
Professori varoittaa aivosyöpäriskistä 

Säteilyturvakeskuksen entisen tutkimusprofessorin Dariusz Leszczynskin mukaan jo 

kolme tutkimusta on päätynyt samaan tulokseen: Pitkäaikainen ja runsas 

matkapuhelimen käyttö lisää riskiä saada aivosyöpä. Leszczynskin mielestä 

lisätutkimukset koehenkilöillä pitäisi aloittaa välittömästi.  

Kännyköiden säteilyn biologisia terveysvaikutuksia tutkinut Säteilyturvakeskuksen entinen professori 

Dariusz Leszczynski on ollut tämän vuoden alusta saakka työtön mies, vaikka hän on toiminut 

STUK:ssa 13 vuotta tutkimusprofessorina.  

 

– Mielestäni todellinen syy, miksi minun työsuhdetta ei jatkettu, oli se, etten alistunut useiden 

esimiesteni yrityksiin sensuroida tieteellisiä kannanottojani. Aiheeseen liittyvät sähköpostiviestiketjut 

ovat yhä tallessa, kertoo Leszczynski. 

 

Tällä hetkellä mies toimii kaikille avoimen tieteellisen aikakausijulkaisunFrontiers in Radiation and 

Health päätoimittajana. Leszczynski tekee julkaisua pro bono-periaatteella, jotta hänen osaamisensa 

olisi tieteellisen yhteisön käytettävissä. Lisäksi hän luennoi Suomessa ja ulkomailla sekä toimii 

oululaisen Cellraid Ltd:n asiantuntijana koskien matkapuhelinsäteilyn biologisia vaikutuksia.  

 

 

 

Tutkimusrintamalla näyttää juuri nyt harvinaisen hiljaiselta huonon rahoitustilanteen vuoksi. Uusia 

tutkimustuloksia julkaistaan Leszczynskin mukaan vain vähän ja niistä suurin osa tulee Euroopan ja 

Pohjois-Amerikan ulkopuolelta. Maailman terveysjärjestö WHO valmistelee myös 

katsausta,Environmental Health Criteria Monograph (EHC), kaikkeen tähän mennessä koottuun 

tieteelliseen aineistoon matkapuhelinsäteilyn terveysvaikutuksista.  

 

Lisäksi tänä vuonna on alkanut myös uusi EU:n rahoittama viisivuotinen matkapuhelinsäteilyä koskeva 

GERONIMO-projekti. 

 

–  Aika näyttää, mitä tutkimuksen tulokset tulevat osoittamaan. Projektin suunnitteluvaiheessa vuonna 

2012 minua pyydettiin osallistumaan tähän projektiin, mutta Säteilyturvakeskus kielsi osallistumiseni, 

Leszczynski toteaa.  

 

 

 

Leszczynski haluaa nostaa esille tuoreen ranskalaisen epidemiologisen CERENAT-tutkimuksen, joka 

on julkaistu tänä vuonna. 

 

– Tämän tutkimuksen mukaan yli 10 vuotta kestävä matkapuhelimen käyttö puoli tuntia päivässä lisää 

riskiä saada aivosyöpä.  

 

Samaan tulokseen ovat Leszczynskin mukaan aiemmin tulleet Hardellin tutkimusryhmä Ruotsista sekä 

eurooppalainen Interphone-tutkimus.  



 

– Tämä tarkoittaa sitä, että kolme tutkimusta on päätynyt samaan tulokseen, jonka mukaan 

pitkäaikainen runsas matkapuhelimen käyttö lisää riskiä saada aivosyöpä.  

 

Tämä ei Leszczynskin mukaan silti vielä todista, että matkapuhelinsäteily aiheuttaa aivosyöpää, mutta 

tämä mahdollisuus pitäisi ottaa vakavasti. 

 

– Aivosyöpäriskin lisääntymisen osoittamiseksi tai sen poissulkemiseksi tarvitaan lisää tutkimuksia. 

Erityisesti tutkimukset vapaaehtoisten koehenkilöiden avulla olisivat tarpeellisia.  

 

 

 

Leszczynskin mielestä uusia tutkimustuloksia odotettaessa varovaisuusperiaatteen noudattaminen niin 

matkapuhelinten kuin muun langattoman teknologian käytössä on enemmän kuin perusteltua. 

 

– Tilanteessa, jolloin meillä ei ole mitään tutkimustietoa langattomien verkkojen mahdollisista 

terveysvaikutuksista, niiden villi ja kontrolloimaton käyttöönotto pitäisi lopettaa. Me emme tarvitse 

langattomia verkkoja juuri nyt aivan kaikkialla.  

 

Leszczynski ehdottaa, että esimerkiksi koko lentokentän ei tarvitsisi olla langatonta aluetta, vaan 

langattomat alueet voisivat olla samalla tavoin rajattuja kuin nykyisellään tupakointialueet.  

 

– Näin langattomia verkkoja käyttävät altistuisivat säteilylle vain tilapäisesti, eikä 

muiden tarvitsisi tarpeettomasti altistua lainkaan.  

 

Myöskään koululaisia ei pitäisi altistaa langattomille verkoille.  

 

– Kouluissa pitäisi käyttää langallista verkkoa, jolloin lapset välttyvät turhalta altistumiselta 

radiotaajuiselle säteilylle. Tämä on perusteltua, koska WHO:n syöpäjärjestön IARC:n vuonna 2011 

esitetyn johtopäätöksen mukaan radiotaajuiselle säteilylle altistumiseen liittyy terveysriski, muistuttaa 

Leszczynski. 

 

Oikeusjutussa avustavat suuret amerikkalaiset 

lakitoimistot, joiden 

mukaan näyttö alkaa 

olla jo riittävän vahva. 

 

Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltion Korkeimmassa oikeudessa on parhaillaan etenemässä 13 

aivokasvaimeen liittyvää joukkokannetta, jotka liittyvät ahkeraan kännykänkäyttöön. Korkein oikeus 

päätti, että viisi tieteellistä asiantuntijaa voivat todistaa kännykästä aivokasvaimen saaneiden puolesta.  

 

Vastaajina oikeudenkäynnissä ovat suuret matkapuhelinvalmistajat, suomalainen Nokia mukaan lukien. 

 



Oikeusjutussa avustavat suuret amerikkalaiset lakitoimistot, joiden mukaan näyttö alkaa olla jo 

riittävän vahva. Puolustus vetoaa muun muassa kolmeen epidemiologiseen tutkimukseen, jotka 

osoittavat aivokasvainriskin lisääntymistä kännykän suurkuluttajilla. 

 

Miten kommentoitte joukkokannetta, Microsoftin viestintäpäällikkö Tomi Kuuppelomäki? 

 

– Emme luonnollisestikaan voi kommentoida asioita, joiden käsittely on kesken. 

 


