdussa altistetut koe-eläimet kärsivät ADHD:n kaltai-
sista oireista ja huonomuistisuudesta vertailuryhmää enem-
män. Tutkijat altistivat 33 tiineenä olevaa hiirtä matkapu-
helinsäteilylle koko eläinten odotusajan. Hiiret altistettiin 
häkissään 800–1900 MHz:n taajuiselle matkapuhelinsä-
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teilylle, jonka SAR-arvo oli 1.6 W/kg. Kokeen altistamat-
tomaan vertailuryhmään kuului 42 hiirtä, jotka elivät vas-
taavanlaisissa olosuhteissa. Hiiripopulaatioiden jälkeläisiä 
tutkittiin. Matkapuhelinsäteilylle altistuneiden eläinten 
jälkeläisillä paljastui yksinkertaisissa esineiden tunnistus-
testeissä huonomuistisuutta, ne käyttäytyivät levottomasti 
ja niillä esiintyi hyperaktiivisuutta (ADHD) muistuttavia 
oireita. Tutkija Hugh Taylor kommentoi tuloksia totea-
malla, että vaikka eläimillä tehtyjä tutkimuksia ei voida 
suoranaisesti soveltaa ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin, 
ADHD on kuitenkin lisääntynyt, ja lapset altistuvat yhä 
enemmän matkapuhelinsäteilylle.20

VIITTEITÄ LASTEN PÄÄNSÄRYN JA 
KÄNNYKKÄSÄTEILYN YHTEYDESTÄ
Päänsärky ja taipumus migreeniin ovat yleistyneet nuoril-
la. Oireilu yhdistetään usein runsaaseen sokerin syöntiin, 
valvomiseen tai liikunnan puutteeseen. On selvää, että nä-
mäkin tekijät voivat vaikuttaa taustalla. Myös matkapuhe-
limen käyttö, erityisesti ilman handsfree -laitetta, saattaa 
lisätä oireilua. Useassa tutkimuksessa on selvitetty, aiheut-
taako lasten ja nuorten kännykän käyttö päänsäryn riskiä.

Ruotsissa 15–19-vuotiailla tehdyssä tutkimuksessa todet-
tiin kännykkää yli 15 minuuttia päivässä käyttävillä nuo-
rilla päänsärkyä, huimausta, keskittymiskyvyn ongelmia 
ja allergiaoireita. He tunsivat itsensä myös väsyneiksi ja 
stressaantuneiksi.21 Kiinassa puolestaan tutkittiin vuon-
na 2015 hieman nuorempia koululaisia: Tutkimustulosten 
mukaan viidesluokkalaisilla, runsaasti kännykkää käyttä-
neillä lapsilla oli kolme kertaa suurempi riski tuntea itsensä 
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väsyneiksi kuin vähemmän matkapuhelinta käyttäneillä. 
Päivittäin puhuttujen kännykkäpuheluiden pituudella oli 
selkeä yhteys suurempana koettuun väsymykseen. Lisäksi 
kiinalaiset löysivät viitteitä siitä, että kännykällä puhumi-
nen saattaa lisätä huomattavasti päänsäryn riskiä.22

Taiwanissa haastateltiin 11–15-vuotiaiden lasten huoltajia 
vuonna 2015 liittyen lasten matkapuhelimen käytön mää-
riin ja lasten terveydentilaan. 2042 lapsen parissa tehdyn 
haastattelututkimuksen perusteella matkapuhelimen käytön 
todettiin olevan yhteydessä merkittävästi lisääntyneeseen 
päänsärkyyn, migreeniin ja iho-oireisiin. Yhteenvedossa 
tutkijat esittivät huolensa lasten matkapuhelimen käytön 
yleistymisestä, kun puheluiden hinnat jatkuvasti alenevat. 
Kuitenkaan kyseisen ikäryhmän kohdalla ei riittävästi pa-
nosteta tutkimukseen, vaikka Maailman terveysjärjestö 
WHO muistutti asiasta jo vuoden 2006 ohjelmassaan.23 

Taiwanissa otettiinkin vuoden 2015 alussa käyttöön laki, 
joka pyrkii rajoittamaan alle 18-vuotiaiden elektroniikan 
käyttöä. Alle 2-vuotiailta lapsilta laki kieltää kokonaan 
elektronisilla laitteilla leikkimisen ja television katselun.

Tutkijat ovat huomioineet myös raskauden- ja lapsuu-
denaikaisen altistuksen mahdollisen merkityksen. Laajassa 
tanskalaisessa 52 680 lasta käsittäneessä syntymäkohortti-
tutkimuksessa selvitettiin, onko lapsen raskaudenaikaisella 
ja lapsuudessa tapahtuneella kännykkäsäteilyaltistuksella 
yhteyttä lapsen myöhempään migreeniin tai päänsärkyyn. 
Tuloksena havaittiin, että sekä lapsen raskaudenaikainen 
että sen jälkeinen altistus matkapuhelimen säteilylle oli-
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vat yhteydessä kohonneeseen migreenin ja muun päänsä-
ryn riskiin. Jos lapsi oli altistunut raskauden aikana sekä 
sen jälkeen, migreenin riski oli 30 % suurempi ja muun 
päänsäryn riski 32 % suurempi kuin verrokeilla. Riski oli 
tätäkin korkeampi, jos äiti oli käyttänyt raskauden aikana 
handsfree -laitetta, jolloin puhelin oli mahdollisesti lähem-
pänä kohtua. Samoin riski oli suurempi, jos äiti oli puhu-
nut puhelimella raskauden aikana useita kertoja päivässä 
tai puhelin oli ollut lähes jatkuvasti päällä.24

UNIHÄIRIÖT JA ÄLYLAITTEET – 
LÖYTYYKÖ YHTEYS?
Vuoden 2014 lopulla Th e Guardian -lehti kirjoitti suoma-
laisnuorten univaikeuksista, joiden nähtiin kaksinkertais-
tuneen viimeisen 20 vuoden aikana.25 Maailman terveys-
järjestön (WHO) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) tutkimuksen mukaan 20 % teini-ikäisistä suoma-
laistytöistä ja 10 % pojista kärsii kroonisesta väsymykses-
tä. ”Osasimme epäillä, että unettomuus on viime vuosi-
na lisääntynyt, mutta emme olisi uskoneet kohtaavamme 
näin suurta ongelmaa”, kommentoi vanhempi tutkija Erk-
ki Kronholm. Hän ehdottaa unettomuuden syyksi ener-
giajuomia ja ruutuaikaa, eli elektronisten laitteiden kuten 
tablettien ja kännyköiden sinistä taustavaloa, joka voi vai-
kuttaa haitallisesti käpyrauhasen melatoniinituotantoon.26 
Toisaalta itse matkapuhelimen tuottama sähkömagneet-
tinen säteily voi heikentää unen laatua, mitä Erkki Kron-
holmin kannanotoissa ei ole huomioitu. 

Norjalaisnuorilla tehty tutkimus osoittaa samaan suuntaan 
kuin suomalaisraportti. Tutkimukseen osallistui 16–19-vuo-
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tiaiden ikäryhmään kuuluvat 9846 nuorta, jotka käyttivät 
paljon aikaa päivällä ja ennen nukkumaanmenoa elektro-
nisten laitteiden parissa. Laitteiden käytön ja unen kes-
ton suhteen nähtiin selvä annos–vaste-suhde. Nuorilla oli 
nukahtamisvaikeuksia ja univaje kasvoi.27 Kuten tunnet-
tua, univaje on liitetty moniin muihin sairauksiin kuten 
esimerkiksi diabetekseen, depressioon ja sydän- ja veri-
suonisairauksiin.

Edellä mainitut tulokset koskevat enimmäkseen perus-
kännyköillä raportoituja tutkimustuloksia, koska tiede-
hän kulkee erityisesti teknologioiden osalta ”jälkijunassa”. 
Vasta tulevaisuudessa tiedämme enemmän älypuhelimien 
käytön ja niiden säteilyn vaikutuksista lapsiin. 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA SUOSITUKSIA
Suomessa Säteilyturvakeskus antoi vuonna 2009 lapsille 
yleisluonteisen kehotuksen noudattaa varovaisuutta mat-
kapuhelimen käytössä. Lapsia suositellaan käyttämään 
handsfree-laitetta ja suosimaan tekstiviestejä puheluiden 
sijaan. Lisäksi muistutetaan, että puhelinta ei ole hyvä 
pitää kehon lähellä.28 Perinteisen lankapuhelimen hank-
kiminen lapsiperheisiin ei valitettavasti nykyisin enää ole 
mahdollista. Lapsiperheet voivat sen sijaan hankkia net-
tipuhelimen, josta on lisää asiaa kappaleessa 10. 

Tärkeimmät varovaisuusperiaatetta tukevat kannanotot 
tulevat Belgiasta ja Ranskasta. Belgiassa astui vuonna 2013 
voimaan laki, joka kieltää kännyköiden markkinoinnin 
alle 14-vuotiaille sekä ”ensikännyköiden” myynnin alle 
7-vuotiaille. Belgian terveysministeriön edustajat Lau-
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rette Onkelinx ja Johan Vande esittelivät myös lakiin si-
sältyvän ja markkinoille tulevan kännykkätarran, josta 
ilmenee puhelimen SAR-arvo. SAR-arvo on kategori-
soitu viiteen luokkaan puhelimen SAR-arvon suuruuden 
mukaan. Belgialaiset viranomaiset suosittelevat kuluttajia 
hankkimaan matkapuhelimen, jossa on kaikkein alhaisin 
SAR-arvo. Kannanotto on selkeä viesti myös laitevalmis-
tajille, jotta ne tuottaisivat markkinoille vähemmän sätei-
leviä puhelimia.29

Ranskassa astui vuoden 2015 tammikuussa voimaan laki, 
joka kieltää langattomien verkkojen käytön päiväkodeissa, 
eli ranskalaisittain alle 3-vuotiailta lapsilta.30 Alakouluissa 
langattomien WLAN-reitittimien tulee olla kytkettyinä 
pois päältä, kun niitä ei käytetä. Kuluttajille tiedotetaan 
matkapuhelimen ja langattomien laitteiden turvallisista 
käyttötavoista ja varovaisuusperiaatteen noudattamisesta. 
Markkinoilla olevissa matkapuhelimissa tulee olla tietoa 
myös siitä, kuinka kuluttaja voi vähentää päähän kohdistu-
vaa matkapuhelinsäteilyä. Kaikissa langattomissa laitteissa 
pitää olla merkintä niiden SAR-arvosta ja selkeät ohjeet, 
kuinka niiden internet-yhteyden voi kytkeä pois päältä. 
Ranska on aiemminkin ottanut kantaa lasten matkapu-
helimen käyttöön ja suositellut varovaisuutta.31

Yhdysvalloissa monissa osavaltioissa on ollut vireillä 
hankkeita kännykkätarran ja kuluttajia matkapuhelimen 
mahdollisista riskeistä tiedottavan oheismateriaalin käyt-
töönotosta. Osavaltioista muun muassa San Francisco, 
Havaiji, New Mexico, Kalifornia, Oregon ja Pennsylvania 
ovat harkinneet varoituksia. Myös Kaliforniassa sijaitse-



121

van Berkeleyn kaupunginvaltuusto päätti valistaa kulutta-
jia muun muassa siitä, että matkapuhelinta ei tule käyttää 
lähellä kehoa, koska vallitsevat raja-arvot voivat ylittyä.32 

Yhdysvaltain standardi on jonkin verran tiukempi kuin 
esimerkiksi Suomen, koska Yhdysvalloissa noudatetaan 
tarkempaa SAR-arvon mittaustapaa ja kännyköille asetettu 
enimmäisarvo on 1,6 W/kg, kun se Suomessa on 2 W/kg. 
San Franciscossa päätettiin vuonna 2010 vastaavasta lain-
säädännöstä, mutta matkapuhelinteollisuuden haastettua 
kaupungin oikeuteen, tiedotuskampanjasta vetäydyttiin.33

Berkeleyn hanketta puoltavat tutkijat Kaliforniassa ovat 
todenneet, että 70 % kuluttajista eivät ole tietoisia laittei-
den käytön vähimmäisetäisyyksistä ja suuri osa kuluttajista 
haluaisi lisätietoa siitä, kuinka kaukana kehosta puhelinta 
olisi suositeltavaa pitää. ”Jos kantaa puhelinta housujen tai 
paidan taskussa tai työntää sen rintaliiveihin silloin, kun 
puhelin on päällä ja kytketty langattomaan verkkoon, voi 
ylittää liittovaltion asettamat rajat radiotaajuiselle säteilyl-
le altistumisessa”, viranomaiset vaativat kauppiaita kirjoit-
tamaan. Mikäli jälleenmyyjä ei noudata ohjeita, häneltä 
kielletään päätelaitteiden myynti. ”Tämä potentiaalinen 
riski on suurempi lapsilla. Katso ohjeita puhelimesta tai 
ohjekirjasta saadaksesi tietoa siitä, miten käyttää puhelinta 
turvallisesti”, viranomaiset muistuttavat.

KOHTI TURVALLISTA TULEVAISUUTTA
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka otti vuoden 2014 lopul-
la kantaa kännykän käyttöön kouluissa. Hän totesi, että 
kouluilla täytyy olla mahdollisuus rajoittaa kännyköiden 
käyttöä oppituntien aikana. Käytännöt ovat olleet Suomes-
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sa epäyhteneväisiä ja Jonkka odottaa Opetushallitukselta 
asiasta yhteneväisiä ohjeita kaikille kouluille.34 Tutkimus 
Isosta-Britanniasta osoittaa, että kännyköiden sulkeminen 
oppituntien ajaksi kannattaa: Tutkimuksessa selvitettiin 
neljän kaupungin koulujen käytäntöjä ja opiskelumenes-
tystä. Niissä oppilaitoksissa, joissa noudatettiin tiukem-
paa politiikkaa, nähtiin myös parempia oppimistuloksia. 
Lasten huomiokyky keskittyi itse opetukseen, johon jäi 
myös enemmän aikaa. Koetulokset paranivat kuudella 
prosentilla kiellon jälkeen ja eniten hyötyivät heikoim-
min menestyneet oppilaat. Tutkimuksen toteuttaneiden 
Louis-Philippe Belandin ja Richard Murphyn mukaan 
mobiililaitteilla on monia etuja, mutta ne aiheuttavat kat-
koksia normaaliin koulutoimintaan, laskevat tuottavuutta 
ja siten heikentävät oppimista.35

Pitäisikö kouluihin myös hankkia erilliseen tilaan kän-
nykkäparkki, lokerikko, johon lasten puhelimet kerätään 
koulupäivän ajaksi? Norjalaisessa Ål-nimisessä ala-asteen 
koulussa on hyviä kokemuksia kännykkäparkista. Lapset 
ovat rauhoittuneet, ja keskittyminen koulutyöhön on pa-
rantunut. Tällainen käytäntö takaisi lisäksi sen, että luok-
kahuoneissa olisi vähemmän matkapuhelinsäteilyä.36

Hyvin todennäköisesti langaton teknologia on tullut jää-
däkseen. Koska se on laajamittaisesti levinnyt myös lasten 
käyttöön, on toivottavaa, että laitevalmistajat panostaisivat 
yhä turvallisempiin tuotteisiin. Kaikissa EU-maissa pitäisi 
yhteneväisesti ottaa käyttöön Belgian tapaan kännykkä-
tarra, josta ilmenee puhelimen SAR-arvo. Myös lainsää-
däntöä ja matkapuhelimen turvallisuusmääräyksiä olisi 
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uudistettava. Nämä toimenpiteet auttaisivat kuluttajia suo-
jautumaan paremmin, laitevalmistajat ja teollisuus olisivat 
askeleen edellä tuotevastuukysymyksissä ja viranomaisten 
katsottaisiin hoitaneen valvontatehtävänsä asianmukaisesti. 

On muistettava, että lasten matkapuhelimen käyttö on 
vanhempien vastuulla, ja valinnat liittyen laitteiden han-
kintoihin ja käyttötottumuksiin ovat aikuisten harkinnan-
alaisia asioita. Lapsi ei itse tiedä, mikä hänelle on hyväksi 
ja mikä ei. Hän luottaa vanhempiensa asettamiin rajoihin. 
Joskus myös yleisemmät linjaukset ovat paikallaan. Esi-
merkiksi Seinäjoen kaupunginvaltuusto antoi heinäkuussa 
2015 kaupungin koululaisille ruutuohjeistuksen älypuhe-
limien ja netin käytöstä. Öisin puhelimet on syytä pitää 
perheen sopimassa yhteisessä latauspisteessä telakalla eikä 
sängyn vieressä. Lapsi saa  käyttää teknologian äärellä ai-
kaa samassa suhteessa kuin muihinkin harrastuksiin tai 
liikuntaan. Minkälaisilla käyttötottumuksilla, rajoituksil-
la ja esimerkeillä sinä suojelet lähipiirisi lasten terveyttä?

Voisit esimerkiksi kertoa, että lapsen ei tule säilyttää 
matkapuhelinta housun taskussa tai kaulalla roikkumas-
sa, tai nukkua kännykkä lähellä päätä, päälle kytkettynä. 
Handsfree -laitteen pitäisi kuulua vakiovarusteisiin kuten 
pyöräilykypärän. Älä myöskään hanki lapsellesi langatto-
milla ominaisuuksilla varustettuja leluja tai vauvallesi mik-
roaalloilla toimivaa itkuhälytintä. Hyvin yksinkertaisilla 
asioilla voit siis merkittävästi vähentää altistumista.

Matkapuhelinta käytettäessä tulee muistaa seuraavat ohjeet:
- Valitse matkapuhelin, jossa on alhainen SAR-arvo.
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- Puhu matkapuhelimeen mahdollisimman 
hyvässä kentässä. Älä puhu junassa, 
autossa, metrossa tai hississä.

- Älypuhelin säteilee passiivisesti kaiken 
aikaa, mikäli mobiilidata, Bluetooth ja 
WLAN ovat päällä. Sulje WLAN ja kytke 
mobiilidata ja Bluetooth pois päältä. 

- Luokkahuoneessa ympärillä olevien älypuhelimet 
säteilevät voimakkaasti. Opasta muitakin 
sulkemaan puhelimen tarpeettomat toiminnot.

- Puhu lyhyesti, aina handsfree-laitetta 
käyttäen ja suosi tekstiviestejä.

- Älä säilytä puhelinta kehon lähellä.

- Sulje puhelin yöksi.
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LUKU 5

WLAN-LÄHETTIMET
YLEISTYVÄT – MIKÄ 
ON NIIDEN VAIKUTUS 
TERVEYTEEN?
Erja Tamminen

Kouluihin ja päiväkoteihinkin asennetaan 
langattomia WLAN-yhteyksiä. Onko teknologia 
turvallista? Olisiko sille vaihtoehtoja? Opettajaliitot, 
lääkärit ja tekniset asiantuntijat kommentoivat. 
Viranomaisten näkemykset vaihtelevat eri maissa.

Viime vuosikymmenen aikana langaton tiedonsiirto on 
voimakkaasti laajentunut. Kauppakeskukset tarjoavat asi-
akkailleen langatonta WLAN-lähiverkkoa tableteilla, 
sylimikroilla tai älypuhelimilla käytettäväksi. Monissa 
julkisissa kulkuneuvoissa on WLAN-tukiasemat. Kau-
pungilla on avoimia verkkoja, jotka palvelevat kirjasto-
ja, kahviloita ja kouluja. Tämä kehitys on siinä pisteessä, 
että maailmalta löytyy jo hotelleja, kahviloita ja kirjasto-
ja, jotka mainostavat, että heillä on tiloja, joissa ei tarjo-
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ta WLAN-yhteyttä. Tällaiset vaihtoehdot olisivat meille 
Suomeenkin tervetulleita.

 
Opetushallituksen Uusi oppiminen -hanke tuo kouluihin 

ja oppilaitoksiin älypuhelimet, tabletit, WLAN-teknologian 
ja kannettavat tietokoneet. Näiden järjestelmien turvalli-
suutta lapsille ei kuitenkaan ole ennalta tutkittu, mikä on 
ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että markkinoille lasten 
käyttöön tulevat lelut ja lääkeaineetkin testataan ennalta 
ja sellaiset tuotteet vedetään pois, jotka eivät varmuudella 
sovellu lapsille. Monet organisaatiot ja asiantuntijat ovat 
ottaneet kantaa lapsille suunnattuihin teknologiavalintoi-
hin. Euroopan neuvosto linjasi päätöslauselmassaan 2011: 
”Erityisesti kouluissa ja luokkahuoneissa pitäisi suosia lan-
gallisia internet-yhteyksiä ja rajoittaa lasten matkapuheli-
men käyttöä koulun tiloissa. Ajatellen kaiken aikaa lisään-
tyvää altistumista, erityisesti lasten ja herkkien ryhmien 
kohdalla inhimilliset ja taloudelliset seuraamukset voivat 
muodostua merkittäviksi, mikäli varhaisia varoitussignaa-
leita ei huomioida.”1 Euroopan parlamentin kanta on sa-
mansuuntainen. Noudatetaanko näitä suosituksia? 

Kanadassa koulujen langaton teknologia on saanut osak-
seen kohtalaisen paljon julkisuutta, kun Microsoft Kana-
dan entisenä toimitusjohtajana 16 vuotta työskennellyt 
Frank Clegg on tuonut esille WLAN-laitteiden mahdol-
lisia terveyshaittoja lapsille. Cleggin mukaan niissä kou-
luissa, joihin on asennettu langaton WLAN, oppilailla on 
alkanut esiintyä huimausta, päänsärkyä, uni- ja keskitty-
misvaikeuksia, sekä joillakin sydämen rytmihäiriöitä. Osa 
oppilaista on joutunut kotiopetukseen. Näihin kouluihin 
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on jälkeenpäin asennettu kaapeloitu internet-yhteys, jotta 
lasten altistuminen langattomalle teknologialle vähenisi. 
Frank Clegg pitää huolestuttavana sitä, että monille lap-
sille on määrätty lääkitystä edellä kuvattuihin oireisiin. 
On ilmeistä, että vain harvat vanhemmat osaavat yhdistää 
jälkikasvunsa oireilun langattoman teknologian käyttöön.2

Professori Magda Havas kanadalaisesta Trentin yliopis-
tosta on Frank Cleggin lailla huolissaan lapsista. Havas on 
pitkään kampanjoinut kiinteän internet-yhteyden saami-
seksi kouluihin, koska hän on tietoinen edellä mainituista 
oireista lapsilla. WLAN-lähettimien tehot ovat mittaus-
ten mukaan käyttäjäetäisyydellä 113,8 μW/m2 (mikrowat-
tia per neliömetri) ja reititinantennin läheisyydessä 2608 
μW/m2. Kenttävoimakkuudet ovat hyvin alhaisia sallittui-
hin raja-arvoihin nähden, mutta Kanadan turvanormeissa 
huomioidaan vain säteilyn lämpövaikutusominaisuus kuten 
meilläkin. Mahdollisia biologisia vaikutuksia arvioitaessa 
mitattu tehotiheys etenkin WLAN-reitittimen läheisyy-
dessä on korkea.

Havas on itse tutkinut mikroaaltosäteilyn vaikutuksia. 
Hän selvitti 69 iältään 26–80 -vuotiaan koehenkilön sydä-
men sykkeen vaihtelua altistuttaessa WLAN-reitittimen 
kaltaiselle, 2,4 GHz:n taajuudella toimivalle langattomal-
le kotipuhelimelle. Altistus toistui 3 minuutin välein te-
hotiheyden vaihdellessa 3–8 μW/m2 välillä. Kyse on siis 
kohtalaisen matalista mikroaaltosäteilyn tasoista. 7 % al-
tistetuista reagoi hyvin voimakkaasti ja 30 % lievemmin. 
Koehenkilöiden sydämen lyöntitiheys muuttui ja syke ko-
hosi. Havas korostaa, että kyse ei ole psykosomaattisista 
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oireista tai laitteiden sähkömagneettisista häiriöistä johtu-
vista vaikutuksista. Tutkijan mukaan nämä ovat elimistön 
voimakkaasta stressitilasta kertovia merkkejä.3

Kanadan parlamentin vuonna 2015 julkaisemassa laajas-
sa raportissa langattomien verkkojen terveysvaikutuksista 
muistutetaan, että WLAN-teknologia saattaa heikentää 
lasten oppimiskykyä ja aiheuttaa muitakin terveysongel-
mia. Lääkäreitä ja lasten vanhempia kehotetaan tarkkai-
lemaan lasten oireita ja sitä, esiintyvätkö ne uuden tekno-
logian käytön yhteydessä.4

Kanadan suurin opettajien liitto (ETFO) edustaa 76 
000 Ontarion peruskoulun opettajaa. Liitto päätti vuosi-
kokouksessaan 2013, että oppilaiden matkapuhelinten pi-
tää olla suljettuina ja varastoituina koulupäivän ajan, ellei 
opettaja anna lupaa niiden käyttöön. Samassa kokouksessa 
päätettiin, että kouluissa käytettävät WLAN-reitittimet 
on otettava osaksi suunniteltaessa koulujen riskienhallin-
taohjelmaa teknologian mahdollisten terveysvaikutusten 
vuoksi.5 Maaliskuussa 2013 Yhdysvalloissa Los Angele-
sin opettajaliitto (UTLA) esitti vetoomuksen koulujen 
langattomien verkkojen tuottamien sähkömagneettisten 
kenttien terveysvaikutusten selvittämiseksi. UTLA edus-
taa noin 40 000 opettajaa.6

Isossa-Britanniassa opettajien ammattijärjestö (PAT) 
esitti jo vuonna 2007, että WLAN-teknologian terveys-
vaikutuksia on tutkittava ennen teknologian käyttöönottoa 
kouluissa. Liiton pääsihteeri Philip Park vaati pitkäaikais-
käytön vaikutusten selvittämistä ja vetosi luokanopettaja 
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Michael Bevingtonin tapausesimerkkiin. Bevingtonilla 
ei ollut ennen WLAN-reitittimen asentamista kouluun 
minkäänlaisia terveysongelmia, mutta asentamisen jäl-
keen hän alkoi potea päänsärkyä ja kärsiä pahoinvoinnis-
ta koulupäivän aikana.7

Myös lääkäri Erica Mallery-Blythe Isosta-Britanniasta 
kertoo Telegraph -lehden haastattelussa vastaavista terve-
ysongelmista lapsilla. Jopa sadat lasten vanhemmat ovat 
ottaneet häneen yhteyttä ja kertoneet lapsilla esiintyvistä 
päänsäryistä ja huimauksesta niiden koulupäivien jälkeen, 
jolloin koulussa on ollut tietotekniikkaopetusta. Myös Isos-
sa-Britanniassa lapsia on otettu kotiopetukseen. Mallery-
Blythe on paneutunut langattoman teknologian vaikutuk-
siin vuodesta 2009 ja hän lopetti laitteiden käytön niiden 
riskit tiedostettuaan. Brittilääkäri pitää aiheesta luentoja 
ja pyrkii vaikuttamaan myös opettajien tietotasoon: ”Suuri 
osa opettajista ei tiedä edes sitä, että Maailman terveysjär-
jestö on luokitellut radiotaajuiset verkot kategoriaan 2B, 
mikä tarkoittaa, että ne ovat mahdollinen karsinogeeni. 
On olemassa suuri määrä tutkimuksia, joissa dokumen-
toidaan haitallisia vaikutuksia biologisiin organismeihin. 
Ymmärrettävästi ihmisillä ei ole aikaa tutustua niihin tai 
sulatella tätä kaikkea.” Mallery-Blythe pitää ristiriitaisena 
sitä, että Isossa-Britanniassa kehotetaan alle 16-vuotiaita 
lapsia noudattamaan varovaisuutta matkapuhelimen käy-
tössä, mutta kouluihin kuitenkin hankitaan tabletit, joiden 
SAR-arvo voi olla yhtä suuri tai suurempi kuin kännyköi-
den.8 Mallery-Blythen lisäksi Ison-Britannian hallituksen 
neuvonantajana toiminut professori Lawrie Challis varoit-
taa erityisesti lapsia käyttämästä kannettavia tietokoneita 
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pitkään sylissään, kun WLAN-yhteys on päällä.

KOULULAISTEN KRASSITUTKIMUS 
HERÄTTÄÄ KIINNOSTUSTA
Nuoret ovat uteliaita uuden teknologian vaikutuksista ter-
veyteen ja ympäristöön. Tanskalaiset koulutytöt huolestui-
vat omista oireistaan, joita ilmeni kännykkää käytettäessä, 
ja he päättivät tutkia säteilyä tarkemmin. Koulussa ei ollut 
kuitenkaan mahdollisuutta tutkia kännyköiden säteilyä, 
joten tytöt valmistelivat tutkimuksen WLAN-reitittimen 
mahdollisista vaikutuksista krassinsiemeniin – toimiihan 
WLAN-reititin kännyköiden tapaan mikroaalloilla. Ty-
töt asettivat krassinsiemeniä 12 tarjottimelle, joista kuusi 
vietiin samaan tilaan WLAN-reitittimen kanssa. Toiset 
kuusi tarjotinta olivat huoneessa, jossa ei ollut langaton-
ta reititintä. Kaikki siemenet saivat saman määrän valoa, 
lämpöä ja vettä. Koe valmistui ja siemenlautasista otetut 

Vasemmalla krassinsiemenet, joita ei altistettu WLAN-reitittimen sätei-
lylle. Oikealla puolella on WLAN-säteilylle altistetut siemenet. (Kuva: 
Team Karse - Hjallerup Skole 2013 - kim@horsevad.dk)
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kuvat puhuivat karua kieltään. WLAN-säteilylle altistetut 
krassinsiemenet olivat kuivuneita tai kuolleita, mutta altis-
tamattomat kukoistivat. Tutkimus herätti laajaa huomiota 
jopa tiedeyhteisössä. Moni epäili, että altistuneet sieme-
net olivat kuivuneet WLAN-reitittimen tuottaman läm-
pösäteilyn vuoksi. Mikäli tämä osittain olisi tottakin, se ei 
kuitenkaan selitä seuraavia eläinkokeissa saatuja tuloksia.9 

WLAN-SÄTEILYN VAIKUTUS 
KOE-ELÄIMIIN
WLAN-reitittimien käyttämän säteilyn biologisia vaiku-
tuksia on tutkittu viime vuosina muun muassa RNA- ja 
DNA-molekyylien osalta. Lisäksi löytyy tutkimustietoa 
esimerkiksi koe-eläinten sukuelimistä, muistista sekä me-
latoniinin säteilyltä suojaavasta vaikutuksesta. Seuraavassa 
tarkastellaan näitä tutkimustuloksia.

WLAN-säteilyn pitkäaikaisvaikutuksia tutkittiin Tur-
kissa vuonna 2015. Tutkijat pohtivat nykyistä teknologian 
laajamittaisen levinneisyyden tilannetta suhteessa tutki-
mustietoon pitkäaikaisvaikutuksista, joista ei toistaisek-
si ole olemassa riittävästi tietoa. Tutkimuksessa käytet-
tiin rottia, jotka jaettiin kahteen ryhmään. Ryhmät elivät 
muuten samanlaisissa olosuhteissa, mutta toista altistettiin 
WLAN-reitittimen säteilylle taajuudella 2,4 GHz päivit-
täin vuoden ajan. Tämän jälkeen altistettujen ja altista-
mattomien eläinten aivot tutkittiin ja havaittiin viitteitä 
siitä, että pitkäaikaisaltistuminen WLAN-säteilylle voi olla 
haitallista. WLAN-säteily näytti vaikuttaneen altistettui-
hin eläimiin mikroRNA:n tasolla. Kyse on hyvin pienistä 
molekyyleistä, jotka säätelevät muun muassa geenien ilme-
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nemistä, ovat mukana solujen erilaistumisessa ja kasvussa, 
liikkuvuudessa ja solukuolemassa. MikroRNA:ta on paitsi 
ihmisellä, myös eläimillä ja kasveilla. MikroRNA:n usko-
taan ihmisellä vaikuttavan noin 30 % geeneistä. Turkki-
laistutkijoiden mukaan asiasta tarvitaan lisätutkimuksia, 
mutta löydökset antavat viitteitä siitä, että WLAN-säteily 
voi lisätä neurologisten sairauksien riskiä.10

RNA:n lisäksi myös DNA-vaikutuksia on todettu: 
WLAN-säteilyn on todettu Halil Atasoyn rottakokeissa 
vuodelta 2012 aiheuttavan DNA-muutoksia. DNA-vauri-
oista kertovien aineiden määrät olivat rotilla lisääntyneet, 
ja elimistön itsensä muodostamien antioksidanttien, ka-
talaasin ja glutationin, tasot olivat laskeneet.11

WLAN-säteilyn vaikutuksia aivoihin on myös tutkittu. 
Muistia tutkittiin altistamalla koe-eläimet WLAN-mo-
deemien käyttämälle 2450 MHz:n taajuiselle mikroaal-
tosäteilylle 30 päivän ajan kolme tuntia päivässä. Kyseessä 
oli tehotiheydeltään 1 mW/cm2 vahvuinen pulssimainen 
mikroaaltosäteily. Tuloksena havaittiin, että säteilyn raja-
arvotkin selvästi alittava altistuminen aiheutti vähentynyttä 
glukoosinottoa aivojen hippokampuksessa, mikä puolestaan 
johti oppimiskyvyn ja paikkamuistin heikentymiseen.12 

WLAN-säteilyn vaikutusta on niin ikään tutkittu liit-
tyen koe-eläinten lisääntymiseen – sekä naarashiirten että 
urosrottien lisääntymiselimistön todettiin kärsivän sätei-
lystä. Naarashiirten kohdalla tutkittiin WLAN-modeemi-
en käyttämän 2,45 GHz taajuuksisen mikroaaltosäteilyn 
vaikutusta oksidatiiviseen stressiin sekä hedelmöittyneen 
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munasolun kiinnittymiseen kohdun seinämään. Myös 
vaikutuksia raskauteen tutkittiin. Naarashiiriä altistet-
tiin päivittäin kaksi tuntia 45 päivän ajan. Tutkimukses-
sa havaittiin säteilylle altistuneiden hiirten reaktiivisten 
happiradikaalien määrän merkittävää kasvua. Niiden ai-
vosoluihin oli myös syntynyt enemmän DNA-vaurioita. 
Lisäksi altistuneiden hiirten plasman estradiolitaso laski 
ja selvää vähenemistä nähtiin myös typpioksiditasoissa ja 
elimistön omien antioksidanttientsyymien aktiivisuudes-
sa. Tutkijat katsoivat, että mikroaaltosäteilyn aiheuttama 
reaktiivisten happiradikaalien lisääntyminen voi johtaa 
hiirillä DNA-säikeiden katkeamiseen aivoissa sekä hedel-
möittyneen munasolun kiinnittymisen epäonnistumiseen 
tai epänormaaliin raskauteen.13 Toisessa tutkimuksessa 
tarkasteltiin WLAN-teknologian vaikutuksia urosrottien 
kiveksiin. Niitä altistettiin WLAN-säteilylle vuoden ajan, 
minkä jälkeen niiden sukuelimiä verrattiin vastaavissa olo-
suhteissa eläneisiin altistumattomiin rottiin. Tutkijat ha-
vaitsivat altistuneilla eläimillä verrokkiryhmää enemmän 
haitallisia muutoksia siittiöissä, sukuelinten painossa ja 
niiden rakenteissa.14

On myös tärkeää selvittää, mitkä aineet kenties kyke-
nevät suojaamaan hermostoamme arjessamme jatkuvasti 
läsnä olevan WLAN-säteilyn vaikutuksilta. Tästä saatiin 
alustavia viitteitä, kun tutkittiin melatoniinin vaikutusta. 
Koe-eläimillä tehdyssä tutkimuksessa haluttiin selvittää, 
voiko melatoniini suojata WLAN-modeemin käyttämältä 
2,45 GHz taajuuksiselta mikroaaltosäteilyltä. Rotat jaet-
tiin neljään ryhmään: pelkkää säteilyä saavaan, säteilyä ja 
melatoniinilisää saavaan sekä kahteen kontrolliryhmään. 
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Säteilyä saavia rottia altistettiin tunnin verran päivittäin 30 
vuorokauden ajan. Säteily aiheutti rasvojen hapettumista 
dorsaalisen juuriganglion hermosoluissa, soluliman kalsi-
umionien kohoamista ja vaikutti solujen elävyyteen. Me-
latoniinin saanti säteilyn lisänä puolestaan alensi EEG:ssä 
havaittuja huippuarvoja. Tulokset viittaavat siihen, että 
melatoniinin käytöllä ravintolisänä on 2,45 GHz taajuuk-
siselta säteilyltä suojaavaa vaikutusta.15

Edellä mainittujen tutkimustulosten mukaan WLAN-
säteily vaikuttaa siis haitallisesti rottien mikroRNA:han ja 
mahdollisesti lisää neurologisten sairauksien riskiä. Myös 
rottien DNA:n on todettu vaurioituvan WLAN-säteilyssä. 
Näin tapahtui myös koe-eläinten oppimiskyvyn ja paikka-
muistin kohdalla. Todettiin myös hiirten lisääntymiseen 
liittyviä ongelmia.

Monilla nisäkäslajeilla saatuja tutkimustuloksia ei toki 
voida suoraan soveltaa ihmiseen, mutta ne puhuvat säteilyn 
biologisten vaikutusten puolesta ja osoittavat, että kyse ei 
voi olla pelkästään psykosomaattisesta reagointimallista. 
Jokainen voi pohtia, mitä edellä mainitut tutkimustulokset 
merkitsisivät, jos niitä voitaisiin soveltaa nykyisenkaltaisessa 
jatkuvassa säteilyaltistuksessa eläviin ihmislajin edustajiin.

TUTKIMUKSIA WLAN-SÄTEILYN 
VAIKUTUKSESTA IHMISEEN
Eläinkokeiden lisäksi on tehty tutkimuksia myös ihmiseli-
mistön reagoinnista WLAN-säteilylle. Ateenan teknilli-
sessä korkeakoulussa selvitettiin vuonna 2010 WLAN-tek-
nologiaa vastaavan sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksia 
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aivojen sähköiseen aktiivisuuteen. Kokeeseen osallistui 15 
naista ja 15 miestä, jotka suorittivat muistitehtäviä sekä 
WLAN-signaalille altistuessaan että ilman altistusta. 
Koehenkilöt eivät tienneet, milloin laite oli kytketty pääl-
le tai suljettu. Testin tulos oli mielenkiintoinen: Säteily ei 
vaikuttanut alfa- ja beeta -aaltoihin miehillä, mutta nai-
silla se heikensi merkittävästi näiden taajuusalueiden ak-
tiviteettia. Tutkijat muistuttavat johtopäätöksissään, että 
he ovat jo aiemmin kuudessa matkapuhelintutkimuksessa 
taajuuksilla 900 MHz ja 1800 MHz (megahertsiä) näh-
neet vastaavia sukupuolten välisiä eroja reaktioissa alfa- ja 
beeta-aaltoja altistettaessa.16

Toisessa tutkimuksessa vuodelta 2011, 15 naista ja 15 
miestä osallistuivat neurofysiologisiin testeihin, joissa 
mitattiin koehenkilöiden tarkkaavaisuutta ja työmuistia 
WLAN-säteilylle altistuttaessa ja ilman altistumista. Al-
tistuneilla havaittiin sukupuolisidonnaisesti haitallinen 
vaikutus työmuistiin.17

Miesten lisääntymisterveys ja WLAN-säteily ovat myös 
herättäneet tutkimuksellista kiinnostusta: Tutkimukseen 
osallistui 15 miestä, joista osa altistui neljän tunnin ajan 
langattoman sylimikron WLAN-signaalille. Langattomia 
verkkoja vastaavalle säteilylle altistetulla ryhmällä todet-
tiin tilastollisesti merkitseviä DNA-muutoksia spermas-
sa sekä alentunut siittiöiden liikkuvuus altistamattomaan 
ryhmään nähden.18

WLAN-säteilyn aiheuttamien biologisten vaikutusten 
lisäksi sylissä pidettävä laite voi aiheuttaa ongelmia myös 
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tuottamansa lämmön vuoksi. Ruotsin lääkärilehden mu-
kaan Erythema ab igne, eli paahtuneen ihon syndrooma, 
on alkanut yleistyä 9–15 -vuotiailla pojilla, jotka pitävät 
kannettavaa tietokonetta sylissään useita tunteja päivit-
täin. Paahtuneen ihon syndrooma syntyy suorasta ihokon-
taktista lämmön lähteeseen, jolloin ihokudoksessa syntyy 
tulehdustila. Erään metallikuorista kannettavaa säännöl-
lisesti käyttäneen 12-vuotiaan pojan kone lämpeni jopa 
50-asteiseksi. Sylimikron lämpimin osa oli toistuvasti po-
jan vasemman reiden päällä ja iho muuttui vähitellen lai-
kukkaaksi. Paahtuneen ihon syndroomalla on kuitenkin 
hyvä ennuste: Kun altistus lakkaa, ihon kudosvauriot pa-
lautuvat ja korjautuvat.19 Sylimikron turvallisempi pito-
paikka on kuitenkin tämänkin esimerkin valossa työpöy-
dällä. Aiemmin Erythema ab igne -oireyhtymä tunnettiin 
potilailla, jotka pitivät kuumia vesipulloja tai sähköpeittoa 
jalkojaan vasten lämmitystarkoituksessa.

Vaikka tutkimustiedon valossa voidaan todeta WLAN-
säteilyn aiheuttavan erilaisia biologisia vaikutuksia ihmisillä, 
osa väestöstä oireilee muita voimakkaammin ja selkeäm-
min. WLAN-reitittimien koetaan aiheuttavan monenlaisia 
oireita, joista neurologisiksi voidaan luokitella päänsäryt, 
huimaus, väsymys, fyysinen uupumus ja voimattomuus, 
keskittymiskyvyn ja ajattelun vaikeudet, unettomuus ja 
unihäiriöt. Myös sydämen rytmihäiriöitä, katkonaista hen-
gitystä ja pulssin vaihtelua havaitaan. Silmissä saatetaan 
tuntea painetta ja kipua, ja katseen tarkentaminen saattaa 
vaikeutua. Korvien tinnitus on yleinen oire, jonka lisäksi 
kärsitään matalataajuisesta tinnituksenkaltaisesta ”humi-
nasta” ja kuulon heikkenemisestä. Monilla WLAN-sätei-
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lylle oireilevilla esiintyy myös valo-, kemikaali- ja haju-
herkkyyttä sekä polttelua ja pistelyä iholla. 

Kokonaisuuden hahmottamiseksi on järkevää ulottaa 
ruutuaikakulttuurin tarkastelu hieman WLAN-säteilyä 
laajemmalle. Keväällä 2015 julkaistu tutkimus selvitti 
15–18-vuotiaiden tietokoneen ja television ääressä viete-
tyn ajan yhteyttä luuntiheyteen. Poikien luuntiheys oli sitä 
heikompaa, mitä enemmän he olivat viettäneet aikaa ruu-
tua katsellen. Tytöillä vastaavaa haurastumista ei esiinty-
nyt.20 Toinen tutkimus keväältä 2014 osoittaa, että yli kaksi 
tuntia päivässä ruutuaikaa viettävillä lapsilla on 2,5-ker-
tainen riski sairastua kohonneeseen verenpaineeseen.21 Jää 
siis nähtäväksi, millaisia vaikutuksia runsaalla ruutuajal-
la on nykyajan nuorten aikuis- ja vanhuusiän terveyteen. 

WLAN-KÄYTÄNTÖJÄ JA SUOSITUKSIA 
ERI MAISSA
Euroopassa on maita, joissa WLAN-teknologian käyt-
töön ei suhtauduta yhtä varauksettomasti kuin Suomessa. 
Esimerkiksi Ranskan kouluissa suositetaan käytettäväk-
si kaapeliteknologiaa. Samoin Saksan säteilyturvakeskus 
suosittaa Ethernet-verkkoja langattomien yhteyksien si-
jaan aina kun se on mahdollista. Saksassa liittopäivät ja 
useat osavaltiot Baijerin johdolla ovat ottaneet kriittisen 
kannan WLAN-verkkojen asentamiseen oppilaitoksiin 
ja yliopistoihin.22

Israelissa parlamentin eli Knessetin asettama työryhmä 
kehotti oppilaitoksia varovaisuuteen langattoman tekno-
logian käytössä. Työryhmän vetäjä, professori Siegal Sa-
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detzki, puoltaa kiinteitä kaapeliyhteyksiä. Sadetzkin mu-
kaan opetusministeriön moraalinen velvollisuus on suojella 
lasten terveyttä, ja lapsia pitää valistaa säteilyn riskeistä. 
Israelin kouluissa on käytössä WLAN, mutta lapsille jär-
jestetään opetusta teknologian turvallisista käyttötavoista.

