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1 JOHDANTO
Sähkö- ja magneettikentille altistumisesta on oltu kiinnostuneita siitä lähtien, kun syntyi epäilyjä 
sähkö- ja magneettikenttien mahdollisista terveysvaikutuksista. Altistumista on sinänsä vaikea 
tutkia, koska ihmiset oleskelevat erilaisissa paikoissa elämänsä aikana ja täysin kattavasti ei tätä 
koko elämän kattavaa altistusta voidaan seurata. Jokatapauksessa on tarkeää yrittää selvittää 
altistumista. 

Euroopan unionin neuvosto (EU) on julkaissut suosituksen väestön sähkömagneettisille kentille (0 
Hz - 300 GHz) altistumisen rajoittamiseksi. Suositus perustuu ICNIRP:n (International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection) suositukseen väestön altistuksen enimmäisarvoista, jonka 
mukaan 50 Hz kentille altistumisen enimmäisarvot ovat väestölle 5 kV/m ja 100 mT ja 
työntekijöille 10 kV/m ja 500 mT. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päivittää 
parhaillaan vanhaa STM:n päätöstä ionisoimattoman säteilyn enimmäisarvoista. Tavoitteena on 
myös antaa väestön altistuksen suositusarvot pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille. 

Euroopan unionin neuvoston suosituksen tähden on syntynyt selvä tarve tutkia, minkälaisille 
kentille ihmiset altistuvat käytännössä ja miten altistumista voitaisiin määrittää. 

Tampereen teknillisessä korkeakoulussa (TTKK) on tutkittu sähköjärjestelmien pientaajuisia sähkö- 
ja magneettikenttiä jo pitkään. Alkuvaiheessa tutkimukset suuntautuivat sähkö- ja magneettikenttien 
terveysvaikutuksiin. Tutkimuksen painopiste on vuosien myötä siirtynyt kuitenkin yhä enemmän 
teknisten aiheiden suuntaan, kuten pientaajuisten magneettikenttien tekniseen mittaamiseen ja 
laskentaan sekä kenttien aiheuttamiin häiriöihin ja kenttien vähentämiseen. 

TTKK:ssa on ollut käynnissä projekti "Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien 
vähentämiseksi sähkön siirrossa ja jakelussa” 1.6.1998 - 31.12.2000 välisen ajan. Hankkeessa on 
keskitytty kahteen aihealueeseen: kiinteistömuuntamoiden magneettikenttien pienentämiseen sekä 
sähkö- ja magneettikenttämittausten laadun parantamiseen. 

Osana aluetta ”Sähkö- ja magneettikenttämittausten laadun parantaminen” on kirjoitettu tämä 
raportti. Sen tavoitteena on ollut lähinnä etsiä erilaisia menetelmiä tutkia altistumista ja kokeilla 
käytännössä altistumisen mittaamista. Mitään täysin kattavia ratkaisuja ei ole ollut tarkoituksena 
kehittää, koska aikaisempia tutkimuksia altistuksen määrittelystä ei ole laajasti tehty, ja yhden 
tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista käsitellä kaikkia altistumistilanteita. 

Tässä raportissa on ensin esitelty, minkälaisia tuloksia aikaisemmissa altistustutkimuksissa on saatu 
ja sen jälkeen on kuvattu, miten TTKK:ssa on altistumismittauksia toteutettu ja minkälaisia tuloksia 
on saatu. Lopuksi on esitetty kokeilun perusteella johtopäätöksiä siitä, miten jatkossa asiaa 
voitaisiin edelleen kehittää ja soveltaaa käytäntöön. 

1.1 Mittaamista koskevia standardeja
Tällä hetkellä pientaajuisille magneettikentille altistumiseen liittyviä kansainvälisiä standardeja 
valmistellaan useissa työryhmissä. IEC:llä on voimassa oleva altistumista koskeva standardi. 
Standardissa IEC 61786 kuvataan melko yleisellä tasolla altistumisen mittaamista. Yleisiä 
pientaajuisten magneettikenttien mittausperiaatteita on kuvattu standardissa IEEE Std 1460-1996. 
Mittausperiaatteet määrittävät myös altistumisen mittaamista. /7,6/ 

IEEE Std 1460-1996 sisältää kuvauksen kvasistaattisten magneettikenttien ominaisuuksista. 
Standardissa esitetään ohjeita magneettikenttämittarien ominaisuuksista, tyypillisten mittausten 
tavoitteet kenttien kuvaamiseksi ja menetelmät niiden toteuttamiseksi. /7/ 

IEC 61786 standardi sisältää vastaavia asioita kuin IEEE-standardi, mutta erityisesti 
ihmisaltistuksen kannalta tarkasteltuna. Standardissa asetetaan vaatimukset mittausvälineille ja 
annetaan ohjeita mittauksiin. Standardissa käsitellään pysyvän tilan kvasistaattisten 
magneettikenttien tehollisarvojen mittaamista rajoittuen taajuusalueelle 15 Hz - 9 kHz. 
Mittausalueissa rajoitutaan magneettikentällä 100 nT - 100 µT. Standardissa käsitellään itse 
mittausten lisäksi myös mittarien kalibrointia. /6/ 

http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/6/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/7/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/6/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/7/


Kumpikaan standardi ei anna yksityiskohtaisia ohjeita mittaustapojen ja -menetelmien suhteen, 
koska mittausympäristöt ja mittausten tavoitteet poikkeavat toisistaan paljon. Ihmisten altistusta 
tarkasteltaessa on olennaista huomioida mittausta suunniteltaessa, millä alueilla ja kuinka kauan 
ihmiset mahdollisesti oleskelevat. IEC standardin mukaan tulisi huomioida mittausten sijainti 
suhteessa ihmiseen, esimerkiksi pään, vartalon tai lantion alueella. /6/ 

2 MAGNEETTIKENTÄT JA NIILLE ALTISTUMINEN
Sähkö- ja magneettikentät ovat osa sähkömagneettisen säteilyn spektriä. Kuitenkin 
sähköjärjestelmän aiheuttamasta ionisoimattomasta sähkömagneettisesta säteilystä ei yleensä 
käytetä sanaa säteily, vaan puhutaan sähkö- ja magneettikentistä, sillä 50 Hz taajuudella 
aallonpituus λ on hyvin suuri (λ=6000 km) ja Planckin vakion ja taajuuden avulla laskettu fotonin 
energia (3,31×10-32 J) merkityksettömän pieni verrattuna molekyylien sidosenergioihin tai niiden 
lämpöenergiaan /11,14/. Kuvassa 2.1. on esitetty koko sähkömagneettisen säteilyn spektri. 

Kuva 2.1 Sähkömagneettisen säteilyn spektri. 50 Hz kentät ovat lähes yksinomaan ihmisen 
kehittämien teknisten laitteiden aiheuttamia.

2.1 Magneettikentän ominaisuuksia
Sähkövarausten liike eli sähkövirta synnyttää ympärilleen magneettikentän. Pitkässä suorassa 
johtimessa kulkevan sähkövirran I aiheuttama magneettikentän voimakkuus H etäisyydellä r 
johtimesta on 

(1)

Magneettikentän voimakkuus ilmoitetaan ampeereina metriä kohti (A/m). Magneettikenttä voidaan 
kuvata myös toisella suureella, jota kutsutaan magneettivuon tiheydeksi. Magneettivuon tiheys B 
riippuu väliaineesta ja magneettikentän voimakkuudesta H seuraavasti 

B=µH=µ0µrH (2)
missä µ on väliaineen permeabiliteetti,

µο on tyhjön permeabiliteetti (4πx10-7 H/m) 
ja
µr on väliaineen suhteellinen permeabiliteetti.

Magneettivuon tiheyden yksikkö on tesla (T). Kudosten magneettisia ominaisuuksia kuvaava 
suhteellinen permeabiliteetti µr on melko tarkasti 1, joten biologisen materiaalin permeabiliteetti on 
lähes sama kuin tyhjön (µ ≈ µο). Tästä seuraa, että magneettikenttään viety epämagneettinen 
kappale ei muuta alkuperäistä kenttää kuten sähkökentän tapauksessa. Sähkökentälle tyypillistä 
deformaatiovaikutusta ei tapahdu. 

Vain ferromagneettisten materiaalien kuten raudan, nikkelin ja koboltin permeabiliteetti poikkeaa 
niin paljon tyhjön permeabiliteetista, että merkittävää deformaatiota tapahtuu. Magneettikenttä ei 
myöskään vaimene tavallisissa rakennusmateriaaleissa. 

Magneettikentän voimakkuutta H = 1 A/m vastaa ilmassa yhtälön 2 perusteella magneettivuon 
tiheys B = 1,26×10-6 T = 1,26 µT. 

Myös magneettikenttää voidaan kuvata kenttäviivoilla. Jos suoran, pitkän johtimen virta on 1000 A, 
magneettivuon tiheys B 1 metrin etäisyydellä on 200 µT (kuva 2.2.). 
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Kuva 2.2 Suoran virtajohtimen ympärillä esiintyvä magneettikenttä (B on magneettivuon tiheys, 
I on johtimessa etäisyydellä r kulkeva virta).

Muuttuvalla magneettikentällä on kyky indusoida väliaineeseen sähkökenttä. Tämä sähkökenttä 
puolestaan aiheuttaa johtavassa väliaineessa sähkövarausten liikkeen eli sähkövirran, jonka 
aiheuttama magneettikenttä pyrkii vastustamaan ulkoisen magneettikentän muuttumista. 
Indusoituneita virtoja kutsutaan pyörrevirroiksi. Tämän ilmiön yhteydessä energiaa muuttuu myös 
lämmöksi. Ilmiö on sitä voimakkaampi, mitä nopeammin magneettikenttä muuttuu eli mitä 
suuremmasta taajuudesta on kysymys. 50 Hz taajuudella esimerkiksi kudoksiin indusoituneet virrat 
ovat erittäin pieniä. 

Magneettikenttä on suoraan verrannollinen johdon virtaan nähden. Johdon kuormituksen (virran) 
vaihteluista johtuen myös kentän taso johdon ympäristössä vaihtelee ajan suhteen (IEEE, 1988). 
Magneettikenttää onkin käsiteltävä ajasta riippuvana tilastollisena suureena. Keskimääräistä kenttää 
ei voida määrittää hetkellisillä mittauksilla tai laskelmilla yhtä luotettavasti kuin sähkökentän 
tapauksessa. Toisaalta deformoitumisilmiö ei aiheuta normaalitilanteissa magneettikentän 
määrityksessä ongelmia. 

2.2 Aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia magneettikenttäaltistuksesta
Magneettikentille altistumista on tutkittu kokonaisuudessaan melko vähän. Altistumista on arvioitu 
varsin paljon osana epidemiologisia tutkimuksia, mutta laajoja, koko väestöä koskevia 
altistusmittauksia ei ole tehty. Seuraavassa esitellään erilaisia tutkimuksia, joissa on pyritty 
selvittämään altistumista. 

2.2.1 Sähkö- ja magneettikentät sähkönsiirrossa
Osana terveysvaikutustutkimusta tutkittiin 27 työntekijän altistuminen sähköjärjestelmien 
aiheuttamille sähkö- ja magneettikentille erilaisissa ympäristöissä; 110 kV, 220 kV ja 400 kV 
sähköasemat ja 110 kV voimansiirtojohdot. Työntekijät tekivät mittausten aikana normaaleja 
työtehtäviään. Mittauksien suorittaja kirjasi työntekijän sähkö- ja magneettikenttäaltistuksen. 
Mittaustulokset on esitetty taulukossa 2.1. Sähkökentän suurin mitattu arvo oli 11,2 kV/m ja 
magneettikentän suurin mitattu 15,43 µT. 

Taulukko 2.1 Esimerkkimittaustuloksia työntekijöiden sähkö- ja magneettikenttäaltistuksesta 
erilaisissa työympäristöissä. /12/

Työn kuvaus (työntekijöiden määrä) Sähkökenttä E,
kV/m

Magneettikenttä B,
µT

Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (3) 0,35 - 1,12 1,72 - 3,47
Kaapelien asennus, lähellä 110 kV kytkinkenttää ja johtoa, 
(1)

0,35 1,97

Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,87 2,66
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,85 - 0,87 2,64 - 2,66
Muuntajakentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 1,3 2,11
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,14 0,57
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,85 2,64
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,14 - 0,26 0,97 - 1,02
Kytkinkentän laajennus, 110 kV ja 400 kV sähköasema, (1) 2,78 - 10,21 2,40 - 10,92
Kytkinkentän kunnossapito, 220 kV kytkinkenttä, (2) 5,57 - 7,44 4,42 - 6.89
Kytkinkentän laajennus, 110 kV ja 400 kV kytkinkenttä, (1) 2,78 - 11,2 2,40 - 16.2
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,54 1,90
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Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,54 1,90
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,58 2,01
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,55 2,01
Aseman laajennus, 110 kV sähköasema, (1) 2,95 2,20
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (1) 1,53 - 8,45 1,43 - 10,92
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (1) 1,53 - 8,64 1,43 - 10,92
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 7,26 - 8,64 6,16 - 15,43
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 7,21 - 9,18 6,30 - 10,93
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 6,83 - 8,62 4,74 - 8,71
2.2.2 Sydämentahdistinta käyttävät työntekijät sähkömagneettisessa ympäristössä
Tässä tutkimuksessa tutkittiin sähkö- ja magneettikenttäaltistusta työntekijöiltä (n=10), joilla oli 
sydämentahdistin tai elimistöön sijoitettava rytminsiirtolaite. Kentät oli mitattu etukäteen, jotta 
voitiin taata potilaille työympäristön olevan vaaraton ennen työn aloittamista. Mittaukset tehtiin 
pitkäaikaismittarilla Radians Innova ML-1 ja hetkellismittarilla Holaday Industries HI-3604. 
Taulukossa 2.2 on esitetty työtehtävät ja mitatut magneettikentät. /15/ 

Taulukko 2.2. Mittaustuloksia sähkö- ja magneettikentistä esimerkkitöissä. Työntekijöillä oli 
tahdistin tai rytminsiirtolaite. /15/

Työ/Työpaikka Lähde Magneettikenttä B, µT Sähkökenttä E, kV/m
Autokorjaamo Hiomakone 200 0,2
Hitsaamo Hitsaus 5000 0,05
Sähköasema Generaattorit 200 - 300 0,002 - 0,04
Generaattorin testaus Kaapelit 100 - 600 0,05
Ainetta rikkomaton testaus
(Non-destructive testing)

Magnetointiväline 300 - 1000 0,11

Terästehdas, tarkastus Valokaariuuni 1000 0,2
Ratatyö Kaapelit 2 - 10 2,0

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sähkö- ja magneettikentät voivat olla ongelma ja aiheuttaa 
häiriöitä sellaisissa ympäristöissä, joissa altistuksen suositusarvot ylitetään. ICNIRP:n altistuksen 
suositusarvot on ylitetty; hitsaamossa (5000 µT), generaattorin testauksessa (100 - 600 µT), ainetta 
rikkomattomassa testauksessa (300 - 1000 µT) ja terästehtaassa (1000 µT). Hitsaus perustuu 
hitsauslaitteen kautta menevän suuren virran aiheuttamaan lämpövaikutukseen. Virta aiheuttaa 
taulukossa esitetyn 5000 µT magneettikentän. 

2.2.3 Työntekijöiden altistus suurjännitejärjestelmien 50 Hz sähkö- ja magneettikentille
Hetkelliset sähkö- ja magneettikenttämittaukset
Mäkinen ym. /13,16/ ovat mitanneet sähköasemien ja voimalaitosten sähkö- ja magneettikenttiä 
työskentelytiloissa. Esimerkkejä voimalaitoksen ja sähköaseman magneettikenttien 
mittaustuloksista on esitetty taulukossa 2.3. /13,16/ 

Taulukko 2.3. Esimerkkimittaustuloksia voimalaitoksen ja sähköaseman magneettikentistä. /
13,16/

Mittauspaikka
Mittauspisteiden
lukumäärä

Magneettikenttä B, µT
Maksimi Minimi Keskiarvo Keskihajonta
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Magnetointihuone 10 14 1 7 4
Generaattori 10 35 7 23 11
Putkikisko 8 53 42 51 4
Konekatkaisija 4 156 148 153 3
400 kV hoitokäytävä 8 28 7 15 7
Päämuuntaja 12 64 7 28 20
6 kV sisäkytkinlaitos 8 37 1 13 13
0,4 kV sisäkytkinlaitos 8 6 0,5 2 2

Taulukon 2.3 mittaukset tehtiin 15 kV:n jännitetasolla. Lähellä muuntajaa olevat mittauspisteet 
olivat yhden metrin etäisyydellä muuntajasta ja yhden metrin korkeudella maasta. 

Pitkäaikaismittaukset
Mäkinen ym. /13,16/ ovat tehneet pitkäaikaismittauksia sähköasemilla ja voimalaitoksissa. Tässä 
tutkimuksessa oli mukana 93 vapaaehtoista työntekijää. Työntekijät oli jaettu neljään ryhmään 
heidän työpaikkkansa ja työkuvauksensa mukaan. Ryhmät olivat valvomo-, voimalaitos-, 
sähköasema- ja voimajohtotyöntekijät. Jokaisella työntekijällä oli muutaman päivän ajan mittari, 
joka mittasi koko ajan sähkö- ja magneettikenttiä. 

Tässä tutkimuksessa neljän työntekijäryhmän altistusmittaukset tehtiin taskussa kannettavalla 
IREQ-annosmittarilla. Annosmittaria kannettiin rintataskussa tai vastaavassa paikassa, joten 
kaikkien mittausten tulkintaan käytettiin vahvistuskerrointa 2,5 mittaajan vaikutuksen 
poistamiseksi. Jälkeenpäin mittaustulokset vietiin tietokoneelle mittaustulosten analysointia varten. 
Sähköasemien mittaustulosten keskiarvot on laskettu 12 työntekijän ryhmältä ryhmän 
keskimääräisenä altistuksena. Muilla työpaikoilla mittaustulosten keskiarvot on laskettu kaikkien 
mittauksiin osallistujien tulosten keskiarvona. Eri ryhmien sähkö- ja magneettikenttien 
mittaustulosten päivittäiset keskiarvot on esitetty taulukossa 2.4 /13,16/. 

Taulukko 2.4. Eri työntekijäryhmien sähkö- ja magneettikenttämittaustulosten keskiarvot ja 
suurimmat arvot. /13,16/

Ryhmä
(henkilöiden 
määrä)

Mittauspaik-
kojen määrä

Mitatut työ-
tunnit, h

Magneettikenttä B, µT Sähkökenttä E, kV/m

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi

Valvomo (9) 4 255 0,9 75 0,013 1,5
Voimalaitos (45) 10 1000 1,5 150 0,019 6
Sähköasema (20) 14 515 1,4 >400 0,084 24
Voimajohto
(110-400 kV) (19)

6 495 2,6 75 0,58 48

Pitkäaikaismittaustulokset osoittivat, että sähköasemilla ja lähellä kaapeleita sähkökenttäaltistuksen 
suositussarvot (10 kV/m 50 Hz:llä) ylittyivät ajoittain. Ryhmään voimajohtotyöntekijät kuului 110 – 
400 kV johdoilla työskenteleviä johtoasentajia. Asennustöissä mitattu suurin arvo oli 48 kV/m. 
Tulosten keskiarvot pysyivät suositusarvojen alapuolella. 

