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Suojeleeko STUK kansalaisia - vai teleyhtiöitä?  

A. Yhteenveto   

Viimeisen sadan vuoden aikana ihmisen tuottama sähkömagneettinen säteily on yhteiskunnassa lisääntynyt 
dramaattisesti: sähkö- ja voimavirtaverkot sekä eri radiotaajuuksilla toimivat järjestelmät, kuten radio, televi-
sio ja langaton viestintä. Kasvua on ollut eniten radiotaajuisen, sähkömagneettisen kentän (EMF) noin 1 
GHz:n taajuudella, jossa säteily on kasvanut erittäin alhaisesta luonnollisesta tasosta (vihreä alue Kuvassa 1) 
1018 (eli 10 000 000 000 000 000 000) kertaisesti. Lancetin artikkeli (Bandara et al.) korostaa, että radio-
taajuinen sähkömagneettinen säteily on viimeisen 30 -40:n vuoden aikana kasvanut eksponentiaalisesti lang-
attomista viestimistä. Ihmisen tuottamaa keinotekoista säteilyä aiheuttavat mm. matkapuhelimet, tukiasemat, 
WiFi, langattomat kotipuhelimet, tietokoneet, tabletit, itkuhälyttimet, tutkat, etäluettavat vesi- ja sähkömitta-
rit ja lääketieteelliset laitteet (esimerkiksi MRI). Kaikki tämä lisää altistumista sähkömagneettisen (sm) säte-
ilyn riskeille nopeammin ja vakavammin kuin koskaan aiemmin. Keinotekoisen sm-säteilyn määrää ja tasoja 
tulevat kasvattamaan edelleen uudet teknologiat, sillä Esineiden internet (IoT) ja 5G-teknologia tuovat mil-
jardeja uusia, radio- ja mikroaaltotaajuudella toimivia laitteita ja sensoreita ympäristöömme. Meillä on jo 
kodeissa ja kouluissa paljon langattomia laitteita, tabletteja ja lasten matkapuhelimia sekä WiFi-lähettimiä, 
jotka säteilevät 24/7. Siksi lapset altistuvat jo elämänsä alusta päivittäin keinotekoiselle sm-säteilylle voi-
makkaasti monesta eri lähteestä. 

B. Lisääntyvä säteily aiheuttaa terveysriskejä  

1. Ei –ionisoiva sm-säteily haittaa terveyttä ja ympäristöä  

Ihmisen tuottama, ei-ionisoiva sm-säteily matkapuhelimista, tukiasemista, kodin langattomista laitteista –
kuten puhelimista, itkuhälyttimistä sekä WiFi -reitittimistä ja tietokoneista – haittaa terveyttä ja ympäristöä. 
Näitä biologisia/terveyteen vaikuttavia vaikutuksia osoittaa 2065 relevanttia tutkimusjulkaisua (~92 %) 
2238: sta ORSAAn läpikäymästä tutkimusjulkaisusta. (Vrt. ORSAAn lausunto, Liite 1)  

Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan langattoman teknologian käyttö on kuitenkin täysin turvallista ihmi-
sille, jos säteilyn teho on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) määrittelemän raja-arvon alapuolella. Erittäin 
vakava puute on se, että STUK /STM:n  käyttämä raja-arvo ottaa huomioon vain kudoksen lämpenemiseen 
liittyvät terveysvaikutukset (nk. thermal effects). Raja-arvo ei ota lainkaan huomioon biologisia (nk. non-
thermal) vaikutuksia. Lukuisissa, vertaisarvioiduissa tutkimuksissa on todistettu, että kudosten lämpenemi-
nen ei ole ainoa vahinkoa aiheuttava mobiilisäteilyn ”vaikutusmekanismi”. Valitettavasti STUK ja STM väit-
tää edelleen, että kudosten lämpeneminen on ainoa mobiilisäteilyn vaara. 

Laajat tutkimukset siis osoittavat, että STUK ja STM johtavat harhaan väestöä ja laiminlyövät laissa määri-
tellyn tehtävänsä "suojella ihmisiä, yhteiskuntaa, ympäristöä ja tulevia sukupolvia”.  Miljoonat ihmiset - niin 
Suomessa kuin globaalistikin - kärsivät langattoman teknologian sähkömagneettisten kenttien (EMF) aiheut-
tamista sairauksista ja ongelmista. Myös eläimet, hyönteiset ja kasvit vahingoittuvat mobiilisäteilyn kuormi-
tuksesta.  

On erittäin valitettavaa, että STUKin verkkosivut ja medialle annetut lausunnot huijaavat toistuvasti kansa-
laisia luulemaan mobiilisäteilyä turvalliseksi. Annamme ohessa 20 esimerkkiä STUKin väitteistä ja todi-
stamme tutkimuksella, että jokainen väite on virheellinen. Johtopäätös on, että STUK ja STM levittävät 
lausuntoja, jotka eivät ole tieteellisesti perusteltuja. Tämän myötä meistä kaikista suomalaisista – ilman 
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meidän suostumustamme ja vastoin Nürnbergin sopimusta – on tullut tutkimuksen koekaniineja yhdessä ai-
kamme vaarallisimmista biologisista kokeista. Monien, vertaisarvioitujen tutkimusten mukaan mobiilisäteily 
vahingoittaa elinympäristöämme ja terveyttämme: mm. verenkiertoa, hermostoa, sydäntä, hedelmällisyyttä, 
sekä on ainakin osatekijä monien vakavien sairauksien synnyssä:  useat syövät, kilpirauhasen ja muistin ai-
raudet. STUKin antama raja-arvo on kolmen tutkijaryhmän (kohta 9 B) mukaan miljoona kertaa liian kor-
kea, jotta se suojelisi hyönteisiä, eläimiä, aikuisia ja erityisesti tulevia sukupolvia kaikilta biologisilta haitta-
vaikutuksilta. Verrattuna alkuperäiseen luonnolliseen säteilymäärään noin 1 GHz aluella (Mobile Phones) 
säteilyn tehotiheys (Power Flux Density) on lisääntynyt noin 1020. Vertaa kuvassa 1 punaisen kentän yläosaa 
alimpaan vihreään kenttään. 

Lisäykset: Punaiset pystyviivat osoittavat 
pulssien aggregaatioita/kasautumista useista 
yhtäaikaisista laitteista. Vihreä vaakasuora 
viiva "New GL" ilmaisee kolmen tutkimus-
ryhmän ehdottamaa turvallista viitearvoa 
(kohta 9b). 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Huomautukset ja lyhennykset:    
•Siniset sanat ovat linkkejä tieteellisiin lähteisiin. 

•Tekstin kohdat on viittausten helpottamiseksi 
vaalean sinisellä numeroitu 1-40 

•PTT = ”Perusteltu Tieteellinen Tieto” Euroopan 
tuomioistuimen (30 §) EU:n tuomioistuimen vaa-
timusten mukaan. 

•ICNIRP: International-Commission of Non-
Ionisiong Radiation Protection (yksityinen 14 
hengen yksityinen lobbausryhmä) 

•SCENIHR: Scientific Committee on Emerging 
and Newly Identified Health Risks 

•LiFi/VLC = Visible Light Communication 

. EMF = sm = Sähkömagneeettiset kentät 

Kuva 1. Tyypillinen suurin päivittäinen altistuminen sähkömagneettiselle, radiotaajuiselle säteilylle keinote-
koisista ja luonnosta peräisin olevista lähteistä verrattuna ICNIRPin esittämiin raja-arvoihin. (Bandara & 
Carpenter:  Planetary electromagnetic pollution. The Lancet) 

Kansalaisten ja erityisesti lasten suojelemiseksi säteilyriskeiltä Suomessa on Säteilyturvakeskus (STUK). 
STUK on STM:n hallinnonalaan kuuluva Suomen säteilyvalvonnasta ja ydinturvallisuusvalvonnasta vastaa-
va viranomainen. STUK:n  toiminta-ajatuksena ”ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien 
suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta". Koska STUK ja STM seuraavat harhaanjohtavia tutkimustuloksia 
ja levittävät harhaanjohtavaa tietoa, ne rikkovat useita lakeja (Kohta 4 alla). Vaadimme nopeita toimia kaik-
kien kansalaisten, erityisesti lasten, suojelemiseksi. 

Kun ihmiset tutkivat STUKin web-sivuja ja muita STUKin julkaisuja, he saavat vaikutelman, että ei-ionisoi-
va mobiilisäteily on täysin vaaratonta. Tutkimusten mukaan se kuitenkin vahingoittaa erityisesti tulevien su-
kupolvien terveyttä. Silti jokainen lapsi Suomessa altistuu "kehdosta hautaan" väkisin haitalliselle mobiilisä-
teilylle. Se vaikuttaa kaikkiin, mutta lapset ovat paljon herkempiä kuin aikuiset. Monet lapset altistuvat jo 
kohdussa haitalliselle mobiilisäteilylle mm. äidin kännykästä, tabletista tai Wifi-laitteista. Mobiilisäteilyn 
haittavaikutus on kumulatiivinen, samoin kuin tupakoinnin. Vahingot paljastuvat vasta vuosien päästä. Säte-
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ilyturvakeskuksen (STUK) mukaan säteily on turvallista, jos kudos ei siitä lämpene. Todistamme alla, että 
STUK on väärässä, sillä (a) vahinkoja syntyy myös ilman lämpenemistä sekä että (b) ihmisten ja eläinten 
terveys on jo vahingoittunut säteilystä, sillä raja-arvot eivät suojaa lasten terveyttä. Siksi STM tulee ryhtyä 
nopeisiin toimenpiteisiin Suomen lasten suojelemiseksi. 

2. Ihmisen tuottaman sm-säteilyn voimakas kasvu  

”Luonnosta peräisin oleva" päivittäinen sm-säteily käsittää  useita taajuuksia, se on esitetty Kuvassa 1 
vihreänä kenttänä. Ihmisen tuottama sm-säteily lisääntyi huomattavasti 1950-luvulla (keltainen kenttä) Ban-
dara et al. tutkimuksen mukaan, kun otettiin käyttöön FM/UKV, VHF radio- ja televisiolähetykset. Kun vii-
meisen 20 -30:n vuoden aikana olemme saaneet langattoman teknologian, kuten langattomat kotipuhelimet, 
kännykät, tukiasemat, 3G, 4G, 5G ja WiFi yms., säteily on lisääntynyt voimakkaasti vielä entisestään. Punai-
sessa kentässä näkyy säteilyn kasvu vuosina 1990 -2020 eri taajuuksilla. Sen odotetaan vielä lisääntyvän 
5G:n vaikutuksesta.  

Ylimmät neljä kapeaa vaakasuoraa viivaa kuvassa 1 osoittavat ICNIRP:n raja-arvot eri taajuuksille. Itse asi-
assa teollisuus ehdottaa raja-arvoja, koska teollisuus on uuden, professori Klaus Buchnerin raportin mukaan 
ottanut vaikutuspiiriinsä ICNIRP:n.  Buchner todistaa että ICNIRP on yksityinen lobbausryhmä, joka tukee 
teleteollisuutta. Pystysuorat punaiset viivat kuvaavat aggregaatioita (kasaumia), jotka antavat superkorkeita 
säteilyhuippuja (peaks), jotka EU:n asiantuntijoiden ja tutkijoiden mukaan ovat kaikkein vaarallisimpia, ko-
ska ne ylittävät reilusti ICNIRP/STUKin maksimiarvot (jotka jo sinänsä ovat liian korkeita). Kuviosta näh-
dään, että kokonaissäteily yhteiskunnassa (kaikki neljä värikenttää yhteensä) on nyt huomattavasti korkeam-
pi kuin mihin kasvit, eläimet ja ihmiset ovat sopeutuneet (vihreä kenttä). Keinotekoinen sm-säteily vahingo-
ittaa kasveja, hyönteisiä, eläimiä ja ihmisiä, minkä teollisuudesta riippumaton tutkimus vakuuttavasti on to-
distanut. Nykyiset ihmisen tuottamat sm-säteilytasot vaikuttavat moniin sairauksiin, mm. neurologiset 
ongelmat, uupumus, masennus, DNA-vauriot ja syöpä. Kolmen tutkimusryhmän ehdotuksen mukaan (Ks. 
kohta 9b) päivittäisen säteilyannoksen pitää olla alle vaakasuoran vihreän linjan "New GL" Kuvassa 1. 

3.  Lisääntynyt säteily aiheuttaa kasvavia terveysriskejä 

Kattava tutkimus ja useat asiantuntijalausunnot vahvistavat jo yli kymmenen vuotta sitten lisääntyneen ihmi-
sen tuottaman sm-säteilyn aiheuttamat terveysriskit. Sivani et al antaa lisää vahvoja todisteita yhteenlasketun 
säteilyn terveysvaaroista, niinkuin myös mm. Euroopan Parlamentin päätöslauselma (2008/2211(INI): "Vii-
me vuosikymmeninä … ovat ihmisen aikaansaamat elektromagneettiset kentät säännöllisesti kasvaneet. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki altistuvat tällä hetkellä monimutkaiselle sähkö- ja magneettikenttien sekoi-
tukselle eri taajuusalueilla sekä kotona että työpaikalla.  

"Langaton tekniikka (matkapuhelimet, WiFi, Wi-Max, Bluetooth kiinteät langattomat DECT-puhelimet) ai-
heuttaa sähkömagneettisia kenttiä, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen (kohta B). 
”on välttämätöntä asettaa etusijalle altistustestit todellisissa olosuhteissa, jotta voidaan arvioida radio-
taajuisten kenttien lämpövaikutuksesta riippumattomat vaikutukset, ja että lapset ovat erityisen haavoittu-
via altistuessaan sähkömagneettisille kentille.”  (Kohta H) 

"Europarlamentti vaatii erityisesti huomioimaan sähkömagneettisen säteilyn mahdolliset biologiset tervey-
teen kohdistuvat haittavaikutukset, erityisesti koska tietyt tutkimukset ovat osoittaneet haitallisimpia vaik-
utuksia alimmilla säteilytasoilla" (kohta 2.). Kohdissa 7-20, tutkijat ja asiantuntijaryhmät todistavat, että 
säteilytasot olivat tuhansia kertoja liian korkeita jo ennen kuin 5G tuli lisänä. 5G uhkaa dramaattisesti pa-
hentaa pulsoivan EMF pakkosäteilytyksen määrää yhteiskunnassa. 

     / 5 36

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749118310157?via=ihub
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
http://www.apple.com/se
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020-2.pdf
http://www.bioinitiative.org
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00223/full
http://www.apple.com/se
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IP0216


C. Lait ja sopimukset edellyttävät väestön ja erityisesti lasten suojelua  

4. STUKin/STM:n tulee noudattaa lakeja 

Koska tavallisten kansalaisten on noudatettava lakeja, edellytämme, että myös STM ja STUK noudattavat 
lakeja, sopimuksia ja omia tavoitteitaan. Annamme joitakin otteita kansallisista laeista ja kansainvälisistä 
sopimuksista: 
(a) 20 § Perustuslaki, joka vaatii: ”Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen 

ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon”.   Lisäksi 
STUKin/STM:n tulee noudattaa myös seuraavia lakeja: 

(b) Säteilylaki 1 §:  ”Tämän lain tarkoituksena on estää ja rajoittaa säteilystä aiheutuvia terveydellisiä ja 
muita haittavaikutuksia. Laki koskee säteilyn käyttöä ja muita toimintoja, joista aiheutuu tai saattaa 
aiheutua ihmisen terveyden kannalta haitallista altistumista säteilylle.” 

      Säteilylaki 2 §: ”säteilyaltistusta aiheuttavan toiminnan tulee… täyttää seuraavat vaatimukset: 
1) ”toiminnalla saavutettava hyöty on suurempi kuin toiminnasta aiheutuva haitta (oikeutusperiaate); 
2) ”toiminta on siten järjestetty, että siitä aiheutuva terveydelle haitallinen säteilyaltistus pidetään niin 

alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista (optimointiperiaate); 
3) ”yksilön säteilyaltistus ei ylitä asetuksella vahvistettavia enimmäisarvoja (yksilönsuojaperiaate).” 

(c)  Laki Säteilyturvakeskuksesta: (1 §)”Säteilyn vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista”, 

(d) Laki terveydenhuollosta 2 § ”edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia”, 
      3 § ”Tässä laissa tarkoitetaan: 1) terveyden edistämisellä yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäri-

stöön kohdistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja pa-
rantaminen sekä terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden tervey-
songelmien ehkäiseminen ja mielenterveyden vahvistaminen sekä väestöryhmien välisten terveyserojen 
kaventaminen sekä suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista terveyttä edistävällä tavalla”  

STUKin / STM:n tulee noudattaa myös kansainvälisiä sopimuksia: 
(e) YK:n kansainvälinen Ihmisoikeuksien julistus: 3. artikla: ”Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapau-

teen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.” 25. artikla (1): ”Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on 
riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin”,  

(f) Lapsen oikeuksien sopimus, kohta 24.: ”Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tar-
vittaessa hoitoa” Lapsen tulee saada erityistä suojelua. 

(g) Euroopan yhteisön tuomioistuimen vaatimus: SEUT:n artikla 168, kohta 1: ”Kaikkien unionin politiikko-
jen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suo-
jelu. Kansallista politiikkaa täydentävä unionin toiminta suuntautuu kansanterveyden parantamiseen, 
ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen”… (kohta 30:) "ensisijaisena tavoitteena on terveyden 
suojelun korkea taso nojautuen perusteltuun tieteelliseen tietoon [PTT] päätöksiä tehtäessä,” ("Best 
Available Scientific Evidence" ) 

D. STUK:n virheellinen informaatio lisää säteilyvahinkoja 

Annamme alla esimerkkejä STUKin web-sivuilta ja haluamme vastaukset: miten ja millä perusteella STUK / 
STM valtion antamana tehtävänä suojelee kansalaisten terveyttä ja elinympäristöä sillä informaatiolla, jota 
annetaan sekä netin kautta että kirjeissä kansalaisille, jotka kysyvät säteilyn riskeistä. STUKin tavoitteena on 
"suojella ihmisiä, yhteiskuntaa, ympäristöä ja tulevia sukupolvia", joka on sopusoinnussa mainittujen lakien 
kanssa, jotka edellyttävät terveyden ja elinympäristön suojelua ja sitä, että lapsilla on oikeus erityiseen suo-
jeluun. On yllättävää, että STUK kiistää todennetut säteilyriskit ja levittää seuraavanlaisia väitteitä: 
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1991/19910592%23Pidp447327360
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1991/19910592%23Pidp447327360
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19831069
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326?search%252525255Btype%252525255D=pika&search%252525255Bpika%252525255D=Laki%2525252520terveydenhuollosta%25252525201%25252525C2%25252525A7
https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/
http://www.cirp.org/library/ethics/UN-declaration/
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=101059&doclang=EN
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=101059&doclang=FI
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=101059&doclang=FI
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=101059&doclang=EN
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=101059&doclang=EN
https://www.suomi.fi/organisaatio/sateilyturvakeskus/539c71f3-ba49-4746-99b7-73bd098db197
http://www.apple.com/se


5. STUKin väitteet mobiilisäteilyn vaarattomuudesta 

STUKin raja-arvot ja testit perustuvat vain yhteen säteilyn vaikutusmekanismiin – ”kudosten” (oikeastaan  
nesteen) lämpenemiseen. Muita säteilyn hjaittavaikutuksia ei oteta huomioon. STUK.fi toteaa seuravaa: 

A. Lämpö: "Radioaaltojen ainoa tieteellisesti todennettu vaikutus kudoksessa on lämpeneminen.” ja 
”näyttöä muista kuin kudosten lämpenemiseen perustuvista terveysvaikutuksista ei ole saatu” 

B. Raja-arvot: ”Johtopäätökset on tiivistettävissä siten, että nykyiset enimmäisarvot alittavalla altistumi-
sella ei ole todennettuja haitallisia terveysvaikutuksia.” ja ”Matkaviestinverkkojen säteilyturvallisuuden 
varmistamiseksi säteilylainsäädännössä on määritelty altistuksen raja-arvot. Ne perustuvat parhaaseen tie-
teelliseen näyttöön ja kattavat kaikki nyt käytössä olevat taajuudet sekä tulevaisuudessa käyttöön tulevat 
uudet 5G-verkon taajuudet. Raja-arvot suojaavat niin lyhyt- kuin pitkäaikaisenkin altistumisen terveysvaik-
utuksilta. Ihmisten ei siis tarvitse olla huolissaan 5G-verkon aiheuttamasta säteilyaltistuksesta.” 