Punaisen ristin kotimaassa Sveitsissä säteilyviranomai-
nen (Bundesamt für Gesundheit, BAG) suosii koulujen 
laajakaistaratkaisuissa kiinteätä kaapelia ja langallisia mo-
deemeja, vaikka ne asennustavaltaan olisivatkin langaton-
ta teknologiaa kalliimpia. Sveitsin viranomaiset haluavat 
tarjota opiskelijoilleen parasta. He toivovat vastuullisina 
kasvattajina lastensa kehittyvän hyvin asioista perillä ole-
viksi, menestyviksi ja yhteiskuntaan sitoutuviksi yksilöiksi. 
Internetin käytön hallintaan panostetaan.

Sveitsissä suositellaan, että WLAN-yhteys kytketään 
päälle ainoastaan siksi ajaksi, kun tietokonetta käytetään. 
Erityisesti läppäri suositellaan sammutettavaksi, muuten 
laite pyrkii toistuvasti muodostamaan yhteyttä verkkoon, 
mikä johtaa tarpeettomaan mikroaaltosäteilylle altistumi-
seen. Erityistä varovaisuutta suositellaan noudatettavaksi, 
kun läppäriä, kämmentietokonetta tai nettipuhelinta pi-
detään lähellä kehoa.23

Suurten keksintöjen maassa Kiinassa tarjotaan jo turval-
lisempia vaihtoehtoja, joille tulevaisuudessa on epäilemättä 
kysyntää. Kiinalainen, verkkopalveluja tarjoava yhtiö Qi-
hoo markkinoi WLAN-tukiasemia, joissa on mahdollista 
käyttää kolmea eri asetusta verkon kuuluvuudelle. Parhaan 
kuuluvuuden mahdollistaa asetus ”seinän läpäisevä”, astet-



142 WLAN-LÄHETTIMET YLEISTYVÄT

ta heikompi on ”tasapainoinen”, ja kaikkein vaimeimman 
signaalin tuottaa asetus ”raskaana olevat naiset”. Qihoo 
-yrityksen toimitusjohtaja Zhong Hongyi korostaa, että 
valitsemalla viimeksi mainitun, säteily vähenee käyttäjään 
nähden jopa 70 %:lla.24

VÄHEMMÄN WLAN-SÄTEILYÄ 
ARKIYMPÄRISTÖIHIN
Langatonta teknologiaa käyttäville työpaikoille, koului-
hin ja päiväkoteihin tulisi harkita perustettavaksi säteilyn 
vastapainoksi säteilyvapaita alueita. WLAN-reitittimet 
voidaan sijoittaa vain osaan tiloista kokonaisaltist uksen 
vähentämiseksi. Langattomuudelle vaihtoehdon tarjoaa 
valokuitu, joka on interaktiivinen, etäopetukseenkin sovel-
tuva ja nopea teknologia. Valokuituteknologiaan ei liitetä 
mitään terveysvaikutusepäilyjä silloin, kun sen päätelaite 
eli modeemi ei ole langaton. Moniin uudisrakennuksiin-
kin, myös kouluihin, vedetään kuitukaapeli huoneisiin pe-
rille asti ja Ethernet-pistokkeen kautta pääsee internet-
tiin vaivatta. Langallinen kiinteä laajakaista valokuidulla 
toteutettuna on turvallisin ja teknisesti vähiten häiriöitä 
tuottava vaihtoehto. 

Koulujen tietokoneluokissa sähkömagneettinen ympäristö 
voi asettaa oppilaille ja opettajille suuria haasteita erityisesti 
silloin, kun kaikilla on laitteet päällä samanaikaisesti. Ero 
kiinteän ja langattoman teknologian kenttävoimakkuuk-
sien välillä voi olla tällöin erityisen merkittävä. 

Verkkoon kaapelilla kytkettävä kannettava tietokone on 
tablettia turvallisempi, kun tietokoneesta kytketään pois 
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langattomat ominaisuudet ja laite kytketään maadoitet-
tuun pistorasiaan, jolloin sen sähkökenttäkin vaimenee. 
Sylimikrolle on mahdollista hankkia erillinen langallinen 
näppäimistö, jolla tarvittaessa saa lisäetäisyyttä tietokonee-
seen. Monien laitteiden vakionäppäimistöissä ja -hiirissä 
on radiotaajuista teknologiaa, jonka vaikutuksille jotkut 
henkilöt ovat erityisen herkkiä. 

Uudesta tietokoneesta vapautuu kemikaaleja huoneilmaan 
käytön ensimmäisinä viikkoina. Tietokoneen kemikaali-
päästöjä ajatellen uutta tietokonetta tulee tuulettaa hyvin 
ilmastoidussa tilassa ”tyhjäkäyttämällä” sitä vähintään pari 
viikkoa. Elektroniikan palonestokemikaaleilla on eläinko-
keissa todettu olevan haitallisia vaikutuksia muun muassa 
hormonaaliseen järjestelmään ja hermostoon.

Laitteet on myös energiatehokkuuden kannalta järkevää 
sulkea, kun niitä ei käytetä, ja ainakin huolehtia langatto-
man yhteyden katkaisemisesta työskentelytaukojen ja yön 
ajaksi. Laitteiden viemistä lasten- tai makuuhuoneisiin 
kannattaa tarkoin harkita. Kokonaisuuden kannalta on jär-
kevää rajoittaa laitteiden käyttöä vapaa-ajalla ja harrastaa 
liikuntaa säteilylle altistumisen vastapainoksi.
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Suomessa antenneja asennetaan koulujen katoille ja leikkipaikkojen lä-
heisyyteen.
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LUKU 6

MATKAPUHELINMASTOT
JA NIIDEN 
TERVEYSVAIKUTUKSET
Erja Tamminen

Matkapuhelinmastot ovat ilmestyneet maisemaan 
viime vuosikymmeninä. Ne mahdollistavat 
matkapuhelinten kuuluvuuden. Onko antenneilla 
vaikutuksia ympäristöön tai ihmisen terveyteen? 

Suomessa toimii tällä hetkellä useita matkapuhelinverk-
koja: 2G eli GSM-verkko, 3G eli UMTS-matkapuhelin-
verkko sekä mobiililaajakaista 4G. 5G-järjestelmä tekee 
tuloaan ja on vuonna 2015 kokeiluvaiheessa ainakin Oulun 
seudulla. Viranomaisia palvelee VIRVE-verkko, jolla on 
omat lähetinantenninsa. Matkapuhelinantenneja asenne-
taan taloyhtiöihin, niiden katoille ja seinäpintoihin. Myös 
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sisätiloissa voi olla tukiasemia. Ulkotiloissa antennit saat-
tavat olla maalaamalla naamioituja tai räystäskouruihin 
asennettuja siten, että niitä ei välittömästi huomaa. Suuri 
osa antenneista on asennettu kattorakenteisiin. Lisäksi on 
isoja pylväsmastoja, joissa on usean eri operaattorin lähet-
timiä. Nämä vaativat joko rakennus- tai toimenpideluvan, 
mutta sisätila-antenneihin riittää kiinteistön hallituksen 
edustajien päätös. Antennin sijoittamisesta sovitaan yleen-
sä teleoperaattorin sekä maan- tai rakennuksen omistajan 
kesken. Ellei sopimukseen päästä, sijoittamisesta päättää 
kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Matkapuhelimen kuuluvuus

Kullekin matkapuhelinjärjestelmälle on määritelty oma 
taajuuskaistansa. Antennien lähetystehot vaihtelevat riip-
puen paljolti niiden keskinäisistä etäisyyksistä. Soluja, kuu-
luvuusalueita, joilla matkapuhelinmastot toimivat ja kom-
munikoivat keskenään, on monen kokoisia. Operaattorit 
pyrkivät siihen, että kännykät kuuluisivat mahdollisim-
man hyvin kaikkialla eikä katvealueita syntyisi. Katveella 
tarkoitetaan aluetta, jolle lähetinmaston signaali ei ulotu. 
Signaalia voivat heikentää maastolliset esteet kuten kallio 
ja puusto, rakennukset tai niiden materiaalit. 

Kuuluvuuden heikentyminen uusissa, tiiviissä matala-
energiataloissa on herättänyt keskustelua. Suomessa ulko-
seinämateriaalina käytetty teräsbetoni heikentää signaa-
lien läpäisevyyttä, samoin selektiivilasit. Selektiivilaseja 
asennetaan lähes kaikkiin uudisrakennuksiin ja ikkunare-
monttien yhteydessä myös vanhoihin kiinteistöihin. Näi-
hin kohteisiin on asennettu kuuluvuuden parantamiseksi 
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erilaisia sisätila-antenneja. Tulevaisuudessa markkinoille 
on tulossa kotikäyttöön tarkoitettuja pieniä Femto-tuki-
asemia. Jokainen voi tarvittaessa hankkia oman vahvisti-
men, mikäli kännykkä pätkii sisätiloissa. Tekniikan toi-
mivuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa suunnitellaan 
taloihin myös ulkoseinämateriaaleja, jotka läpäisevät tiet-
tyjä taajuuksia. Selektiivilasien tehon heikentäminen käsit-
telemällä materiaaleja on ollut myös keskusteluissa esillä.1

Periaatteessa matkapuhelimen hyvä kuuluvuus vähentää 
kännykän käyttäjän altistumista, koska puhelin ei nosta 
tehojaan tällaisessa kentässä.1 On todettu, että maaseu-
dulla heikossa kentässä pitkiä puheluita puhuvat altistuvat 
muuta väestöä enemmän.2

Tällä hetkellä 4G-järjestelmä toimii 800 MHz:n, 1800 
MHz:n ja 2600 MHz:n taajuusalueilla. Siirtyminen 800 
MHz:n taajuudelle on aiheuttanut jonkin verran teknisiä 
häiriöitä Digi-TV:n toimintaan. Operaattorit ovat yhteis-
työssä järjestäneet taajuustalkoot, neuvontapalvelun, joka 
on internetissä. Sinne voi ilmoittaa TV-kuvan ongelmis-
ta. Digi-TV on 4G:n rinnakkaisella taajuuskaistalla ja toi-
minnot menevät osin päällekkäin. 4G vaatii lähetysteho-
jensa vuoksi myös enemmän tukiasemia kuin esimerkiksi 
2G tai 3G. Uusissa tietoliikenneverkoissa kulkee puheen 
ohella myös dataliikennettä. 4G-LTE on suunniteltu pa-
kettimuotoisen datan välittämiseen. 4G-järjestelmä on 
lisännyt radiotaajuista säteilyä ainakin suurimmissa kau-
pungeissa ja se on aiempia järjestelmiä paremmin raken-
teita läpäisevää, laajakaistaista teknologiaa.
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Antennien sijoittelu 
Matkapuhelinmastojen säteily herättää kysymyksiä ja huol-
ta ainakin osassa väestöä. Entäpä, jos omaan taloyhtiöösi 
asennetaan antenni? Suomen Säteilyturvakeskus kirjoit-
taa antenneista internet-sivuillaan: ”Lähes kaikki anten-
nin säteilemä teho kohdistuu pääkeilaan, joka on katolle 
sijoitettavien antennien tapauksessa tyypillisesti noin 60° 
leveä ja 10° - 30° korkea. Pääkeilan keskipiste on kohti-
suorassa antennin pintaan nähden. Turvaetäisyys pää-
keilan suunnassa riippuu antennin tehosta. Katoille sijoi-
tetaan sekä makro- että mikrosolujen antenneja, joiden 
tehot vaihtelevat 2 W ja 20 W välillä. 2 W teholla turva-
etäisyys on noin 20 cm ja 20 W:n teholla enintään 2 m. 
Muissa kuin pääkeilan suunnissa riittää, kun antenniin ei 
ylety koskemaan.”3 

Säteilyturvakeskuksen näkemys turvaetäisyydestä pe-
rustuu päätelmään, että antennien säteily on hyvin heik-
kotehoista etäämmällä eikä akuutin lämpövaikutuksen li-
säksi ole muita vaikutuksia. Jäljempänä tässä kappaleessa 
esitellään tutkimuksia, jotka kyseenalaistavat Säteilytur-
vakeskuksen päätelmät. Matkapuhelinantennien mikro-
aaltosäteilyn on havaittu aiheuttavan moninaisia oireita 
sekä ihmisillä että koe-eläimillä tehdyissä tutkimuksissa. 

Monissa maissa antennin asentaminen kiinteistöön laskee 
myös asunnon arvoa. Los Angelesin kaupunginvaltuusto 
päätti keväällä 2015 pysäyttää viranomaisille suunnatun 
4G-verkon rakentamisen osin kustannussyistä, mutta an-
tennien lisärakentamisen pelättiin myös alentavan kiinteis-
töjen arvoa. Toinen merkittävä tekijä oli myös kasvava huoli 
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4G-verkon antennien aiheuttamista terveysvaikutuksista.4 
Tieto siitä, mihin kiinteistöön tukiasemia on sijoitettu, ei 
ole julkista Suomessa toisin kuin esimerkiksi Ranskassa, 
Saksassa ja Ahvenanmaalla. Kansanedustaja Eeva-Johanna 
Eloranta on tehnyt eduskunnassa lakialoitteen, jossa vaa-
ditaan sijaintitietoja julkisiksi.5

Säteilyturvakeskuksen Tommi Toivosen mukaan 4G-
järjestelmän tukiasemissa käytetään joissain tapauksissa 
korkeampia tehoja kuin edeltävissä järjestelmissä. Tämän 
vuoksi antennien oikeaan asentamiseen on kiinnitettävä 
huomiota. STUK julkaisi viime vuonna oppaan asenta-
mista koskevista vaatimuksista.6 Oppaassa ei kuitenkaan 
ole asetettu rajoituksia antennien asentamiselle niin sa-
nottujen herkkien kohteiden kuten koulujen, päiväkotien 
tai sairaaloiden läheisyyteen. 

Eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunta on kom-
mentoinut lausunnossaan hallitukselle (10/2014), sivulla 
29: ”Valiokunta pitää myös hyvänä, että viestintämarkki-
noiden toimijoilta saadun arvion mukaan esimerkiksi tu-
kiasemien paikkoja suunniteltaessa, tukiasemia ei käytän-
nössä sijoiteta esimerkiksi suoraan päiväkotien tai koulujen 
yhteyteen. Valiokunta pitää tärkeänä, että tätä käytäntöä 
noudatetaan myös jatkossa.” Valitettavasti valiokunnan 
kannanottoa ei ole huomioitu lainsäädännössä.7

Myös Sir William Stewart Isosta-Britanniasta on pitkään 
muistuttanut varovaisuusperiaatteesta. Hän kommentoi jo 
2000-luvun alussa, ettei isoja matkapuhelinmastoja pitäi-
si sijoittaa koulujen tai päiväkotien läheisyyteen. 8 Sama 
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kanta on Euroopan neuvostolla 9 ja Euroopan ympäristö-
virastolla.10

Esimerkiksi Ranskan viranomaiset ovat esittäneet huo-
lensa 4G-järjestelmän käyttöönotosta ympäristöissä li-
sääntyvän mikroaaltosäteilyn vuoksi. Ranskan viranomai-
set ilmaisivat raportissaan vuonna 2013, että he pyrkivät 
kaikin teknisin keinoin vähentämään väestön altistumista 
4G-teknologialle.11 Ranskassa yksityinen kansalainen voi 
tarkistaa asuinympäristönsä säteilytilanteen ja tilata sätei-
lytasojen mittauksen kotiinsa veloituksetta.12 Myös tiedot 
tukiasema-antenneista ovat julkisia.13

Vielä 2011 Israelissa keskusteltiin tarpeesta selvittää 4G-
järjestelmän terveysvaikutuksia ennen sen käyttöönottoa 
14, mutta jo seuraavana vuonna Israelin hallitus hyväksyi 
4G-järjestelmän kaupallisiin ja taloudellisiin argumenttei-
hin vedoten. Israelissa on kuitenkin pyritty rajoittamaan 
antennien sijoittamista asuintaloihin ja koulujen alueille 
kuten monet organisaatiot ja asiantuntijat suosittelevat.

Matkapuhelinantenneille asetettuja 
raja-arvoja eri maissa 

Monissa maissa noudatetaan ICNIRPin raja-arvoja. On 
kuitenkin olemassa poikkeuksia alueista tai valtioista, jotka 
haluavat noudattaa varovaisuusperiaatetta. Näissä maissa 
on tiukennettu lainsäädäntöä.
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Taulukko 1. Ionisoimattoman säteilyn raja-arvoja eri alueilla. ICNIRP-
raja-arvo tarkoittaa kyseisen järjestön vuonna 1998 antamaa raja-
arvosuositusta, joka on käytössä monissa maissa koko valtion alueella (mm. 
Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska) sekä joissain maissa osassa alueita (mm. 
Itävalta ja Belgia). Taulukon tiedot: Hellberg, Kalle (2015).

ALUE RAJA-ARVO ( W/cm²)
Itävalta (Salzburg: sisä  lat) 0,0001
Itävalta (Salzburg: ulko  lat) 0,001
Liechtenstein 0,1
Bulgaria (pitkäaikainen al  stus) 1
Belgia (Wallonia, Flanders) 2,4
Italia (Bolzano) 2,4
Luxemburg 2,4
Ukraina

Sveitsi (herkät alueet)

Sveitsi (yleinen)

Bulgaria (lyhytkestoinen al  stus)

Kanada (Toronto)

Kiina

Italia (yleinen)

Lie  ua

Puola

Venäjä

In  a

Israel

ICNIRP

2,4

4,25

9,5

10

10

10

10

10

10

10

100

100

1000
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TUTKIMUSTULOKSIA
MATKAPUHELINANTENNIEN
VAIKUTUKSISTA
Esimerkiksi lasten herkkyyttä lähetinantennien radiotaa-
juiselle säteilylle ei ole juurikaan tutkittu, mutta seuraa-
vissa aikuisilla koehenkilöillä tehdyissä tutkimuksissa on 
tullut esille terveydelle haitallisia vaikutuksia. Useimmat 
tutkimuksista on tehty 2G- ja 3G-teknologioilla ja ihmi-
sille mahdollisesti koituvien terveyshaittojen lisäksi on 
selvitetty vaikutuksia luontoon. 

Uuden 4G-mobiililaajakaistan vaikutuksia ei ole ennalta 
tutkittu. Vuonna 2013 Clinical Neurofysiology -tiedeleh-
dessä julkaistiin ensimmäinen kaksoissokkoutettu tutki-
mus 4G-säteilyn vaikutuksesta aivoihin.15 18 koehenki-
lön oikeaa korvaa altistettiin yhden senttimetrin etäi-
syydeltä 4G-säteilylle 30 minuutin ajan. Vaikutuksia ai-
voihin tutkittiin magneettikuvantamisen avulla todellisen 
ja valealtistuksen jälkeen. Vaikutuksia nähtiin paitsi altis-
tetulla, myös vastakkaisella puolella aivoja. Tutkimustulos 
on suuntaa antava. Se kertoo kuitenkin vain 30 minuutin 
mittaisesta altistumisesta 4G-säteilylle, mutta ei vaiku-
tuksista antennien ympärivuorokautiselle säteilylle al-
tistuttaessa.

Päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia 

Iranilaistutkimuksessa vuodelta 2012 selvitettiin 250 sa-
tunnaisesti valitun henkilön psyykkistä ja fyysistä tervey-
dentilaa suhteessa heidän asuntonsa sijaintiin tukiasemaan 
nähden. Havaittiin, että lähempänä kuin 300 metriä matka-
puhelintukiasemaa asuvilla esiintyy enemmän päänsärkyä, 
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pahoinvointia, huimausta, ärtyneisyyttä, epämukavuuden 
tunnetta, hermostuneisuutta, univaikeuksia, muistin on-
gelmia ja seksuaalisuuden heikkenemistä, kuin kauempa-
na tukiasemasta asuvilla.16

Itävallassa vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessa selvi-
tettiin, aiheuttavatko matkapuhelinantennit päänsärkyä, 
väsymystä, keskittymiskyvyn vaikeutta, unihäiriöitä tai 
muita oireita antennien lähistöllä asuville. Tutkimus kä-
sitti kaiken kaikkiaan 365 henkilöä. Osanottajat valit-
tiin satunnaisesti eri puolilta Itävaltaa ja he saivat aluk-
si arvioida kokemiensa erilaisten oireiden voimakkuutta. 
Myöhemmässä vaiheessa suoritettiin matkapuhelinsätei-
lytasojen mittauksia. Tämän jälkeen koehenkilöt jaettiin 
kolmeen ryhmään asunnon säteilytasojen perusteella: vä-
hemmän kuin 0,1 mW/m2 tasoille altistuvat, 0,1–0,5 mW/
m2 ja yli 0,5 mW/m2 suuruisille tehotiheyksille altistu-
vat. Tutkijat löysivät selvän yhteyden päänsäryn ja mitat-
tujen säteilytasojen välillä. Muut oireet, joiden myös ha-
vaittiin lisääntyvän, olivat: kylmät jalat ja kädet, keskitty-
misvaikeudet, uupumus ja vapina. Tutkijoiden suosituksen 
mukaan matkapuhelinantennit on säteilyn minimoimi-
seksi syytä sijoittaa niin kauas asutuksesta kuin mahdol-
lista, koska vaikutuksia havaittiin jo hyvinkin alhaisilla 
säteilytasoilla.17

Samankaltaisia oireita esiintyi myös puolalaistutkimuk-
seen osallistuneilla koehenkilöillä. Matkapuhelinantennien 
lähellä asuvien todettiin kärsivän muun muassa verenkier-
tohäiriöistä, uni- ja keskittymisvaikeuksista, masennuk-
sesta, päänsärystä ja huimauksesta. Kyselytutkimuksessa 
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edellä mainittuja oireita raportoivat sekä henkilöt, jotka 
liittivät oireensa kotinsa lähistöllä sijaitsevaan matkapu-
helinantenniin että ne, jotka eivät yhdistäneet oireita mas-
ton läheisyyteen.18

Brasilialainen ja saksalainen tutkimus 
osoittavat syöpäriskiä

Brasiliassa tutkijat vertasivat Minas Geraisin osavaltiossa 
asuvien terveydentilaa syöpäkasvainten rekisteritietoihin 
sekä paikallisen teleoperaattorin tukiasemien sijaintia ja 
henkilöiden osoitetietoja. Vuosina 1996–2006 toteutetussa 
tutkimuksessa todettiin, että alle 500 metrin päässä tu-
kiasemista asuvilla on noin seitsenkertainen kuolleisuus 
syöpäkasvaimiin, verrattuna etäämmällä asuviin verrok-
kiryhmään kuuluviin koehenkilöihin. Tutkimuksen poh-
jalta tiedetään, että Brasilian raja-arvot eivät ylittyneet. 
Raportin epäkohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, että 
kohteissa ei suoritettu säteilytasojen mittauksia vaan tut-
kimus perustui pelkästään tilastotietoihin. Tutkimuksen 
mukaan kuolleisuus syöpäkasvaimiin oli noin 35 henkeä 
10 000 asukasta kohden.19

Saksalaisessa Naila-tutkimuksessa viisi lääkäriä selvitti-
vät, kohoaako syöpäriski suhteessa tukiaseman etäisyyteen 
asunnosta. Pohjois-Bayerissa sijaitsevassa Nailan kaupun-
gissa on 8500 asukasta. Vuonna 1993 kaupunkiin asen-
nettiin kännykkämasto. Viisi lääkäriä alkoivat selvittää 
sairauskassan rekisteritiedoista vuosilta 1994–2004, oliko 
syöpätapauksilla yhteyttä asunnon sijaintiin matkapuheli-
nantenniin nähden. Lääkärit jakoivat tutkittavat kahteen 
joukkoon, joista ensimmäiseen kuuluvat asuivat 400 metrin 
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säteen sisällä mastosta (320 henkilöä) ja toiseen ryhmään 
lukeutuvat 400–1000 metrin välisellä alueella antennista 
(647 henkilöä). 

Tutkimus osoitti, että 400 metrin säteen sisällä mastosta 
tutkimusta edeltäneen kymmenen vuoden ajan asuneilla 
oli merkittävästi suurempi riski sairastua syöpään verrat-
tuna asukkaisiin, joiden koti oli 400–1000 metrin etäi-
syydellä antennista. Kyseisten 320 henkilön keskuudessa 
18:lla oli todettu jokin syöpäsairaus tutkimusta edeltäneen 
10 vuoden aikana, kun taas 400–1000 metrin etäisyydel-
lä asuvista 631 henkilöstä 16 oli sairastanut syöpää. Kun 
seurattiin tutkimusta edeltäneen viiden vuoden aikana to-
dettuja syöpätapauksia, havaittiin nelinkertainen syöpäriski 
ja sairastuminen tapahtui kahdeksan vuotta aikaisemmin 
kuin Nailan alueen ulkopuolella asuvilla keskimäärin. Kun 
lääkärit selvittivät rekisteritietoja viiden tutkimusta edel-
täneen vuoden 1999–2004 ajalta, selvisi, että riski sairas-
tua syöpään oli kolme kertaa suurempi niillä, jotka asuivat 
lähempänä kuin 400 metriä antennista verrattuna toiseen 
ryhmään. Sen sijaan ensimmäisen viiden vuoden aikana 
antennin asentamisesta (1994–1999), ei vielä nähty mitään 
merkittävää yhteyttä syöpäriskiin kummallakaan alueella. 
Ero muodostui viiden vuoden latenssiajalla.20

Espanjalaistutkimus mastojen yleisistä 
terveysvaikutuksista

Electromagnetic Biology and Medicine -tiedelehti julkai-
si syksyllä 2003 tukiasemasäteilyä koskevan tutkimuksen, 
joka osoittaa tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ihmis- 
ten raportoimien terveyshaittojen lisääntymisestä. Espan- 
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jalaisryhmä tutki 101 henkilön itse terveydentilaansa liit-
tämiä oireita pienessä La Noran kaupungissa. Tässä tut-
kimuksessa ei arvioitu ainoastaan etäisyyksiä tukiase-
miin, vaan tutkijat mittasivat radiotaajuisen säteilyn tasot 
kodeissa.

 
Koehenkilöt jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäiseen 

kuuluivat henkilöt, jotka altistuivat korkeammille kent-
tävoimakkuuksille, keskimäärin 1,1 mW/m2 (milliwattia 
per neliömetri), ja etäisyyttä matkapuhelinantenniin oli 
enintään 150 metriä. Toinen ryhmä asui yli 250 metrin 
etäisyydellä antenneista ja altistui keskimäärin 0,11 mW/
m2  kenttävoimakkuuksille. Mitatut säteilytasot olivat siis 
huomattavasti alle ICNIRPin salliman turvastandardin.

Tutkijoiden johtopäätösten mukaan selkein yhteys sä-
teilyn kenttävoimakkuuden ja koettujen oireiden välillä 
ilmeni epämiellyttävänä olona, ruokahaluttomuutena ja 
päänsärkynä, mutta myös keskittymisvaikeuksia ja uni-
häiriöitä esiintyi. ”Tutkimuksemme osoittaa selvää yh-
teyttä mikroaaltosäteilyn ja terveyshaittojen välillä”, toteaa 
Claudio Gomez-Perretta. Hän vahvisti tutkimustuloksen-
sa vuonna 2013.21

Egyptiläistutkimuksessa 
yhteys moninaisten oireiden ja 
matkapuhelinsäteilyn välillä

Vuonna 2006 julkaistun egyptiläistutkimuksen mukaan 
matkapuhelinantennit aiheuttavat neurologisia oireita nii-
den lähistöllä asuville. Monoufi yan yliopiston tutkijoiden 
raportti julkaistiin Neurotoxicology-tiedelehdessä.
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Tutkimuksessa selvitettiin kaiken kaikkiaan 85 henkilön 
terveydentilaa.  Heistä  37  asui  asunnoissa, jotka  sijaitsivat 
suoraan antennin alapuolella. Tutkittavista toinen ryhmä, 
48 henkilöä, oli puolestaan töissä kiinteistössä, joka sijaitsi 
10 metrin etäisyydellä antenneista. Kontrolliryhmässä oli 
80 henkilöä, joiden asunnoista oli kaksi kilometriä matkaa 
lähimpään antennimastoon. Tutkimuksen ensimmäinen 
ryhmä työskenteli siis antennia vastapäisessä rakennuk-
sessa ja altistui matkapuhelinsäteilylle 8 tuntia päivässä. 
Toinen ryhmä asui antennirakennuksessa ja altistui kes-
kimäärin 15 tuntia päivässä. Tutkittavat eivät saaneet en-
nalta tietää tutkimuksen tarkoitusta tai sitä, että tutkimus 
koski matkapuhelinsäteilyä, ennen kuin he olivat vastan-
neet terveydentilaansa koskeviin kysymyksiin.

Egyptiläistutkimuksessa havaittiin eroja koehenkilöiden oirekuvassa riip-
puen heidän asumis- tai työskentelyetäisyydestään matkapuhelinantenniin.
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Tulokset osoittivat, että kontrolliryhmään verrattuna 
matkapuhelinsäteilylle altistuneet kärsivät enemmän pään-
särystä (23,5 %), muistihäiriöistä (28,2 %), ärtymyksestä 
(27,1 %) ja univaikeuksista (23,5 %). Kun tutkijat vertasivat 
tuloksia vastapäisessä rakennuksessa työskenteleviin, jotka 
altistuivat korkeammille tehotiheyksille kuin antennira-
kennuksessa asuvat, tulokset olivat vieläkin selvempiä: kol-
masosalla oli uniongelmia, päänsärkyä tai ärtyneisyyttä.22 

Matkapuhelinsäteily aiheuttaa myös 
aivojen välittäjäaineiden pitoisuuksien 
muutoksia

Vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin asuk-
kaiden terveydentilaa pienellä ja rajatulla alueella, jolla oli 
vain yksi tukiasemamasto. Tutkimuksessa analysoitiin mas-
ton säteilyn vaikutusta stressihormonien ja aivojen välittä-
jäaineiden pitoisuuksiin. Lääkärit mittasivat pitoisuuksien 
muutoksia virtsassa neljään otteeseen, joka seitsemäs kuu-
kausi, vuosina 2004–2005. Ensimmäinen mittaus tehtiin 
ennen maston pystytystä ja viimeinen puolitoista vuotta 
maston käyttöönoton jälkeen. 

Tutkimukseen osallistui 60 eri-ikäistä ihmistä, joista 28 
oli 5–9 -vuotiaita lapsia. Lääkärit mittasivat tutkimukseen 
osallistuneiden henkilöiden kotien säteilytasot. Mittauk-
sissa huomioitiin sekä langattomat kotipuhelimet että tu-
kiasemamaston vaikutus. Virtsanäytteiden tulokset osoit-
tivat, että stressihormoneina tunnettujen adrenaliinin ja 
noradrenaliinin pitoisuudet kohosivat ensimmäisen puo-
len vuoden aikana, mikä viittasi kohonneeseen stressiin. 
Tämän jälkeen pitoisuudet taas laskivat. Samaan aikaan 
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välittäjäaine dopamiinin pitoisuus laski jyrkästi. Dopamii-
nitasot palautuivat osittain, mutta jäivät paljon alkuarvoja 
alemmalle tasolle, alhaisimmiksi eniten säteilylle altistu-
neessa ryhmässä. Näillä henkilöillä pitoisuudet olivat 18 
kuukauden kuluttua 40 prosenttia lähtötasoa matalammat. 
Dopamiinipitoisuuksien alentuminen yhdistetään keskit-
tymisvaikeuksiin, uniongelmiin ja masennukseen. 

 
Kun masto oli ollut käytössä vuoden, myös fenyylie-

tyyliamiini-nimisen välittäjäaineen pitoisuudet muuttui-
vat dramaattisesti. FEA-tasot laskivat alle puoleen eni-
ten altistuneessa ryhmässä, jonka asunnoissa säteilytasot 
olivat viimeisellä mittauskerralla, 18 kuukautta maston 
käyttöönotosta, yli 100 mikrowattia neliömetriä kohden. 
Fenyylietyyliamiini liitetään dopamiinin tavoin käyttäy-
tymiseen: korkeat pitoisuudet yhdistetään sukupuoliseen 
halukkuuteen, rakastumisen tunteeseen ja yleiseen hyvin-
vointiin, matalat pitoisuudet taas ADHD:hen ja muihin 
käyttäytymishäiriöihin, kuten myös dopamiinin kohdalla. 

Lääkärit tutkivat myös oireiden muutoksia tutkimukseen 
osallistuneilla henkilöillä. Unihäiriöistä kärsivien mää-
rä kohosi 72 prosentilla (yhdestätoista yhdeksääntoista) 
ja päänsärystä kärsivien määrä viisinkertaistui (kahdesta 
kymmeneen). Allergiat lisääntyivät puolella (yhdestätois-
ta kuuteentoista). 

Tutkija Horst Egerin mukaan tulokset vahvistavat tie-
don, että säteily aiheuttaa ihmisessä jatkuvaa stressiä. Myös 
pitkäaikaisen stressin tunnetut vaikutukset vahvistuivat. 
Stressihormonien lisäys johtaa ensin dopamiinitason ale-
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nemiseen. Ajan myötä keho kompensoi tämän vähentä-
mällä fenyylietyyliamiinin tuotantoa.23 

Tapausesimerkki: Pariskunta Scarciello 
vertailee Suomen ja Italian säteilytasoja

Ilona  ja  Sergio  Scarciello  ovat  suomalais-italialainen 
pariskunta, joka asuu Helsingin Herttoniemenrannassa.
Sinne on asennettu kaikkien operaattoreiden 4G-anten-
nit ja mikroaaltosäteily on lisääntynyt erityisesti ulkoti-
loissa. Mikroaaltosäteilyn tehotiheydet vaihtelevat 2000–
5000 μW/m2 välillä. Ilonan ja Sergion asunnon ikkunat 
ovat onneksi sisäpihalle päin ja arvot ovat keskimäärin 
enimmillään vain noin 40 μW/m2. Ilona reagoi ulkona  
matkapuhelinmastojen säteilylle, mutta Sergiolla ei ole 
oireita.

Pariskunta päätti lähteä matkalle Sergion kotimaahan 
Italiaan. Italia noudattaa varovaisuusperiaatetta ja siellä 
sallitut mikroaaltosäteilyn raja-arvot ovat enimmillään 100 
000 μW/m2. (Suomen noudattama ICNIRPn raja-arvo on 
10 000 000 μW/m2.) Sergio hankki Suomesta itselleen sä-
teilymittarin, jolla pystyi myös perillä toteamaan ympäris-
töjen eron. Oli myös mielenkiintoista, että lentokoneessa 
mikroaaltoja oli 50–100 μW/m2 ja magneettikenttä (LF 
30) oli 0.10–0.40 mikroteslaa, mikä oli Ilonalle siedettävä 
taso. Lentokentällä säteilyä oli enemmän. Sergion kotipaik-
kakunnalla Sorrenton maaseudulla ei ollut mikroaaltosä-
teilyä juuri lainkaan ja mittari oli pohjalukemissa monilla 
alueilla. Myös kaupungin ydinkeskustassa tasot olivat al-
haiset. Tehotiheydet olivat enimmillään 200 μW/m2, mikä 
on hyvin alhainen arvo Suomen kaupunkeihin verrattuna. 
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Sorrentossa Ilonan oireet helpottuivat ja hän koki mat-
kan virkistäväksi. Ehkä perillä vietetty aika olisi voinut olla 
pidempikin – Ilona ja Sergio päättelivät, että heidän olisi 
mahdollista elää Sorrentossa, mikäli Ilona välttäisi julkisia 
liikennevälineitä. Niissä ihmiset käyttävät matkapuheli-
mia ja langatonta verkkoa samaan tapaan kuin Suomessa.

Sorrento muistuttaa Bitonton kaupunkia, jonka antenni-
ratkaisuja esiteltiin 2000-luvun alussa EBEA-konferens-
sissa Helsingissä. Lähtökohtana matkapuhelinantennien 
sijoittelulle oli se, ettei niitä asenneta koulujen, päiväkotien 
ja sairaaloiden lähistölle. Kulttuurihistoriallisessa kaupun-
gissa niitä ei sijoitettu keskustaan lainkaan. Matemaat-
tisen mallin avulla mastot sijoitettiin siten, että yhteyk-
sienpito toimi koko alueella alhaisillakin tehotiheyksillä. 
Ratkaisu on teknisesti toimiva ja kaikki osapuolet voivat 
olla tyytyväisiä.

MATKAPUHELINMASTOJEN
VAIKUTUKSET LUONTOON
Myös eläimiin ja kasveihin kohdistuvia vaikutuksia on 
tutkittu. Tammikuussa 2013 julkaistiin laaja, 113 tutki-
musta käsittävä katsausartikkeli ihmisen luomien sähkö-
magneettisten kenttien ekologisista vaikutuksista erilaisiin 
organismeihin. Katsaus sisältää laboratoriotutkimuksia ja 
kenttäkokeita muun muassa kasvien, lintujen, mehiläisten 
ja sammakoiden reaktioista matkapuhelinteknologiaan.24 
Kahdessa muussa katsausartikkelissa on käsitelty samoja 
asioita.25, 26 

Hollantilaistutkijoiden katsauksessa havaittiin, että pe-
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räti 65 % tutkimuksista raportoi säteilyllä havaittuja vaiku-
tuksia. Lähes poikkeuksetta vaikutukset olivat haitallisia, 
esimerkiksi hedelmällisyyttä vähentäviä tai kuolleisuutta 
lisääviä. Raporteista 50 % oli eläinkokeita ja 75 % tutki 
kasveja. Useat katsauksen tutkimuksista oli tehty altis-
tettaessa kohdetta matkapuhelinjärjestelmien käyttämil-
le säteilytyypeille. Tutkijoiden mukaan jatkuva krooninen 
radiotaajuinen säteily ja erilaisille modulaatioille altistu-
minen rasittavat kaikkia lajeja maapallolla.24

Sammakot reagoivat

Alfonso Balmori kiinnostui sammakoiden reaktioista, kos-
ka havaitsi niiden kadonneen monilta alueilta Espanjassa. 
Balmori sijoitti kaksi sammakonpoikasia sisältävää häkkiä 
parvekkeelle 140 metrin päähän korkeasta rakennuksesta, 
jonka katolla sijaitsi neljä matkapuhelinantennia. Kummas-
sakin Balmorin häkissä oli 70 sammakonpoikasta. Toisen 
häkin ympärillä oli materiaalia, joka suojasi sammakon-
poikasia antennien säteilyltä, mutta toinen häkki oli suo-
jaamaton. Muutoin häkeissä elävien sammakonpoikasten 
olosuhteet olivat samanlaiset ja ne söivät samaa ruokaa. 
Säteilytaso oli 1,8–3,5 V/m, mikä on merkittävästi alhai-
sempi kuin viranomaisten Suomessa sallima raja-arvo.

 
Balmorin koe kesti kaksi kuukautta. Altistetuilla sam-

makonpoikasilla ilmeni koordinaatiovaikeuksia ja niiden 
kasvu oli epänormaalia. Toisista kehittyi poikkeuksellisen 
suurikokoisia, kun taas osa jäi kooltaan tavanomaista pie-
nemmiksi. Lisäksi altistettujen sammakoiden reaktiokyky 
oli merkittävästi heikompi kuin altistamattomien ja vain 
puolet reagoi ärsykkeisiin. Monet uivat ympyrää eivätkä 
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kiinnostuneet tarjolla olevasta ravinnosta. Altistetuista 
sammakoista 90 prosenttia kuoli. Sen sijaan tukiasemien 
säteilyltä suojatussa häkissä olleesta kontrolliryhmästä löytyi 
vain neljä prosenttia kuolleita poikasia. Altistumattomat 
poikaset liikkuivat hallitusti, reagoivat nopeasti ärsykkei-
siin ja kiinnostuivat niille tarjotusta ruuasta.27

Linnut lakkaavat lisääntymästä

Espanjalainen biologi Alfonso Balmori on ollut edelläkä-
vijä selvitettäessä lintujen reaktioita tukiasemamastoille. 
Useissa tutkimuksissaan Balmori on todennut, että säteilyn 
lisääntyessä lintujen lukumäärä vähenee ja niiden käyttäy-
tyminen muuttuu, vaikkakin ne altistuvat runsaasti raja-
arvojen alapuolella oleville säteilytasoille.

Balmori on tutkinut muun muassa Espanjan Vallado-
lidissa pesiviä haikaroita. Hän selvitti, onko valkohaika-
rapopulaation lisääntymisellä ja matkapuhelinantennien 
sijainnilla pesiin nähden yhteyttä toisiinsa. Tutkimuksen 
kohteena oli 60 haikarapariskuntaa, jotka jaettiin kahteen 
30 pariskuntaa käsittävään ryhmään. Ensimmäisen ryh-
män pesät sijaitsivat 200 metrin säteellä antennista ja toi-
sen kauempana kuin 300 metriä. Lähellä antenneja sätei-
lytehot olivat noin 2,36 V/m, kun 300 metriä etäämmällä 
ne olivat 0,53 V/m.

Balmori totesi, että 200 metrin säteen sisällä pesivät 
haikarat saivat paljon vähemmän poikasia kuin toiseen 
ryhmään kuuluvat linnut. Kahdelletoista pariskunnalle 
ei syntynyt lainkaan poikasia, kun taas antennista etäällä 
pesivistä vain yksi pariskunta jäi ilman poikasia. Linnuil-
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la, jotka pesivät antennien lähellä, oli myös pesänrakenta-
miseen liittyviä ongelmia. Pesät eivät välttämättä koskaan 
valmistuneet, ja linnuille tuli riitaa risuista tai ne hukkasi-
vat niitä. Lintujen käytös oli passiivista ja suuri osa niiden 
poikasista kuoli heti syntymän jälkeen.28

Ihmisten oireista puhuttaessa on usein viitattu psyko-
somaattisiin reaktioihin, ennakkoluuloihin tai pelkoihin 
uutta teknologiaa kohtaan. Eläimillä tehdyt tutkimustu-
lokset osoittavat, että lähetinmastojen tuottamalla säteilyllä 
voi olla biologisia vaikutuksia kaikkiin eläviin olentoihin. 
Olemme uuden edessä ja heikotkin signaalit riskeistä tu-
lisi ottaa vakavasti. 
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LUKU 7

VOIMALINJAT – 
MATALATAAJUISTEN SÄHKÖ- 
JA MAGNEETTIKENTTIEN 
TERVEYSVAIKUTUKSET
Erja Tamminen

Hajuttomia, mauttomia ja näkymättömiä 
voimajohtojen sähkömagneettisia kenttiä pidettiin 
kauan vaarattomina. Maailman terveysjärjestö 
WHO:n syöväntutkimuslaitos IARC on luokitellut 
pientaajuiset magneettikentät ”mahdollisesti 
karsinogeeniseksi ihmiselle”, mutta riskeistä 
kiistellään yhä. Tiedetään, että voimajohtojen lähellä 
asuminen lisää lasten leukemiariskiä. Kuitenkin 
sähkön yhteiskunnallinen arvo ja terveysriskit 
on usein asetettu keskusteluissa vastakkain. 
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Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutusten tun-
nustaminen ja riskien huomioiminen on monimuotoinen 
kokonaisuus. Taustalla vaikuttavat useat tahot. Kysymys 
on yhteiskuntapolitiikasta, johon vallanpitäjät, poliitikot 
ja teollisuus haluavat mielellään laittaa puumerkkinsä. 
Nyky-yhteiskunnassa lähes kaikki toiminta perustuu pit-
kälti sähkön hyödyntämiseen. Pientaajuisille magneetti-
kentille altistuvat lapset ovat riskiryhmässä. Samoin ovat 
työperäisesti sähkömagneettisille kentille altistuvat hen-
kilöt. Ammatillisessa altistumisessa yhteys neurologisiin 
sairauksiin ja syöpään tunnustetaan ja lasten altistumisen 
yli 0,4 mikroteslan (μT) pientaajuisille magneettikentille 
tiedetään mahdollisesti lisäävän leukemiariskiä. Tutkittua 
tietoa on siis kertynyt paljon, mutta hyödynnetäänkö sitä 
päätöksenteossa tai asuinympäristön infrastruktuurissa?

