
Kännykkä vei Nokia-pomon terveyden 

Nokian entinen teknologiapäällikkö Matti Niemelä oli mukana kehittämässä 

maailman ensimmäisiä kännyköitä, mutta sairastuikin itse vakavasti 

kännykkäsäteilystä. 

Lisäksi hänellä todettiin MS-tauti.Joidenkin tutkimuksien mukaan säteily saattaa 

lisätä riskiä sairastua jopa MS-tautiin.  

Tamperelaisen Matti Niemelän, 44, elämä oli kuin suoraan elokuvista, kun nuori mies rekrytoitiin jo 

opiskeluaikoina Nokialle töihin vuonna 1997. Älykkäästä uraohjuksesta tuli lähes kymmeneksi 

vuodeksi Nokian teknologiajohtaja, joka oli mukana kehittämässä maailman ensimmäisiä kännyköitä, 

muistitikkuja ja wlan-yhteyksiä. 

 

Vuonna 2007 Niemelän urakiito päättyi kuin seinään, terveys petti lopullisesti. Nykyään mies pystyy 

liikkumaan ainoastaan rollaattorin avulla. Pyörätuoliin Niemelä ei suostu menemään.  

 

– Ironista tässä on se, etten enää voi käyttää mitään noista laitteista, joita olen ollut kehittelemässä, 

Niemelä hymähtää. 

 

 

 

Niemelä on yksi niistä epäonnisista, jotka ovat kokeneet vakavaa oireilua säteilystä. 

 

– Ramppasin ympäri maailmaa kaksi kommunikaattoria kädessä ja altistus säteilylle oli hyvin 

voimakasta aamusta iltaan, ja jopa yöllä. Harva on saanut tällaista ylikuormitusta kuin minä, kertoo 

Niemelä. 

 

Ensimmäiset oireet ilmaantuivat jo vuoden kuluessa töiden aloituksesta. 

 

– Olin pelaamassa sulkapalloa, ja en osunut enää hyppysyötössä palloon, vaikka olen pelannut 

sulkapalloa pienestä asti. 

 

Niemelä ei vielä tuolloin uskaltanut mennä lääkäriin, sillä pelko aivosyövästä jäyti ajatuksissa.  

 

 

 

Oireet pahenivat vuosi vuodelta. 

 

– En pystynyt kännykkään puhuessa kävelemään, sillä se aiheutti koordinaatio-ongelmia. Mitä 

enemmän säteilyä tuli, sitä enemmän puhekin puuroutui. Myös korvaa kuumotti, kun puhuin pitkään. 

Sinnittelin siihen asti, etten enää tuntenut omaa ihoa. Silloin oli pakko mennä lääkäriin, Niemelä 

selostaa. 

 

Vuonna 2001 magneettikuvat ja selkäydinnestenäyte paljastivat karun totuuden: MS-tauti. 

 



– Ajattelin silloin jopa helpottuneena, että MS-taudin kanssa pystyy elämään, mutta aivosyövän kanssa 

ei. 

 

 

 

Lääketieteen edustajat eivät Niemelän mukaan uskalla ottaa kantaa siihen, onko MS-tauti kännykän 

aiheuttamaa. Alustavia tutkimustuloksia on kuitenkin olemassa siitä, että säteily lisää riskiä sairastua 

MS-tautiin. 

 

– Olen maallikko, en lääkäri. MS-taudin syntyyn on varmasti monia syitä, ei vain kännykkä. Säteily 

moninkertaistaa itselläni MS-taudin oireilua. Myös taudin oireet saattavat helposti sekoittua kännykän 

aiheuttamiin oireisiin, valottaa Niemelä.  

 

Haastattelun aikana Niemelän puhe alkaa puuroutua pahasti. Syy löytyy toimittajan eteiseen jättämästä 

kännykästä. Pienikin säteilyaltistus on liikaa. 

 

– En pysty käymään enää elokuvissa tai olemaan julkisissa tiloissa pitkään, joissa on runsaasti säteilyä. 