C. ”Matkapuhelimet: ”Matkapuhelimet lämmittävät kudoksia niin vähän, ettei lämpenemisestä ole tervey-
dellistä haittaa. Matkapuhelimien radiotaajuisella säteilyllä on epäilty olevan muita haitallisia vaikutuksia, 
jotka eivät johdu kudosten liiallisesta lämpenemisestä. Näitä ei ole kuitenkaan voitu osoittaa tieteellisesti 
pätevissä tutkimuksissa.” ja ”eivät missään tilanteessa lämmitä kudoksia niin paljon, että siitä olisi tervey-
dellistä haittaa”  

D. "Joka tapauksessa aivokasvainten esiintyvyys ei ole lisääntynyt, vaikka matkapuhelinten käyttö on ylei-
stynyt huomattavasti” . 

E. Antennit: ”Väestön altistuminen tukiasemien kentille on vähäistä”, ja ” Makrosolutukiasemat ovat kapei-
ta korkeita paneeleita, joiden säteilykeila on vaakasuoran viuhkan mallinen ja se on suunnattu horisonttiin. 
Väestön altistumisrajat voivat ylittyä säteilykeilan keskellä noin 10 metrin päässä antennista.” ja ” Mikroso-
lutukiasemat osoittavat alaviistoon katolta tai talon seinältä. Ne hoitavat liikennettä muutamien satojen 
metrien säteellä. Väestön altistumisrajat saattavat ylittyä muutaman kymmenen sentin päässä antennin edes-
sä.” ja ”Lähetystehot ovat pieniä, joten pikosolutukiasemien aiheuttama altistuminen ei edes kosketusetäi-
syydellä ylitä väestön altistumisen raja-arvoja 

F. Matkapuhelimet ja tukiasemat: ”terveyshaitoista ei ole näyttöä", ja ”Väestön altistuminen tukiasemien 
kentille on vähäistä”   

G. 5G-verkon tukiasemat eivät ole lisäämässä merkittävästi ihmisten altistumista radiotaajuiselle säteilyl-
le.  5G-tukiasemien lähetystehot ovat samaa luokkaa kuin aiemmissa matkaviestintekniikoissa. Tutkimustie-
don perusteella ei ole myöskään syytä epäillä, että myöhemmin käyttöön otettavilla millimetriaalloilla olisi 
haitallisia terveysvaikutuksia raja-arvot alittavassa altistuksessa. 

H. "Ihmisten ei siis tarvitse olla huolissaan 5G-verkon aiheuttamasta säteilyaltistuksesta.” 

I.  200 W/m2 1 cm2:llä ei ole vaarallista, jos se levittetään 1 m2:lle, se on alle 10 W/m2 (Tiippana väittää) 

J. WLAN:  ”Merkittävää altistumista ei synny vaikka samassa luokkahuoneessa tai toimistossa olisi useita 
WLAN-lähettimiä. Tämäntasoisella altistumisella ei tiedetä olevan terveysvaikutuksia, vaikka altistuminen 
olisi pitkäkestoista” 

K. Itkuhälytin: ”Itkuhälyttimen lähetysteho voi olla 500 milliwattia, mikä on kaksinkertainen kännykän 
maksimitehoon verrattuna. Suuresta maksimitehosta huolimatta hälyttimien aiheuttama SAR-arvo jää 
STUKin mittausten mukaan huomattavasti alle radioaalloille kansainvälisesti määritellyn raja-arvon, joka 
on kaksi wattia kiloa kohti. SAR-arvo kuvaa sitä energiaa [lämpöä], joka radioaalloista imeytyy kehoon. 
Keskimääräinen altistus on lisäksi huomattavasti alhaisempi kuin mitatut arvot,”  

Alla jokainen väite analysoidaan ja osoitetaan perustellun tieteellisen tiedon (PTT) avulla, että kaikki 
kohdat A-K ovat virheellisiä. 

     / 7 36

https://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/matkapuhelimet
https://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/matkapuhelinverkko/5g-verkon-sateilyturvallisuus
https://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/terveyshaitoista-ei-ole-nayttoa
https://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/matkapuhelinverkko/5g-verkon-sateilyturvallisuus
https://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/matkapuhelinverkko/5g-verkon-sateilyturvallisuus
https://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/matkapuhelimet
https://www.stuk.fi/-/aivokasvaimen-sijainnin-ja-matkapuhelimen-kayton-yhteytta-tutkittu
https://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/matkapuhelinverkko
https://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/matkapuhelinverkko/matkapuhelinverkon-toiminta-ja-tukiasemat
https://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/matkapuhelinverkko/matkapuhelinverkon-toiminta-ja-tukiasemat
https://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/terveyshaitoista-ei-ole-nayttoa
https://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/matkapuhelinverkko/5g-verkon-sateilyturvallisuus
https://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/matkapuhelinverkko/5g-verkon-sateilyturvallisuus
https://www.dropbox.com/s/89cm7bmb410em8w/200W:m2-STUK.pdf?dl=0
https://www.stuk.fi/aiheet/kodin-ja-toimiston-sateilevat-laitteet/langaton-lahiverkko
https://www.stuk.fi/aiheet/kodin-ja-toimiston-sateilevat-laitteet/itkuhalyttimet
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=101059&doclang=FI


E. Lämpeneminen “ainoa tieteellisesti todistettu vaurioittava mekanismi”? (väite kohta 
5 A)  

6. STUK:n säteilyriskien perusteet puutteelliset  

Jo ennen langattoman yhteyden käyttöönottoa olivat tutkijat osoittaneet epätavallisen paljon syöpää esim. 
leukemia voimalinjojen lähellä asuvilla. Jopa ne, jotka asuivat lähellä tutkalähetintä tai radio- ja tv-mastoja, 
saivat enemmän terveysongelmia kuin ne, jotka asuivat kauempana lähettimistä. Kun yhä enemmän pulssi-
moduloitua langatonta matkaviestintää on otettu käyttöön tukiasemien ja mastojen avulla, joiden kantama on 
10 -15 kilometriin, niin säteilyvahingot ovat jälleen lisääntyneet. Tärkeä artikkeli The Lancet-lehdessä varo-
ittaa ihmisten ja eläinten elinympäristön lisääntyvästä myrkyttymisestä, sillä,”mounting scientific evidence 
suggests that prolonged exposure to radiofrequency electromagnetic radiation has serious biological and 
health effects”. STUK huomioi vain keskimääräisen mobiilisäteilyn (mittaamalla lämpömittarilla nesteen 
lämpenemistä), ei lainkaan polarisaatioita, pulsseja ja aggregaatioita/kasaumia, vaikka "hetkellinen tehoti-
heys voi olla satojatuhansia kertoja suurempi kuin keskimääräinen tehotiheys”, kirjoitti STUKn Puranen 
(s. 457-458).  

Miksi STUK ei huomioi pulsseja (hetkellinen tehotiheys), eikä mobiilisäteilyn polarisaatiota? 

7. STUK:n väite vain säteilyn lämpenemisriskeitä ei pidä paikkansa 

STUK ei ole mitenkään tieteellisesti ja uskottavasti todistanut että kudosten lämpeneminen on ainoa 
haitallinen mobiilisäteilyn "vaikutusmekanismi". Vahinkoa on osoitettu ”raja-arvoa” alhaisemmilla al-
tistustasoilla yhteensä 2065ssä (~92%) 2238sta alan relevanteista julkaisuista maailman suurimmassa luoki-
tellussa tietokannassa koskien säteilyä ja terveyttä, joka on Australian ORSAA tietokanta. Näistä 2065stä 
tieteellisestä tutkimusjulkaisusta 1423 (69 %) osoittavat, että radiotaajuisella ei-ionisoivalla EMF-säteilyllä 
on tilastollisesti merkitseviä biologisia vaikutuksia. Useat ovat terveydelle haitallisia ja löytyvät toistuvasti 
tutkimuskirjallisuudesta., sekä ORSAA:n lausunnossa liitteessämme 1. Jotkut näistä vaikutuksista esiintyvät 
useissa erityyppisissä tutkimuksissa (in vitro, in vivo ja epidemiologia), mikä vahvistaa todistusvoimaa.  

Monta muuta mekanismia kuin lämpeneminen on todistettu. Professori Pall listaa 142 tutkimuskatsausta, 
jotka kaikki todistavat EMF:n lämpenemisestä riippumattoman biologisen vaikutuksen (ei lämpenemisme-
kanismia). Pall osoitti 2013 artikkelissa, josta tuli Global Medical Discovery, että heikot EMF pulssit vaik-
uttavat solujen jännitteellä säädeltyihin kalsiumkanaviin (VGCC). Muita mekanismeja ovat EMF:n vaik-
utukset oksidatiiviseen stressiin, vereen, veri-aivoesteeseen, hermoimpulsseihin & immuunijärjestelmään ja 
geeneihin/ DNAhan (78:n tutkimuksen mukaan). STUKin mukaan mukaan paras (ainoa?) osoitus lämmöstä 
mekanismina on 30 vuotta vanha INCHEM-raportti, joka osoittaa, että lämpö on ainoa "vaikutusmekanismi". 
Mutta sekä INCHEM/WHO (ks. alla kohdat 28-29) että ICEMS raportit osoittavat, että vahinkoa aiheuttavat 
useat muusta kuin lämpenemisestä johtuvat vaikutukset. Myös Pall’in 84 tutkimusta käsittävä yhteenveto 
todistaa säteilyvaurioista, joista useimmat syntyivät täysin ilman lämpenemistä. Raja-arvo suojaa kuitenkin 
vain lämpenemiseltä eikä lainkaan ota huomioon ”piikkejä”, vaikka Puranen ja INCHEM niin vaativat: ”the 
peak power density in the pulse should be considered separately from the average.” 

Täten kumoavat STUKin väitteet A-B kohdassa 5 että viitearvo suojaa ja lämpö on ainoa ”mekanismi”. 

8. Säteilyn biologiset, ei-lämpöpohjaiset riskit, todistettu 

Tutkimusraportit (myös INCHEM) todistavat siis, että säteilyvahinkoja tulee ilman lämpenemistä ihmisille, 
eläimille ja hyönteisille. Intian ympäristöministeriön tutkimuskatsaus paljasti, että 593 tutkimusraporttia 
919:sta osoitti vahinkoa tapahtuvan kasveille (87%), mehiläisille (85%), linnuille (76%), muille eläinlajeille 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16496405/
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
https://www.stuk.fi/documents/12547/494524/6_10.pdf/588055cc-7672-446a-a12a-570df87b3599
https://www.orsaa.org/orsaa-database.html
https://books.google.fi/books?hl=en&lr=&id=zVK3BgAAQBAJ
https://www.ehtrust.org/wp-content/uploads/142-Reviews-Pall-PhD.pdf
https://globalmedicaldiscovery.com/key-scientific-articles/electromagnetic-fields-act-via-activation-voltage-gated-calcium-channels-produce-beneficial-adverse-effects/?doing_wp_cron=1613717370.2367830276489257812500
https://globalmedicaldiscovery.com/key-scientific-articles/electromagnetic-fields-act-via-activation-voltage-gated-calcium-channels-produce-beneficial-adverse-effects/?doing_wp_cron=1613717370.2367830276489257812500
https://globalmedicaldiscovery.com/key-scientific-articles/electromagnetic-fields-act-via-activation-voltage-gated-calcium-channels-produce-beneficial-adverse-effects/?doing_wp_cron=1613717370.2367830276489257812500
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969806X19305481
https://ccst.us/wp-content/uploads/082009_Nittby_Increased_Permeability.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-008-0305-5
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc137.htm
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc137.htm
https://www.ramazzini.org/wp-content/uploads/2008/03/Non-thermal-effects-and-mechanisms-of-interaction-between-electromagnetic-fields-and-living-matter_2010.pdf
https://www.avaate.org/IMG/pdf/Wi-fi_Technology_-_An_Uncontrolled_Global_Experiment_on_the_Health_of_Mankind_-_Marko_Markov_Yuri_G._Grigoriev.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26300312/
https://www.stuk.fi/documents/12547/494524/6_10.pdf/588055cc-7672-446a-a12a-570df87b3599
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc137.htm
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc137.htm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19264463/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720384461
https://studylib.net/doc/5304858/biological-effects-of-cell-tower-radiation-on-human-body
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969716317375?


(75%) ja ihmisille (62%). Butler kirjoittaa, että heikot sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa oksidatiivis-
ta stressiä, joka aiheuttaa syöpää, lapsuusajan leukemiaa, geeni/DNA-vaurioita, hermostoa rappeuttavia sai-
rauksia (Alzheimer), vahingoittaa immuunijärjestelmää, sydäntä ja verisuonia ja "antaa pakottavia aiheita 
ryhtyä välittömiin toimiin". Oksidatiivinen stressi on hyvin todistettu "vaikutusmekanismi", mutta lämpene-
minen ei ole. Merkittäviä havaintoja, joissa mekanismi on oksidatiivinen stressi, raportoitiin 89 %:ssa 
242:sta vertaisarvioiduista kokeellisista tutkimuksista, joissa tutkittiin oksidatiivisen vaurion biomarkkereita 
tai muuttunutta antioksidanttitasoa. On tunnettua, että UV säteily aiheuttaa vapaita radikaaleja, jotka va-
hingoittavat DNA:ta. Vaikka laajat tutkimukset osoittavat, että RF aiheuttaa DNA:ta vahingoittavaa oksidati-
ivista stressiä, STUK ei huomioi tätä.  

Kohtien 7-8 perusteella STUKin molemmat väitteet kohdassa 5 A ei siis pidä paikkaansa. 

F.   Suojaako raja-arvo "pitkäaikaiselta altistumiselta”? (Väitteet kohta 5 B) 

	 

9a.    Raja-arvot eivät suojaa biologisilta säteilyhaitoilta 

Kestävien raja-arvojen pitää suojata elinikäisen kokonaissäteilyn kaikilta biologisilta vaikutuksilta. Mutta 
STUKin raja-arvo suojaa vain lämpenemiseltä, vain 6 minuuttia yhdellä laitteella. Hardell y.m. toteavat: 
”Harmful effects on human health and the environment at levels below the guidelines are downplayed alt-
hough evidence is steadily increasing. Only thermal (heating) effects are acknowledged and therefore form 
the basis for the guidelines… Expert groups from the WHO, the EU Commission and Sweden are to a large 
extent made up of members from ICNIRP, with no representative from the many scientists who are critical of 
the ICNIRP standpoint.” Pall otsikoi yhden artikkelin ”Microwave electromagnetic fields act by activating 
voltage-gate calcium channels: why the current international safety standards do not predict biological ha-
zard”, t.s. nykyiset viitearvot eivät suojaa biologisilta haitoilta. Sveitsin hallituksen eksperttikomitea BERE-
NIS 2021 vetää johtopäätöksen: "exposure to a "low dose" of non-ionizing electromagnetic fields may cause 
"severe health effects" in the young and elderly and in people with immune deficiencies or diseases”.  

Belyaev tukee tätä samaa:”under specific conditions of exposure at ultra-weak intensities below the ICNIRP 
guidelines, can affect biological systems and human health.” Raja-arvon alapuolella oleva säteily aiheuttaa 
montaa erilaista biologista vahinkoa (s. 13-16) ORSAA-tietokannan 2065:n artikkelin mukaan. Katsaus 
878:aan venäläiseen raporttiin osoitti biologisia vaurioita koituvan hyönteisille, eläimille ja ihmisille raja-
arvon alittavalla säteilyllä. Ihmisten, eläinten ja ympäristön suojelemiseksi on raja-arvon otettava huomioon 
kaikki biologiset vaikutukset - ei vain palovammat, kuten STUKin raja-arvo tekee. Edellä mainittussa Lan-
cet artikkelissa todetaan, että raja-arvon alapuolella heikko säteily ilman lämpömekanismia vaikuttaa aivojen 
aineenvaihduntaan ja sähköiseen toimintaan, kehon immuunijärjestelmään, ja lisää oksidatiivisia prosesseja, 
jotka vahingoittavat DNA:ta ja edistävät syöpää. 

Väite 5 B edellä "viitearvot suojaavat pitkäaikaiselta säteilyltä" on vastoin perusteltua tieteellistä tie-
toa (PTT). Siksi yli 400 lääkäriä ja tutkijaa vaatii 5G-vetoomuksessa EU:lle paljon alhaisempia, biologisesti 
perusteltuja raja-arvoja, jotka huomioivat kaikki biologiset haittavaikutukset eikä vain polttovammoja. 

9b.   Tutkijat vaativat miljoona kertaa alempia raja-avoja jotka suojaavat terveyttä 

Professori J. W. Frank vaatii:”Every society’s public health – especially the health of… children and preg-
nant women – needs to be protected by evidence-based regulations, free from significant bias”. Saadak-
semme elinikäisen suojan säteilyn aiheuttamia kaikkia biologisia vaurioita vastaan, kolme eri tutkijaryhmää 
suosittele: 
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- Rakennusbiologit dramaattisesti alempaa suositustasoa        0.1 mikroW/m2, ja 
- Ympäristölääkärit EuropaEM-EMF suosittelee                     1  mikroW/m2 yöllä, 10 mikroW/m2 päivällä 
-   BioInitiative-ryhmä, (29:n tutkijan katsaus) ehdottaa        3-6  mikroW/m2. 
Nyt raja-arvo on 1-20 miljoonaa kertaa korkeampi   10,000,000  mikroW/m2 (10 W/m2), mutta 
asetus 1045/2018 mahdollistaa 5G-säteiltä jopa    200,000,000  mikroW /m2 /(1 cm2)  = 20 miljoonaa suu-
rempi kuin mitä teollisuudesta riippumattomat tutkijat ehdottavat (Liite 1, taulukko 1.5, Huom. 3.). Raja-ar-
vot jotka huomioivat ainoastaan kudoksen kuumenemisen siis eivät suojaa varsinkaan lasten terveyttä. 

Antakaa PTT siitä, että 5G:n 200 W/m2 keskiarvo ja 1000 kertaa vahvemmat pulssit, modulaatiot ja 
polarisaatiot eivät vahingoita lasten silmän verkkokalvoja ja muita elimiä, vaikka itse ICNIRP varoittaa: 
”Compared with continuous-wave (CW) radiation, pulsed microwave fields with the same average rate of 
energy deposition in tissues are generally more effective in producing a biological response threshold for 
retinal damage by pulsed fields dropped to 2.6 mJ kg” (s. 506). Tämä merkitsee että pulssimoduloitu, pola-
risoitu säteily on biologisesti aktiivisempi kuin tasaiset siniaallot.  

9c.    STUK:n raja-arvot säteilyn terveysriskeistä ovat virheelliset 

STUKin raja-arviot ei-ionisoivan radiotaajuisen säteilyn terveysriskeistä ovat täysin virheelliset, koska 
ne eivät ota huomioon kaikkia biologisia vaurioita (vain palovammat) ja sen lisäksi ne sivuuttavat vaaralli-
simmat vaikutukset eli moduloidut, polarisoidut säteilylähteiden samanaikaiset aggregaatiot/kasaumat sekä 
niiden maksimipulssit (peaks) elinikäisestä säteilystä. Kohdissa  10 –17 on tutkimuskatsauksia ja tieteellisiä 
raportteja, jotka osoittavat, että STUKin väitteet A-B ja jopa C-K, kohdassa 5, matkapuhelinten, tukiasemien, 
WiFin ja 5G:n osalta ovat täysin virheellisiä. Kaikki perustuu samaan "lämpöhypoteesiin", jonka yli 2000 
tieteellistä artikkelia ja 142 katsausta kumoavat. Jo 1971 USAn laivastolle tekemässään 2300:n tutkimusra-
portin katsauksessa Z. Glaser osoitti, että radioitaajuiset kentät vahingoittavat terveyttä  non-thermal-tasoilla. 
Raja-arvon tulee ottaa huomioon kaikki moduloidusta, polarisoidusta kumuloituvasta totaalisäteily-
stä, ja huippupulsseista johtuvat biologiset vaikutukset!  

10.    Nykyiset raja-arvot eivät suojaa riittävän hyvin 

Euroopan Neuvosto, Euroopan parlamentti, EU:n Briefing, EU:n In-Depth-Analysis ja monet tutkijat varo-
ittavat siitä, että raja-arvo ei suojaa leukemialta, aivosyövältä sekä vahingoittaa DNA:ta ja immuunijärjes-
telmää ja altistaa allergioille, tulehduksille, keskenmenoille ja sydän- ja verisuonitaudeille. Ruotsin Puo-
lustusvoimat (FOA) teki jo 1978 raportin eläinkokeista jotka todistivat että hyvin heikot mikroaallot (0,006 
W/m2, noin 1/1650 raja-arvosta) haittasivat hengityksen, sydämen, hormonien, aivojen ja verenmuodustumi-
sen normaalia toimintaa. STUK kuitenkin väittää, että nykyinen säteilyn raja-arvo suojaa riittävän hyvin.  