Taustavaikuttajia on monia – 
tapausesimerkki 1970-luvulta

Amerikkalainen lääkäri Robert Becker kuului sähkömag-
neettisten kenttien pioneeritutkijoihin ja oli kaksi kertaa 
ehdolla Nobel-palkinnon saajaksi kehittämiensä uusien 
hoitokeinojen ansiosta. Hän tutki muun muassa luunmur-
tumien ja ihosairauksien vaihtoehtoisia hoitokeinoja, jois-
sa hyödynnetään sähkömagneettisia kenttiä. Becker toimi 
asiantuntijana monessa organisaatiossa ja julkaisi teoksia, 
joissa sähkön olemusta käsitellään hyötyjä ja haittoja pun-
taroiden. Vuonna 1973 Becker nimitettiin USA:n laivas-
ton alaisuudessa toimivan komitean palvelukseen, jossa 
hänen oli määrä olla avustajana projektissa, jota luonneh-
dittiin huippusalaiseksi. Projektin nimi oli Sanguine ja 
sen oli tarkoitus selvittää vedenalaisen kommunikaatio-
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järjestelmän ympäristövaikutuksia. Järjestelmä toimi lä-
hellä samoja taajuuksia (45 Hz–70 Hz) kuin voimalinjat. 
Becker ja hänen työtoverinsa esittivät komitean jäsenille 
20 tutkimusraporttia, joista valtaosassa ilmeni huomattavia 
biologisia riskejä kommunikaatiojärjestelmän käyttämillä 
taajuuksilla. Koska suuri osa väestöstä altistuu sähkönja-
keluverkon kautta samankaltaisille kentille, komitea näytti 
aluksi osoittavan suurta huolestumista asiassa. 

Komiteasta päätettiin ottaa yhteyttä jopa Valkoiseen 
taloon, jossa tämä riski toivottavasti huomioitaisiin. Pian 
näiden tapahtumien jälkeen tiedotusvälineissä oli esillä, 
että New Yorkin osavaltioon aiottiin pystyttää kymme-
nen uutta voimalinjaverkostoa. Becker otti yhteyttä New 
Yorkin hallintoviranomaisiin ja kertoi voimajohtoihin liit-
tyvistä terveysvaikutuksista. Hän ehdotti, että viranomai-
set ottaisivat yhteyttä laivastoon, jotta saisivat itse kuulla 
tutkimusraporteista. Becker antoi jopa henkilöiden yhte-
ystiedot. Kun New Yorkin viranomaiset ottivat yhteyttä 
laivastoon, laivasto kielsi jyrkästi, että heillä koskaan olisi 
ollutkaan Sanguine-nimistä projektia, eikä heillä myöskään 
ollut tietoa voimaverkon terveysriskeistä. Becker oli itse 
aikanaan pitänyt yhteyttä projektista vastuussa olleeseen 
Dietrich Beischer -nimiseen tutkijaan laivaston Pensaco-
lan tutkimuslaboratoriossa. Kun Becker tavoitteli laivas-
tosta Beischeriä selvittääkseen asiaa, hän sai kuulla, että 
Beischer oli siirretty ennenaikaiselle eläkkeelle ja samalla 
koko hänen projektinsa kaikkine tiedostoineen julistettu 
salaiseksi. Tapahtuneesta seurasi sarja muodollisia kuule-
misia. Tosin voimayhtiöt, joita paikallinen hallinto tuki, 
järjestivät usein asian niin, ettei kuulemisia ollut lainkaan 
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mahdollista pitää. Jos niitä järjestettiin, pöytäkirjojen lop-
pulauselmaksi kirjattiin: ”Sähkömagneettisista kentistä ei 
ole vaaraa terveydelle.” 

Voimalinjaprojektille oli päätetty näyttää vihreätä va-
loa. Robert Beckerin aikanaan tekemä ”rikos” yhteiskun-
taa kohtaan oli se, että hän oli selvityksillään ja tiedoillaan 
osoittanut sähkönjakeluverkon haitallisuuden. ”Pahinta” 
oli, ettei hän suostunut muuttamaan mielipiteitään. Tä-
män episodin myötä Becker menetti asemansa tiedeyhtei-
sön parrasvaloissa. Lisäksi hänen projekteiltaan evättiin 
rahoitus. Becker halusi tuoda asian päivänvaloon: ”Ha-
luan puhua tapahtuneesta julkisesti, koska tällainen me-
nettely saa minut raivon partaalle. Haluan suuren yleisön 
ymmärtävän, ettei tiedettä tehdä aina niin kuin julkisesti 
annetaan ymmärtää. Haluan saada ihmiset käsittämään, 
ettei pidä sinisilmäisesti luottaa kaikkiin tieteellisiin ra-
portteihin tai lausuntoihin. Ne voivat olla harhaanjohta-
via ja ruokkia itse itseään. Se, miten tiedettä nykypäivänä 
rahoitetaan ja arvioidaan, johtaa siihen, että saamme yhä 
enemmän tietoa tyhjästä. Tiede voisi olla ystävämme, nyt 
siitä on tulossa vihollisemme.” Kun laivaston vedenalais-
ta kommunikaatiojärjestelmää on myöhemmin testattu 
Yhdysvalloissa, on nähty, kuinka suuret määrät valaita on 
ajautunut merestä rantaan.1

NYKYTIEDE JA TERVEYSVAIKUTUKSET
Sanguine oli kuin euroopanlaajuinen REFLEX-projekti 
(vuodelta 2004), jonka tuloksista teollisuus myös aikanaan 
huolestui. Teollisuus muun muassa rahoitti omia hankkeita, 
joissa toistettiin vastaavia tutkimuksia ilman, että loppu-
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päätelmissä nähtiin vaikutuksia. REFLEX-tutkimuksessa 
altistettiin useita solutyyppejä sekä korkea- että matalataa-
juisille sähkömagneettisille kentille. Hankkeeseen kuului 
kaiken kaikkiaan 12 tutkimuslaboratoriota, joista kahdes-
sa havaittiin vaikutuksia perimään altistettaessa ihmisen 
soluja 50 Hz:n magneettikentälle. Soluja altistettiin sekä 
jaksottaiselle että jatkuvalle magneettikentälle. Solutason 
vaikutukset olivat sitä voimakkaampia, mitä iäkkääm-
pi solujen luovuttaja oli, ja solut, joilta puuttui normaali 
korjautumismekanismi, reagoivat eniten. Kaksi projektin 
ulkopuolista laboratoriota vahvisti tulokset.2

Tällä hetkellä on olemassa jo tuhansia Sanguinen ja 
REFLEXin kaltaisia tutkimusraportteja sähkömagneet-
tisen säteilyn ja biologisten järjestelmien välisestä vuoro-
vaikutuksesta. Biologisia vaikutuksia ei tosin edelleenkään 
täysin tunnusteta. Vieläkään ei esimerkiksi olla yksimie-
lisiä siitä, mitkä mekanismit sysäävät syövän kasvun liik-
keelle. Teorioita sen sijaan on olemassa, ja monet rapor-
tit osoittavat sähkömagneettisten kenttien voivan edistää 
syövän kasvua ja kehitystä. Eläinkokeiden ja soluviljel-
mien perusteella sähkö- ja magneettikenttien tiedetään 
vaikuttavan solujen kasvuun ja alkion kehitykseen. Vai-
kutuksia hormonieritykseen, veren koostumukseen, lisään-
tymisterveyteen ja käyttäytymiseen on myös raportoitu. 
Tutkimus on pitkälti keskittynyt syöpään, vaikka esi-
merkiksi hormonaaliset vaikutukset voivat olla yhtä mer-
kittäviä ja koskettaa paljon suurempaa väestöryhmää.3, 4

Matalataajuiset magneettikentät on liitetty myös kohon-
neeseen syöpäriskiin, immuunipuolustuksen heikenty-
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miseen sekä ALS-sairauden (Amyloid Lateral Sklerosis), 
Alzheimerin taudin ja yleensä neurologisten sairauksien 
syntyyn. Suurjännitelinjojen sähkö- ja magneettikentillä, 
kemikaaleilla, radonilla ja ilmansaasteilla voi olla haital-
lisia yhteisvaikutuksia. 

Maailman terveysjärjestö WHO:n alainen syöväntutki-
muslaitos IARC (International Agency for Research on 
Cancer) saavutti konsensuksen kesäkuussa 2001 pientaa-
juisten magneettikenttien (ELF) terveysvaikutuksista.5 
Meta-analyysit, joita WHO käytti arvioinnin pohjana 
osoittavat, että lapset, jotka altistuvat yli 0,4 μT:n mag-
neettikentille, joutuvat kaksinkertaiseen syöpävaaraan. 
Tällaiset kentät luokiteltiin ”mahdollisesti karsinogeeni-
seksi ihmiselle”, kategoriaan 2B. Arvioinnin suoritti 21 
asiantuntijaa 10 eri maasta. Magneettikentille altistavat 
voimajohdot, sähkönjakeluverkko ja sähkölaitteet. Mata-
lataajuisten magneettikenttien syöpäriskiä koskevat tut-
kimukset osoittavat siis toistaiseksi ”rajoitettua näyttöä”. 

IARC luokittelee syöpäriskin neljään kategoriaan: 

1. Yhdisteet, jotka varmuudella tiedetään 
syövälle altistaviksi. Tällaisia ovat 
esimerkiksi asbesti, radon ja tupakka. 

2A. Yhdisteet, jotka luultavimmin altistavat syövälle. 

2B. Yhdisteet, jotka mahdollisesti altistavat 
syövälle, kuten nikkeli, pakokaasut, hitsauspöly 
sekä radiotaajuinen sähkömagneettinen 
säteily ja pientaajuiset magneettikentät. 
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3. Yhdisteet, joiden haitallisuudesta ei 
vielä ole riittävästi näyttöä. 

4. Yhdisteet, joiden ei ole voitu osoittaa 
olevan karsinogeenisia. 

Amerikkalainen tutkimuslaitos NIEHS (National Insti-
tute of Environmental Health Sciences) luokitteli jo 1998 
matalataajuiset sähkö- ja magneettikentät ”mahdollisesti 
karsinogeeniseksi ihmiselle”. Päätös perustui tieteellisiin 
tutkimuksiin lasten sähkö- ja magneettikentille altistumi-
sesta kodeissa ja vastaaviin raportteihin aikuisten altistu-
misesta työpaikoilla.6 

VOIMALINJAT
Voimajohdoissa tai suurjännitelinjoissa Suomessa käytettä-
vät jännitteet ovat 110 kV, 220 kV ja 400 kV (kilovolttia). 
”Sähkö- ja magneettikentät indusoivat esimerkiksi voima-
johdon alla seisovaan ihmiseen heikon sisäisen sähköken-
tän ja sähkövirtoja”, tiedottaa Säteilyturvakeskus. Matala-
taajuisten sähkömagneettisten kenttien raja-arvoasetukset 
työ- ja vapaa-ajan osalta perustuvat pääosin vain sähkö-
virran lämpövaikutukseen, vaikka sata kertaa pienempien 
matalataajuisten kenttien tiedetään voivan mahdollisesti 
toimia syöpäpromoottoreina. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (294/2002) 
on määritelty altistuksen raja-arvoksi voimajohtojen 50 
Hz:n taajuudelle koskien magneettivuon tiheyttä 100 μT 
(mikroteslaa) ja sähkökentälle 5 kV/m. Sallitut raja-arvot 
voivat olla enemmänkin, mikäli altistus on lyhytkestoista 
(magneettivuon tiheys 500 μT ja sähkökenttä 15 kV/m).7
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Suurjännitelinjojen välittömään läheisyyteen ei pitäisi rakentaa asuin-
taloja, kouluja taikka päiväkoteja.
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Voimajohdot jännitteeltään 220 kV, tai tätä voimakkaam-
mat, on huomioitu Yhteiskuntavaikutusten arviointime-
nettelyssä (YVA) niiden ympäristö- ja terveysvaikutusten 
osalta. Voimajohtojen kaapeloinnista on aika ajoin kes-
kusteltu ainakin myrskytuhojen yhteydessä. Toimenpide 
parantaisi sekä sähkönjakelua että madaltaisi asuinympä-
ristöjen sähkö- ja magneettikenttiä.8

Maailman terveysjärjestö WHO:n syöväntutkimuslaitok-
sen (IARC) kannanotto pientaajuisten magneettikenttien 
luokituksesta (mahdollisesti karsinogeeninen ihmiselle) pe-
rustuu pitkälti meta-analyyseissä raportoituun kohonnee-
seen lasten leukemiariskiin, joka itse asiassa on havaittu jo 
0,2 μT tasoisessa magneettikentille altistumisessa. Tässä 
vallitseekin suuri ristiriita edellä mainittujen raja-arvojen 
ja todellisen riskin välillä. Ionisoimattoman sähkömag-
neettisen säteilyn raja-arvot perustuvat yksinomaan ly-
hytkestoiseen lämpövaikutusmekanismiin, eikä biologisia 
vaikutuksia huomioida. Suomessa raja-arvoja määrittävän 
työryhmän jäsenistä moni on alan teollisuuden edustaja. 

ASUMINEN VOIMAJOHTOJEN 
LÄHEISYYDESSÄ
Valvovana viranomaistahona Säteilyturvakeskus ohjeistaa 
lapsiperheitä: ”Kotien lisäksi erityisesti lasten oleskeluun 
tarkoitetut tilat, kuten päiväkodit ja koulut, on syytä ra-
kentaa riittävän matkan päähän voimajohdoista.” Sätei-
lyturvakeskuksen määrittämät etäisyydet voimajohtoihin 
ovat tosin hyvin lyhyitä – vain noin 100 metriä esimerkiksi 
400 kV:n suurjännitelinjoista.7
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Euroopan unioni suosittaa kaikkia jäsenmaitaan nou-
dattamaan ALARA (As Low As Reasonably Achievable) 
-periaatetta sähkömagneettisten kenttien vähentämisek-
si niin asumisessa kuin työperäisessä altistuksessa. Alun 
perin Euroopan parlamentti esitti komissiolle direktiiviä, 
jonka mukaan voimajohtojen läheisyyteen olisi merkittävä 
suojakaistat, joille ei saisi rakentaa asutusta. Direktiiviin 
olisi haluttu sisällyttää myös pykälä, jonka mukaan val-
tion olisi ostettava maa-alueet, joissa sähkömagneettiset 
kentät ovat keskitasoa korkeammat. Komissio ei kuiten-
kaan vahvistanut direktiiviä. Jo 1960–1970 -luvuilla alet-
tiin epäillä voimalinjojen läheisyydessä asumisella voivan 
olla yhteyttä lasten leukemiaan.

Suurjännitelinjojen välittömässä läheisyydessä asuu Suo-
messakin kymmeniä tuhansia kotitalouksia ja uusia asuin-
alueita rakennetaan jatkuvasti. Esimerkkeinä tällaisista 
alueista ovat lapsiperheiden suosimat Veromäki Vantaalla 
ja Fallbacka Helsingissä. Kuten tässä luvussa myöhemmin 
esiin tulevista tutkimuksista ilmenee, voimalinjat kerää-
vät myös ympäristönsä kemikaaleja ja kaasuja sekä vaikut-
tavat ympäristöönsä paljon luultua laajemmalla alueella. 
Euroopan neuvosto onkin suosituksessaan 2011 kehotta-
nut jäsenvaltioitaan huomioimaan kaupunkisuunnittelus-
sa korkeajännitelinjojen sijoittelun ja riittävän etäisyyden 
asuinrakennuksista.9

Ranskassa valtioneuvosto on hyväksynyt toimenpiteet, 
joilla vähennetään väestön altistumista asuinalueilla voi-
majohtojen matalataajuisille sähkö- ja magneettikentille. 
Osittain ristiriitaisista tutkimustuloksista huolimatta Rans-
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kan viranomaiset ovat ottaneet vakavasti lasten kohonneen 
leukemiariskin. Kansalaisille on päätetty tiedottaa näistä 
haitoista ja voimajohdot pyritään vetämään sellaisia reit-
tejä, joilla ei ole paljon asuntoja. Erityisesti herkkiä koh-
teita, kuten päiväkoteja ja kouluja, pyritään suojelemaan. 
Alle 100 metrin päässä voimajohdoista sijaitsevat asunnot 
on päätetty lunastaa.10

LASTEN LEUKEMIARISKI
Kiinalaistutkijat Xiaoming Shen ja Jiao Tong (Universi-
ty School of Medicine) Shanghaista raportoivat vuonna 
2008, että lapsilla, joilla on vaurio DNA:n korjautumis-
mekanismista vastaavassa geenissä, on suurempi todennä-
köisyys sairastua leukemiaan kuin lapsilla, joilla vastaavaa 
geenivauriota ei esiinny. Kiinalaiset tutkivat 123 leukemi-
aa sairastavaa lasta, jotka asuivat 100 metrin etäisyydellä 
tai tätä lähempänä voimajohdoista tai sähkönjakelumuun-
tamoista. Magneettivuon tiheydet mitattiin 66 kohtees-
sa. Lapsilla, joilla ilmeni viallinen geeni, nähtiin yli neljä 
kertaa kohonnut riski sairastua leukemiaan kuin tervettä 
geeniä kantavilla. Tutkijoiden mukaan lapsilla, jotka altis-
tuvat voimajohtojen magneettikentille, voi esiintyä enem-
män DNA-vaurioita ja näillä lapsilla geenivaurio voi olla 
sairastumisen kannalta ratkaiseva. Shenin mukaan lapset, 
joilla on geenivaurio, ovat erityisessä riskiryhmässä ja hei-
dän altistumistaan magneettikentille tulisi rajoittaa. Tie-
detään lisäksi, että lapset, jotka toipuessaan leukemiasta 
joutuvat altistumaan kohonneille magneettikentille, sel-
viävät huonommin kuin vähemmän altistuvat verrokit.11

Leukemia Research -tiedelehdessä julkaistiin 2013 yh-
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deksän tutkimusta käsittävä meta-analyysi, jossa oli lähes 
12 000 tapausta ja 13 000 verrokkia. Kiinalainen Longyu 
Zhao kumppaneineen havaitsi, että jo 0,2 mikroteslan mag-
neettikentälle altistuminen lisää lasten leukemiariskiä.12

Varhaisia tutkimustuloksia 
leukemiariskistä

Ensimmäisiä tutkijoita, jotka yhdistivät lasten kohonneen 
leukemiariskin voimajohtoihin ja magneettikentille altis-
tumiseen, olivat amerikkalaiset Nancy Wertheimer ja Ed 
Leeper. Jo vuonna 1979 American Journal of Epidemiolo-
gy -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa he havaitsivat 
kaksinkertaisen leukemiariskin niillä lapsilla, jotka olivat 
asuneet voimajohtojen tai kohonneita magneettikenttiä 
muodostavien sähköjärjestelmien läheisyydessä. Wert-
heimerin tutkimus koski 344 lasta, jotka olivat kuolleet 
leukemiaan alle 19-vuotiaina vuosina 1950–1973. Kontrol-
liryhmään kuului saman verran lapsia. Tutkijat kehittivät 
yksinkertaisen ”wire code” -menetelmän, jolla pystyttiin 
luokittelemaan asunnon sähköjärjestelmät joko korkeita 
tai matalia kenttävoimakkuuksia tuottaviksi. Wire code 
-testin avulla kenttävoimakkuudet arvioitiin lähistöllä ole-
vien johtojen ja sähkölaitteiden määrän perusteella. Nan-
cy Wertheimer ja Ed Leeper kävivät henkilökohtaisesti 
paikan päällä lähes jokaisessa kodissa, jossa lapsi oli kuollut 
leukemiaan. He myös rahoittivat osin omaa tutkimustaan. 
Tutkimuksen lähtökohtana ei alun perin ollut selvittää 
sähkömagneettisten kenttien vaikutusta lasten kuolin-
syyhyn, vaan yhteys selvisi tutkijoille vasta kotikäyntien 
myötä. Wertheimer ja Leeper alkoivat nimittäin kiinnittää 
huomiota siihen, että leukemiaan kuolleiden lasten koti-
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en läheisyydessä oli merkittävästi enemmän voimajohtoja, 
kaapeleita ja sähkönjakelumuuntajia kuin vertailuryhmän 
asuinympäristöissä.13

Nancy Wertheimer osoitti myöhemmin, että kodeissa 
esiintyvillä häiriökentillä, jotka muodostavat ympärilleen 
kohonneita magneettikenttiä, voi myös olla yhteyttä lasten 
sairastumiseen. Tietyissä sähköverkon kuormitustilanteissa 
vesijohto- ja kaukolämpöputket johtavat tällaisia hajavirto-
ja. Wertheimerin tutkimus osoitti, että leukemiariski ko-
hosi kolminkertaiseksi lapsilla, jotka asuivat kiinteistöissä, 
joihin tulee enemmän metallisia putkitus- ym. järjestel-
miä. Tutkimuksessa kartoitettiin 347 leukemiaan kuol-
leen lapsen asuinympäristöä ja 277 kontrollikohdetta.14 
Lasten leukemian osalta David Savitz vahvisti American 
Journal of Epidemiology -tiedelehdessä vuonna 1988 
Nancy Wertheimerin havainnot. Nancy Wertheimer on 
saanut osakseen runsaasti tunnustusta ja kunniamainin-
toja työstään. Vuonna 1999 Bioelectromagnetics Society 
(BEMS) myönsi hänelle järjestön korkeimman kunnia-
palkinnon (d‘Arsonval Award ) pioneerityöstä sähkömag-
neettisten kenttien terveysvaikutusten tutkijana. 

Anders Ahlbom ja Maria Feychting tutkivat ruotsalai-
sia, joiden kodit sijaitsivat 300 metrin säteellä 220 kV:n ja 
400 kV:n voimajohdoista. Tutkimus ajoittui vuosille 1960–
1985 ja käsitti yhteensä 400 000 henkilöä, joiden asuin-
ympäristön magneettivuon tiheydet huomioitiin arkis-
totietojen perusteella. Lasten leukemialla ja voimajoh-
tojen läheisyydessä asumisella todettiin olevan tilastol-
lisesti merkitsevä yhteys. Riski oli sitä suurempi, mitä 
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lähempänä voimakkaita magneettikenttiä perheet asuivat.  
Kun magneettivuon tiheys nousi 0,3 μT (mikroteslaan), 
kohosi leukemiariski 3,8-kertaiseksi altistumattomaan ryh-
mään verrattuna. Yli 0,2 μT kenttävoimakkuuksilla riski 
kohosi 2,7-kertaiseksi verrattuna lapsiin, jotka asuivat yli 
300 metrin päässä voimajohdoista.15

Saksassa suurjännitelinjat ovat herättäneet yhteiskun-
nallista keskustelua ja niiden vaikutukset etenkin lasten 
hyvinvointiin ovat olleet tutkimuksen kohteena. Mainzin 
yliopiston ja Braunschweigin Teknillisen korkeakoulun 
tutkimus keskittyi öiseen aikaan tapahtuvan magneet-
tikentille altistumisen ja lasten leukemiariskin välisen 
yhteyden selvittämiseksi. International Journal of Cancer 
-tiedelehdessä vuonna 2001 julkaistussa tutkimuksessa 
Joachim Schüz kommentoi tuloksiaan: ”Keskimääräisellä 
altistumisella ei ollut suoranaista yhteyttä leukemiaan, sen 
sijaan öiseen aikaan tapahtuva magneettikentille altistu-
minen voi olla avaintekijä.” Riskiryhmässä olivat etenkin 
alle 5-vuotiaat lapset. Kun lapset altistuivat keskimäärin 
iltakymmenen ja aamukuuden välillä yli 0,2–0,4 μT:n 
magneettikentille, löytyi tilastollisesti merkitsevä yhte-
ys sairastumisen ja altistumisen välillä. Tutkimus käsitti 
kaikkiaan 514 leukemiaan sairastunutta lasta ja 1301 ter-
vettä, jotka asuivat eri puolilla Saksaa.16

Voimajohdot, kemikaalit ja radon 

Englantilainen professori Dennis L. Henshaw Bristolin 
yliopistosta havaitsi vuonna 1999, että voimajohdot, lähe-
tinmastot ja sähkölaitteet kykenevät vetämään puoleen-
sa ilman epäpuhtauksia, kemikaalipartikkeleita ja kaasu-
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ja. Näillä voi olla merkitystä myös ihmisen terveydelle. 
Lounais-Englannissa on havaittu, että 400 metrin säteellä 
korkeajännitejohdoista asuvilla ihmisillä on suurempi riski 
sairastua erilaisiin syöpämuotoihin. Alustavien havaintojen 
mukaan linjojen lähellä vallitsevien tuulten alapuolella on 
suurempi riski sairastua keuhkosyöpään, kun taas tuulen 
yläpuolella asuvien riski on pienempi. Henshawn mukaan 
teoria perustuu siihen, että tuuli kuljettaa voimajohtojen 
sähköisesti varaamia hiukkasia ilmassa. Tällaiset sähköi-
sesti varautuneet kemikaalipartikkelit saattavat altistaa 
keuhkosyövälle hengitysteiden kautta elimistöön päästyään. 
Varautuneina hiukkaset kykenevät erityisen tehokkaasti 
ankkuroitumaan elimistöön. Jo vuonna 1996 julkaistussa 
raportissa Henshaw oli osoittanut, että eivät vain staatti-
set sähkökentät, vaan myös vaihtovirtakenttä kykenee ve-
tämään ilmasta puoleensa erilaisia partikkeleita ja kaasu-
ja. Henshaw oli tutkinut etenkin radonin kerääntymistä. 
Hänen mielestään radon saattaa olla puuttuva lenkki, kun 
tutkitaan voimalinjojen ja syövän välistä yhteyttä. Radon 
on radioaktiivinen jalokaasu, jonka hajoamistuotteet ovat 
radioaktiivisia ja sähkökentässä voimakkaasti varautuvia. 
Iholle päästyään nämä hiukkaset hajoavat edelleen vapaut-
taen radioaktiivista säteilyä.17, 18

Voimalinjat ja depressio 
Englantilainen maaseudulla asuva lääkäri Stephen Per-
ry teki potilaidensa keskuudessa hätkähdyttävän huomi-
on. Ne, jotka asuivat suurten voimajohtojen läheisyydes-
sä, olivat muita alttiimpia mielenterveyden ongelmille ja 
hautoivat itsemurhaa. Brittiviranomaiset eivät luottaneet 
Perryn havaintoihin, joten hän päätti tehdä epidemiologi-
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sen tutkimuksen. Paikallinen voimayhtiö ja viranomaiset 
olivat aluksi innokkaita avustamaan Stephen Perryä tutki-
muksen toteuttamisessa. Hän sai voimayhtiöltä käyttöönsä 
muun muassa yksityiskohtaisia karttoja linjojen sijainnis-
ta. Kun selvisi, että Perry oli jo itse asiassa tehnyt pitkäl-
le meneviä johtopäätöksiä siitä, että asuminen voimajoh-
tojen läheisyydessä saattaa aiheuttaa depressiota, loppui 
avunanto voimayhtiön taholta. Perryn tutkimus osoit-
ti merkittävää yhteyttä voimajohtojen matalataajuisille 
magneettikentille altistumisella ja kohonneella itsemur-
hariskillä. Perryn toinen samansuuntainen tutkimustulos 
syntyi vuonna 1979.19

Myös amerikkalainen Jonathan Wolpaw osoitti eläinko-
keiden avulla, että serotoniini- ja dopamiinitasot laskivat 
koe-eläiminä käytetyillä apinoilla, kun niitä altistettiin 
60 Hz sähkö- ja magneettikentälle. Tuloksista selvisi, että 
vain dopamiini palautui myöhemmin normaalille tasol-
le, mutta serotoniini säilyi matalana jopa useita kuukau-
sia kokeen jälkeen. Samansuuntaisiin tutkimustuloksiin 
päätyi Wolpawin20 kollega Frank Sulzman. Serotoniini-
aineenvaihdunnan häiriöt vaikuttavat suuresti mielialaan. 
Sähkömagneettisilla kentillä on vaikutusta myös muiden 
hormonien, muun muassa stressihormonina tunnetun 
ACTH:n lisääntymiseen. 

Melatoniini 

Syvällä aivoissa sijaitseva käpyrauhanen tuottaa melato-
niinihormonia. Kun auringonvalo päiväsaikaan osuu ih-
misen silmän verkkokalvolle, käpyrauhanen saa samalla 
biokemiallisen signaalin säädellä melatoniinituotantoa. 
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Päivällä tasot laskevat, mutta pimeys saa aikaan päinvas-
taisen reaktion: melatoniinia alkaa välittömästi erittyä 
vereen. Melatoniini säätelee unirytmiä ja vaikuttaa unen 
syvyyteen, myös tärkeään REM-uneen (Rapid Eye Mo-
vements). Voidakseen hyvin aivot tarvitsevat päivän rasi-
tuksesta palautuakseen REM-unta. REM-uni on tärkeä 
myös henkisen hyvinvoinnin kannalta. REM-unen aika-
na nähdään paljon unia, ja etenkin kriisitilanteissa aivot 
käsittelevät psyykettä kuormittavia kokemuksia. 

Melatoniini toimii tehokkaana antioksidanttina vapaa-
radikaaleja vastaan. Se taistelee ikääntymistä ja mahdol-
lisesti myös syöpää vastaan, torjuu viruksia ja bakteereita 
sekä vähentää stressiä ja sydänsairauksia. Useissa soluko-
keissa on näytetty toteen, että voimajohtojen 1,2 μT (mik-
roteslan) tasoiset magneettikentät kykenevät jarruttamaan 
melatoniinin kykyä tukahduttaa syöpäsolujen toimintaa. 
Tämä melatoniinihypoteesi on yhdistetty ainakin rinta-
syövän syntyyn. Melatoniinitasot laskevat myös iän myö-
tä. Melatoniinitasoihin vaikuttavat monet ulkoiset seikat, 
kuten vuoden- ja vuorokaudenaika sekä ympäristön säh-
kömagneettinen säteily.21

Tutkimus Yhdysvalloista osoittaa, että vähäinenkin altis-
tuminen magneettikenttille madaltaa melatoniinihormo-
nin tasoja. Washingtonin yliopiston tutkija, Scott Davisin 
tekemää raporttia tukevat jo aiemmin julkaistut tulokset. 
Mikäli normaalisti öiseen aikaan lisääntyvä melatoniini-
pitoisuus laskee, sillä on välillinen yhteys syöpäriskin kas-
vuun. Melatoniinitasoja laskevat myös ylipaino ja lääkkei-
den käyttö, esimerkiksi beetasalpaajat ja psyykenlääkkeet. 
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Niin sanotun kalsiuminestäjälääkityksen käyttö laski tut-
kimuksen mukaan melatoniinin pitoisuuksia keskimäärin 
28 prosenttia. Scott Davisin selvityksen mukaan jo hyvin-
kin vähäinen magneettivuon tiheyden nousu makuuhuo-
neessa lääkkeidenkäytön yhteisvaikutuksen kanssa pudotti 
melatoniinitasoja jopa 14 %.22

MUITA MAGNEETTIKENTTIEN 
VAIKUTUKSIA

Kalifornialaistutkija De-Kun Li on selvittänyt, että äidin 
altistuminen magneettikentille lisää myös lapsen liikali-
havuusriskiä. Hän kommentoi vuonna 2012 Nature-tie-
delehdessä julkaistua tutkimustaan: ”Tulokseni viittaavat 
siihen, että ihmisen säteilykuormitusta tulisi pienentää.” 
Äidin altistusta magneettikentille raskauden aikana re-
kisteröitiin pienen magneettikenttää mittaavan loggerin 
avulla. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkit-
tavien joukko oli kohtalaisen suuri – seurattavia lapsia 
oli kaikkiaan 733 ja seurantajakso kesti 13 vuoden ajan.23

De-Kun Li on yhdistänyt lasten magneettikentille al-
tistumisen myös kohonneeseen riskiin sairastua astmaan. 
Vuonna 2011 julkaistu tutkimus osoitti, että raskauden-
aikainen altistus yli 0,2 μT magneettikentille kolminker-
taistaa riskin sairastua astmaan 13 ikävuoteen mennessä.24 

De-Kun Lin Reproductive Toxicology -tiedelehdessä jul-
kaistu epidemiologinen tutkimus osoittaa, että pitkäaikai-
nen altistus niinkin alhaisille magneettikentille kuin 0,16 
μT voi heikentää sperman laatua. Yhteistyössä kiinalaisten 
kanssa Shanghaissa tehdyssä tutkimuksessa nähtiin vai-
kutuksia muun muassa siittiöiden elinvoimaisuuteen, liik-
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kuvuuteen, määrään ja morfologiaan. Selvä annos –vaste 
-suhde havaittiin: mitä pitkäkestoisempi altistus oli, sitä 
suuremmaksi kasvoi vastaavasti myös riski. Mikäli päi-
vittäinen altistus kesti yli kuusi tuntia, kasvoi hedelmäl-
lisyyden heikkenemisen riski 3-4 -kertaiseksi. Tutkijoi-
den arvion mukaan vaikutus saattaa todellisuudessa olla 
jopa tätäkin suurempi. Lin mukaan eläinkokeissa on näh-
ty vastaavia tuloksia.25 Nämäkin tutkimukset vahvistavat, 
että hedelmällisyyden ja raskauksien suojelemiseksi tulisi 
kansalaisten ja päättäjien tietämystä magneettikenttien ai-
heuttamista riskeistä lisätä nykyisestä. Jo lasten ja nuorten 
tulisi osata vähentää altistumistaan.

Kodinkoneiden, hiustenkuivaajien ja ompelukoneiden 
magneettikentät ovat yllättävän korkeita. Kotitalouksien 
yhä lisääntyvä sähkölaitteiden määrä luo lähiympäristöön 
sähkömagneettisia kenttiä, joille altistuminen näyttää De-
Kun Lin mukaan lisäävän raskaana olevien naisten kes-
kenmenoriskiä. De-Kun Lin Epidemiology -tiedelehdessä 
julkaistu tutkimus kohdistui kodin tavanomaisiin pienlait-
teisiin kuten hiustenkuivaajiin ja pölynimureihin. Tuhat 
raskaana olevaa naista, jotka osallistuivat tutkimukseen, 
kantoivat vyötäisillään magneettikenttiä mittaavaa anturia 
24 tunnin ajan. Tutkimuksen mukaan naiset, jotka arkias-
kareissaan altistuivat voimakkaille magneettikentille, sai-
vat 2-3 kertaa yleisemmin keskenmenon kuin kotitöitään 
sellaisissa ympäristöissä tekevät, joissa magneettikentät 
olivat alhaisemmalla tasolla.26

ALTISTUS AMMATEISSA 
Tänä päivänä on vaikea kuvitella ammattia, jossa ei käy-
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tetä sähköä jossain muodossa. Ammatillinen altistus säh-
kömagneettisille kentille onkin kiinnostanut tutkijoita, 
työntekijöitä ja erityisesti ammattiyhdistysväkeä. Etenkin 
sähkö- ja telealan työntekijät, voimalaitostyöntekijät, hit-
sarit, plasmaleikkaajat ja veturinkuljettajat altistuvat työs-
sään suurille kenttävoimakkuuksille. Onkin mahdollista, 
että monia työntekijöiden kokemia oireita hoidetaan eril-
lisinä, omina sairauksinaan, vaikka ne voivat olla seurausta 
sähkömagneettisille kentille altistumisesta. 

Työterveydenhuolto ja työsuojelu ovat avainasemassa 
työntekijöiden terveyden seuraamisessa.

Työperäistä altistumista säätelevä 
standardi

Nykyisessä työpaikoilla altistumista säätelevässä EU-di-
rektiivissä (2013/35/EU) todetaan: ”Sähkömagneettisil-
le kentille altistumista voidaan vähentää tehokkaammin 
ottamalla ehkäisevät toimenpiteet huomioon jo työpistei-
tä suunniteltaessa sekä antamalla valittaessa työvälineitä, 
-menettelyjä ja -menetelmiä etusija sille, että riskejä vä-
hennetään ensisijaisesti jo niiden alkulähteillä.”

Uutta EU-direktiiviä, joka säätelee altistumista työpai-
koilla, on pitkään odotettu ja uskottu sen tuovan rajoi-
tuksia nykyiseen. Toisin kävi, sillä vuonna 2016 mennes-
sä jäsenvaltioiden lainsäädäntöön saatettava EU-direktiivi 
pääsääntöisesti sallii nykyistä korkeammat altistustasot 
työpaikoilla. Direktiivin pohjana on ICNIRPin (Interna-
tional Commission on Non-Ionizing Radiation Protecti-
on) suositus, jossa ainoastaan lyhytaikainen altistuminen 
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sähkömagneettisille kentille huomioidaan. Erityisiä poik-
keuksia tosin ovat esimerkiksi sydäntahdistinpotilaat tai 
henkilöt, joilla on kammiovärinänpoistaja, metalliproteesi 
tai sisäkorvaistute.

Direktiivin alussa todetaan: ”…Näissä direktiiveissä on 
vältettävä säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia 
ja oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten ja 
keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehit-
tämistä.” Teollisuutta ja lääketiedettä lähellä olevat tahot 
ovat todennäköisesti vaikuttaneet päättäjiin, jotta kyseis-
ten alojen nykyiset laitejärjestelmät täyttäisivät tulevan 
standardin vaatimukset, eikä teollisuuden tarvitsisi uusia 
laitekantaansa.27 

Syöpäriski 

Lainsäädäntö kulkee jälkijunassa ainakin siitä näkökulmasta 
tarkasteltuna, että tietoa riskeistä saadaan jatkuvasti lisää. 
INTEROCC on laaja, seitsemän maata käsittävä tutki-
mushanke, jonka tarkoitus oli selvittää työperäistä altistus-
ta sähkömagneettisille kentille ja kemikaaleille. Hanketta 
johti Elisabeth Cardis, joka tuli tunnetuksi matkapuhe-
linsäteilyn syöpäriskiä kartoittavan WHO-tutkimuksen 
koordinaattorina. Cancer Epidemiology -tiedelehdessä 
vuonna 2014 julkaistujen tutkimustulosten mukaan mag-
neettikentille altistuminen voi toimia syöpäpromoottorina 
eli edistää syövän syntyä. INTEROCC tarkasteli 3761 ai-
vokasvainpotilasta, joista 1939:lla oli diagnosoitu gliooma 
ja 1822:lla meningeooma. Meningeooma on aivokalvoista 
lähtöisin oleva hyvänlaatuinen kasvain. Yleisin syöpäkas-
vain, gliooma, saa alkunsa aivojen tukisolukosta. Glioomia 
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on useita eri tyyppejä, ja ne voivat käyttäytyä hyvinkin eri 
tavoin. INTEROCC-tutkimuksessa henkilöillä, jotka oli-
vat työperäisesti altistuneet kohonneille magneettikentille 
viiden vuoden ajan ennen diagnoosia, esiintyi vastaavasti 
huomattavasti enemmän glioomaa kuin heillä, jotka työs-
sään altistuivat alhaisemmille kenttävoimakkuuksille. Me-
ningeooman riski oli glioomaa pienempi. Tutkimuksessa 
nähtiin selvä annos–vaste -suhde, eli riski kasvoi altistuk-
sen lisääntyessä. INTEROCC-tutkimuksen johtopäätök-
sissä todetaan, että sähkömagneettiset kentät eivät aiheuta 
syöpää, mutta edistävät syövän kasvua ja kehitystä.28

Eläinkokeissa saatu näyttö tukee epidemiologisia tut-
kimustuloksia. Timo Kumlinin väitöskirjatyössä havait-
tiin pientaajuisten magneettikenttien edistävän UV-sätei-
lyn aiheuttamien kasvainten kehittymistä hiiren ihossa. 
Magneettikentille altistuneiden hiirten iho- ja virtsanäyt-
teistä havaittiin biologisia vaikutuksia, joiden Kumlin katsoi 
ainakin osittain voivan selittää todettua syöpäkasvainten 
kasvun nopeutumista. Eläinkokeissa havaitut vaikutuk-
set olivat suhteellisen heikkoja, mutta tukivat toisiaan. 
Altistus vastasi joissakin työtehtävissä tapahtuvaa amma-
tillista altistusta, millä voi olla merkitystä ihmisen työ-
terveydelle.29

Vastaavia näkemyksiä on esitetty jo 30 vuotta sitten. Ka-
nadalaiset Hydro Quebec ja Ontario Hydro sekä ranskalai-
nen Electricite de France -voimayhtiöt käynnistivät vuonna 
1988 tutkimuksen selvittääkseen yhtiöidensä työntekijöi-
den keskuudessa havaittuja syöpätapauksia. Sairastumisia 
oli rekisteröity vuosien 1970–1989 aikana 4151 henkilöllä. 
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Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan noin 223 000 
miespuolista työntekijää, jotka työskentelivät sähköyh-
tiöiden omistamissa vesivoimaloissa, ydinvoimaloissa ja 
fossiilisia polttoaineita käyttävissä voimaloissa. Tutkimus-
tuloksista kävi ilmi tilastollinen yhteys kahden eri leuke-
miatyypin välillä. Yhtiöiden saamat tulokset poikkesivat 
jonkin verran toisistaan.30

James Trosko Michiganin yliopistosta joutui toteamaan, 
että huomattavasti alhaisemmilla tasoilla kuin mitä nykyi-
set raja-arvot sallivat, syntyi muutoksia altistettaessa soluja 
sähkömagneettisille kentille. Troskon raportista ilmeni, että 
erittäin matalataajuinen kenttä voi muuttaa geeniperimää 
ja toimia tietyissä tapauksissa kasvainten kasvua edistävä-
nä tekijänä. Troskon ryhmä altisti kehitysvaiheessa olevia 
veren punasoluja neljän päivän ajan 60 Hz:n magneetti-
kentälle, jonka magneettivuon tiheys vaihteli 1 mikrotes-
lasta (μT) 1 milliteslaan (mT). Mikäli magneettikenttä oli 
5 μT tai enemmän, havaittiin, etteivät solut pystyneet jat-
kamaan kehitystään valmiiksi punasoluiksi. Syöpää edis-
tävän tekijän tunnistaa siitä, että tällainen kasvuprosessi 
estyy. Tutkijat hämmästelivät omia havaintojaan. ”Emme 
aluksi itsekään uskoneet tulosten olevan mahdollisia, joten 
toistimme kokeen 25 kertaa”, kommentoivat tutkijat ame-
rikkalaisen Microwave Newsin haastattelussa.31

Neurologiset sairaudet

Vuonna 2013 julkaistiin 42 tutkimusta kattava Ximena 
Vergaran ja kumppaneiden artikkeli sähkö- ja magneet-
tikenttien mahdollisesta yhteydestä neurodegeneratiivis-
ten sairauksien syntyyn työperäisessä altistuksessa. Tässä 
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meta-analyysissä nähtiin koholla oleva Alzheimerin tau-
din ja ALS-sairauden riski sekä heikompi yhteys demen-
tiaan ja MS-tautiin. Tutkijat esittävät yhteenvedossa ha-
vaintojaan vähättelevään sävyyn: ”Tuloksemme eivät tue 
käsitystä, että sähkömagneettisille kentille altistuminen 
työssä aiheuttaisi Alzheimerin tautia”. He vetoavat lisä-
tutkimuksen tarpeeseen. Tulosten tulkinta ei yllätä, sillä 
tutkimuksen sponsorina toimi EPRI-instituutti (Electri-
cal Power Research Institute), jota sähköyhtiöt rahoitta-
vat. Ximena Vergara on EPRIn työntekijä, ja muidenkin 
hankkeessa mukana olleiden aiempia projekteja EPRI on 
rahoittanut.32

Sveitsiläisessä kohorttitutkimuksessa (2015) Anke Huss 
selvitti, onko ALS-sairauteen kuolleisuudella ja altistu-
misella matalataajuisille magneettikentille tai sähköis-
kuille yhteyttä. Huss kartoitti ALS-kuolleisuutta ajalta 
2000–2008 ja työperäistä altistumista matalataajuisil-
le magneettikentille sekä sähköiskuille vuosilta 1990 ja 
2000. ALS-sairauteen kuolleisuudella ja altistumisella 
keskitasoa tai sitä korkeammille magneettikentille näh-
tiin heikko yhteys.33

Tanskalainen Christoff er Johansen selvitti Epidemiolo-
gy -tiedelehdessä vuonna 2000 julkaistussa tutkimukses-
saan sähkömagneettisten kenttien yhteyttä ALS-sairau-
teen ja epilepsiaan. Tanskan syöpäyhdistyksessä toimiva 
Johansen tutki sähköyhtiössä vuosina 1900–1993 työs-
kennelleiden 24 850 tanskalaisen hermostollisia sairauk-
sia. Johansen huomasi, että liikehermoratojen sairauksia 
esiintyi kaksi kertaa yleisemmin näiden työntekijöiden 
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keskuudessa kuin muulla väestöllä. Myös vanhuusiän de-
mentiaa oli odotettua enemmän. Tutkimus selvitti myös, 
voiko sähkömagneettisille kentille altistumisella ja epi-
lepsiaan sairastumisella olla yhteyttä. Työntekijöillä, jotka 
altistuivat keskimäärin 1,0 μT:n kentille, oli kaksi kertaa 
suurempi todennäköisyys sairastua kuin niillä, joiden al-
tistus ali alle 0,1 μT.34

TRANSIENTIT – SÄHKÖVERKON 
MAAILMANLAAJUINEN ONGELMA
Kansainvälisesti arvostettu epidemiologi Sam Milham 
selvitti kohorttitutkimuksessaan Kaliforniassa sijaitsevassa 
La Quintan koulussa, onko opettajilla esiintyvien syöpäta-
pausten ja koulun sähköympäristön välillä yhteyttä. Kou-
lun 137 opettajan keskuudessa ilmeni 18 erilaista syöpä-
tapausta yhteensä 16 opettajalla. (Kahdella opettajalla oli 
diagnosoitu kaksi eri syöpätyyppiä.) Koulussa suoritettiin 
sähkömagneettisten kenttien mittauksia. Sähköverkon 60 
Hz magneettikentät osoittautuivat mataliksi. Sen sijaan 
sähköverkon korkeataajuiset häiriöpiikit, transientit, oli-
vat poikkeuksellisen voimakkaita. American Journal of In-
dustrial Medicine -tiedelehdessä 2008 julkaistu tutkimus 
osoitti, että transienteilla oli merkittävä yhteys opettajilla 
esiintyviin syöpätapauksiin. Riski kohosi kumulatiivisen 
altistumisen, eli työvuosien myötä. Jokainen työvuosi kas-
vatti riskiä keskimäärin 21 %. Alle kolme vuotta koulus-
sa työskennelleillä riskikerroin oli 1.72, mutta 15 vuotta 
työskennelleillä riski kohosi 4.89-kertaiseksi. Sam Milham 
pitää sähköverkon transientteja karsinogeeneina, joita voi 
rinnastaa jopa ionisoivaan säteilyyn. Transientteja muo-
dostavat sähköverkkoon etäluettavat sähkömittarit, ener-
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giansäästölamput, led-lamput, himmentimet, muuntajat 
ja monet kodinkoneet.35

 
Sähköverkon transientteja kannattaisi tulevaisuudessa 

tutkia enemmän. Transientti voi olla biologisesti vaikut-
tavampi kuin itse verkkosähkö, koska transienttien luomat 
kentät ovat voimakkaita, vaikkakin äärimmäisen lyhyt-
kestoisia. Professori Reidar Lövlie Bergenin yliopistosta 
Norjasta teki mielenkiintoisia tutkimuksia Outokummun 
Norjan tehtailla. Tehdashalliin rakennettiin pieni tutki-
muslaboratorio, josta käsin altistettiin 35 koehenkilöiksi 
valittua työntekijää staattiselle 9,5 μT:n magneettiken-
tälle kahdesti päivässä seitsemän päivän ajan. Koehenki-
löiden veri- ja virtsanäytteitä tutkittiin ennen altistusta ja 
sen jälkeen. He eivät tienneet, milloin kenttä oli päällä ja 
milloin pois kytkettynä. Aluksi ei havaittu mitään mer-
kittäviä muutoksia veri- ja virtsanäytteissä. Vasta sitten, 
kun magneettikenttään luotiin keinotekoisesti transientin 
kaltaisia häiriöpiikkejä, alkoi syntyä tuloksia. Altistuksen 
jälkeisissä virtsanäytteissä todettiin suuria määriä kreati-
niinia. Kreatiniini on aine, jota muodostuu lihaskudoksen 
hajoamisen ja uusiutumisen yhteydessä. 