2.3 Altistuminen voimajohtojen kentille
Helsingin Yliopiston kansanterveystieteen laitos ja Imatran Voima Oy (IVO) selvittivät 
suomalaisten altistumista 110-400 kV voimajohtojen magneettikentille tutkiessaan voimajohtojen 
lähellä asuvien syöpäriskiä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten paljon rakennuksia sijaitsi 
voimajohtojen läheisyydessä, miten rakennukset sijaitsivat johtoihin nähden ja millaisia 
magneettikenttiä voimajohdoista niihin ja ympäristöön aiheutui /5/. Rakennuksiin lasketut 
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magneettikentät liitettiin asukkaisiin syöpärekisteritutkimusta /17/ varten. Tutkimus toteutettiin 
yhdistelemällä voimajohto-, rakennus- ja henkilörekistereitä. Tutkimuksessa mukana olleen 
johtoverkon pituus oli noin 90 prosenttia Suomen kantaverkon johtopituudesta vuonna 1989 /4/. 

Keskimääräinen vuosittainen magneettikenttä laskettiin johtojen kuormitushistoria- ja tyyppitietojen 
perusteella vuosilta 1970 - 1989. Rakennusten magneettikentät yhdistettiin asukkaisiin. Näin saatiin 
385000 altistuneiden henkilöiden perusjoukko. Perusjoukko oli kooltaan noin 7 prosenttia koko 
tutkimusjakson väestöstä ja siihen kuuluivat henkilöt, jotka jonakin vuonna olivat asuneet 
rakennuksessa, johon oli laskettu vähintään 0,01 µT keskimääräinen magneettikenttä. 

Tutkimuksen mukaan voimajohtojen lähellä on suhteellisen vähän rakennuksia ja niihin johdoista 
aiheutuneet magneettikentät ovat yleensä pieniä. Kuvassa 2.3 on esitetty rakennusten lukumäärät 
110 - 400 kV johtojen läheisyydessä sekä niiden voimajohtoperäiset keskimääräiset magneettikentät 
vuodelta 1989. Johtojen välittömässä läheisyydessä rakennustiheys on pieni. Noin 5600 
rakennuksessa (10%) voimajohdon aiheuttama keskimääräinen magneettivuon tiheys ylitti 0,1 µT ja 
yli 0,1 µT rakennuksissa asui noin 16000 henkiloä. Yli 1 µT magneettikentässä sijaitsevia 
rakennuksia havaittiin 400. Noin 500 henkilöä altistui yli 1 µT keskimääräiselle kentälle 
asunnossaan /5/. 

Kuva 2.3 Alle 200 m päässä johdoista sijaitsevien rakennusten jakautuminen etäisyyden ja 
keskimääräisten magneettivuon tiheyksien suhteen vuonna 1989. /5/

Vuosien 1970-1989 välisenä aikana noin 23000 henkilöllä vuoden keskimääräinen altistuminen 
ylitti 0,1 µT jonakin vuonna, jolloin henkilö asui voimajohdon läheisyydessä. Kuvassa 2.4 on 
esitetty henkilöiden kertymä magneettivuon tiheyden suhteen. 

Kuva 2.4. Henkilöiden kertymä magneettivuon tiheyden suhteen vuonna 1989. /5/
Voimajohtojen läheisyydessä asuvien henkilöiden magneettikenttäaltistukseen vaikuttaa myös se, 
missä he liikkuvat ja rakennusten altistuminen ei kuvaa heidän kokonaisaltistumistaan. 

3 MAGNEETTIKENTILLE ALTISTUMISMITTAUKSET
Altistusmittauksissa on tavoitteena selvittää, minkä suuruisiin kenttiin väestö, työntekijäryhmä tai 
yleisö altistuu, tai selvittää vuontiheyden annosta. Työntekijän työperäistä altistusta tai yleisön 
altistusta voidaan mitata pitkäaikaismittarilla. Altistusta voidaan myös arvioida, kun tunnetaan 
tiloissa vallitseva kentän taso hetkellismittauksin ja tiedetään kohdehenkilön sijainti eri aikoina. /8/ 

3.1 Altistusmittaus pitkäaikaismittarilla
Altistusmittaus voidaan suorittaa pienellä kannettavalla mittarilla, joka mittaa tutkittavat 
kenttäparametrit. Altistusmittari tallentaa vuontiheysmittausten tulokset, yleensä magneettivuon 
tiheyden resultanttiarvon muistiinsa. Mittauksen jälkeen aineisto puretaan tietokoneelle. Mittaria 
voidaan kantaa esimerkiksi vyölaukussa. Kuvassa 3.1 on esitetty mittausta, jossa mittari on 
sijoitettu vyölaukkuun. Mitattava henkilö pitää päiväkirjaa toiminnastaan eri aikoina. Päiväkirjaa ja 
mittaustuloksia voidaan sitten myöhemmin verrata. /8/ 

Kuva 3.1. Altistusmittaus vyölaukkuun sijoitetulla pitkäaikaismittarilla. /8/
Yksittäiset mittaukset voivat kestää muutamasta tunnista useisiin päiviin. Näytteenottovälille sopiva 
arvo määräytyy altistusmittauksen tavoitteiden ja mittauksiin käytettävän mittarin ominaisuuksien 
mukaan. Näytteenottovälin pituuteen vaikuttaa esimerkiksi se, arvioidaanko työtunteja, työpäiviä, 
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työviikkoja vai kokonaisia viikkoja mittarien muistikapasiteetista riippuen. Välin valintaan 
vaikuttaa myös se, että suuremmilla näytteenottoväleillä yksittäiset lyhyet kenttäaltistukset saattavat 
jäädä kokonaan huomioimatta, mutta taas lyhyellä näytteenottovälillä mittarin muisti täyttyy 
nopeasti. 

Tällä mittauksella saadaan selville, miten kyseinen henkilö altistuu magneettikentille. Kattavampiin 
tutkimuksiin voidaan valita otos tietystä ihmisryhmästä, jota ryhmän sisällä voidaan vertailla 
esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan altistuksia. Toisaalta eri ryhmien välisiä tietoja voidaan vertailla 
keskenään. /1,2/ 

Yksittäisen henkilön altistukseen sisältyy paljon satunnaisia piirteitä. Koska henkilölle 
suoritettavassa pitkäaikaismittauksessa saadaan altistus ainoastaan mittausajalta, on suoritettu 
mittaus vain otos todellisesta altistuksesta. Tästä syystä altistusta tarkastellaan usein tilastollisin 
menetelmin. Altistumista tutkittaessa voidaan tarkkailla esimerkiksi keskimääräistä vuontiheyttä 
(keskiarvo, mediaani), kentän ajallista vaihtelua ja hajontaa, maksimialtistusten suuruutta, tietyn 
vuontiheyden ylittävää aikaa tai kumulatiivista annosta eli altistusajan ja vuontiheyden tuloa /10/. 
Kuvassa 3.2 on esitetty esimerkki altistusmittauksen tuloksesta viikon mittauksen aikana. 

Kuva 3.2. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus viikon mittauksen aikana. /8/
Kuvassa 3.3 on esitetty mittarin ohjelman tuottama koko aineiston mittaustulosten jakaumasta 
kymmenen prosentin jaolla oleva histogrammi ja tilastollisia arvoja. 

Kuva 3.3. ML-1 ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista. /8/
Edellä esitetyssä kuvassa 3.3 tilastollisina tunnuslukuina on esitetty mittauksen suurin arvo (max. 
value), pienin arvo (min. value), mediaani (median), aritmeettinen keskiarvo (mean), keskihajonta 
(Std. dev.), 25%-arvo (L. Q. = lower quartile; arvoista 25% tätä arvoa pienempiä), 75%-arvo (U. Q. 
= upper quartile) ja ajan suhteen integroitu annos (integrated dose). Tulokset on saatu 
pitkäaikaismittariin liittyvällä ohjelmistolla. 

3.2 Altistuksen arviointi hetkellismittausten perusteella
Altistuksen määrittäminen hetkellismittauksin voidaan tehdä laskemalla koehenkilön 
kenttäaltistuksesta aikapainotettu keskiarvo, TWA (time weighted average). Sen määrittäminen 
tapahtuu suorittamalla tilamittaus niistä huoneista tai työpisteistä, joissa mitattava henkilö viettää 
osan päivästä. Tämä voidaan tehdä viiden pisteen menetelmällä josta lasketaan keskiarvo (Bi). /3/ 

Lisäksi mitattava henkilö pitää mittausajasta päiväkirjaa, josta selviää kussakin huoneessa vietetty 
aika (ti). Lisäksi päiväkirjasta selviää se aika, jota ei ole vietetty mitatuissa paikoissa. Tämä aika 
aiheuttaa TWA:han epätarkkuutta. 

Jokaisen tilan osalta keskiarvo ja siellä vietetty aika kerrotaan keskenään ja tulon arvot lasketaan 
yhteen, jolloin saadaan mitattavan henkilön magneettikenttäannos tarkasteluaikana. Kun tämä 
kokonaisannos jaetaan tarkasteluajalla, saadaan aikapainotettu keskiarvo. Aikapainotettu keskiarvo 
saadaan yhtälöllä: 

(4)

missä ti on paikassa i vietetty aika ja
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Bi on paikan i magneettivuon tiheys.
Esimerkiksi on laskettu TWA, kun aikuinen henkilö oleskelee kuvan 3.4 omakotitalossa lauantain 
ajan. Omakotitalossa on mitattu TWA:n laskemiseen tarvittava magneettikenttäarvo. 
Magneettikenttämittaus on tehty mittaamalla jokaisesta huoneesta magneettikenttä viidestä pisteestä 
ja laskemalla niistä keskiarvo. Mittauspisteet ovat huoneen keskellä ja huoneen kulmien avulla 
määritettävien diagonaalien neljänneksien kohdalla. 

Kuva 
3.4.

Omakotitalon huoneiden mittauspisteet. Mitatuissa huoneissa käytössä olleet laitteet 
olivat: A jääkaappi/pakastin, B liesi, C mikroaaltouuni, D leivänpaahdin, E televisio, F 
videopeli, G sähköurut, H CD-soitin, I matkapuhelimen laturi, J pöytälamppu ja K radio

Tarkasteltavan aikuisen henkilön viettämät ajat omakotitalon tietyissä tiloissa saatiin mitattavan 
henkilön omista arvioista. TWA:n laskentaan liittyvät lukuarvot on esitetty taulukossa 3.1. 

Taulukko 3.1. Om.akotitalon magneettivuon tiheydet eri huoneissa ja huoneissa vietetyn ajan 
arvio.

Huone Magneettikenttä, B
Keskiarvo, µT Huoneessa vietetty aika,h

Keittiö 0,07 3
Olohuone 0,09 6
Työhuone 0,05 3
Makuuhuone I 0,03 8

Taulukossa 3.1 esitetyt magneettikenttämittaukset on tehty asunnossa sellaisen virtakuormituksen 
aikana, joka oli mittauspaikalle tultaessa. Sähkölaitteita ei ole sammutettu eikä niitä ole kytketty 
mittauksen ajaksi. Huoneessa vietetty aika perustuu mittausesimerkissä mitattavan henkilön 
arviointiin. Asunnon sisätiloissa on vietetty 20 tuntia ja neljä tuntia muualla. 

Taulukon 3.1 arvot sijoitetaan yhtälöön 4 seuraavasti 

Arvojen perusteella saatiin aikapainotetuksi keskiarvoksi 0,06 µT. 

Aikapainotetulle keskiarvolle voidaan laskea myös tyypin B epätarkkuus seuraavalla yhtälöllä 

(5)

missä
 on asunnosta poissaoloaika,

 on epätarkkuus huoneissa vietetyissä ajoissa,

 on magneettivuon tiheyden mittausepätarkkuus ja

 on magneettivuon tiheyden keskiarvo eri huoneista.
Kun epätarkkuus huoneissa vietetyissä ajoissa on yksi tunti, asunnon tilojen ulkopuolella vietetty 
aika on neljä tuntia ja magneettivuon tiheyden mittauksen epätarkkuus on 0,02 µT, saadaan 
epätarkkuudeksi 55%. 

Epätarkkuus on laskettu koko vuorokaudesta (24 h), koska tavoitteena oli määrittää altistus koko 
päivältä. Jos tavoitteena olisi ollut altistumisen määritys kotona, olisi epäyhtälön keskimmäisessä 



osassa ensimmäisen ja toisen termin nimittäjässä käytetty 24 tunnin asemasta 20 tuntia. 

Kun mittaustulos kerrotaan saadulla epätarkkuudella, saadaan tyypin B epätarkkuudeksi 0,04 µT. 
Mittaustulos voidaan siten esittää muodossa 0,06 ± 0,04 µT. 

4 ALTISTUSMITTAUSTEN TOTEUTUS KÄYTÄNNöSSÄ
4.1 Altistustilanteiden määrittäminen
Altistus voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin sen mukaan, missä altistuminen tapahtuu, esimerkiksi 
vapaa-ajan altistus tai työaltistus. Lisäksi asiaa voidaan tarkastella henkilöryhmittäin. Tässä 
projektissa altistustilanteet ja koehenkilöt ryhmiteltiin työaltistukseen ja vapaa-ajan altistukseen. 
Lisäksi tarkasteltiin altistusta henkilöryhmittäin. 

Työaltistuksessa tutkimuksen kohteeksi valittiin teollisuuden työympäristöjä (sähköyhtiöt, 
metalliteollisuus, paperiteollisuus ja valmistava sähköteollisuus), joita ei ole aikaisemmin laajasti 
tutkittu. 

Vapaa-ajan altistumisen kohtaan yritettiin löytää erilaisia altistustilanteita, jotka ovat myös 
ajallisesti eripituisia. Tällaisia altistustilanteita ovat muun muassa kodin yleisaltistus, 
kodinkonealtistus, kodin ulkopuoliset harrastukset ja matkustus. Kodin ulkopuolisiin harrastuksiin 
kuuluvat muun muassa urheilu, kulttuuri, opiskeluharrastus, eläinharrastus ja kesämökkeily. 
Matkustamiseen liittyviä altistuksia käsiteltiin muun muassa junalla, autolla, laivalla tai 
lentokoneella matkustettaessa. 

Kuten edellä mainittiin, yhtenä lähestymistapana on tarkastella altistumista henkilöryhmittäin. 
Tällaisia ryhmiä ovat työikäiset, eläkeläiset, lapset ja opiskelijat. Työikäisiin luetaan mukaan 
normaalia työaikaa noudattavien työntekijöiden lisäksi vuorotyöntekijät, pätkätyöntekijät, osa-
aikatyöntekijät ja työttömät. Opiskelijoiksi on määritelty henkilö, jonka opiskelu on täysipäiväistä 
ja se kestää yli yhden kuukauden. 

Näiden eri ryhmien osalta on tehty mittauksia. Kuitenkin tutkimuksen mittaukset on priorisoitu niin, 
että ensisijaisesti on yritetty saada teollisuuden työntekijöiden mittauksia ja muita mittauksia on 
tehty teollisuusmittausten välissä. 

Tutkimuksessa on ollut käytössä Radians Innova Ab:n ML-1 -pitkäaikaismittareita, joissa kolmen 
mittarin mittausalueet olivat 0,01 - 100 µT ja kahden mittarin 0,1 - 1000 µT. Mittaustarkkuus 
kaikissa mittareissa on ±10%. 

4.2 Työntekijämittaukset
Työntekijämittauksien tarkoituksena oli saada selville teollisuuden työaltistus ja vapaa-ajan altistus 
1 vuorokauden ajalta. Altistusmittaukset kestivät yhden vuorokauden. Työntekijämittauskohteiksi 
valittiin yhtiöitä, joiden kanssa TTKK on aikaisemminkin tehnyt yhteistyötä. Lisäksi Tampereen 
aluetyöterveyslaitokselta saatiin sellaisten yhtiöiden yhteystietoja, joissa oli suhtauduttu 
positiivisesti heidän tekemiin mittauksiin. 

Mittaukseen valittiin teollisuuden työympäristöistä sähköyhtiö sekä metalli-, paperi- ja valmistavaa 
sähköteollisuutta. Yhtiöt valittiin lähinnä Tampereelta tai naapurikunnista, jotta mittaajien ei 
tarvinnut matkustaa pitkiä matkoja mittausten aikana. Yksi yhtiö ei ollut läheltä Tampereetta. Siellä 
yhteyshenkilö hoiti mittaamisen. 

Alussa oltiin yhteydessä yhteensä 12 yhtiöön. Mittauksiin saatiin mukaan 6 yhtiötä: yksi 
sähköyhtiö, kaksi yhtiötä paperiteollisuudesta, kaksi yhtiötä metalliteollisuudesta ja yksi yhtiö 
valmistavasta sähköteollisuudesta. 

Ensimmäinen kontakti yritykseen tapahtui puhelimella. Myöhemmässä kanssakäymisessä käytettiin 
muitakin yhteydenpitokeinoja, kuten sähköpostia ja telefaxia. 

Ennen ensimmäistä yhteydenottoa yritettiin ottaa selville työsuojelupäällikön tai 
työsuojeluvaltuutetun nimi esimerkiksi puhelinluettelosta tai yhtiön internet -sivuilta. Jos tämä ei 



tuottanut tulosta, yleensä soitettiin yrityksen puhelinkeskukseen ja kysyttiin työsuojelupäällikköä tai 
työsuojeluvaltuutettua puhelimeen. 

Keskustelun aluksi työsuojelupäällikölle tai työsuojeluvaltuutetulle kerrottiin meneillä olevasta 
projektista ”Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön 
siirrossa ja jakelussa” ja annettiin yleistietoa siitä, mitä oli jo saatu aikaan ja mitä projektin edetessä 
tullaan vielä tekemään. Hänelle kerrottiin myös, millaisissa yrityksissä työntekijämittauksia on 
tarkoitus tehdä. Tämän jälkeen kysyttiin, olisiko heidän yrityksensä halukas lähtemään 
tutkimukseen mukaan. 

Jos työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu oli kiinnostunut tutkimuksesta, hänelle kerrottiin 
mittausten toteutuksesta. Mittauksesta kerrottiin, että se alkaa työajan alussa, koehenkilö kantaa 
mittaria mukanaan täyttäen työtehtävistään sekä vapaa-ajan tekemisistään mittauspäiväkirjaa ja että 
mittari haetaan pois seuraavana päivänä. Joissakin yrityksissä kiinnostus mittauksia kohtaan väheni, 
kun mittauksen kerrottiin sisältävän myös vapaa-aikana tapahtuvaa mittausta. Näissä yrityksissä ei 
haluttu ryhtyä vapaa-aikana tapahtuvaan mittaukseen, vaikka kerrottiin koehenkilöksi ryhtymisen 
olevan vapaaehtoista. 