STUK nojautuu kahteen virheelliseen katsaukseen ICNIRP:ltä ja SCHIHR:ltä, ja täysin epärealistiseen tes-
tausmenetelmään, jossa yhdellä mobiilipuhelimella tai tabletilla testataan yhden kerran säiliössä olevaa nes-
tettä, joka STUKin mukaan vastaa ”ihmistä” (kohta 18) . Koska STUK kautta linjan väittää, että lämpenemi-
nen on ainoa haitallinen vaikutus, huomioon ei oteta itse säteilyä, säteilyn luonnetta kuten pulssimodulaatiota 
tai polarisaatiota, ei useita samanaikaisia säteilylähteitä eikä superkorkeita pulsseja. Mitataan vain lämmön 
nousua 30 litrassa nestettä vadissa, kun sitä altistetaan vain yhdellä mobiililaitteella, joka pannaan 2,5 cm:n 
etäisyydelle vadista (Kuva 2). Mobiililaitetta pidetään turvallisena, mikäli neste ei lämpene +1 oC kuuden 
minuutin aikana. Mutta STUK ei ota huomioon, (a) elinikäistä säteilyannosta (b) muita biologisia vaik-
utuksia, (c) kokonaissäteilyä kaikista lähteistä, (d) supervahvoja pulsseja, vaikka "hetkellinen tehotiheys voi 
olla satojatuhansia kertoja suurempi kuin keskimääräinen" (STUKn Purasen mukaan, s. 457 f). Jo 1971 Gla-
ser totesi 2300:n tutkimusraportin perusteella, että radiotaajuiset kentät vahingoittavat terveyttä.  

Kuitenkin (ehkäpä juuri siksi) STUK testaa vain lämpenemistä / keskiarvoja yhdestä mobiililaitteesta ikään-
kuin muista säteilylähteistä tulevia säteilyaggregaatioita ja yhteissäteilyannosta ei olisi olemassakaan. 
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G. Onko STUK oikeassa ”kännykän terveysriskeistä ei näyttöä”? (Kohta 5 C, F) 

11.     Säteilyriskien SAR-arvot ontuvat pahoin 

STUK väittää, että kaikki mobiililaitteet ovat täysin turvallisia, koska ne 
eivät kuudessa minuutissa lämmitä sitä STUKin omaa "ihmistä", joka tosiasi-
assa on 30 litraa kuollutta nestettä (Kuva 2). Testejä ei siis tehdä edes hiirillä tai 
rotilla. Tämä vahvistaa sen, että STUK ei välitä siitä, mitä Euroopan yhteisön 
tuomioistuin vaatii, että on tarve nojautua ”perusteltuun tieteelliseen 
tietoon” (PTT) teollisuudesta täysin riippumattoman tutkimuksen mukaan. 
STUK on päättänyt tukeutua vain kahteen teollisuuden kaappaamaan /vaik-
utuksen alla olevaan ryhmään, ICNIRP ja SCENIHR /SCHEER, jotka väittävät 
epätieteellisesti (ilman tieteellisiä perusteita), että säteilyn ainoa vahinkoa ai-
heuttava vaikutusmekanismi on lämpeneminen. STUK väittää, ettei kukaan ole 
osoittanut vaurioita tapahtuvan ilman lämpenemistä. Kuitenkin 142 tutkimus-
katsausta osoittaa, että STUK on väärässä. On siis olemassa muita mekanis-
meja, jotka todistavat, että väitteenne pelkästä lämpövaikutuksen aiheuttamasta 
haitasta eivät pidä paikkansa. 

Kuva 2. STUKin "ihminen" koostuu 30 litrasta nestettä (joka on STUK:n mukaan ”kudosta”) kun se on ih-
mistä muistuttavassa kulhossa. Keltainen "käsivarsi" pitää lämpömittaria nesteessä, jota verrataan ihmisen 
kehoon, jossa on sydän, silmät ja aivot.  

Kulhon alle 25 mm:n etäisyydelle pohjasta, sijoitetaan mobiililaite, jonka SAR-arvo on testattava. Jos käyn-
nistetty mobiililaite tältä etäisyydeltä lämmittää tätä 30 litraa nestettä vähemmän kuin yhden oC–asteen kuu-
den minuutin aikana, katsotaan mobiililaite vaarattomaksi nesteelle = lasten ja aikuisten aivoille/ terveydelle.  

Tietääkö joku STUK/STM:ssä, että ihmisten aivot sisältävät 100 miljardia eläviä hermosolua, 6-700 miljar-
dia gliiasolua ja 600 km ohutta verisuonistoa? Onko kuitenkin STUK:n ihmisillä vain nestettä aivoissa? 

On vaikea ymmärtää, että STUK luottaa siihen, että seisova kuollut neste korvaa elävän ihmisen ja lapsen 
aivot, hermo- ja gliasolut, veren, verisuoneet, immunijärjestelmän ja sydämen. Noudattaako STUK näin ta-
voitettaan: "suojella ihmisiä, yhteiskuntaa, ympäristöä ja tulevia sukupolvia"? Testeissä aliarvioidaan riskit, 
ja siksi testeistä on tehtävä realistisempia. Ranskassa 89%  kännyköistä hylättiin, kun mittausetäisyys oli 0 -5 
mm, mutta STUK hyväksyy jokaisen matkapuhelimen, koska testausmenetelmä on epärealistinen. Lue lisää 
Ranskan viranomaisen tarkoista mittauksista tästä ja lisäksi todisteita USA:n National Toxicology Program-
ista, että kännykän tuottamat tehot aiheuttavat syöpää. 

12.     Vakavia tuloksia säteilyn terveysriskeistä 

Mobiilipuhelin ei ole STUKin mukaan (väite kohta 5 C, F yllä) mikään terveysriski. Teollisuudesta riippu-
maton tutkimus on kuitenkin osoittanut, että kännykkä on vaaraksi terveydelle, se vaikuttaa aivojen verenki-
ertoon ja EEG:hen. Kännykkä voi myös avata veri-aivoesteen niin, että albumiini tunkeutuu ulos verisuonis-
ta ja tappaa jopa 2 % rottien hermosoluista aivoissa. Salford, muiden muassa, todisti tämän jo vuonna 2000 
rotilla tehdyissä kokeissa vain 2 tunnin altistumisen jälkeen matkapuhelimesta. Tämä tapahtui paljon raja-
arvon alapuolella, sillä etäisyys matkapuhelimeen oli yli 10 cm.  

Kuva 3 b + c näyttää, mitä tapahtuu rottien aivoille, kun ne altistuvat matkapuhelimelle. Matkapuhelimen 
EMF kaksinkertaistaa aivosyövän riskin niillä, jotka 10 vuotta ovat käyttäneet matkapuhelinta korvalla 30 
min/vrk. Rintataskussa oleva kännykkä häiritsee sydämen rytmiä ja voi pysäyttää sydämen. Matkapuhelimen 
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säteily voi meta-analyysin mukaan aiheuttaa rintasyöpää ja vahingoittaa miesten siittiöitä. STUK väittää, että 
"terveyshaitoista ei ole näyttöä", vaikka yli 2000 tutkimusraporttia kiistatta todistaa terveysvahinkojen syn-
tymisen. Ranskalaisten testi kännyköistä realistisella etäisyydellä (korvaa vasten/taskussa) johti siihen, että 
89 % kännyköistä hylättiin kun monet ylittivät ICNIRPin raja-arvon 2-3 kertaisesti. STUK hyväksyy jokai-
sen kännykän vaikka  Apple ja Samsung on haastettu oikeuteen (2019) kännyköiden liikasäteilyn takia.  

Näin ollen väitteet 5 C, F kumoutuvat. 

 

                    a)     b)     c) 
Kuva 3. (a) normaalit rotan aivot ilman altistusta; b) albumiini (punainen) vuoti verisuonista, kun rotta oli 2 
tuntia 10 -12 cm:n etäisyydellä aktiivisesta kännykästä.  c) 50n päivän kuluttua jotkut aivojen osat ovat ku-
tistuneet solukuoleman vuoksi jos rottaa ei tapeta heti, vaan 50 päivää 2 h:n altistuksesta. © L. G. Salford 

13.    Ongelma: Säteily aiheuttaa syöpää 

WHO/IARC vahvisti 30 kHz–300 GHz olevan "mahdollisesti karsinogeeninen” vuonna 2011.” James Lin, 
aiempi ICNIRPin jäsen toteaa: “The time is right for the IARC to upgrade its previous epidemiology based 
classification of RF exposure to higher levels in terms of the carcinogenicity of RF radiation for humans. 
This is clear and unambiguous as the findings of both the NTP and Ramazzini Institute studies that provided 
“clear evidence,”the highest burden of scientific proof possible concerning the carcinogenicity of RFR".  

Myös useat muut tutkijat vaativat, että luokitusta on kiristettävä, kun USA:n National Toxicology Program 
(NTP) 2018 oli osoittanut, että aivo- ja sydänsyöpää, glioomaa ja muitakin kasvaimia esiintyy matkapuhelin-
ten vaikutuksesta. Kilpirauhassyöpä on lisääntynyt vuosittain keskimäärin 9,6 % naisilla vuodesta 2010 mm. 
Ruotsissa, minkä oletetaan johtuvan matkapuhelimista. Kiina ja jotkut muutkin maat kieltävät kännykät kou-
luissa. Meta-analyysi, käsittäen 1127 kokeellista tutkimusta, osoitti, että heikko (ilman lämpövaikutusta) ra-
diotaajuinen sähkömagneettinen EMF saa aikaan merkittäviä (p < 0.00001) vaurioita erilaisiin epiteelisolui-
hin, veren lymfosyytteihin ja siittiöihin (p < 0.002) ihmisillä, rotilla ja hiirillä: "we show that RF induces 
significant changes in human cells (45.3 %), and in faster-growing rat/mouse cell dataset (47.3 %). Asian-
tuntija C. I. Porter osoittaa, että mobiilipuhelin aiheuttaa aivosyöpää 444n referenssin katsauksessaan. 

14a.   Syöpätilastot kertovat säteilyriskeistä 

Kaikkein aggressiivisin aivokasvain on astrosytoman IV aste, jota sanotaan myös glioblastoma multiformek-
si (GBM). Se leviää kuin mustekala aivoissa, ja siksi sitä on vaikea leikata. Syöpäylilääkäri Hardellin tutki-
musten mukaan tämä kasvaintyyppi usein aiheutuu ahkerasta kännykän käytöstä. Niissä maissa, missä tilas-
toidaan syövän sijainti aivolohkoissa, on todettu GBM:n lisääntyneen dramaattisesti 20n vuoden aikana aivo-
jen otsa- ja ohimolohkoissa, jotka ovat lähinnä korvaa (kännykkää). Katso Englannin tilasto Kuvasta 4. Itali-
assa kaksi ihmistä on jopa Korkeimman oikeuden päätöksellä saanut suuret vahingonkorvaukset, koska 
heidän kasvaimensa (kuulohermossa acusticus neurinoma) oli todistettavasti kännykkäsäteilyn aiheuttama.  

Tilastot, tutkimukset ja tuomioistuinkin siten todistavat, että aivosyöpä/glioblastoma lähinnä kännykkää ole-
vissa aivolohkoissa on kännykkäsäteilyn aiheuttamaa.  
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Verratkaa tilastoja: Tanska, Ruotsi (lisäys 167%), Ranska 
(neljä kertaa enemmän) ja Englanti. STUKin edustaja Auvi-
nen kuitenkin väittää, että: D. "aivokasvainten esiintyvyys… 
ei ole lisääntynyt, vaikka matkapuhelinten käyttö on lisään-
tynyt huomattavasti."  

Tämä väittämä ja muut kohdassa 5 esitetyt väitteet osoitta-
vat, että STUK/ Auvinen ei yritä suojella vaan sen sijaan 
harhaanjohtaa kansalaisia. Miksi Auvinen ei kerro koko 
totuutta? Väite syöpätilastoista kohdassa 5 D kumoutuu. 

Kuva 4. Englannin aivosyöpätilastoa, 20 v.  

14b.   Syövät kasvussa ja hedelmällisyys laskussa - onko säteilyn riskit unohdettu? 

Tuore suomalainen katsaus (Lääkärilehti 17/2021 vsk. 76, s. 1065-1070) totetaa, että nuorten aikuisten 
syöpien ilmaantuvuus on kasvanut miehillä noin 1,5 kertaiseksi ja naisilla noin kaksinkertaistunut. Osuus 
keskushermostosyövistä, luun ja sidekudosten, kilpirauhasen ja sukuelinten syövistä on nuorilla kaikkien 
syöpien osuutta suurempi. Kivessyöpä on lisääntynyt ja 71 % niistä todetaan nuorilla aikuisilla. Kirjoittajan 
mukaan kivessyövän yleistymisen syyt eivät ole selvillä. Kivekset altistuvat runsaasti mobiilisäteilylle, kun 
puhelin on housuntaskussa. Toinen kotimainen katsaus (Duodecim 2021:137(8):783-4) toteaa, että puolella 
Suomen miehistä hedelmällisyys on laskenut. Syynä on heikentynyt siemennesteen laatu. Muutos on tullut 
vasta tällä vuosituhannella. Syyksi epäillään ympäristötekijöitä. - Mobiilisäteilyä ei tässä referoida, vaikka se 
heikentää siittiöiden elävyyttä ja liikkuvuutta. 

H. Onko tukiasema “turvallinen yli 10 metriä  antennista”? (väitteet kohta 5 E-F) 

15.     Tukiasemat suuri riski ympäristölle  

STUK.fi väittää: Makrosolutuksiasemat: ”Väestön altistumisrajat voivat ylittyä säteilykeilan keskellä noin 
10 metrin päässä antennista.” ja Mikrosolutukiasemat: ”Väestön altistumisrajat saattavat ylittyä muuta-
man kymmenen sentin päässä antennin edessä”. 

Kuitenkin 40 % haikaran munista kuoli vain viidessä viikossa jopa 200 metrin etäisyydellä tukiasemasta, 
vaikka haikarat hautoivat munia, ja 90 % nuijapäistä kuoli 140 metrin etäisyydellä tukiasemasta Balmorin 
tutkimuskatsauksen mukaan. Toinen Balmorin katsaus osoittaa, että: (a) EMF huonontaa lintujen ja pölyttä-
vien hyönteisten (esim. mehiläisten) suunnistamiskykyä, (b) hyönteisten lukumäärä väheni 76 -82 % Saksan 
luonnonsuojelualueella 1989 -2016. Rotat saivat Ramazzini-tutkimuksen mukaan tukiaseman säteilystä 
sydän- ja aivosyöpää. Kolmannen sukupolven hiiristä tuli hedelmättömiä, jos ne kasvoivat kylässä radio / 
TV-antennien läheisyydessä. Mitä enemmän on tukiasemia, sitä enemmän tulee syöpätapauksia. Varpusten 
määrä on vähentynyt taajamissa missä tukiasemat säteilevät eniten.  

Raja-arvot eivät siis lainkaan suojele terveyttä ja teidän väitteet E - F kumoutuvat! 
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16a.   ”Terveyshaitoista ei ole näyttöä”, mutta tutkimukset kertoo muuta 

STUK väittää: ”Johtopäätökset (kännyköistä ja tukiasemista) on tiivistettävissä siten, että nykyiset enimmä-
isarvot alittavalla altistumisella ei ole todennettuja haitallisia terveysvaikutuksia.” Niin kirjoittaa STUK 
verkkosivuillaan, vaikka lukemattomat perustellut tieteelliset todisteet (PTT) osoittavat että kasveihin, hyön-
teisiin, eläimiin ja ihmisiin on säteily aiheuttanut monenlaisia vaurioita.  

Tiedetään, että lehmät ovat herkkiä sähkömagneettisille kentille esim. maan magneettikentälle, ja että DNA 
toimii fraktaaliantennina. Suuri REFLEX-tutkimus osoitti mobiilisäteilyn aiheuttavan geenivaurioita ihmisen 
soluissa. Kasvit vahingoittuivat 15 minuutissa säteilyllä 6 mW/m2   0,2 GHz.  Ei siis ole yllättävää, että tukia-
seman lähellä vasikolla ja porsailla on epämuodostumia, jotka johtuvat siitä, että ”vanhemmilla” on sukuso-
luissaan DNA -vaurioita. Professori Klaus Buchner, joka on myös EU parlamentaarikko, kertoo kirjassaan: 
5G Wahn(sinn) (2021), että eräällä maatilalla lähellä mobiilimastoa syntyi monta vasikkaa, joilla oli selviä 
vikoja esim. jaloissa. Ks. Kuva 5 a-b. Vasikka a) kuoli päivä tämän kuvaamisen jälkeen. Münchenin yliopi-
ston eläinlääketieteellisessä instituutissa tehty tutkimus osoitti, että luiden lisäksi useat sisäelimet olivat pa-
hasti epämuodostuneita. Valtioneläinlääkärin tekemän selvityksen mukaan tilalla ei ollut tartuntatauteja.  

16b.    Esimerkkejä säteilyvaurioista löytyy runsaasti 

Kuvassa 5 b) on samalla tilalla toinen vasikka, jolla on epämuodostuneet sorkat. Toinen maanviljelijä kirjoit-
taa: "meillä on masto 20n metrin päässä niitystä. Meillä on ollut 11 vuoden aikana 99 lehmävammaa, 24 
lehmää on kuollut itsestään ja 75 vasikkaa on syntynyt kuolleina”. Sika (Kuva 5c), jolla oli epämuodostunut 
takajalka ja toinen (d) sika, jolla oli epämuodostuneet etujalat, syntyivät samassa sikalassa lähellä tukiase-
maa. Samanlaisia epämuodostumia ei ole ollut koskaan aiemmin. Tukiaseman pystytyksen jälkeen 27 sikaa 
on vammautunut. Mitä voi tapahtua lapsille, jotka asuvat tai käyvät koulua mobiilimaston vieressä ja joil-
la on WiFi ja 20 tablettia ja 20n oppilaan matkapuhelin sisällä luokkahuoneessa? Voivatko heidän sisäeli-
mensä vaurioitua? Voivatko lapset tulla hedelmättömiksi tai saada sukusoluihin DNA-vaurioita niin, että 
heidän lapsistaan tulee epämuodostuneita? Ovatko STUK/STM valmiit maksamaan kaikkien mahdolliset 
sairauskustannukset? 
 
 

 

 a) 
a)    b)    c)    

 a)   b)    c)   d) 

Kuva 5. a-b) Kaksi saman navetan vasikkaa syntyi epämuodostuneina sen jälkeen, kun taustalla oleva tukia-
sema oli pystytetty. Vasikka a) kuoli kuvauksen jälkeisenä päivänä ja eläinlääkäri totesi, että sillä oli epämu-
odostuneet sisäelimet (huomioi tukiasema navetan takana). c-d) Vastasyntyneiden porsaiden epämuodostu-
neet taka- ja etujalat. 
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17a.    Ristiriita: STUK ei usko terveyshaittoihin, tutkimus puhuu muuta 

STUK.fi väittää, että ”Terveyshaitoista ei ole näyttöä" ja ”nykyiset enimmäisarvot alittavalla altistumisella 
ei ole todennettuja haitallisia terveysvaikutuksia”. Kuitenkin jo vuonna 1995 Klinzing totesi, että 10,000 
µW/m2 (0.01 W/m2) vaikuttaa aivoihin. Vuonna 2002 näytettiin toteen, että vain jo 1000 µW/m2

 

moduloitua 
EMF-säteilyä vaikuttaa ihmisten EEGhen ja sydämen sykkeeseen. Saksan Nordrhein-Westfalenissa on met-
sätie, jossa normaalisti on vähän säteilyä. Tukiasema säteilee vain muutamassa paikassa. Yli 500 vierailijaa 
muilta paikkakunnilta käveli tällä tiellä mukanaan EMF-dosimetri ja sydämen sykemittari repussaan. Ih-
mistutkittavien lisäksi mukana oli joskus myös alpakoita, joiden pulssi myös mitattiin. Yhden kävelemässä 
olleen naisen tulokset esitetään Kuvassa 6 (seuraava sivu). Tukiasema vaikutti kaikkien 500 kävijän ja 
alpakkojen sydämen sykkeeseen, vaikka pulssit olivat enintään 1000 µW/m2 ja keskimäärin korkeintaan 100 
µW/m2 eli 1/100 000 STUKn raja-arvosta.  

