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Aiheina



• WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) luokitteli 

vuonna 2011 radiotaajuisen säteilyn (RF radiation) mahdollisesti 

karsinogeeniseksi (luokitus 2B), 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

 Matkapuhelinten lisäksi fokus kaikkiin lähetinvastaanottimiin, jotka 

tuottavat radiotaajuista säteilyä (tutkat, matkapuhelintukiasemat, 

DECT-tukiasemat, WLAN-reitittimet, ym). 

 Kiinnostuksena jatkuva, pitkäaikainen (24/7) yhteisaltistus eri 

RF-lähteistä.

Luokitus, radiotaajuinen säteily

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf


Epidemiologiset tutkimukset

Radio and TV-lähettimet:

Haitallinen vaikutus: Dolk et al. (1997a), Hocking & Gordon 

(2003), Ha et al. (2007), Mascarinec et al. (1994, Michelozzi et 

al. (2002), Morton & Phillips (1983), Park et al. (2004) 

[Leukemian ja lymfooman riski kasvanut]

Ei vaikutusta: Dolk et al. (1997b), Mersenich et al. (2008)

Matkapuhelintukiasemat:
Haitallinen vaikutus: Abdel-Rassoul et al. (2007), 

Eger et al. (2004), Hutter et al. (2006), 

Navarro et al. (2003), Santini et al. (2003), 

Wolf & Wolf (2004), Blettner et al. (2008), Dode et al. (2011),

Shahbazi-Gahrouei (2013) [suuri vaihtely: päänsärystä 

rintasyöpään]

Ei vaikutusta: Meyer et al. (2006), Berg-Beckhoff et al. (2009)

Tutkimuskatsaus: Khurana et al. (2010)

Oma kiinnostus: http://www.chronicexposure.org

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418

http://www.chronicexposure.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418


Base station near Majakkaranta

Antennien RF-säteilykuvio
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Matkapuhelintukiasema,

GSM 900 ja 1800MHz

3G 2100 MHz,

korkeus 26 m OIREITA RAPORTOITU

Etäisyys 45 m

41…61 V/m ICNIRP-raja-arvo 

Vahvin kuormitus antennin lähellä 

ja samalla tasolla



Vain akuutin lämpövaikutuksen huomioivat (6 minuutin) 

ICNIRP-raja-arvot

vs. 

Kroonisen, 24/7 altistuksen huomioivat suositustasot
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Huomioita: ICNIRP-raja-arvo on useita kertoja suurempi! http://www.icnirp.de

EMF Scientist Appeal. 200 EMF-tutkijaa otti vuonna 2015 yhteyden Yhdistyneisiin kansakuntiiin

ja vaativat matalampia raja-arvoja : http://www.emfscientist.org

Raja-arvojen vertailu: http://tinyurl.com/RF-Guideline

Radiotaajuisen

säteilyn

tasot, yksikkö V/m

http://www.icnirp.de/
http://www.emfscientist.org/
http://tinyurl.com/RF-Guideline


Matkapuhelintukiasema katolla. Huopakate. 
Läpäisee hyvin radiotaajuista säteilyä. 

Olohuone

Asunto 2

Keittiö

MAKUUHUONE

3-4 V/m

Matkapuhelintukiaseman antennit

-Puu on hyvin läpäisevää => ei vaimenna!

- Metallirakenteet heijastavat => vaimentavat !

Asunto 1

OIREITA RAPORTOITU



Italian korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu 2012

Corte di Cassazione (no.17438) 

- Italialaiselle kauppaedustajalle Innocente Marcollinille kehittyi 

aivokasvain hänen käytettyään työtehtävissään matka- ja 

DECT-puhelimia 12 vuotta noin 5-6 tuntia päivässä. 

- Corte di Cassazione vahvisti Corte d'appello di Brescian antaman 

tuomion (Decision December 22, 2009, no. 614)

- Italian korkeimman oikeuden mukaan matkapuhelimen

pitkäaikaisen käytön ja tietynlaisen aivokasvaintyypin välillä on 

todennäköinen syys-seuraussuhde

- Kasvaimen katsottiin johtuvan työperäisestä altistumisesta.

- Merkittävä ennakkoratkaisu Euroopassa.



Paradigman muutos –tutkimus?

Alustavat tutkimustulokset maailman suurimmasta ja 

parhaiten suunnitelllusta NTP eläintutkimuksesta osoittaa

syöpäriskiä alle ICNIRP-raja-arvojen.
In 2016 a U.S. National Toxicology 

Program (NTP) study found wireless 

radiation caused DNA damage, and 

brain and heart tumours in rodents 

at the non-thermal level (NTP, 2016)., 

lower than the current ICNIRP 

guideline for mobile phones.

 Keskeiset järjestöt, American Cancer Society ja IEEE , kommentoivat, 

että raja-arvoja on tarkistettava. 

https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/

http://microwavenews.com/news-center/ntp-comet-assay

Image source: the IEEE

https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/
http://microwavenews.com/news-center/ntp-comet-assay


Base station Field Strengths

3,2 V/m

12 V/m

44 V/m

3 V/m

Matkapuhelintukiasemien riskialttiit
asennuskäytännöt ja RF-tasot



Lämpötilan nousua tai ionisaatiota ei 
tarvita haitallisiin vaikutuksiin?!
Tulokset Yakymenko et al. (2015) tutkimuskatsauksesta, RF ja 

oksidatiivinen stress

Yakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., Kyrylenko, 

S., 2015. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity 

radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med 1–16. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230

Katso myös Rüdiger (2009) katsaus genotoksisiin vaikutuksiin liittyen:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285841

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285841


Vaikutukset mehiläisiin, lintuihin ja kasveihin
– Radiotaajuinen säteily (RF)

Jo 3 tutkimuskatsaus indikoi haitallisia vaikutuksia:

Cucurachi et al. (2013). 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519

Balmori (2009): 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463

Sivani & Sudarsanam (2012). 
http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_4_2012/Vo
l4_4_202-216_BM-8.pdf

+ http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/final_mobile_towers_report.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463
http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_4_2012/Vol4_4_202-216_BM-8.pdf
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/final_mobile_towers_report.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130


Yhteenveto

- Valtaosa epidemiologista tutkimuksista 

osoittaa kasvanutta riskiä. 

- Radiotaajuinen säteily tulisi huomioida 

mahdollisesti haitallisena  

ympäristötekijänä. 

- Nykyiset radiotaajuisen säteilyn raja-arvot 

eivät suojaa. 

- Siksi varovaisuusperiaate ja EUROPAEM-

ympäristölääketieteen järjestön EMF-

suositustasot 

http://tinyurl.com/emf-europaem .

- Riski on mitattavissa ja arvioitavissa. 

http://tinyurl.com/emf-europaem
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