Jos mittauksista oltiin yrityksessä edelleen kiinnostuneita, keskustelun päätteeksi sovittiin tulevasta 
yhteydenpidosta sekä siitä, missä aikataulussa mittauksiin voidaan ryhtyä. Puhelinkeskustelun 
jälkeen yritykseen toimitettiin mittaukseen liittyvää materiaalia telefaxina tai kirjepostina. 

Mittauksien ajankohta sovittiin tarkemmin seuraavassa yhteydenotossa työsuojelupäällikön tai 
työsuojeluvaltuutetun kanssa. Myös yhteyshenkilö sovittiin. Joissakin mittauksissa 
työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu toimi itse yhteyshenkilönä. Joissakin mittauksissa 
työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu valitsi yhteyshenkilön. 

Mittaukset tehtiin ML-1 -pitkäaikaismittareilla, joissa mittausalue oli kahdella mittarilla 0,1 - 1000 
µT ja kolmella mittarilla 0,01 - 100 µT sekä molemmissa mittaustarkkuus ±10%. Mittauksia 
aloitettiin maanantaista torstaihin ja ne purettiin seuraavana päivänä. Yhteyshenkilön avulla 
sovittiin mittauksiin halukkaiden henkilöiden mittausajankohdat. 

Maanantaina mittaukset pyrittiin aloittamaan heti työajan aluksi, koska mittaria ei tarvinnut 
tyhjentää. Muina mittausten aloituspäivinä edelliset mittaukset piti purkaa ennen uuden aloittamista. 

Yhteyshenkilö olivat näyttäneet mittauksiin liittyvän tiedotteen koehenkilöille etukäteen ja 
kertoneet myös mittauksesta yrityksen näkökulmasta. Ennen mittausta työntekijöille selitettiin 
mittauksen tarkoitus ja mitä päiväkirjaan pitää kirjoittaa. Nukkumaan mentäessä mittaria neuvottiin 
säilyttämään esimerkiksi yöpöydällä, mutta ei kuitenkaan minkään sähkölaitteen, esimerkiksi 
lampun tai kelloradion, välittömässä läheisyydessä. Sen lisäksi annettiin mittauksiin liittyvä tiedote 
koehenkilöille kirjallisesti. 

Ensimmäiseksi mittauspäiväkirjaan ja mittauspöytäkirjaan kirjattiin tiedot mittauksesta. 
Mittauspöytäkirjaan merkittiin mittaajan nimi, mittauksen numero, mittauksen aloituspäivä, mittarin 
kellonaika, koehenkilön kellonaika, mittauspaikka, mittarin tunnistetiedot ja näytteenottotaajuus. 
Näytteenottoväli oli mittauksissa 20 s. Mittauspäiväkirjaan merkittiin mittauksen numero. 

Koehenkilön nimestä ja mittauksen numerosta pidettiin erillistä listaa. Lista laitettiin lukittuun 
kaappiin sen jälkeen, kun yrityksessä saatiin kaikki mittaukset valmiiksi. Sen jälkeen 
koehenkilöiden nimiä ei käytetty, vaan heitä käsiteltiin mittauksen numeron avulla. 
Mittauspaikkakohtaan merkittiin yrityksen nimi. 

Kellonaika otettiin sekä mittarista että koehenkilön kellosta. Näin saatiin tarkemmin analysoitua 
mittaustuloksissa mahdollisesti esiintyvät heilahtelut. Koehenkilöille korostettiin aikojen 
tarkkuuden merkitystä, jotta päiväkirjaan merkityistä tapahtumista saataisiin oikeat tulokset. 

Mittarin tunnistetiedot merkittiin mittauspäiväkirjaan, jotta pystyttiin seuraamaan mittarien 
toimintaa. Seurannan perusteella kolmeen mittariin asennettiin muovinen suoja painonappien 
päälle, koska kyseisillä mittareilla mittaukset katkesivat usein. Suojan asentamisen jälkeen 



mittaukset onnistuivat paremmin. 

Tiistaista perjantaihin mittaus alkoi edellisen päivän mittausten purkamisella. Mittaus purettiin 
kannettavalla tietokoneella ML-1 -ohjelmalla. Ohjelman avulla mitatut arvot talletettiin ML-1 
-formaatissa kannettavan tietokoneen kovalevylle. Lisäksi tiedosto kopioitiin levykkeelle. 

Koska mittaus purettiin ML-1 -ohjelmalla, voitiin samalla varmistaa mittauksen onnistuminen. 
Mittauksesta piti löytyä 4096 mitattua arvoa eli mittarin muistin piti tulla täyteen, jos mittaus 
onnistui. Jos mittaus oli katkennut kesken mittauksen, pyrittiin löytämään syy mittauksen 
katkeamiseen. Syy kirjattiin mittauspöytäkirjaan kohtaan lisätietoja. Mittauksen purkamisen 
yhteydessä pyrittiin myös sopimaan uusintamittauksesta. 

Seuraavaksi mittauspäiväkirjaan merkittiin sivunumerot. Mittauspöytäkirjaan kirjattiin mittauksen 
jälkeen, kantoiko koehenkilö mittaria vyölaukussa vai vyöllä, mittauspäiväkirjan sivujen määrä ja 
kyseisen mittauksen tulostiedoston nimi. Tulostiedosto nimettiin mittauksen numeron mukaisesti. 

Kun uusi mittaus saatiin käynnistettyä, näytettiin edellisille koehenkilöille mittauksen tulokset. Jos 
koehenkilö ei ehtinyt katsoa tuloksia kannettavalta tietokoneelta, hänelle lähetettiin postissa 
tulosteet mittauksesta. 

Usein koehenkilöt olivat varsin kiinnostuneita mittauksen tuloksista. Koehenkilölle näytettiin 
tuloksia kannettavan tietokoneen näytöltä ML-1 -ohjelmaa käyttäen. Koehenkilöt halusivat katsoa 
tietokoneen näytöltä mittauspäiväkirjaan kirjaamiensa tapahtumien magneettikenttiä. Tapahtumat 
haettiin mittauspäiväkirjan kellonaikojen mukaan huomioimalla mittarin ja koehenkilön 
kellonaikojen erotuksen. 

Kun yhtiöstä saatiin kaikki mittaukset valmiiksi, yhteyshenkilölle lähetettiin yhteenveto yhtiön 
mittauksista. Yhteenvedossa esitettiin mittauspäivämäärä, magneettikentän suurin ja pienin arvo, 
keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. Koehenkilön nimeä ei esitetty yhteenvedossa. 

4.3 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajan mittauksissa koehenkilöinä oli pääasiassa Tampereen teknillisen korkeakoulun 
sähkövoimatekniikan laitoksen henkilökuntaa. Mittauksia tehtiin kaikkina viikonpäivinä eri 
kellonaikoina. 

Mittaukset tehtiin ML-1 -pitkäaikaismittareilla, joissa mittausalue oli kahdella mittarilla 0,1 - 1000 
µT ja kolmella mittarilla 0,01 - 100 µT sekä molemmissa mittaustarkkuus ±10%. Vapaa-ajan 
altistusmittauksissa näytteenottotaajuus vaihteli 1 – 80 s mittauksen kestosta riippuen. Mittari oli 
kaikille mittauksien tekijöille entuudesta tuttu, joten opastusta mittarin käyttöön ei tarvinnut 
järjestää. Vapaa-ajan mittauksissa koehenkilö toimi myös mittaajana. 

Mittauksia oli neljää päätyyppiä: kodin yleisaltistus, kodinkonealtistus, vaapaa-ajan 
aktiviteettialtistus ja matkustusaltistus. 

Kodin yleisaltistusmittaukset suoritettiin koehenkilön kotona. Kun koehenkilö tiesi, että hän viettää 
seuraavat tunnit kotona, hän aloitti mittauksen. Ensimmäisenä koehenkilö täytti mittauspöytäkirjaan 
mittaajan nimen, mittarin- sekä oman kellon ajan, päivämäärän, mittauspaikan, mittarin 
tunnistetiedot, mittarin kantotavan sekä näytteenottotaajuuden. Seuraavaksi koehenkilö asetti 
mittarin tallentamaan magneettikentän arvoja viiden sekunnin välein. Lisäksi mittaaja merkitsi koko 
mittauksen ajan mittauspäiväkirjaan, mitä hän teki minäkin kellonaikana. Mittaukset kestivät noin 
kaksi tuntia, minkä jälkeen mittari sammutettiin. Tulosten purku mittarista tapahtui joko 
välittömästi tai seuraavana päivänä. 

Vapaa-ajan aktiviteettialtistus- ja matkustusaltistusmittauksissa mittausaika oli matkustusaika tai 
aktiviteetin kestoaika. Mittaus tapahtui pääpiirteissään samalla tavalla kuin kodin 
yleisaltistusmittaukset. Koehenkilö täytti ensin mittauspöytäkirjan ja käynnisti mittarin. 
Mittauspäiväkirjaa täytettiin koko mittauksen ajan. 

Kodinkonealtistusmittaukset tehtiin koehenkilön käyttäessä mitattavaa laitetta. Mittauspöytäkirjaan 



täytettiin aluksi mittaajan nimi, mittarin kellonaika, päivämäärä, mittauspaikka, näytteenottotaajuus, 
mittarin kantotapa, mitattava laite, taustakentän arvo sekä mittausaika. Laitteesta kirjattiin ensiksi 
laitteen yleisnimi myöhempää käsittelyä varten ja lisäksi merkki ja malli. Tämän jälkeen 
käynnistettiin mittari ja mitattava laite. Mittausta tehtäessä laitetta käytettiin normaalisti sille 
ominaisessa ympäristössä, esimerkiksi imurilla imuroitiin asunto. Mittaukset kestivät joitakin 
minuutteja, minkä jälkeen mittari ja laite sammutettiin. Mittari purettiin joko välittömästi tai 
seuraavana päivänä. 

Mittaukset purettiin mittareiden omalla ML-1 -ohjelmalla. Ohjelman avulla mitatut arvot tulostettiin 
paperille sekä tallennettiin ML-1 –formaatissa levykkeelle ja tietokoneen muistiin. 

4.4 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmämittauksia varten saatiin Tampereen aluetyöterveyslaitokselta mahdollisten 
koehenkilöiden yhteystietoja. Lisäksi koehenkilöinä oli Tampereen teknillisen korkeakoulun 
henkilökuntaa ja heidän tuntemiaan henkilöitä. 

Mittaukset oli alun perin määritelty neljän vuorokauden mittauksiksi, jolloin mittausaika sisältää 
kaksi työpäivää ja kaksi vapaapäivää. Tämä suoritettiin päivätyöntekijöillä siten, että mittaus 
aloitettiin torstaisin aamulla ja mittari purettiin maanantaina. Neljän vuorokauden mittauksia tehtiin 
21. 

Näytteenottoväli oli neljän vuorokauden mittauksissa 100 s. Mittaukset suoritettiin muiden 
altistusmittauksien tapaan ML-1 -mittareilla, pääasiassa kolmella mittarilla, joissa mittausalueena 
oli 0,01 - 100 µT ja mittaustarkkuutena ±10%. Mittauksen aikana koehenkilö kantoi mittaria joko 
vyölaukussa poikittain tai pystyasennossa vyöllä pehmustetussa kotelossa. Koehenkilö kirjasi 
päivän tapahtumia mittauspäiväkirjaan. Nukkumaan mentäessä mittari tuli säilyttää esimerkiksi 
yöpöydällä, mutta ei kuitenkaan minkään sähkölaitteen välittömässä läheisyydessä. 

Neljän vuorokauden mittauksiin ei löytynyt tarpeeksi halukkaita koehenkilöitä, sillä varsin usein 
koehenkilöt ilmaisivat haluttomuutensa mittaukseen pitkän keston vuoksi. Tästä syystä neljän 
vuorokauden mittauksista luovuttiin. Tämän jälkeen mittaukset suoritettiin työaltistusmittauksien 
tapaan yhden vuorokauden mittauksina. Yhden vuorokauden mittauksia tehtiin 5. Näytteenottoväli 
oli yhden vuorokauden mittauksissa 20 s. 

Mittauksen purkamisen yhteydessä koehenkilöille näytettiin mittauksen tulokset. Myös 
henkilöryhmien mittauksissa koehenkilöt olivat varsin kiinnostuneita mittauksen tuloksista. 
Koehenkilölle näytettiin tuloksia kannettavan tietokoneen näytöltä ML-1 -ohjelmaa käyttäen. 
Koehenkilöt halusivat katsoa tietokoneen näytöltä mittauspäiväkirjaan kirjaamiensa tapahtumien 
magneettikenttiä. Tapahtumat haettiin mittauspäiväkirjan kellonaikojen mukaan huomioimalla 
mittarin ja koehenkilön kellonaikojen erotuksen. Koska koehenkilöt olivat suurelta osin 
maallikkoja, heille selitettiin varsin tarkasti, mistä magneettikenttä saattoi olla peräisin heidän 
merkitsemissään toiminnoissa. 

5 MITTAUSTULOKSET
5.1 Työntekijämittaukset
Työympäristön magneettikenttäaltistuksen pitkäaikaismittaukset tehtiin sähköyhtiössä sekä metalli-, 
paperi- ja valmistavassa sähköteollisuudessa. Työntekijämittauksien tarkoituksena oli saada selville 
teollisuuden työaltistus ja vapaa-ajan altistus 1 vuorokauden ajalta. Altistusmittaukset kestivät 
yhden vuorokauden. Mittaus purettiin kannettavalla tietokoneella ML-1 -ohjelmalla. Mittausten 
aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. Jos mittauksissa todettiin isohkoja arvoja, yritettiin 
selvittää mittauspäiväkirjasta, mistä ne johtuivat. Kaikkia isojen arvojen lähteitä ei pystytty 
selvittämään. 

Työntekijöiden piti merkitä mittauspäiväkirjaan, milloin he lähtivät pois töistä. Tämän merkinnän 
mukaan jaettiin magneettikenttäarvot työaikaan ja vapaa-aikaan. Sekä työajasta että vapaa-ajasta 
määritettiin magneettikentän jakauma, suurin ja pienin arvo sekä mediaani, ja laskettiin keskiarvo ja 



keskihajonta. 

5.1.1. Mittaukset sähköyhtiössä
Sähköyhtiössä suoritettiin 33 altistusmittausta 30 työntekijälle. Mittauksista keskeytyneitä oli 3 ja 
uusintamittauksia tehtiin 3. Mittauksiin käytettiin kahta Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria 
(mittausalue on 0,1 - 1000 µT ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.1 on yhteenveto sähköyhtiössä 
tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja 
pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.2 on kooste sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittausarvojen 
jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT, 100 - 500 µT, 
500 - 1000 µT ja >1000 µT. 

Taulukko 5.1. Yhteenveto sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 29.3.2000 0,00 13,70 0,26 0,20 0,45
Työntekijä 2 29.3.2000 0,00 14,60 0,38 0,30 0,67
Työntekijä 3 30.3.2000 0,00 121,00 0,40 0,10 3,00
Työntekijä 4 30.3.2000 0,00 25,50 0,43 0,10 0,74
Työntekijä 5 4.3.2000 0,00 3,70 0,19 0,10 0,21
Työntekijä 6 4.3.2000 (k) 0,00 2,60 0,26 0,20 0,22
Työntekijä 6 10.4.2000 (u) 0,00 662,00 0,78 0,10 14,58
Työntekijä 7 4.4.2000 0,00 76,40 0,70 0,10 3,14
Työntekijä 8 4.4.2000 0,00 80,80 0,64 0,10 2,83
Työntekijä 9 5.4.2000 0,00 46,40 0,30 0,10 1,25
Työntekijä 10 5.4.2000 0,00 25,40 0,40 0,10 1,40
Työntekijä 11 6.4.2000 0,00 573,00 1,50 0,10 18,55
Työntekijä 12 10.4.2000 0,00 637,00 0,87 0,10 16,63
Työntekijä 13 11.4.2000 0,00 14,40 0,14 0,10 0,33
Työntekijä 14 11.4.2000 0,00 2,00 0,11 0,10 0,11
Työntekijä 15 12.4.2000 0,00 793,00 0,95 0,10 16,12
Työntekijä 16 12.4.2000 0,00 1023,00 3,61 0,70 37,68
Työntekijä 17 17.4.2000 0,00 220,00 0,17 0,10 3,51
Työntekijä 18 17.4.2000 0,00 194,00 0,15 0,10 3,27
Työntekijä 19 18.4.2000 0,00 14,80 0,18 0,10 0,46
Työntekijä 20 18.4.2000 (k) 0,00 1,90 0,17 0,10 0,16
Työntekijä 20 26.4.2000 (u,k) 0,00 21,60 0,46 0,10 1,92
Työntekijä 20 27.4.2000 (u2) 0,00 11,70 0,27 0,10 0,53
Työntekijä 21 19.4.2000 0,00 12,60 0,15 0,10 0,31
Työntekijä 22 19.4.2000 0,00 12,40 0,13 0,10 0,32
Työntekijä 23 25.4.2000 0,00 10,70 0,18 0,10 0,24



Työntekijä 24 25.4.2000 0,00 2,20 0,15 0,10 0,16
Työntekijä 25 26.4.2000 0,00 10,60 0,14 0,10 0,26
Työntekijä 26 27.4.2000 0,00 3,40 0,09 0,10 0,14
Työntekijä 27 2.5.2000 0,00 1,30 0,10 0,10 0,07
Työntekijä 28 2.5.2000 0,00 2,20 0,12 0,10 0,18
Työntekijä 29 3.5.2000 0,00 1,30 0,10 0,10 0,07
Työntekijä 30 3.5.2000 0,00 0,80 0,10 0,10 0,08
(k): mittaus keskeytynyt, (u): mittauksen uusinta, (u2): toinen uusinta

Taulukko 5.2. Kooste sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1
µT, n

0,1-1
µT, n

1-10
µT, n

10-100
µT, n

100-500
µT, n

500-1000
µT, n

>1000
µT, n

Työntekijä 1 1443 
(35,3%)

2510 
(61,3%) 136 (3,3%) 3 (0,1%) 0 0 0

Työntekijä 2 1514 
(37,0%) 2332 (57%) 243 (5,9%) 3 (0,1%) 0 0 0

Työntekijä 3 3157 
(77,2%) 817 (20%) 94 (2,3%) 23 

(0,6%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 4 2398 
(58,6%)

899 
(22,0%)

793 
(19,4%) 2 (0,5%) 0 0 0

Työntekijä 5 2459 
(60,1%)

1608 
(39,3%) 25 (0,6%) 0 0 0 0

Työntekijä 6 (k) 560 
(41,1%)

794 
(58,3%) 7 (0,5%) 0 0 0 0

Työntekijä 6 (u) 3233 (79%) 556 
(13,6%) 288 (7,0%) 11 (0,3%) 3 (0,1%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 7 3024 
(73,9%)

717 
(17,5%) 275 (6,7%) 76 

(1,9%) 0 0 0

Työntekijä 8 3549 
(86,7%) 233 (5,7%) 237 (5,8%) 73 

(1,8%) 0 0 0

Työntekijä 9 3398 
(83,0%) 385 (9,4%) 300 (7,3%) 9 (0,2%) 0 0 0

Työntekijä 10 3109 
(76,0%)