17b.    Ihminen erittäin herkkä sähkömagneettinen olento


Sydämen rytmi muuttui vajaan minuutin kuluttua sähköisen impulssin ylitettyä 0.25 mW/m2, kuten nähdään 
kuvassa 6. Syke muuttui aina, nousi toisilla ja laski toisilla. Sydän tavallaan ”synkronoitui” tukiaseman puls-
sien kanssa. Se, että säteilypulssilla on niin nopea vaikutus sydämen sykkeeseen, ei voi johtua lämpenemise-
stä vaan sydäntä ohjaavat tahdistinsolut. Niissä on runsaasti kalsiumkanavia, jotka reagoivat erittäin heikkoi-
hin jännitemuutoksiin (esim. tukiasemasta tai WiFi:stä). Tämä on selvä todiste siitä, että EMF-pulssit (ei 
vain keskimääräsäteily) vaikuttavat sydämen tahdistinsoluihin ilman lämpövaikutusmekanismia (Buchner, s. 
51). Stressiproteiinit, kuten adrenaliini ja noradrenaliini, vaikuttuivat huomattavasti kuuden kuukauden aika-
na tukiaseman säteilystä 60 -100 µW/m2.  

Jopa STUK:n ehdottama lähde INCHEM (WHO) varoittaa pulsseista: ”Since a single pulse, or a series of 
short pulses, of RF of very high peak power density, but very low average power density, can produce po-
tentially harmful biological effects, it is necessary to  limit the maximum energy density per pulse.” 

17c.    STUK harhauttaa väestöä virheellisillä väittämillään?


STUK rikkoo lakia, kun se harhautaa väestöä ja väittää, että (A) ”Radioaaltojen ainoa tieteellisesti toden-
nettu vaikutus kudoksessa on lämpeneminen” (B) ”Matkapuhelimet eivät missään tilanteessa lämmitä ku-
doksia niin paljon, että siitä olisi terveydellistä haittaa.” ”Raja-arvot suojaavat niin lyhyt- kuin pitkäaikai-
senkin altistumisen terveysvaikutuksilta.  

Kuinka raja-arvo voisi suojata pitkäaikaiselta altistumiselta, vaikka se ei suojaa edes lyhyeltä altistukselta 
kuten 500:n kävelijän tapauksessa (kohta 18). Miksi STUK väittää (E-F):”Lähetystehot ovat pieniä, joten 
pikosolutukiasemien aiheuttama altistuminen ei edes kosketusetäisyydellä ylitä väestön altistumisen raja-
arvoja.” Väittääkö STUK, että tukiaseman vain lämmittävä vaikutus (1/10 000 raja-arvosta!) jopa minuutin 
sisällä vaikutti sykkeeseen jokaisella 500lla kävelijällä ja kaikilla alpakoilla? Ks. Kuva 6.  

Säteily on Suomen kaupungeissa usein 100 kertaa suurempaa kuin se, jolle kävelijät altistuivat. Vaasan toril-
la mitatut maksimipulssit ovat olleet 170 000 - 340 000 µW/m2 (Cornet ED78S).  Laki 1207/2020 § 229 sal-
lii nyt sen, että tukiasemia saa panna rakennuksiin (ja kouluihin?), mistä seuraa, että säteilyn vaikutus lasten 
terveyteen ja ympäristöön lisääntyy ja voi moninkertaistua kun 5G moninkertaistaa totaalisäteilyä. 

Onko STUK/STM hyväksynyt lain ottamatta huomioon lasten terveysriskejä? STUK todistakoon 
PTT:lla, että pitkäaikainen kumuloituva, pulssimoduloitu ja polarisoitu mobiilisäteily 10 000 000 µW/m2 
on turvallista terveydelle  (vaikka jo 100 - 250 µW/m2 sm-pulssi vaikuttaa sydämeen minuutin sisällä) sekä 
että se on turvallista 10+ metriä antennista. Tutkimusten mukaan väitteenne turvallisuudesta eivät päde. 
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18.      Esimerkkejä mobiilisäteilyn vaikutuksista  

Korkeat pulssihuiput ovat säteilyn suurin riski ja ne ovat korkeampia kuin diagrammin skaala kuvan 6 
alaosassa, jossa on erilliset värimerkinnät kullekin taajuudelle. Meihin vaikuttaa kaikkien säteilylähteiden 
yhteenlaskettu säteilymäärä. Alimman kuvan yläreuna ei näytä sellaisia piikkejä, jotka ylittävät 500 µW/m2. 
 

  

 

Kuva 6. Piilossa olevan tukiaseman (GSM900) ja WLAN:n pulssit, alemmassa kuvassa, vaikuttivat jokaisen 
500n ihmisen sykkeeseen. Ylemmässä kuvassa näkyy erään kävelijän/naisen syke (Buchner s. 52). 

Kuvan 6 alaosa: Säteily on vain GSM-900 tukiasemasta, paitsi kapeat huiput 17:43:30, 17:46:30, 17:57:30 
ovat WLAN:sta (violetti = w). Huomaa, että: w1 (0,25 mW=250 µW/m2) ja w3 (0,5 mW/m2) vaikuttavat 
sydämeen! Vihreä viiva alhaalla on GSM 1800. Vasen asteikko vaihtelee 0–500 µW/m2), joka STUK:n mu-
kaan on täysin vaaratonta, koska STUK:n raja-arvo on 10 000 000 µW/m2 (= 10 W/m2).  
Kuvan 6 yläosa: Naisen syke lisääntyi alle minuutissa sen jälkeen, kun säteilyaltistus lisääntyi, mikä näkyy 
kuvista. Mustat pystyviivat on lisätty helpottamaan vertailua alemman kuvan (suhteellisen matalien) EMF-
pulssien ja ylemmän kuvan sydänpulssien kanssa. 
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Huomaa alaosassa: STUK huomioi vain säteilyn keskiarvon. Silloin saadaan hyvin alhaiset arvot, koska 
tauot sisältyvät lukemiin ja ne ovat paljon pidempiaikaisia kuin pulssit, jotka tässä tapauksessa olivat enin-
tään 1000 µW/m2, vaikka skaala kuvassa ulottuu vain lukemaan 500 µW/m2.  

STUK ei ota huomioon tärkeintä vaaraa =voimakkaat pulssit, jotka reilusti ylittävät raja-arvon kovassa da-
taliikenteessä tai kun useiden säteilylähteiden pulssien yhdistelmät ovat lähempänä meitä, varsinkin kun 5G 
voi tuoda jopa miljoona 5G-yksikköä neliökilometriä kohti taajamissa! Säteilyn keskiarvo on max. 100 µW/
m2  eli 1/100 000 STUKin raja-arvosta (10 000 000 µW/m2, ja kuitenkin heikko, vain w1 = 250 µW/m2, 
EMF-taso nostatti sydämen lyönitiheyttä! Voiko STUK/STM PTT:llä todistaa että lämmön (eikä 
EMF :n) pulssit 1/20 000 viitearvosta vaikutti sykkeeseen? Fakta kumoaa muuten väitteet 5 A-B, E-F, J. 

19.     WLAN/WiFi + 20 aktiivista tablettia luokassa suuri terveysriski (Väite 5 J) 
 

 STUK väittää: "kouluissa ei tarvitse huolestua langattomista verkoista... 
vaikka kaikki luokan oppilaat käyttäisivät langatonta verkkoa samaan 
aikaan". Mutta yli 150 tutkimuskatsausta osoittaa, että heikko EMF ai-
heuttaa vaurioita. Useat maat ovat jo rajoittaneet tai kieltäneet kokonaan 
WiFi:t ja matkapuhelimet kouluissa. STUK luottaa yhteen ainoaan 
ICNIRPin yleiskatsaukseen, joka väittää, ettei mikään tutkimus ole osoit-
tanut vahinkoa tapahtuvan raja-arvon alapuolella. Liiteessä 1: ORSAA 
todistaa riskit.  Seuraavat tieteelliset katsaukset osoittavat,  että  jopa niin 
”heikko” säteily kuin Wi-Fi/WLAN on vahingollista - joten  STUKn vä-
itteet 5 A-B, J on hylättävä! 

1) Systemaattisessa tieteellisessä katsauksessa Jaffar y.m. (2019) todistavat haitallisia vaikutuksia Wi-Fi:n 
säteilystä miesten/poikien hedelmällisyydelle. He toteavat: "In conclusion, exposure towards 2.45 GHz RF-
EMR emitted by Wi-Fi transmitter is hazardous on the male reproductive system.” 

2) Martin Pall (2018) osoitti tieteellisessä katsauksessaan, että Wi-Fi:n heikko säteily edistää solukalvojen 
kalsiumkanavien avautumista ja yhdessä oksidatiivisen stressin kanssa mm. vahingoittaa spermaa ja DNA:-
ta, aikaansaa solukuolemaa ja EEG-muutoksia, heikentää immuunivastetta ja aiheuttaa uupumusta, no-
peampaa ikääntymistä, ADHD:ta ja aivokasvaimia. 

3) Isabel Wilke (2018) toteaa erittäin suuressa, yli sadan artikkelin, yleiskatsauksessa heikoista sähkömagne-
ettisista kentistä, että 2,45 GHz taajuinen sm-säteily, useimmiten alle raja-arvon, heikentää oppimista, huo-
miokykyä ja käyttäytymistä. Tutkijat ovat jo 0,14 mW/kg säteilyarvolla osoittaneet vaurioita DNA:ssa, gee-
nien ilmentymisessä, lisääntymisessä ja raskaudessa. Solujen kalsiumkanavat avautuvat, oksidatiivista stres-
siä + solukuolemaa tapahtuu arvolla alle 1 mW/kg.  

4) Yakymenko et al. osoittaa, että: ”among 100 currently available peer-reviewed studies dealing with oxida-
tive effects of low-intensity RFR, in general, 93 confirmed that RFR induces oxidative effects in biological 
systems.” Eli 93 % osoitti oksidatiivista stressiä. Mittaako STUKin lämpömittari nesteen oksidatiivista 
stressiä (Ks. kohta 11 ja kuva 2)? 

5) Martha Herbert osoitti (2013) 298 tieteellistä lähdettä käsittävässä katsauksessa, että kaikkien langat-
tomien teknologioiden säteily, mukaan lukien WiFi, aiheuttaa pitkän rivin vaurioita jopa aivoissa selvästi alle 
raja-arvojen säteilytasoilla. Raja-arvoista hän kiteyttää: ”At present our EMF/RFR standards are based on 
outdated purely thermal considerations, whereas the evidence is now overwhelming that limiting regula-
tions in this way does not address the much broader array of risks and harm now known to be created by 
EMF/RFR.” 
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6) BioIntitiative Color charts (2012) katsauksen yhteenveto noin 3000sta tutkimuksesta tuo esiin kymmeniä 
esimerkkejä siitä, että säteilyn raja-arvon tuhannesosa – heikompi kuin Wi-Fi – vahingoittaa ihmisten, 
eläinten ja hyönteisten hedelmällisyyttä ja terveyttä ja se tapahtuu ilman EMF:n lämmittävää vaikutusta. Yli 
100 tieteellistä artikkelia  EMF-Data:ssa ja EMF-portalissa osoittaa WiFi:n aiheuttavan terveyshaittoja. 

Jo monta vuotta sitten Euroopan Neuvosto kehotti kouluja pienentämään lasten säteilykuormitusta ja 
käyttämään Ethernet-verkkoa WLANien ja muiden mobiiliteknolgioiden sijaan. Sen jälkeen on tullut uusia 
menetelmiä käyttää WLANin edestä ns. Visible Light Communication (VLC) josta lisää alla kohdassa 20b. 

Sallivatko lait, että STUK kuitenkin väittää että ”Merkittävää altistumista ei synny vaikka samassa luok-
kassa tai toimistossa olisi useita WLAN-lähettimiä. Tämäntasoisella altistumisella ei tiedetä olevan ter-
veysvaikutuksia, vaikka altistuminen olisi pitkäkestoista”, ja siksi 2 000 000 µW/kg on turvallinen raja-arvo? 
Väitteenne eivät päde mikäli STM /STUK eivät kumoa kaikki yllä olevat ohjenuoranaan perustellut 
tieteelliset tiedot! 

20a.    Wi-Fin heikkokin säteily haitallista 

Wi-Fin teho saa olla Suomessa maksimissaan 100 mW, vaikka tehotiheysarvoina jo 0,25-0,5 mW/m2 pulssit  
ja keskimäärät alle 0,1 mW/m2 (siis alle tuhannesosa) vaikuttivat sydämeen (Ks. Kuva 6, w1, w3).  

STUK /STM on toistaiseksi jättänyt huomiotta teollisuudesta riippumattomien tutkijoiden tieteelliset 
todisteet raporteissa ja katsauksissa, jotka osoittavat, että erittäin alhaiset säteilyannokset aiheuttavat vahin-
koa vaikka eivät aiheuta lämpenemistä. Todisteina Wi-Fi:n vaaroista on toista sataa tieteellistä artikkelia.  

Myös asiantuntijaryhmä BERENIS osoitti heikon säteilyn aiheuttamia vaurioita. Yhteenveto raportista, jossa 
on 220 lähdettä, julkaistiin hiljattain tieteellisessä lehdessä: ”Investigations in … rats provided consistent 
evidence for oxidative stress occurring after RF-EMF exposure in the brain and testes and some indication 
of oxidative stress in the heart… EMF exposure, even in the low dose range, may well lead to changes in 
cellular oxidative balance.” Katso myös kohta 28 alla, Clearyn tutkimus WiFi taajuudella 2.425 MHz. Viisi 
tanskalaista koulutyttöä todistivat, että krassinsiemenet kuolivat, jos ne altistettiin WiFi-säteilylle, mutta 
STUK väittää, ”ei tiedetä olevan terveysvaikutuksia, vaikka altistuminen olisi pitkäkestoista.  

Ketkä ovat väärässä BERENIS +Cleary vai STUK? Tietävätkö jopa koulutytöt enemmän kuin STUK?  

20b.    Säteily ja lasten oppiminen, tarkkaavaisuus, terveys, hedelmällisyys  

Lasten oppiminen, tarkkaavaisuus, terveys ja hedelmällisyys heikkenevät, kun koulu väkisin säteilyttää 
lapsia 2,45 GHz:n WiFi-reitittimillä ja 20-25:llä WLANia käyttävällä tietokoneella/tabletilla samanaikaisesti 
luokassa. Silloin säteilyaggregaatiot voivat olla tuhansia kertoja suurempia kuin kohdassa 9 ehdotetut suosi-
tustasot. Raja-arvot eivät tarpeeksi suojaa lasten terveyttä. Suomen pitäisi seurata Wilken suositusta: (lähde 
saksaksi s. 20): ” Wi-Fi-säteilyn mahdollisia vaaroja voidaan välttää ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia da-
tansiirtotekniikoita… kuten optinen VLC/LiFi (Visible Light Communication) - tekniikkaa." Suomen 
päätöksentekijöiden tulisi vaatia, että nykyinen Wifi-teknologia tulisi korvata terveyden kannalta turvalli-
semmilla teknologioilla,  kuten  ethernetillä, valokuituverkolla ja VLC/LiFi tekniikalla, sillä on seurattava 
ALARA-periaatteetta:  niin vähän (langatonta, radiotaajuista sm-säteilyä) kuin kohtuudella on mahdollista.  

Lisää tästä aiheesta on Buchner:in uudessa kirjassa (s. 181 ff). Löytyy vielä muitakin strategioita ja lähesty-
mistapoja käyttää teknisiä innovaatioita, jotka minimoivat ihmisten altistumista sähkömagneettisille kentille. 
Katso myös Saksan Diagnose:FUNK:in tekemä julkaisu ”Vorsicht WLAN!” kuinka/miksi suojaus tulisi jär-
jestää. Itävallassa, jossa kaikkien radiotaajuisten lähettimien tuottama tehotiheysarvo yhteensummattuna 
keskiarvona saa olla max 1 mW/m2 =1000 µW/m2, siis paljon pienemmällä altistuksella kuin WiFi. Myös 
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kodin WLAN, mikäli se on esim. seinän lähellä jossa naapurit ovat seinän takana, saattaa olla hyvin haitalli-
nen naapurin lapsille tai aikuisillekin, varsinkin jos joku heistä on ympäristö/sähköherkkä. WLAN:in säteily 
voi helposti olla 2000-4000 µW/m2 vaikka säteily on mennyt seinän läpi ja voi siksi vaarantaa naapureita.-
Naapurien säteilyttäminen ja sen kautta terveyshaittojen aiheuttaminen kielletään laissa 90/2000, 17-18 §. 

Venäjän säteilyturvavirasto: ”The current safety standards for exposure to microwaves … don!t consider the 
characteristic features of the children!s organism. The WHO considers the protection of the children!s he-
alth from possible negative influence of the EMF of the mobile phones as a highest priority task… Potential 
risk for the children!s health is very high… EMF affects the formation of the process of the higher nervous 
activity,,, today!s children will spend essentially longer time using mobile phones, than today!s adults will.”

Miksi Suomen lapset kestäisivät sata kertaa korkeampaa säteilyä kuin Venäjän? 

20c.    Vahingonkorvauksia Wifi-vaurioista 

Helmikuussa 2021 Kalifornian ylioikeus määräsi vahingonkorvauksia WiFi-vaurioista opettaja Laurie Brow-
nille, jonka kouluun hiljattain oli asennettu uusi WiFi. "Sähköyliherkkyydestä" kärsineelle opettajalle ai-
heutui sydämen rytmihäiriöitä, uupumusta, hengitysvaikeuksia ja kroonisia kipuja WiFi:stä. Kun koulu ei 
suostunut sulkemaan WiFi:ä, hän kääntyi oikeuden puoleen ja voitti jutun. Katsokaa video jossa toksikologi-
an professori Paul Heroux kertoo WiFi:n vaaroista koululaisille.  

Katsooko STUK, että on oikein altistaa lapset vahingolliselle Wi-Fi säteilylle ja esim. pakkosäteilyttää 
opettajat, koululaiset ja lastentarhalaiset ilman heidän (ja vanhempien) suostumusta? STUK ja STM ovat 
jättäneet huomioimatta useita varoituksia, jotka osoittavat säteilyn olevan vaarallista, sekä syrjäyttäneet to-
disteita siitä, että ICNIRP on teollisuuden kaappaama/vaikutuksen alainen lobbausryhmä. 

Hyväksyvätkö STM/ STUK nyt tosiasiat kohdissa 18 -20 ja lupaatteko luopua luottamasta ICNIRPiin!  
Väite 5 J kumoutuu, jos STUK ei PTT:llä todista, että WLAN on turvallinen. 

I. Voiko STUK todistaa että 5Gllä lisätty säteily on turvallinen?  (Väite 5 G) 

21a.    5G-verkko lisää runsaasti totaalin säteilyn määrää 

5G-verkko, jota nyt levitetään laajasti, tuo Nokian mukaan 10 000 kertaisesti lisää dataliikennettä ja jopa 
1,000,000 yksikköä/km2. Antenneja voi tulla myös 30 kertainen määrä, koska 5G ei yllä yhtä pitkälle kuin 
matalammat taajuudet ja sitä hidastavat lehtipuut, seinät jne. Tämä tarkoittaa, että antenneja sijoitetaan lyh-
typylväisiin ja bussipysäkeille 100 -150 metrin päähän toisistaan. Tukiasemia tulee lisää ja uuden lain mu-
kaan (§ 229) niitä saa panna jopa koulujen sisä- ja ulkopuolelle, suurempiin taloihin ja jopa asuinrakennuksi-
in. STUKin mukaan antennit ovat huomattavasti heikompia teholtaan. Mutta kun niitä tulee 30 kertainen 
määrä ne tulevat paljon lähemmäksi meitä kaikkia, niin yhteisvaikutus aiempien 2G, 3G ja 4G -säteilyjen 
kanssa merkitsee yhä tiheämpää ihmisen tuottamaa "sähkömagneettista saastesumua” radiotaajuusalueella 
joka altistaa kaikkia meitä ja ympäristöämme 24/7 loppuelämämme ilman pakenemismahdolliuusksia.  