Lehmätkin reagoivat

Lehmien reaktiot kiinnostavat etenkin maanviljelijöitä ja 
eläinlääkäreitä, koska naudat ovat tuotantoeläimiä ja niil-
lä on siten myös taloudellista merkitystä. Lehmät joutu-
vat vasikoimaan usein, mikä stressaa niiden elimistöä ja 
voi herkistää eläimet reagoimaan myös ympäristötekijöil-
le kuten sähkömagneettisille kentille. Onkin aiheellista 
kiinnittää huomiota sähkömagneettisten kenttien riskin-
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arviointiin, jotta eläinten terveys, hedelmällisyys, kasvu, 
kehitys ja maidontuotanto eivät vaarantuisi. 

Sähköverkon transienttien on todettu vaikuttavan lypsy-
karjan maidontuotantoon. Yhdysvalloissa tutkittiin Min-
nesotan, Michiganin ja Wisconsinin alueilla 12 maatilalla 
karjaa, joka laidunsi lähellä korkeajännitelinjoja. Kenttä-
voimakkuudeksi, jolle karja altistui, mitattiin 10 kV/m. 
Sähköverkon transientteja tarkkailtiin samanaikaisesti. 
Tutkimuksessa nähtiin, että mitä useammin transientit 
toistuivat, sitä voimakkaammin väheni lehmien maidon-
tuotanto. Maidossa havaittiin myös soluja ja selkäydin-
nesteessä todettiin proteiinimuutoksia. Maanviljelijöiden 
mukaan karjan lisääntymiskyky oli alhainen ja vasikka-
kuolleisuus suuri. Tutkijat raportoivat lisäksi transienteille 
altistuneilla eläimillä esiintyneen enemmän käyttäytymis-
häiriöitä, muun muassa paikallaan polkemista, altistumat-
tomiin verrattuina.

Joissakin 1980-luvun alun kenttätutkimuksissa ei täysi-
kasvuisilla lehmillä ole havaittu erityisiä vaikutuksia nii-
den laiduntaessa voimajohtojen läheisyydessä. Vasikoilla 
sen sijaan on monissa tutkimuksissa nähty muutoksia T-
lymfosyytti-tasoissa 380 kV voimajohtojen 2.0–3.3 mik-
roteslan magneettikenttien vaikutuksesta.

Burchard ja kumppanit altistivat vuosina 1996–2007 
lehmiä 60 Hz sähkö- ja magneettikentille (10 kV/m, 30 
μT) useissa 28 tai 16 päivän jaksoissa. Eläinten ruumiin-
painoa, ruokahalua, maidontuotantoa ja sen koostumusta 
seurattiin. Altistetuilla eläimillä nähtiin muutoksia mai-
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dontuotannossa ja maidon rasvapitoisuudessa. Myös leh-
mien kiimakausi pitkittyi. Joissakin kokeissa havaittiin 
hormonaalisia vaihteluita muun muassa prolaktiini- ja ty-
roksiinitasoissa. Prolaktiini vaikuttaa maidontuotannon 
säätelyssä ja tyroksiini kilpirauhasen toiminnoissa. 

Laboratoriokokeissa todettiin myös veriaivoesteen lä-
päisevyyden lisääntymistä osoittavia parametreja. Veriai-
voeste on tärkeä aivoja suojaava mekanismi. Mikäli sen 
läpäisevyys lisääntyy, voi haitallisia molekyylejä päästä 
kulkeutumaan keskushermostoon. Rottakokeiden perus-
teella tämän mekanismin vaurioituminen liitetään neuro-
logisten sairauksien syntyyn. Mielenkiintoista Burchardin 
laajoissa kenttäkokeissa oli se, että sähkökenttä ei yksinään 
saanut aikaan haittavaikutuksia, mutta sähkökenttä yhdes-
sä magneettikentän kanssa, tai magneettikenttä yksinään, 
aiheutti reaktioita nautojen elimistössä.36

Entäpä nykyaikaiset automaationavetat – onkohan nii-
den vaikutuksia maidontuotantoon tutkittu? Herää väis-
tämättä kysymys, miten lehmät pärjäävät navetoissa, joissa 
lypsykarjan hoito tapahtuu automaatiotoimintojen avulla. 
Modernin navetan lypsy- ja ruokintalaitteet, tuotannon-
hallintajärjestelmä ja navetan valvontalaitteet muodostavat 
sähkö- ja magneettikenttiä – muun muassa vastaavilla taa-
juuksilla, joita esiintyi edellä mainituissa tutkimuksissakin.
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”Ensin se kielletään, 
sitten sille nauretaan, 
sitä vastaan taistellaan ja 
lopulta se tunnustetaan.”
Mahatma Gandhi
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LUKU 8

SÄHKÖHERKKYYS ON 
YMPÄRISTÖSAIRAUS
Erja Tamminen

Sähköherkkien määrä on kasvussa. Sähkö-
magneettisten kenttien lisäksi he reagoivat usein 
myös kemikaaleille ja homeelle. Sähköherkät ovat 
valoherkkiä ja ääniherkkiä. Sähkömagneettiset 
kentät, hammaspaikkojen amalgaami ja 
elektroniikan palonestoaineet näyttäisivät 
vaikuttavan taustalla. Mitä sanoo tiede? 

Jo 1800-luvun lopulla elänyt Nikola Tesla, sähköalan suuri 
keksijä ja tutkija, kärsi invalidisoivista oireista rakkaiden 
sähkölaitteidensa äärellä. Tehdessään suuria keksintöjä Tes-
la altisti itseään voimakkaille sähkö- ja magneettikentille. 
Hän tunsi ihollaan kuumottavia väristyksiä, ja muistihäi-
riöt ja rajut pulssin heilahtelut olivat hänelle tyypillisiä oi-
reita. Tesla oli herkistynyt myös äänelle ja valolle.
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Lähes sata vuotta myöhemmin, 1980-luvulla, alkoi Ruot-
sista, Norjasta, Saksasta, Ranskasta ja Suomesta kantautua 
raportteja samankaltaisista oireista näyttöpäätetyöntekijöi-
den keskuudessa. Ensin tulivat iho-oireet: polttelu, pistely 
ja kuumotus. Osa potilaista alkoi saada myös hermostolli-
sia oireita: päänsärkyä, huimausta, koordinaatiovaikeuksia, 
keskittymiskyvyn ja muistin ongelmia, tinnitusta, veren-
kiertohäiriöitä ja voimattomuutta. Lisäksi altistuksen yh-
teydessä alkoi esiintyä erilaisia kipuja ja särkyjä sekä hor-
monaalisia ja sisäeritystoiminnan häiriöitä. Sähköherkät 
ovat huomanneet olevansa myös ääniherkkiä, kemikaali-
herkkiä ja valoherkkiä. Moni kärsii erilaisista allergioista. 
Oireet raportoidaan alkaviksi usein juuri näyttöpäätetyös-
sä, mutta kansainvälisten kyselytutkimusten mukaan myös 
matkapuhelin tai joku voimakkaasti säteilevä elektroninen 
laite voi laukaista ne. Mikäli sähkölle herkistynyt jatkaa 
itsensä altistamista, voi oireilu edetä niin pitkälle, ettei hän 
enää siedä valaistustakaan. Moni kokee saavansa helpo-
tusta oireisiinsa muuttamalla maalle vähäsähköisempään 
ympäristöön tai kodin sähkösaneerauksesta.1

Sähköherkkyys on melko yleistä. Eri maiden kyselytut-
kimuksissa on havaittu, että noin 3–10 % väestöstä rea-
goi sähkömagneettisille kentille. Elinympäristössämme 
on tekijöitä, jotka horjuttavat herkän kehon tasapainoa ja 
saattavat altistaa sähköherkkyydelle. Monen sairastuneen 
taustalta löytyy homeelle, raskasmetalleille ja kemikaaleil-
le altistumista. 

Sähköherkälle potilaalle erityisiä haasteita asettavat ym-
päristön yhä lisääntyvät langattomat tietoverkot. Monilla 
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työpaikoilla ja kodeissa on luovuttu kiinteästä puhelin- ja 
internet-teknologiasta ja siirrytty langattomaan viestintään. 
Tällöin altistuminen sähkömagneettisille kentille kasvaa. 
Matkapuhelinteknologian lisäksi langaton kotipuhelin, 
monet kodin sähkölaitteet, TV, tietokone, loisteputket tai 
energiansäästölamput laukaisevat oireet. Valaisimissa käy-
tetyt himmentimet ja muuntajat tuottavat sähköverkkoon 
häiriöpiikkejä eli transientteja, jotka sähköherkät kokevat 
erityisen ongelmallisiksi.

SÄHKÖHERKKYYS JA KEMIKAALIT
Ruotsalaisprofessori Lennart Hardell on pilottitutkimuk-
sessaan löytänyt sähköherkkien verestä enemmän haital-
lisia palonestokemikaaleja kuin terveiltä verrokeilta.2 Ko-
keeseen osallistui 13 sähköherkkää ja vertailuryhmään 21 
tervettä. Sähköherkiksi itsensä kokevilta löytyi verestä pa-
lonestoainetta nimeltä BDE-47, joka kuuluu bromattujen 
yhdisteiden (PBDE-) ryhmään. Näitä tuotteita käytettiin 
aiemmin elektroniikassa ja kyseisen kemikaalin pitoisuuk-
sien havaittiinkin lisääntyneen äidinmaidossa 1980-luvulla.

Bromattuja tai kloorattuja hiilivetyjä sekä orgaanisia fos-
faatteja on käytetty sähkö- ja elektroniikkateollisuuden 
tuotteissa jo vuosikymmeniä. Kemikaaleja esiintyy myös 
muoveissa ja tekstiileissä. Pitkälti Ruotsissa tehtyjä tutki-
muksia voidaan kiittää siitä, että tuotteiden vaarallisuus 
on tuotu päivänvaloon. Ruotsalaiset ovat käynnistäneet 
aiheesta maailmanlaajuisia tutkimushankkeitakin. Monet 
palonestoaineina käytettävät kemikaalit ovat rasvaliukoi-
sia ja siksi luonteeltaan eliöihin kertyviä ja niissä pysyviä 
sekä äärimmäisen allergisoivia. Sellaisetkin tuotteet, joita 
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tähän asti on pidetty täysin turvallisina, ovat eläinkokei-
den mukaan osoittautuneet haitallisiksi. Pitkään käyte-
tyn dekabromidifenyylieetterin on eläinkokeissa todettu 
aiheuttavan kehitysvaurioita. Tiettyjen bromiyhdisteiden 
muuntumistuotteet voivat häiritä hormonitoimintaa. Sveit-
siläisten eläinkokeiden mukaan ne kykenevät erityisesti 
sikiövaiheessa vaikuttamaan aivojen ja sukuelinten kehi-
tykseen molemmilla sukupuolilla ja aiheuttamaan muun 
muassa kaksineuvoisuutta sekä kivesten kehityshäiriöitä.

Elintarvikemuoveihin lisätyn bisfenoli-A:n (BPA) tiede-
tään ihmiselimistössä toimivan naishormoni estrogeenin 
tavoin. Se on yhdistetty moniin sairauksiin, muun muassa 
syöpiin, synnynnäisiin epämuodostumiin ja lasten aivojen 
kehityshäiriöihin. Kuten muutkin hormonaaliset kemikaa-
lit, myös BPA näyttää aiheuttavan hormonitoiminnan häi-
riöitä äärimmäisen pieninä pitoisuuksina. BPA:n käyttöä 
on pyritty rajoittamaan ja korvaamaan kemikaaleilla bisfe-
noli-S (BPS) ja bisfenoli-F (BPF).3 Vuonna 2015 julkaistiin 
32 tutkimusta kattava katsausartikkeli kemikaaleista. Sen 
mukaan korvaavat tuotteet BPS ja BPF ovat hormonaali-
sesti yhtä aktiivisia kuin BPA ja niillä on samankaltaisia 
haittavaikutuksia.4 Elektronisissa laitteissa käytetään ny-
kyisin palonestoon kahta yhdistettä, tetrabromi-bisfenoli 
A:ta (TBBPA) ja tetrakloori-bisphenoli A:ta (TCBPA). 
Kemikaalit ovat läheistä sukua bisfenoli A:lle (BPA). 

Muiden ongelmien lisäksi BPA on yhdistetty myös liha-
vuuteen ja aineenvaihdunnan häiriöihin. Se voi aktivoida 
kantasoluja kasvattamaan rasvasoluja. Eräässä tutkimukses-
sa kaloille annettiin 11 päivän ajan pieniä BPA-annoksia, 
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joita vertailuryhmä ei saanut. Kuukauden kuluttua kemi-
kaaleja saaneet seeprakalat olivat painavampia kuin verro-
kit, mikä osoitti rasvasolujen määrän kasvua. Seeprakala 
on läpinäkyvä, joten rasvan määrän kertyminen tärkeisiin 
elimiin ja kalan kylkiin oli helppo havaita. 

Tietokone altistaa kemikaaleille

Kyselytutkimusten perusteella pääasiassa tietokoneen ja 
kännykän on nähty laukaisevan sähköherkkyyden.5, 6 Hy-
vin edustettu ammattiryhmä sähköherkkien yhdistykses-
sä on pitkään tietotekniikkaa työssään käyttäneet naiset 
ja IT-alan ammattilaiset kumpaakin sukupuolta. Moni 
kokee, että sairastumisen kannalta ratkaisevaa on ollut 
uuden tietokoneen hankkiminen. Tietokoneen piirikor-
teissa ja muovikuoressa on jopa kymmenprosenttisesti 
palonestokemikaaleja. Koneen muovikuoren pistävä haju 
johtuu ilmeisesti näistä kemikaaleista. Kun uusi tietokone 
on tuotu työtilaan, käyttäjän etäisyydeltä on voitu mitata 
jopa 100 ng/m³ (nanogrammaa kuutiometriä kohti) kor-
keita pitoisuuksia. Koneen sisälämpötila saattaa käytön 
aikana nousta jopa 120 asteeseen, jolloin kemikaalejakin 
varmuudella vapautuu huoneilmaan. Kemikaalipartikke-
lit voivat sitoutua ilman pölyhiukkasiin ja kertyä iholle 
tai joutua hengitysteiden kautta verenkiertoon. Professori 
Dennis Henshaw:n tutkimukset osoittavat, että tällaiset 
partikkelit kykenevät varautumaan sähköisesti, jolloin ne 
voivat reagoida iholla.7,8

Japanilaisen Hajime Kimatan tutkimustulokset tukevat 
aiemmin mainittuja professori Lennart Hardellin havain-
toja sähköherkillä. Kimata istutti 52 koehenkilöä videoi-



208 SÄHKÖHERKKYYS ON YMPÄRISTÖSAIRAUS

den ääreen kahteen ryhmään siten, että toisessa ryhmässä 
koehenkilöt puhuivat tunnin matkapuhelimeen ja toisella 
ryhmällä ei ollut puhelinta käytössään. Tutkimus osoit-
ti matkapuhelimen mikroaaltosäteilyn lisäävän allergisia 
reaktioita aikaansaavien kemikaalien muodostumista ve-
ressä.9 Aiheutuiko reaktio puhelimen kemikaaleista vai 
säteilystä, tai niiden yhteisvaikutuksesta?

SÄHKÖHERKKYYS JA AMALGAAMI
Elohopea on jo yli sadan vuoden ajan herättänyt ristiriitai-
sia mielipiteitä asiantuntijoiden parissa. Vuosisadan alussa 
sitä pidettiin tärkeänä lääkkeenä ja elohopeaa piti eräiden 
ohjeiden mukaan juoda pieni kulaus suoliston kunnon yl-
läpitämiseksi. Vielä 1940-luvulla lasten ikeniin hierottiin 
pulveria, joka sisälsi elohopeakloridia. Tällä toimenpiteellä 
yritettiin estää ikenien tulehtumista. Lapset alkoivat saada 
merkillisiä oireita raajoihinsa ja yleinen terveydentila las-
ki. Äkillistä paranemista alkoi tapahtua pian sen jälkeen, 
kun pulverin käytöstä päätettiin luopua. Tosin koskaan ei 
virallisesti tunnustettu, että elohopea oli syynä lasten ko-
kemiin oireisiin.

Myös sähköherkät ovat todenneet, että amalgaamipai-
koista vapautuva elohopea on kemikaalien ohella merkit-
tävä sairauden laukaiseva tekijä. Amalgaamipaikkojen sa-
neeraus on helpottanut monen sähköherkän oireita. Tieto 
ei yllätä. Neuroepidemiology -tiedelehdessä julkaistussa 
tutkimuksessa havaittiin, että 22 sähköherkästä koehen-
kilöstä 84,5 prosentilla oli kehossaan raskasmetallikuor-
mitusta, myös elohopeaa, ja osalla tutkittavista ilmeni yli-
herkkyyttä raskasmetalleille.10
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Amalgaamipaikat ja elohopea
Nielun, hengitysteiden ja silmien suojaus on amalgaami-
paikkoja käsiteltäessä ja saneerattaessa välttämätöntä. Bio-
hammaslääkärit ovat perehtyneet mekaanisiin suojaustoi-
menpiteisiin hammashoidon aikana. Potilaan pitäisi tosin 
osata vaatia näitä toimenpiteitä muiltakin hammaslääkä-
reiltä, sillä elohopeaa voi päästä kulkeutumaan keskusher-
mostoon paikkoja vaihdettaessa.

Elohopean puoliintumisajoista on ollut kiistaa. Ruotsalai-
sen hammaslääkärin Patrick Störtebeckerin tutkimuksista 
käy ilmi, että työssään amalgaamipaikoista vapautuvalle 
elohopealle altistuneiden hammaslääkäreiden aivoku-
doksesta löytyi patologisissa tutkimuksissa suuria määriä 
elohopeaa vielä vuosia sen jälkeen, kun he olivat jääneet 
työstään eläkkeelle. Jorma Leistevuo Turun yliopistosta 
julkaisi 2002 väitöstutkimuksen11, joka selvästi osoittaa, 
että amalgaamipaikoista vapautuu elimistöön epäorgaanis-
ta elohopeaa, josta osa muuttuu elimistön oman baktee-
rikannan vaikutuksesta vaaralliseksi metyylielohopeaksi. 
Leistevuon ryhmä havaitsi, että koehenkilöiden amalgaa-
mipaikat lisäsivät ulosteen elohopeapitoisuutta yli kaksin-
kertaiseksi verrattuna henkilöihin, joilla paikkoja ei ollut. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) internet-si-
vuilla kerrotaan: ”Usein huolta aiheuttavat elohopeaa si-
sältävät amalgaamipaikat. Näissä elohopea on kuitenkin 
alkuainemuodossa, jonka ei ole todettu olevan haitallinen 
ihmiselle. Terveyshaittaepäilyjen vuoksi amalgaamipaik-
kojen käyttöä on kuitenkin vähennetty.”12

Ympäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan lakia 
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elohopeaa sisältävien yhdisteiden käytön rajoittamisek-
si. Kyseinen Minamatan sopimus astuu voimaan vuonna 
2018. Sopimuksessa mainitaan myös hammaspaikkojen 
sisältämä elohopea. Käyttöä ei kielletä, mutta laki ohjaa 
sopimuksen allekirjoittaneita maita vähentämään amal-
gaamin käyttöä ja siirtymään muovisiin tai keraamisiin 
paikkausmateriaaleihin.

SÄHKÖHERKKYYS - KANSAINVÄLINEN 
YMPÄRISTÖSAIRAUS
Useat tutkimukset osoittavat, että sähköherkkyys liittyy 
sähkömagneettisiin kenttiin. Tämä on myös herkistynei-
den oma kokemus. Joissakin maissa sähköherkkyys on tun-
nustettu toimintarajoitteeksi tai tuomioistuimen päätök-
sellä on myönnetty korvausta työkyvyn menettämisestä. 

Sähköherkkyys Suomessa

Toisin kuin Ruotsissa, sähköherkillä ei Suomessa ole vam-
maisstatusta, mikä heikentää sairastuneiden yhteiskunnal-
lista asemaa ja yhdenvertaisuutta. Sähköherkkien taloudel-
linen tilanne on usein heikko, koska sairauden perusteella 
ei edelleenkään voi saada päivärahaa, vaikkakin oireyhty-
mä on tunnustettu. R68.81-diagnoosikoodi ei sellaisenaan 
oikeuta KELA-korvaukseen.

Suomessa SOTERKO-työryhmä (Säteilyturvakeskus, 
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos) tiedotti 2014: ”Ympäristöyliherkkyys on lisätty suo-
malaiseen ICD-10 -tautiluokitukseen nimikkeellä R68.81: 
Jatkuva tai toistuva poikkeuksellinen herkkyys ympäris-
tön tavanomaisille tekijöille. Ympäristöherkkyydeksi kut-
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sutaan tilaa, jossa ihminen saa terveyttä haittaavia oireita 
tietyssä työ- tai elinympäristössä, vaikka sama ympäristö 
ei aiheuta oireita valtaosalle muita ihmisiä. Oireet yhdis-
tetään mm. erilaisiin kemikaaleihin, hajusteisiin, mikro-
biologisiin tekijöihin sekä sähkömagneettisiin kenttiin. 
Tautinimikkeen käyttöön ottaminen edistää potilaiden 
ohjaamista hoitoon sekä ympäristöherkkyyden tilastointia 
ja tutkimusta.” Yhden arvion mukaan 7 % väestöstä, noin 
350 000 ihmistä, on ympäristöherkkiä.13

Hoitona sähköherkille suositellaan kognitiivista käyt-
täytymisterapiaa, vaikka sen ei kyselytutkimusten mu-
kaan tiedetä auttavan. Perusteluna terapialle on esitetty 
näkemys, ettei sähkömagneettisille kentille altistuminen 
aiheuta sähköherkkyyttä eikä ihmisen kehoon vaikuttavia 
mekanismeja tunneta. 

Emeritusprofessori Martin L. Pall Washingtonin yli-
opistosta on eri mieltä. Hän on tutkinut sähkömagneet-
tisten kenttien biologisia vaikutuksia. Martin Pallin mu-
kaan sähkömagneettisilla kentillä on sekä terapeuttisia että 
haitallisia vaikutuksia: ”Jänniteherkkien kalsiumkanavien 
stimuloiminen tuottaa ei-termisiä eli biologisia vasteita sekä 
ihmisillä että kehittyneillä eläimillä erilaisten tapahtuma-
ketjujen kautta. Tämä voi selittää sekä säteilyn terapeutti-
sia että patofysiologisia vaikutuksia – myös sähköherkkien 
ja kemikaaliherkkien reaktioita.”14

Mitä tulee sähkömagneettisiin hoitoihin, nehän eivät 
vaikuttaisi, ellei elimistön toiminnoissa heräisi vastetta 
jo heikoillekin signaaleille. Ihminenhän on sähkömag-
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neettinen olento ja monet kehon toiminnoista ovat säh-
kömagneettisesti säädeltyjä. Neurologisissa sairauksissa 
ja masennuksen hoidossa on toteutettu aivojen magneet-
tistimulaatiohoitoa (TMS, transcranial magnetic stimulati-
on) hyvällä menestyksellä Suomessakin. TMS-hoidossa 
vaihdellaan heikkoa magneettikenttää nopeasti pään ul-
kopuolella siihen tarkoitetun kelan avulla.15

Oireilu elektronisten laitteiden tuottamalle säteilylle on 
yleistymässä Suomessakin. Matkapuhelimen käyttöön liit-
tyviä tuntemuksia kartoittavassa COSMOS-tutkimuksessa 
10 000 vastaajan väliaikatietojen osalta on saatu selville, 
että ainakin joskus kännykkää käyttäessään päänsärystä 
kärsii joka kymmenes koehenkilö.

Taulukko: COSMOS-tutkimuksen koehenkilöt kokevat ainakin joskus 
kännykkää käyttäessään monenlaisia oireita.

OIRE OSUUS 10 000

VASTAAJASTA
Lämmön tunne korvalla 50 %
Lämmön tunne kasvoilla 26 %
Käsien puutuminen 31 %
Tinnitus 16 %
Päänsärky 10 %
Kuulon aleneminen 10 %
Huimaus 8 %
Pahoinvoin  3 %
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Suomessa sähköherkkyyttä on tutkittu lähinnä provo-
kaatiotutkimusten avulla. Turun neurotieteen laitoksella 
Myoung Kwon testeissä koehenkilöille luvattiin jopa palk-
kio, mikäli he tunnistaisivat 75 % matkapuhelinsäteilyn 
altistustoistoista oikein. Koe esiteltiin sähköherkkyystut-
kimuksena, vaikka ainoastaan kaksi henkilöä 84 joukosta 
arvioi olevansa herkistyneitä. Tutkimustilassa oli runsaas-
ti tunnistusta vaikeuttavia ulkopuolisia sähkömagneetti-
sia kenttiä. Lisäksi matkapuhelimen altistustoistot tulivat 
tunnistamisen kannalta aivan liian tiheään. Nokia toimit-
ti tutkimukseen kännykät ja osin rahoitti sitä TEKES:n 
kautta yhdessä teleoperaattoreiden kanssa. Teollisuuden 
edustajat istuivat myös tutkimuksen johtoryhmässä.16

Helsingin yliopiston dosentti Dariusz Leszczynski on 
arvostellut provokaatiotestejä epätieteellisinä, koska nii-
den perusteella ei voi päätellä mitään sähköherkkyyden 
vaikutusmekanismeista. Leszczynski toimi 13 vuoden 
ajan Säteilyturvakeskuksen tutkimusprofessorina ja mat-
kapuhelinsäteilyn biologisten vaikutusten asiantuntijana. 
Hän olisi halunnut tutkia myös sähköherkkyyttä, mutta 
Säteilyturvakeskus kielsi häneltä tämän tutkimusalueen. 

Miten sähköherkkyyttä sitten pitäisi tutkia? Leszczyns-
kin mukaan oikea tapa olisi ottaa kudosnäyte ennen ja jäl-
keen altistuksen, sillä näytteessä saattaa altistuksen jäl-
keen esiintyä esimerkiksi muutoksia joko proteiineissa tai 
hormoneissa. Hän viittaa kolmeen tutkimukseen, joissa 
on selvitetty sähkömagneettisten kenttien vaikutusta ih-
miseen. Yksi on Leszczynskin oma pilottitutkimus. Sii-
nä altistettiin kymmenen terveen koehenkilön käsivarren 
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ihoa matkapuhelinsäteilylle (SAR 1.3 W/kg). Altistetul-
ta ja altistamattomalta ihoalueelta otettiin biopsiat, jotka 
tutkittiin. Tulosten kannalta mielenkiintoista oli, että sa-
mat kahdeksan proteiinia, jotka reagoivat myös aiemmis-
sa solututkimuksissa, osoittivat tilastollisesti merkitseviä 
muutoksia koehenkilöiden altistetulla iholla.17 Kahdessa 
muussa tutkimuksessa havaittiin aivojen sokeriaineen-
vaihdunnan muutoksia matkapuhelinsäteilylle altistuvilla 
ei-sähköherkillä koehenkilöillä.18, 19

”Sähköherkkyyttä täytyy olla olemassa. Muutoin olisi 
kyse yhdestä ja ainoasta ympäristöfaktorista, jonka vai-
kutuksille ei olisi olemassa herkemmin reagoivaa alaryh-
mää. Kaikilla vastaavilla alueilla alaryhmä esiintyy. Miksi 
sähkömagneettiset kentät olisivat poikkeus? Tarvitsemme 
tasokasta tieteellistä tutkimusta alaryhmän laajuuden sel-
vittämiseksi ja tietoa siitä, minkä tasoiset sähkömagneet-
tiset kentät oireita aiheuttavat”, kommentoi Leszczynski 
Yliopisto-lehdessä vuonna 2014. 

Italialaisen Lucan tutkimusryhmän mukaan sähkö-
herkkyydessä voi olla kyse elimistön fyysis-kemiallisesta 
stressireaktiosta, mikä ilmeni selvitettäessä hapettuneen 
ubikinonin ja ubikinonin välistä suhdetta. Sähköherkillä 
hapettunutta ubikinonia oli merkittävästi enemmän kont-
rolliryhmään nähden. Ubikinoni on tärkeä ihon suojaa-
misessa fyysis-kemiallisia stressitekijöitä vastaan. Toinen 
havainto liittyi genotyyppianalyysiin, jossa nähtiin mutaa-
tio tietynlaisissa geenien muodoissa, mikä ennusti sähkö-
herkkyyden kehittymisen riskin jopa 9,7-kertaiseksi kont-
rolliryhmään nähden.20
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Sähköherkkyys Ruotsissa 
Ruotsissa sähköherkkyys on tunnustettu toimintarajoitteek-
si, mutta ei sairaudeksi. Ruotsin potilasyhdistys (FEB)21 on 
ollut jäsenenä vammaisten katto-organisaatiossa (HSO) jo 
vuodesta 1994 ja saanut toiminnalleen taloudellista tukea. 
Ruotsissa on suhtauduttu edistyksellisesti sähköherkkyy-
teen. Jotkut kaupungit ja kunnat tukevat sähkösaneeraus-
ta herkistyneiden kodeissa ja työpaikoilla,  ja sairaaloissa 
on sähkösuojattuja huoneita. Myös hankkeita vähemmän 
säteilevien alueiden perustamiseksi on meneillään joissa-
kin kunnissa.

Ruotsin sosiaalihallituksen kysely kaikkien ruotsalaisten 
keskuudessa osoittaa, että 3,1 % kärsii sähköherkkyysoi-
reista. Västerbottenissa asukkaista yli 22 % on osoittautu-
nut eriasteisesti ympäristösairaiksi. Tutkimuksen mukaan 
jopa 75 % sisäilmasairaista oireili myös sähkömagneetti-
sille kentille tai kemikaaleille.22

Dosentti Olle Johansson on pitkään toiminut Tukhol-
man Karoliinisessa instituutissa tutkijana. Hän kiinnostui 
sähköherkkyydestä jo 1980-luvulla kuullessaan radiohaas-
tattelun, jossa sairastuneet kertoivat oireistaan. Etenkin 
ihoreaktiot kiinnostivat Johanssonia. Hän onkin vuosien 
varrella tutkinut näyttöpäätetyöntekijöiden oireita ja osoit-
tanut, miten altistunut iho poikkeaa terveestä. Iho-oireista 
kärsivien biopsioista löytyi suuri määrä allergiseen reakti-
oon viittaavia mast-soluja.23

Johansson esittää, että korkea mast-solujen määrä voi se-
littää kliiniset oireet kuten kutinan, ihottuman, turvotuksen 



216 SÄHKÖHERKKYYS ON YMPÄRISTÖSAIRAUS

ja kivun tunteen iholla. Olle Johansson työryhmineen on 
tutkinut myös terveeksi itsensä kokevien reaktioita tietoko-
neen ja television ääressä. Tutkimus vahvisti sähköherkkien 
oireet mahdollisiksi terveilläkin. ”Terveille koehenkilöille 
ei odotettu syntyvän reaktioita, mutta toisin kävi”, toteaa 
Johansson. Tutkimusryhmä otti ihonäytteet 13 terveel-
tä henkilöltä ennen ja jälkeen kokeen. Heitä altistettiin 
sekä tietokoneen että television säteilylle 2-4 tunnin ajan. 
Koehenkilöt eivät kärsineet muista sairauksista tai allergi-
oista, eikä kukaan raportoinut mitään poikkeavaa kokeen 
aikana. Altistuksen jälkeen voitiin todeta, että viidellä 13 
henkilöstä lisääntyi mast-solujen määrä ihon verinahassa. 
Solut olivat mikroskoopilla tarkasteltaessa ryhmittyneet 
ihon pintaosiin ja muuttaneet muotoaan. Ihomuutokset 
olivat samanlaisia kuin röntgenin tai heikon radioaktiivi-
sen säteilyn jäljiltä. Vuorokausi altistuksen jälkeen reaktio 
palautui ennalleen.24

Igor Belyaev kumppaneineen altisti sekä terveiden että 
sähköherkkien valkoisia verisoluja matalataajuisille ja kor-
keataajuisille sähkömagneettisille kentille. Seurauksena 
kummallakin ryhmällä todettiin muutoksia solujen tuman 
kromatiineissa. Reaktiot olivat palautuvia, mutta sähkö-
herkillä voimakkaampia ja palautuminen oli hitaampaa 
kuin terveillä.25

Johanssonia kiinnostavat ihoreaktioiden lisäksi neurolo-
giset oireet. Olle Johansson ja Mary Redmayne analysoi-
vat Journal of Toxicology and Environmental Health -tie-
delehdessä, voivatko hermoja suojaavan myeliinin vauriot 
selittää sähköherkkien oireita. Myeliini on paljon rasvaa 
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ja pitkiä hiilivetyketjuja sisältävä kalvo, joka kehittyy vä-
hitellen lapsuuden ja nuoruuden aikana suojaamaan kes-
kus- ja muuta hermostoa sekä edistämään hermoimpuls-
sien kulkua. Myeliinivaurioihin liittyvillä sairauksilla ja 
sähköherkkyydellä on paljolti yhtäläisyyksiä.26

Ranskassa hoitoa sähköherkille

Ranskalainen lääkäri Dominique Belpomme on sähköherk-
kyyden asiantuntija. Hän hoitaa klinikallaan sähköherk-
kiä ja muita ympäristösairaita. Belpomme on laajentanut 
ympäristösairauden käsitettä myös syöpäpotilaisiin sekä 
Alzheimerin taudista ja autismista kärsiviin. Belpomme 
korostaa, että sairauksien taustalta löytyy yhä useammin 
altistava elinympäristö. 

Belpomme on klinikallaan tutkinut yli tuhatta sähkö-
herkkää. Heiltä on löytynyt jopa 2–10 -kertaisia veren 
histamiinipitoisuuksia normaaliarvoihin nähden. Lisäksi 
on viitteitä veriaivoesteen läpäisevyyden lisääntymisestä, 
melatoniinitasojen madaltumisesta, aivoverenkierron häi-
riöistä sekä poikkeavuutta stressiproteiini- ja myeliinita-
soja osoittavissa parametreissa. Belpomme korostaa, että 
kyse on objektiivisista löydöksistä. 

Sähköherkkyys yleistyy nopeasti ja syyksi ilmiöön Bel-
pomme näkee sähkömagneettisten kenttien, erityises-
ti langattomien verkkojen, laajenemisen: ”Langattoman 
teknologian vaikutus terveyteen kiistetään puhtaasti ta-
loudellisista syistä. Verkkoja myös laajennetaan puhtaasti 
taloudellisista syistä, vaikka suuri osa tiedemiehistä katsoo 
teknologiaan liittyvän riskejä.”27
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Mikä on sähköherkkien asema Ranskassa? Suomenkin 
lehdistössä kirjoitettiin keväällä 2014 Pariisissa asuvasta 
32-vuotiaasta miehestä, joka sai paikallishallinnolta oi-
keuden päätöksellä korvausta hankkiakseen suojavaattei-
ta langattomia verkkoja vastaan. Mies ei pysty käymään 
työssä sähköherkkyysoireiden vuoksi. ”Jotkut ovat jo saa-
neet Ranskassa työpaikalla erityisaseman sähköherkkyy-
den vuoksi, mutta tietääksemme tämä on ensimmäinen 
tapaus, jossa maksetaan korvauksia», kertoi Le Mondelle 
keväällä 2014 Ranskan sähköherkkien yhdistyksen pu-
heenjohtaja Sophie Pelletier. 

Tietoa Saksasta

Saksassa sähköherkkyydestä arvioidaan kärsivän noin yh-
deksän prosenttia väestöstä. Ympäristölääketieteen erikois-
lääkärit ovat vedonneet sairauden hyväksymisen puolesta 
Freiburgin vetoomuksella vuonna 2012:

”Sähköherkkien määrä on kasvussa. Heille voi kehittyä 
vakavia oireita välittömästi sähkömagneettisille kentille 
altistumisen jälkeen tai muutamia tunteja altistumisesta. 
Lääkäreinä pidämme hyvänä asiana sitä, että Ruotsi on 
tunnustanut sähköherkät toimintarajoitteisiksi. Haluam-
me muistuttaa, että Euroopan parlamentti on kehottanut 
jäsenvaltioita seuraamaan Ruotsin esimerkkiä. Myös Yh-
dysvalloissa osavaltioiden kuvernöörit ovat kiinnittäneet 
kansalaisten huomiota sähköherkkyyden aiheuttamiin va-
kaviin seuraamuksiin.”28

Sähköfyysikko Lebrecht von Klitzing on Saksassa tun-
nettu sähköherkkyystutkija. Hän julkaisi vuonna 2013 
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Electromagnetic Biology and Medicine -tiedelehdessä 
sähköherkkyyden tutkimista käsittelevän hypoteesinsa. 
Klitzing painottaa, että kyse on autonomisen hermoston 
reaktioista, jotka vaihtelevat yksilöllisesti. Tutkittaessa oli-
si tärkeätä erottaa aidosti sähköherkät koehenkilöt heistä, 
joiden oireet johtuvat muista tekijöistä. Tähänastiset säh-
köherkillä tehdyt provokaatiotestit ovat epäonnistuneet 
ehkä siksi, että tutkittavien joukko on voinut olla liian pie-
ni, oireiden kirjo vaihteleva tai reaktiomalli on puuttunut. 
Testeissä on keskitytty tarkkailemaan ainoastaan lyhyen 
aikavälin vaikutuksia, vaikka sähköherkkien oireet tule-
vat usein vasta viiveellä. Tämä on merkittävä puute. Klit-
zing on omissa aivosähkökäyrä- eli EEG-tutkimuksissaan 
nähnyt, että altistettaessa koehenkilöitä reaktiot ilmenevät 
vähitellen ja myös katoavat vähitellen. Kaikki eivät reagoi. 
Klitzing suosittelee tutkimusmenetelmää, jossa mitattai-
siin samanaikaisesti autonomisen hermoston parametreja 
kuten sydämen sykkeen vaihtelua, mikroverenkiertoa ja 
ihon sähköistä potentiaalia.29, 30

Myös Michael Landgrebe ja viisi muuta Regensburgin 
yliopiston tutkijaa selvittivät kokeellisesti pilottitutkimuk-
sessaan, onko sähköherkkien aivokuoren toiminnassa jo-
takin epätavallista. Tulokset julkaistiin Journal of Psycho-
somatic Research -tiedelehdessä. Kokeessa sähköherkkien 
ja kahden vertailuryhmään kuuluvien aivoihin indusoi-
tiin sähkövirtoja ja aivokuoren reaktioita niihin mitattiin 
elektrodeilla. Sähköherkillä aivokuori välitti tietynlai-
sia impulsseja selvästi heikommin kuin vertailuryhmillä. 
Tutkijat pitävät mahdollisena, että tämä ero on yhteydessä 
mukautumisresurssien puutteeseen, mikä selittää potilai-
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den herkkyyden ympäristövaikutuksille. Se voi heijastaa 
myös erityistä haavoittuvuutta sähkömagneettisille ken-
tille. Tutkijat viittaavat artikkelin ilmestymisen aikoihin 
julkaistuun tutkimukseen, joka osoitti sähkömagneettisen 
säteilyn vaikuttavan terveiden vapaaehtoisten aivokuoren 
herkkyyteen.31

Toisessa, vuonna 2008 Psychological Medicine -tiede-
lehdessä julkaistussa tutkimuksessa Michael Landgrebe 
ja seitsemän muuta tutkijaa selvittivät edellistä tutkimusta 
suurempaa koeryhmää käyttäen sähköherkissä havaittavia 
kognitiivisia ja neurobiologisia muutoksia. Aivokuoren 
toiminnan suhteen tulokset olivat samansuuntaisia sillä 
erotuksella, että vanhimmassa ikäryhmässä sähköherkät 
erosivat kontrolliryhmästä päinvastaiseen suuntaan kuin 
muissa ikäryhmissä: aivokuoren signaalin välitys olikin 
vahvempi. Tutkimuksen toisen tuloksen mukaan säh-
köherkät erottivat sähkövirtojen valeindusointeja oikeis-
ta huonommin kuin vertailuryhmä. Kyselyissä havaittiin 
eroja muun muassa siinä, että sähköherkät pohtivat saira-
uksiaan enemmän kuin muut, mikä kai on luonnollista, 
kun ihmisellä on tavallista enemmän oireita. 