498 
(12,2%)

468 
(11,4%)

17 
(0,4%) 0 0 0

Työntekijä 11 3253 
(19,5%) 377 (9,2%) 418 

(10,2%)
31 

(0,8%) 12 (0,3%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 12 3102 
(75,8%)

716 
(17,5%) 259 (6,3%) 10 

(0,2%) 3 (0,1%) 2 (0,0%) 0

Työntekijä 13 3375 
(82,5%)

692 
(16,9%) 24 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 14 3232 
(79,0%)

854 
(20,9%) 6 (0,1%) 0 0 0 0

Työntekijä 15 2950 478 650 11 (0,3%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0



(72,1%) (11,7%) (15,9%)

Työntekijä 16 1526 
(37,3%)

584 
(14,3%)

1887 
(46,1%)

76 
(1,9%) 12 (0,3%) 6 (0,1%) 1 (0,0%)

Työntekijä 17 3746 
(91,5%) 333 (8,1%) 10 (0,2%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 18 3884 
(94,9%) 195 (4,8%) 10 (0,2%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 19 3094 
(75,6%)

972 
(23,8%) 24 (0,6%) 2 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 20 (k) 541 
(56,4%) 

416 
(43,3%) 3 (0,3%) 0 0 0 0

Työntekijä 20 (u, 
k) 

224 
(55,2%)

171 
(42,1%) 6 (1,5%) 5 (1,2%) 0 0 0

Työntekijä 20 (u2) 2825 
(69,0%)

1113 
(27,2%) 153 (3,7%) 1 (0,0%) 0 0 0 

Työntekijä 21 3141 
(76,8%)

927 
(22,7%) 23 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 22 3241 
(79,2%)

816 
(19,9%) 34 (0,8%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 23 2431 
(59,4%)

1644 
(40,2%) 16 (0,4%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 24 2848 
(69,6%)

1215 
(29,7%) 29 (0,7%) 0 0 0 0

Työntekijä 25 3563 
(87,1%)

511 
(12,5%) 17 (0,4%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 26 3795 
(92,7%) 282 (6,9%) 15 (0,4%) 0 0 0 0

Työntekijä 27 3721 
(90,9%) 367 (9,0%) 4 (0,1%) 0 0 0 0

Työntekijä 28 3687 
(90,1%) 352 (8,6%) 53 (1,3%) 0 0 0 0

Työntekijä 29 3759 
(91,9%) 332 (8,1%) 1 (0,0%) 0 0 0 0

Työntekijä 30 3550 
(86,8%)

542 
(13,2%) 0 0 0 0 0

(k): mittaus keskeytynyt, (u): mittauksen uusinta, (u2): toinen uusinta
Työntekijäaltistuksen mittauksessa ICNIRP:n suositusarvo 500 µT ylittyi sähköyhtiön työntekijöillä 
hetkellisesti viidessä mittauksessa. Lisäksi kolmessa muussa tapauksessa ylittyi väestöaltistuksen 
raja suositusarvo 100 µT. Työntekijän 11 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 573 µT. 
Tämä aiheutui huoltotöiden tekemisestä sähköaseman kytkinkentällä. Lähistöllä oli myös 
suurjännitemuuntajia. Työntekijän 12 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 637 µT. 
Työntekijät 12 ja 13 olivat tehneet huoltotöitä samalla kytkinkentällä kuin työntekijä 11. 
Työntekijän 6(u) magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 662 µT. Työntekijä 15 oli tehnyt 
110 kV sähköaseman kaapelipäätteiden asennusta ja vieressä on ollut jännitteiset 
suurjännitekaapelit. Magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi mitattiin 793 µT. Myös työntekijä 16 



oli asentanut 110 kV:n kaapelipäätteitä. Työntekijällä 16 mitattiin hyvin suuri magneettivuon 
tiheyden arvo 1023 µT. Tämä arvo oli mittarin mittausalueen yläraja, joten kentän todellinen arvo 
on saattanut olla suurempi. 

Väestöaltistuksen ICNIRP:n suositusarvo 100 µT ylittyi kolmessa tapauksessa. Työntekijä 3 oli 
työskennellyt sähköasemalla, jossa magneettivuon tiheyden arvo oli 121 µT. Työntekijä 17 oli 
työskennellyt suurjännitemuuntajan läheisyydessä, jossa suurin mitattu arvo oli 220 µT. Työntekijä 
18 oli työskennellyt myös suurjännitemuuntajalla. Suurin mitattu arvo oli 194 µT. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Taulukossa esitetyn magneettikentän jakauman 
perusteella voidaan havaita, että näin suuret arvot eivät tarkoita jatkuvaa altistusta suurille kentille, 
vaan altistusta oli hetkellistä. Kolme mittausta keskeytyi, mutta ne uusittiin myöhemmin. 
Suurimmat arvot on pääosin mitattu sähköasemilla, muuntamoissa ja nousujohtojen läheisyydessä. 

Liitteessä 1 on esitetty sähköyhtiössä tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 
Sähköyhtiössä työajan magneettikentän mittaustulosten jakaumasta 33 mittauksesta 23 painottuu 
välille 0 - 0,1 µT, kahdeksan painottuu välille 0,1 - 1 µT ja kaksi painottuu välille 1 - 10 µT. Yhdellä 
työntekijällä ylittyi työaikana 1000 µT väliaikaisesti. Vapaa-aikana kuudella työntekijällä ylittyy 10 
µT, mutta 100 µT ei ylity. Vapaa-ajan mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT 27 mittauksessa 
ja kolmessa mittauksessa painottuvat välille 0,1 - 1 µT. 

Sähköyhtiöesimerkki 1
Sähköyhtiöesimerkki 1 on työntekijä 6(u). Kuvassa 5.1 on tämän työntekijän altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.1. Työntekijämittaus 6(u):n magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on kaksi selkeästi muista erottuvaa mittausarvoa. Koska 
toinen arvo ylitti ICNIRP:n työntekijäaltistuksen suositusarvon 500 µT, tarkasteltiin 
mittauspäiväkirjaa tarkemmin. Mittauspäiväkirjan perusteella kävi ilmi, että työntekijä oli 
molempien tavallista suurempien arvojen aikana työskennellyt 110 kV sähköaseman SF6-eristeisellä 
kytkentäkentällä, josta päätettiin tehdä katselmusmittaus. 

Katselmusmittauksessa kierrettiin magneettikenttämittarin kanssa samaa reittiä, jota työntekijä 6(u) 
oli kulkenut työskennellessään 110 kV sähköaseman kytkentäkentällä. Työntekijä oli käynyt 
mittausaikana myös ruokalassa, joka on voimalaitoksen kanssa samassa rakennuksessa. Siksi myös 
reitti ruokalaan mitattiin katselmusmittauksessa. 

Katselmusmittauksessa mitattiin työkohteen läheisyydestä vastaavan suuruisia magneettikenttiä. 
Muuta ympäristöä suuremmat arvot olivat 110 kV sähköaseman kaapelilähtöjen lähellä ja 
voimalaitoksen generaattorin blokkimuuntajan lähellä. 

Kuvissa 5.2 - 5.4 on esitetty valokuvia esimerkin 1 katselmusmittauspaikoista. Kuva 5.3 esittää 110 
kV sähköaseman kytkinkentän kaapelilähtöjä. Sähköasemalla työskennellessään työntekijä 6(u) oli 
asentanut kaapelilähtöjen tukirakenteita. 

Kuva 5.2. Sähköaseman kytkinkentän kaapelilähtö.
Katselmusmittauksessa 110 kV sähköaseman kytkinkentän kaapelilähdöistä magneettikenttä 
mitattiin niin, että mittari oli kaapelissa kiinni. Suurimmat arvot olivat 422 - 1023 µT, joista 1023 
µT on mittarin suurin näyttämä. Tästä syystä magneettikenttä saattoi olla suurempi kuin 
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katselmusmittauksessa mitattu arvo. 

Katselmusmittauksessa käytiin myös läpi työntekijöiden kulkureitti työpaikalle, koska suurimpia 
arvoja oli mitattu juuri ennen ruokailua. Työntekijät käyttivät kaapelitunnelia matkansa varrella. He 
voivat kulkea sähköasemalle myös autotien kautta, jolloin mahdollisille kaapelitunnelin kentille 
altistuminen jää pois. Kuvassa 5.3 on esitetty kaapelitunnelia 110 kV sähköaseman seinän takana. 
Tunnelissa suurimmat magneettikentän arvot olivat kohdassa, jossa sähköaseman kaapelilähdöt 
viedään seinän läpi tunneliin. Työntekijät kulkevat tässä kohdassa vieressä olevalta 110 kV 
sähköasemalta tulevien kaapelien ja muiden tunnelin kautta menevien kaapelien välistä. 

Kuva 5.3. Kaapelitunnelissa työntekijöiden kulkureitillä oleva kaapelin risteyskohta.
Katselmusmittauksessa 110 kV sähköaseman seinän takana olevasta kaapelitunnelista mitattu 
magneettikenttä oli 315 µT. Arvo mitattiin kulkureitin keskeltä niin, että kaapelit menivät 
kummaltakin puolelta. 

Kun työntekijät ruokailevat voimalaitoksen tiloissa, he kävelevät voimalaitoksen generaattorin 
blokkimuuntajan vierestä. Kuva 5.4 esittää 110 kV sähköaseman lähellä sijaitsevaa generaattorin 
blokkimuuntajaa. 

Kuva 5.4. Voimalaitoksen generaattorin blokkimuuntaja.
Muuntajabunkkerin kyljestä mitattu arvo oli 22,4 µT. Katselmusmittauksessa mitattiin väliltä 100 - 
300 µT joitakin arvoja, mutta pääasiassa arvot olivat suuruusluokassa 5 - 20 µT. 

Sähköyhtiöesimerkki 2
Sähköyhtiöesimerkki 2 on työntekijä 13. Kuvassa 5.5 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty 
käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.5. Mitattavan työntekijän 13 magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on yksi selkeästi muista erottuva magneettikenttäarvo, 
noin 14 µT. Mittauspäiväkirjan perusteella arvo on mitattu muuntamossa, jossa hän työskenteli. 
Muuntaja oli työskentelyn aikana jännitteetön, mutta muuntamon kautta kulki muiden 
jakelumuuntamoiden syöttöjä. Magneettikenttä on peräisin muuntamon keskijännitekaapeleista. 

Kuvassa 5.6 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla sekä tilastollisia arvoja. 

Kuva 5.6. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 13).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 14,4 µT. Keskiarvo on 0,14 µT ja 
keskihajonta 0,33 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten 
vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella 
välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 1,44 µT. 

5.1.2 Mittaukset metalliteollisuudessa
Metalliteollisuudessa altistusmittaukset suoritettiin 22 työntekijälle, keskeytyneitä mittauksia oli 2. 
Mittauksiin käytettiin kolmea Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria (mittausalue 0,01 - 100 µT 
ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.3 on yhteenveto metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten 



magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot 
sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.4 on kooste metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.3. Yhteenveto metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 8.5.2000, aamu 0,02 4,73 0,07 0,04 0,15
Työntekijä 2 8.5.2000, aamu 0,01 1,49 0,07 0,03 0,13
Työntekijä 3 8.5.2000, aamu 0,01 1,08 0,05 0,03 0,04
Työntekijä 4 9.5.2000, aamu(k) 0,02 4,79 0,06 0,04 0,14
Työntekijä 5 9.5.2000, aamu 0,01 24 0,09 0,03 0,54
Työntekijä 6 9.5.2000, aamu 0,02 102,3 0,36 0,05 3,52
Työntekijä 7 10.5.2000, ilta 0,01 6,8 0,04 0,03 0,11
Työntekijä 8 10.5.2000, ilta 0,02 3,02 0,05 0,04 0,08
Työntekijä 9 10.5.2000, ilta 0,02 7,5 0,07 0,04 0,17
Työntekijä 10 11.5.2000, ilta 0,02 2,07 0,18 0,12 0,19
Työntekijä 11 11.5.2000, ilta 0,02 1,78 0,1 0,07 0,08
Työntekijä 12 11.5.2000, ilta 0,01 8,56 0,05 0,03 0,2
Työntekijä 13 15.5.2000, aamu 0,02 1,52 0,05 0,04 0,04
Työntekijä 14 15.5.2000, aamu 0,01 5,45 0,05 0,03 0,15
Työntekijä 15 15.5.2000, aamu 0,02 2,2 0,06 0,04 0,08
Työntekijä 16 15.8.2000 0,02 102,3 0,11 0,04 1,65
Työntekijä 17 15.8.2000 0,02 7,06 0,88 0,14 1,35
Työntekijä 18 15.8.2000 0,01 7,95 0,24 0,06 0,55
Työntekijä 19 17.8.2000 0,01 3,08 0,06 0,04 0,11
Työntekijä 20 17.8.2000 0,02 0,57 0,05 0,04 0,31
Työntekijä 21 17.8.2000 (k) 0,03 4,15 0,31 0,12 0,49
Työntekijä 22 21.8.2000 0,02 7,84 0,25 0,03 0,57
(k): mittaus keskeytynyt

Taulukko 5.4. Kooste metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. 

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Työntekijä 1 3622 (88,5%) 458 (11,2%) 12 (0,3%) 0 0
Työntekijä 2 3745 (91,5%) 346 (8,5%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 3 3891 (95,1%) 200 (4,9%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 4 (k) 1601 (91,8%) 143 (8,2%) 5 (0,3%) 0 0



Työntekijä 5 3205 (78,3%) 866 (21,2%) 19 (0,5%) 2 (0,0%) 0
Työntekijä 6 3035 (74,2%) 989 (24,2%) 37 (0,9%) 29 (0,7%) 2 (0,0%)
Työntekijä 7 3925 (95,9%) 166 (4,1%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 8 3935 (96,2%) 149 (3,6%) 8 (0,2%) 0 0
Työntekijä 9 3681 (90,0%) 396 (9,7%) 15 (0,4%) 0 0
Työntekijä 10 1957 (47,8%) 2111 (51,6%) 24 (0,6%) 0 0
Työntekijä 11 2743 (67,0%) 1347 (32,9%) 2 (0,0%) 0 0
Työntekijä 12 3926 (95,9%) 153 (3,7%) 13 (0,3%) 0 0
Työntekijä 13 3739 (91,4%) 352 (8,6%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 14 3887 (95,0%) 202 (4,9%) 3 (0,1%) 0 0
Työntekijä 15 3829 (93,6%) 255 (6,2%) 8 (0,2%) 0 0
Työntekijä 16 3612 (88,3%) 463 (11,3%) 15 (0,4%) 1 (0,0%) 1 (0,0%)
Työntekijä 17 1564 (38,2%) 1442 (35,2%) 1086 (26,5%) 0 0 
Työntekijä 18 2305 (56,3%) 1634 (39,9%) 153 (3,7%) 0 0
Työntekijä 19 3620 (88,5%) 463 (11,3%) 9 (0,2%) 0 0
Työntekijä 20 3958 (96,7%) 134 (3,3%) 0 0 0
Työntekijä 21 (k) 321 (46,6%) 314 (45,6%) 54 (7,8%) 0 0
Työntekijä 22 2689 (65,7%) 1235 (30,2%) 168 (4,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Mitatun magneettivuon tiheyden maksimiarvo ei ylitä 10 µT kuin kolmessa mittauksessa 
(työntekijät 5, 6, 16), joista kuitenkin kahdessa ylittyy hetkellisesti väestöaltistuksen ICNIRP:n 
suositusarvo 100 µT (työntekijät 6, 16). Molemmissa tapauksissa maksimiarvo on 102,3 µT joten 
arvo voi olla suurempikin johtuen mittarin mittausalueesta (ML-1; 0,01-100 µT, näyttää suurimpana 
arvona 102,3 µT). Työntekijän 6 arvo aiheutui laakerin lämmityksessä induktiolämmittimellä. 
Työntekijä lämmitti laakeria vielä 2 kertaa päivän aikana, jolloin arvot jäivät alle 70 µT. 
Työntekijän 16 arvo syntyi päiväkirjan mukaan aivan mittauksen päätteeksi, kun hän työskenteli 
tietokoneella. Mittauspäiväkirjasta ei pystytä selvittämään, mikä on ollut altistuksen aiheuttaja. 
Työntekijän 5 arvo 24 µT on mittauspäiväkirjaa seuraten aiheutunut vapaa-ajalla oleskelusta 
mikroaaltouunin läheisyydessä mikroaaltouunia käytettäessä. 

Keskiarvo on kaikissa tapauksissa jäänyt alle 1 µT:n suurimman keskiarvon ollessa 0,88 µT 
työntekijällä 17, jolla työaikana altistus oli lähes koko ajan muutaman µT:n tuntumassa. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Kahdessa mittauksessa ylittyi 100  µT 
väliaikaisesti. Kahdessa tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu käytettäessä 
teollisuuskoneita, kuten induktiolämmittimiä. 

Liitteessä 2 on esitetty metalliteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 

Metalliteollisuuden esimerkki 3
Metalliteollisuuden esimerkki 3 on työntekijä 6. Kuvassa 5.7 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 
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Kuva 5.7. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työtekijä 6).
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on kolme selvästi muita suurempaa arvoa. Yksi mitattu 
arvo ylittää 100 µT. Kaikki kolme arvoa aiheutuivat induktiolämmittimestä. Työntekijä oli käyttänyt 
induktiolämmitintä laakereiden asentamiseen, jolloin laakeria lämmitetään akselille kiinnittämistä 
varten. 

Kuvassa 5.8 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.8. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista.
Suurin mitattu arvo on sama kuin mittarin suurin näyttämä, 102,3 µT. Magneettikenttä on saattanut 
olla suurempi kuin mittarin mittaama suurin arvo. Keskiarvo on 0,36 µT ja keskihajonta 3,52 µT. 
Keskihajonta on jopa kymmenen kertainen verrattuna keskiarvoon, mistä voi päätellä 
mittaustulosten vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn 
jakauman perusteella välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 10,23 
µT. 

Metalliteollisuuden esimerkki 4
Metalliteollisuuden esimerkki 4 on työntekijä 11. Kuvassa 5.9 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.9. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 11).
Kuvasta voidaan havaita, että altistus ei sisältänyt kovinkaan merkittäviä suuruisia arvoja. Kaikki 
arvot olivat alle 2 µT. Kotimatkalta mitattiin suurin arvo, jolle ei löytynyt selitystä. Näin pienien 
arvojen lähteiden tarkempi selvittäminen pelkän mittauspäiväkirjan avulla on käytännössä lähes 
mahdotonta. 

Kuvassa 5.10 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.10. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 11).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 1,78 µT, keskiarvo 0,10 µT ja keskihajonta 
0,08 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
varsin vähän. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella välille 
0% - 10%. Tässä mittauksessa myös välille 10% - 20% osuu merkittävä määrä mittauksen 
tuloksista. Kyseiset välit tarkoittavat tässä mittauksessa väliä 0 - 0,18 µT ja 0,18 - 0,36 µT. 