Saako STUK lain mukaan väittää että ”5G ei lisää altistusta merkittävästi” vaikka PTT:llä todistetaan 
päin vastoin, että 5G:n lisäys lisää myös terveysriskejä? (Kohta 5 G).  (5G antenneja voi katsoa täältä.) 
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21b.    5G-verkko lisää säteilyn riskejä 

Professori Pall todistaa 139 tiedeartikkelin tutkimusyhteenvedolla, että: ”5G: 
Great risk for EU, U.S. and international health” ja tästä säteilystä aiheutuu 
ainakin kahdeksan erilaista haittaa. Lisää todisteita 5G:n vaaroista löytyy Pallin 
saksankielisestä kirjasta, jossa hän m.m. toteaa: ”Es gibt keine Tests zur biolo-
gischen Verträglichkeit von tatsächlicher 5G-Strahlung. Es gibt daher auch 
weder eine Risikoanalyse noch ein Risikomanagement, denn bisher wurde noch 
keine, aber auch gar keine Risikobewertung von 5G vorgenommen.“ (Lyhyesti: 
Todellisen 5G-säteilyn biologisia vaikutuksia ei ole testattu. Siksi ei löydy mi-
tään riskianalyysiä eikä riskienhallintamenetelmiä, sillä tähän mennessä ei ole 
lainkaan tehty 5G:n riskien arvointeja.)  

Ranskassa 600 tiedemiestä ja yliopiston professoria vaativat 5G boikottia. 
Myös kansalaiset voivat osallistua siihen. 

Voiko STUK/STM PTT:lla todistaa, että 5G on turvallinen, vaikka sen avulla ”esineiden internet” (IoT, uu-
nit, jääkaapit, pesukoneet, droonit, itse-ohjautuvat autot…), tulee kommunikoimaan jopa langattomasti mil-
joonan yksikön per km2 tiheydellä ja kaikki nämä lisätään entisestään jo liian korkeisiin säteilytasoihin?

Pysäyttäkää muussa tapauksessa 5G, sillä lakien mukaan on: ”pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus 
terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon” sekä 
”estää ja rajoittaa säteilystä aiheutuvia terveydellisiä ja muita haittavaikutuksia.  

21c.    Totaalisäteily, johon lisätään 5G. vahingoittaa ihmisiä ja ympäristöä 

Huomattava määrä vertaisarvioituja tieteellisiä raportteja ovat jo monta vuotta todistaneet mobiilisäteilystä 
tulevan useita vakavia kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen, mukaan lukien lisääntynyt aivo-, sydän- 
ja kilpirauhasen sekä naisten rinta- syövän riskiä, solujen stressiä, geneettisiä vaurioita, vahinkoa sukuelimi-
in, oppimisen sekä muistin huononeminen, käyttäytymisongelmia, neurologisia vaikutuksia, vahinkoja aivo-
jen kehitykseen, päänsärkyä, ja erilaisia vaikutuksia hyvinvointiin. On myös todettu keskenmenojen sekä 
ADHD: n, lasten lihavuuden ja astman lisääntynyttä ilmaantuvuutta.  

Myös ympäristömme kärsii lisääntyvästä mobiilisäteilystä, jonka mm. 5G:n lisäys aiheuttaa. Ihmisen ai-
kaansaama keinotekoinen radiotaajuinen säteily vahingoittaa m.m. puita, hyönteisiä, mehiläisiä, kasveja, elä-
imiä ja bakteereita, jotka kaikki ovat elintärkeitä ekosysteemille. Sekä Cindy Russell että  Physicians for 
Safe Technology antavat satoja tieteellistä todistetta säteilyn haitoista ympäristöön ja villiin eläimiin. Ainoas-
taan vaikutuksista mehiläisiin ja pölyttäviin hyönteisiin löytyy yli 50 tutkimusraporttia heidän luettelostaan. 
Jopa EU:n SCHEER , johon STUK yleensä luottaa varoittaa, että 5G:llä lisätty säteily voi aiheuttaa erilaisia 
haitallisia vaikutuksia.  

Voiko STM/STUK PTT:lla todistaa, että NIR (ei-ionisoiva)  säteily ja 5G ei ole terveysvaara? 

22.      STUK kieltää 5G-verkon riskit 

STUKin työntekijät kieltävät virallisesti kaikki riskit sekä netissä että lehdissä kuten Tekniikan Maailmassa:  

"Tutkimus ei tue 5G-huolia…tämänhetkisen tiedon valossa 5G-verkosta… ei aiheudu haitallisia terveysvaik-
utuksia". STUKin Toivonen väittää: "5G-verkossa käyttöönotettavat millimetriaallot ulottuvat iholla vain 
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noin millimetrin syvyyteen… vaikutukset todennäköisesti vieläkin vähäisemmät kuin aiempien mobiililaittei-
den. Eikä niidenkään terveyshaitoista ole pitävää ja yhdenmukaisia tieteellistä näyttöä.”  Eikö 2000 riitä? 

5G tunketuu tehokkaasti ihon kerroksiin. 5G:n tutkijat ja asiantuntijat varoittavat 5G:stä, sillä iho on ke-
hon suurin elin ja ihossa on 2-5 miljoonaa kierteistä hikirauhaskanavaa, jotka voivat toimia kuten "helikaali-
set antennit" millimetrisäteilylle ja näin 5G aiheuttaa "non-thermal biological effects". Lisäksi tutkimukset 
osoittavat, että vain 15 min/vrk 60 päivän ajan (yhteensä 15 h) 10 W/m2 5-8 mm:n (37 -60 GHz) siniaallot 
vaurioittivat ihoa, ihon hermoja, verta, verisuonia, luuydintä, sydäntä, aivoja, pernaa, munuaisia ja immuu-
nijärjestelmää rotissa ja hiirissä.”Investigation indicate high biological activity and an unfavorable influence 
of millimeter radiowaves on the organism… biological reactions increased with increase of the irradia-
tion…" Eläintulokset veri- ja immuunisysteemin vaurioista vahvistuivat, kun analysoitiin 97 ihmistä, jotka 
työskentelivät generaattorien kanssa (joita käytettiin luomaan 37-60 GHz:n sinialtoja, s. 60). Mutta modulo-
idut, polarisoidut 3- 5G:n ovat tiheiden huippupulssien takia paljon vaarallisemmat kuin siniaallot. Vertaa 
kohta 9 b josta näkyy että jopa ICNIRP (s. 508) myöntää tämän, kun m.m. silmien ”retina, iris, and corneal 
endothelium” ovat varsin alttiit säteilylle. Täten 5G aiheuttaa näkö- ja iho-ongelmia, pahoinvointia, migree-
niä, huimausta ja muita sairauksia.  

Pulssimoduloitu ja polarisoitu 3G+4G+5G säteily on paljon vaarallisempaa kuin luonnollinen, saman-
taajuinen säteily (siniaallot), joka alunperin on ollut hyvin lievä. Vertaa Kuva 1, jossa vihreä keskialue 
noin 1 GHz:in taajuudella oli 200 vuotta sitten erittäin heikko ja alunperin sisälsi ainoastaan siniaaltoja. Mo-
net lisäykset sen jälkeen ovat lisänneet 1 GHz taajuusalueella totaalisäteilyä ainakin 1018 ja lisäksi vielä kor-
keampia moduloituja aggreaatioiden huippupulsseja (punaiset pystyviivat). Miksi STUK johtaa harhaan? 

23a.    Varovaisuusperiaatteen noudattaminen 

STUK /STM eivät noudata ennakolta varautuvaa varovaisuusperiaatetta väestön suojelemiseksi, vaan he ki-
eltävät kaikki riskit, ja sallivat 5Gn säteissä jopa 20 kertaista tehoa 24/7 useiden vuosien ajan, vaikka vain 60 
kertaa 15 minuutin (=yhteensä 15 tunnin) siniaaltosäteily raja-arvon sisällä aiheutti ylläkuvatut vauriot,  ei 
vain ihoon vaan myös kaikkiin sisäelimiin. Kahdessa EU:n asiantuntijalausunnossa (kohta 24) varoitetaan 
moninkertaisesta kokonaissäteilystä, mm. esineiden internetistä, mikä lisää terveysriskejä. Antennien määrän 
moninkertaistuminen, 100 000 5G satelliittia avaruuteen yksin Yhdysvalloista, valvontakamerat, itseohjautu-
vat ajoneuvot ja uudenlainen kulutuselektroniikka vaikuttavat kaikki siihen, että 5G on vakava uhka ihmisil-
le, eläimille ja ympäristölle, sillä pulssien aggregaatioiden määrät ja tehot lisääntyvät taajuuden kasvaessa. 

Kun STUK ja STM kiistätte (5 A-F), että on ylipäätään olemassa tutkimuksia, jotka toteavat terveysvaurioi-
ta, toimitteko silloin täysin rehellisesti PTT:n ja Suomen sekä EU:n lakien mukaan? Ks. kohdat 3 -5!  

23b.    On lainvastaista väittää, että 5G ei olisi terveysriski 

Mielestämme ei ole moraalisesti oikein, ja varmasti ei ”perusteltua tieteellistä tietoa" (PTT) tukeutua väestön 
turvallisessa valvonnassa vain kahteen, pieneen, alan teollisuuden hallitsemaan kaappaamaan/ohjailemaan 
yksityiseen järjestöön, ICNIRPn, SCENIHRn, ja 30 v. vanhaan INCHEM yleiskatsaukseen, jonka STUKin 
Orreveteläinen lähetti Ch. Palmbergille 17.2.2021 ”todisteena" (Liite 5) siitä, että vain lämpeneminen aiheut-
taa haittaa. On absurdia, että STUK viittaa näin vanhentuneeseen tutkimukseen, sillä sekä ihmisen tuottaman 
kokonaissäteily (punainen kenttä kuvassa 1) että taajuuksien tiheys (pulssit/s) ovat 30 vuodessa lisääntyneet 
dramaattisesti. STUK katsoo kuitenkin vain keskiarvoa yhdestä lähteestä kerralla, ja jättää huomiotta pulssi-
modulaatiot, polarisaatiot ja aggregaatiot.  Mutta tutkimukset osoittavat vaurioita GHz mikroaaltosäteilyn 
taajuuksista rotissa varsinkin jos niitä samaan aikaan altistetaan kahdelle taajuudelle: ”The results showed 
that 1.5 GHz and 4.3 GHz microwave radiation was able to induce cognitive impairment and hippocampal 
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tissue damage in rats and combined radiation with both frequencies caused more serious injuries, but 
none of these damaging effects varied with microwave frequency.” 

Säteilyn datapulssit ja polarisointi ja eri taajuuksien yhdistelmät (aggregaatiot) ovat vaarallisimpia 
ihmiselle ja ympäristölle, ja siksi yhteisvaikutukset tulisi ottaa huomioon säteilyriskejä mitattessa ja 
arvioitaessa. Niitä tulisi rajoittaa (ja mitata). Tulisi myös huomoida eri taajuudet ja niiden realististen 
yhdistelmien huippupulssit eikä ainoastaan yhden lähteen keskiarvot. Katso kuva 1 ja 6 sekä kohta 18. 

Mitä ilmeisemmin on lain vastaista, että STUK ja STM väittävät: ”5G ei ole terveysriski”?  

Kannattaa lukea artikkeleita tältä www-sivulta.  

24.      EU:n varoituksia 5Gn tuomasta lisäriskistä 

EU:n In-Depth-Analysis varoittaa 5G:stä, joka yhdessä edellisten 3G- ja 4G-säteilyjen kanssa sekoitettuna 
saa aikaan superkorkeita pulsseja, yhteisvaikutuksia ja aggregaatioita /kasaumia, jotka ovat vakavia tervey-
suhkia: ”Significant concern is emerging over the possible impact on health and safety arising from poten-
tially much higher exposure to radiofrequency electromagnetic radiation arising from 5G. Increased exposu-
re may result not only from the use of much higher frequencies in 5G but also from the potential for the ag-
gregation of different signals, their dynamic nature, and the complex interference effects that may result, 
especially in dense urban areas… The 5G radio emission fields are quite different to those of previous gene-
rations because of their complex beamformed transmissions in both directions – from base station to hand-
set and for the return… highly focused by beams, they vary rapidly with time and movement and so are un-
predictable … This has yet to be mapped reliably for real situations, outside the lab”. 

Myös EU:n Briefing varoittaa: ”The aim to cover all urban areas, railways and major roads with uninter-
rupted fifth generation wireless communication can only be achieved by creating a very dense network of 
antennas and transmitters. In other words, the number of higher frequency base stations and other devices 
will increase significantly. This raises the question as to whether there is a negative impact on human he-
alth and environment from higher frequencies and billions of additional connections, which, according to 
research, will mean constant exposure for the whole population, including children.”  

STUK kuitenkin väittää: ”5G-verkon tukiasemat eivät ole lisäämässä merkittävästi ihmisten altistumista." 
Riittääkö  STUKn ja STMn lääketieteellinen pätevyys kumoamaan nämä EU:n asiantuntijaraportit? 

Vertaa Clearyn vanhempiin tuloksiin kohdassa 28. Huomaa, että myös STUK:n oma entinen tutkimusjohtaja 
Dariusz Leszczynski todistaa että ICNIRP vääristelee väitteitä 5G:n turvallisuudesta. (Ja STUK toistaa?) 

25a.    5G:n tuomat säteilyn lisäriskit jo tunnistettuja


DiCiaula huomauttaa vertaisarvioidussa tiedeartikkelissa 5G säteilystä, että: "MMW [5G] alter gene expres-
sion, promote cellular proliferation and synthesis of proteins linked with oxidative stress, inflammatory and 
metabolic processes, could generate ocular damages, affect neuro-muscular dynamics”.  

Kostoff toteaa: ”5G mobile networking technology will affect not only the skin and eyes, but will have adver-
se systemic effects as well”. Russell tukee tätä: B ”Because this is the first generation to have cradle-to-gra-
ve lifespan exposure to this level of man-made microwave (RF EMR) radiofrequencies, it will be years or 
decades before the true health consequences are known. Precaution in the roll out of this new technology is 
strongly indicated”. 
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Venäläiset tutkijat ovat 2600 artikkelissa millimetriaalloista, osoittaneet ilman lämpövaikutusta syvällekäyviä 
biologisia vaikutuksia ei vain ihon pintakerroksissa, vaan myös suhteessa kasvaimiin, mikrobeihin ja kasvei-
hin. He todistavat että:  ”MM waves change the rheological properties of blood capillaries…  resonance 
peaks was found to be tremendously high⎯on the order of 103 to 104 ”.  Huomatkaa: piikeistä varoitetaan! 
He havaitsivat myös terapeuttisia eroja hyvin pienillä frekvenssieroilla (window effects) ja että:”EHF radia-
tion excites CNS (central nervous system) receptors and induces bioelectric responses in the cerebral cortex 
…at low-intensity or nonthermal powers” (ilman lämmitystä.) Myös INCHEM huomasi ”window effects”!  

Katso video jossa Dr Paul Heroux todistaa (5 minuuttia, Michigan, USA) 5G-altistuksen riskeistä.  

Vaadimme teiltä STUK /STM vertaisarvoidun, perustellun tieteeellisen tiedon (PTT) siitä, että MM-aallot 
ja 5G taajuudet 6-60 GHz alle 10 W/m2 ja myös 200 W/m2 sekä monien eri taajuus-yhdistelmien /aggre-
gaatioiden vaikutukset ovat turvallisia pitkäaikaisesti silmien kalvoille, iholle, verelle, aivoille, gliiaso-
luille ja sisäelimille. Jos ette voi kumota kaikkia todisteita kohdissa 21-26, teidän väitteenne 5G:n turvalli-
suudesta kumoutuvat. Joudutte sen jälkeen korjaamaan virheelliset www-sivunne, lehdistötiedotteenne ja 
lausunnot organisaatioille/yhdistyksille, kunnille. ja yksittäisille kansalaisille/kuluttajille. 

 25b.    5G heikentää immuniteettia ja kasvattaa Covid-19 riskiä 

Ensimmäisessä artikkelissa, jossa tutkittiin 5G:n ja koronaviruksen yhteyksiä todetaan m.m.: ”We conclude 
that RFR and, in particular, 5G, which involves densification of 4G, has exacerbated the COVID-19 pande-
mic by weakening host immunity and increasing SARS-CoV-2 virulence by (1) causing morphologic 
changes in erythrocytes including echinocyte and rouleaux formation that may be contributing to hypercoa-
gulation; (2) impairing microcirculation and reducing erythrocyte and hemoglobin levels exacerbating hy-
poxia; (3) amplifying immunedysfunction, including immunosuppression, autoimmunity, and hyperinflamma-
tion; (4) increasing cellular oxidative stress and the production of free radicals exacerbating vascular injury 
and organ damage; (5) augmenting intracellular Ca2+essential for viral entry, replication, and release, in 
addition to promoting pro-inflammatory pathways; and (6) worsening heart arrhythmias and cardiac disor-
ders. In short, wireless communication radiation is a ubiquitous environmental stressor, and evidence pre-
sented here suggests that it  [5G] is a contributing factor in the COVID-19 pandemic.”  

Kirjoittajat ehdottavat että terveydestä vastaavien tahojen ja poliitikkojen pitäisi ottaa huomioon että  mobii-
lisäteily ja varsinkin 5G: ”is a ubiquitous environmental stressor that contributes to adverse health outcomes 
of COVID…We invoke the Precautionary Principle and strongly recommend a moratorium on 5G wireless 
infrastructure at this crucial time to help mitigate the pandemic, and to preserve public health until govern-
mental safety standards for RFR exposure based on current and future research are defined and employed.”  

STUK kuitenkin väittää: 5G-verkosta ei aiheudu haitallisia terveysvaikutuksia”. Näinkö STUK ”estää ja 
rajoittaa säteilystä aiheutuvia terveydellisiä”? Todistakaa PTTllä, että tietomme kohdissa 20-25 ovat vääriä! 

26.      5G ja 5G-satelliitit kasvattavat monenlaisia säteilyriskejä 

Pelkästään Yhdysvalloista lähivuosina laukaistaan 100 000 5G-satelliittia. Lisää lähtee luultavasti EUsta, 
Kiinasta ja Japanista jne.  Avaruudessa on jo tuhansia satelliitteja ja 5G lisää niitä dramaattisesti. Monen asi-
antuntijaraportin mukaan USA:ssa 5G aiheuttaa mm. ongelmia sydämen rytmiin, geeni-ilmaisuun, aineen-
vaihduntaan ja kantasolujen kehitykseen sekä lisää syöpää, sydän- ja verisuonitauteja, kognitiivisia häiriöitä 
ja DNA-vaurioita. 5G vaikuttaa myös yleiseen hyvinvointiin, edistää vapaiden radikaalien muodostumista, 
muistin vaikeuksia, hankaloittaa oppimista, heikentää spermaa, provosoi keskenmenoja, vaurioittaa hermoja, 
edesauttaa lihavuutta, diabetestä ja oksidatiivista stressiä.  
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Onko STM/STUKilla lääketieteellistä pätevyyttä hylätä kaikki nämä todisteet? Mikäli ette pysty to-
distamaan vääräksi edellä mainittuja tutkimusraportteja, -katsauksia ja vetoomuksia ja EU:n omia 
asiantuntijoita, tulee teidän välittömästi pysäyttää 5G, kuten jo useat maat ja alueet ovat tehneet.  

27.      STUK hylännyt kansainväliset vetoomukset säteilyriskeistä 

Useita vetoomuksia on lähetetty EUlle, YKlle ja WHOlle ja muille kansainvälisille organisaatioille.  Kaikissa 
varoitetaan liian suurista ihmisentekemistä mobiilisäteilyn määristä. Niitä ovat muun muassa: 
 (a) yli 400 tutkijaa ja lääkäriä (joista 80 professoria), jotka 5G-vetoomuksessa vaativat: ”Nimittämään 

välittömästi ja ilman toimialan vaikutusta …työryhmä, johon kuuluu riippumattomia ja aidosti puolueet-
tomia, sähkömagneettiseen säteilyyn ja terveyteen erikoistuneita tutkijoita, joilla ei ole eturistiriitaa ja 
jotka arvioivat terveysriskit ja: a) Laativat uudet, turvalliset raja-arvosuositukset kaikelle langattomalle 
viestinnälle ja  b)Tutkivat EU-kansalaisiin kohdistuvan kokonais- ja kumulatiivisen altistuksen.”,  

(b) noin 4000:n tutkijan ja lääkärin todeksi todennettu 5G avaruusvetoomus, (c) 3000:n lääkärin kansainväli-
nen Freiburg-vetoomus 2012 ja (d) 255:n tutkijan ja 105:n järjestön IEMFA vetoomus sekä lisäksi (e) lääkä-
reitä ja tutkijoita 30:ssä muussa vetoomuksessa.  