Tutkijoiden mukaan olisi selvitettävä, eroaako kännyk-
käsäteilyn aiheuttama reaktio sähköherkkien aivokuoressa 
terveillä havaittavista reaktioista. Tutkijat eivät voi lukea 
pois sitä mahdollisuutta, että pitkäaikainen altistus säh-
kömagneettiselle säteilylle yhdessä yksilön tavallista suu-
remman haavoittuvuuden kanssa voi johtaa tiedollisten 
prosessien myötävaikutuksella sähköherkkyydelle tyypil-
listen oireiden syntyyn.32
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Kanadassa toimii ympäristöherkkyyksien 
hoitoklinikka
Kanadalainen geriatrian erikoislääkäri, professori Roy Fox, 
on tunnettu ympäristöherkkyyksien asiantuntija. Hän on 
johtanut vuodesta 1994 lähtien Halifaxissa sijaitsevaa kli-
nikkaa nimeltään Capital Health Integrative Chronic Care 
Service. Klinikka on Nova Scotian julkishallinnon rahoit-
tama laitos, ja siellä hoidetaan monikemikaaliherkkiä ja 
sähköherkkiä, sekä fi bromyalgiasta ja kroonisesta väsymy-
soireyhtymästä kärsiviä. Tunnusomaista Foxin potilaille 
on, että heidän tilansa on kroonistunut.

Roy Foxilla on ympäristöherkkyydestä myös omakoh-
taista kokemusta, sillä hän sairastui monikemikaaliherk-
kyyteen vuosina 1990–1991, kun sairaalan sisäilmaan 
joutui vahingossa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). 
Fox sekä yli sata muuta sairaalan kuudestasadasta työnte-
kijästä sairastuivat monikemikaaliherkkyyteen. Huomat-
tavalle osalle työntekijöistä kehittyi myös sähköherkkyys. 
Fox katsoo, että useiden lääkäreiden herkistyminen auttoi 
muuttamaan asenteita ympäristöherkkyyksiä kohtaan koko 
Nova Scotian provinssissa.

Potilaita Foxin klinikalla on kerrallaan noin 600–700. 
Sairaalan hoitotiloihin on valittu luonnonmukaisia raken-
nusmateriaaleja, jotka sopivat ympäristöherkille potilaille. 
Klinikalla hoidetaan ympäristöherkkyyksiä kokonaisval-
taisesti. Hoitoon kuuluu potilaan ruokavalion tarkistami-
nen ja kaikkien herkistymistä aiheuttavien yhdisteiden ja 
materiaalien välttäminen. Myös saunaa käytetään yhtenä 
kehoa puhdistavana hoitona.
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Fox näkee sähköherkkyyden ja kemialliset ympäristö-
herkkyydet viisaasti samana, keskushermostoon vaikut-
tavana sairauden kahtena eri ilmenemismuotona. Hän 
ei missään nimessä käyttäisi hoidoissa psyykenlääkkeitä, 
paitsi jos potilaalla selvästi on ahdistusta tai masennusta, 
eikä muu hoito tuota siihen tuloksia. ”Sähköherkkyys ei 
ole fobia”, hän sanoo painokkaasti, eivätkä sähköherkät 
hänen kokemuksensa mukaan kärsi sen useammin mie-
len sairauksista kuin muutkaan.33

Sähköherkkyys Yhdysvalloissa

Amerikkalainen sydänkirurgi William Rea sairastui säh-
köherkkyyteen työskennellessään leikkaussalissa voimak-
kaasti säteilevien laitteiden keskellä. Hän alkoi saada neu-
rologisia reaktioita ja allergiaa muistuttavia oireita. Rea 
sai huomata, ettei sähköherkkyyteen ole juuri muita hoi-
tokeinoja kuin säteilyn välttäminen. Niinpä hän perusti 
Dallasiin maailman ensimmäisen hoitoklinikan, Envi-
ronmental Health Centerin. Rea on hoitanut klinikallaan 
tuhansia potilaita ympäri maailman. Sähköherkillä ke-
hoon kertyneiden haitallisten yhdisteiden määrällä vai-
kuttaa olevan keskeinen merkitys herkistymisessä. Klini-
kan huoneilmasta onkin suodatettu pois hiukkaspäästöt 
ja kemikaalit. Hoitohuoneiden sähkömagneettiset kentät 
ovat mahdollisimman alhaiset.

Rea on myös kokeellisesti selvittänyt, pystyvätkö sähkö-
herkät erottamaan säteilyn valealtistuksesta. Hän järjesti 
altistustutkimuksen, johon osallistui sata henkilöä. Koe 
suoritettiin tilassa, joka oli äärimmäisen hyvin suojattu 
muilta, paitsi altistuksessa käytetyiltä magneettikentiltä. 
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Testistä karsiutuivat vähitellen pois sellaiset henkilöt, 
jotka reagoivat myös plasebolle. Ensimmäisessä vaiheessa 
jäi jäljelle 25 hengen joukko, joka reagoi vain transientteja 
sisältävälle magneettikenttäaltistukselle taajuudella 0,5–5 
MHz, mutta eivät plasebolle lainkaan. Tutkimuksen aika-
na mitattiin verenpainetta, pulssia ja lämpötilaa sekä auto-
nomisen hermoston reaktioita. Mitattavissa parametreissa 
tapahtui altistuksen aikana merkittäviä muutoksia. Koetta 
jatkettiin edelleen myöhemmin altistamalla jäljelle jääneet 
25 koehenkilöä ja sama määrä terveitä. Osoittautui, että 
16 henkilöä reagoi sataprosenttisesti juuri sille taajuudel-
le, jolle he olivat kertoneet olevansa herkistyneitäkin.34

Rean tapaan amerikkalaisprofessori Andrew Marinon 
ryhmä onnistui jäljittämään sähköherkkien reaktiot. Ma-
rino on kehittänyt ärsyke-vaste-testin, jossa tuloksia ana-
lysoidaan epälineaarisin menetelmin. Reaktiot näkyvät 
altistettaessa koehenkilöitä sekä matalataajuisille että kor-
keataajuisille kentille. Viimeisimmässä tutkimuksessa al-
tistettiin sähköherkkää naislääkäriä 60 Hz:n sähkökentälle 
(300 V/m). Kaksoissokkoutetussa kokeessa ilmeni lihasten 
nykimistä, päänsärkyä ja väliin jääneitä sydämenlyöntejä 
sadan sekunnin sisällä kentän kytkeytymisestä päälle. Kun 
verrattiin vaikutusten lukumäärää ja astetta pulssimodu-
loidulla ja jatkuvalla säteilyllä lumeärsykkeeseen, havaittiin, 
että oireita aiheutti ensisijaisesti kenttätyypin muutos.35

 
Yhdysvalloissa on monipuolisesti tutkittu sähköherk-

kyyttä. Tohtori William Morton on kohdannut sekä mo-
nikemikaaliherkkiä että sähköherkkiä. Mortonin mielen-
kiinnon asiaan herätti hammaspatologi Dave Downey, joka 
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oli työssään havainnut, että laajamittaiset hammasremontit 
(kruunujen, siltojen ym. asentaminen) saattoivat aiheuttaa 
potilailla vaikeita neurologisia ja jopa psykiatrisia oireita. 
Laboratorioanalyyseillä voitiin osoittaa, että näihin tiloi-
hin liittyi myös porfyriinien aineenvaihdunnan häiriöitä. 

Downeyn potilailla saattoi esiintyä keskus- ja ääreis-
hermoston sekä autonomisen hermoston oireita. Joissa-
kin tapauksissa oireet rajoittuivat vain ihon alueelle valo-
herkkyytenä tai kutinana. Taustalta löytyi usein altistus 
ympäristömyrkyille kuten liuottimille ja raskasmetalleille. 
Morton löysi porfyrinopatiaa jopa 90 % monikemikaali-
herkiltä potilailtaan sekä huomattavan monelta sähköher-
kältä. Porfyriaa aiheuttavat eräät periytyvät geenit, jois-
ta osa voi olla peittyneinä ja ne saattavat laukaista oireet 
vasta porfyrogeenisten ympäristötekijöiden vaikutuksesta. 
Tällaisia yhdisteitä ovat esimerkiksi eräät lääkeaineet, maa-
lit, kemikaalit kuten formaldehydi, glykolieetteri, dioksii-
nit, (todennäköisesti myös jotkut palonestoaineet), metal-
lipöly ja -höyry.

Venäjän sähköherkkyysluokitus

Oleg A. Grigoriev toimii varapuheenjohtajana Venäjän sä-
teilyturvakeskuksessa (RNCNRP, Russian National Com-
mittee on Non-Ionizing Radiation Protection) ja vastaa 
biologisten vaikutusten tutkimuksesta.

Grigoriev kertoo: ”On selvää, että jotkut yksilöt reagoivat 
muita herkemmin sähkömagneettisille kentille, mikä tulisi 
aina huomioida. Sähköherkkyydestä on olemassa kokeelli-
sesti todistettuja raportteja jo 1960-luvulta. Professori Luk-
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janova on kirjoittanut aiheesta tuoreen katsausartikkelin. 
Lääketieteellisissä tutkimuksissa syy–seuraus-suhdetta on 
hankala osoittaa. Kliinisissä tutkimuksissa on nähty auto-
nomisen hermoston toiminnan epävakautta, mikä ilme-
nee sekä keskushermoston että sydämen ja verenkierron 
ongelmina. Asia on joka tapauksessa monimutkainen ko-
konaisuus ja vaatisi lisätutkimusta, johon Venäjälläkään ei 
ole rahoitusta. Venäjän säteilynormit ovat toisaalta tiukat 
ja alhaisilla altistusrajoilla pyritään ennalta ehkäisevästi 
huomioimaan, ettei terveydellistä haittaa koituisi nykyi-
sille tai tuleville sukupolville.”

Venäjän säteilyviranomaiset selvittävät herkistyneillä 
työperäistä ja yksilöllistä sähkömagneettista kuormitus-
ta asuin- ja työympäristöissä. Kiinnostuksen kohteena on 
erityisesti se, mille sähkömagneettisen säteilyn taajuudel-
le henkilö on aiemmin herkistynyt. Altistuminen luoki-
tellaan tapahtuvaksi joko matalille taajuuksille eli sähkö-
verkon 50 Hz, pulssimaiselle radiotaajuiselle säteilylle tai 
vastaavalle analogiselle säteilylle. Tekniikoilla tiedetään 
pitkän biologisten vaikutusten tutkimusperinteen valos-
sa olevan hyvinkin erilaisia vaikutuksia. Herkistyneiden 
yleistä terveydentilaa seurataan verikokeilla ja neurologi-
silla tutkimuksilla.36

Venäjän korkeimman säteilyviranomaisen nykyisen luoki-
tuksen mukaan herkistyneet ovat:

1. henkilöitä, jotka ovat työssään altistuneet 
sähkömagneettisille kentille, tai

2. henkilöitä, joille on kehittynyt yksilöllinen 
yliherkkyys sähkömagneettisille kentille, tai
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3. henkilöitä, joille on kehittynyt normaali 
herkistyminen sähkömagneettisille kentille, tai 

4. henkilöitä, joille on kehittynyt normaali 
herkistyminen sähkömagneettisille kentille ja 
joilla on lisäksi psykosomaattisia reaktioita, jotka 
eivät ole seurausta sähkömagneettisista kentistä.

Sähköherkkyys Australiassa
On monia tutkimuksia, joissa on nähty uuden teknologian 
vaikutuksia aivosähkökäyrään (EEG). Australialaistutkija 
Rodney Croft Wollongongin yliopistosta osoitti, että her-
kemmin sähkömagneettisille kentille reagoiva alaryhmä 
voi todellakin olla olemassa. Matkapuhelinsäteily saattaa 
joillakin yksilöillä vaikuttaa aivoaaltoihin enemmän kuin 
toisilla. Altistuksen jälkeiset EEG-vaikutukset vaihtelivat 
voimakkuudeltaan yksilöllisesti, mutta toistetuissa altis-
tuskokeissa muutokset ilmenivät samoilla koehenkilöillä 
kuin aiemmassakin kokeessa, mikä Croftin mukaan tukee 
käsitystä herkemmästä alaryhmästä.37

Alexander McDonald on arvostettu ekosysteemien tutkija 
Australiassa. Hän on myös sähköherkkä, mikä on asetta-
nut suuria haasteita sekä uralle että terveydelle. Australi-
assa McDonald sai tuomioistuimen päätöksellä korvausta, 
koska katsottiin, että hänen sähköherkkyytensä oli eden-
nyt työperäisen altistuksen seurauksena. 

Työnantaja oli alun alkaen tietoinen Alexander Mc-
Donaldin sähköherkkyydestä ja töitä järjesteltiin vuosia 
siten, että McDonald sai tukea tietokonetyöskentelyyn, 
mikä vähensi henkilökohtaista altistusta. Myöhemmin 
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McDonaldin esimies vaati häntä käyttämään tietokonet-
ta ja muita elektronisia laitteita. Seurauksena ilmaantui-
vat voimakkaina migreeni, väsymys ja neurologiset oireet. 
Myönteinen tuomioistuimen päätös oli voitto sähköherk-
kyydelle ja McDonaldin tapaus palvelee tärkeänä ennak-
kotapauksena sähköherkkiä sekä Australiassa että maan 
rajojen ulkopuolella.38

Itävallan lääkäriliiton hoitosuositus
Itävallan lääkäriliitto (Austrian Medical Association) jul-
kaisi 3.3.2012 kannanoton sähköherkkien potilaiden koh-
taamisesta terveydenhuollossa. Artikkeli sisältää tärkeitä 
ohjeita lääkäreille – muun muassa laajan joukon suositel-
tavia laboratoriokokeita. Lääkäriliiton mielestä myös po-
tilaan aiempaan ja nykyiseen altistumiseen sähkömag-
neettisille kentille on syytä kiinnittää huomiota ja mitata 
sähkömagneettisen säteilyn tasoja sekä antaa suosituksia 
altistuksen vähentämiseksi.39 

Itävallan lääkäriliiton mukaan on huolestuttavaa, että 
sähköherkkiä potilaita tulee vastaanotolle jatkuvasti lisää. 
Sähköherkkyys pitäisi itävaltalaislääkäreiden mukaan koh-
data tasavertaisena muiden ympäristöherkkyyksien kuten 
monikemikaaliherkkyyden tai kroonisen väsymysoireyh-
tymän kanssa.

SÄHKÖHERKKYYS ESILLÄ PÄÄTTÄVISSÄ 
ELIMISSÄ
Vuonna 2005 Maailman terveysjärjestö WHO tunnusti 
sähköherkkyyden oireet (ihoreaktiot, väsymyksen, huima-
uksen ja muistihäiriöt) työkykyä alentaviksi ja todellisiksi. 
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WHO katsoo kuitenkin taustalla vaikuttavina tekijöinä 
sähkömagneettisten kenttien sijaan muun muassa huonon 
sisäilman, loisteputkien välkevalon tai psyyken häiriöiden 
kaltaiset ongelmat.40 

Euroopan parlamentti kehotti 2009 päätöslauselmassaan 
jäsenvaltioita tunnustamaan sähköherkkyyden toimintara-
joitteeksi kuten Ruotsissa. Menettely takaisi herkistyneille 
yhtäläiset oikeudet ja asianmukaisen kohtelun. Euroopan 
parlamentti uusi kannanottonsa 2012.41

Euroopan neuvosto antoi vuonna 2011 jäsenvaltioille 
suosituksen parantaa sähköherkkien henkilöiden asemaa 
ja rajoittaa sähkömagneettiselle säteilylle altistumista inf-
rastruktuuria rakennettaessa. Euroopan neuvosto suosit-
teli myös säteilyvapaiden vyöhykkeiden rakentamista.42

Sähköherkkyys on vuosien varrella ollut Euroopan unio-
nissa toistuvasti esillä. Syksyllä 2014 Brysselissä järjestettiin 
kuulemistilaisuus, jonka seurauksena erityisjaosto nimel-
tään ”Liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” 
antoi sähköherkkyydestä lausunnon Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle. 

Otteita lausunnosta: 
- Sähköherkkyys on yleistynyt ja johtuu 

teknologian kasvusta. Sähköherkkien elinpiiri 
on kaventunut, teknologiaa on kaikkialla – 
kodeissa, työpaikoilla, kirjastoissa ja muissa 
julkisissa tiloissa. Se, että sähköherkät eivät voi 
oleskella vapaasti kaikkialla, on ristiriidassa EU:n 
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peruskirjaan kirjattujen oikeuksien kanssa. 

- Säteilyvapaita vyöhykkeitä tarvitaan. 
Mikroaaltoteknologialla toimivat 
matkapuhelinmastot ja langaton WiFi (WLAN) 
julkisissa tiloissa aiheuttavat sähköherkille oireita: 
sydämen rytmihäiriöitä, iho-oireita, päänsärkyä, 
huimausta, unettomuutta ja neurologisia oireita. 

- Sähköherkkyyden ratkaiseminen edellyttää 
monitasoisia toimenpiteitä. Perusoikeuksien 
tasolla vallitsee ristiriitaa ruumiillista 
koskemattomuutta, terveydentilaa ja toisaalta 
tiedonvälityksen vapautta ajatellen.

- Euroopan unionin on tunnustettava se 
tosiasia, että sähköherkkyys aiheutuu 
ympäristön sähkömagneettisista kentistä.43
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SÄHKÖHERKÄN
VARATUOMARIN
KOKEMUKSIA
Antero Kassinen, Oulu

Hankin jo vuonna 1988 Ericssonin ensimmäisiä malleja 
olevan matkapuhelimen, jota minulla oli tapana säilyttää 
povitaskussani. Olen melko vakuuttunut siitä, että kysei-
nen matkapuhelin laukaisi sähköherkkyyteni. Vähitellen, 
kännykän käytön myötä minulle alkoi ilmaantua entuu-
destaan tuntemattomia oireita.

Aluksi tuli merkillisiä rintakipuja, ikään kuin joku oli-
si puristanut rinnasta sydämen kohdalta. Toisinaan myös 
päälaelle kehittyi jomottava särky ja kännykkäkorvaa al-
koi koskea. Näkökenttäkin tuntui hämärtyvän. Yhdistin 
nopeasti oireeni uuteen matkapuhelimeen ja aloin seurata 
tilannetta. Tein itselleni jopa altistuskokeita. Asettaessani 
puhelimen muutaman metrin etäisyydelle itsestäni, fyysi-
nen olotilani helpottui lähes välittömästi. Kun laitoin pu-
helimen taskuuni ja otin siitä antennin irti, oireilu lieventyi 
hieman. Mutta vasta sitten kun otin akun kokonaan irti, 
tilanne palautui normaaliksi.
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Antero Kassinen



235

 
Pitäessäni VHF-puhelinta rintataskussa hirvimetsällä, 

aina puhelun lähtiessä tai saapuessa, tuntuu vihlaisu rin-
nassa. Kun olen hirvijahdissa ja lähestyn valtakunnanver-
kon 400 kilovoltin voimajohtoja, alkaa särisevä ääni soida 
korvissa ollessani johdoista 200–300 metrin etäisyydellä. 
Istuessani ”passissa” sähkötolpan juurella, tuntuu saman-
tapaisia oireita kuin olen aiemmin kokenut matkapuheli-
mella soittaessani.

Mikäli joudun yöpymään rakennuksessa, jossa on lattia-
lämmitys, minulle tulee varautunut ja levoton olo ja joudun 
pitkään odottelemaan unta. Sen sijaan sellaisessa ympä-
ristössä, jossa ei ole lattialämmitystä tai lainkaan sähköjä, 
tunnen itseni terveeksi ja unikin tulee vaivatta. 

Omakohtaiset havaintoni osoittavat todeksi sen, että 
elinympäristössämme on nykyisin sellaista keinotekoista 
sähkömagneettista energiaa, johon kehoni ei ole sopeutu-
nut ja tästä syystä olen alkanut varomaan liian sähköisiä 
paikkoja. Kun olen avoimesti jutellut ihmisille näistä ter-
veysongelmistani, olen kuullut heiltä vähän vastaavanlai-
sia kokemuksia. Moni on tosin vaiennut asioista luultavasti 
siksi, että on pelännyt tulevansa leimatuksi.

Kotiseudullani Muhoksella kulkee pihapiirien lähellä 
runsaasti voimalinjoja, jotka on rakennettu jo 1950-luvulla, 
jolloin ei osattu tai ymmärretty varoa niiden mahdollisia 
terveyshaittoja. Tunnen voimajohtojen lähellä asuvia per-
heitä, joiden yllättävä yhteinen nimittäjä on perheenjäsenen 
menehtyminen leukemiaan. Käsitykseni mukaan sydän, 
aivot ja hermosto ovat alttiimpia sähkökentille, joten olisi 
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luonnollista, että liian suurille kenttävoimakkuuksille al-
tistumisella olisi myös haitallisia terveysvaikutuksia. Olen 
huomannut Säteilyturvakeskuksen sivuilla olevan varoi-
tuksia ilmajohdoista. Näin asenteet muuttuvat. 

Ihminen on myös paras omien tuntemustensa tulkki. 
Jos jotakin epämääräistä tuntuu sähkölaitteiden äärellä, 
niin havainto on täyttä totta eikä pidä alistua asiaa ym-
märtämättömien sivullisten, tai liikaa omiin teoreettisiin 
näkemyksiinsä hirttäytyneiden ulkopuolisten kiistelyille 
tai irvailuille.
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OSA III

SÄHKÖSANEERAUS
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Saksan rakennusbiologit suosittelevat rengasmaadoitusta suojausteknisesti 
toimivana maadoitustapana.
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LUKU 9

TEKNINEN
SÄHKÖSANEERAUS
Matti Juusela

Kuluttajilla on oikeus saada puhdasta, 
häiriötöntä sähköä. Se edistää myös ihmisen 
hyvinvointia ja takaa samalla laitteiden vakaan 
toiminnan. Alhaiset häiriökenttävoimakkuudet 
saavutetaan modernin teknologian keinoin. 

Sähkö on nykyisin jokapäiväinen apuvälineemme. Emme 
aina huomaakaan, miten moninaisia sähkölaitteita käy-
tämme päivittäin arkipäivän askareissa. Sähkö helpottaa 
perustarpeiden täyttämistä sekä mahdollistaa mukavan ja 
suorastaan ylellisen elämän, ainakin Suomessa, jossa inf-
rastruktuuri on hyvässä kunnossa ja jakeluverkosto kattaa 
koko maan. 

Yhä teknistyvässä yhteiskunnassamme on tärkeää kiin-
nittää huomiota siihen, että tavalliset rivikansalaiset saa-
vat riittävästi käytännöllistä tietoa teknologiasta, jota hyö-
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dynnämme. Jokaisen on myös itse syytä pitää huolta siitä, 
että saa ajan tasalla olevaa, monipuolista tietoa asiasta. Ei 
yksin sellaista, jota valtamediat tarjoavat. Tämän kirjan 
päämääränä on tarjota käyttökelpoista kokemusperäistä 
tietoa sähköympäristöstä, jossa elämme sekä siihen liit-
tyvistä ongelmista ja niiden ratkaisuista. 

LYHYT OPPIMÄÄRÄ SÄHKÖSTÄ 
Sähkön peruskäsitteitä ovat jännite, virta, taajuus ja teho. 
Jännitteen yksikkö on voltti (lyhennetään V), virran yksikkö 
on ampeeri (A), taajuuden hertsi (Hz) ja tehon watti (W).

 
Sähkönjakeluverkossa käytetään 50 herzin (Hz) vaihto-

jännitettä. 50 Hz tarkoittaa sitä, että sähköjohdolla vai-
kuttavat jännite ja virta vaihtavat suuntaansa 100 kertaa 
sekunnissa. Kun tietyn tehoinen sähkölaite kytketään säh-
köverkon jännitteeseen, eli kun laitteen johto kytketään 
pistorasiaan, alkaa johdossa kulkea virta, jonka suuruus 
riippuu siitä, kuinka paljon tehoa laite kuluttaa. Virran 
suuruus voidaan laskea jakamalla teho jännitteellä. Esi-
merkiksi silitysrauta, jonka teho on 1200 W, ottaa läm-
metessään noin 5 A:n virran, kun se on kytketty kodin 
230 V:n pistorasiaan. 

Kotitalouksien sähkönjakelusta huolehtiva kolmivaihei-
nen 400 V:n sähkönjakelujärjestelmä koostuu jakelumuun-
tamosta, siirtojohdoista, jakokeskuksista sekä rakennuk-
sien sisäjohtoasennuksista. Rakennuksille tuodaan kolme 
vaihejohdinta sekä yhdistetty PEN-johdin, nolla- ja suo-
jajohdin. Kirjain N tulee englannin sanasta Neutral, nol-
la, ja kirjaimet PE sanoista Protective Earth, suojamaa. 
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Rakennusten sisäjohtoasennukset ovat meillä Suomessa 
joko neli- tai viisijohdinjärjestelmiä. 

Nelijohdinjärjestelmässä nollajohdin ja suojajohdin ovat 
yhdessä koko verkon osalta muodostaen PEN-johtimen. 
Tätä järjestelmää käytetään jakeluverkoissa pienjännite-
liittymän liittymispisteeseen asti. Vanhoissa rakennuk-
sissa on käytössä nelijohdinjärjestelmä myös liittymispis-
teestä eteenpäin. Olemassa olevaa nelijohdinjärjestelmää 
saa käyttää, jos turvallisuus ei ole vaarassa, mutta niitä ei 
enää asenneta uusiin rakennuksiin. 

Viisijohdinjärjestelmässä nollajohdin ja suojajohdin ovat 
erillään esimerkiksi liittymispisteestä eteenpäin, mutta 
yhdessä sitä ennen. Uusiin rakennuksiin rakennetaan ny-
kyisin aina viisijohdinjärjestelmä lukuun ottamatta eräitä 
sairaaloiden ja teollisuuslaitosten asennuksia. 

Sähkökenttä ja magneettikenttä 

Sähkökenttä syntyy kahden kappaleen välille, joiden vä-
lillä vaikuttaa edellä mainittu jännite. Pistorasian yhden 
navan jännite maata vasten on 230 volttia ja toisen navan 
nolla volttia. Näin ollen pistorasiaan kytketyn sähkölait-
teen jännitteisen osan, esimerkiksi lampun hehkulangan, 
ja maan tai vaikka maan pintaa koskettavan ihmisen vä-
lille syntyy sähkökenttä. Sähkökenttä on sitä heikompi, 
mitä kauempana jännitteinen kappale on maasta tai maata 
koskettavasta ihmisestä. 

Kun sähköä johtavassa kappaleessa kulkee virta, virta 
luo kappaleen ympärille magneettikentän, jonka suuruus 
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riippuu virran suuruudesta. Magneettikenttä heikkenee 
siirryttäessä etäämmälle johtavasta kappaleesta. 

Sähkölaitteiden sähkö- ja magneettikentät joko syntyvät 
“sivutuotteina” laitetta käytettäessä tai sitten laite on varta 
vasten suunniteltu tuottamaan sähkö- ja magneettikenttiä. 
Tarkoituksellisia kenttien lähteitä ovat mm. tutkat, radio-
lähettimet, radiopuhelimet, matkapuhelimien tukiasemat 
ja matkapuhelimet.

HÄIRIÖSUOJAUKSEN TARVE 
Tietyissä teknisissä ympäristöissä sähkömagneettiset häi-
riökentät on minimoitava, mikä asettaa vaatimuksia asen-
nustekniikalle ja laitteistoille. Näitä ympäristöjä ovat eräät 
teollisuuden tuotantotilat, TV- ja äänistudiot ja lääkintä-
tilat. Teknisesti suurin uhka häiriöistä muodostuu tieto-
liikenneyhteyksille ja mikroelektroniikalle. 

Myös ihmisten suojaamiseen on kiinnitettävä eneneväs-
sä määrin huomiota erityisesti toimistoissa ja asunnoissa, 
missä ihmiset viettävät paljon aikaa. Moninaisten sähkö-
laitteiden käyttö lisääntyy yhteiskunnassamme jatkuvasti ja 
me kaikki olemme väistämättä yhä enemmän sähkömag-
neettisten kenttien vaikutuspiirissä. Koska on olemassa 
sekä kokemusperäistä tietoa että tieteellistä tutkimustietoa 
sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista terveyteen, on 
herättävä siihen todellisuuteen, että asia vaatii toimenpi-
teitä. Sähkö- ja tietoliikennetekniikan sovelluksiin on löy-
dettävä tekniset ratkaisut, joilla sähkömagneettiset häiriöt 
saadaan poistetuksi. 
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HÄIRIÖMEKANISMEJA
Vuotovirrat 
Kolmivaiheisella sähköjohdolla vaihejohtimien virtojen 
summa on nolla symmetrisessä kuormitustilanteessa. Kun 
kuormitus jakautuu epätasaisesti eri vaiheille, virtojen 
summa, joka ei enää olekaan nolla, kulkee maassa sellaista 
reittiä, jota se helpoimmin pääsee. Paluuvirta voi kulkea 
muutakin kuin pelkästään PEN-johdinta pitkin. Mikä-
li laitteiden maadoitetut osat koskettavat sähköä maahan 
johtavia rakenteita, kuten vesijohtoja, kaukolämpöputkia 
tai betonirautoja yms., vuotovirrat voivat kulkea näitä pit-
kin syöttöpisteeseen. 

Nelijohdinjärjestelmässä on kolme vaihejohdinta ja PEN-
johdin. Erillistä suojajohdinta ei ole, vaan yksi johdin toi-
mii sekä paluu- että suojajohtimena (PEN). Maadoitettu-
jen sähkölaitteiden rungot on yhdistetty PEN-johtimeen 
ja rungot ovat usein sähköisesti yhteydessä rakenteiden 
johtaviin osiin. Nelijohdinjärjestelmässä vuotovirta kul-
kee osaksi PEN-johtimessa ja osaksi rakenteissa. Esimer-
kiksi vesijohtoputkessa saattaa kulkea kymmenien am-
peerien vuotovirta. Vuotovirta aiheuttaa magneettikenttiä 
kulkutienään käyttämiensä rakenteiden ympärille. Myös 
johto, jonka syöttämästä virrasta kaikki ei palaa PEN-
johdinta pitkin, aiheuttaa ympärilleen periaatteessa yhtä 
suuren magneettikentän, kuin rakenteissa seikkaileva vuo-
tovirta. 

Viisijohdinjärjestelmässä on kolme vaihejohdinta sekä 
nollajohdin(N) ja suojajohdin(PE) erikseen. Suojajohdin 
yhdistää sähkölaitteiden rungot suojamaadoitukseen ja 
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nollajohdin johtaa paluuvirran. Viisijohdinjärjestelmässä 
paluuvirran kulkutie on täysin määritelty, eikä vuotovir-
toja pääse syntymään rakennuksen sisäisessä epäsymmet-
risessä kuormitustilanteessa. 

Sähkönjakeluverkosta tulevat 
korkeataajuiset häiriöt 

Korkeataajuiset häiriöt voidaan jakaa symmetrisiin ja epä-
symmetrisiin. Symmetriset häiriöt ovat taajuudeltaan ver-
kon perustaajuuden 50 Hz monikertoja. Vaihejohtimien ja 
nollajohtimen yliaaltovirtojen summa on nolla, aivan kuin 
perustaajuisenkin virran. Epäsymmetriset häiriövirrat taas 
eivät katso vaihesymmetriaa, vaan ne etenevät sähköver-
kossa periaatteessa mitä tahansa johtimia käyttäen. Epä-
symmetrisillä häiriöillä ei ole yksiselitteistä taajuutta, vaan 
ne ovat epämääräinen sarja virtapiikkejä. 

Symmetrisiä yliaaltoja sähköverkkoon aiheuttavat mm. 
oikosulkumoottorit,  muuntajat,  tasasuuntaajat  ja taajuus-
muuttajat. Tasasuuntaajien ja taajuusmuuttajien toiminta 
perustuu useita kertoja verkkojaksossa tapahtuviin kyt-
kentöihin. Kytkennöillä tehtävä verkkovirran “pilkkomi-
nen” synnyttää yliaaltoja. Tällaisten laitteiden määrä on 
jatkuvasti kasvussa, joten myös yliaaltopitoisuus sähkö-
verkossa lisääntyy. 

Kun kuormitetussa virtapiirissä avataan tai suljetaan 
kytkin, syntyy jännitepiikki. Erilaiset kytkentätapahtu-
mat, joita sähköverkoissamme on nykyään valtavasti edel-
lä mainittujen kytkentätekniikoita käyttävien laitteiden 
ansiosta, aiheuttavat verkkoon symmetristen yliaaltojen 
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lisäksi epäsäännöllisiä korkeataajuisia häiriöitä. 

Sähköverkkoon indusoituu häiriöitä myös sähköverkon 
ilmajohtojen antennivaikutuksen kautta. Radiolähettimen 
kenttä indusoi kaapeleihin ja avojohtoihin häiriöjännittei-
tä, jotka etenevät johdoilla varsin esteettömästi. Näiden 
kenttien lähteitä voivat olla tutkat, radiolähettimet, tuki-
asemat tai muualla sähköverkossa esiintyvät kytkentöjen 
häiriöpiikit. 

Mikäli vaihe- ja nollajohtimet eivät ole suodatettuja ja 
suojamaadoitusjohtimet ja kaapelien suojavaipat oikein 
kytkettyjä, häiriö siirtyy sisälle rakennukseen. Tällainen 
häiriö aiheuttaa kaapeleiden läheisyyteen kentän, joka 
saattaa olla huomattavasti suurempi kuin rakennuksen 
ulkopuolella vallitseva kenttä. 

Ilmateitse välittyvät radiotaajuiset kentät 

Radiotaajuiset sähkö- ja magneettikentät, jotka ovat pe-
räisin radiolähettimistä tarkoituksellisesti tuotettuina tai 
sähköverkosta kytkentätapahtumien lieveilmiöinä, välit-
tyvät ilmateitse. Nämä kentät vaikuttavat herkkiin elekt-
ronisiin laitteisiin sekä myös ihmisen elintoimintoihin. 

SANEERAUSTOIMENPITEITÄ
Hyvä maadoitus

Sähköturvallisuusmääräysten mukaan maadoituksella tar-
koitetaan laitteen johtavan osan yhdistämistä maadoitus-
elektrodiin, joka on maahan kaivettu paljas metallinen 
kappale, lanka, köysi, kisko, levy, putki tms. tai niiden 
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yhdistelmä. Maadoitus tasaa rakennuksen nolla- ja maa-
doitusjohtimien jännite-erot normaaleissa ja suuremmissa 
sähköverkon kuormitustilanteissa. Matalataajuiset sähkö-
kentät, taajuuksiltaan 50 Hz - n. 30 kHz, saadaan kuriin 
hyvällä maadoituksella. Maadoitus tasaa myös hetkellisten 
reletoimintojen ja kytkimien, kulutuslaitteiden, jääkaapin, 
sähkölämmityksen ym. matalataajuiset häiriöpiikit. 

Lisäpotentiaalintasauksella tuetaan maadoitusta kytke-
mällä osa asennuksesta tai laitteistosta betoniraudoituk-
seen tai muuhun johtavaan osaan lähellä käyttöpaikkaa. 
Näin tehdään, jos maadoitusjohdin tulee liian pitkäksi, 
eikä enää pysty riittävästi tasaamaan jännite-eroa nollan ja 
suojamaan välillä. On varottava, ettei potentiaalintasauk-
sella tarjota vuotovirroille parempaa kulkutietä rakenteissa. 

Sähköturvallisuusmääräykset täyttävä maadoituselektro-
di saadaan tavallisesti aikaan, kun liittymisjohdon kanssa 
samaan kaapeliojaan asennetaan 20 metrin pituinen vä-
hintään 16 mm2 poikkipintainen paljas kupariköysi. Usein 
maan johtavuus on kuitenkin niin heikko, että tällainen 
maadoitus on riittämätön häiriösuojauksen kannalta. Hyvä 
maadoitus edellyttää maata, joka on kosteaa ympäri vuo-
den. Maahan kannattaa kaivaa kuparia reilusti riittävän 
syvälle, selvästi routarajan alapuolelle. Usein saadaan ai-
kaan hyvä maadoitus sijoittamalla kupariköysi lenkiksi 
talon ympärille. Merivesi johtaa sähköä hyvin, joten me-
renpohjaan on mahdollista saada erinomainen maadoitus, 
jos maadoitusjohdin ei tule liian pitkäksi. Myös talon vie-
ressä sijaitseva sade- tai jätevesikaivo voi olla hyvä paikka 
maadoituselektrodille. 
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Saksassa on jokainen uusi sähköasennus varustettava pe-
rustamaadoittimella, saksaksi “Fundamenterder”. Perusta-
maadoitin koostuu perustabetonissa olevasta rautarenkaas-
ta, joka kiertää koko perustan. Jos perusta on raudoitettu, 
on raudat yhdistettävä renkaaseen kahden metrin välein. 
Raudoituksen puuttuessa työnnetään maahan metallikep-
pejä, joihin rautarengas yhdistetään. Perusmaadoittimien 
kuvaus löytyy normista DIN 18 015, yksityiskohtaisempi 
kuvaus normista DIN 18 014.

Sähköjohtojen sähkö- ja magneettikenttien 
pienentäminen 

Sisäasennusjohtojen sähkökenttää saadaan pienennettyä, 
kun johdot asennetaan johtavaa materiaalia sisältävään 
asennusputkeen sekä käytetään johtavaa materiaalia sisäl-
täviä jakorasioita ja pistorasioita. Asennusputket ja rasiat 
yhdistetään rakennuksen pääkeskuksen maadoituskiskoon, 
jolloin johtojen aiheuttama sähkökenttä nollautuu sitä pa-
remmin, mitä parempi maadoitus on. 

ProtecSystem -järjestelmä on PVC- ja halogeenivapaa 
putkitusjärjestelmä sähköasennuksiin. Putket ja rasiat si-
sältävät johtavaa materiaalia ja ne poistavat sähköjohdin-
ten aiheuttamat matalataajuiset sähkökentät käytännössä 
kokonaan, mikäli maadoitus on kunnossa. Myös panssa-
riputket ja metallirasiat ovat suositeltavia. Johtojen mag-
neettikenttä saadaan pieneksi käyttämällä asennuksessa 
MJAM-kaapeleita, joissa vaihe- ja nollajohdin on kier-
retty toistensa ympärille. Myös magneettisesta materiaa-
lista, esim. teräksestä, valmistetut asennusputket ja rasiat 
vaimentavat magneettikenttiä. 
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Tärkeintä on saada makuutiloista enimmät sähkö- ja mag-
neettikentät vaimennettua. Jatkuvasti päällä olevat sähkö-
laitteet, kuten jääkaapit ja pakastimet, on syytä keskittää 
mahdollisimman kauas makuuhuoneesta. Jos sulaketaulussa 
on johdonsuoja-automaatit, makuuhuoneen johdoista voi 
katkaista jännitteen sulaketaululta asti katkaisijaa kääntä-
mällä. Kätevämmän järjestelmän saa aikaan asentamalla 
makuuhuoneen johdotukset heikkovirralla toimivan vir-
rankatkaisuautomaatin taakse. Virrankatkaisuautomaatti 
toimii heikkovirtavalvontapiirillä, joka kytkee syöttöjoh-
don sulaketaululta asti jännitteettömäksi, kun viimeinen 
kuormittava laite kytketään pois päältä. 

Mainio innovaatio rakennusten sähköasennuksissa on 
ns. keskitetty ohjausjärjestelmä. Tällaisen järjestelmän 
idea on se, että jakokeskuksesta lähteville energiajohdoil-
le kytketään jännite päälle ja pois älykkään ohjainyksikön 
ohjaamien releiden avulla. 

Ohjainyksikkö ja siihen liittyvät kytkimet toimivat heik-
kovirralla. Älykkään keskitetyn ohjausjärjestelmän etu 
sähkömagneettisten kenttien pienentämisen näkökul-
masta perinteiseen asennusjärjestelmään verrattuna on 
se, että jännitteisiä johtoja on rakennuksessa vähemmän. 
Kun esimerkiksi valot sammutetaan, jännite katkeaa kes-
kuksesta saakka, eikä valokatkaisijasta kuten perinteises-
sä asennuksessa. Lisäksi katkaisijoille vedetään ainoastaan 
heikkovirtaohjauskaapelit, eikä lainkaan energiajohtoja. 
Älykäs ohjausjärjestelmä mahdollistaa myös moninaisia 
automaattisia elämää helpottavia toimintoja. Esimerkiksi 
makuuhuoneen pistorasiat voi kytkeä yön ajaksi jännit-
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teettömiksi ajastimen avulla tai saunan voi laittaa lämpiä-
mään lauantai-iltana. 

Sähkölaitteiden sähkö- ja 
magneettikenttien pienentäminen 

Lamput asennetaan mahdollisimman korkealle. Loiste-
putket aiheuttavat häiriöitä, joten kannattaa valita heh-
kulamppua käyttäviä, maadoitettavia valaisimia. Suositel-
tavia ovat valaisimet, joiden sähkökenttiä on pienennetty 
rakenteellisin ratkaisuin. 

Television ja tietokoneen näyttölaitteen sähkö- ja mag-
neettikentät saadaan pieniksi esimerkiksi rakentamalla 
metallilaatikko laitteen ympärille ja maadoittamalla laa-
tikko. Rautapellistä tehty laatikko paitsi nollaa sähköken-
tän, jos maadoitus on hyvä, myös vaimentaa tehokkaasti 
magneettikenttää. Ruudun kohdalla voi käyttää johtavaa 
lasia tai tavallista lasia ja sen pinnalla läpinäkyvää päälle 
liimattavaa kuparikalvoa. Näiden rakenteellisten toimen-
piteiden lisäksi televisiota katsotaan tietenkin mahdolli-
simman kaukaa. 

Myös laitteiden liitäntäjohdot on suojattava, kuten sisä-
asennusjohdotkin. Muuten laitteiden suojaaminen on lähes 
turhaa. Kannattaa käyttää johtoa, jossa on kierretyt joh-
timet, mikä pienentää magneettikenttää, sekä johtimien 
ympärillä maadoitettua johtavasta materiaalista valmis-
tettua suojavaippaa.

Lattialämmitys sähköllä ei ole suositeltava, koska läm-
mitysjohdot sijaitsevat laajalla alueella ja lähellä lattian 
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pintaa, jolloin sähkömagneettinen vaikutus huoneeseen on 
suuri. Sähkölämmitys ylipäänsä vaatii mittavia johdotuk-
sia ja käyttää paljon virtaa, mikä vaatii huolellista häiriö-
suojausta sähköasennuksien yhteydessä. Paras sähköläm-
mitysratkaisu saattaisi olla vesikeskuslämmitys, jossa vesi 
lämmitetään boilerissa sähkövastuksella. 

Vuotovirtojen aiheuttamien 
magneettikenttien pienentäminen

Sähköverkon aiheuttamia matalataajuisia häiriöitä voi-
daan torjua viisijohdinjärjestelmällä. Tämä merkitsee sitä, 
että verkon nollajohdon lisäksi jokaiseen maadoitettavaan 
laitteeseen kytketään erillinen suojamaadoitusjohto. Lait-
teiden rungot yhdistetään suojamaahan ja nollajohto kyt-
ketään suojamaahan vain yhdessä rakennuksen pisteessä. 
Tällöin nollavirta kulkee vain nollajohtimessa, eikä hae 
tietään johtavia rakenteita pitkin. 