5.1.3 Mittaukset paperiteollisuudessa
Paperiteollisuudessa altistusmittaukset suoritettiin 22 työntekijälle, keskeytyneitä mittauksia oli 9. 
Mittauksiin käytettiin kolmea Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria (mittausalue 0,01-100 µT 
ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.5 on yhteenveto paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot 
sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.6 on kooste paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien mittausarvojen 
jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja >100 µT. 



Taulukko 5.5. Yhteenveto paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT
Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Työntekijä 1 30.5.2000, ilta 0,02 2,09 0,16 0,13 0,14
Työntekijä 2 30.5.2000, ilta 0,02 26,6 0,14 0,06 1,08
Työntekijä 3 30.5.2000, ilta 0,02 70,2 0,14 0,04 2,11
Työntekijä 4 12.6.2000,ilta (k) 0,05 0,4 0,15 0,13 0,06
Työntekijä 5 12.6.2000,ilta (k) 0,03 1,26 0,18 0,16 0,09
Työntekijä 6 12.6.2000,ilta 0,01 1,94 0,12 0,03 0,21
Työntekijä 7 13.6.2000, ilta 0,01 102,3 0,16 0,07 1,97
Työntekijä 8 13.6.2000, ilta (k)      
Työntekijä 9 13.6.2000, ilta (k) 0,03 6,65 0,1 0,06 0,31
Työntekijä 10 4.9.2000,aamu 0,02 5,19 0,21 0,12 0,21
Työntekijä 11 4.9.2000,aamu 0,02 6,63 0,85 0,3 0,94 
Työntekijä 12 4.9.2000,aamu (k) 0,1 1,3 0,34 0,35 0,13
Työntekijä 13 5.9.2000,aamu 0,02 7,47 0,15 0,04 0,22
Työntekijä 14 5.9.2000,aamu (k) 0,02 12,3 0,33 0,07 0,5
Työntekijä 15 5.9.2000,aamu 0,01 2,25 0,09 0,03 0,17
Työntekijä 16 6.9.2000,aamu (k)      
Työntekijä 17 13.9.2000,aamu (k) 0,03 3,15 0,3 0,27 0,23
Työntekijä 18 13.9.2000,aamu 0,01 3,2 0,17 0,03 0,21
Työntekijä 19 13.9.2000,aamu 0,02 3,13 0,1 0,03 0,18
Työntekijä 20 4.10.2000,aamu 0 8,6 0,2 0,1 0,32
Työntekijä 21 4.10.2000,aamu (k) 0 6,8 0,22 0,1 0,28 
Työntekijä 22 4.10.2000,aamu 0,01 3,04 0,18 0,04 0,28
(k): mittaus keskeytynyt
1 JOHDANTO
Sähkö- ja magneettikentille altistumisesta on oltu kiinnostuneita siitä lähtien, kun syntyi epäilyjä 
sähkö- ja magneettikenttien mahdollisista terveysvaikutuksista. Altistumista on sinänsä vaikea 
tutkia, koska ihmiset oleskelevat erilaisissa paikoissa elämänsä aikana ja täysin kattavasti ei tätä 
koko elämän kattavaa altistusta voidaan seurata. Jokatapauksessa on tarkeää yrittää selvittää 
altistumista. 

Euroopan unionin neuvosto (EU) on julkaissut suosituksen väestön sähkömagneettisille kentille (0 
Hz - 300 GHz) altistumisen rajoittamiseksi. Suositus perustuu ICNIRP:n (International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection) suositukseen väestön altistuksen enimmäisarvoista, jonka 
mukaan 50 Hz kentille altistumisen enimmäisarvot ovat väestölle 5 kV/m ja 100 mT ja 
työntekijöille 10 kV/m ja 500 mT. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päivittää 
parhaillaan vanhaa STM:n päätöstä ionisoimattoman säteilyn enimmäisarvoista. Tavoitteena on 
myös antaa väestön altistuksen suositusarvot pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille. 

Euroopan unionin neuvoston suosituksen tähden on syntynyt selvä tarve tutkia, minkälaisille 



kentille ihmiset altistuvat käytännössä ja miten altistumista voitaisiin määrittää. 

Tampereen teknillisessä korkeakoulussa (TTKK) on tutkittu sähköjärjestelmien pientaajuisia sähkö- 
ja magneettikenttiä jo pitkään. Alkuvaiheessa tutkimukset suuntautuivat sähkö- ja magneettikenttien 
terveysvaikutuksiin. Tutkimuksen painopiste on vuosien myötä siirtynyt kuitenkin yhä enemmän 
teknisten aiheiden suuntaan, kuten pientaajuisten magneettikenttien tekniseen mittaamiseen ja 
laskentaan sekä kenttien aiheuttamiin häiriöihin ja kenttien vähentämiseen. 

TTKK:ssa on ollut käynnissä projekti "Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien 
vähentämiseksi sähkön siirrossa ja jakelussa” 1.6.1998 - 31.12.2000 välisen ajan. Hankkeessa on 
keskitytty kahteen aihealueeseen: kiinteistömuuntamoiden magneettikenttien pienentämiseen sekä 
sähkö- ja magneettikenttämittausten laadun parantamiseen. 

Osana aluetta ”Sähkö- ja magneettikenttämittausten laadun parantaminen” on kirjoitettu tämä 
raportti. Sen tavoitteena on ollut lähinnä etsiä erilaisia menetelmiä tutkia altistumista ja kokeilla 
käytännössä altistumisen mittaamista. Mitään täysin kattavia ratkaisuja ei ole ollut tarkoituksena 
kehittää, koska aikaisempia tutkimuksia altistuksen määrittelystä ei ole laajasti tehty, ja yhden 
tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista käsitellä kaikkia altistumistilanteita. 

Tässä raportissa on ensin esitelty, minkälaisia tuloksia aikaisemmissa altistustutkimuksissa on saatu 
ja sen jälkeen on kuvattu, miten TTKK:ssa on altistumismittauksia toteutettu ja minkälaisia tuloksia 
on saatu. Lopuksi on esitetty kokeilun perusteella johtopäätöksiä siitä, miten jatkossa asiaa 
voitaisiin edelleen kehittää ja soveltaaa käytäntöön. 

1.1 Mittaamista koskevia standardeja
Tällä hetkellä pientaajuisille magneettikentille altistumiseen liittyviä kansainvälisiä standardeja 
valmistellaan useissa työryhmissä. IEC:llä on voimassa oleva altistumista koskeva standardi. 
Standardissa IEC 61786 kuvataan melko yleisellä tasolla altistumisen mittaamista. Yleisiä 
pientaajuisten magneettikenttien mittausperiaatteita on kuvattu standardissa IEEE Std 1460-1996. 
Mittausperiaatteet määrittävät myös altistumisen mittaamista. /7,6/ 

IEEE Std 1460-1996 sisältää kuvauksen kvasistaattisten magneettikenttien ominaisuuksista. 
Standardissa esitetään ohjeita magneettikenttämittarien ominaisuuksista, tyypillisten mittausten 
tavoitteet kenttien kuvaamiseksi ja menetelmät niiden toteuttamiseksi. /7/ 

IEC 61786 standardi sisältää vastaavia asioita kuin IEEE-standardi, mutta erityisesti 
ihmisaltistuksen kannalta tarkasteltuna. Standardissa asetetaan vaatimukset mittausvälineille ja 
annetaan ohjeita mittauksiin. Standardissa käsitellään pysyvän tilan kvasistaattisten 
magneettikenttien tehollisarvojen mittaamista rajoittuen taajuusalueelle 15 Hz - 9 kHz. 
Mittausalueissa rajoitutaan magneettikentällä 100 nT - 100 µT. Standardissa käsitellään itse 
mittausten lisäksi myös mittarien kalibrointia. /6/ 

Kumpikaan standardi ei anna yksityiskohtaisia ohjeita mittaustapojen ja -menetelmien suhteen, 
koska mittausympäristöt ja mittausten tavoitteet poikkeavat toisistaan paljon. Ihmisten altistusta 
tarkasteltaessa on olennaista huomioida mittausta suunniteltaessa, millä alueilla ja kuinka kauan 
ihmiset mahdollisesti oleskelevat. IEC standardin mukaan tulisi huomioida mittausten sijainti 
suhteessa ihmiseen, esimerkiksi pään, vartalon tai lantion alueella. /6/ 

2 MAGNEETTIKENTÄT JA NIILLE ALTISTUMINEN
Sähkö- ja magneettikentät ovat osa sähkömagneettisen säteilyn spektriä. Kuitenkin 
sähköjärjestelmän aiheuttamasta ionisoimattomasta sähkömagneettisesta säteilystä ei yleensä 
käytetä sanaa säteily, vaan puhutaan sähkö- ja magneettikentistä, sillä 50 Hz taajuudella 
aallonpituus λ on hyvin suuri (λ=6000 km) ja Planckin vakion ja taajuuden avulla laskettu fotonin 
energia (3,31×10-32 J) merkityksettömän pieni verrattuna molekyylien sidosenergioihin tai niiden 
lämpöenergiaan /11,14/. Kuvassa 2.1. on esitetty koko sähkömagneettisen säteilyn spektri. 

http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/14/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/11/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/6/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/6/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/7/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/6/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/7/


Kuva 2.1 Sähkömagneettisen säteilyn spektri. 50 Hz kentät ovat lähes yksinomaan ihmisen 
kehittämien teknisten laitteiden aiheuttamia.

2.1 Magneettikentän ominaisuuksia
Sähkövarausten liike eli sähkövirta synnyttää ympärilleen magneettikentän. Pitkässä suorassa 
johtimessa kulkevan sähkövirran I aiheuttama magneettikentän voimakkuus H etäisyydellä r 
johtimesta on 

(1)

Magneettikentän voimakkuus ilmoitetaan ampeereina metriä kohti (A/m). Magneettikenttä voidaan 
kuvata myös toisella suureella, jota kutsutaan magneettivuon tiheydeksi. Magneettivuon tiheys B 
riippuu väliaineesta ja magneettikentän voimakkuudesta H seuraavasti 

B=µH=µ0µrH (2)
missä µ on väliaineen permeabiliteetti,

µο on tyhjön permeabiliteetti (4πx10-7 H/m) 
ja
µr on väliaineen suhteellinen permeabiliteetti.

Magneettivuon tiheyden yksikkö on tesla (T). Kudosten magneettisia ominaisuuksia kuvaava 
suhteellinen permeabiliteetti µr on melko tarkasti 1, joten biologisen materiaalin permeabiliteetti on 
lähes sama kuin tyhjön (µ ≈ µο). Tästä seuraa, että magneettikenttään viety epämagneettinen 
kappale ei muuta alkuperäistä kenttää kuten sähkökentän tapauksessa. Sähkökentälle tyypillistä 
deformaatiovaikutusta ei tapahdu. 

Vain ferromagneettisten materiaalien kuten raudan, nikkelin ja koboltin permeabiliteetti poikkeaa 
niin paljon tyhjön permeabiliteetista, että merkittävää deformaatiota tapahtuu. Magneettikenttä ei 
myöskään vaimene tavallisissa rakennusmateriaaleissa. 

Magneettikentän voimakkuutta H = 1 A/m vastaa ilmassa yhtälön 2 perusteella magneettivuon 
tiheys B = 1,26×10-6 T = 1,26 µT. 

Myös magneettikenttää voidaan kuvata kenttäviivoilla. Jos suoran, pitkän johtimen virta on 1000 A, 
magneettivuon tiheys B 1 metrin etäisyydellä on 200 µT (kuva 2.2.). 

Kuva 2.2 Suoran virtajohtimen ympärillä esiintyvä magneettikenttä (B on magneettivuon tiheys, 
I on johtimessa etäisyydellä r kulkeva virta).

Muuttuvalla magneettikentällä on kyky indusoida väliaineeseen sähkökenttä. Tämä sähkökenttä 
puolestaan aiheuttaa johtavassa väliaineessa sähkövarausten liikkeen eli sähkövirran, jonka 
aiheuttama magneettikenttä pyrkii vastustamaan ulkoisen magneettikentän muuttumista. 
Indusoituneita virtoja kutsutaan pyörrevirroiksi. Tämän ilmiön yhteydessä energiaa muuttuu myös 
lämmöksi. Ilmiö on sitä voimakkaampi, mitä nopeammin magneettikenttä muuttuu eli mitä 
suuremmasta taajuudesta on kysymys. 50 Hz taajuudella esimerkiksi kudoksiin indusoituneet virrat 
ovat erittäin pieniä. 

Magneettikenttä on suoraan verrannollinen johdon virtaan nähden. Johdon kuormituksen (virran) 
vaihteluista johtuen myös kentän taso johdon ympäristössä vaihtelee ajan suhteen (IEEE, 1988). 
Magneettikenttää onkin käsiteltävä ajasta riippuvana tilastollisena suureena. Keskimääräistä kenttää 



ei voida määrittää hetkellisillä mittauksilla tai laskelmilla yhtä luotettavasti kuin sähkökentän 
tapauksessa. Toisaalta deformoitumisilmiö ei aiheuta normaalitilanteissa magneettikentän 
määrityksessä ongelmia. 

2.2 Aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia magneettikenttäaltistuksesta
Magneettikentille altistumista on tutkittu kokonaisuudessaan melko vähän. Altistumista on arvioitu 
varsin paljon osana epidemiologisia tutkimuksia, mutta laajoja, koko väestöä koskevia 
altistusmittauksia ei ole tehty. Seuraavassa esitellään erilaisia tutkimuksia, joissa on pyritty 
selvittämään altistumista. 

2.2.1 Sähkö- ja magneettikentät sähkönsiirrossa
Osana terveysvaikutustutkimusta tutkittiin 27 työntekijän altistuminen sähköjärjestelmien 
aiheuttamille sähkö- ja magneettikentille erilaisissa ympäristöissä; 110 kV, 220 kV ja 400 kV 
sähköasemat ja 110 kV voimansiirtojohdot. Työntekijät tekivät mittausten aikana normaaleja 
työtehtäviään. Mittauksien suorittaja kirjasi työntekijän sähkö- ja magneettikenttäaltistuksen. 
Mittaustulokset on esitetty taulukossa 2.1. Sähkökentän suurin mitattu arvo oli 11,2 kV/m ja 
magneettikentän suurin mitattu 15,43 µT. 

Taulukko 2.1 Esimerkkimittaustuloksia työntekijöiden sähkö- ja magneettikenttäaltistuksesta 
erilaisissa työympäristöissä. /12/

Työn kuvaus (työntekijöiden määrä) Sähkökenttä E,
kV/m

Magneettikenttä B,
µT

Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (3) 0,35 - 1,12 1,72 - 3,47
Kaapelien asennus, lähellä 110 kV kytkinkenttää ja johtoa, 
(1)

0,35 1,97

Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,87 2,66
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,85 - 0,87 2,64 - 2,66
Muuntajakentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 1,3 2,11
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,14 0,57
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,85 2,64
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,14 - 0,26 0,97 - 1,02
Kytkinkentän laajennus, 110 kV ja 400 kV sähköasema, (1) 2,78 - 10,21 2,40 - 10,92
Kytkinkentän kunnossapito, 220 kV kytkinkenttä, (2) 5,57 - 7,44 4,42 - 6.89
Kytkinkentän laajennus, 110 kV ja 400 kV kytkinkenttä, (1) 2,78 - 11,2 2,40 - 16.2
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,54 1,90
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,54 1,90
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,58 2,01
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,55 2,01
Aseman laajennus, 110 kV sähköasema, (1) 2,95 2,20
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (1) 1,53 - 8,45 1,43 - 10,92
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (1) 1,53 - 8,64 1,43 - 10,92
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 7,26 - 8,64 6,16 - 15,43
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 7,21 - 9,18 6,30 - 10,93
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 6,83 - 8,62 4,74 - 8,71
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2.2.2 Sydämentahdistinta käyttävät työntekijät sähkömagneettisessa ympäristössä
Tässä tutkimuksessa tutkittiin sähkö- ja magneettikenttäaltistusta työntekijöiltä (n=10), joilla oli 
sydämentahdistin tai elimistöön sijoitettava rytminsiirtolaite. Kentät oli mitattu etukäteen, jotta 
voitiin taata potilaille työympäristön olevan vaaraton ennen työn aloittamista. Mittaukset tehtiin 
pitkäaikaismittarilla Radians Innova ML-1 ja hetkellismittarilla Holaday Industries HI-3604. 
Taulukossa 2.2 on esitetty työtehtävät ja mitatut magneettikentät. /15/ 

Taulukko 2.2. Mittaustuloksia sähkö- ja magneettikentistä esimerkkitöissä. Työntekijöillä oli 
tahdistin tai rytminsiirtolaite. /15/

Työ/Työpaikka Lähde Magneettikenttä B, µT Sähkökenttä E, kV/m
Autokorjaamo Hiomakone 200 0,2
Hitsaamo Hitsaus 5000 0,05
Sähköasema Generaattorit 200 - 300 0,002 - 0,04
Generaattorin testaus Kaapelit 100 - 600 0,05
Ainetta rikkomaton testaus
(Non-destructive testing)

Magnetointiväline 300 - 1000 0,11

Terästehdas, tarkastus Valokaariuuni 1000 0,2
Ratatyö Kaapelit 2 - 10 2,0

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sähkö- ja magneettikentät voivat olla ongelma ja aiheuttaa 
häiriöitä sellaisissa ympäristöissä, joissa altistuksen suositusarvot ylitetään. ICNIRP:n altistuksen 
suositusarvot on ylitetty; hitsaamossa (5000 µT), generaattorin testauksessa (100 - 600 µT), ainetta 
rikkomattomassa testauksessa (300 - 1000 µT) ja terästehtaassa (1000 µT). Hitsaus perustuu 
hitsauslaitteen kautta menevän suuren virran aiheuttamaan lämpövaikutukseen. Virta aiheuttaa 
taulukossa esitetyn 5000 µT magneettikentän. 

2.2.3 Työntekijöiden altistus suurjännitejärjestelmien 50 Hz sähkö- ja magneettikentille
Hetkelliset sähkö- ja magneettikenttämittaukset
Mäkinen ym. /13,16/ ovat mitanneet sähköasemien ja voimalaitosten sähkö- ja magneettikenttiä 
työskentelytiloissa. Esimerkkejä voimalaitoksen ja sähköaseman magneettikenttien 
mittaustuloksista on esitetty taulukossa 2.3. /13,16/ 

Taulukko 2.3. Esimerkkimittaustuloksia voimalaitoksen ja sähköaseman magneettikentistä. /
13,16/

Mittauspaikka
Mittauspisteiden
lukumäärä

Magneettikenttä B, µT
Maksimi Minimi Keskiarvo Keskihajonta

Magnetointihuone 10 14 1 7 4
Generaattori 10 35 7 23 11
Putkikisko 8 53 42 51 4
Konekatkaisija 4 156 148 153 3
400 kV hoitokäytävä 8 28 7 15 7
Päämuuntaja 12 64 7 28 20
6 kV sisäkytkinlaitos 8 37 1 13 13
0,4 kV sisäkytkinlaitos 8 6 0,5 2 2

Taulukon 2.3 mittaukset tehtiin 15 kV:n jännitetasolla. Lähellä muuntajaa olevat mittauspisteet 
olivat yhden metrin etäisyydellä muuntajasta ja yhden metrin korkeudella maasta. 

http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/16/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/13/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/16/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/13/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/16/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/13/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/15/
http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/15/


Pitkäaikaismittaukset
Mäkinen ym. /13,16/ ovat tehneet pitkäaikaismittauksia sähköasemilla ja voimalaitoksissa. Tässä 
tutkimuksessa oli mukana 93 vapaaehtoista työntekijää. Työntekijät oli jaettu neljään ryhmään 
heidän työpaikkkansa ja työkuvauksensa mukaan. Ryhmät olivat valvomo-, voimalaitos-, 
sähköasema- ja voimajohtotyöntekijät. Jokaisella työntekijällä oli muutaman päivän ajan mittari, 
joka mittasi koko ajan sähkö- ja magneettikenttiä. 