En ole pitkään aikaan käynyt missään, nelikymppisenä neljän seinän vangiksi jäänyt Niemelä 

harmittelee. 

 

 

 

Vaikka Niemelä on menettänyt terveytensä, uransa ja hiljattain myös avioliittonsa, hän ei syytä eikä 

syyllistä ketään. 

 

– En ole katkera, sillä oli oma valinta mennä Nokialle töihin.  

 

Hän ei myöskään halua pelotella liikaa kännykän vaaroista. 

 

– Terve ihminen kestää kännykän kohtuullista käyttöä. 

 

 

 

Niemelä myöntää, että julkisuuteen tulo 

asian kanssa on iso riski.  

 

– Minua pelottaa puhua tästä julkisesti, sillä en halua tulla leimatuksi hulluksi.  

 

Kännykkäsäteily on Niemelän mukaan ollut Nokiassa vaiettu aihe aina. 

 

– Firman sisällä asiasta ei saanut puhua. Silti henkilökunnan keskuudessa spekuloitiin, että mahtaako 

säteily aiheuttaa jotain. Kukaan ei kuitenkaan uskaltanut nostaa sitä esille, koska kenkäähän siitä olisi 

tullut. 

 

Niemelä kertoo ottaneensa itse asian puheeksi ensimmäisen kerran vuonna 2006 työpaikkalääkärin 

kanssa. 

 



–  Lääkäri kertoi hänellä olevan useita asiakkaita, jotka kärsivät samoista oireista kuin minä, paljastaa 

Niemelä. 

 

 

 

Niemelä on huolissaan erityisesti lapsista ja heidän kännykän käytöstään, sillä jatkuvasta laite korvalla 

olemisesta ei seuraa mitään hyvää. 

 

– Näistä asioista on oltu liian kauan hiljaa. Toivon, että mahdollisista oireista voitaisiin puhua jatkossa 

avoimesti ilman pelkoa. 

 

”Ironista tässä on se, etten enää voi käyttää mitään noista laitteista, joita olen ollut kehittelemässä.” 

 

Matkapuhelinvalmistaja Nokian ja nykyisen Microsoftin viestintäjohtaja Tomi 

Kuuppelomäki vakuuttaa, että kaikki tuotteet täyttävät terveysviranomaisten kansainvälisesti asettamat 

vaatimukset ja normit.  

 

– Tuotteiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää niin Nokialle kuin Microsoftillekin. 

 

Onko runsaasti matkapuhelimia käyttävien Nokian työtekijöiden keskuudessa esiintynyt 

kännykkäsäteilystä johtuvaa oireilua vuosikymmenten saatossa? 

 

– Maailman terveysjärjestö WHO:n tiedonannon mukaan viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on 

tehty lukuisia tutkimuksia, joiden tarkoituksena on ollut selvittää aiheuttavatko matkapuhelimet 

potentiaalisen terveysriskin. Tähän päivään mennessä tutkimuksissa ei ole osoitettu matkapuhelimen 

käytöstä aiheutuvia haitallisia terveysvaikutuksia, muotoilee Kuuppelomäki. 

 

Millaisia tutkimuksia säteilystä Nokia on tehnyt ja teetättänyt vuoden 1980-luvun lopun jälkeen?  

 

– Nokia, ja nyt Microsoft ovat osallistuneet MMF:n (Mobile Manufacturers Forum) 

tutkimusrahoitukseen. Pääosin yhdessä valtiollisten organisaatioiden ja muiden teollisuudenalan 

edustajien toimesta rahoittamat tutkimusohjelmat ja projektit löytyvät MMF:n nettisivustolta. 

 

– Uskomme, että sitoutumaton tutkimus tuottaa parhaiten kuluttajien tarvitsemaa tietoa laitteiden 

turvallisuudesta.  

 

Miten terveysvaikutuksia tutkitaan jatkossa? 

 

– WHO on tehnyt suosituksia sähkömagneettisten kenttien jatkotutkimukseen mahdollistaakseen 

läpikotaisen riskiarvion. 

 