Suomessa kaikki uudet sähköasennukset tehdään nykyis-
ten sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti viisijohdinjär-
jestelminä. Jotta maassa ja rakenteissa kulkevat vuotovirrat 
saataisiin kokonaan eliminoitua, paras olisi viisijohdinjär-
jestelmä, jossa rakennuksen suojajohdin vedetään muunta-
molta asti. Sähköturvallisuusmääräykset eivät kuitenkaan 
velvoita jakeluyhtiötä siihen. Lisäksi olisi suuri lisäkustan-
nus vetää suojajohdin erikseen kaikille runkojohdoille. 

Mikäli rakennuksessa on käytössä nelijohdinjärjestelmä, 
häiriösuojauksen kannalta on ehdottomasti parasta saneera-
ta se viisijohdinjärjestelmäksi. Jos tämä ei ole mahdollista, 
rakenteissa kulkevia nollavirtoja voi periaatteessa rajoittaa 
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katkaisemalla metallisia vesi- ja lämpöputkia ja asentamal-
la väliin muoviputkea. Liittymisjohdon voi varustaa ns. 
imumuuntajalla, joka saa aikaan sen, että nollavirta palaa 
mieluummin PEN-johdinta pitkin imumuuntajan kautta 
kuin jotakin muuta reittiä maassa ja rakenteissa. 

Sähköverkosta tulevien häiriöiden 
vähentäminen

Korkeataajuisia symmetrisiä yliaaltoja saadaan pienennet-
tyä asentamalla liittymisjohdolle yliaaltosuodatin, jossa on 
kondensaattorit vaihejohtimien välillä. Korkeille taajuuk-
sille kondensaattori näyttää oikosululta, ja korkeat taajuu-
det eivät pääse suodattimen ohi. 

Sähköverkon kautta tulevat epäsymmetriset häiriöt vaa-
tivat toisia ratkaisuja. Häiriö saattaa tulla verkosta liitty-
misjohdon kaikkia johtimia pitkin, jolloin mitkään kon-
densaattorit vaiheiden välillä eivät auta. Epäsymmetristen 
häiriöiden vähentämiseen löytyy erilaisia keinoja. Hyvä 
maadoitus pienentää kaikenlaisia maadoitukseen yhdistet-
tyjen laitteiden rungoissa esiintyviä sähkökenttiä. Maa-
doitusresistanssin pienentäminen edistää suojajohtimessa 
ja rakenteissa etenevien häiriöjännitteiden nollautumista 
maadoituksessa. 

Toinen toimenpide on liittymisjohdon johtimien kor-
keiden taajuuksien impedanssin kasvattaminen. Yksi tapa 
saada tämä aikaan yksinkertaisesti on asentaa ferriittiren-
kaita liittymisjohdon ympärille, jolloin liittymisjohdon re-
aktanssi kasvaa. Verkon perustaajuudella 50 Hz reaktanssin 
lisäys on merkityksetön. Jos rakenteissa kulkee vuotovir-
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toja ts. PEN-johtimen ja vaihejohtimien virtojen summa 
on suurempi kuin nolla, ferriittirenkaat voivat kyllästyä ja 
menettää suojauskykynsä. Tällöin on paras käyttää suo-
dattimina imumuuntajia eli imumuuntajarenkaita, jotka 
myös rajoittavat vuotovirtoja. 

Yksi hyvä keino sekä vuotovirtoja että sähköverkos-
ta tulevia häiriöitä vastaan on käyttää erotusmuuntajaa, 
joka eristää sähköasennuksen jakeluverkosta. Ensiö- ja 
toisiokäämit ovat vain magneettisesti kytkeytyneitä, jol-
loin muuntajan induktanssi suodattaa pois matalataajui-
sia häiriöitä. Erotusmuuntaja voidaan rakentaa myös si-
ten, että se korjaa mahdollista vaihe-epäsymmetriaa, mikä 
ehkäisee nollavirtoja rakenteissa. Korkeataajuiset häiriöt 
pääsevät ensiö- ja toisiokäämien kapasitiivisen kytkennän 
takia erotusmuuntajasta läpi. Niitä vastaan on käytettävä 
erillisiä suodattimia. 

Imumuuntajista ja erotusmuuntajista sekä muista sähkö-
saneeraustarvikkeista saa lisätietoja Suomessa ja Ruotsissa 
toimivilta alan yrityksiltä. 

Ilmateitse välittyviltä radiotaajuisilta 
kentiltä suojautuminen

Radiotaajuisten kenttien pääsyä sisätiloihin on mahdol-
lista rajoittaa tietyillä rakenneratkaisuilla. Periaatteessa 
minimoidaan rakenteiden ja esineiden antennivaikutuk-
set, johdetaan sisälle pääsevä sähkökenttä maahan sekä 
järjestetään magneettikentän absorboituminen rakennus-
materiaaleihin. Suojauksen kannalta optimaalinen ratkai-
su olisi sellaisesta rautapellistä tehty suljettu maadoitettu 
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koppi, jonka magneettinen johtavuus on suuri. Tällaisen 
kopin läpi ei suuritaajuinenkaan sähkökenttä juuri pääse, 
ja magneettikenttä kulkeutuu raudassa ja absorboituu siinä. 
Käytännössähän suljettu teräskoppi ei tule missään ni-
messä kysymykseen, joten on haettava järkevämpiä ti-
lanteeseen sopivia ratkaisuja, joilla kentänvoimakkuuksia 
voidaan pienentää. Tärkeintä on saada makuuhuoneen 
sähköympäristö rauhalliseksi, joten kannattaa aloittaa re-
montti sieltä.
 

Saatavissa on kuparifoliolla tai hiilikuituverkolla varus-
tettua tapettia, jolla sisäseinät vuorataan. Kaikkien sei-
näpintojen tapetit yhdistetään toisiinsa sekä rakennuksen 
suojamaadoitukseen. Niin ikään saatavissa on ikkunaver-
hoja, jotka on osin valmistettu johtavasta materiaalista. 
Myös verhot voidaan yhdistää suojamaadoitukseen. Ik-
kunoihin on saatavissa ohutta, osin läpinäkyvää kupari-
kalvoa, tai sitten voidaan käyttää ikkunoina lankalasia tai 
johtavaa lasia. 

Lisäksi on minimoitava varsinkin korkealle asennettujen 
metallirakenteiden antennivaikutus. Korkealle asennetut 
metalliset ilmastointiputket ja kattolämmityselementit 
toimivat antenneina, jotka sieppaavat ilmasta sähkömag-
neettisia signaaleja. 

Se, että tällaisia virityksiä joudutaan tekemään, on vali-
tettavaa. Pitkällä tähtäimellä ratkaisuna on oltava sähkö- 
ja tietoliikennetekniikan parantaminen siten, että haitta-
vaikutukset ympäristöön saadaan poistettua. 
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TURVALLISTA
VALOKAAPELITEKNIIKKAA
Valokaapelitekniikkaa alettiin toteuttaa jo 1970-luvulla. 
Nykyisin sen avulla voidaan satelliittiyhteyksien sijaan hoi-
taa jopa valtamerten välisiä yhteyksiä. Valokaapelitekniik-
ka on turvallista ja häiriötöntä. Käytännössä valokaapelin 
lähelle voi laittaa vaikka kuinka herkkiä teknisiä laitteita 
ilman, että laitehäiriöitä syntyy. 

Valokaapelin sisällä on eriste- ja lujitekerroksia sekä va-
loa johtava lasi- tai muoviseoksesta tehty ydin. Sähköisessä 
muodossa oleva viesti muunnetaan valopulsseiksi nopeas-
ti moduloitavilla laserdiodeilla ja johdetaan valokaapelin 
päähän. Valo on näkyvää tai infrapunavaloa riippuen la-
sikuidun vaimennusominaisuuksista. Tiedonsiirrossa py-
ritään käyttämään sellaista taajuutta, jolla vaimennus on 
mahdollisimman vähäinen. Kaapelia pitkin välitetty viesti 
otetaan vastaan kaapelin toisessa päässä olevalla vastaan-
ottimella ja muutetaan takaisin sähköiseen muotoon. 

Kiinteä puhelintekniikka, internet-yhteydet, valaistus 
ym. ovat esimerkkejä sovellutuksista, joissa käytetään va-
lokaapelitekniikkaa. Tällä tekniikalla pystyttäisiin hyö-
dyntämään myös dataliikenteessä huomattavasti suurem-
pia tehoja ilman että laitehäiriöitä muodostuisi. 

Valokaapelitekniikassa voisi periaatteessa käyttää hy-
väksi kaikkia niitä spektrin taajuuksia, joita nykyisin on 
rajoitettu radioteitse tapahtuvalle viestinnälle erilaisin so-
pimuksin ja säädöksin. 



Nykyisin valokuitua on voimakkaasti pyritty laajenta-
maan ja se tuodaan kaikkiin uudisrakennuskohteisiin.

Valokuituvalaistus - sähkötön lamppu

Valokuituvalaistuksen kolme peruselementtiä ovat valo-
kuituprojektori, valokuitu ja valaisimet. Valo kohdistetaan 
valokuituprojektorin avulla valokuituun. Valokuitu puo-
lestaan vie valon haluttuun kohteeseen. Valokuidun pää-
te voi sellaisenaan toimia valaisimena, mutta se voidaan 
myös varustaa linssillä, prismalla tai valaisimella. Projek-
tori on siis järjestelmän ainoa sähköinen osa ja itse kuidut 
välittävät vain valoa. 

Sähköturvallisuutta ajatellen valokuitu sopii mainiosti 
vaikkapa saunan valaistukseksi. 
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Valokaapelilla toteutettu valaistus.
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Valokuidut voidaan asentaa hankaliinkin olosuhteisiin, 
kuten veteen, jäähän, kuumaan, kylmään jne. Ne soveltu-
vat hyvin myös räjähdysvaarallisiin tiloihin. Valokaapeli-
valaistusta voi yhtä hyvin käyttää myös erikoiskohteissa, 
kuten veistosten ja patsaiden valaistuksessa. 

Paras ratkaisu ja apu tästä tekniikasta olisi kuitenkin 
sähköherkille, joista herkimmät saavat oireita jopa taval-
lisessa hehkulamppuvalaistuksessa käytettävistä sähkö-
järjestelmistä. Valokuituprojektori, ainoa sähkökenttiä 
tuottava laite, voi sen sijaan olla usean metrin päässä itse 
valaistuspisteestä. 

SÄHKÖHERKÄN SUUNNITTELEMA 
RIVITALOKOTI
Virpi asuu Jämsässä sähkösaneeratussa rivitalohuoneistos-
sa. Virpi on sähköherkkä ja voi paremmin tilassa, jossa on 
alhaiset sähkö- ja magneettikentät. Asuntokaupat tehtiin 
jo ennen talon rakennusvaiheen alkamista, joten hänel-
le tarjoutui mahdollisuus ennalta vaikuttaa myös tulevan 
kotinsa sähköjärjestelmiin. 

Suunnitteluvaiheessa apua saatiin esimerkiksi ruotsalai-
selta sähkösaneerauskonsultilta. Naapurustossa asuva säh-
köteknikko auttoi maadoituksen suunnittelussa. Virpillä 
itsellään oli aktiivinen rooli tietojen kokoamisessa onnis-
tuneen kokonaisuuden luomiseksi. 

Aivan aluksi huonejärjestys päätettiin vaihtaa alkuperäi-
sen peilikuvaksi siten, että makuuhuone sijoitettiin pää-
tyyn. Tämä ratkaisu tehtiin sen vuoksi, että vältyttäisiin 
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altistumasta mahdollisille naapurin sähkölaitteiden tuot-
tamille sähkö- ja magneettikentille. Magneettikentät tu-
levat vaivatta seinärakenteiden läpi. 

Tavallisten sähkötarvikkeiden sijasta asennettiin suo-
jattuja johtoja, pistorasioita ja katkaisijoita. Valaistuksena 
käytetään hehkulamppuja, joissa on metallinen maadoi-
tettu kupuverkko ympärillä. 

Maadoitus kruunaa kaiken

Sähköverkon kasvava ongelma ovat häiriöjännitteet, joita 
syntyy mm. avattaessa ja suljettaessa kytkimiä eri puolilla 
sähköverkkoa. Verkkoon eksyy myös yhä enemmän radio-
taajuisia signaaleja. Nämä häiriöt välittyvät sähköverkkoa 
myöten sisälle rakennuksiin ja vaikuttavat herkkiin elektro-
nisiin laitteisiin sekä ihmisiin. Sähköasennuksen maadoitus 
nollaa suojajohtimessa ja sähkölaitteiden metallirungoissa 
esiintyviä häiriöjännitteitä ja estää niiden leviämistä raken-
nuksessa, jos maadoitus on hyvä, eli jos maadoituselektro-
din maadoitusimpedanssi on riittävän pieni. 

Virpin rivitalokodin maapohja on savimaata, joten se joh-
taa hyvin sähköä. Asunnossa päätettiinkin käyttää omaa 
maadoitusta. Normaalin sähköverkon maadoitusratkaisun 
sijasta asuntoon tehtiin oma neutraalimaa, joka on kytket-
ty yhdestä pisteestä sähköverkon viisijohdinjärjestelmään. 

Maadoitusverkosto rakennettiin kuparikaapeleista ja kai-
vettiin routarajan alapuolelle ulottumaan 4-5 metrin pää-
hän rakennuksesta renkaaksi talon ympärille. Asuntoon 
tulevat sähkö-, antenni- ja puhelinkaapelit ovat kaikki 
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suojattuja neutraalimaan alueella metallisella neutraali-
maahan kytketyllä suojaputkella. Kaapelit kulkevat talon 
sähkökeskuksesta Virpin asuntoon eri reittiä kuin muiden 
asukkaiden huoneistoihin. Myös kaikki asunnon sisäpuo-
lella olevat laitteet ja johtimet on kytketty neutraalimaa-
han. Sähkökeskus on sijoitettu varaston ulkoseinään ja 
suojattu metalliovilla. 

Kun Virpin asunnosta mitattiin sähkökentät ja verrat-
tiin tuloksia asunnoissa yleensä esiintyviin kentänvoimak-
kuuksiin, voitiin havaita, että kenttävoimakkuudet olivat 
pudonneet sadasosaan.  

Aro Martti, Sähköisiltä häiriöiltä suojatut huoneet. (1972) Rakennushallitus
Häkkinen, E., Fallström K., Haapalinna A., Häiriöt mittauksissa. (1996) TKK, Säh-

kötekniikan osasto, mittaustekniikan laboratorio
Kelhä, V., Berglund, P. Magneettisesti suojatun huoneen rakentamisesta. (1975) VTT, 

Kojetekniikan laboratorio
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LUKU 10

HYVÄ TYÖYMPÄRISTÖ
Erja Tamminen 

Teknistyvässä työympäristössä laitteet 
häiritsevät jo toistensa toimintaa. Ihminenkin 
on herkkä instrumentti. Voiko työntekijä 
hyvin tekniikan keskellä? Edistyksellinen 
työympäristö on sähkösaneerattu toimisto, jossa 
jaksaa työskennellä ja tekniikkakin toimii.

Nykyaikana ihminen viettää yhä lisääntyvässä määrin ai-
kaa työpaikallaan ja etätyön parissa. Työympäristön kai-
killa osatekijöillä on suuri merkitys terveydelle, työkyvyl-
le ja hyvinvoinnille. Toimivaa työympäristöä luotaessa on 
perinteisesti kiinnitetty huomiota hyvään ergonomiaan ja 
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valaistukseen, parempaan sisäilman laatuun, sosiaaliseen 
hyvinvointiin ja työntekijöiden motivointiin. Työstä pois-
saoloja on pyritty ehkäisemään ja työssä jaksamista edis-
tämään. Työntekijä onkin yritykselle arvokas voimavara, 
jonka työkyvystä kannattaa pitää huolta. Työterveyshuolto 
joutuu väistämättä Suomessakin uusien haasteiden eteen, 
kun yhä useammat työntekijät kertovat saavansa oireita 
työympäristön elektronisista laitteista. Sähkölaitteiden 
kemikaalipäästöt ja sähkömagneettinen säteily yhdessä 
saattavat olla oireiden perimmäinen syy. 

Kuormitusta voidaan vähentää lähes samankaltaisilla toi-
menpiteillä, joita kodin sähkösaneerauksessa on käytetty 
(luvut 9 ja 11). Näin pyritään minimoimaan sekä toimis-
ton omien laitteiden että ympäristön sähkömagneettisten 
kenttien tuottamia häiriöitä. Ruotsissa ja Saksassa on jo 
vuosia kiinnitetty huomiota työpaikkojen sähkömagneet-
tisten kenttien madaltamiseen. Tähän toimenpiteeseen on 
ryhdytty kahdestakin syystä. Toisaalta on haluttu ehkäistä 
ennalta terveyshaittoja, toisaalta suojella herkkiä elektroni-
sia laitteita toisten laitteiden ja sähköjärjestelmien teknisiltä 
häiriöiltä. Ruotsissa suuret yritykset SAS ja Scandia ovat 
jo 2000-luvun alussa sähkösaneeranneet toimipisteitään. 
Yritysten henkilöstöosastoilla huomattiin, että toimenpi-
teen jälkeen työstä poissaolot vähentyivät. 

TYÖPAIKAN SÄHKÖSANEERAUS 
Jokainen sähkösaneerauskohde on yksilöllinen ja asettaa 
suunnittelijalle uusia haasteita ja asenteita elektroniikan 
käyttöön. Tehtävä vaatii ammattitaitoa ja asiaan paneu-
tumista. Laite- ja asennustyöt kuuluvat pätevöityneelle 
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sähköalan ammattilaiselle. Kaikki alkaa säteilytasojen 
mittauksesta. 

Lähtökohtana suunnittelu ja mittaus 

Aluksi on hyvä laatia mahdollisimman kattava sähkösa-
neeraussuunnitelma kustannusarvioineen. Toimiston ma-
talataajuiset sähkö- ja magneettikentät sekä sähköverkon 
häiriösignaalit kartoitetaan mittauksen avulla. Vastaavasti 
korkeataajuiset langattoman teknologian tehotiheydet ja 
työpisteen ulkopuolelta tulevat signaalit mitataan. 

Sähkö- ja magneettikenttien mittaus on syytä suorittaa 
ensin siten, että virta katkaistaan sähkötaulun pääkat-
kaisijasta, jolloin selviää vallitseva matalataajuinen taus-
tasäteilytaso. Kun virta on jälleen kytketty päälle, mita-
taan pistemäiset, sähkölaitteiden ja itse sähköjärjestelmän 
työympäristöä kuormittavat vaikutukset. Mittaustietoa 
voidaan myös kerätä ja rekisteröidä vaikkapa vuorokau-
den ajalta kenttävoimakkuuksien seuraamiseksi. Vaihte-
lu matalien taajuuksien kohdalla riippuu muun muassa 
lähistöllä mahdollisesti samanaikaisesti käytössä olevien 
sähkölaitteiden, kuten teollisuuskoneiden, tehonsäätimien 
ja hissien käytöstä. Mittaukset suoritetaan eri puolilla tilaa, 
myös lähellä lattiaa alapuolella olevien sähkökaapelointien 
tai kaukolämpöputkien tuottamien matalataajuisten kent-
tien selvittämiseksi. Vastaavasti seinärakenteiden lähellä 
sähköverkon mahdolliset häiriöt sekä toimiston laitteiden 
muodostamat lähikentät mitataan. Myös ulkopuolelta tu-
leva radiotaajuinen säteily on tärkeätä dokumentoida. Se, 
minkä tyyppisiä kenttävoimakkuuksia keskimäärin esiin-
tyy ja millä taajuudella, vaikuttaa myös saneeraussuunni-
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telman sisältöön. Korkea- ja matalataajuisten kenttien sa-
neeraus edellyttää eri toimenpiteitä ja materiaaleja (katso 
luvut 9 ja 11). 1,2,3

Toimiston sähkötyöt 

Joskus tilanne edellyttää sähkötöiden uusimista. Laaditta-
essa suunnitelmaa toimiston sähköverkon saneerauskustan-
nuksista on huomioitava, että uuden ja vanhan rakennuksen 
saneerauksessa on eroja sekä kustannuksissa että teknisis-
sä ratkaisuissa. Uuden sähkösaneeraaminen on helpom-
paa kuin jo valmiissa toimistorakennuksessa suoritettavat 
muutostoimenpiteet. Vanhassa rakennuksessa kaapeloinnit 
ja putkitukset on usein viety jo valmiisiin rakennuskom-
ponentteihin ja purkaminen voi olla työlästä ja kallista. 
Vanhat pinta-asennukset sen sijaan on helpompi purkaa. 

Toimiston sähkötyöt voidaan uusia suojatuilla pinta-asen-
nuskaapeleilla, joissa on metallivaippa. On myös olemassa 
pinnaltaan sähköä johtavia kaapeleita, jotka maadoitettuina 
madaltavat sähkökentät alhaiselle tasolle. Magneettikent-
tiä voidaan minimoida käyttämällä kierteisiä kaapeleita, 
jolloin vaihe- ja paluujohtimen magneettikentät suureksi 
osaksi kumoavat toisensa. Nykyisin vielä yleisesti käytössä 
olevissa asennuksissa johtimet kulkevat yhdensuuntaises-
ti toisistaan irrallaan, jolloin ne muodostavat magneetti-
kenttiä. 

Työtilan sähkösaneerauksessa maadoitusratkaisut ovat 
tärkeitä. Epäonnistuessaan maadoitus muodostaa lisä-
ongelmia, joten sen laatuun on perusteltua panostaa. 
(Maadoituksesta on asiaa luvussa 9.) 
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Suodata sähköä
Verkkosähkön häiriöitä voidaan suodattaa ja vaimentaa 
erotusmuuntajan ja suodatinpiirien avulla jo järjestelmän 
sisääntuloliittymässä. Häiriöitä sähköverkkoon tuotta-
vat esimerkiksi etäluettavat sähkömittarit, muuntajat, 
energiansäästö- ja LED-lamput, himmentimet, langa-
ton teknologia latureineen jne. (Suodattimista kerrotaan 
luvussa 9.)

Järkiperäinen työympäristö

Sähköympäristöä voidaan pistemäisesti parantaa pienillä 
toimenpiteillä. Ylimääräiset jatkojohtokimput ynnä muut 
liitännät kannattaa siivota pois työtasojen alta. Perintei-
set jatkojohdot voi korvata suojatuilla metallivaipallisil-
la kaapeleilla ja niidenkin määrää järkiperäistää. Eräät 
sähkölaitteiden käyttämät muuntajat muodostavat suuria 
sähkö- ja magneettikenttiä. Ne kannattaa sijoittaa suoja-
tuilla jatkojohdoilla etäälle käyttäjästä. 

Laitteita hankittaessa on syytä harkita, pitääkö jokaisella 
olla työhuoneessa oma tulostin ja kopiokone. Jotkut tulos-
timet vapauttavat huoneilmaan haitallisia kemikaaleja, sa-
moin kopiokoneet. Nämä laitteet voisi sijoittaa keskitetysti 
työtilan yhteyteen, hyvin ilmastoituun erilliseen huonee-
seen. Ilmanpuhdistimien ohella viherkasvit puhdistavat 
myös tehokkaasti ilman kemikaalipäästöjä.

Mikroaaltosäteilyltä suojautuminen

Ulkopuolisilta matkapuhelintukiasemilta ja muilta lan-
gattomilta verkoilta voit suojautua luvussa 11 esitetyillä 
materiaaleilla – maaleilla, kankailla, tapeteilla ja verkoilla. 
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TYÖPISTEEN VALAISTUS 
Väitetään, että valo karkottaa masennusta ja apatiaa. Riit-
tävä valaistus parantaa työtehoa ja vähentää näkörasitusta. 
Työympäristön kohdevalaisimet ovat perinteisesti ener-
giansäästö- tai LED-lamppuja. Suuri osa valaisimista 
toimii hakkurivirtalähteellä ja niiden pulssimainen sätei-
ly voi aiheuttaa näkörasitusta ja muodostaa häiriöpiikkejä 
sähköverkkoon. Häiriökentät leviävät, mikäli valaisimissa 
on metallisia, maadoittamattomia rakenteita. Tavallinen 
220 V:n hehkulamppu on suositeltavampi kohdevalaisin. 
Hehkulamppuja, niin sanottuja vasaralamppuja, on mark-
kinoilla edelleen saatavilla.

Useimpien LED-lamppujen kannassa on hakkurivirtaläh-
de, jolloin niitä ei voi suositella. Lisäksi on LED-lamppuja, 
joiden valaistusta voidaan säätää langattomasti. Näitäkään 
emme voi suositella. Sen sijaan saksalaisella valmistajalla 
on valikoimassa LED-lamppuja, joiden välke on huomat-
tavasti vaimeampi ja niissä on vähemmän radioaaltoja kuin 
tavanomaisissa markettien hyllyillä myytävissä lampuissa. 

LED-valaisimien sininen valo saattaa vaikuttaa haitalli-
sesti näköön ja häiritä unta. Alustavien tutkimustulosten 
mukaan siniselle LED-valolle pitkäaikainen altistuminen 
voi aiheuttaa silmänpohjan ikärappeumaa. Sininen valo voi 
hermokeskuksen kautta häiritä myös unta. 

Markkinoilta löytyy myös suojattuja valaisimia, joiden 
sähkökalusteet ovat kauttaaltaan metallia. Myös polttimon 
ympärillä on metallispiraali. Maadoitettuun pistorasiaan 
kytkettyinä näiden valaisimien kenttävoimakkuudet vai-
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menevat hyvin alhaisiksi. Kenttävoimakkuudet magneetti-
kentän osalta ovat enimmillään 10 nT (nanoteslaa) ja säh-
kökentän 5–10 V/m (volttia per metri). Valaisinmalleista 
löytyy sekä kohdevalaisimia että kattolamppuja.

Himmentimien käyttö valaistuksessa ei ole suositelta-
vaa, sillä ne muodostavat sähköverkkoon häiriöpiikkejä eli 
transientteja. Transientit ovat myös biologisesti vaikuttavia 
ja moni kokee saavansa niistä oireita. Perinteinen valokat-
kaisija on himmennintä turvallisempi. 

Työpaikan riittävästä ilmanvaihdosta kannattaa huoleh-
tia, sillä toimiston huoneilma on täynnä kemikaalipäästöjä. 
Sveriges provnings- och forskningsinstitutetin tekemäs-
sä testissä4 työpaikan ja kodin tavanomaisista valaisimis-
ta, energiansäästölampuista ja hehkulampuista, havaittiin 
vapautuvan (uutena) karsinogeenisiä kaasuja huoneilmaan. 
Tutkimuksessa löydettiin kohtalaisia määriä muun muassa 
fenolia, kresolia, tolueenia, pienempiä määriä myös buta-
nolia, bentsodioksiinia ja formaldehydiä. Energiansäästö-
lampuista vapautuu jonkin verran myös elohopeahöyryjä. 
Vastaavia tutkimuksia on muitakin.

TIETOKONE JA SÄHKÖMAGNEETTINEN 
SÄTEILY

Tietokone on arkipäivää sekä työpaikalla että etätyössä 
kotona. Toimiston sähkösaneerauksessa pitäisikin kiinnit-
tää erityistä huomiota tietokoneen kenttävoimakkuuksiin.

Sähkölaitteille ja elektronisille laitteille on asetettu EMC-
direktiivi, jonka avulla pyritään rajoittamaan laitteiden 
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toisille laitteille aiheuttamia häiriöitä. Laitevalmistaja tes-
taa laitteet ennen niiden markkinoille tuloa ja standardin 
mukaiset laitteet saavat CE-merkin, joka on lisäksi osoitus 
siitä, että laite on sähköturvallinen.5 Ihmiseen kohdistu-
van säteilyn osalta standardit sen sijaan ovat yleensä huo-
mattavasti väljempiä. Poikkeuksia löytyy.

TCO-standardi tietokoneelle
TCO-standardi ja TCO-sertifi kaatti syntyivät Ruotsis-
sa vuonna 1992. TCO asetti elektroniikalle ekologisia 
laatuvaatimuksia, mikä alussa herätti skeptisyyttä, mutta 
nykyisin standardista on kehittynyt maailmanlaajuisesti 
arvostettu. TCO-sertifi kaatti myönnetään elektronisille 
laitteille, jotka sisältävät mahdollisimman vähän ympä-
ristöä kuormittavia haitallisia yhdisteitä. Laitteiden pitää 
esimerkiksi olla suhteellisen äänettömiä, kierrätettävissä 
ja niiden energiankulutuksen on oltava vähäistä.6

TCO asettaa vaatimuksia myös sähkömagneettisille ken-
tille. TCO-sertifi kaatin saanut laite on vähemmän käyt-
täjäänsä altistava. Sertifi kaatti löytyy monista kannetta-
vista ja pöytäkoneista. Listalla ovat muun muassa DELL, 
Samsung sekä Hewlett Packard. 

TCO-normit sähkökentälle esimerkiksi kannettavien tie-
tokoneiden osalta ovat:

- Alueella 5 Hz–2 kHz, enimmillään 10 V/metri 
mitattuna 30 cm etäisyydeltä läppärin etuosaan ja 
laitteen ympäriltä.

- Alueella 2 kHz–400 kHz, enimmillään 1,0 V/m 
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mitattuna 30 cm etäisyydeltä läppärin etuosaan ja 
laitteen ympäriltä.

TCO-normit kannettavien tietokoneiden magneettiken-
tälle ovat:

- Alueella 5 Hz–2 kHz, enimmillään 200 nT mitattuna 
30 cm etäisyydeltä laitteen etuosaan ja laitteen 
ympäriltä.

- Alueella 2 kHz–400 kHz, enimmillään 25 nT mitattuna 
30 cm etäisyydeltä laitteen etuosaan ja laitteen 
ympäriltä.7

Tietokone säteilee
Tietokone säteilee sähkömagneettisen spektrin monella eri 
taajuudella. Koneen käyttäjä altistuu paitsi matalille säh-
kökentän taajuuksille, myös mikroaaltosäteilylle. Litteis-
sä LCD- ja LED-näytöissä matalataajuinen sähkökenttä 
vaihtelee suuresti laitemerkkien mukaan. Radiotaajui-
nen säteily on vuosien varrella lisääntynyt. Tietokoneen 
elektronisten osien välillä liikkuu monenlaisia digitaali-
sia signaaleja, joiden nopeus uusissa koneissa on aivan eri 
luokkaa kuin vanhemmissa. Tietokoneen kellotaajuus on 
noussut 30 vuodessa megahertseistä gigahertsien tasolle. 
Tämä näkyy myös tehoissa ja nopeuksissa. Taajuudet kas-
vavat ja aallonpituudet lyhenevät. Piirikorttien komponen-
tit toimivat tehokkaina lähetinantenneina ja muodostavat 
radiotaajuista säteilyä.8

Ongelmia lisää se, että oheislaitteiden suojaamattomat 
kaapelit ovat tehokkaita säteilyn lähteitä. Lisäksi tietoko-
ne ja sen oheislaitteet sisältävät langatonta teknologiaa. 
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Minimoi tietokoneen säteilyä: valitse 
kaapeli
Kaikkiin uudisrakennuksiin ja sellaisiin kohteisiin, joissa 
tehdään kaapelitöitä, on Viestintäviraston uusien ohjeiden 
mukaan vietävä valokuitu loppukäyttäjälle, perille asti. 
Työpaikoilla, joihin saadaan valokuituyhteys, on jokaisella 
mahdollisuus nopeaan, laadukkaaseen internet-yhteyteen. 
Tietokone voidaan kytkeä suoraan tietoliikennepistokkee-
seen ilman erillistä modeemia.9

Jotta sähkömagneettisen säteilyn kokonaistasoja onnis-
tuttaisiin vähentämään, on valokuidun päätelaitteen oltava 
aina langallinen – ei siis langaton. Tosin jotkut haluavat 
langallisen lisäksi tarjota ainakin satunnaisille vierailijoil-
le, tablettien ja läppäreiden käyttäjille, langattoman vaih-
toehdon. Tällöin on syytä valita reititin, jonka saa käytön 
jälkeen kätevästi kytkettyä pois päältä katkaisijasta. 

Mikäli toimistossa on kuparikaapeli, myös sen kautta on 
mahdollisuus hankkia kiinteä internet. Monilla on kotona 
kiinteä ADSL-yhteys. Tämä on valokuidun ohella toinen 
suositeltava vaihtoehto. Modeemeista kannattaa kytkeä 
pois langattomat ominaisuudet. On lisäksi varmistettava, 
että kyseisen mallin kohdalla toimenpide on mahdollista 
ja mikäli ei ole, niin tällaisen, vain langallisena toimivan 
modeemin voi tilata tehdasasetuksina.

Kytke pois langattomat verkot

Itse tietokoneen hallintapaneelista kannattaa kytkeä pois 
kaikki langattomat toiminnot. Näppäimistö, hiiri, tai itse 
modeemi saattavat sisältää langattomia toimintoja. Yhteys 
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tulostimeen voi myös toimia langattomasti. Kaikki tieto-
koneen oheislaitteet voivat siis kommunikoida keskenään 
langattoman Bluetooth -ominaisuuden avulla.

Pöytäkone vai läppäri?

Litteät LCD-näytöt ovat yleistyneet ja niiden säteily on 
hyvin merkkikohtaista. Markkinoilla on saatavana joita-
kin suositeltavia ratkaisuja tietokoneen näytöksi. Yksi täl-
lainen ulkoinen monitori on 14-tuumainen Lenovo Th ink 
Vision LT1421. Näytön virrankulutus on vain 4.2 wattia, 
mikä verrattuna normaaliin toiminnassa olevaan näyt-
töön (30–50 wattia), on hyvin alhainen. Näyttö saa virran 
ja kuvan USB-portin välityksellä eikä erillistä virtajohtoa 
tai VGA-kaapelia tarvita.

Myös Dell-merkkiset pöytäkoneet soveltuvat monille. 
Eräässä pienessä toimistossa viidelle työntekijälle oli han-
kittu Dell-pöytäkoneet (näyttö U2412M). Sähkö- ja mag-
neettikentät sekä radiotaajuiset kentät olivat hyvin matalalla 
tasolla, kun mitattiin radiotaajuuksia 27 MHz–6 GHz ja 
sähkö- ja magneettikenttää 5 Hz–100 kHz taajuuksilla. 

Pöytäkoneen maadoitukset toimivat yleensä paremmin 
kuin kannettavassa tietokoneessa. Mikäli näyttöruutu 
on riittävän suuri, laitteeseen voidaan ottaa etäisyyttä. 
Itse tietokoneen näytön säteilyä voi myös vaimentaa 
asettamalla sen eteen suojakalvo, joka maadoitetaan. Kal-
vossa on pinnalla metallia ja sähköä johtavalla liimalla 
varustetulla teipillä maadoitettuna se vaimentaa sähkö-
kenttää. Lisäksi kalvo madaltaa radiotaajuista sähkömag-
neettista säteilyä.
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Pienitehoinen tietokone säteilee pääsääntöisesti vähem-
män. Yksi hyvä vaihtoehto on Acer Aspire One -miniläp-
päri, jonka saatavuus tosin ei enää ole kovin hyvä. Yleisesti 
ottaen Intel Atom -prosessoriin perustuvat läppärit ovat 
tekniikaltaan erityisesti herkistyneille hyvin soveltuvia. 
Läppäriin voi vaihtaa SSD (Solid State Drive) -kiinto-
levyn, joka on perinteistä kiintolevyä nopeampi toimin-
naltaan eikä siinä ole magneettia tai muita liikkuvia osia. 
Tavanomaisissa kiintolevyissä on voimakkaan magneet-
tikentän muodostava magneetti.10

Läppärin virtajohdossa voi olla voimakkaasti säteilevä 
muuntaja, jonka tuottamaan säteilyyn on hyvä ottaa etäi-
syyttä. Läppäreihin on olemassa USB-liitännällä varus-
tettuja suojattuja kaapeleita. Läppäriä voi myös käyttää 
pelkästään sen omalla akulla. Läppäriä ei koskaan tule 
käyttää sylissä vaan esimerkiksi pöydällä.

Pöytäkoneen tai läppärin säteilyä voi yleisesti ottaen vä-
hentää valitsemalla LED-taustavaloilla varustetun, metal-
likuorisen näytön. Metallikuoriset koneet maadoitettuina 
säteilevät todennäköisesti vähemmän kuin muovikuoriset 
vastaavat. EMC-laboratorion mittausten mukaan esimer-
kiksi 13-tuumainen alumiinikuorinen Macbook on sähkö-
magneettisesti käyttäjäystävällinen laite. Näytön lasissa ei 
myöskään ole käytetty myrkyllisiä yhdisteitä, kuten arsee-
nia tai bromattuja palonestoaineita. Näytön taustavalo on 
LED. Alumiinikuorisen Macbook-koneen kenttävoimak-
kuus on suhteellisen matala: 1–5 V/m (Volttia per metri). 
Verrattuna toiseen testattavana olleeseen laitteeseen, Fu-
jitsu Siemensiin, Macbook oli huomattavasti parempi. Fu-
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jitsu Siemens tuotti voimakkaan sähkökentän, 2000 V/m, 
eikä testissä maadoittunut kunnolla virtajohdon kautta. 

Monet ovat kokeneet hyötyvänsä myös paristokäyttöises-
tä kirjoituslaitteesta nimeltä Alpha Smart Neon, jollaista 
esimerkiksi toimittajat ovat käyttäneet kriisialueilla, kun 
tietoliikenneyhteydet eivät ole toimineet. Laitteessa on 
muutaman rivin näyttö ja siitä saa näppärästi vietyä tie-
dot tietokoneelle. 

Langallinen näppäimistö ja hiiri

Oheislaitteiden säteilyä ajatellen voi olla perusteltua hank-
kia erillinen, langallinen näppäimistö ja hiiri. Vastaavat 
langattomat versiot säteilevät yllättävän paljon. Esimer-
kiksi hiiren kohdalla on mitattu jopa 1 mW/m2 -tasoisia 
tehotiheyksiä. Hiiren ja näppäimistön langallisten liitän-
täkaapeleiden ympärille voidaan asettaa myös ferriittiren-
kaita häiriöiden ehkäisemiseksi.

Suojaa keskusyksikkö

Pöytäkoneen keskusyksikön lisäkotelointi metallilla (me-
talliverkolla, rautapellillä tai μ-metallilla) sekä huolelli-
nen maadoitus pienentävät sekä radiotaajuista säteilyä että 
matalataajuisia kenttiä. Keskusyksikkö kannattaa sijoittaa 
mahdollisimman etäälle käyttäjästä pitkällä kaapelilla. 
Kaapeleita on saatavilla jopa 10 metrin mittaisena ja mi-
käli on mahdollista, tulisi aina käyttää suojattuja kaape-
leita suojaamattomien sijaan.

Tuuleta tietokonetta ennen käyttöönottoa

Uudesta tietokoneesta vapautuu huoneilmaan palonesto-



272 HYVÄ TYÖYMPÄRISTÖ

kemikaaleja ensimmäisinä viikkoina. Ne saattavat vaikut-
taa ihmisen hormonitoimintaan ja hermostoon haitallisesti 
(katso luku 8). Tuuleta tietokonetta tyhjäkäyttämällä sitä 
hyvin ilmastoidussa tilassa ainakin kaksi viikkoa ennen 
käyttöönottoa. 

Ehkäise näyttöpääteoireilua

Moni päätteellä pitkiä työpäiviä tekevä saattaa kärsiä pään-
särystä, silmäoireista tai nukahtamisvaikeuksista. Laittei-
den käyttöä tulee välttää kotona iltaisin, koska ne saatta-
vat vaikuttaa uneen.

Näytön väriasetuksista voi tarkistaa värien lämpivyyden. 
Sinisen valon estämisen suojalaseilla on todettu helpotta-
van nukahtamista.11 Tietokoneeseen voi ladata veloituk-
setta ohjelman, joka vähentää sinisen värin komponenttia. 
Ohjelma muuttaa näytön värilämpötilaa vuorokaudenajan 
mukaan. Silmälasien linsseihin voi myös hankkia Blue 
Control -pinnoitteen sinisen valon säätelemiseksi. Lisäksi 
voit säätää näytön kirkkautta, tekstin kokoa ja kontrastia 
itsellesi sopivaksi.

WLAN JA KIINTEÄ SISÄVERKKO
WLAN:in (Wireless Local Area Network) yleisimmät 
käyttötaajuudet ovat 2,4 GHz ja 5–5,8 GHz. Kannettavien 
tietokoneiden ja WLAN-tukiasemien välillä kulkee data-
paketteja pulsseina. Perustaajuuden lisäksi WLAN käyttää 
hyvin matalia taajuuksia välillä 50–500 Hz ja reititin lä-
hettää lisäksi laitetunnustaan 10 hertsin taajuudella. Näitä 
matalia taajuuksia löytyy ihmisen hermojärjestelmästäkin.



Mikäli toimistoon on mahdollista saada ainoastaan lan-
gaton internet-yhteys (3G, 4G tai 5G), voidaan toimiston 
sisäinen verkko siitä huolimatta toteuttaa langallisena. 
Tällöin sisäverkko rakennetaan niin, että WLAN-tuki-
asemasta on langaton yhteys vain yhteen laitteeseen, rei-
tittimeen, ja siitä eteenpäin tiedonsiirto tapahtuu langal-
lisena, kaapeleita pitkin. 
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WLAN-tukiasema ja reititin sijoitetaan mahdollisimman 
etäälle työasemista. Ne kannattaa sijoittaa huoneeseen, 
jossa oleskellaan harvoin, esimerkiksi eteiseen. WLAN-
tukiasemaksi ei kannata valita ympärisäteilevää mallia, 
vaan laite joka kohdistaa säteilyn. Lisäksi jokaisesta toi-
miston työpisteestä kannattaa kytkeä pois kaikki langat-
tomat yhteydet tarpeettomina. Tämä lähiverkkoratkaisu 
vähentää säteilyä merkittävästi verrattuna siihen, että jo-
kaisessa työpisteessä käytettäisiin langatonta teknologiaa.

Langattomat yhteydet toimistotilassa, jossa yksittäiset työasemat on liitetty 
kaapeliverkkoon.

3G

4G

5G

WLAN-
tukiasema REITITIN
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Kotona tai hyvin pienessä toimistossa, jossa on vain 2–4 
työpistettä, voidaan käyttää niin kutsuttua ”mokkulabok-
sia”, joka on vaivaton asentaa. Mokkulaboksin eli WLAN-
reitittimen USB-porttiin kytketään mokkula ja Ethernet-
portteihin kaapelit työasemiin.

Mikäli sisäverkko kuitenkin toteutetaan langattomana, 
on hyvä tietää, että monessa WLAN-reitittimessä on te-
honsäätö, jolla sen mikroaaltosäteilyä voidaan vaimentaa. 
Teho kannattaa optimoida siten, että se on mahdollisimman 
alhainen mutta ei silti heikennä yhteyksien toimivuutta. 
Mikäli yhteys halutaan luoda mokkulan avulla, voidaan 
mokkula viedä USB-jatkojohdolla etäälle käyttäjästä tai 
WLAN-reitittimestä. Yhteyden parantamiseksi voidaan 
vielä käyttää erillistä antennia.

TOIMISTON PUHELINRATKAISU
Nykytiedon valossa kiinteä puhelinratkaisu on se kaik-
kein turvallisin. Tosin monilla työpaikoilla on siirrytty 
langattomaan vaihtoehtoon, koska perinteinen lankapu-
helinverkko ajetaan alas. Mikäli kuparikaapeli on kiin-
teistössä edelleen jäljellä, tai vaihtoehtoisesti valokuitu, 
voidaan hankkia kiinteän internet-yhteyden rinnalle net-
tipuhelin.

Nettipuhelimena voidaan käyttää myös perinteistä lan-
kapuhelinta, joka kytketään kiinteään verkkoon nettipu-
helin- eli VoIP-sovittimen avulla. Sovittimessa on liitäntä 
sekä lankapuhelinta että muuta laitetta (yleensä tietokone) 
varten, jolloin puhelinta ja tietokonetta voidaan käyttää 
samanaikaisesti. Tietokonetta ei kuitenkaan tarvita net-
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tipuhelimella soitettaessa. Toimistokäyttöön soveltuvia 
nettipuhelinmalleja on useita ja puheluiden hinnat ovat 
huomattavasti edullisempia kuin perinteisellä lankapuhe-
limella soitetut puhelut. 