Tässä tutkimuksessa neljän työntekijäryhmän altistusmittaukset tehtiin taskussa kannettavalla 
IREQ-annosmittarilla. Annosmittaria kannettiin rintataskussa tai vastaavassa paikassa, joten 
kaikkien mittausten tulkintaan käytettiin vahvistuskerrointa 2,5 mittaajan vaikutuksen 
poistamiseksi. Jälkeenpäin mittaustulokset vietiin tietokoneelle mittaustulosten analysointia varten. 
Sähköasemien mittaustulosten keskiarvot on laskettu 12 työntekijän ryhmältä ryhmän 
keskimääräisenä altistuksena. Muilla työpaikoilla mittaustulosten keskiarvot on laskettu kaikkien 
mittauksiin osallistujien tulosten keskiarvona. Eri ryhmien sähkö- ja magneettikenttien 
mittaustulosten päivittäiset keskiarvot on esitetty taulukossa 2.4 /13,16/. 

Taulukko 2.4. Eri työntekijäryhmien sähkö- ja magneettikenttämittaustulosten keskiarvot ja 
suurimmat arvot. /13,16/

Ryhmä
(henkilöiden 
määrä)

Mittauspaik-
kojen määrä

Mitatut työ-
tunnit, h

Magneettikenttä B, µT Sähkökenttä E, kV/m

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi

Valvomo (9) 4 255 0,9 75 0,013 1,5
Voimalaitos (45) 10 1000 1,5 150 0,019 6
Sähköasema (20) 14 515 1,4 >400 0,084 24
Voimajohto
(110-400 kV) (19)

6 495 2,6 75 0,58 48

Pitkäaikaismittaustulokset osoittivat, että sähköasemilla ja lähellä kaapeleita sähkökenttäaltistuksen 
suositussarvot (10 kV/m 50 Hz:llä) ylittyivät ajoittain. Ryhmään voimajohtotyöntekijät kuului 110 – 
400 kV johdoilla työskenteleviä johtoasentajia. Asennustöissä mitattu suurin arvo oli 48 kV/m. 
Tulosten keskiarvot pysyivät suositusarvojen alapuolella. 

2.3 Altistuminen voimajohtojen kentille
Helsingin Yliopiston kansanterveystieteen laitos ja Imatran Voima Oy (IVO) selvittivät 
suomalaisten altistumista 110-400 kV voimajohtojen magneettikentille tutkiessaan voimajohtojen 
lähellä asuvien syöpäriskiä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten paljon rakennuksia sijaitsi 
voimajohtojen läheisyydessä, miten rakennukset sijaitsivat johtoihin nähden ja millaisia 
magneettikenttiä voimajohdoista niihin ja ympäristöön aiheutui /5/. Rakennuksiin lasketut 
magneettikentät liitettiin asukkaisiin syöpärekisteritutkimusta /17/ varten. Tutkimus toteutettiin 
yhdistelemällä voimajohto-, rakennus- ja henkilörekistereitä. Tutkimuksessa mukana olleen 
johtoverkon pituus oli noin 90 prosenttia Suomen kantaverkon johtopituudesta vuonna 1989 /4/. 

Keskimääräinen vuosittainen magneettikenttä laskettiin johtojen kuormitushistoria- ja tyyppitietojen 
perusteella vuosilta 1970 - 1989. Rakennusten magneettikentät yhdistettiin asukkaisiin. Näin saatiin 
385000 altistuneiden henkilöiden perusjoukko. Perusjoukko oli kooltaan noin 7 prosenttia koko 
tutkimusjakson väestöstä ja siihen kuuluivat henkilöt, jotka jonakin vuonna olivat asuneet 
rakennuksessa, johon oli laskettu vähintään 0,01 µT keskimääräinen magneettikenttä. 

Tutkimuksen mukaan voimajohtojen lähellä on suhteellisen vähän rakennuksia ja niihin johdoista 
aiheutuneet magneettikentät ovat yleensä pieniä. Kuvassa 2.3 on esitetty rakennusten lukumäärät 
110 - 400 kV johtojen läheisyydessä sekä niiden voimajohtoperäiset keskimääräiset magneettikentät 
vuodelta 1989. Johtojen välittömässä läheisyydessä rakennustiheys on pieni. Noin 5600 
rakennuksessa (10%) voimajohdon aiheuttama keskimääräinen magneettivuon tiheys ylitti 0,1 µT ja 
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yli 0,1 µT rakennuksissa asui noin 16000 henkiloä. Yli 1 µT magneettikentässä sijaitsevia 
rakennuksia havaittiin 400. Noin 500 henkilöä altistui yli 1 µT keskimääräiselle kentälle 
asunnossaan /5/. 

Kuva 2.3 Alle 200 m päässä johdoista sijaitsevien rakennusten jakautuminen etäisyyden ja 
keskimääräisten magneettivuon tiheyksien suhteen vuonna 1989. /5/

Vuosien 1970-1989 välisenä aikana noin 23000 henkilöllä vuoden keskimääräinen altistuminen 
ylitti 0,1 µT jonakin vuonna, jolloin henkilö asui voimajohdon läheisyydessä. Kuvassa 2.4 on 
esitetty henkilöiden kertymä magneettivuon tiheyden suhteen. 

Kuva 2.4. Henkilöiden kertymä magneettivuon tiheyden suhteen vuonna 1989. /5/
Voimajohtojen läheisyydessä asuvien henkilöiden magneettikenttäaltistukseen vaikuttaa myös se, 
missä he liikkuvat ja rakennusten altistuminen ei kuvaa heidän kokonaisaltistumistaan. 

3 MAGNEETTIKENTILLE ALTISTUMISMITTAUKSET
Altistusmittauksissa on tavoitteena selvittää, minkä suuruisiin kenttiin väestö, työntekijäryhmä tai 
yleisö altistuu, tai selvittää vuontiheyden annosta. Työntekijän työperäistä altistusta tai yleisön 
altistusta voidaan mitata pitkäaikaismittarilla. Altistusta voidaan myös arvioida, kun tunnetaan 
tiloissa vallitseva kentän taso hetkellismittauksin ja tiedetään kohdehenkilön sijainti eri aikoina. /8/ 

3.1 Altistusmittaus pitkäaikaismittarilla
Altistusmittaus voidaan suorittaa pienellä kannettavalla mittarilla, joka mittaa tutkittavat 
kenttäparametrit. Altistusmittari tallentaa vuontiheysmittausten tulokset, yleensä magneettivuon 
tiheyden resultanttiarvon muistiinsa. Mittauksen jälkeen aineisto puretaan tietokoneelle. Mittaria 
voidaan kantaa esimerkiksi vyölaukussa. Kuvassa 3.1 on esitetty mittausta, jossa mittari on 
sijoitettu vyölaukkuun. Mitattava henkilö pitää päiväkirjaa toiminnastaan eri aikoina. Päiväkirjaa ja 
mittaustuloksia voidaan sitten myöhemmin verrata. /8/ 

Kuva 3.1. Altistusmittaus vyölaukkuun sijoitetulla pitkäaikaismittarilla. /8/
Yksittäiset mittaukset voivat kestää muutamasta tunnista useisiin päiviin. Näytteenottovälille sopiva 
arvo määräytyy altistusmittauksen tavoitteiden ja mittauksiin käytettävän mittarin ominaisuuksien 
mukaan. Näytteenottovälin pituuteen vaikuttaa esimerkiksi se, arvioidaanko työtunteja, työpäiviä, 
työviikkoja vai kokonaisia viikkoja mittarien muistikapasiteetista riippuen. Välin valintaan 
vaikuttaa myös se, että suuremmilla näytteenottoväleillä yksittäiset lyhyet kenttäaltistukset saattavat 
jäädä kokonaan huomioimatta, mutta taas lyhyellä näytteenottovälillä mittarin muisti täyttyy 
nopeasti. 

Tällä mittauksella saadaan selville, miten kyseinen henkilö altistuu magneettikentille. Kattavampiin 
tutkimuksiin voidaan valita otos tietystä ihmisryhmästä, jota ryhmän sisällä voidaan vertailla 
esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan altistuksia. Toisaalta eri ryhmien välisiä tietoja voidaan vertailla 
keskenään. /1,2/ 

Yksittäisen henkilön altistukseen sisältyy paljon satunnaisia piirteitä. Koska henkilölle 
suoritettavassa pitkäaikaismittauksessa saadaan altistus ainoastaan mittausajalta, on suoritettu 
mittaus vain otos todellisesta altistuksesta. Tästä syystä altistusta tarkastellaan usein tilastollisin 
menetelmin. Altistumista tutkittaessa voidaan tarkkailla esimerkiksi keskimääräistä vuontiheyttä 
(keskiarvo, mediaani), kentän ajallista vaihtelua ja hajontaa, maksimialtistusten suuruutta, tietyn 
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vuontiheyden ylittävää aikaa tai kumulatiivista annosta eli altistusajan ja vuontiheyden tuloa /10/. 
Kuvassa 3.2 on esitetty esimerkki altistusmittauksen tuloksesta viikon mittauksen aikana. 

Kuva 3.2. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus viikon mittauksen aikana. /8/
Kuvassa 3.3 on esitetty mittarin ohjelman tuottama koko aineiston mittaustulosten jakaumasta 
kymmenen prosentin jaolla oleva histogrammi ja tilastollisia arvoja. 

Kuva 3.3. ML-1 ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista. /8/
Edellä esitetyssä kuvassa 3.3 tilastollisina tunnuslukuina on esitetty mittauksen suurin arvo (max. 
value), pienin arvo (min. value), mediaani (median), aritmeettinen keskiarvo (mean), keskihajonta 
(Std. dev.), 25%-arvo (L. Q. = lower quartile; arvoista 25% tätä arvoa pienempiä), 75%-arvo (U. Q. 
= upper quartile) ja ajan suhteen integroitu annos (integrated dose). Tulokset on saatu 
pitkäaikaismittariin liittyvällä ohjelmistolla. 

3.2 Altistuksen arviointi hetkellismittausten perusteella
Altistuksen määrittäminen hetkellismittauksin voidaan tehdä laskemalla koehenkilön 
kenttäaltistuksesta aikapainotettu keskiarvo, TWA (time weighted average). Sen määrittäminen 
tapahtuu suorittamalla tilamittaus niistä huoneista tai työpisteistä, joissa mitattava henkilö viettää 
osan päivästä. Tämä voidaan tehdä viiden pisteen menetelmällä josta lasketaan keskiarvo (Bi). /3/ 

Lisäksi mitattava henkilö pitää mittausajasta päiväkirjaa, josta selviää kussakin huoneessa vietetty 
aika (ti). Lisäksi päiväkirjasta selviää se aika, jota ei ole vietetty mitatuissa paikoissa. Tämä aika 
aiheuttaa TWA:han epätarkkuutta. 

Jokaisen tilan osalta keskiarvo ja siellä vietetty aika kerrotaan keskenään ja tulon arvot lasketaan 
yhteen, jolloin saadaan mitattavan henkilön magneettikenttäannos tarkasteluaikana. Kun tämä 
kokonaisannos jaetaan tarkasteluajalla, saadaan aikapainotettu keskiarvo. Aikapainotettu keskiarvo 
saadaan yhtälöllä: 

(4)

missä ti on paikassa i vietetty aika ja

Bi on paikan i magneettivuon tiheys.
Esimerkiksi on laskettu TWA, kun aikuinen henkilö oleskelee kuvan 3.4 omakotitalossa lauantain 
ajan. Omakotitalossa on mitattu TWA:n laskemiseen tarvittava magneettikenttäarvo. 
Magneettikenttämittaus on tehty mittaamalla jokaisesta huoneesta magneettikenttä viidestä pisteestä 
ja laskemalla niistä keskiarvo. Mittauspisteet ovat huoneen keskellä ja huoneen kulmien avulla 
määritettävien diagonaalien neljänneksien kohdalla. 

Kuva 
3.4.

Omakotitalon huoneiden mittauspisteet. Mitatuissa huoneissa käytössä olleet laitteet 
olivat: A jääkaappi/pakastin, B liesi, C mikroaaltouuni, D leivänpaahdin, E televisio, F 
videopeli, G sähköurut, H CD-soitin, I matkapuhelimen laturi, J pöytälamppu ja K radio

Tarkasteltavan aikuisen henkilön viettämät ajat omakotitalon tietyissä tiloissa saatiin mitattavan 
henkilön omista arvioista. TWA:n laskentaan liittyvät lukuarvot on esitetty taulukossa 3.1. 
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Taulukko 3.1. Om.akotitalon magneettivuon tiheydet eri huoneissa ja huoneissa vietetyn ajan 
arvio.

Huone Magneettikenttä, B
Keskiarvo, µT Huoneessa vietetty aika,h

Keittiö 0,07 3
Olohuone 0,09 6
Työhuone 0,05 3
Makuuhuone I 0,03 8

Taulukossa 3.1 esitetyt magneettikenttämittaukset on tehty asunnossa sellaisen virtakuormituksen 
aikana, joka oli mittauspaikalle tultaessa. Sähkölaitteita ei ole sammutettu eikä niitä ole kytketty 
mittauksen ajaksi. Huoneessa vietetty aika perustuu mittausesimerkissä mitattavan henkilön 
arviointiin. Asunnon sisätiloissa on vietetty 20 tuntia ja neljä tuntia muualla. 

Taulukon 3.1 arvot sijoitetaan yhtälöön 4 seuraavasti 

Arvojen perusteella saatiin aikapainotetuksi keskiarvoksi 0,06 µT. 

Aikapainotetulle keskiarvolle voidaan laskea myös tyypin B epätarkkuus seuraavalla yhtälöllä 

(5)

missä
 on asunnosta poissaoloaika,

 on epätarkkuus huoneissa vietetyissä ajoissa,

 on magneettivuon tiheyden mittausepätarkkuus ja

 on magneettivuon tiheyden keskiarvo eri huoneista.
Kun epätarkkuus huoneissa vietetyissä ajoissa on yksi tunti, asunnon tilojen ulkopuolella vietetty 
aika on neljä tuntia ja magneettivuon tiheyden mittauksen epätarkkuus on 0,02 µT, saadaan 
epätarkkuudeksi 55%. 

Epätarkkuus on laskettu koko vuorokaudesta (24 h), koska tavoitteena oli määrittää altistus koko 
päivältä. Jos tavoitteena olisi ollut altistumisen määritys kotona, olisi epäyhtälön keskimmäisessä 
osassa ensimmäisen ja toisen termin nimittäjässä käytetty 24 tunnin asemasta 20 tuntia. 

Kun mittaustulos kerrotaan saadulla epätarkkuudella, saadaan tyypin B epätarkkuudeksi 0,04 µT. 
Mittaustulos voidaan siten esittää muodossa 0,06 ± 0,04 µT. 

4 ALTISTUSMITTAUSTEN TOTEUTUS KÄYTÄNNöSSÄ
4.1 Altistustilanteiden määrittäminen
Altistus voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin sen mukaan, missä altistuminen tapahtuu, esimerkiksi 
vapaa-ajan altistus tai työaltistus. Lisäksi asiaa voidaan tarkastella henkilöryhmittäin. Tässä 
projektissa altistustilanteet ja koehenkilöt ryhmiteltiin työaltistukseen ja vapaa-ajan altistukseen. 
Lisäksi tarkasteltiin altistusta henkilöryhmittäin. 

Työaltistuksessa tutkimuksen kohteeksi valittiin teollisuuden työympäristöjä (sähköyhtiöt, 
metalliteollisuus, paperiteollisuus ja valmistava sähköteollisuus), joita ei ole aikaisemmin laajasti 
tutkittu. 

Vapaa-ajan altistumisen kohtaan yritettiin löytää erilaisia altistustilanteita, jotka ovat myös 



ajallisesti eripituisia. Tällaisia altistustilanteita ovat muun muassa kodin yleisaltistus, 
kodinkonealtistus, kodin ulkopuoliset harrastukset ja matkustus. Kodin ulkopuolisiin harrastuksiin 
kuuluvat muun muassa urheilu, kulttuuri, opiskeluharrastus, eläinharrastus ja kesämökkeily. 
Matkustamiseen liittyviä altistuksia käsiteltiin muun muassa junalla, autolla, laivalla tai 
lentokoneella matkustettaessa. 

Kuten edellä mainittiin, yhtenä lähestymistapana on tarkastella altistumista henkilöryhmittäin. 
Tällaisia ryhmiä ovat työikäiset, eläkeläiset, lapset ja opiskelijat. Työikäisiin luetaan mukaan 
normaalia työaikaa noudattavien työntekijöiden lisäksi vuorotyöntekijät, pätkätyöntekijät, osa-
aikatyöntekijät ja työttömät. Opiskelijoiksi on määritelty henkilö, jonka opiskelu on täysipäiväistä 
ja se kestää yli yhden kuukauden. 

Näiden eri ryhmien osalta on tehty mittauksia. Kuitenkin tutkimuksen mittaukset on priorisoitu niin, 
että ensisijaisesti on yritetty saada teollisuuden työntekijöiden mittauksia ja muita mittauksia on 
tehty teollisuusmittausten välissä. 

Tutkimuksessa on ollut käytössä Radians Innova Ab:n ML-1 -pitkäaikaismittareita, joissa kolmen 
mittarin mittausalueet olivat 0,01 - 100 µT ja kahden mittarin 0,1 - 1000 µT. Mittaustarkkuus 
kaikissa mittareissa on ±10%. 

4.2 Työntekijämittaukset
Työntekijämittauksien tarkoituksena oli saada selville teollisuuden työaltistus ja vapaa-ajan altistus 
1 vuorokauden ajalta. Altistusmittaukset kestivät yhden vuorokauden. Työntekijämittauskohteiksi 
valittiin yhtiöitä, joiden kanssa TTKK on aikaisemminkin tehnyt yhteistyötä. Lisäksi Tampereen 
aluetyöterveyslaitokselta saatiin sellaisten yhtiöiden yhteystietoja, joissa oli suhtauduttu 
positiivisesti heidän tekemiin mittauksiin. 

Mittaukseen valittiin teollisuuden työympäristöistä sähköyhtiö sekä metalli-, paperi- ja valmistavaa 
sähköteollisuutta. Yhtiöt valittiin lähinnä Tampereelta tai naapurikunnista, jotta mittaajien ei 
tarvinnut matkustaa pitkiä matkoja mittausten aikana. Yksi yhtiö ei ollut läheltä Tampereetta. Siellä 
yhteyshenkilö hoiti mittaamisen. 