Kohdat 21 -27 pitäisi saada järkeviä ihmisiä ymmärtämään että 5G on todellinen terveysvaara. Vain 
STUK väittää: ” Ihmisten ei siis tarvitse olla huolissaan 5G-verkon aiheuttamasta säteilyaltistuksesta.”  
Tämäkö on STUK-lain 1 §:n mukaan rehellistä ”vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista”?
Tutvaatteko näin teleyhtiöitä vai kansalaisia? Todisteet kohdissa 16-26 kumoavat väitteet 5 A-C, G-I. 

J. Onko STUK:n/STM:n tehtävä suojella Suomen lapsia vai teleyhtiöitä? 

28a.    Säteily ilman lämpövaikutusta ei ole vaaratonta 

STUK lähtee siitä, että säteily ilman kudosten lämpenemista on vaaratonta. Mutta yli 70 % tutkimuksista 
koskien säteilyn terveysvaikutksia todistaa että STUK on väärässä, sillä ihmisen tuottama radiotaajuinen 
säteily ilman lämpövaikutusta reilusti alle raja-arvon, aiheuttaa seuraaville haittaa: 1) siemenet ja kasvit, 2) 
lintujen munat, 3) perhoset, 4) mehiläiset (jopa 80 mikroW/m2 = 1/125 000 raja-arvosta haittaa), 5) pölyt-
tävät hyönteiset, 6) nisäkkäät, 7) hermosolut, 8) hedelmällisyys, 9) hormonitasapaino, 10) aivot ja 11) ai-
kaansaa sydämen ja aivojen syöpää, rintasyöpää, kilpirauhasyöpää ja 12) edesauttaa sydän ja veriuonitauteja.  

STUK nojaa kolmeen ”asiantuntijaryhmään” joissa osaksi ovat samat telealaa suosivat henkilöt: ) 1

(A) ICNIRP:n 14 ihmistä, joilla on eturistiriitoja ja jotka ovat teollisuuden vaikutuksen alaisuuteen kaa-
pattuja. ICNIRP on saanut 93 kommentaaria, joita ovat lähettäneet mm. Cherry, Favre, Hansson-
Mild & Hardell, ORSAA, Pall, Redmayne. Useat kirjoittivat, että ICNIRP:n raja-arvo ei suojaa ter-
veyttä ja ympäristöä. ICNIRP kuitenkin väittää, ettei mikään tutkimus ole osoittanut säteilyvaurioita. 

B)  SCENIHR kiistää tieteelliset tosiasiat Martin Pallin ja kolmen muun tutkijan mukaan (kohdat 5-6). 
  

C)  WHO:n  EMF-projketi ja sen yli  30 vuotta vanhaan INCHEM-raporttiin (ks. kohta 29), vaikka     
      muutamat raportissa siteeratut tutkijat osoittavat, että muutkin vauriomekanismit kuin lämpeneminen     
      vaikuttavat.  

 Jotkut heistä ovat myös jäseniä Ruotsin ”Strålsäkerhetsmyndihetenbn (SSM) asiantuntijaryhmässä (Ks Hardell y.m.)1
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28b.    Lämpöhypoteesi vanhentunut tieto ja paradigma 

”Lämpöhypoteesi” perustuu täysin vanhentuneeseen tietoon. Se edustaa täysin vanhentunutta tieteellistä pa-
radigmaa mobiilisäteilyriskien arvioinnissa. Jos STUK ja STM eivät ota huomioon muita terveysriskejä kuin 
lämmitystä, te rikotte kaikkia kohdan 4 lakeja! 

Kun STUK etusivullaan lupaa: ”Tavoitteenamme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupol-
vien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta”, STUKin tulee palkata ihmisiä, jotka todella PTT:n tuella 
suojaavat kaikilta ei-ionisoivan säteilyn vaaroista. Nykyiset NIR vastuulliset vähättelevät ja jopa kieltävät 
kaikki terveysriskit paitsi palovammat. 

Siksi koko väestön terveys on nyt uhattuna. Parantamisehdotuksia löytyy mm. 4. luvussa saksalaisen lää-
ketieteen professori Karl Hechtin kirjasta, esim; ”Establish exposure limits that are scientifically up to date 
and politically responsible for a sustainable future. Promote a telecommunications policy that respects the 
human right to health.”   Siis kestävää kehitystä varten on huomioitava kansanterveys ja PTT. 

Tätä vaaditaan myös STUK:n tavoitteissa ja kansainvälisessä Ihmisoikeuksien julistuksessa. STUK ja 
STM ovat kuitenkin vuosia kieltäneet WiFin, 3Gn, 4Gn ja 5Gn terveysriskit, mikäli niistä ei aiheudu 
vakavaa kudosten lämpenemistä tai palovammoja. Kuka todisti että palovammat on ainoa vaara? 
Onko menettelynne kaikkien lakien mukaan”? (Vrt kohta 4).  

28c.    Vakavat eturistiriidat tutkimuksissa 

Useat tutkijat mm. entinen syöpäylilääkäri professori Lennart Hardell on kyseenalaistanut WHO-EMF-pro-
jektin. Sitä johtaa entinen antenni-suunnittelija van Deventer, jolla on teollisuussympatioita. Professori Har-
dell todistaa että WHO – kuten myös ICNIRP ja SCENIHR – on jättänyt huomioon ottamatta kaikki tutki-
mukset (mukaan lukien INCHEMssä) jotka osoittavat biologisia vaurioita syntyvän ilman lämpövaikutusta, 
jopa 10 000 - 25 000 kertaa heikommalla säteilyllä kuin raja-arvo. Hardell todistaa: ICNIRP on epärehellinen 

Kuitenkin STUK väittää, että raja-arvo 10 W/m2 suojaa, vaikka 10 000 kertaa pienemmän säteilyn osoitet-
tiin olevan vahingollista jo 1980-luvulla. Balmori osoittaa uudessa tutkimuskatsauksessa, että säteily aiheut-
taa vakavia vaurioita mehiläisille ja muille hyönteisille. Koska hyönteisten tekemä pölytys on tärkeä suurelle 
osalle viljelyskasveista, voi lisääntynyt mobiilisäteily lisätä ympäristöongelmia ja vaikeuttaa ihmiskunnan 
elinehtoja. STUK ei noudata teollisuudesta riippumatonta tutkimusta, ei edes INCHEM:a, johon viittaavat.  

Kohtien 7-28:n todisteet kumoavat STUKin kaikki väitteet 5 A-K!  

29.     STUKia ohjaa teollisuuskytkentöinen ICNIRP 

STUK kopioi raja-arvot ICNIRP:ltä, jonka teollisuus on kaapannut vaikutuspiiriinsä, ja joka sallii teollisuu-
den asettaa raja-arvoja, kuten kaksi EU-parlamentaarikkoa ja  myös "Investigate Europe" paljastavat. Kun 
STUKille kerrottiin, että ICNIRP on väärässä, ja että sen raja-arvo ei suojaa, vastasi P. Orreveteläinen: 
"STUK kuitenkin luottaa ICNIRP:iin" (ks.liite 5). Kun STUKilta kysyttiin, mitä todisteita on siitä, että mobi-
ilisäteilyn ainoa haitallinen vaikutus on kudoksen lämpeneminen, hän kirjoitti: "muista vaikutuksista ei ole 
näyttöä.” Kun kolmannessa pyynnössä pyydettiin asiasta tieteellistä näyttöä, hän lähetti 30 vuotta vanhan 
tutkimuskatsauksen (WHO/INCHEM), jonka piti osoittaa, että lämpö on ainoa "vaikutusmekanismi". IN-
CHEM itse osoittaa päinvastaista, koska viitatut tutkijat (kohta 28 edellä) varoittavat ICNHEMissä, että läm-
penemisestä riippumattomat vaikutukset, jotka ovat selvästi raja-arvon alapuolella, vahingoittavat terveyttä. 

Miksi STUK ei usko tutkimusta, joka vaatii parempaa suojaa mobiilisäteilyn osalta? 
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K.  Johtopäätelmät ja tarvittavat toimenpiteet 

30a.    Kaikki väitteet 5 A-K kumottu: lämpövaikutus ei ole ainut vaikutusmekanismi 

STUKin väite A, että lämpövaikutus olisi ainoa vahingollinen mekanismi on kumottu. Teollisuudesta ri-
ippumaton tutkimus kohdissa 10 -29 kumoaa kaikki väitteet B-K. Tutkijat osoittavat muitakin vahinkomeka-
nismeja kuin lämpeneminen, sillä heikko säteily ilman lämpöä vaikuttaa kalsiumkanaviin, aivoihin ja sydä-
meen, sen tahdistinsoluihin ja sähköiseen toimintaan, stressiproteiineihin, vereen, verisuoniin, aiheuttaa va-
paita radikaaleja, oksidatiivista stressiä, syöpää ja DNA-vaurioita, joka voi vaarantaa tulevat sukupolvet. 
Kun 49 vertaisarvioitua artikkelia 101:stä osoittaa mobiilisäteilyn aiheuttavan DNA-vaurioita ja pirstaloitu-
mista, pitäisi tämän riittää pysäyttämään langaton teknologia nykymuodossaan, siis liian korkeilla raja-ar-
voilla. Muuten STUK/STM eivät seuraa perustuslain 20 §. Jopa  INCHEM (6.2.2 ja 7.2) osoittaa, että heikko 
mobiilisäteily vaikuttaa sydämen erittäin herkkiin "sydämentahdistinsoluihin" ja: (11.5): "Cardiac pacema-
ker wearers need to be informed by their physician about its susceptibility to electromagnetic interference.”  

STUK viittaa INCHEM raporttiin, mutta kiistää sen lähteiden faktat (esim. Clearyn) siitä, että mobiilisäte-
ily voi olla vahingollista myös ilman kudosten lämpenemistä (vrt kohta 28-29). 

30b.    Biologiset vaikutukset alle raja-arvojen todistettu - pahentaa Covid-19 tautia 

Todisteet ovat vakuuttavia, sillä 92 % kaikista 2238sta relevantista tutkimuksista ORSAA tietokannassa (ks. 
Liite 1) osoittavat, että säteily raja-arvon alapuolella vahingoittaa monella tavoin esim. DNA:ta, niin että jäl-
keläiset voivat olla vaurioituneita. "Haluammeko todella riskeerata tulevat sukupolvet vain, koska olemme 
liian mukavuudenhaluisia kehittämään ja hyödyntämään vaihtoehtoja" kysyy professori Klaus Buchner uu-
dessa kirjassa. STUKin tulee kohdan 4 lakien ja oman tavoitteensa mukaan ”suojella ihmisiä, yhteiskuntaa, 
ympäristöä ja tulevia sukupolvia". Siksi STUK ei saa seurata ICNIRP:n suosituksia, vaan STUK:n tulee seu-
rata sen sijaan teollisuudesta riippumattoman tutkimuksen todisteaineistoa, joka vakuuttavasti osoittaa, että 
radiotaajuinen kokonaissäteily, WiFi ja 5G mukaan luettuna, on vakava ympäristömyrkky. Se voi Rubikin 
uuden tutkimuksen mukaan jopa pahentaa myös Covid-19 tautia, koska se vaikuttaa mm. immuunipuo-
lustukseen, vereen ja oksidatiiviseen stressiin.  

Olette menneet "Big Wireless” lankaan, joka ICNIRP:n ja SCENIHR:n kautta kieltää kaikki todisteet siitä, 
että langaton teknologia vahingoittaa meitä täysin ilman lämmön nousua. Voiko STUK/STM PTT:llä 
kieltää tämän? 

31.      Ennalta varautumisen periaate tulee ottaa käyttöön 

Jos STUK ja STM noudattavat lakeja ja omia tavoitteitaan (kohta 4), ennaltaehkäisy-tavoitettaan, ALARA- 
ja oikeutusperiaatteensa tulee raja-arvon suojata kaikilta biologisilta vaurioilta, ei vain palovammoilta. 
Siksi STM:n (valtioneuvoston?) tulee välittömästi ottaa täytäntöön EU:n ennalta varautumisen periaate: 
"jos ...toiminta voi olla vaaraksi kansanterveydelle tai ympäristölle, eikä tiedeyhteisö ole asiasta yksimieli-
nen, ei sitä toimintaa tai periaatetta tule ottaa käytäntöön… ennalta varautumisen periaatetta voidaan käyt-
tää, jos mahdollinen riski on olemassa". Noudattakaa perustuslain pykälää 20 §, Säteilylain 2 § vaatimusta: 
”säteilyaltistus pidetään niin alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista” sekä Euroopan 
Neuvoston Resolution 1815:ttä: ”take all reasonable measures to reduce exposure to electro-magnetic fields, 
especially to radio frequencies from mobile phones, and particularly the exposure to children and young pe-
ople who seem to be most at risk from head tumours.” 
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Riskit on tässä kirjelmässä yli 2000 tutkimuksella osoitettu kohdissa 7-30 ja ORSAA:n antamassa 
lausunnossa Liitteessä 1. Riskit vahvistuvat EU:n päätöslauselmissa kohdissa 3, 31 ja asiantuntijaselvityk-
sissä kohdissa 9, 10, 24 ja 36. Tärkeätä, että tässä STUK/ STM toimivat heti! 

32a.    STUK laiminlyö tärkeimmät tehtävänsä


STUKin tehtävä on lain mukaan ”Säteilyn vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista". Mutta 
STUK uskoo ICNIRP/SCENIR -ryhmiin, jotka kieltävät, että vaurioita tulee pitkälti raja-arvon alapuolella, 
vaikka ORSAA tietokannan yli 2000 artikkelia sekä 142 tutkimusyhteenvetoa osoittavat nämä vauriot to-
deksi (Vrt liite 1). Kaikesta asiantuntijaryhmien ja tutkijoiden esittämästä todistusaineistosta huolimatta 
STUK:n ”NIR-vastuulliset” väittävät johdonmukaisesti www-sivuillaan, lausunnoissaan kunnille ja kau-
pungeille (Liite 4,) ja kirjeissä huolestuneille kansalaisille (liite 5-6), että 5G on vaaraton. STUK kertoo 
muun muassa Tekniikan maailma lehdessä (2/2020): "Lämpenemisestä riippumattomia vaikutuksia pienillä 
kentän voimakkuuksilla on raportoitu, mutta tulokset ovat ristiriitaisia ja niiden mekanismit tunnetaan huo-
nosti." Tällainen väärä tieto rikkoo STUKia velvoittavaa lakia ja sen omia tavoitteita "suojella ihmisiä… ja 
tulevia sukupolvia". STUK ei noudata perusteltua tieteellistä tietoa (PTT). STUK ei suojele vaan johtaa 
väestöä harhaan sillä, että mobiilisäteily on turvallista, vaikka säteilyn vaaroista on massiivista näyttöä.  

Kun STUK:n ”NIR-vastuulliset” kieltävät tieteelliset faktat ja ilmeiset terveysriskit, he laiminlyövät 
tärkeimmän tehtävänsä "suojella ihmisiä, varsinkin tulevia sukupolvia". STUK:n NIR-vastuulliset kiel-
tävät kuitenkin vaarat, vaikka kaikki vakuutusyhtiöt ovat tietoisia niistä ja kieltäytyvät vakuutuksista 
mobiilisäteilyn vahinkojen varalta. Onhan STUK lisäksi saanut monta kirjelmää, jotka todistavat ris-
keistä (liitteet 3, 5, 6), joten STUK ei siksi edes voi kieltää tietoisuuttaan terveysvaaroista. 

32b.   STUKin laiminlyönneistä suuret negatiiviset vaikutukset väestölle 

STUK:n laiminlyönneistä aiheutuu kärsimystä, sairauksia, kohonneita hoitokuluja ja ennenaikaisia kuolemia. 
Kun 5G moninkertaistaa kokonaissäteilytasot, seuraukset voivat olla vielä vakavampia. Sen todistavat useat 
mainitsemamme katsaukset ja tutkimuskatsaus, jossa Panagopoulos muun muassa vetää yhteen 37 tutkimus-
ta, jotka osoittavat, että pulssimoduloitu ja polarisoitu radiotaajuinen säteily on paljon bioaktiivisempaa ja 
vahingollisempaa kuin vastaavan tiheyden ei-pulssimoduloitu EMF: ”Hundreds of peer reviewed published 
studies show a variety of effects, the most important being DNA damage which is linked to cancer, neurode-
generative diseases, reproductive declines etc…pulsed …EMFs were significantly more bioactive even for 
much shorter exposure durations than the other EMFs… The crucial parameter for the intense bioactivity 
seems to be the extreme variability of the polarized MT [mobile technology] signals, mainly due to the large 
unpredictable intensity changes.”  

STUK ohittaa modulaatioiden, polarisaation ja aggregaatioiden vaikutukset ja johtaa väestöä harhaan. 

33a.   Säteilyn pulssimaisuus ja polarisointi otettava huomioon 

STUK ei ota ollenkaan huomioon signaalien polarisoitumista ja ennalta-arvaamattomia pulsseja ), kun se 6 -2

30 minuuttia altistamisen jälkeen mittaa nesteen lämpenemistä (keskiarvosäteilyllä), vaikka STUKin oma 
tutkija Lauri Puranen (s. 457 -458) on kirjoittanut: "hetkellinen tehotiheys voi olla satojatuhansia kertoja 

 Keskiarvojen ja pulssien erot voi verrata näin: Kun isä varovasti hivelee lapsensa poskea kuusi minuuttia ja sitten 2

kovasti läimäyttää lasta korvalle 1/10 000 osan kuudesta minuutista - tästä STUK laskisi kosketuksen keskimäärän ja 
kuinka paljon nämä kosketukset lämmittäisivät lasta tai (niinkuin STUK testaa kännyköitä) jos sellaiset kosketukset 
lämmittää yhden oC asteen 30 litraa vettä, jonka paino on 3 kertaa suurempi kuin lapsen paino.
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suurempi kuin keskimääräinen tehotiheys" (katso kuva 6). ”Laajakaistainen kenttä: Mittausdataa käsittele-
mällä saadaan määriteltyä sähkö- ja magneettikentän voimakkuuden tehollisarvo ja hetkellinen huippuarvo 
kullekin eri taajuudelle. Koska altistumisrajat (viitearvot ja perusrajat) muuttuvat taajuuden funktiona, ko-
konaistulosta ei voi suoraan verrata mihinkään viitearvoon.” …”hetkellinen tehotiheys voi olla satojatu-
hansia kertoja suurempi kuin keskimääräinen tehotiheys”… altistumisen arviointia varten on usein mitatta-
va sekä hetkellinen pulssitehotiheys että keskimääräinen tehotiheys. Signaalin pulssimaisuus on otettava 
huomioon valittaessa mittauksiin sopiva mittapää.”  

Purasen päätelmiä tukevat EU:n asiantutntijalausunnot EU:n Briefing, EU:n In-Depth-Analysis sekä monet 
muut tutkijat. Panagopoulos kirjoitti, että hänen tutkimuksensa ”confirms my previous results and conclu-
sions that experiments should employ real-life and not simulated EMFs, and human/animal exposure to 
microwave telecommunication EMFs should be drastically reduced by prudent use, and establishment of 
much stringer exposure limits by the responsible health authorities”. 

Miksi STM ja STUK huomioitte vain keskiarvon ja ette lainkaan ota huomioon näitä korkeita pulssi-
huippuja, aggregaatioita ja polarisaatioita jotka ovat terveyden ja ympäristömme pahimmat uhat?  