Pöytä-GSM-puhelin oikein asennettuna voi myös olla 
toimiva ratkaisu. Puhelinlaitteesta viedään yhteys koak-
siaalikaapelilla kiinteistön ulkopuolelle, tavallisesti katol-
le sijoitettuun erillisantenniin. Mittausten mukaan tämä 
asennustapa vähentää säteilyä sisätiloissa verrattuna esi-
merkiksi tilanteeseen, jossa käytössä olisi pelkästään mat-
kapuhelinyhteys. 

Mikäli matkapuhelinta käytetään toimistossa, kannattaa 
mobiilidata ja WLAN-toiminto kytkeä pois päältä ja säi-
lyttää kännykkää vaikka ikkunalaudalla, josta se saa hy-
vän kontaktin tukiasemaan ja säteilee vähemmän. Puhut-
taessa tulee käyttää aina handsfree-laitetta. Neuvottelujen 
ajaksi matkapuhelimen voi asettaa lentotilaan ja WLAN-
toiminnon sulkea. Sama pätee tablettiin.

Työmatkalla ollessa matkapuhelimeen ei tulisi puhua 
autossa tai junassa. Esimerkiksi auton metallikorin vaiku-
tuksesta matkapuhelin nostaa tällaisessa tilassa tehojaan, 
koska signaali tukiasemaan vaimenee. Liikkuvassa autossa 
matkapuhelin etsii lähintä tukiasemaa ja säteily voimistuu. 
Autoon kannattaa hankkia ulkoinen antenni. Tämä paran-
taa puheluiden laatua ja altistaa käyttäjäänsä vähemmän.

Kun halutaan noudattaa varovaisuutta, kaikkien laittei-
den käyttöaikaa tulee vähentää ja ottaa niihin tarvittava 
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etäisyys. Elektroniset laitteet tulee sulkea pidettäessä tau-
koa, tai kun työskentely lopetetaan. 

SÄHKÖHERKKÄ KIRJANPITÄJÄ TEKEE 
ETÄTYÖTÄ HIRSITALOSSA
Kaija on sähköherkkä kirjanpitäjä, joka asuu ja tekee etä-
työtä satavuotiaassa hirsitalossa itäisellä Uudellamaalla. 
Periaatteessa kaikki tekniset ratkaisut, jotka Kaijalle on 
valittu, soveltuvat muillekin, jotka haluavat noudattaa va-
rovaisuusperiaatetta ja ehkäistä ennalta sähkömagneetti-
sen säteilyn riskejä. 

Kaijan hirsitalo sijaitsee vehmaassa maalaismaisemassa, 
eikä sen lähistöllä ole voimalinjoja, muuntamoita, rauta-
tietä tai matkapuhelinmastoja. Asuinympäristö on mones-
sa suhteessa ihanteellinen sähköherkkyydestä kärsivälle. 
Asuntoa valittaessa ympäristö olikin se lähes tärkein kri-
teeri, koska asuinympäristöön ei pysty jälkikäteen juurikaan 
vaikuttamaan. Kaijan pari aiempaa asuntoa kerrostalossa 
herkistivät häntä reagoimaan sähkömagneettisille kentille. 

Monet kerrostalon naapureista luopuivat lankapuheli-
mista ja hankkivat älypuhelimia, tabletteja ja muita pää-
telaitteita (WLAN, mokkula), joten mikroaaltosäteily 
lisääntyi. Kerrostaloasunto, jossa herkistyminen eteni, si-
jaitsi korttelin sisäpihalla. Viereisen kerrostalon vesirän-
niin oli asennettu tukiasema, jota Kaija ei aluksi huoman-
nut. Sähköherkkyysoireet voimistuivat ja samalla Kaijan 
haave maaseudulle omaan taloon muuttamisesta vahvis-
tui. ”Rakastin Kalliossa asumista, sen keskeistä sijaintia 
työpaikkaani nähden. Olotilani kuitenkin huononi päivä 
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päivältä ja jotain oli tehtävä terveyden ja työkyvyn ylläpi-
tämiseksi», Kaija toteaa. 

Kohteen kartoitus 

Kaijan löytämässä hirsitalossa suoritettiin sekä perusteel-
linen kuntokartoitus että säteilytasojen mittaus ennen os-
topäätöstä. Kaija, kuten moni sähköherkkä, reagoi myös 
homeelle ja kemikaaleille. Ympäristöherkät joutuvat huo-
mioimaan monia asioita asuntoa hankittaessa. Tämänkin 
kiinteistön rakenteet tutkittiin huolellisesti kosteusvau-
rioiden ja haitallisten mikrobien poissulkemiseksi. Hirsi 
rakenteena on hengittävä ja tiivis puu antaa esimerkiksi 
laudoitusta paremmin suojaa myös ympäristön langatto-
mille verkoille. 

Kaija oli alkujaan itse tutkinut myynnissä olevien kiinteis-
töjen sijaintia ja ympäristöä Google maps -palvelun kautta 
internetissä. Google maps -kartalta ja erityisesti katuku-
vapalvelusta näkee esimerkiksi sen, onko lähietäisyydellä 
suurjännitelinjoja tai matkapuhelinmastoja. Osa Google-
maps -sivuston karttakuvista on tosin niin vanhoja, ettei 
uusimpien lähetinantennien sijaintia näy. Operaattoreilta 
tiedusteltiinkin etäisyyksiä mastoihin ja ilmeni, että mat-
kaa kyseiseen hirsitalokohteeseen kertyi kahdesta neljään 
kilometriin. Myös operaattorin tulevista verkkojen laajen-
tamishankkeista pyydettiin lisätietoja. Vaikka kohde oli-
si suotuisa kaupantekohetkellä, tilanne voi vastaisuudessa 
muuttua. Suomessa ei ole julkista rekisteriä, josta mastot 
tai pienemmät tukiasema-antennit ilmenisivät. Fingridin 
sivuilta voi puolestaan tarkistaa suurjännitelinjojen sijain-
nin, mikä on hyvää palvelua. 



Kaijan käytössä on modeemi, josta saa WLAN-ominaisuuden kytkettyä 
pois päältä.
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Kaijan sähkötyöt tehtiin uusiksi suojatulla sähköasennusjärjestelmällä.
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Mittaus on kaiken A & O 
Langattomat verkot ovatkin ehkä se suurin huolenaihe Kai-
jalle. Niinpä kohteen mikroaaltojen tehotiheydet mitattiin. 
Mikroaaltoja tuottavat esimerkiksi matkapuhelinmastot ja 
naapureiden langattomat verkot. Mikroaallot osoittautui-
vat tässä kohteessa riittävän alhaisiksi Kaijan herkkyyttä ja 
hyvinvointia ajatellen. Rakennuksen tontilla tehotiheys oli 
alle 10 μW/m2, mikä on nykyaikana hyvin alhainen taso. 
Kiinteistön sisätiloissa mikroaaltosäteily oli pienimmillään 
3,8 μW/m2. Yläkerran ikkunan kohdalla mikroaaltosätei-
lyn tehotiheydet jonkin verran kohosivat, tasolle 8 μW/
m2. Ikkunan äärellä kentät saattavatkin voimistua, koska 
ikkunalasi on rakenteeltaan hauras ja vaimentaa heikosti 
matkapuhelinlähettimien mikroaaltosäteilyä. Selektiivi-
lasi tosin on tässä suhteessa poikkeus, koska sen pinnalla 
on metallia, joka vaimentaa hyvin asunnon ulkopuolelta 
tulevaa mikroaaltosäteilyä. Erikoisvalmisteiset kankaat 
toimivat kuten selektiivilasi. 

Remonttia kohteessa – sähköt uusiksi 

Yhtä tärkeää kuin mikroaaltotasojen mittaus, oli selvittää 
talon sähköjärjestelmän muodostamien matalien taajuuk-
sien sähkö- ja magneettikentät. Kiinteistön sähköasennus-
järjestelmän matalataajuiset kentät tuottivat Kaijalle jon-
kin verran sähköherkkyysoireita, joten sähköasennukset 
päätettiin uusia yläkerran työhuoneen ja alakerran osalta. 

Pintavedot vaihtuivat suojatuksi putkitusjärjestelmäk-
si. Järjestelmän pintakerros on sähköä johtavaa muovia ja 
maadoitettuna se madaltaa tehokkaasti sähkökentät. Kun 
putkien sisälle asennetaan johtimet kierteisesti, myös mag-
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neettikentät pienenevät. Kaijan talon sähkötauluun asen-
nettiin lisäksi rele, joka vaimentaa sähköverkon makuuti-
loissa öiseen aikaan. 

Etäluettava sähkömittari 

Etäluettava sähkömittari on sijoitettu talon ulkoseinäl-
le päätauluun, josta se lähettää gprs-tekniikalla kerran 
vuorokaudessa tiedon sähkönkulutuksesta sähköyhtiölle. 
Kaija on kokenut saavansa etäluettavasta mittarista jossain 
määrin oireita. Hän eristi päätaulua vasten olevan seinän 
suojamateriaalilla, joka hieman vaimensi mittarin radio-
taajuista signaalia lähetyshetkellä. 

Valaistus

Kyntteliköt toimivat talon tunnelmavalaistuksena, mutta 
varsinainen valaistus perustuu hehkulamppujen käyttöön. 
Seinillä ja työpisteessä on kohdevalaistus ja lukulamppuja. 
Lamput muodostavat vähäisen sähkö- ja magneettikentän, 
koska niiden sähkökalusteet ovat kauttaaltaan metallia ja 
kun pistokkeet kytketään maadoitettuun pistorasiaan, säh-
kökentät vaimenevat. Kaija on varastoinut tulevia päiviä 
varten runsaasti hehkulamppuja, mutta niitä voi edelleen 
hankkia hyvin varustetuista sähköliikkeistä. Myynnissä on 
niin sanottuja vasaralamppuja, joiden hehkulankaa on vah-
vistettu ja niitä voi käyttää tiloissa, joissa esiintyy tärinää 
tai lampun rakenteita kuormittavaa pauketta. Vasaralamput 
ovat perinteisiä hehkulamppuja kestävämpiä. Hehkulam-
put ovat silmälle miellyttäviä, koska niiden valo on inten-
siteetiltään tasainen ja silmän on helppo sopeutua siihen. 
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Etätyöpisteen tekniikka
Kaijan työnantaja on ollut harvinaisen ymmärtäväinen ja 
suhtautunut suopeasti etätyövaihtoehtoon. Etätyö sujuu 
hyvin luovilla järjestelyillä toteutettuna. Kaijan työhuone 
on sijoitettu hirsitalon yläkerran rauhaan. 

Kiinteistöön oli vedetty jo valmiiksi valokuitu, mikä hel-
potti merkittävästi tekniikan tuomista taloon. Valokuitu 
on sähköherkälle hyvä ratkaisu silloin, kun sen päätelaite 
ei ole langaton. Valokuidun päätelaitteeksi on liitetty rei-
titin, josta on kytketty pois kaikki langattomat ominai-
suudet. Kuituun olisi internetin lisäksi mahdollista liittää 
myös TV-lähetysten vastaanotto sekä nettipuhelin. Kaija 
on kuitenkin onnistunut säilyttämään tavallisen lankapu-
helimen, jota hän käyttää pääasiallisena puhelimenaan. 
Matkapuhelinta Kaija ei käytä. 

Tietokone – tärkeä työväline

Tietokone on kirjanpitäjän tärkein työväline. Näyttö täyt-
tää ruotsalaisen TCO-normin asettamat vaatimukset ma-
talataajuisille sähkö- ja magneettikentille. Kaijan koneen 
näyttö on merkiltään Dell U2412M. Itse kone on tyypil-
tään Dell optiplex 7010. Hiiri puolestaan on Microsoftin 
pallohiiri ja näppäimistö merkiltään Key Tronic. Kaijalle 
nämä soveltuvat hyvin, mutta on mahdollista, että joku 
toinen, Kaijaa herkempi, voi saada näistäkin oireita. 

Näppäimistö ja hiiri ovat siis perinteisiä johdollisia apu-
välineitä ja niistä, kuten kaikista työpisteen laitteista, on 
kytketty pois langattomat ominaisuudet. Kaijalla on lisäksi 
näytön edessä suojalevy, jonka pinnalla on metallinen kal-
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vo. Kalvo vaimentaa maadoitettuna näytön muodostamaa 
sähkökenttää. Jatkojohto ja datajohto ovat myös rakenteel-
taan sähkömagneettisilta kentiltä suojattuja kaapeleita. 

Edellä kuvatuilla järjestelyillä Kaija pystyy tekemään 
työtä tietokoneella jopa kahdeksasta kymmeneen tun-
tia päivittäin. Kiireisenä tilinpäätösaikana ylityöt ja lii-
allinen istuminen koneen äärellä saattavat aiheuttaa säh-
köherkkyysoireita, joten tietokoneen käytössä on aina 
noudatettava varovaisuutta. Kaija osaa arvostaa nykyistä 
hyvinvointiaan, joka on pitkälti seurausta uudesta asuin- 
ja työympäristöstä. 
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Noin 40% suomalaisista asuu kerrostaloissa ja asunto on monelle merkit-
tävä elinikäinen investointi. Asuinympäristöön täytyy voida vaikuttaa.
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LUKU 11

ASUINYMPÄRISTÖ JA 
SÄHKÖSANEERAUS
Päivi Rekula

Asuinympäristömme muuttuu huimaa vauhtia. 
Asumisen laatu lähtee rakennusbiologisesta ajattelusta 
ja turvallisen ja terveellisen asuinympäristön 
valinnasta. Rakennusalan ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten arviointia tulisi parantaa ja sähkö-
magneettisten kenttien merkittävä lisääntyminen 
tehdä näkyväksi. Taloteknisiä ratkaisuja ja 
etenkin sähköisiä järjestelmiä tulisi kehittää 
käyttäjälähtöisesti. Tutkimukset valottavat 
mitä vaikutuksia langattomalla teknologialla 
ja eri rakennusmateriaalien ja rakenteiden 
suojaavilla ominaisuuksilla on asumiseen.

TAUSTAA
Saksassa syntyi jo 1960-luvulla kokonaisvaltainen näkemys 
terveellisestä asuinympäristöstä. Rakentamisen laatua halut-
tiin parantaa huomioimalla mahdollisimman monet tekijät, 
kuten rakennusmateriaalien päästöt, kemikaalit, mikrobit, 
radon, home, raskasmetallit, melu ja sähkömagneettinen 
säteily. Eri alojen asiantuntemusta yhdistäen syntyi sovel-
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tava tieteenala nimeltä “Baubiologie” - rakennusbiologia.

Alan edelläkävijä Prof. Dr. Anton Schneider perusti v. 
1976 alan instituutin, minkä seuraajana vuodesta 1983 on 
toiminut Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN), 
englanninkieliseltä nimeltään Th e Institute of Building 
Biology + Sustainability. Instituutti on taloudellisesti ja 
poliittisesti riippumaton. Se julkaisee kirjallisuutta, tarjoaa 
konsulttiapua, suorittaa mittauksia kodeissa ja työpaikoilla 
ja järjestää koulutusta eri ammattiryhmien edustajille, ku-
ten arkkitehdeille, rakentajille, insinööreille ja lääkäreille. 
Building Biology –kirjekurssin, joka on saatavilla nykyisin 
7 eri kielellä, suorittaa vuosittain yli 200 ammattilaista.

Saksassa asuinympäristön riskit on 
tiedostettu

Baubiologit tekevät asuinympäristön haittatekijöiden ris-
kikartoituksia, joka on standardoitu saksalaiseen tapaan. 
Kehitystyön on tehnyt Baubiologie Maes IBN instituutin 
puolesta, tukenaan tiedemiehiä ja lääkäreitä ym. asiantunti-
joita. Ryhmiä, joiden suhteen varovaisuutta halutaan koros-
taa, ovat erityisesti lapset ja henkilöt, joiden immuniteetti 
on syystä tai toisesta heikentynyt. Standardiin liittyvä ohje 
Building Biology Evaluation Guidelines for sleeping are-
as keskittyy makuutilojen haittatekijöiden arvioimiseen. 
Makuutiloilla on merkitystä, paitsi yön aikaiseen kehon 
uudistumiseen, myös lisääntymisterveyteen. Standardi 
ja ohje löytyvät instituutin sivuilta www.baubiologie.de. 
Ohje sisältää 3 pääluokkaa: A. Kentät, aallot ja säteily B. 
Sisäilman myrkyt, saasteet ja sisäilmasto sekä C. Sienet, 
bakteerit ja allergeenit.
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Mitattavien arvojen, kuten magneettikenttien vuonti-
heysarvojen (nT=nanotesla) riskin arvioimiseen annetaan 
4 kategoriaa välillä No concern – Slight concern – Seve-
re concern – Extreme concern. Mittaamisen taustalla on 
varovaisuusperiaate ja vuosikymmenien kokemuksiin pe-
rustuva havainnointi säteilyn eri lajien ja niiden kohonnei-
den tasojen aiheuttamista haitoista. Lähtökohta on selkeä 
ja johdonmukainen radiotaajuuksien säteilytasojen mini-
moiminen, ei tämänhetkisten viranomais- ym. tahojen 
normien noudattaminen, joissa esiintyykin vielä suurta 
kirjavuutta. Kenttävoimakkuuksia voi laskea radikaalisti 
ja sitä myös tehdään.

Ruotsissa saa tukea sähkösaneeraukseen

Ruotsissa kiinnostus sähköympäristön parantamiseen syn-
tyi myöhemmin, alun perin työpaikoilla tapahtuneiden 
altistusten takia. Ruotsissa on sähkösaneerattu kouluja, 
päiväkoteja, teollisuuslaitoksia, toimistoja ja koteja. Jotkut 
kunnat osallistuvat edelleen saneerauskulujen kattamiseen. 
Sähköherkät ovat saaneet Ruotsissa toimintarajoiteluoki-
tuksen ja jonkin verran taloudellista tukea. Sähköherk-
kyyden puhkeamisen todennäköinen yhteys kemikaali- ja 
homealtistuksiin tuo erityisen haasteen altistumismeka-
nismin selvittämiseen.

Suomessa mennään tekniikka edellä

Toisen maailmansodan jälkeinen jälleenrakentamisen tar-
ve oli suuri. Suomi oli nuori kansakunta ja perinteitä ei 
koettu kulttuurisesti sitoviksi samalla tapaa kuin Keski-
Euroopassa. Baubiologian syntymisen aikaan 1960-luvulla 
siirryttiin perinteisestä asuinrakentamisesta teollisempiin 
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tuotantotapoihin, mikä vauhditti kehitystä hyvässä ja pa-
hassa. Tämän päivän Suomessa rakennusalan kehittämis-
näköalat ovat korostetun teknologiakeskeisiä. Monessa 
muussa Euroopan maassa arvomaailma on humaanimpi 
ja ihmisiin kohdistuviin riskeihin reagoidaan meitä her-
kemmin. Tulevaisuudessa kestävän kehityksen periaattei-
den mukainen tekniikka on käyttäjä- ja ympäristöystäväl-
listä. Onko Suomi tässä ajan tasalla?

Tekniikan kehityksen haasteita

Asuinympäristön sääntelyssä viranomaisten päähuomio 
suuntautuu energiankulutuksen minimoimiseen. Tähtäi-
messä on vahvasti nollaenergiarakentaminen jo lähivuosi-
na 2018–2020. Tähän energiatehokkuuden parantamiseen 
rakennetaan valmiuksia sähköisen talotekniikan ja auto-
maation avulla. Sähköistäminen ja sähköalalla tehtävien 
valintojen merkitys tulee kasvamaan huimasti. Tällä het-
kellä mikään viranomaishallinnan taso ei tietääksemme 
arvioi langattoman kehityksen kumuloituvia vaikutuksia. 
Vastuu kasvaa, kun on esitetty sellainenkin ajatus, että 
Suomen peruskorjauskunnossa olevien sairaaloiden poti-
lashuoneissa tapahtuvaa toimintaa ohjattaisiin kokonaan 
langattomalla teknologialla. Sairaala on potilaan tilapäi-
nen majoituspaikka, jota ei useinkaan voi valita. Säteily-
kuorman kasvattamisen sijaan tavoitteena kai pitäisi olla 
rakennusbiologisesti mahdollisimman riskitön ympäris-
tö? Miten tällaisessa sairaalaympäristössä pystytään hoi-
tamaan nykyisiä ja tulevia sähköherkkiä, joiden oikeuk-
sien toteutuminen terveydenhuollossa on jo nyt heikkoa? 
Sairaalapäivät ovat kalliita, joten jokaisen potilaan nopea 
toipuminen on myös kustannuskysymys.
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VOIKO ASUINYMPÄRISTÖÖN 
VAIKUTTAA?
Asuinympäristömme muuttumisessa langattomuutta suo-
sivaksi korostuvat kaupallisten tahojen intressit. Entisten 
voimajohtojen ja lähetinmastojen lisäksi uudet matkapu-
helinmastot ovat nopeasti kattaneet koko maan. GSM-
järjestelmien jälkeen seurasi 3G eli UMTS, sitten 4G-
järjestelmä ja nyt lanseerataan 5G-tekniikkaa. Vanhoja 
järjestelmiä ei pureta, vaan uusia rakennetaan entisten li-
säksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) 
varten on olemassa laki, joka edellyttää, että tiettyjen laissa 
määriteltyjen, vaikutukseltaan laajojen yhteiskunnallisten 
hankkeiden suunnittelussa tulee käydä julkisesti läpi hyö-
dyt ja haitat. Hankkeet alistetaan yleiseen arviointiin ja 
vaihtoehtoja tutkitaan. Tällaisia ovat esim. ydinvoimalat, 
suurehkot satamat, tietyt tehtaat ja moottoritiet. Masto-
verkoston nouseminen joka niemeen ja notkoon on merkit-
tävyydeltään näihin verrattavissa, mutta se on tapahtunut 
ilman vastaavaa yhteiskunnallista arviointia.

Julkinen rekisteri mastojen sijoittelusta 
tärkeä tavoite

YVAn rinnalla on ollut jo 10 vuotta käytettävissä myös 
IVA, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointimenet-
tely. Lisätietoa löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) sivuilta. Tuore sosiaali- ja terveysministeriön joh-
dolla koottu IVA-opas on saatavilla säädösvalmistelijoiden 
avuksi. IVAn avulla on voitu käsitellä esim. jonkin kun-
nassa ehdolla olevan palveluratkaisun vaikutuksia haavoit-
tuvien ihmisryhmien terveyteen tai osallisuuteen tai kään-
teisesti syrjäytymiseen. Yksittäisiä matkapuhelinmastoja 
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rakennetaan moninkertainen määrä nykyiseen verrattuna 
4G- ja 5G-järjestelmiä varten. IVA-ajattelu ja säteily-
terveysnäkökohdat tulisi ottaa viimein käyttöön myös 
siinä, että tukiasemaverkostot saataisiin edes julkiseen re-
kisteriin.

Jos tukiasemaan liittyy huoltorakennus, pystyttämiseen 
vaaditaan rakennuslupa. Yleinen menettely kunnissa oli 
takavuosina se, että mastolupia myönnettiin helposti kun-
nan tai kaupungin maille kuten puistoalueille. Uusia paik-
koja mastoille on tänä päivänä vaikeampi löytää, valittavat 
operaattorit. Kansalaisten tietoisuus säteilyn riskeistä on 
kasvanut. Julkisia yleissuunnitelmia antennien tai masto-
jen rakentamisesta, joita kuntalaiset voisivat tarkastella, ei 
edelleenkään ole, vaan jokainen hanke on tapauskohtai-
nen ja lähtee operaattoreiden ja palveluiden myyjien pää-
töksistä. Asunnon ostaja ei välttämättä saa tietoa mastojen 
sijainnista kysymälläkään. Tilanne on turvallisen asuin-
ympäristön valinnan kannalta kestämätön. Muutosta ti-
lanteeseen on siis edelleen ajettava.

Suoja-alueita tarvitaan

Mastojen tiuhan rakentamisen perusteluna kuulee, että il-
man mastoja katvealueilla aiheutuu vaaratilanteita. Näin 
esimerkiksi perusteltiin aikanaan mastotarvetta Espoon 
Nuuksioon, joka on luonnonsuojelualuetta. Mastojen puut-
tuminen ei kuitenkaan aiheuta yhtään vaaratilannetta si-
nänsä. Päinvastoin, luonnonsuojelualueelle olisi ollut eduk-
si, että myös eläimiä ja luontoa olisi suojeltu ylimääräiseltä 
säteilyltä. Olisi kohtuullista, että herkistyneille ihmisille, 
joista moni on joutunut asumaan asuntovaunuissa takamet-
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sissä, saataisiin kaavoituksen keinoin suoja-alueita, joilla 
säteilytasot ovat alhaisia. 

Tutkimusta ja kokeellista rakentamista 

Lukuun ottamatta joitakin asiasta kiinnostuneiden itsel-
leen rakennuttamia omakotitaloja, uutta sähköympäristön 
parantamiseen liittyvää asuntojen koerakentamista julki-
sen vallan taholta ei ole juuri Suomessa nähty. Esimerk-
kinä hyvistä vaihtoehdoista sähköympäristön suhteen on 
Keski-Euroopasta tuttu perinteinen savirakentaminen, 
jota on koeteltu herättää henkiin myös meillä. Ennakko-
luulottomassa savirakentamisen kehittämishankkeessa1 

1990-luvulla oli mukana mm. Teknillinen korkeakoulu 
Otaniemestä (nykyisin Aalto-yliopisto).

Outoudestaan huolimatta savirakentaminen todettiin 
täysin kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi taloudellisesti. 
Kehitystyössä tärkeitä näkökohtia olivat aluksi ympäris-
tön ja energian säästäminen. Myöhemmin mukaan tulivat 
terveysnäkökohdat, kuten sisäilman laadun parantaminen. 
Savirakentaminen tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia säh-
köympäristön kannalta. Varsinkin korkeiden taajuuksien 
vaimentaminen rakennuksissa on vaikea ongelma. Paksu 
savea tai savirappausta sisältävä seinä vaimentaa tehok-
kaasti säteilyä – sitä paremmin, mitä korkeammasta taa-
juudesta on kyse. 

Esimerkki yksityisestä savirakentamiskohteesta on Villa 
HöyryLinna Paraisten Skyttälän kylässä. Hanke on kun-
nianhimoinen. Tavoitteena on ollut mahdollisimman luon-
nonmukaisista materiaaleista koostuva, vähäpäästöinen ja 
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energiaa säästävä talo, jossa on hyvä sisäilma ja omavarai-
nen sähkö- sekä lämpöenergiatuotanto. Rakentaminen al-
koi vuonna 2004. Asukkaat muuttivat taloon 2009, koska 
talo toimi myös savirakentamisen opetuspaikkana eri am-
mattikouluille. Lopullinen energiaomavaraisuus pyritään 
saamaan aikaan vedynpolttotekniikalla.

Talo on rakenteeltaan ainutlaatuinen sovellus viikin-
kien tuntemasta pelkkakehystekniikasta. Sana ”pelkka” 
on käännös vanhasta puupalkkia tarkoittavasta sanasta 
”bjälke”. Tekniikkaa ei pidä sekoittaa tutumpaan keskieu-
rooppalaiseen pystyhirsirakentamiseen, missä kylmäsillat 
voivat olla huomattavia. Talon kaksoisrungon pystypalkit 
on Eestissä muotoiltu kirveellä, mikä jättää puun pinnan 
tiiviimmäksi kuin sahaaminen, joka leikkaa puusyyt auki. 
Seinien paksuus on 40 cm. Eristeenä on käytetty alapoh-
jassa savesta tehtyä mahdollisimman suurirakeista leca-
soraa ja kevytsaviseinissä puun mursketta. Mursketta on 
haettu kaatopaikalta ennen kuin sitä viedään paperiteh-
taan energiantuotannon raaka-aineeksi. Näin tehden sei-
nän painoksi on saatu 460 kg/m2.

Talon huopakatolla kasvatettava maksaruoho (Sedum 
sedum) suojaa ultraviolettisäteilyltä. Talon alapohja on ra-
kennettu rossipohjaperiaatteella teräspilareilla. Näin mah-
dolliset maaston radonkaasuesiintymät eivät pääse nouse-
maan talon sisälle, vaan tuulettuvat pois. Pihan yli kulkenut 
voimalinjan ilmajohto on kaivatettu maahan. Lopulliset 
mittaukset valmiiden seinien vaimennuskyvystä korkeilla 
taajuuksilla puuttuvat vielä.
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ASUINALUEEN JA ASUNNON VALINTA
Sähköympäristön parantaminen lähtee asuinalueen valin-
nasta. Tärkeintä asuinalueen valinnassa on katsoa, että lä-
histöllä ei ole voimakkaasti säteilyä aiheuttavia rakenteita 
kuten suurjännitejohtoja, voimalinjoja, tutkia, muuntamoi-
ta, matkapuhelin- tai muita lähetinantenneita jne. Suo-
messa ei ole avointa rekisteriä, josta pystyisi paikantamaan 
matkapuhelinantennien sijainnin. Tiheällä asuinalueella 
rakennuksissa ja katoilla on matkapuhelinantenneja. Ne 
saattavat olla myös maalaamalla talon seinään naamioi-
tuja, jolloin niitä ei silmällä heti havaitse.

Maastolla ja huoneiston asemalla on väliä

Mastojen tuottamat kenttävoimakkuudet ovat yleensä pie-
nempiä lähempänä maan tasoa. Maasto vaikuttaa asiaan. 
Tiheän puuston keskellä, kallioiden ympärillä on toden-
näköisesti alhaisemmat mikroaaltojen tehotiheydet kuin 
korkealla avaralla paikalla. Omakotitalon tonttia valitta-
essa tai talokauppoja tehtäessä on hyvä ottaa huomioon, 
että tasaisella maalla tai vähän kuopassa, metsän ympä-
rillä säteilee yleensä vähemmän kuin avoimella paikalla. 
Kerrostalon ylin kerros on huono asuinvaihtoehto, koska 
huoneisto on usein samalla tasolla kuin korkeat matka-
puhelinmastot tai vastapäisen talon antennit. Kannattaa 
myös valvoa, että omaan taloyhtiöön ei oteta antenneja.

Suunnittele huonejärjestys – suojaa 
tarvittaessa

Asunto kannattaa suunnitella siten, että kaikki talon tekni-
set tilat, kuten lämmönjakohuone, sähkökaapit, ilmastointi-
konehuone yms. ovat mahdollisimman kaukana asuintilois-
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ta. Paritalossa tai rivitalon päätyhuoneistossa on helpointa 
eliminoida naapurin laitteiden tuottama langaton säteily ja 
sähkökenttien vaikutus vaikkapa käyttämällä väliseinäs-
sä säteilyltä suojaavaa tapettia tai verkkoa. Rakentamisella 
voi vaikuttaa siihen, miten ympäristöstä tuleva säteily tun-
keutuu rakennukseen. Tietyt herkät laitteet häiriintyvät 
ulkopuolelta tulevasta säteilystä esim. sairaaloiden teho-
osastoilla, joten laitteet on suojattava. Laitteille asetetut 
säteilyn ns. EMC-raja-arvot ovat tiukemmat kuin mitä 
ihmisten ympäristölle asetetut! Jo EU:n STOA-raportissa 
painotetaan suojaavien materiaalien kehittämisen tarvetta.

TUTKIMUSTIETOA
RAKENNUSMATERIAALEISTA

Sähkömagneettisilta kentiltä suojaavia verhousmateriaale-
ja on valmistettu Saksassa jo 60-luvulta alkaen. Tuotteita 
kehiteltiin aikoinaan tiedustelupalvelun käyttöön ja ehkäi-
semään teollisuusvakoilua. Tänä päivänä näillä tuotteilla 
on uusia käyttökohteita. Saksan München-Neubibergissä 
Bundeswehrin yliopistossa tehtiin tutkimus2 yli sadan ra-
kennusmateriaalin, näiden yhdistelmän ja erilaisten suo-
jausmateriaalien sähkömagneettista säteilyä vaimentavista 
ominaisuuksista. Mittaukset tehtiin laboratorio-olosuhteis-
sa professori Peter Paulin alaisuudessa. Toisena tekijänä 
mainitaan DI Dietrich Moldan. Bundeswehr on armeijan 
yliopisto, mikä saattaa selittää joidenkin erikoisempien ra-
kenteiden valitsemisen tutkimukseen.

Tutkimusjulkaisu vuodelta 2000 “Reduction and Shiel-
ding of RF and Microwaves - Construction Materials, 
Screens, Wainscots and Tissues“ sisältää havainnollistavia 
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graafi sia taulukoita. Sitä voi mahdollisesti edelleen tilata 
osoitteesta Dr.-Ing. Dietrich Moldan Am Henkelsee 13, 
D-97346 Iphofen Germany. Tutkittavina olivat massiivi-
set rakennusaineet, puurakenteet, ikkunat ja lisävarusteet, 
seinäpinnoitteet, katto- ja eristysmateriaalit ja tekstiilit. 
Niiden tutkitut vaimennusominaisuudet kuvataan suh-
teessa teknisesti aikaansaatuun säteilyyn. Taajuusalueet 
on jaettu kahteen eri taulukkoon, radiotaajuiseen säteilyyn 
(RF-Transmission taajuudet 200 MHz –2000 MHz) ja 
mikroaaltotaajuuksiin (1–10 GHz). Näille taajuusalueil-
le sijoittuvat erilaiset radioaallot, GSM, 3G eli UMTS-
matkapuhelinverkko, 4G- ja 5G-järjestelmät, Digi-TV, 
mikroaaltouuni, Bluetooth, muut langattomat puhelimet, 
sotilaskäytön satelliittinavigointipalvelu GPS ja erilai-
set tutkat ym. Tutkimuksen avulla voi helposti vertailla 
eri materiaalien vaimennuskykyä tietyn taajuista säteilyä 
tuottavan lähteen (esim. 3G tai lentokonetutka) kohdalta. 
Käytetty normi oli MIL-Standard 285. Vaimennus ilmoi-
tetaan desibeleinä pystyasteikolla 0–60 dB (0–99,9999%) 
suhteessa taajuuksiin vaaka-asteikolla.

Rakentamisen kannalta itse materiaalien suuremmalla 
vaimennuksella ei ole enää tutkijoiden mielestä merkitys-
tä. Käytännössä rakennuksen aukotus ja materiaalien raja-
kohdat voivat päästää korkeataajuista säteilyä läpi jossain 
määrin. Vertailua Suomen rakennuskäytäntöön vaikeut-
taa jonkin verran se, että tuotteet ovat osittain saksalaisia 
kauppanimikkeitä. Tutkimus on kuitenkin suuntaa-antava.

Massiiviset rakennusaineet

Testissä oli mukana mm. 24 cm paksu polttamaton savitii-
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li, 16 cm paksu teräsbetoni sekä kevytbetoni, huokobetoni, 
kalkkihiekkaelementti ja reikätiiliä eri paksuisina. Kuten 
kaikkien tutkittujen rakennusaineiden kohdalla, saman 
materiaalin paksuntamisella oli selvä positiivinen vaikutus 
vaimennuskykyyn. Pääsääntöisesti testattujen materiaalien 
vaimennuskyky parani myös säteilyn taajuuden kasvaessa, 
eli korkeammat taajuudet läpäisevät materiaaleja heikom-
min kuin matalat taajuudet.

Erityisen hyvät vaimennuskäyrät saatiin kevytbetonil-
la (600 kg/ m3) ja polttamattomalla savitiilellä (1600 kg/
m3). Kevytbetonilla päästiin yli 99 % vaimennukseen vai-
vatta 700 MHz:n taajuudella. Savitiili vaimensi saman 99 
% 1300 MHz:n taajuudella, mutta päihitti GHz-alueella 
kaikki muut materiaalit selvästi. Heikoin tulos oli 11,5 cm 
paksuisella reikätiilellä, joka päästi säteilyn läpi aina 1400 
MHz:n taajuuteen asti.

Puurakenteet

Erilaisilla lehtikuusilankun tai massiivipuun sekä polt-
tamattoman savitiilen/kevytsavielementin yhdistelmillä 
päästään hyvästä vaimennuksesta erinomaiseen (yli 20 
dB) taajuuden kasvaessa. Mäntyhirsiseinä, jonka paksuus 
on 16 cm ja tiheys 400 kg/m3 vaimentaa huonosti matalia 
taajuuksia, mutta silläkin pääsee 90 %:iin taajuuden 1700 
MHz kohdalla. “Tyypillinen puurunkoseinä 23 cm” (170 
kg/m3), joita tutkijoiden mukaan käytetään useimmissa 
(saksalaisissa) valmistaloissa, ei sen sijaan anna juuri mi-
tään suojaa. Lehtikuusen valinta selittyy sillä, että se on 
erityisen tiivis, paljon pihkaa sisältävä puulaji.
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Ikkunat ja tarvikkeet
Puu- tai keinoainekehykset ovat ikkunoiden heikko kohta 
verrattuna metallikehyksiin. Saksan lämpösuojausasetuk-
sen vaatimat lämpölasit vaimentavat yli 30 dB eli yli 99,9 
%. Vaimennusta voi lisätä erityisellä auringonsuojakalvolla 
lasilevylle tai metalliverkon asentamisella ikkuna-aukkoon. 
Verkkovahvisteinen lasi, jossa silmäkoko on 13x13 mm, 
vaimentaa myös jonkin verran, mutta vaimennus laskee 
taajuuden kasvaessa ja on esim. GSM-taajuusalueella noin 
5 dB eli noin 68 % tutkimuksen mukaan.

Kaksin- ja kolminkertaisten lasielementtien lisäksi tut-
kittiin muun muassa metallisia sälekaihtimia. Näiden vai-
mennuskyvyn suhteen on eroa sillä, onko tuleva säteily ver-
tikaalisesti vai horisontaalisesti polarisoitua. ULA-radio ja 
VHF/UHF-televisio säteilee yleensä horisontaalisesti, kun 
taas tietyt radiolähettimet sekä matkapuhelintukiasemat 
lähettävät normaalisti vertikaalisesti polarisoitua säteilyä, 
jota käytettiin myös tässä tutkimuksessa. Vaakasuuntai-
set säleet vaimentavat vertikaalista säteilyä myös säleiden 
ollessa auki asennossa.

Seinäpinnoitteet

Erikoisvalmisteiset kuparipinnoitetut matot ja tapetit 
vaimentavat hyvin. EMV-tapetti, joka sisältää grafi itti-
kuituja, ei ole yhtä tehokas kuin metallivahvisteiset ta-
petit. Eristyslaastilla, johon on yhdistetty erityinen EMV-
lujitekudos, päästään parhaimmillaan yli 99 % vaimen-
nukseen riippuen taajuudesta ja kudoksen silmäkoosta. 
Myös metalliverkkojen vaimennusta rajoittaa niiden sil-
mäkoko. Pelkät lastu- ja kipsilevyt taas päästävät säteilyn 
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käytännössä läpi.

Katto ja eristysmateriaalit

Peltikatot eivät läpäise korkeataajuisia aaltoja juuri lain-
kaan ja vaimentavat korkeataajuista säteilyä maadoitta-
mattominakin. Huomattava vaimennus saadaan myös 
tietyllä alumiinipinnoitetulla ilman- ja höyrynsululla, jota 
ei kuitenkaan tutkijoiden mielestä voi maadoittaa, koska 
alumiinifolio on muovin sisällä. Betonikattotiilet ja tiili-
set kattotiilet alle kahden sentin paksuisina, samoin kuin 
eristemateriaaleina käytetyt pehmeät puukuitulevyt, sel-
luloosa, mineraalivilla ja polystyreeni jäävät vaimennuk-
seltaan vaatimattomiksi.

Tekstiilit

Tutkimuksessa oli mukana vaimennukseen tarkoitettu-
ja tekstiilejä ja verkkomateriaaleja, kaikkiaan 13 eri kau-
pallista merkkiä. Materiaalin valinta riippuu käyttötar-
koituksesta. Osa tekstiileistä on läpinäkyviä, joten niitä 
voi käyttää valoverhoina ikkunoissa ja sängyn suojaami-
sessa. Tiheät metalliverkot sekä kupari- ja hopealangoin 
vahvistetut kankaat vaimensivat erittäin hyvin, suuri osa 
jopa yli 50 dBm. Kyseiset kankaat soveltuvat esimerkiksi 
seinärakenteen tai jonkun pistemäisen säteilylähteen suo-
jaamiseen.

VAIMENTAVIEN MATERIAALIEN 
KÄYTÖSTÄ
Edellä selostetun vertailevan saksalaistutkimuksen mer-
kitys on siinä, että se havainnollistaa perusteellisesti eri 
taajuusalueiden merkityksen mitattaessa vaimentumisil-
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miötä. Saksalaistutkimus paljastaa, että verkkomaisten 
materiaalien silmäkoko ja sälekaihtimien asento vaikut-
tavat vaimennusominaisuuteen. Ensin on siis kartoitetta-
va sisään tulevan säteilyn taajuudet ja voimakkuus. Mitä 
voimakkaammalta kentältä halutaan sisätiloissa suojautua, 
sitä täydellisempi on suojauksenkin oltava. 

Metalli johtaa sähköä, joten jossain tapauksissa (ma-
talataajuisten kenttien eristämisessä) on metalliverkot ja 
metallikudosta sisältävät kankaat, tapetit ja laastit syytä 
maadoittaa ja varustaa omalla erillismaadoituksella. Hii-
likuitua sisältävä maali on myös valmistajan ohjeen mu-
kaan maadoitettava.

Huonetilan suojaamisessa voi käyttää erityisvalmisteista 
lasikuituverkkoa, jonka voi naulata verhouslevyn tai liis-
teröidä paksumman tapetin alle. Verkon vaimennus on yli 
20 dBm eli noin 99 %, mutta vaimennus vaihtelee jonkin 
verran taajuuskohtaisesti. Helppokäyttöisempää on sätei-
lyltä suojaava maali. Tällaisia voimakkaasti sähköä johta-
via maalilaatuja on kehitetty laitteiden suojaamiseen. Nii-
tä on olemassa erikseen korkeita ja matalataajuisia kenttiä 
varten. Niillä voidaan käsitellä myös näyttöpäätteitä, pu-
helimia yms. Eräs suuri käyttäjäryhmä on sähkökitaroi-
den valmistajat! Hopeaa, nikkeliä tai kuparia sisältävillä 
maaleilla päästään 75 dBm säteilyvaimennukseen. Gra-
fi ittipohjaisilla maaleilla, jotka ovat yleistyneet, päästään 
mikroaaltotaajuuksilla noin 35 dBm vaimennukseen. Ovi-
en suojauksessa voi käyttää kankaisia oviverhoja tai maa-
leja. Saatavana on myös EMV-tiivisteitä sekä oviin että 
ikkunoihin.
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Makuuhuoneen vähäsähköisyyden ja vuoteen suojauksen 
tekee merkitykselliseksi siellä vietetty suhteellisen iso osa 
vuorokaudesta. Säteily vaikuttaa melatoniinitasoja alen-
tavasti. Alhainen melatoniinitaso heikentää unen laatua. 
Säteilyn johtumisen välttämiseksi sängyssä tai patjassa ei 
saisi olla metalliosia ja kaikki elektroniikka pitäisi sijoit-
taa mahdollisimman kauas makuutiloista. Monet kokevat 
unensa laadun parantuneen häiriösäteilyltä suojatussa bal-
dakiinivuoteessa. Saatavana on valmiiksi ommeltuja pari-
vuoteen baldakiineja, joiden kangas on joko puuvillaa tai 
polyesteriä. Kankaaseen on kudottu hopea- ja kuparilan-
koja. Kankaan tulee periaatteessa ympäröidä vuode aukot-
tomasti ja riittää myös suojaamaan vuoteen alusta. Sängyn 
alustan eristämisessä voidaan käyttää myös hopeoitua las-
kuvarjokangasta. On olemassa erilaisia kankaita. Osa maa-
doitetaan, mutta toiset kankaat eivät vaadi maadoitusta.