Alussa oltiin yhteydessä yhteensä 12 yhtiöön. Mittauksiin saatiin mukaan 6 yhtiötä: yksi 
sähköyhtiö, kaksi yhtiötä paperiteollisuudesta, kaksi yhtiötä metalliteollisuudesta ja yksi yhtiö 
valmistavasta sähköteollisuudesta. 

Ensimmäinen kontakti yritykseen tapahtui puhelimella. Myöhemmässä kanssakäymisessä käytettiin 
muitakin yhteydenpitokeinoja, kuten sähköpostia ja telefaxia. 

Ennen ensimmäistä yhteydenottoa yritettiin ottaa selville työsuojelupäällikön tai 
työsuojeluvaltuutetun nimi esimerkiksi puhelinluettelosta tai yhtiön internet -sivuilta. Jos tämä ei 
tuottanut tulosta, yleensä soitettiin yrityksen puhelinkeskukseen ja kysyttiin työsuojelupäällikköä tai 
työsuojeluvaltuutettua puhelimeen. 

Keskustelun aluksi työsuojelupäällikölle tai työsuojeluvaltuutetulle kerrottiin meneillä olevasta 
projektista ”Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön 
siirrossa ja jakelussa” ja annettiin yleistietoa siitä, mitä oli jo saatu aikaan ja mitä projektin edetessä 
tullaan vielä tekemään. Hänelle kerrottiin myös, millaisissa yrityksissä työntekijämittauksia on 
tarkoitus tehdä. Tämän jälkeen kysyttiin, olisiko heidän yrityksensä halukas lähtemään 
tutkimukseen mukaan. 

Jos työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu oli kiinnostunut tutkimuksesta, hänelle kerrottiin 
mittausten toteutuksesta. Mittauksesta kerrottiin, että se alkaa työajan alussa, koehenkilö kantaa 
mittaria mukanaan täyttäen työtehtävistään sekä vapaa-ajan tekemisistään mittauspäiväkirjaa ja että 
mittari haetaan pois seuraavana päivänä. Joissakin yrityksissä kiinnostus mittauksia kohtaan väheni, 
kun mittauksen kerrottiin sisältävän myös vapaa-aikana tapahtuvaa mittausta. Näissä yrityksissä ei 
haluttu ryhtyä vapaa-aikana tapahtuvaan mittaukseen, vaikka kerrottiin koehenkilöksi ryhtymisen 
olevan vapaaehtoista. 



Jos mittauksista oltiin yrityksessä edelleen kiinnostuneita, keskustelun päätteeksi sovittiin tulevasta 
yhteydenpidosta sekä siitä, missä aikataulussa mittauksiin voidaan ryhtyä. Puhelinkeskustelun 
jälkeen yritykseen toimitettiin mittaukseen liittyvää materiaalia telefaxina tai kirjepostina. 

Mittauksien ajankohta sovittiin tarkemmin seuraavassa yhteydenotossa työsuojelupäällikön tai 
työsuojeluvaltuutetun kanssa. Myös yhteyshenkilö sovittiin. Joissakin mittauksissa 
työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu toimi itse yhteyshenkilönä. Joissakin mittauksissa 
työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu valitsi yhteyshenkilön. 

Mittaukset tehtiin ML-1 -pitkäaikaismittareilla, joissa mittausalue oli kahdella mittarilla 0,1 - 1000 
µT ja kolmella mittarilla 0,01 - 100 µT sekä molemmissa mittaustarkkuus ±10%. Mittauksia 
aloitettiin maanantaista torstaihin ja ne purettiin seuraavana päivänä. Yhteyshenkilön avulla 
sovittiin mittauksiin halukkaiden henkilöiden mittausajankohdat. 

Maanantaina mittaukset pyrittiin aloittamaan heti työajan aluksi, koska mittaria ei tarvinnut 
tyhjentää. Muina mittausten aloituspäivinä edelliset mittaukset piti purkaa ennen uuden aloittamista. 

Yhteyshenkilö olivat näyttäneet mittauksiin liittyvän tiedotteen koehenkilöille etukäteen ja 
kertoneet myös mittauksesta yrityksen näkökulmasta. Ennen mittausta työntekijöille selitettiin 
mittauksen tarkoitus ja mitä päiväkirjaan pitää kirjoittaa. Nukkumaan mentäessä mittaria neuvottiin 
säilyttämään esimerkiksi yöpöydällä, mutta ei kuitenkaan minkään sähkölaitteen, esimerkiksi 
lampun tai kelloradion, välittömässä läheisyydessä. Sen lisäksi annettiin mittauksiin liittyvä tiedote 
koehenkilöille kirjallisesti. 

Ensimmäiseksi mittauspäiväkirjaan ja mittauspöytäkirjaan kirjattiin tiedot mittauksesta. 
Mittauspöytäkirjaan merkittiin mittaajan nimi, mittauksen numero, mittauksen aloituspäivä, mittarin 
kellonaika, koehenkilön kellonaika, mittauspaikka, mittarin tunnistetiedot ja näytteenottotaajuus. 
Näytteenottoväli oli mittauksissa 20 s. Mittauspäiväkirjaan merkittiin mittauksen numero. 

Koehenkilön nimestä ja mittauksen numerosta pidettiin erillistä listaa. Lista laitettiin lukittuun 
kaappiin sen jälkeen, kun yrityksessä saatiin kaikki mittaukset valmiiksi. Sen jälkeen 
koehenkilöiden nimiä ei käytetty, vaan heitä käsiteltiin mittauksen numeron avulla. 
Mittauspaikkakohtaan merkittiin yrityksen nimi. 

Kellonaika otettiin sekä mittarista että koehenkilön kellosta. Näin saatiin tarkemmin analysoitua 
mittaustuloksissa mahdollisesti esiintyvät heilahtelut. Koehenkilöille korostettiin aikojen 
tarkkuuden merkitystä, jotta päiväkirjaan merkityistä tapahtumista saataisiin oikeat tulokset. 

Mittarin tunnistetiedot merkittiin mittauspäiväkirjaan, jotta pystyttiin seuraamaan mittarien 
toimintaa. Seurannan perusteella kolmeen mittariin asennettiin muovinen suoja painonappien 
päälle, koska kyseisillä mittareilla mittaukset katkesivat usein. Suojan asentamisen jälkeen 
mittaukset onnistuivat paremmin. 

Tiistaista perjantaihin mittaus alkoi edellisen päivän mittausten purkamisella. Mittaus purettiin 
kannettavalla tietokoneella ML-1 -ohjelmalla. Ohjelman avulla mitatut arvot talletettiin ML-1 
-formaatissa kannettavan tietokoneen kovalevylle. Lisäksi tiedosto kopioitiin levykkeelle. 

Koska mittaus purettiin ML-1 -ohjelmalla, voitiin samalla varmistaa mittauksen onnistuminen. 
Mittauksesta piti löytyä 4096 mitattua arvoa eli mittarin muistin piti tulla täyteen, jos mittaus 
onnistui. Jos mittaus oli katkennut kesken mittauksen, pyrittiin löytämään syy mittauksen 
katkeamiseen. Syy kirjattiin mittauspöytäkirjaan kohtaan lisätietoja. Mittauksen purkamisen 
yhteydessä pyrittiin myös sopimaan uusintamittauksesta. 

Seuraavaksi mittauspäiväkirjaan merkittiin sivunumerot. Mittauspöytäkirjaan kirjattiin mittauksen 
jälkeen, kantoiko koehenkilö mittaria vyölaukussa vai vyöllä, mittauspäiväkirjan sivujen määrä ja 
kyseisen mittauksen tulostiedoston nimi. Tulostiedosto nimettiin mittauksen numeron mukaisesti. 

Kun uusi mittaus saatiin käynnistettyä, näytettiin edellisille koehenkilöille mittauksen tulokset. Jos 
koehenkilö ei ehtinyt katsoa tuloksia kannettavalta tietokoneelta, hänelle lähetettiin postissa 



tulosteet mittauksesta. 

Usein koehenkilöt olivat varsin kiinnostuneita mittauksen tuloksista. Koehenkilölle näytettiin 
tuloksia kannettavan tietokoneen näytöltä ML-1 -ohjelmaa käyttäen. Koehenkilöt halusivat katsoa 
tietokoneen näytöltä mittauspäiväkirjaan kirjaamiensa tapahtumien magneettikenttiä. Tapahtumat 
haettiin mittauspäiväkirjan kellonaikojen mukaan huomioimalla mittarin ja koehenkilön 
kellonaikojen erotuksen. 

Kun yhtiöstä saatiin kaikki mittaukset valmiiksi, yhteyshenkilölle lähetettiin yhteenveto yhtiön 
mittauksista. Yhteenvedossa esitettiin mittauspäivämäärä, magneettikentän suurin ja pienin arvo, 
keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. Koehenkilön nimeä ei esitetty yhteenvedossa. 

4.3 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajan mittauksissa koehenkilöinä oli pääasiassa Tampereen teknillisen korkeakoulun 
sähkövoimatekniikan laitoksen henkilökuntaa. Mittauksia tehtiin kaikkina viikonpäivinä eri 
kellonaikoina. 

Mittaukset tehtiin ML-1 -pitkäaikaismittareilla, joissa mittausalue oli kahdella mittarilla 0,1 - 1000 
µT ja kolmella mittarilla 0,01 - 100 µT sekä molemmissa mittaustarkkuus ±10%. Vapaa-ajan 
altistusmittauksissa näytteenottotaajuus vaihteli 1 – 80 s mittauksen kestosta riippuen. Mittari oli 
kaikille mittauksien tekijöille entuudesta tuttu, joten opastusta mittarin käyttöön ei tarvinnut 
järjestää. Vapaa-ajan mittauksissa koehenkilö toimi myös mittaajana. 

Mittauksia oli neljää päätyyppiä: kodin yleisaltistus, kodinkonealtistus, vaapaa-ajan 
aktiviteettialtistus ja matkustusaltistus. 

Kodin yleisaltistusmittaukset suoritettiin koehenkilön kotona. Kun koehenkilö tiesi, että hän viettää 
seuraavat tunnit kotona, hän aloitti mittauksen. Ensimmäisenä koehenkilö täytti mittauspöytäkirjaan 
mittaajan nimen, mittarin- sekä oman kellon ajan, päivämäärän, mittauspaikan, mittarin 
tunnistetiedot, mittarin kantotavan sekä näytteenottotaajuuden. Seuraavaksi koehenkilö asetti 
mittarin tallentamaan magneettikentän arvoja viiden sekunnin välein. Lisäksi mittaaja merkitsi koko 
mittauksen ajan mittauspäiväkirjaan, mitä hän teki minäkin kellonaikana. Mittaukset kestivät noin 
kaksi tuntia, minkä jälkeen mittari sammutettiin. Tulosten purku mittarista tapahtui joko 
välittömästi tai seuraavana päivänä. 

Vapaa-ajan aktiviteettialtistus- ja matkustusaltistusmittauksissa mittausaika oli matkustusaika tai 
aktiviteetin kestoaika. Mittaus tapahtui pääpiirteissään samalla tavalla kuin kodin 
yleisaltistusmittaukset. Koehenkilö täytti ensin mittauspöytäkirjan ja käynnisti mittarin. 
Mittauspäiväkirjaa täytettiin koko mittauksen ajan. 

Kodinkonealtistusmittaukset tehtiin koehenkilön käyttäessä mitattavaa laitetta. Mittauspöytäkirjaan 
täytettiin aluksi mittaajan nimi, mittarin kellonaika, päivämäärä, mittauspaikka, näytteenottotaajuus, 
mittarin kantotapa, mitattava laite, taustakentän arvo sekä mittausaika. Laitteesta kirjattiin ensiksi 
laitteen yleisnimi myöhempää käsittelyä varten ja lisäksi merkki ja malli. Tämän jälkeen 
käynnistettiin mittari ja mitattava laite. Mittausta tehtäessä laitetta käytettiin normaalisti sille 
ominaisessa ympäristössä, esimerkiksi imurilla imuroitiin asunto. Mittaukset kestivät joitakin 
minuutteja, minkä jälkeen mittari ja laite sammutettiin. Mittari purettiin joko välittömästi tai 
seuraavana päivänä. 

Mittaukset purettiin mittareiden omalla ML-1 -ohjelmalla. Ohjelman avulla mitatut arvot tulostettiin 
paperille sekä tallennettiin ML-1 –formaatissa levykkeelle ja tietokoneen muistiin. 

4.4 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmämittauksia varten saatiin Tampereen aluetyöterveyslaitokselta mahdollisten 
koehenkilöiden yhteystietoja. Lisäksi koehenkilöinä oli Tampereen teknillisen korkeakoulun 
henkilökuntaa ja heidän tuntemiaan henkilöitä. 

Mittaukset oli alun perin määritelty neljän vuorokauden mittauksiksi, jolloin mittausaika sisältää 



kaksi työpäivää ja kaksi vapaapäivää. Tämä suoritettiin päivätyöntekijöillä siten, että mittaus 
aloitettiin torstaisin aamulla ja mittari purettiin maanantaina. Neljän vuorokauden mittauksia tehtiin 
21. 

Näytteenottoväli oli neljän vuorokauden mittauksissa 100 s. Mittaukset suoritettiin muiden 
altistusmittauksien tapaan ML-1 -mittareilla, pääasiassa kolmella mittarilla, joissa mittausalueena 
oli 0,01 - 100 µT ja mittaustarkkuutena ±10%. Mittauksen aikana koehenkilö kantoi mittaria joko 
vyölaukussa poikittain tai pystyasennossa vyöllä pehmustetussa kotelossa. Koehenkilö kirjasi 
päivän tapahtumia mittauspäiväkirjaan. Nukkumaan mentäessä mittari tuli säilyttää esimerkiksi 
yöpöydällä, mutta ei kuitenkaan minkään sähkölaitteen välittömässä läheisyydessä. 

Neljän vuorokauden mittauksiin ei löytynyt tarpeeksi halukkaita koehenkilöitä, sillä varsin usein 
koehenkilöt ilmaisivat haluttomuutensa mittaukseen pitkän keston vuoksi. Tästä syystä neljän 
vuorokauden mittauksista luovuttiin. Tämän jälkeen mittaukset suoritettiin työaltistusmittauksien 
tapaan yhden vuorokauden mittauksina. Yhden vuorokauden mittauksia tehtiin 5. Näytteenottoväli 
oli yhden vuorokauden mittauksissa 20 s. 

Mittauksen purkamisen yhteydessä koehenkilöille näytettiin mittauksen tulokset. Myös 
henkilöryhmien mittauksissa koehenkilöt olivat varsin kiinnostuneita mittauksen tuloksista. 
Koehenkilölle näytettiin tuloksia kannettavan tietokoneen näytöltä ML-1 -ohjelmaa käyttäen. 
Koehenkilöt halusivat katsoa tietokoneen näytöltä mittauspäiväkirjaan kirjaamiensa tapahtumien 
magneettikenttiä. Tapahtumat haettiin mittauspäiväkirjan kellonaikojen mukaan huomioimalla 
mittarin ja koehenkilön kellonaikojen erotuksen. Koska koehenkilöt olivat suurelta osin 
maallikkoja, heille selitettiin varsin tarkasti, mistä magneettikenttä saattoi olla peräisin heidän 
merkitsemissään toiminnoissa. 

5 MITTAUSTULOKSET
5.1 Työntekijämittaukset
Työympäristön magneettikenttäaltistuksen pitkäaikaismittaukset tehtiin sähköyhtiössä sekä metalli-, 
paperi- ja valmistavassa sähköteollisuudessa. Työntekijämittauksien tarkoituksena oli saada selville 
teollisuuden työaltistus ja vapaa-ajan altistus 1 vuorokauden ajalta. Altistusmittaukset kestivät 
yhden vuorokauden. Mittaus purettiin kannettavalla tietokoneella ML-1 -ohjelmalla. Mittausten 
aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. Jos mittauksissa todettiin isohkoja arvoja, yritettiin 
selvittää mittauspäiväkirjasta, mistä ne johtuivat. Kaikkia isojen arvojen lähteitä ei pystytty 
selvittämään. 

Työntekijöiden piti merkitä mittauspäiväkirjaan, milloin he lähtivät pois töistä. Tämän merkinnän 
mukaan jaettiin magneettikenttäarvot työaikaan ja vapaa-aikaan. Sekä työajasta että vapaa-ajasta 
määritettiin magneettikentän jakauma, suurin ja pienin arvo sekä mediaani, ja laskettiin keskiarvo ja 
keskihajonta. 

5.1.1. Mittaukset sähköyhtiössä
Sähköyhtiössä suoritettiin 33 altistusmittausta 30 työntekijälle. Mittauksista keskeytyneitä oli 3 ja 
uusintamittauksia tehtiin 3. Mittauksiin käytettiin kahta Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria 
(mittausalue on 0,1 - 1000 µT ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.1 on yhteenveto sähköyhtiössä 
tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja 
pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.2 on kooste sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittausarvojen 
jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT, 100 - 500 µT, 
500 - 1000 µT ja >1000 µT. 