33b.   STUKin mittaukset johtavat harhaan


Kaikki tietävät, että altistuminen auringonsäteille on hyväksi vain lyhyinä aikoina. Pitkäaikainen altistumi-
nen voi kuitenkin johtaa kivuliaaseen auringonpolttamaan. Altistusaika on tietenkin tärkeä tekijä, joka on 
otettava huomioon kaikissa altistuksissa. Jopa STUKin insinöörien pitäisi ymmärtää, että jokainen elävä 
olento, jolla on aivot (joissa on 100 miljardia hermosolua ja 600 miljardia gliasolua) sekä sydän (jonka puls-
seja säätelevät tahdistinsolut) ja tehokas immuunijärjestelmä, on ilmiselvästi paljon herkempi kuin STUKin 
”ihminen”, joka on vain 30 litraa kuollutta, vapaasti kiertävää nestettä (Kuva 3). Myös 25 tabletin ja WiFin 
yhteenlaskettu, toistuva kumulatiivinen säteily samassa luokkahuoneessa, on täysin erilaista kuin STUK:n 
mittaus, jossa on yksi ainut kännykkä tai tabletti, joka altistaa 6 minuuttia sitä ”STUK:n ihmistä” hyvin eris-
tetyssä huoneessa. Useimmat ihmiset myös ymmärtävät, että samoin kuin orkesteri voi tuottaa huimasti 
enemmän ääntä kuin yksittäinen viulu, niin myös pulssien aggregaatiot, interferenssit ja modulaatiot 25stä 
tabletista ja WiFi-reitittimestä muodostavat yhdessä paljon vahvempia pulsseja kuin yksi ainut tabletti tai 
kännykkä. Mutta STUK testaa vain yhtä tablettia tai kännykkää kerralla.  

STUKin tulee todistaa, että neste on yhtä herkkä radiotaajuiselle EMF-säteilylle kuin aivojen gliiaso-
lut, ja että yksi ainoa tabletti säteilee yhtä paljon kuin 25 oppilaan tablettia samanaikaisesti + WiFi ja lisäksi 
25 kännykkää, joiden sovellukset usein aktivoivat kännyköitä. Todistakaa että aggregaatioita ei synny! 

33c.   STUK laiminlyö tehtäväänsä suojella väestöä säteilyltä


STUKin tehtävä on lain mukaan ”Säteilyn vahingollisten vaikutusten estäminen ja rajoittaminen”. Silloin 
STUKin tulisi suojella väestöä ja koko ympäristöämme. Herää vahva epäilys, onko tämä jopa tarkoituksellis-
ta huijausta, että STUK 6 (tai 30) minuuttia altistaa 30 litraa kuollutta nestettä, jossa on yksi kännykkä 25 
mm:n etäisyydellä ja mittaa vain lämpötilan nousua ilman modulaatiota, aggregaatioita ja superkorkeita 
pulsseja ja väittää, että nesteen reaktio voi ennustaa kaikki mahdolliset pitkäaikaiset ”biologiset vaikutukset 
ja terveyshaitat" ihmisille, eläimille, hyönteisille ja kasveille.  

Tuo on harhaanjohtavaa hölynpölyä. Testit olisi suoritettava realistisesti, realistisella ajalla (jopa vuosia), 
realistisella säteilylähteiden määrällä, realistisilla pulsseilla, realistisella etäisyydellä ja realistisilla elävillä 
olennoilla kuolleen nesteen sijaan. Laillinen tehtävä ei täyty, jos mitataan kuolleen nesteen lämpötilaa vain 
yhdestä kännykästä. Tehtävänsä mukaan STUKin pitäisi: "ehkäistä ja rajoittaa haitallisia vaikutuksia" eli ei 
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vain huomioida lämpövaikutusta, vaan huomoida kaikki biologiset vaikutukset elävissä siemenissä, munissa, 
spermassa, muurahaisissa, soluviljelmissä ja koe-eläimissä (s. 11) 6-60 viikkoa (ei 6 minuuttia) säteilyläh-
teenä realistinen säteily useista samanaikaisista lähteistä aggregaatioineen, ja mobiililaitteen etäisyys kohte-
esta 0-1 mm, eli ei STUKin käyttämä 25 mm! (Vrt. 33a,  Alaviite 1!) 

33d.   STUKin ei tulisi noudattaa puolueellisen ICNIRPin raja-arvoja  

Useat tutkijat ovat nyt yhdessä selventäneet, että ICNIRP on suljettu, itseään valitseva yksityinen klubi, jolta 
puuttuu biologista ja lääketieteellistä asiantuntemusta. ICNIRP:n jäsenillä on eturistiriitoja ja heillä on yh-
teyksiä telekomteollisuuteen, ja he valvovat sen etuja. Siksi he ummistavat silmänsä eivätkä tunnista todelli-
sia tieteellisiä tosiseikkoja ja sitä, että tutkimus osoittaa säteilyvaurioita, joita tapahtuu ICNIRP:n raja-arvo-
jen alapuolella. He väittävät, ettei tällaisia tutkimuksia ole edes olemassa. Päinvastoin tutkijat ovat toimitta-
neet selkeät todisteet siitä ja vaativat, että Saksan ja EU:n olisi ryhdyttävä toimiin lopettaakseen korruptoi-
tuneen toiminnan. Saksankielisessä lehdistötiedotteessa 29.4.2021 Diagnose: Funk tutkijaryhmä toteaa, että 
ICNIRP on epätieteellinen lobbausjärjestö, jonka ehdottamat raja-arvot hyödyttävät teollisuutta.  

Tutkijat vaativat): 
”a) Establishment of a commission of inquiry by the Bundestag [Eduskunta] to investigate the interconnec-

tions between the mobile phone industry, ICNIRP and the Federal Office for Radiation Protection. 
 b) Dissolution of the ICNIRP office in the Federal Office for Radiation Protection. 
 c) Stop of federal payments to ICNIRP.  
 d) End of the recognition of the ICNIRP limits.  ( < HUOM!) 
 e) Reappointment of the radiation protection commissions with industry-independent scientists and repre-

sentatives of the environmental associations. 
 f) Redefinition of limit values by an independent commission.”  

Nämä faktat tukevat sitä, mitä olemme yllä jo todenneet: On täysin väärin, että STUK noudattaa 
ICNIRP:n neuvoja. Täysin uudet raja-arvot ovat erittäin tärkeät kansanterveyden turvaamiseksi, ja täysin 
uuden teollisuudesta riippumattoman tutkijaryhmän tulee laatia uudet, biologisesti kestävät raja-arvot. 

34a.   Tutkimukset ja kymmenet vetoomukset EMF-terveysriskeistä vakuuttavia	    


Uudessa 390 sivuisessa kaatsauksessa mobiilisäteilyn terveysriskeistä jonka on laatinut 13 asiantuntijaa Yh-
dysvaltojen New Hampshiressä, esitettiin vaaatimuksia jotka hyväksyttiin 10/3. Kaksi niistä kolmesta jäseni-
stä, jotka äänestivät enemmistöä vastaan, olivat teleteollisuuden edustajia. 

Raportti "NH Commission to Study the Environmental and Health Effects of Evolving Technology” todistaa: 
a) että syntyy eturistiriitoja, kun teollisuus yrittää vaikuttaa säteilyturvaviranomaisiin ja antaa suosituksia 
siitä, miten voidaan suojella  b) väestöä ja   c) ihmisten ja eläinten elinympäristöä.  

Raportin Liite E (s. 83 f)  antaa 40 linkkiä vetoomuksiin, joita ovat tehneet tuhannet tutkijat ja lääkärit, ja 
joka alkaa EU:lle tehdyllä vetoomuksella 5G-Appeal. Raportin Liite D (s. 75- 82) antaa referenssit 50een 
tutkimukseen, jotka osoittavat ihmisiin, eläimiin, hyönteisiin ja kasveihin kohdistuvia säteilyvaurioita.  

Kehoitamme, että STUK ja STM perehtyvät tämän asiantuntijaryhmän kokoamaan todistusaineistoon. 
Oletamme, että jos samanlainen raportti olisi tehty Suomessa, lopputulos olisi samanlainen edellyttäen, että 
sen olisi tehnyt riippumaton asiantuntijataho. Yksikään riippumaton, biologisia prosesseja tunteva ei väittä-
isi, että lämpeneminen on mobiilisäteilyn ainoa vaurioittava mekanismi. Aikovatko STUK/STM jatku-
vasti väittää vasten parempaa tietoa ja tutkimustuloksia? Pitääkö Suomea varten laatia uusi raportti, tai riit-
tääkö tämä jonka luit +New Hampshiren raportti +5G vetoomukset EU:lle ja kaikkien maiden hallituksille? 
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34b.   STUK/STM rikkovat laissa säädettyä velvollisuuttaan  

Sen perusteella, mitä on edellä kirjoitettu kohdissa 1-33 yhdessä pitkän New Hampshire katsauksen kanssa, 
voimme tehdä seuraavat johtopäätökset:  

a) Ottaen huomioon kansalaisten, erityisesti lasten ja tulevien sukupolvien terveyden, STUKin/STM:n 
on syytä ottaa huomioon kaikki biologiset haittavaikutukset ja tieteellisesti todistetut riskit.  

b) On otettava huomioon myös säteilyn polarisaatiot, modulaatiot ja satatuhatta kertaa suuremmat puls-
sit ja niiden aggregaatiot, jotka STUK häivyttää keskiarvoihin.  

c) STUK on hyväksynyt perusteettoman ”lämpöhypoteesin” perusteella  
A) miljoona kertaa liian korkean säteilyn ja  
B) lain 1207/2020, (§ 229), jonka perusteella operaattorit saavat sijoittaa antennit ja tukiasemat 

periaatteessa mihin tahansa.  
Näin STUK edistää "säteilyn haitallisia vaikutuksia”, vaikka heidän pitäisi ”ehkäistä ja rajoittaa säte-
ilyn haitallisia vaikutuksia”.  

Siis, STUK/STM rikkovat laissa säädettyä velvollisuuttaan suojella kansalaisia ja erityisesti tulevia 
sukupolvia säteilyltä.  

Säteilytasot yleisissä paikoissa ovat usein tuhansia kertoja korkeampia kuin kolmen alasta riippumattoman 
tutkimusryhmän (kohta 9) ehdottamat tasot. On otettava huomioon EU:n ennalta varautumisen periaate ja 
STUKn tehtävä "suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä”. Suomelle on saatava täysin uudet raja-arvot. 

STUK/STM, ottakaa omat tavoitteenne, lakinne ja riippumattomien tutkijoiden varoitukset vakavasti! Kor-
jatkaa kaikki lait ja asetukset sellaisiksi, että ne käytännössä mahdollistavat teille asetettujen tavoitte-
iden toteutumisen! 

L. Odotamme STUK:lta ja STM:ltä rehellisyyttä ja nopeita päätöksiä 

35.      Varovaisuusperiate otettava välittömästi käyttöön!


STUK:n / STM:n antama harhaanjohtavaa tieto voi aiheuttaa suuren tragedian koko väestölle ja elinympäri-
stölle, kun ei noudateta kaikkia lakeja ja sopimuksia (kohta 4) ja omaa päämäärää "suojella ihmisiä, yhte-
iskuntaa, ympäristöä ja tulevia sukupolvia". Tutkimus osoittaa hedelmällisyyteen ja DNA:han kohdistuvia 
riskejä, jotka uhkaavat kaikkia tulevia sukupolvia, niiden olemassaoloa ja normaalia kehitystä. Näin ollen 
tulee STUK:n ja STM:n lopulta pitäytyä kiinni tieteessä ja tunnustaa tosiasiat; ICNIRP ja SCENIHR ovat 
teollisuuden pitkät kourat, jotka suojaavat teollisuuden voittoja eivätkä väestön terveyttä. Teidän päätöksenne 
ratkaisevat sen, että  ”selviävätkö ihmiset 2000-luvulla ilman suurta takaiskua?" (prof. N. Chomsky).  

Ottakaa siis välittömästi käyttöön EU:n ennalta varautumisen periaate! 

36.      Biologisesti perusteltu säteilyn ohjeisto välttämätön 

Euroopan Neuvosto varoittaa, “reconsider the scientific basis for the present standards on exposure to 
electromagnetic fields set by the [ICNIRP] International Commission on Non-Ionising Radiation Protection, 
which have serious limitations, and apply ALARA principles, covering both thermal effects and the ather-
mic or biological effects of electromagnetic emissions or radiation” (8.1.2). Aiemmin STUKille ja STM: lle 
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on lähetetty useita teollisuudesta riippumattomaan tutkimukseen perustuvia kirjeitä (Liite 3). Vastauksenne 
olette rakentaneet ICNIRPin / SCENIHRin harhaanjohtavan tiedon ja WHO:n INCHEM -raportin varaan. 

Onko STUK:n ja STM:n asiantuntijat vanhan säteilyparadigman vankina vai harhauttavatko he kan-
salaisia tahallaan? Myös Hardell & Sage korostaa, että "uusi biologisesti perusteltu ohjeisto on saatava.” 

M.   STUKin/STM:n tulee olla rehellisiä eikä johtaa kansalaisia harhaan  

Vaadimme, että: 
A) STUK/STM alkavat noudattaa kakkia lakeja (kohta 4) ja perusteltuun tieteelliseen tietoon (PTT) perustu-
vaa, teollisuudesta riippumatonta tutkimusta, ei ICNIRPin ja SCENIHRin virheellisiä katsauksia, jotka jät-
tävät pois kaikki raportit, jotka todistavat säteilyvauriot todeksi, 

B) STM:n säteilystä vastaava ministeri sekä STUK:n pääjohtaja, hallintolain 8 §:n mukaisesti ja 
PTT:tä seuraten viimeistään 30.6.2021, allekirjoittavat ja lähettävät meille viralliset lausunnot, joissa pe-
rustellaan, miten Suomen väestöä ja ympäristöämme suojellaan, ja vahvistavat, että joko: (ks kohta 37 ja 38) 

37.     Hyväksytte, että on ollut virhe uskoa ICNIRPiin ja SCENIHRiin


STUK/STM lupaavat siksi kesäkuussa 2021:   

a) ”Ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin vähentää väestön altistumista ihmisten tuottammille, ei-io-
nisoiville EMF:lle” Euroopan Neuvoston Resolution 1815 (8.1) mukaan ja ottaa käyttöön EU:n ennalta 
varautumisen periaatteen yhteistyössä hallituksen, STM:n, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Traficomin 
kanssa. Tämän päätöksen tarkoituksena on alentaa etenkin mobiilisäteilyn raja-arvoja huomioiden polari-
saatiot. pulssi/datamodulaation ja totaalialtistuksen huippupulsseja siten, että kaikille kansalaisille to-
teutuu Perustuslain 20 §:n mukaan ”on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön 
sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon” ja että PTT/perustellun tiete-
ellisen tiedon ja riippumattoman tutkimuksen mukaan meitä suojellaan elinikäisesti (ei vain 6 min) puls-
simoduloitujen, polarisaatioitujen ja varsinkin eri signaalien huippupulssien aggregaatioista/yhdistelmstä 
ja niiden kaikilta biologisilta haittavaikutuksilta - ei ainoastaan palovammoilta. 

b) STM viimeistään heinäkuun 2021 aikana nimittää kansainvälisen/kansallisen ryhmän, joka muodostuu 
täysin teollisuudesta riippumattomista alan huippututkijoista ehdottamaan: 

• kestäviä tapoja ottaa huomioon elinikäisen, kumulatiivisen, polarisoidun, pulssimoduloinnun koko-
naissäteilyn ja aggregaatioiden kaikki biologiset vaikutukset (ei vain ”kudosten” lämpenemistä), EU:-
parlamentin päätöksen mukaan: (B)”ottaa huomioon, että langattomat laitteet (matkapuhelimet, 
Wifi-WiMAX, Bluetooth, DECT-puhelimet) synnyttävät sähkömagneettisia kenttiä, jotka voivat vaikut-
taa haitallisesti ihmisten terveyteen”, ja M, 3: ”laatia ohjekirja saatavissa olevista teknologiavaihto-
ehdoista, joilla voidaan tehokkaasti vähentää altistumista sähkömagneettisille kentille” (esim. valokui-
tu ja VLC.) sekä (M, 8) ”mitä tulee uusien GSM-antennien tai korkeajännitelinjojen asennuskriteerei-
hin, ja huolehtia ainakin siitä, että koulut, päiväkodit, vanhainkodit ja terveydenhoitolaitokset pide-
tään tietyn, tieteellisten kriteerien perusteella määritellyn välimatkan päässä näistä laitteista” 

• biologisesti kestävät raja-arvot perustuen Euroopan parlamenttiin (edellä kohta 3), BERENIS mietin-
töön ja riippumattomaan tutkimukseen. 17 tosi riippumatonta tutkijaa ovat luvanneet ehdottaa Su-
omelle kestäviä raja-arvoja. Vrt. myös tutkijat kohdassa 9b. Useissa maissa on vain murto-osa Suomen 
raja-arvosta. Resolution 1815 (8.2.1) ehdottaa, että raja-arvo pitäisi olla 0.2 V/m (=100 µW/m2). Uu-
dempi tutkimus (kohta 9b yllä) suosittelee enintään 10 µW/m2. Nyt raja-arvo on 10 000 000 µW/m2, 

     / 31 36

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc137.htm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18242044/
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=101059&doclang=FI
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=101059&doclang=FI
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=EN
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=101059&doclang=EN
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=101059&doclang=EN
https://www.nature.com/articles/srep14914.pdf
https://www.saferemr.com/2017/09/5g-wireless-technology-is-5g-harmful-to.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IP0216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IP0216
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0216&language=FI
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0216&language=FI
https://www.fraunhofer.de/en/research/fields-of-research/communication-knowledge/broadband-communications/visible-light-communication.html
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec24_2012_Key_Scientific_Studies.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IP0216
https://www.avaate.org/spip.php?article2898
https://www.avaate.org/spip.php?article2898
https://www.dropbox.com/s/6mczknnj79rcdlt/Attachment3-xperts.pdf?dl=0
https://www.takebackyourpower.net/wp-content/uploads/2014/09/EMF_Report_140721-Isaac-Jamieson.pdf
https://www.takebackyourpower.net/wp-content/uploads/2014/09/EMF_Report_140721-Isaac-Jamieson.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994


mutta 5G-säteissä (1 cm2
 
alueella jopa) 200 000 000 µW/m2. Korkeita huippupulsseja ja polarisaatiota 

on huomioitava, ei ainoastaan nesteen (=kudosten?) lämpenemistä ja säteilyn keskiarvoja. 

c) Seurata, kesäkuun 2021 ensimmäisestä päivästä alkaen omia, virallisesti määriteltyjä tavoitteita, Suomen      
.        ja EU:n lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia, sekä teollisuudesta riippumattomien tutkijoiden todisteita.   

d) Korjata kaikki web-sivunne ja lopettaa johtamasta harhaan poliitikkoja/väestöä säteilyriskeistä: 
• tiedottaa uusista ohjeista/raja-arvoista kaikille kunnille ja ihmisille, jotka ovat saaneet virheellistä tietoa,  
• oikaista lehdistötiedotteet ja lehtiartikkelit, joissa STUKin henkilöstö on johtanut harhaan lukijoita.  
• antaa tästä lähtien aina vain paikkansapitävää ja oikeaa, puoluettomiin tutkimuksiin perustuvaa  tietoa! 

e) Terveysriskien kieltämisen ja vähättelemisen sijasta STM:n/STUK:n NIR vastuulliset tulee EU:n ennalta 
varautumisen periaatteen mukaan kertoa aktiivisesti PTT:lla todistetuista riskeistä ja ennalta varautumis- ja 
suojautumismenetelmistä varsinkin lasten vanhemmille, sekä lastentarhojen ja koulujen vastuullisille. 

f) Järjestää tiedotuskampanjoita kaikissa tiedotusvälineissä ja kouluissa mobiilisäteilyn terveysriskeistä, uu-
sista raja-arvoista ja siitä, miten langattoman tekniikan vaaroilta voi välttyä, koskien erikoisesti sikiöitä, 
lapsia/ nuorisoa niin kotona, koulussa ja päiväkodissa. Vrt. Euroopan Neuvoston Resolution 1815 kohta 8.3. 

g) Rajoittaa ja mitata realistista totaalisäteilyä ja huippupulsseja, paikoissa, jossa ihmiset oleskelevat pitkään 
(koti, sairaala, koulu, junat…), pitkän aikavälin kännykkä/tabletti testaukset huomioiden kaikki biologiset 
vaikutukset (ei ainoastaan lämpenemistä), jotka johtuvat modulaatioista, polarisaatioista ja aggregaatioista/
säteily-yhdistelmistä, jotka saavat aikaan korkeita huippupulsseja (Ks. kohdat 18, 21b -24, 28c, 29, 39), hu-
omioiden totaalisäteily monista samanaikaisista säteilylähteistä.  

h) Kieltää laeilla ja asetuksilla lasten, nuorten, ympäristöherkkien ja sairaiden sekä naapurien (17-18 §) pak-
kosäteilytys (antennit, WLAN reitittimet, kännykät, tabletit, kannettavat tietokoneet, langaton internet, lang-
attomat "älykkäät etäluettavat sähkö- ja vesimittarit") varsinkin päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa. 