LANGATTOMUUDEN UUSIA HAASTEITA 
ASUINYMPÄRISTÖSSÄ
Rakentaminen on vanha taitolaji, jossa perinne mahdol-
listi pitkään sen, että lähes jokainen pystyi rakentamaan 
perheelleen kodin ilman rakennusfysiologian opiskelua. 
Perinteen katkaisemisesta ja osaamattomuudesta raken-
teiden kosteudenhallinnassa seurasi kansantaloudellisesti 
ja kansanterveydellisesti katastrofaalinen homeongelma. 
Olemmeko oppineet mitään? Sähköalalla käydään kes-
kustelua visiosta ”Hyvinvointia sähköllä”, missä keskeisiä 
teemoja ovat energiankulutuksen seuranta, lämpöpumput, 
aurinkosähkö ja muu rakennusautomaation lisääminen. 
Vauhti on kova. Virheistä oppiminen ja rakentamisen ko-
konaisuuden hallinta ovat entistä tärkeämpiä. Uudet lan-
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gattomat sovellukset ja uudet materiaalit ovat nyt tuoneet 
asuinympäristöön myös uusia monimutkaisia haasteita, 
joita emme ole osanneet ennakoida. Käsittelemme seu-
raavassa niistä muutamia.

Energiansäästö vs. matkapuhelimien 
kuuluvuus

Kerrostaloasukkaiden tekemät valitukset matkapuhelin-
ten kuuluvuuden ongelmista uusien rakennusten sisätilois-
sa ovat viime aikoina lisääntyneet. Tampereen teknillisen 
yliopiston ja Rakennusteollisuuden tutkimusprojekti läh-
ti selvittämään tätä ilmiötä ja sen syitä lähinnä uusissa ja 
vanhoissa asuinkerrostaloissa. Tulokset ja selvitykset jul-
kaistiin 2012–20133,4. Yllättäen havaittiin, että kun suo-
sitaan langatonta teknologiaa ja samalla energiansäästön 
takia yhä tiiviimpiä, metalleja sisältäviä materiaaleja ja 
rakenteita, kuuluvuusongelmat kasvavat. Tällaisia mate-
riaaleja ovat esim. alumiinipinnoitetut polyuretaanilevyt, 
rappausverkot, lasipintojen kalvomateriaalit ja ikkunoissa 
pinnoitetut ns. selektiivilasit. Kuuluvuuteen vaikuttavat 
myös lähetettävä taajuusalue, tukiasemien sijoittelu ja ti-
heys, haluttu verkon kapasiteetti ja puhelimen toiminnan 
siirtyminen taajuusalueelta toiselle.

Valitukset matkapuhelinten heikosta kuuluvuudesta 
ovat joissakin tapauksissa johtaneet siihen, että operaatto-
rit ovat lisänneet tukiasemia suoraan rakennusten katoil-
le tai rakennuksen sisätiloihin. Langattomuusstrategian 
suosiminen ja tarjolla olevat ehdotukset kuuluvuuson-
gelman ratkaisemiseksi asuintalojen sisätiloissa sisältävät 
kuitenkin asukkaiden kannalta riskitekijöitä, joita on syy-
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tä ymmärtää paremmin.

Ratkaisuja – mutta kenen ehdoilla?

Ensinnäkin yli 40 % suomalaisista asuu kerrostaloissa, ja 
kerrostalojen rakentaminen on keskittynyt rakennusyhti-
öille. Kerrostalojen ominaispiirre on se, että yksittäinen 
asukas tai perhe ei voi paljonkaan vaikuttaa rakennus-
vaiheessa rakenne- tai materiaalivalintoihin, eikä taloon 
asennettaviin tiedonsiirtotekniikan järjestelmiin tai niiden 
varauksiin. Miten voivat ihmiset näin lähellä tukiasemia? 
Jos asukas herkistyy muuttuneelle kodin sähköympäris-
tölle, mikä taho pitää asukkaan puolta?

Toiseksi, ratkaisut kuuluvuusongelmaan vaikuttavat var-
sin sekavilta yhdistelmiltä sekä kuitu- että langatonta tek-
niikkaa. Nyt näköpiirissä olevista ratkaisuista oli kir-
joitus esim. Sähkösuunnittelijat NSS ry:n julkaisemassa 
Plaani-lehdessä 1/2015. Asuntojen sisätilojen kattamista 
langattomasti matkapuhelinsignaaleilla joka neliösenttiä 
myöten perustellaan välttämättömällä turvallisuudella. 
Turvallisuudesta puhuttaessa tosiasia on, että terveysriskien 
takia langattomuuden sijasta tulisi aina suosia katkeamat-
tomia valokuituyhteyksiä ja lankapuhelinverkon alasajon 
myötä olemme kaikki entistä haavoittuvampia sähkökat-
koksille. Lankapuhelinverkko mainitaankin nyt ”hyvänä 
varayhteytenä.” Tänä vuonna 2015 sisäantenniverkoista 
on tulossa omat ST- ja RT-kortit, joissa annetaan viral-
linen yleisohjeistus niiden rakentamisesta. Miten edellä 
mainittuihin turvallisuusriskeihin on mahdettu ohjeis-
tuksessa varautua?
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Kolmanneksi, nopeasti vaihtuva langaton tekniikka ja 
siihen liittyvä voitontavoittelu eivät saa olla määräävässä 
asemassa asuntojen suunnittelussa. On hyvä muistaa, että 
asuinrakennusten elinkaari on pitkä ja tekniikan ja raken-
teiden jatkuva uusiminen tulee kalliiksi. Kustannusten 
jako matkapuhelinsisäverkoista ei ole vakiintunut, vaan 
siitä neuvotellaan rakentajien, taloyhtiöiden ja operaatto-
rien kesken. Yhtenä ratkaisuna on tarjottu signaalit läpäi-
sevien aukkojen tekemistä rakennuksiin. Oma asunto on 
edelleen useimpien kansalaisten suurin investointi ja sen 
käyttökustannukset merkittäviä. Suuri osa kansallisvaral-
lisuudestamme on kiinni rakennuksissa. Kun operaattorit 
tahkotessaan rahaa nykytekniikalla ” joutuvat vaikeuksiin 
asiakkaidensa kanssa”4 ja peräävät muutoksia rakennus-
säännöksiin, yhteiskunnassa on tärkeää valvoa asumisen 
kustannuskehitystä kaukonäköisesti ja pitkäjännitteisesti.

Etäluettavat mittarit asuinympäristössä

Suomessa on otettu valtioneuvoston päätöksellä 2009 käyt-
töön sähkönkulutuksen mittauksen uudistus, jossa etälu-
ettavat ”älykkäät” sähkömittarit mittaavat kotitalouksien 
sähkön tuntikulutusta. Mittareiden vaihtoa on perusteltu 
muun muassa sillä, että sähkön käyttötiedot ovat etäluen-
nan ansiosta aina tiedossa ja laskutus perustuu ajantasai-
siin kulutustietoihin, jolloin arvio- ja tasauslaskuista on  
voitu luopua. Sähköyhtiö kerää mittareiden avulla myös 
muuta tietoa jakeluverkosta muun muassa sen kunnossa-
pidon tarpeesta sähkökatkojen varalta. Asiakas voi ajan-
tasaisesti seurata omaa sähkönkulutustaan, kun palvelu 
on kytketty.
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Etäluentatekniikoita ovat tiedon lähettäminen matkapu-
helinverkon kautta GSM/GPRS-tekniikalla, radioverkon 
kautta tai PLC-tekniikalla (Power Line Communications) 
kaapeleita pitkin muuntajaan, josta edelleen langattomas-
ti sähköyhtiöön. Kotitalouksiin asennettavat langattomat 
mittarit lähettävät tietoa lähietäisyydellä olevaan keski-
tinantenniin, joka toimittaa edelleen kulutustiedot säh-
köyhtiölle. Luenta ja lähetys kotitalouksista tapahtuvat 
keskimäärin kerran tunnissa tai kerran vuorokaudessa. 
Tekniikoiden välillä on suuria eroja.

Häiriöaltista tekniikkaa

Siinä missä entiset analogiset mittarit kestivät vuosikym-
meniä, uudet digitaaliset joutuvat vaihtoon noin 15 vuoden 
käytön jälkeen. Tekniikka itsessään on siis häiriöaltista. 
Toisaalta mittareiden on raportoitu energiayhtiö Fortumin 
mukaan saattavan häiritä tai rikkoa myös kodinkoneita 
ja langattomasti päälle kytkettäviä valaisimia sekä kodin 
sisäisiä puhelinjärjestelmiä. Sähköyhtiön mukaan ongel-
mia voi syntyä mittarin luentahetkellä. Mittarit tuotta-
vat sähköverkkoon niin sanottua likaista sähköä samoin 
kuin energiansäästölamput, himmentimet tai muuntajat. 
Digitaaliset sovellukset kuormittavat sähköverkkoamme.

Voiko etämittari aiheuttaa oireita?

Etämittarit ovat herättäneet maailmanlaajuisesti keskus-
telua myös niiden mahdollisista terveyshaitoista. Ter-
veysvaikutuksista ei ole olemassa ennakkotutkimusta tai 
seurantaa. Mittareiden asentamisen jälkeen on raportoitu 
erilaisia terveysongelmia. Päänsärky, univaikeudet, vuo-
rokausirytmin muuttuminen, verenpaineen vaihtelut ja 
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muut vastaavat oireet ovat tulleet ilmi. Esimerkiksi Isossa-
Britanniassa kansalaisten ei ole pakko ottaa vastaan uutta 
etäluentamittaria, mikäli he terveysvaikutuksiin vedoten 
eivät sitä halua.

PLC-tekniikan häiriöitä sähköverkossa ja henkilökoh-
taista altistumista voi vähentää sähkötauluun asennettavan 
suodattimen avulla. Suodattimia on olemassa monia eri 
malleja, joiden vaimennusominaisuudet vaihtelevat kuten 
hinnatkin. Suodattimien hinta vaihtelee sadoista euroista 
tuhansiin euroihin. Langattoman mittarin kohdalla paras 
ratkaisu häiriöiden vähentämiseen on viedä mittari erillis-
rakennukseen mikäli mahdollista ja hankkia siihen suun-
tiva antenni säteilyn minimoimiseksi lähetyshetkellä. Ko-
kemuksiin perustuen häiriöttömin ja siedetyin vaihtoehto 
on GSM/GPRS-tekniikalla toteutettu ratkaisu kiinteistön 
ulkopuolelle asennettuna.

LOPUKSI
Asuinympäristön sähkösaneerauksen selkeänä tavoittee-
na on siis riskien kartoitus, etäisyyden lisääminen säteily-
lähteisiin, olemassa olevien kenttävoimakkuuksien alenta-
minen tarvittaessa suojauksilla ja häiriöiden poistaminen. 
Systemaattista menetelmää kartoitukseen tai alan erityis-
koulutusta ei vielä ole Suomessa saatavilla Saksan tapaan. 
Konsultointiapua löytyy jonkin verran ja kansalaistoimin-
nan puolelta kokemusasiantuntijuutta. Ennalta ehkäisevään 
asumisterveyden edistämiseen olisi tarpeen saada eri asi-
antuntijoita kokoavia kehittämishankkeita ja julkista tu-
kea. Asuntosuunnittelijoita ja rakentajia tulisi kouluttaa 
tietoisemmiksi ympäristöherkkyyksistä. 
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Kun sähkösaneeraus on tarpeen, muutokset asuinym-
päristössä on hyvä toteuttaa vähitellen, jotta elimistö eh-
tii sopeutua. Kaikki ratkaisut eivät sovi kaikille. On hyvä 
muistaa, että kovin tiiviin suojauksen haittapuolena on se, 
että kun matkapuhelinta käytetään suojatuissa tiloissa, pu-
helin ja tabletit nostavat lähetystehoaan. Samoin huoneis-
ton sisällä syntyvä säteily heijastuu takaisin huonetilaan 
vaimentavista pinnoista eikä pääse pois huoneesta. Tiivis, 
täysin säteilemätön tila ei myöskään ole toivottava, kos-
ka ihminen tarvitsee luonnon taustasäteilyä. Ihmisen ai-
kaansaamien sähkö- ja magneettikenttien vähentäminen 
on kuitenkin turvallinen suunta, koska muutos on objek-
tiivisesti todennettavissa mittaamalla.
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TAPAUSESIMERKKEJÄ
Alla olevat tapausesimerkit valottavat, millaisia haastei-
ta kansalaiset asuin- ja sähköympäristössään kohtaavat 
ja millaisiin ratkaisuihin he ovat päätyneet. Henkilöiden 
yksityisyyden suojaamiseksi heidän nimensä on muutettu.

Suojaa lähetinantennilta

Eija ja Kari omistavat Sipoossa korkean mäen päällä sijait-
sevan vanhan puutalon. Talon alapuoliseen rinteeseen 160 
metrin päähän olevalle tontille ilmestyi kyltti, jossa luki, 
että paikalle rakennetaan kännykkämasto. Vuosien saatos-
sa pylvään päässä olevien antennien määrä on lisääntynyt, 
tukiaseman korkeutta on nostettu ja samaan pylvääseen 
on asentanut toinenkin operaattori omat lähettimensä.

Kun asuinalueella tehtiin muutama vuosi sitten metsätöi-
tä uusien tieväylien tieltä, kaadettiin Eijan ja Karin talon 
ja kännykkämaston välistä isot suojaavat puut. He ottivat 
yhteyttä operaattoriin tiedustellakseen kännykkämaston 
antennien lähettämän säteilyn vaikutuksia ympäristöön ja 
kotiinsa. Heille vastattiin, että kännykkämastosta ei an-
neta tietoja, koska ne ovat liikesalaisuuksia. Eijan ja Karin 
mielestä oli erikoista, ettei antennista voinut saada teknisiä 
tietoja kuten lähetystehoja, vaikka antenni osoitti suoraan 
kohti heidän taloaan.

Pariskunta päätti ottaa yhteyttä Säteilyturvakeskukseen, 
vaikka he olivat tietoisia siitä, että tieteellistä konsensusta 
mikroaaltosäteilyn vaikutuksista ei ole olemassa. Säteily-
turvakeskuksesta tuli seuraava vastaus: Kyseisen kännyk-
kämaston antennit ovat riittävän korkealla. Radiotaajuista 



säteilyä koskevat enimmäisarvot ylittyvät vain muutaman 
metrin etäisyydellä suoraan antennin edessä. Talon koh-
dalla radiotaajuinen säteily onkin vaimentunut alle tu-
hannesosaan enimmäisarvoista. Tämän suuruisesta altis-
tumisesta ei nykytiedon mukaan aiheudu minkäänlaisia 
terveyshaittoja.

Eija ja Kari ymmärsivät, että vaikutusmahdollisuudet 
saada koti suojatuksi radiotaajuiselta säteilyltä olivat heidän 
omissa käsissään. Niinpä Eija ja Kari ovat kahden vuoden 
ajan tehneet kodissaan laajamittaisia suojaustoimenpiteitä: 
talon tukiaseman puoleinen pääty on maalattu RF-säteilyä 
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Verkon avulla mikroaaltosäteilytasot pienenevät tuntuvasti.
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vaimentavalla maalilla, sisätilat on suojattu säteilysuoja-
tapetilla ja -verkolla, vanhat ikkunat on vaihdettu uusiin 
selektiivilaseihin. Koska säteily lävistää tehokkaasti myös 
tiilikaton ja puiset paneelit, säteilysuojaverkkoa on asen-
nettu myös sisäkattoihin. Säteilymittari on ollut remon-
tissa välttämättömänä apuna.

Mittavien remonttien jälkeen kodin radiotaajuisen sä-
teilyn taso on laskenut huomattavasti. Mikroaaltosätei-
lyn tehotiheydet sisätiloissa ovat lähelle kansainvälisen 
asiantuntijaryhmän (BioInitiative Working Group) suosi-
tusarvoja. Biologisista vaikutuksista ja niiden huomioimi-
sesta puhuttaessa usein viitataan tähän työryhmään, joka 
säännöllisesti julkaisee uutta tutkimustietoa ja suosituksia 
asiasta. Lähtötaso ennen remonttia oli sisätiloissa paikoin 
lähes 2000 μW/m2 (mikrowattia per neliömetri), mikä on 
enemmän kuin olisi suotavaa. Biologisia vaikutuksia aja-
tellen edellä mainittu asiantuntijaryhmä suositti vuonna 
2007 noudattamaan sisätiloissa alle 100 μW/m2 tehotihe-
yksiä ja ulkotiloissa alle 1000 μW/m2 tasoja. Suosituksia 
on jopa tästäkin tiukennettu vuosien myötä.

Etäluettavan mittarin uudelleensijoitus

Mirjamin omakotitaloon Vantaalla päätettiin asentaa etä-
luettava mittari vuonna 2013. Tätä ennen naapureilla oli 
ollut jo laite käytössä. Radioverkkoa hyödyntävä laite asen-
nettiin autokatoksen sähkökappiin ja sen antenni vietiin 
katolle. Ensimmäinen päivä sujui hyvin, mutta vähitellen 
Mirjamilla verenpaine alkoi nousta jopa 200/100 luke-
miin. Mirjamilla oli oma verenpainemittari. Päässä suhi-
si, ja pään ympärillä tuntui kireä panta. Myös lihasoireet 



310 ASUINYMPÄRISTÖ JA SÄHKÖSANEERAUS

alkoivat vaivata. Tilanne näytti kestämättömältä. Mirja-
mi yritti saada analogista mittaria takaisin, mutta siihen 
ei suostuttu. Joidenkin harvojen kohdalla tällainenkin rat-
kaisu on ollut mahdollinen. 

Tilalle tarjottiin langallista PLC-vaihtoehtoa, jonka lä-
hetinantenni sijoitettiin 50 metrin päähän muuntajaan. 
Mirjami koki, että mittari toi lisää altistumista koko ta-
loon sähköverkon kautta, joten tämäkään vaihtoehto ei 
tuntunut onnistuneelta. Mirjami pystyi oleskelemaan vain 
makuuhuoneessa, kun otti sulakkeen pois päältä. Sähkö-
yhtiö suostui kolmannen vaihtoehdon, GPRS-älymittarin 
kokeiluun.

Muutamassa vuorokaudessa selvisi, että tämäkin vaihto-
ehto aiheutti oireita. Mirjami heräsi joka yö päänsärkyyn, 
lihas- ja nivelkivut olivat voimakkaita. Verenpainettaan hän 
ei enää uskaltanut edes mitata. Nyt kokeiluihin tuli tauko. 
Mittari käytiin lukemassa kerran kuussa. Älymittari toi-
mi, mutta siis ilman antennia. Sähköyhtiö halusi kokeilla 
vielä antennin kytkemistä niin, että se sijoitetaan katolle, 
suunnattuna sähköyhtiöön. Päänsäryt ja huonovointisuus 
palasivat heti, joten tämäkin testi oli lopetettava. Mirjami 
lähetti sähköyhtiön ylimmälle johdolle vetoomuskirjeen ja 
hänen ongelmaansa alettiin paneutua. Mittari siirrettiin 
tontilta pois yhtiön omaan jakokaappiin. Matkaa taloon 
on 20 metriä. Tämä vaihtoehto on osoittautunut kaikkein 
parhaaksi, vaikkakin Mirjami kokee, että talon sähköjen 
laadussa on tapahtunut jonkinlainen muutos sen jälkeen, 
kun mittari on otettu käyttöön.



Omakotitalon sähköt uusiksi
Marjatta etsi pitkään itselleen hyvää asuntoa. Vihdoin 
löytyi sopiva omakotitalo Keravalta. Talokaupan jälkeen 
kuitenkin paljastui, että rakennuksen matalataajuiset säh-
kö- ja magneettikentät olivat korkeita. Sähkösaneerauksen 
suunnittelussa lähdettiin siitä, että talon alakerrasta teh-
dään tila, jossa sähkö- ja magneettikentät pyritään vai-
mentamaan mahdollisimman alhaiselle tasolle. Sähkötyöt 
päätettiin tehdä uusiksi ainakin osittain.

Vaihtoehtoja etsittäessä päädyttiin pinta-asennukseen suo-
jatulla putkituksella, koska se on nopein ja edullisin keino. 
Talon alkuperäiset asennukset jätettiin sähköttömiksi siltä 
varalta, mikäli joskus tulisi tarvetta muuttaa asennuksia 
niiden alkuperäistä toimintaa vastaaviksi. Se olisi vastai-
sen tilanteen varalta mahdollista hyvin pienin muutoksin. 
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Tällainen vaihtoehto tulisi kyseeseen lähinnä silloin, mi-
käli talo joskus myytäisiin.

Pinta-asennus ei luonnollisesti ole esteettisesti se kaik-
kein paras vaihtoehto, mutta tällä asennustavalla tehtiin 
kaikki elämisen ja sähkönkäytön tarpeiden kannalta tar-
vittavat välttämättömimmät asennukset. Sähkömiehen 
näkökulmasta suojattu ranskalainen sähköputki oli uutta 
ja paljon paremmin käsiteltävää kuin vanha jäykkä ruot-
salainen valmiste. Kummassakin on samankaltaisia suo-
jausominaisuuksia. Kun putkeen vedettävät johtimet kier-
rettiin asennusvaiheessa tiukasti ”nippuun”, madaltuivat 
myös magneettikentät sähkökenttien lisäksi.

Kun asennus toteutettiin pinta-asennuksena, se aset-
ti pieniä haasteita sähkömiehelle, sillä kaikki tarvikkeet 
oli ajateltu uppoasennusta varten. Mutta maadoituksia ja 
muita pieniä luovia lisäratkaisuja rasioiden asennuksissa 
tekemällä urakasta selvittiin. Kenttävoimakkuuksien mit-
tauksissa säteilytasojen todettiin pudonneen lähtötasosta 
600 V/m rasioiden kohdalla tasolle 20 V/m.

Uusi hirsitalo maaseudulle

Erkki on 51-vuotias mies, jonka perheeseen kuuluu vaimon 
lisäksi 23- ja 9-vuotiaat tyttäret. Hän sairastui sähköherk-
kyyteen kymmenen vuotta sitten työskennellessään val-
takunnallisen tele- ja internet-operaattorin palveluksessa.

Aluksi hän selvisi sairautensa kanssa kohtalaisesti, mutta 
vähitellen tilanne muuttui. Erkki perheineen asui rivita-
loasunnossa tiheään asutulla alueella, jolla radiotaajuinen 
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säteily lisääntyi voimakkaasti ja mahdollisesti oli syy-
nä voinnin huonontumiseen. Tilanne heikkeni jopa niin 
paljon, että Erkki joutui viettämään yhden vuoden pako-
laisena vailla mukavuuksia olevassa mökissä. Ennen pit-
kää kävi selväksi, ettei kaupunkialueella voinut enää asua 
tukiasemamaston ja naapureiden langattomien verkkojen 
läheisyydessä. Muutto maalle oli edessä.

Erkin perhe etsi sopivaa taloa 40 kilometrin säteellä kau-
pungista melkein kaksi vuotta tuloksetta. Lopulta löytyi 
mieluinen tontti asemakaava-alueen rajalta 35 kilometrin 
etäisyydellä kaupungista ja vaimon työpaikasta. Tälle 5000 
neliön tontille päätettiin rakentaa talo. Talon valmistut-
tua lähimpään naapuriin tuli matkaa yli 40 metriä ja lä-
himpään mastoon melkein viisi kilometriä. Nuoremman 
tyttären koulumatka oli vain kaksi kilometriä ja leikkika-
vereita löytyi lähimmistä taloista. 

Hirsitalon suunnittelu aloitettiin kesällä 2012. Sen li-
säksi, että Erkki halusi rakentaa kodistaan sähköystäväl-
lisen, siitä päätettiin tehdä myös niin luonnonmukainen 
kuin käytännössä oli mahdollista. Erkki oli yhteydessä 
kymmeniin talonrakentajiin ja niistä vain muutama oli 
kykenevä tai halukas toteuttamaan kaikki toiveet. Lo-
pulta valittiin rakentaja, joka lupasi pystyttää talon myös 
toivotussa aikataulussa.

Talon rakenteista haluttiin tehdä mahdollisimman hen-
gittäviä ja eristemateriaaliksi valittiin ekovilla, joka tosin 
sisältää myös muovia. Sen kanssa käytetään ilmansulku-
paperia. Höyrynsulkumuoveja ei tästä kodista löydy. Ala-



pohjarakenteeksi valittiin perinteinen puurakenteinen ros-
sipohja ja lattiamateriaaliksi lankkulattia. 

Pääsähkötaulu ja etäluettava sähkömittari sijoitettiin au-
tokatoksen seinään kymmenen metrin päähän asuinraken-
nuksesta. Taloon asennettiin sivutaulu, johon sijoitettiin 
virranpysäytysautomaatit makuuhuoneita varten. Lämmi-
tysmuodoksi valittiin maalämpö, joka on sekä käyttökus-
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Sulaketaulun alapuolella sijaitseva tietoliikennekaappi, jossa ilman 
WLAN-ominaisuutta oleva adsl-modeemi, lähiverkon kytkentärima 
ja television signaalivahvistin. Talon kaikissa huoneissa on langallinen 
internet-yhteys.



Autokatoksen sähkökaappi on kaukana asuintiloista. Muun muassa etä-
luettava mittari on sijoitettu sinne.
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Autokatoksen yhteydessä sijaitseva tekninen tila, jossa maalämpöpumppu 
ja boileri ovat etäällä talosta.
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tannuksiltaan edullinen, ekologinen että sähköystävällinen 
vaihtoehto. Lämmitys toteutettiin vesikiertoisin patterein, 
sillä lankkulattiat eivät siedä lattialämmitystä. Maaläm-
pöpumppu ja boileri sijoitettiin autokatoksen yhteydessä 
olevaan lämpimään varastotilaan, josta sekä lämmitysve-
si että käyttövesi johdetaan asuinrakennukseen lämpöka-
naalia pitkin.

Erkki pääsi muuttamaan uuteen kotiin kesällä 2013. 
Hänen vointinsa on kohentunut merkittävästi. Hän on 
muun muassa kyennyt vuosien jälkeen käymään teatte-
rissa ja konserteissa sekä yöpymään hotellissa. 

Ennen tontin ostoa Erkki selvitti kaikilta operaattoreilta 
aluetta koskevat tulevaisuuden suunnitelmat. Tämänhet-
kisten tietojen mukaan uusia mastoja ei pitäisi ainakaan 
lähitulevaisuudessa olla tulossa. Tätä tekstiä kirjoitettaessa 
operaattorit ovat ottaneet käyttöön uuden 4G-taajuuden 
ja 5G-verkko tekee tuloaan, joten aika näyttää, onko niil-
lä merkitystä asunnon kokonaiskuormituksen kannalta.

Vuoteen suojaus

Tuulia sairastui borrelioosiin noin viisi vuotta sitten, mikä 
heikensi hänen yleistä terveydentilaansa merkittävästi. 
Borrelioosin myötä Tuulia alkoi vähitellen herkistyä rea-
goimaan myös sähkömagneettisille kentille. Junassa mat-
kustaminen alkoi tuottaa vaikeuksia, koska lähes kaikki 
matkustajat käyttivät tablettia tai matkapuhelinta, joiden 
säteily tuntui erityisen voimakkaana. Junan peltikori vai-
mentaa matkapuhelimen signaalia tukiasemaan nähden ja 
laite nostaa automaattisesti tehojaan tällaisessa katvealuetta 



muistuttavassa tilassa. Myös junan matalataajuiset sähkö- 
ja magneettikentät tuottivat Tuulialle ongelmia.

Tuulia asui puisessa kaksikerroksisessa rivitalon pääty-
huoneistossa. Kotona olotila yleensä jonkin verran helpot-
tui, mutta keväällä 2014 alkoi tulla uusia oireita. Naapurit 
olivat hankkineet langattoman laajakaistan. Tuulian perhe 
oli luopunut lankapuhelimesta. Kaikille perheenjäsenille 
oli hankittu omat kännykät ja sähköpostit luettiin mok-
kulan avulla. Tuulia päätti mittauttaa kodin säteilytasot.
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Tuulia on saanut apua unettomuuteensa baldakiinivuoteesta.
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Puutalo ei eristä kovin hyvin ympäristön ja naapureiden 
laitteiden tuottamia sähkömagneettisia kenttiä. Paljastui, 
että yläkerrassa sängyllä tasot olivat lähes 2000 μW/m2, 
mikä on suhteellisen korkea arvo herkistyneelle. Tuulialla 
ja hänen miehellään oli pitkään ollut univaikeuksia eikä 
niille löytynyt mitään erityistä selitystä. Myös pojan huo-
neessa alakerrassa sekä keittiössä mikroaaltosäteilyn teho-
tiheydet olivat 300–850 μW/m2 luokkaa. Makuuhuoneen 
kattovalaisimessa oli lisäksi energiansäästölamppuja, jotka 
tuottivat ympärilleen voimakkaan matalataajuisen sähkö-
kentän. Ne vaihdettiin hehkulamppuihin. 

Tuulian perhe alkoi etsiä uutta kotia pojan koulun lä-
heisyydestä Tuusulasta. Nykyaikana se ei ole helppo teh-
tävä Tuulian kaltaiselle herkistyneelle. Voidakseen asua 
nykyisessä kodissaan, Tuulia hankki säteilysuojakangasta 
ja ompeli vuodesuojan sängyn ympärille. Mies, joka ker-
too, että ei ole tuntenut mitään oireita kodissaan, on jos-
tain syystä alkanut nukkua paremmin. Kun mikroaalto-
säteilyä oli sängyltä mitattaessa vuoteella noin 2000 μW/
m2, vuodesuojan sisällä taso on vain 100 μW/m2, mikä on 
huomattava parannus entiseen.

Kevyt sähkösuojauksen parantaminen

Jatta asuu pienkerrostalon toisessa kerroksessa pääkau-
punkiseudulla. Talo on rakennettu 1970-luvun alussa ja 
siinä on jykevät tiiliverhoillut betoniseinät ja peltikatto. 
Jatan kaksio sijoittuu talon päätyyn. Asunnossa on tehty 
pientä suojausta jo aiemmin. Muun muassa makuuhuo-
neessa tukiasemaan päin sijoittuvan kahden seinän eteen 
on laitettu hiilikuituverkkoa ja ikkunassa on mikroaalto-



319

säteilyä vaimentavat verhot.

Jatta alkoi vuoden alussa mitata kotinsa säteilytasoja ja 
havaitsi, että olohuoneessa mikroaaltojen tehotiheydet oli-
vat nousseet aiempiin arvoihin verrattuna. Tasot olivat vie-
lä syksyllä olleet noin 40 μW/m2, kun mittari nyt osoitti 
lukemia 150 μW/m2. Suurin ongelma oli olohuoneen ul-
koseinän läheisyydessä ja Jatta päätti tehdä asialle jotakin.

Seinälle asennettiin verho, joka ulottuu katosta latti-
aan. Verho on kiskon varassa ja sen voi helposti irrottaa 
tuuletusta tai pesua ajatellen. Verhon jälkeen säteilytasot 
tippuivat olohuoneessa suurin piirtein aiemmalle tasolle, 
30–40 μW/m2.

Seinälle voi ripustaa verhon suojaamaan joko kännykkämastojen tai 
naapurin WLAN-reitittimen tuottamalta mikroaaltosäteilyltä.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Valtaosa kirjastamme nostaa esiin tutkimusta, 
joka poikkeaa siitä edelleen tällä hetkellä yleisesti 
ylläpidetystä konsensuksesta, että säteilyn 
haitalliset ominaisuudet syntyvät pelkästään 
lämpövaikutuksesta. Ydin ei ole itse tutkimus. 
Kyse on arvoistamme ja taistelusta, jota käydään 
muutoksesta. Muutos perusolettamuksissa on 
aina pelottava, jos arvomme eivät kanna meitä. 
Tilanne on tuttu luonnontieteen historiasta.

Paradigman muutos

Britti Michael Faraday (s.1791) on yksi kokeellisen tieteen 
historian suuria nimiä. Faraday, kuten niin monet muut 
keksijät, löytöretkeilijät ja tiedemiehet, joutui taistelemaan 
yksin aikansa tieteellistä näkemystä vastaan. Sähkömag-
neettinen kenttä ja siihen liittyvä teoria hyväksyttiin vasta 
vuosikymmeniä niiden löytämisen jälkeen.

Miksi Faraday löysi ja loi uutta ymmärrystä luonnon-
tieteeseen? Uuden ajattelun läpimurto edellyttää lapsen-
kaltaista, avointa ja nöyrää asennetta. Faraday oli valmis 
kestämään yksinäisyyttä ja epätietoisuutta. Hän uskalsi 
myös julkistaa virheensä. Hän tunnusti ja hyväksyi rajal-
lisuutensa ja oli siksi uskossaan vapaa. (ks. Päiviö Latvus: 
Ymmärryksen siivet, Omega-kustannus 2002).

Ymmärrämme edelleen sähkön merkitystä kovin vähän. 
Olemme tämän kirjan jo 3. painokseen ehtien nostaneet 
esiin luonnon ja ihmisen tekemän sähköympäristön vai-
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kutuksia ihmiseen. Ilmiön laajamittaisuus on hämmentä-
vä. Ihminen reagoi mahdollisesti tiettyihin säteilyn taa-
juuksiin informaationa, jolla on elimistölle tunnistettava 
viesti. Tämä voisi osaltaan selittää sähköherkkyysreaktioi-
ta. Lääketieteessä konsensuksen saaminen aikaan säteilyn 
vaikuttavuudesta vie pitkään; saadaanko asian selvittämi-
seen vetoapua insinööritieteiden puolelta?

Signaalit kiinnostavat nyt teknologeja

Bioinformaatioteknologia on soveltava tieteenala, joka yh-
distelee insinööritieteitä, biologiaa, kognitiivista psykologi-
aa ja lääketiedettä. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti, 
miten ihmiskehosta saadaan mitattua informaatiota ja mi-
ten tuo informaatio jalostetaan tiedoksi ja tuotteiksi. Alan 
sovelluksista mainitaan kudoksien kanssa yhteensopivat 
materiaalit ja kudoksiin istutettavat anturit, mikrolaitteet 
ja -robotit. Lääkeannostelijoiden ja sydämentahdistimien 
kaltaisia laitteita voidaan varmasti käyttää ihmisten hy-
väksi, ja koko ihmismielen ja kehon hallintaa signaalein 
pahaksi. Vallan, voitontavoittelun ja kontrollin mahdolli-
suuksia osataan käyttää aina myös väärin. Tarvitsemme 
enemmän käyttäjäkeskeisyyttä tekniikan kehittämiseen. 
Emmehän halua, että tekniikan biologiset riskit laukaise-
vat esimerkiksi laajamittaisen sähköherkkyyden tulevissa 
sukupolvissa?

Heikkojen signaalien merkitys 
yhteiskunnassa

Jo kaksitoista vuotta sitten, tämän kirjan 2. painoksen il-
mestyessä oli olemassa signaaleja siitä, että ihmiset rea-
goivat kasvavassa määrin sähkömagneettisille kentille. 
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Odotus siitä, miten riskit tulisivat realisoitumaan, ei ollut 
niinkään tiedossa, mutta varovaisuusperiaatetta rummu-
tettiin. Tuloksena kansalaisten, päättäjien ja median tie-
toisuus riskeistä on kasvanut, valokaapelointia on saatu 
eteenpäin taloyhtiöissä ynnä muuta, mutta viranomais-
tuen puuttuessa säteilykuorma on moninkertaistunut ja 
haittavaikutuksia ennalta ehkäisevät käytännön toimet 
ovat olleet olemattomia. Todistustaakkaa ovat kantaneet 
herkistyneet kansalaiset ja potilasjärjestö. Vuosien saatos-
sa on havaittu, että esimerkiksi aivokasvaimien määrä on 
noussut selvästi – miksi näin?

Mitä tällä kaikella haluamme sanoa?

Yhteiskunnassa heikkojen signaalien ohittamiset voivat 
ajan kanssa olla seurauksiltaan erittäin merkittäviä ja ulot-
tua sukupolvia eteenpäin. Sähköherkkyys on tällainen 
varteenotettava signaali. Vaara on myös mahdollisuus – 
vieläkin parempien ja elämää kunnioittavien ratkaisujen 
saavuttamiseen. Sellaisille toivomme kaikkea menestystä.

Erja Tamminen  Päivi Rekula  Matti Juusela
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LIITTEET

KODINKONEITA JA LAITTEITA
Induktioliesi
Induktiolieden keskeinen osa on keraamisen tason alla oleva 
käämi. Silloin, kun käämiin johdetaan sähkövirtaa, syntyy mag-
neettikenttä. Magneettikenttä saa aikaan keittoastian magne-
tisoituvassa pohjassa induktiovirran, jolloin molekyyliryhmien 
liike kuumentaa metallin. Induktioliedet kuluttavat vähemmän 
energiaa, koska ruuan kuumennusaika on lyhyt. Induktioliedel-
lä saa käyttää vain magnetisoituvista materiaaleista valmistettuja 
astioita. Esimerkiksi valurauta ja teräs ovat soveltuvia. Joillakin 
herkistyneillä henkilöillä on ongelmia induktiolieden käytössä 
lieden tuottaman magneettikentän vuoksi. Magneettikenttä on 
voimakas erityisesti etulevyjen kohdalla ja altistaa lieden äärellä 
työskentelevää henkilöä. Tavallinen sähköliesi, tai herkimmille 
jopa kaasuliesi voivat olla suositeltavia. Myös sähkölieden uuni 
tuottaa magneettikenttää, jolle jotkut reagoivat.

Kodinkoneet
Jotkut monitoimikoneet ja mehulingot muodostavat korkeita säh-
kö-ja magneettikenttiä. Edellä mainittuja laitteita on luonnolli-
sesti syytä käyttää keittiön maadoitetussa pistorasiassa, mikä pie-
nentää sähkökenttää. Tämäkin altistus on toisaalta lyhytaikaista, 
eikä siten erityisen haitallista.

Jääkaappi ja pakastin
Jääkaapin ja pakastimen kompressorit tuottavat sähkö- ja mag-
neettikenttää. Pakastimen kompressori toimii tehokkaammin ja 
magneettikenttäkin on voimakkaampi. Laitteiden kenttävoimak-
kuuksissa on yksilöllisiä, tehoihin sidonnaisia eroja. Mitä heikko-
tehoisempi laite, sitä pienempi on yleensä myös kenttävoimakkuus. 
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Pölynimuri
Pölynimuri itsessään tuottaa kohtalaisen sähkö- ja magneettiken-
tän laitteen tehoista riippuen. Keskuspölynimuri on tässä suhteessa 
turvallisempi sen koneiston tarjoaman etäisyyden vuoksi. Mikäli 
laitteet on integroitu ilmastointilaitteisiin, keskuspölynimuri sopii 
hyvin allergiasta ja astmasta kärsiville.

Hiustenkuivaaja
Hiustenkuivaaja muodostaa kohtalaisen magneettikentän ja ai-
van pään vieressä käytettynä saattaa altistaa herkimpiä. Toisaalta 
kuivaajan käyttö on lyhytaikaista altistusta. Voit säätää kuivaa-
jan tehon pienemmälle ja pitää laitetta hiustenkuivauksen aikana 
etäämmällä päästäsi.

Mikroaaltouuni
Mikroaaltouuni ei ole suositeltava, koska sen ympärille muodos-
tuu voimakas mikroaaltokenttä sitä käytettäessä. Lisäksi mikro-
aallot vaikuttavat ruuan molekyyleihin haitallisesti.

Kelloradio
Useimmat kelloradiot muodostavat kohtalaisen korkeita sähkö- ja 
magneettikenttiä ympärilleen. Yöpöydälle sijoitettuna kelloradio 
ei siten ole suositeltava. Kelloradion ja nukkujan välille on hyvä 
saada etäisyyttä ainakin metri tai mielellään kaksi. Kaikkein pa-
ras, ja vähiten käyttäjää altistava vaihtoehto on paristoilla toimi-
va herätyskello. 

Televisio
Etenkin uuden television käyttöönotossa on syytä noudattaa va-
rovaisuutta. Televisiossa on yhtä paljon haitallisia palonestoke-
mikaaleja kuin tietokoneissakin. Tuuleta uutta televisiota ”tyhjä-
käyttämällä” sitä hyvin ilmastoidussa tilassa pari viikkoa ennen 
käyttöönottoa, jotta suurin osa kemikaaleista haihtuu. Hanki 
LCD-näytöllä varustettu TV. Luonnollisesti pienempi ruutu sä-
teilee vähemmän kuin isokokoinen näyttö. 
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Pelikonsolit
Pelikonsoli muistuttaa toiminnaltaan tietokonetta. Sen pelejä 
ohjataan langattomilla kauko-ohjaimilla, joiden tuottama säteily 
käyttäjään nähden voi olla kohtalaisen voimakasta. Myös itse pelit 
ovat usein internetin kautta käytettäviä. Monet pelikonsolilaitteet 
tuottavat mikroaaltojen lisäksi myös voimakkaan matalataajui-
sen sähkökentän. Lasten tulisi rajoittaa tällaisten pelien käyttöä.

Langaton kotipuhelin
Langaton kotipuhelin toimii mikroaalloilla kuten matkapuhelin-
kin. Se muodostaa ympärilleen voimakkaan mikroaaltokentän. 
Noin metrin lähietäisyydeltä mitattuna langaton kotipuhelin sä-
teilee lähes 2000 μW/m2, koska laitteen kantaosa toimii tukiase-
mana ja lähettää langatonta signaalia kaiken aikaa. Langattoman 
kotipuhelimen tilalle suosittelemme kiinteätä langallista laitetta.

Itkuhälytin
Monet itkuhälyttimet toimivat langattomalla teknologialla ja al-
tistavat vauvan kehoa mikroaaltosäteilylle. Useimmat laitteista 
toimivat DECT-teknologialla ja muodostavat ympärilleen jopa 
noin 2000 μW/m2 mikroaaltojen tehotiheyksiä. Itkuhälyttimen 
käyttö ei ole suositeltavaa.

Kannettavat tietokoneet, tabletit ja 
matkapuhelimet
Kannettavat tietokoneet, tabletit ja matkapuhelimet toimivat lan-
gattomalla teknologialla ja suosittelemme, että niiden käyttöä ra-
joitettaisiin ja suljettaisiin laitteet ainakin yöksi. Tabletteja ja mat-
kapuhelimia voi käyttää myös lentotilassa, jolloin niiden Bluetooth 
ja muut langattomat ominaisuudet kuten WLAN kytketään lisäk-
si pois päältä. Tällöin laitteet altistavat käyttäjäänsä vähemmän.
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TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TARJOAJIA:

Mestarinpuolikas/Teemu Kuivalainen  
Vanha valtatie 59   
80230 JOENSUU   

teemu.kuivalainen(at)mestarinpuolikas.fi
  www.mestarinpuolikas.fi  

Puh. 050-528 3527   

Turun Seudun Sähköasennus Oy
Niemeläntie 3 A
20780 KAARINA
Puh. 010 8300 300
timo.engblom(at)tssa.fi 
www.tssa.fi 

Nettipuhelin/Perustele Oy  
Saariselänkuja 6                
00970 HELSINKI                
09-315 77800                
myynti(at)nettipuhelin.fi

                                                

www.nettipuhelin.fi 

Cellraid Ltd
Tietotie 2
90460 OULUNSALO
info(at)cellraid.com
www.cellraid.com

Villeco Oy - rakennustuotteet savesta  
www.villeco.fi

                                                    

www.luonnollisetrakennusmateriaalit.fi
                          

villeco(at)villeco.fi
                                                                

Puh: 040-725 55 61     
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UULATUOTE Oy, Perinteiset luonnonmaalit
Yttiläntie 265
32920 KAUVATSA
Puh. 010 8200 020
uula(at)uula.fi 
www.uula.fi 

Remontit/ 
Veli-Matti Ristiluoma/ DOminoFIX Oy  
Munkkiniemen Puistotie 2 B 25  
00330 HELSINKI   
www.dominofi x.fi    
vm_ristiluoma(at)hotmail.com 

TiedonPortaat
Ukonniementie 441
51200 KANGASNIEMI
info(at)tiedonportaat.fi 
040-741 2328
www.tiedonportaat.fi 

Mittalaitteet ja sähkösaneeraustarvikkeet
Erja Tamminen Ay
www.sahkoailmassa.fi  
09 291 8696, 0440 803 845 (vain tekstiviesti)
erja.tamminen(at)sahkoailmassa.fi 
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