
Brysselissä, 2013 pidetyssä EU-semi-
naarissa Säteilyturvakeskus (STUK) 
ilmoitti, ettei Suomella ole lähitulevai-

suudessa tarvetta muuttaa väestön altistumi-
selle asetettuja sähkömagneettisen säteilyn 
turvastandardeja. Sen sijaan kansalaisia on 
syytä rauhoitella, mikäli he ovat huolissaan 
säteilyyn liittyvistä kysymyksistä.

”The main priority in communication 
is to reduce the possible (health) concerns 
and the worry in people´s mind.”

STUK:n mukaan langattomien verkkojen 
käyttöönotto on turvallista eikä ole tieteelli-
sesti perusteltua rajoittaa niiden käyttöönot-
toa. Mitä lähempi tarkastelu osoittakaan?

Tapausesimerkkimme Oulusta: Oulun 
keskustaan asennettiin 4G-teknologialla 
toimivia lähetinantenneja. Aila ja Ari asu-
vat kaupungin keskustan kerrostalossa, jota 
vastapäätä antennit ilmestyivät. Pariskun-
ta oli jo aiemmin hankkinut radiotaajuus-
mittarin mielenkiinnosta asuinympäristön 
säteilytasoja kohtaan. Ennen 4G-järjestel-
män käyttöönottoa sähkömagneettisen sä-
teilyn tehotiheydet olivat luokkaa 2 000 µW/
m2. Uusien antennien asentamisen myötä ne 
kohosivat  38 000 µW/m2, mitä voi jo pitää 
kohtalaisena muutoksena. Aila ja Ari alkoi-
vat tuntea väsymystä, päänsärkyä ja huima-
usta - unen laatukin heikkeni. Myös naa-
purit raportoivat selittämättömistä oireista. 
Lisäksi teknisissä laitteissa, kuten radion ja 
television toiminnassa, ilmeni häiriöitä. TV-
kanavat vaihtuivat omia aikojaan ja radio 

rätisi. Aila ja Ari ovat aina ruokkineet lintu-
ja, mutta nyt siivekkäätkin katosivat parvek-
keen lintulaudalta.

Pariskunta päätti kääntyä ongelmineen 
valvovan viranomaisen, Säteilyturvakeskuk-
sen puoleen. Säteilyturvakeskuksessa vasta-
si tutkimusprofessori Kari Jokela:

”Väestö altistuu vain hyvin heikoille ra-
diotaajuisille kentille. Enimmilläänkin altis-
tuminen on vain prosentin luokkaa enim-
mäisarvoista. Tällaisella altistumisella ei ole 
nykytiedon mukaan haitallisia terveysvaiku-
tuksia. Asunnon lähellä sijaitseva tukiasema 
ei aiheuta liiallisen suurta radiotaajuiselle 
säteilylle altistumista. Säteilyn enimmäisar-
vot voivat ylittyä vain muutaman metrin etäi-
syydellä suoraan antennin edessä. STUK on 
mitannut kymmeniä kohteita, joissa tukiase-
ma-antenneja on sijoitettu asunnon lähelle. 
Kaikissa tapauksissa altistuminen on ollut 
huomattavasti enimmäisarvoja pienempää. 
Radiotaajuisen säteilyn mittareita ei kanna-
ta hankkia kotikäyttöön....”

Kari Jokelan argumentointi paljastaa, 
että Säteilyturvakeskus suojelee säteilyn 
enimmäisarvoa, lainsäädäntöä, enemmän 
kuin ihmistä. Nykyisestä turvastandardis-
ta hyötyvät taloudellisesti teleoperaattorit 
ja elektroniikkateollisuus. Kari Jokela on 
jäsenenä ICNIRP-komissiossa (Internatio-
nal Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection), jonka suositukseen Suomes-
sa noudatettava lainsäädäntö tukeutuu. IC-
NIRP on alkujaan elektroniikkateollisuuden 

perustama organisaatio. Sen suosittama ra-
diotaajuisen säteilyn enimmäisarvo on vuo-
delta 1998, ajalta, jolloin nykyisiä verkko-
järjestelmiä ei ollut olemassakaan. ICNIRP 
ei tunnusta, että radiotaajuisella säteilyllä 
voisi olla biologisia tai kumuloituvia vaiku-
tuksia, vaan huomioi kapea-alaisesti vain 
niin sanotun lämpövaikutusominaisuuden.

3G- ja 4G-järjestelmille sallittu tehotihe-
ys on 10 000 000 µW/m2, vaikka biologisiin 
vaikutuksiin erikoistuneet tutkijat (www.bi-
oinitiative.org) suosittavat noudatettavaksi 
3 µW/m2. Kohtalainen ero. Auringon säh-
kömagneettinen säteily, johon ihminen on 
evoluutionsa aikana sopeutunut, on tasolla 
0,000 001-0,000 000 000 01 µW/m2.

Esimerkiksi Sveitsissä, Kiinassa, Venä-
jällä, Italiassa, Intiassa, osin Belgiassa, jois-
sakin Ranskan kaupungeissa, Itävallan Salz-
burgissa sekä Luxemburgissa on tiukennettu 
lainsäädäntöä, mitä Suomessa ei lähiaikoi-
na aiota tehdä, vaikka Euroopan neuvosto 
ja Euroopan Ympäristövirasto, EEA, suosit-
tavat toimenpidettä.

Tapausesimerkkimme Aila ja Ari pani-
vat merkille lintujen katoamisen kotinsa lä-
histöltä. Espanjalaistutkija Alfonso Balmori 
on tiedemies, joka on selvittänyt kännykkä-
säteilyn vaikutuksia luontoon. Balmori on 
havainnut lintujen vähenemisen niiltä alu-
eilta, joille kännykkämastoja on ilmestynyt. 
Muun muassa Intiassa, Isossa-Britanniassa, 
Belgiassa ja Ruotsissa on tehty näitä havain-
toja. Balmori: ”Säteily voi vaikuttaa lintujen 

keskushermostoon sekä aivojen veriaivoes-
teeseen, jolloin myrkylliset yhdisteet pääse-
vät tämän suojamuurin läpi ja vahingoittavat 
aivoja.” (Saman mekanismin oletetaan toi-
mivan ihmisellä.)

Ranskalaiset ja venäläiset tutkijat ovat 
todenneet vaikutuksia lintujen munimisky-
kyyn ja hedelmällisyyteen: Venäläiset (In-
stitute of Biophysics) altistivat kananalkioi-
ta säteilylle kolmen viikon ajan. Altistetuista 
alkioista 75 % kuoli munan sisälle ja 25 % 
kuoriutui vaikeasti vammautuneina. Kont-
rolliryhmästä puolestaan kuoriutui 86 % 
terveitä yksilöitä. Vastaavia kokeita ovat teh-
neet myös ranskalaistutkijat Madeleine Bas-
tide, (Montpellierin yliopisto) ja Florence 
Batellier (tutkimuslaitos INRA).

Säteilyturvakeskuksen Kari Jokela ei 
tunnusta kyseisiä tutkimusraportteja: ”Lin-
tuja tulee ja menee. Ei kai teillä vaan ole lin-
turuttoa?”, hän kommentoi Ailalle ja Arille.

Monet biologit ovat sillä kannalla, että 
ihmiset ja eläimet jakavat saman kohtalon. 
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