i) Kieltää ulkoiset tukiasemat ja koreajännitejohdot alle 500 metriä kouluista ja päiväkodeista (EU-parlamen-
tin mukaan) sekä kieltää sisäiset tukiasemat ja WiFi (esim. koulujen, päivä- ja vanhainkotien ja sairaaloiden 
sisällä). Vaatia valokuituyhteys, Ethernet ja VLC/LiFi mihin mahdollista, varsinkin sinne, missä lapset, nuo-
ret ja herkät ihmiset oleskelevat. On täysin mahdollista teknologisesti lisätä datamääriä ja vähentää altistusta, 
kuten St Gallenissa! 

j) Varmistaa, että jokaisella paikkakunnalla on matalasäteilyvyöhykkeitä, joilla sähköherkimmät ihmiset voi-
vat elää Euroopan Neuvoston päätöslauselman 1815 (8.1.4) mukaisesti.  

k) Vähentää ja mitata kokonaissäteilymäärää ja säteilyhuippuja koko yhteiskunnassa etenkin paikoissa, joissa 
ihmiset oleskelevat pitkään esim. koulu, työpaikka, tori, kokoushuone, ravintola, juna, bussi… ja antaa neu-
voja miten säteilyä ja sen vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä ja lieventää (Ks. saksalaisia suosituksia/e-kirja). 

l) Pysäyttää 5G (vrt. Panama), kunnes teollisuudesta riippumaton, perusteltu tieteellinen tieto (PTT) on täy-
sin kiistattomasti osoittanut, että käyttöön otettavat 5G-taajuudet ovat turvallisia terveydelle kuten yli 400 
tutkijaa/lääkäriä vaatii 5G-vetoomuksessa ja monet muut muissa vetoomuksissa (kohdassa 27) tekevät. 

m) Valmistella/korjata lakeja/asetuksia (esim. Asetus 1045/2018, Liite 1, Taulukko 1.5, Huomautus 3), jotta 
ne kieltävät pakkosäteilytyksen eri lähteistä (WiFi, 3G, 4G, 5G -laitteet, tukiasemat, anturit jne.), jotka ovat 
koulujen, sairaaloiden, vanhainkotien, asuinrakennusten, kokoontumistilojen sisä- ja ulkopuolella sekä jul-
kisten tilojen piirissä kuten torit, kirjastot ja sairaalat. Siksi pitää korjata esim. laki 1207/2020, § 229, 1-2) ja  
terveyden ja elämän suojelemiseksi kieltää EU-parlamentin vaatimuksien mukaan antennit 500 metrin si-
sällä, siellä missä ihmiset oleskelevat. Lukekaa tarkkaan EU-parlamentin suositukset ja seuratkaa niitä! 

n) Toimia täysin rehellisesti hallintolain 6 § mukaan ja lopettaa STM/STUK:n vaitiolo, harhaanjohtaminen 
ja jopa pimittäminen kumulatiivisen, totaalin säteilyn ja varsinkin modulaatioista, polarisaatioista ja aggre-
gaatioista johtuvien huippupulssien pitkäaikaisista biologisista terveysvaaroista ja ympäristövahingoista. 
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o) STUK/STM:n on otettava huomioon kaikki biologiset riskit (ei ainoastaan lämpenemistä) ja realistisia 
pitkäaikaisia etukäteistestejä kaikille uusille taajuuksille, huomioivat totaalisen, kumulatiivisen altistuksen 
kaikista lähteistä sekä varsinkin aggregaatioiden huippupulssit ja polarisaatiot eikä vain keskimäärät ja nes-
teen lämmityksen. 

p) On hyvät syyt erottaa ja panna syytteeseen kaikki, jotka ovat vastuussa STUK:n / STM:n antamista 
harhaanjohtavista tiedoista, joissa väitetään, että raja-arvot suojaavat kaikilta terveysriskeiltä, vaikka ne suo-
jaavat vain palovammoilta. Nämä henkilöt tulee korvata rehellisillä ihmisillä, jotka haluavat suojella väestöä 
ja ympäristöä tukenaan riippumaton tutkimus ja PTT :n faktat. 

q) On myös hyvät syyt (niinkuin Saksassa) perustaa teollisuudesta täysin teollisuudesta riippumaton asian-
tuntijaryhmä jossa tiedemiehiä ja lakimiehiä tutkimaan, onko STM:n/STUK:n henkilöstö saanut taloudellisia 
tai muita etuja miellyttääkseen telekomteollisuutta (vrt. Saksan  Lerchl, lue lisää täältä). 

r) Pyytäkää että Suomen hallitus varaa ennaltaehkäisevään säteilysuojeluun ja säteilystä vammautuneiden/ 
vammautuvien hoitoon yhtä paljon valtion varoja kuin on nyt varattu 5G-verkon rakentamiseen ja toimittaa 
tietoja korkeista säteilyvaaroista. Myös EU-parlamentti vaatii: ”These suggestions include making maps 
available on the internet, which show areas of exposure to EMF transmitting devices. 

s) Valvonta ja korvausvelvollisuus: STM:n on valmisteltava/korjatttava lait ja asetukset, joissa uuden, tur-
vallisen, kokonaissäteilyn raja-arvon ylittämisestä ja valvonnan laiminlyömisestä tulee rangaistava ja säteily-
stä koituvan vamman korvaus-velvollisuus lankeaa säteilytyksestä EU:n saastuttaja maksaa periaatteen ja 
Aiheuttamisperiaatteen mukaan vastuussa olevalle taholle, olipa se viranomainen tai operaattori tai yksityi-
nen henkilö. Siis myös ”ympäristövahinkoja aiheuttava yritys voidaan asettaa tästä vastuuseen” EU:n. Ym-
päristövastuudirektiivissä: ”2004/35/EY (ELD) vahvistetaan saastuttaja maksaa -periaatteeseen perustuva 
kehys ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi” 

Pyydämme että hyväksytte yllä olevat kohdat 37 a-s + kohdat 7-36, ilmoitatte sen kirjallisesti meille ja 
lupaatte toimia niissä vaadittujen toimenpiteiden mukaan. Nyt on toimittava lakien ja PTT:n mukaan. 

38.     Jos kieltäydytte hyväksymästä tieteelliset todisteemme, tulee todistaa PTT:lla

 (siis ei ICNIRP, SCENIHR, SCHEER …) 

a) Vastata kaikkiin punaisella kirjoitettuihin väitteisiin/kysymyksiin kappaleissa 7-36 ja Liitteessä 2 teollisu-
udesta täysin riippumattoman tiedon avulla . 

b) Perustella, miksi STUK viittaa vain ICNIRP, SCENIHR, SCHEER ja WHO/INCHEM peräisiin kats-
auksiin, jotka vilpillisesti ottavat huomioon vain ne 20-30% "no-effect" tutkimusta ja kieltävät esim. ORSAA 
tietokannan 2000:n ”effect” tutkimusten olemassaolon, ja vaikka 65 -92 % kaikista relevanteista tutki-
muksista todistaa säteilyn olevan terveysriski, niin kuin ORSAAn lausunto  (Ks liite 1 alla) myös todistaa. 

c) Perustella, miksi STUK mittauksia tehdessään ottaa huomioon: 

1) vain 6 min altistusaikaa, vaikka olisi mitattava 6 kuukautta (vrt. edellä kohta 23) ja otettava huo-
mioon, että kokonaisaltistus on elinikäinen. 

2) vain ”kudosten” (kuolleen nesteen) lämpenemisen säteilystä, mutta ei muita haitallisia biologisia 
vaikutuksia eläinten ja lasten hedelmällisyyteen, immuunijärjestelmään, DNA:han, sydämeen, aivoi-
hin ja terveyteen (mm. oksidatiivisen stressin, kalsiumkanavien jne. välityksellä)? Ks. kohdat 7-9 

3) vain lämpenemisen mutta EI muita vahingollisia biologisia vaikutuksia eläviin kasviin ja siemeniin, 
soluviljelmiin, siittiöihin, muniin, muurahaisiin, mehiläisiin tai rottiin? 
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4) vain yhden matkapuhelimen/laitteen säteilyn, mutta ei realistista kokonaissäteilyä kaikista samanai-
kaisista säteilylähteistä esim antenneista, tableteista, Wi-Fi-reitittimistä, kännyköistä, tukiasemista ... 

5) vain säteilyn keskiarvon, mutta ei oteta huomioon signaalien modulaatiota, polarisaatiota, voimakasta 
vaihtelua eikä pulssien yhdistelmiä/aggregaatioita useista säteilylähteistä, mukaan lukien korkeat 
huippupulssit (peak values) jotka ovat säteilyn suurin terveysuhka. (Ks. kohdat 18, 21b - 24, 28c ja 39 
-40 sekä Puranen, s. 457- 458).  

d) Todistaa (PTT), että EU parlamentaarikot ovat tehneet vääriä johtopäätöksiä väittäessään, että ICNIRP on 
"teollisuuden kaappaama", ja että kaikki ne tutkijat (kohta 22), jotka eivät luota ICNIRP:n julistuksiin, 
olisivat väärässä. 

e) Todistaa (PTT), että vertaisarvioidut tutkimukset ja katsaukset kohdissa 7-28 eivät ole lainkaan olemassa 
tai että niissä ei ole havaintoja säteilyvaurioista, koska STUK/STM on toistuvasti väittänyt: "mikään tut-
kimus ei ole osoittanut säteilyhaittojen olemassaoloa”.  Päinvastoin, 65 -92 % kaikista relevanteista tut-
kimuksista on osoittanut säteilyvauriot todeksi myös viitearvojen alapuolella. 

f) Todistaa (PTT), että STUK ja STM ovat valtuutettuja päättämään vastoin Nürnbergin sopimusta (1 §) siitä, 
että kaikki Suomen lapset ja aikuiset saadaan altistaa biolääketieteelliselle 5G-kokeelle ilman, että on 
tehty ennakolta eläinkokeita tai pyydetty ihmisten suostumus ja vaikka tutkimukset osoittavat selviä vau-
rioita 5G taajuuksista  (vrt. kohdat 21-23). 

g) Todistaa (PTT), (1) että professori Lennart Hardellin tutkimukset, jotka todistavat syöpää säteilystä 
ovat täysin virheelliset, (2) että asiantuntija PhD Christopher Portier on väärässä, kun hän 176:lla sivulla 
referoi 444 tutkimusta ja osoittaa monella taulukolla, että mobiilipuhelin aiheuttaa syöpää. 

h) Todistaa (PTT), että 60-80 vuoden säteily kaikista NIR-taajuuksista samanaikaisesti langattomasta tekno-
logiasta mukaan lukien 5G yksiköt (joita taajamissa voi olla 1 000 000 kpl/ km2

 

) on vaaraton ihmisille, 
eläimille ja elinympäristöllemme. 

N.  Lopuksi 

39a.     STUK/STM on monta vuotta vähätellyt säteilyriskejä ja rikkonut useita lakeja  

Valitettavasti meidän on todettava, että jotkut STUKin ja STM:n työntekijät ja varsinkin NIR-vastuulliset 
ovat vähätelleet riskejä ja laiminlyöneet tehtävänsä suojella Suomen kansalaisten ja tulevien sukupolvien 
terveyttä ja ympäristöä. On rikottu kohdan 4 lakeja ja STUKin tavoitteita. On hyödytetty teleyrityksiä ja 
operaattoreita, vaikka virkamiesten palkat maksetaan verovaroista.  

Meillä veronmaksajilla pitää olla oikeus vaatia oman, lasten ja lastenlasten terveyden vuoksi, että vastuuliset 
noudattavat lakeja, tavoitteitaan ja teollisuudesta riippumatonta tutkimusta, eikä noudateta yksipuolisia ja 
vääristyneitä ICNIRP/SCENIHR -lähtöisiä katsauksia eikä 30 vuotta vanhaa INCHEM-raporttia, joka itse 
asiassa ilmoittaa (9.5): ”This indicates that the peak value of energy transfer to the biological object can be 
an important determinant of the biological effect… Since a single pulse, or a series of short pulses, of RF of 
very high peak power density, but very low average power density, can produce potentially harmful biologi-
cal effects, it is necessary to limit the maximum energy density per pulse.”  

Siis: Keskiarvo antaa täysin väärän kuvan todellisista vaaroista. Tästä huolimatta STUK huomioi 
vain keskiarvoja ja testaa vain nestettä. Kostoff y.m. toteavat: ”Many experiments do not include pulsing 
and modulation of the carrier signal. The vast majority do not account for synergistic adverse effects of ot-
her toxic stimuli (such as chemical and biological) acting in concert with the wireless radiation.” Tämä 
merkitsee että myös synergia-vaikutukset esim. iän, sairauden, immuniherkkyyden takia pitäisi huomioida. 
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Tämä kaataa myös STUKin testaukset ja väitteet, jotka eivät lainkaan ota huomioon pulssimodulaatio-
ita ja aggregaatioita, sillä ne ovat keskiarvoja paljon vaarallisemmat. Kieltääkö STUK/STM, että harhaan-
johdatte kansalaisia, kun huomioitte ainoastaan lämpenemisen ja testaatte nestettä väittäen, että kuollut nes-
te reagoi samalla tavalla kuin elävät hermo- ja gliiasolut, verisolut, sydän ja immunijärjestelmä? 

39b.    Säteilyraja-arvojen laiminlyönti jatkunut jo yli 30 vuotta 

WHO/INCHEM, raportti (7.2) paljastaa, että STUKin olisi jo yli 30 vuotta sitten pitänyt ymmärtää, että läm-
penemisestä riippumattomat mekanismit vaikuttavat solutasolla (solukalvoissa).  INCHEM:issä ”Cleary [jo 
1989!] noted that there was strong evidence from a number of in vitro experiments for the involvement of 
non-thermal RF interactions… attributed to RF-specific interactions include altered potassium and sodium 
ion transport across red blood cell membranes, changes in membrane calcium ion fluxes [Vrt. Pall, 
VGCC], decreased non-cAMP-dependent protein kinase activity, inhibition of T-lymphocyte cytotoxicity, 
biphasic effects on lymphocyte proliferation, changes in brain cell energy metabolism, altered firing rates 
and resting potentials of neurons, and effects on cell transformation rate”. 

Kaikki tapahtui täysin ilman lämpenemistä (”non-thermal interactions”)! Mainitsemamme tutkimustiedot 
yhteensä kaatavat jokaisen STUK:n väitteen A-K. Tutkimukset todistavat, että STUK/SHM eivät enää 
voi väittää: ”lämpeneminen on säteilyn ainoa todettu terveysvaara” tai  ”terveyshaitoista ei ole näyttöä", 

40a.    Suomessa ei enää tule seurata ICNIRPin säteilyn raja-arvoja 

Kirjelmämme todisteiden ja ORSAAn lausunnon (Liite 1) perusteella pitäisi lopultakin varmistua STM:lle ja 
kaikille päättäjille, että STUK/STM eivät saa seurata ICNIRP:n raja-arvoja, jotka suojaavat vain palovam-
moilta. Raja-arvojen pitää suojata kokonaissäteilyn kaikilta biologisilta vaurioilta.   

Nykyiset raja-arvomme perustuvat teollisuuden ehdotuksiin. Ne välittyvät 14-henkisen yksityisen 
ICNIRP-klubin kautta, jonka harhaanjohtavia suosituksia STUK on monta vuotta kritiikittömästi kopioinut.  

Jo 2013 Pasqual kirjoitti: ”There are several good reasons for governments not to uncritically follow the 
recommendations made by private scientific organisations such as the ICNIRP in order to regulate some 
risks, in particular those risks that affect third parties.” Butler tiivistää:”The overwhelming majority of stu-
dies conclude that there is a high risk of adverse biological effects on humans at low, high and extremely 
high frequencies.” Italialainen lääketieteen konsultti ja tiedemies Agostino Di Ciaula (2018) laajan tutkimus-
katsauksen perusteella varoittaa että: ”5G technology is of great concern as the available findings seem suf-
ficient to demonstrate the existence of biomedical effects, to invoke the Precautionary principle, to define 
exposed subjects as potentially vulnerable and to revise existing limits.” Monet tutkijat vaativat samaa! 

Hardell y.m. (2021) todistavat upouudessa artikkelissa: ”Abundant and convincing evidence of increased 
cancer risks and other negative health effects are today available. The ICNIRP 2020 guidelines allow expo-
sure at levels known to be harmful. In the interest of public health, the ICNIRP guidelines should be imme-
diately replaced by truly protective guidelines produced by independent scientists”. Näin on toimittava! 

40b.    STM/STUK tulee jatkossa noudattaa lakeja ja suojella väestöä 

EUn In-Depth-Analysis: ”Significant concern is emerging over the possible impact on health and safety ari-
sing from potentially much higher exposure to radiofrequency electromagnetic radiation arising from 5G. 
Myös EU:n Briefing varoittaa riskeistä:”a very dense network of antennas and transmitters… and billions 
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of additional connections, which, according to research, will mean constant exposure for the whole popu-
lation, including children.” 

Uskaltaako STM /STUK vielä väittää, että teidän/ICNIRP:n raja-arvo suojaa kaikilta säteilyriskeiltä? 
Hyväksyttekö, että on lopetettava kansalaisten harhaan johtaminen, säteilyn riskien vähättelyn ja seurattava  
lakeja, omaa tavoitettanne teollisuudesta riippumattoman perustellun tieteellisen tiedon avulla? (Vrt. Liite 8) 
Väittävätkö STUKn ja STMn NIR-vastuulliset vielä tämän jälkeen: ” ei ole todennettuja haitallisia ter-
veysvaikutuksia... Raja-arvot suojaavat niin lyhyt- kuin pitkäaikaisenkin altistumisen terveysvaikutuksilta.""#
Ne perustuvat parhaaseen tieteelliseen näyttöön ja kattavat kaikki nyt käytössä olevat taajuudet sekä tulevai-
suudessa käyttöön tulevat uudet 5G-verkon taajuudet”?  Esittäkää teidän parhaat tieteelliset näytöt$#

STM ja STUK ovat laiminlyöneet lakisääteisen velvollisuutensa suojella väestöä säteilyn haittavaik-
utuksista. Heidän tulee vastedes noudattaa lakeja ja suojella väestöä ja tulevia sukupolvia kohtien 37 
a-s ja EU-tuomioistuimen mukaisesti toimia PTT:n mukaan!  

_________ 

Loppupäätelmä: 
STM ja STUK: EU:n ennalta varautumisen periaate on heti otettava käyttöön siihen 

saakka että olette toteuttaneet kohdat 37 a-s ja tiedemiesryhmän ehdotusten sekä    
Euroopan Neuvoston päätöslauselman 1815  avulla myös alhaisemmat, turvalliset 
raja-arvot ovat käytössä jotta kansalaisten ja varsinkin lasten terveys on turvattu! 

Lukekaa ainakin Liite 1!  
Australian ORSAA -tietokannan tutkijoiden laatima lausunto osoittaa mitä yhteensä yli 2000 tieteellistä   
raporttia todistavat. Lausunto vahvistaa mitä yllä olemme osoittaneet ja kaataa STM/STUKn väitteet säteilyn 
turvallisuudesta. Olisi syytä välittömästi toimia kohtien 37 o-s mukaisesti, ja STUK/STM vastattava huo-
lellisesti, rehellisesti ja PTT:lla kaikkiin meidän kysymyksiin ja punaisiin väitteisiin. 

Liitteet 

Liite 1: ORSAA:n selvitys raja-arvon alapuolella esiintyvistä biologisista vaikutuksista (5 sivua) 
Liite 2: STUKille ja STM:lle annettua tietoa ja kysymyksiä sekä heidän vastaukset 
Liite 3: STUKi/STM  Vaatimukset ja vastauksia aiempiin EMF:n terveysriskejä käsitteleviin kirjeisiin 
Liite 4: STUK saa varoituksia mutta kieltää lausunnoissaan kunnille säteilyn riskit: Maalahti y.m 
Liite 5: STUK vastaa Ch Palmbergille että ainoa terveysvaara on lämpö - mutta ei voi todistaa sitä 
Liite 6: STUK vastaa virheellisesti nuorelle äidille Nella B. joka pelkää lasten terveysvaaraa säteilystä.  
Liite 7: STUK tiedottaa kansalaisille Tekniikan Maailmassa (median kautta) 
Liite 8: Syyt, miksi ICNIRP & STUK eivät ole uskottavia 
Liite 9: Ote uuden lain muutoksesta, joka koskee sähköisen kommunikaation palveluita 
Liite 10: STM vastaa varoituksiin ja kieltää säteilyn riskit
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