
”Hevikäyttäjille voi käydä huonosti” 

Tampereen yliopiston tutkija Mikko Ahonen ihmettelee, miksei kännykkäsäteilyn 

vaikutuksesta hedelmällisyyteen sekä vakaviin sairauksiin puhuta enemmän. Myös 

väestön kroonista kuormitusta erityisesti 4G-, 3G- ja wlan-teknologioiden osalta on 

pikaisesti pienennettävä, vaatii Ahonen.  

Mobiiliteknologioiden riskienhallintaan keskittynyt Tampereen yliopiston tutkijaMikko Ahonen pitää 

sähköherkkyyttä vain jäävuoren huippuna, kun puhutaan sähkömagneettisten kenttien moninaisista 

terveysvaikutuksista. 

 

– Kannattaisi olla enemmän huolissaan dna-vaurioista ja hedelmällisyysongelmista. Suomessa 

hedelmällisyysongelmat ovat lisääntyneet jatkuvasti ja ihmettelen, ettei tästä osatekijästä ole 

julkisuudessa keskusteltu, toteaa Ahonen. 

 

Jo kolme tutkimuskatsausta osoittaa Ahosen mukaan haitallisia vaikutuksia hedelmällisyydelle. 

 

– Ei sitä kännykkää kannattaisi pitää mahaakaan vasten, Ahonen ohjeistaa. 

 

 

 

Ahonen pitää mahdollisena, että säteilyllä ja MS-taudilla saattaa myös olla yhteyttä toisiinsa, vaikka 

sitä on toistaiseksi tutkittu vähän. 

 

– Minusta on luonnollista, että ihmiselle tulee vaikeitakin oireita, ennen kuin esimerkiksi MS-tauti 

puhkeaa. Kiinnostava onRedmaynen ja Johanssonin uusin artikkeli, jossa he vertaavat MS-taudin ja 

sähköherkkyyden oirekuvan samankaltaisuutta. 

 

Ahonen nostaa esiin myös Poulsenin epidemiologisen tutkimuksen, jossa tutkittiin kännykänkäytön ja 

MS-taudin yhteyttä. Tässä riski oli miehillä 1.21-kertainen ja naisille 2.08-kertainen. 

 

– Todellisuudessa riski oli paljon suurempi, koska yritysliittymän omistavat hevikäyttäjät eli yli 

200 000 ihmistä, oli oudosti poistettu tutkimusaineistosta, valottaa Ahonen. 

 

 

 

Lisäksi maailmalta löytyy Ahosen mukaan jo kaksi eläinkoetta, joissa on huomattu pulssimaisen 

mikroaaltosäteilyn vaurioittavan keskushermoston myeliinia. MS-taudissa on kyse 

immuunijärjestelmän virhetoiminnasta, jolloin immuunijärjestelmä vaurioittaa juuri myeliinia.  

 

– Autoimmuunireaktioita taas on huomattu niin magneettikenttäkuormituksen kuin 

mikroaaltokuormituksen aiheuttavan vuosikausien kroonisen altistumisen kautta. 

 

Ahkera kännykänkäyttö lisää myös aivokasvaimen riskiä, mikä on Ahosen mukaan jo nähtävissä 

kolmen epidemiologisen tutkimuksen mukaan. 



 

– Kännykän hevikäyttäjille voi tosiaan käydä huonosti, Ahonen toteaa. 

 

 

 

Ahonen tuntee hyvin Nokian entisen teknologiapäällikön Matti Niemelän tapauksen ja toteaa 

Niemelällä olevan valitettavan paljon kohtalotovereita. 

 

– Toimin myös riskienhallintaan erikoistuneen firman osakkaana ja näen kentällä paljon sairaita 

ihmisiä. On yhdistelmiä, jossa on MS-tauti ja sähköherkkyys tai ALS ja sähköherkkyys. Näen sellaisia 

kombinaatioita liian paljon, että se olisi vain sattumaa, Ahonen sanoo. 

 

 

 

Yliopistotyössään Ahonen tutkii, miten etäisyys ja altistusaika vaikuttavat mobiiliteknologioiden 

riskiin. 

 

– Tämä on erityisen ajankohtaista koulujen mobiilioppiminen-hankkeissa. Lapsilla pää ja keho imevät 

itseensä moninkertaisesti mikroaaltoja aikuiseen verrattuna, erityisesti kännykällä päätä vasten 

puhuttaessa tai tabletti mahassa kiinni. 

 

Ahosen mukaan olisi ehdottoman tarpeellista lisätä jo tutkimus- ja ympäristösyistä alueita, joissa 3G- ja 

4G-matkapuhelinten tukiasemapeittoa ei ole. 

 

– Aivokirurgi Vini Khuranan kanssa teimme tutkimuskatsauksen matkapuhelintukiasemien 

epidemiologista tutkimuksista ja 80 prosenttia osoitti lisääntynyttä terveysriskiä ihmisille, Ahonen 

valottaa. 

 

Lisäksi kolme tutkimuskatsausta luonnosta osoittavat Ahosen mukaan, että pulssimainen 

mikroaaltosäteily on haitallista linnuille, mehiläisille ja puille.  

 

– Siitä huolimatta liikenne- ja viestintäministeriö sallii kattaa koko maan 4G:llä. He hokevat 

Säteilyturvakeskuksen kantaa, jonka mukaan säteily ei riittävästi lämmitä, ihmettelee Ahonen. 

 