Taulukko 5.1. Yhteenveto sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista
Mittaus Mittauspäivä Magneettikenttä B, µT



Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 29.3.2000 0,00 13,70 0,26 0,20 0,45
Työntekijä 2 29.3.2000 0,00 14,60 0,38 0,30 0,67
Työntekijä 3 30.3.2000 0,00 121,00 0,40 0,10 3,00
Työntekijä 4 30.3.2000 0,00 25,50 0,43 0,10 0,74
Työntekijä 5 4.3.2000 0,00 3,70 0,19 0,10 0,21
Työntekijä 6 4.3.2000 (k) 0,00 2,60 0,26 0,20 0,22
Työntekijä 6 10.4.2000 (u) 0,00 662,00 0,78 0,10 14,58
Työntekijä 7 4.4.2000 0,00 76,40 0,70 0,10 3,14
Työntekijä 8 4.4.2000 0,00 80,80 0,64 0,10 2,83
Työntekijä 9 5.4.2000 0,00 46,40 0,30 0,10 1,25
Työntekijä 10 5.4.2000 0,00 25,40 0,40 0,10 1,40
Työntekijä 11 6.4.2000 0,00 573,00 1,50 0,10 18,55
Työntekijä 12 10.4.2000 0,00 637,00 0,87 0,10 16,63
Työntekijä 13 11.4.2000 0,00 14,40 0,14 0,10 0,33
Työntekijä 14 11.4.2000 0,00 2,00 0,11 0,10 0,11
Työntekijä 15 12.4.2000 0,00 793,00 0,95 0,10 16,12
Työntekijä 16 12.4.2000 0,00 1023,00 3,61 0,70 37,68
Työntekijä 17 17.4.2000 0,00 220,00 0,17 0,10 3,51
Työntekijä 18 17.4.2000 0,00 194,00 0,15 0,10 3,27
Työntekijä 19 18.4.2000 0,00 14,80 0,18 0,10 0,46
Työntekijä 20 18.4.2000 (k) 0,00 1,90 0,17 0,10 0,16
Työntekijä 20 26.4.2000 (u,k) 0,00 21,60 0,46 0,10 1,92
Työntekijä 20 27.4.2000 (u2) 0,00 11,70 0,27 0,10 0,53
Työntekijä 21 19.4.2000 0,00 12,60 0,15 0,10 0,31
Työntekijä 22 19.4.2000 0,00 12,40 0,13 0,10 0,32
Työntekijä 23 25.4.2000 0,00 10,70 0,18 0,10 0,24
Työntekijä 24 25.4.2000 0,00 2,20 0,15 0,10 0,16
Työntekijä 25 26.4.2000 0,00 10,60 0,14 0,10 0,26
Työntekijä 26 27.4.2000 0,00 3,40 0,09 0,10 0,14
Työntekijä 27 2.5.2000 0,00 1,30 0,10 0,10 0,07
Työntekijä 28 2.5.2000 0,00 2,20 0,12 0,10 0,18
Työntekijä 29 3.5.2000 0,00 1,30 0,10 0,10 0,07
Työntekijä 30 3.5.2000 0,00 0,80 0,10 0,10 0,08
(k): mittaus keskeytynyt, (u): mittauksen uusinta, (u2): toinen uusinta

Taulukko 5.2. Kooste sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1
µT, n

0,1-1
µT, n

1-10
µT, n

10-100
µT, n

100-500
µT, n

500-1000
µT, n

>1000
µT, n



Työntekijä 1 1443 
(35,3%)

2510 
(61,3%) 136 (3,3%) 3 (0,1%) 0 0 0

Työntekijä 2 1514 
(37,0%) 2332 (57%) 243 (5,9%) 3 (0,1%) 0 0 0

Työntekijä 3 3157 
(77,2%) 817 (20%) 94 (2,3%) 23 

(0,6%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 4 2398 
(58,6%)

899 
(22,0%)

793 
(19,4%) 2 (0,5%) 0 0 0

Työntekijä 5 2459 
(60,1%)

1608 
(39,3%) 25 (0,6%) 0 0 0 0

Työntekijä 6 (k) 560 
(41,1%)

794 
(58,3%) 7 (0,5%) 0 0 0 0

Työntekijä 6 (u) 3233 (79%) 556 
(13,6%) 288 (7,0%) 11 (0,3%) 3 (0,1%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 7 3024 
(73,9%)

717 
(17,5%) 275 (6,7%) 76 

(1,9%) 0 0 0

Työntekijä 8 3549 
(86,7%) 233 (5,7%) 237 (5,8%) 73 

(1,8%) 0 0 0

Työntekijä 9 3398 
(83,0%) 385 (9,4%) 300 (7,3%) 9 (0,2%) 0 0 0

Työntekijä 10 3109 
(76,0%)

498 
(12,2%)

468 
(11,4%)

17 
(0,4%) 0 0 0

Työntekijä 11 3253 
(19,5%) 377 (9,2%) 418 

(10,2%)
31 

(0,8%) 12 (0,3%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 12 3102 
(75,8%)

716 
(17,5%) 259 (6,3%) 10 

(0,2%) 3 (0,1%) 2 (0,0%) 0

Työntekijä 13 3375 
(82,5%)

692 
(16,9%) 24 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 14 3232 
(79,0%)

854 
(20,9%) 6 (0,1%) 0 0 0 0

Työntekijä 15 2950 
(72,1%)

478 
(11,7%)

650 
(15,9%) 11 (0,3%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 16 1526 
(37,3%)

584 
(14,3%)

1887 
(46,1%)

76 
(1,9%) 12 (0,3%) 6 (0,1%) 1 (0,0%)

Työntekijä 17 3746 
(91,5%) 333 (8,1%) 10 (0,2%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 18 3884 
(94,9%) 195 (4,8%) 10 (0,2%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 19 3094 
(75,6%)

972 
(23,8%) 24 (0,6%) 2 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 20 (k) 541 
(56,4%) 

416 
(43,3%) 3 (0,3%) 0 0 0 0

Työntekijä 20 (u, 224 171 6 (1,5%) 5 (1,2%) 0 0 0



k) (55,2%) (42,1%)

Työntekijä 20 (u2) 2825 
(69,0%)

1113 
(27,2%) 153 (3,7%) 1 (0,0%) 0 0 0 

Työntekijä 21 3141 
(76,8%)

927 
(22,7%) 23 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 22 3241 
(79,2%)

816 
(19,9%) 34 (0,8%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 23 2431 
(59,4%)

1644 
(40,2%) 16 (0,4%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 24 2848 
(69,6%)

1215 
(29,7%) 29 (0,7%) 0 0 0 0

Työntekijä 25 3563 
(87,1%)

511 
(12,5%) 17 (0,4%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 26 3795 
(92,7%) 282 (6,9%) 15 (0,4%) 0 0 0 0

Työntekijä 27 3721 
(90,9%) 367 (9,0%) 4 (0,1%) 0 0 0 0

Työntekijä 28 3687 
(90,1%) 352 (8,6%) 53 (1,3%) 0 0 0 0

Työntekijä 29 3759 
(91,9%) 332 (8,1%) 1 (0,0%) 0 0 0 0

Työntekijä 30 3550 
(86,8%)

542 
(13,2%) 0 0 0 0 0

(k): mittaus keskeytynyt, (u): mittauksen uusinta, (u2): toinen uusinta
Työntekijäaltistuksen mittauksessa ICNIRP:n suositusarvo 500 µT ylittyi sähköyhtiön työntekijöillä 
hetkellisesti viidessä mittauksessa. Lisäksi kolmessa muussa tapauksessa ylittyi väestöaltistuksen 
raja suositusarvo 100 µT. Työntekijän 11 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 573 µT. 
Tämä aiheutui huoltotöiden tekemisestä sähköaseman kytkinkentällä. Lähistöllä oli myös 
suurjännitemuuntajia. Työntekijän 12 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 637 µT. 
Työntekijät 12 ja 13 olivat tehneet huoltotöitä samalla kytkinkentällä kuin työntekijä 11. 
Työntekijän 6(u) magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 662 µT. Työntekijä 15 oli tehnyt 
110 kV sähköaseman kaapelipäätteiden asennusta ja vieressä on ollut jännitteiset 
suurjännitekaapelit. Magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi mitattiin 793 µT. Myös työntekijä 16 
oli asentanut 110 kV:n kaapelipäätteitä. Työntekijällä 16 mitattiin hyvin suuri magneettivuon 
tiheyden arvo 1023 µT. Tämä arvo oli mittarin mittausalueen yläraja, joten kentän todellinen arvo 
on saattanut olla suurempi. 

Väestöaltistuksen ICNIRP:n suositusarvo 100 µT ylittyi kolmessa tapauksessa. Työntekijä 3 oli 
työskennellyt sähköasemalla, jossa magneettivuon tiheyden arvo oli 121 µT. Työntekijä 17 oli 
työskennellyt suurjännitemuuntajan läheisyydessä, jossa suurin mitattu arvo oli 220 µT. Työntekijä 
18 oli työskennellyt myös suurjännitemuuntajalla. Suurin mitattu arvo oli 194 µT. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Taulukossa esitetyn magneettikentän jakauman 
perusteella voidaan havaita, että näin suuret arvot eivät tarkoita jatkuvaa altistusta suurille kentille, 
vaan altistusta oli hetkellistä. Kolme mittausta keskeytyi, mutta ne uusittiin myöhemmin. 
Suurimmat arvot on pääosin mitattu sähköasemilla, muuntamoissa ja nousujohtojen läheisyydessä. 

Liitteessä 1 on esitetty sähköyhtiössä tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 

http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/liite1.html


mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 
Sähköyhtiössä työajan magneettikentän mittaustulosten jakaumasta 33 mittauksesta 23 painottuu 
välille 0 - 0,1 µT, kahdeksan painottuu välille 0,1 - 1 µT ja kaksi painottuu välille 1 - 10 µT. Yhdellä 
työntekijällä ylittyi työaikana 1000 µT väliaikaisesti. Vapaa-aikana kuudella työntekijällä ylittyy 10 
µT, mutta 100 µT ei ylity. Vapaa-ajan mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT 27 mittauksessa 
ja kolmessa mittauksessa painottuvat välille 0,1 - 1 µT. 

Sähköyhtiöesimerkki 1
Sähköyhtiöesimerkki 1 on työntekijä 6(u). Kuvassa 5.1 on tämän työntekijän altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.1. Työntekijämittaus 6(u):n magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on kaksi selkeästi muista erottuvaa mittausarvoa. Koska 
toinen arvo ylitti ICNIRP:n työntekijäaltistuksen suositusarvon 500 µT, tarkasteltiin 
mittauspäiväkirjaa tarkemmin. Mittauspäiväkirjan perusteella kävi ilmi, että työntekijä oli 
molempien tavallista suurempien arvojen aikana työskennellyt 110 kV sähköaseman SF6-eristeisellä 
kytkentäkentällä, josta päätettiin tehdä katselmusmittaus. 

Katselmusmittauksessa kierrettiin magneettikenttämittarin kanssa samaa reittiä, jota työntekijä 6(u) 
oli kulkenut työskennellessään 110 kV sähköaseman kytkentäkentällä. Työntekijä oli käynyt 
mittausaikana myös ruokalassa, joka on voimalaitoksen kanssa samassa rakennuksessa. Siksi myös 
reitti ruokalaan mitattiin katselmusmittauksessa. 

Katselmusmittauksessa mitattiin työkohteen läheisyydestä vastaavan suuruisia magneettikenttiä. 
Muuta ympäristöä suuremmat arvot olivat 110 kV sähköaseman kaapelilähtöjen lähellä ja 
voimalaitoksen generaattorin blokkimuuntajan lähellä. 

Kuvissa 5.2 - 5.4 on esitetty valokuvia esimerkin 1 katselmusmittauspaikoista. Kuva 5.3 esittää 110 
kV sähköaseman kytkinkentän kaapelilähtöjä. Sähköasemalla työskennellessään työntekijä 6(u) oli 
asentanut kaapelilähtöjen tukirakenteita. 

Kuva 5.2. Sähköaseman kytkinkentän kaapelilähtö.
Katselmusmittauksessa 110 kV sähköaseman kytkinkentän kaapelilähdöistä magneettikenttä 
mitattiin niin, että mittari oli kaapelissa kiinni. Suurimmat arvot olivat 422 - 1023 µT, joista 1023 
µT on mittarin suurin näyttämä. Tästä syystä magneettikenttä saattoi olla suurempi kuin 
katselmusmittauksessa mitattu arvo. 

Katselmusmittauksessa käytiin myös läpi työntekijöiden kulkureitti työpaikalle, koska suurimpia 
arvoja oli mitattu juuri ennen ruokailua. Työntekijät käyttivät kaapelitunnelia matkansa varrella. He 
voivat kulkea sähköasemalle myös autotien kautta, jolloin mahdollisille kaapelitunnelin kentille 
altistuminen jää pois. Kuvassa 5.3 on esitetty kaapelitunnelia 110 kV sähköaseman seinän takana. 
Tunnelissa suurimmat magneettikentän arvot olivat kohdassa, jossa sähköaseman kaapelilähdöt 
viedään seinän läpi tunneliin. Työntekijät kulkevat tässä kohdassa vieressä olevalta 110 kV 
sähköasemalta tulevien kaapelien ja muiden tunnelin kautta menevien kaapelien välistä. 

Kuva 5.3. Kaapelitunnelissa työntekijöiden kulkureitillä oleva kaapelin risteyskohta.
Katselmusmittauksessa 110 kV sähköaseman seinän takana olevasta kaapelitunnelista mitattu 
magneettikenttä oli 315 µT. Arvo mitattiin kulkureitin keskeltä niin, että kaapelit menivät 



kummaltakin puolelta. 

Kun työntekijät ruokailevat voimalaitoksen tiloissa, he kävelevät voimalaitoksen generaattorin 
blokkimuuntajan vierestä. Kuva 5.4 esittää 110 kV sähköaseman lähellä sijaitsevaa generaattorin 
blokkimuuntajaa. 

Kuva 5.4. Voimalaitoksen generaattorin blokkimuuntaja.
Muuntajabunkkerin kyljestä mitattu arvo oli 22,4 µT. Katselmusmittauksessa mitattiin väliltä 100 - 
300 µT joitakin arvoja, mutta pääasiassa arvot olivat suuruusluokassa 5 - 20 µT. 

Sähköyhtiöesimerkki 2
Sähköyhtiöesimerkki 2 on työntekijä 13. Kuvassa 5.5 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty 
käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.5. Mitattavan työntekijän 13 magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on yksi selkeästi muista erottuva magneettikenttäarvo, 
noin 14 µT. Mittauspäiväkirjan perusteella arvo on mitattu muuntamossa, jossa hän työskenteli. 
Muuntaja oli työskentelyn aikana jännitteetön, mutta muuntamon kautta kulki muiden 
jakelumuuntamoiden syöttöjä. Magneettikenttä on peräisin muuntamon keskijännitekaapeleista. 

Kuvassa 5.6 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla sekä tilastollisia arvoja. 

Kuva 5.6. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 13).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 14,4 µT. Keskiarvo on 0,14 µT ja 
keskihajonta 0,33 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten 
vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella 
välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 1,44 µT. 

5.1.2 Mittaukset metalliteollisuudessa
Metalliteollisuudessa altistusmittaukset suoritettiin 22 työntekijälle, keskeytyneitä mittauksia oli 2. 
Mittauksiin käytettiin kolmea Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria (mittausalue 0,01 - 100 µT 
ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.3 on yhteenveto metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot 
sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.4 on kooste metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.3. Yhteenveto metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 8.5.2000, aamu 0,02 4,73 0,07 0,04 0,15
Työntekijä 2 8.5.2000, aamu 0,01 1,49 0,07 0,03 0,13



Työntekijä 3 8.5.2000, aamu 0,01 1,08 0,05 0,03 0,04
Työntekijä 4 9.5.2000, aamu(k) 0,02 4,79 0,06 0,04 0,14
Työntekijä 5 9.5.2000, aamu 0,01 24 0,09 0,03 0,54
Työntekijä 6 9.5.2000, aamu 0,02 102,3 0,36 0,05 3,52
Työntekijä 7 10.5.2000, ilta 0,01 6,8 0,04 0,03 0,11
Työntekijä 8 10.5.2000, ilta 0,02 3,02 0,05 0,04 0,08
Työntekijä 9 10.5.2000, ilta 0,02 7,5 0,07 0,04 0,17
Työntekijä 10 11.5.2000, ilta 0,02 2,07 0,18 0,12 0,19
Työntekijä 11 11.5.2000, ilta 0,02 1,78 0,1 0,07 0,08
Työntekijä 12 11.5.2000, ilta 0,01 8,56 0,05 0,03 0,2
Työntekijä 13 15.5.2000, aamu 0,02 1,52 0,05 0,04 0,04
Työntekijä 14 15.5.2000, aamu 0,01 5,45 0,05 0,03 0,15
Työntekijä 15 15.5.2000, aamu 0,02 2,2 0,06 0,04 0,08
Työntekijä 16 15.8.2000 0,02 102,3 0,11 0,04 1,65
Työntekijä 17 15.8.2000 0,02 7,06 0,88 0,14 1,35
Työntekijä 18 15.8.2000 0,01 7,95 0,24 0,06 0,55
Työntekijä 19 17.8.2000 0,01 3,08 0,06 0,04 0,11
Työntekijä 20 17.8.2000 0,02 0,57 0,05 0,04 0,31
Työntekijä 21 17.8.2000 (k) 0,03 4,15 0,31 0,12 0,49
Työntekijä 22 21.8.2000 0,02 7,84 0,25 0,03 0,57
(k): mittaus keskeytynyt

Taulukko 5.4. Kooste metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. 

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Työntekijä 1 3622 (88,5%) 458 (11,2%) 12 (0,3%) 0 0
Työntekijä 2 3745 (91,5%) 346 (8,5%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 3 3891 (95,1%) 200 (4,9%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 4 (k) 1601 (91,8%) 143 (8,2%) 5 (0,3%) 0 0
Työntekijä 5 3205 (78,3%) 866 (21,2%) 19 (0,5%) 2 (0,0%) 0
Työntekijä 6 3035 (74,2%) 989 (24,2%) 37 (0,9%) 29 (0,7%) 2 (0,0%)
Työntekijä 7 3925 (95,9%) 166 (4,1%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 8 3935 (96,2%) 149 (3,6%) 8 (0,2%) 0 0
Työntekijä 9 3681 (90,0%) 396 (9,7%) 15 (0,4%) 0 0
Työntekijä 10 1957 (47,8%) 2111 (51,6%) 24 (0,6%) 0 0
Työntekijä 11 2743 (67,0%) 1347 (32,9%) 2 (0,0%) 0 0
Työntekijä 12 3926 (95,9%) 153 (3,7%) 13 (0,3%) 0 0
Työntekijä 13 3739 (91,4%) 352 (8,6%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 14 3887 (95,0%) 202 (4,9%) 3 (0,1%) 0 0



Työntekijä 15 3829 (93,6%) 255 (6,2%) 8 (0,2%) 0 0
Työntekijä 16 3612 (88,3%) 463 (11,3%) 15 (0,4%) 1 (0,0%) 1 (0,0%)
Työntekijä 17 1564 (38,2%) 1442 (35,2%) 1086 (26,5%) 0 0 
Työntekijä 18 2305 (56,3%) 1634 (39,9%) 153 (3,7%) 0 0
Työntekijä 19 3620 (88,5%) 463 (11,3%) 9 (0,2%) 0 0
Työntekijä 20 3958 (96,7%) 134 (3,3%) 0 0 0
Työntekijä 21 (k) 321 (46,6%) 314 (45,6%) 54 (7,8%) 0 0
Työntekijä 22 2689 (65,7%) 1235 (30,2%) 168 (4,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Mitatun magneettivuon tiheyden maksimiarvo ei ylitä 10 µT kuin kolmessa mittauksessa 
(työntekijät 5, 6, 16), joista kuitenkin kahdessa ylittyy hetkellisesti väestöaltistuksen ICNIRP:n 
suositusarvo 100 µT (työntekijät 6, 16). Molemmissa tapauksissa maksimiarvo on 102,3 µT joten 
arvo voi olla suurempikin johtuen mittarin mittausalueesta (ML-1; 0,01-100 µT, näyttää suurimpana 
arvona 102,3 µT). Työntekijän 6 arvo aiheutui laakerin lämmityksessä induktiolämmittimellä. 
Työntekijä lämmitti laakeria vielä 2 kertaa päivän aikana, jolloin arvot jäivät alle 70 µT. 
Työntekijän 16 arvo syntyi päiväkirjan mukaan aivan mittauksen päätteeksi, kun hän työskenteli 
tietokoneella. Mittauspäiväkirjasta ei pystytä selvittämään, mikä on ollut altistuksen aiheuttaja. 
Työntekijän 5 arvo 24 µT on mittauspäiväkirjaa seuraten aiheutunut vapaa-ajalla oleskelusta 
mikroaaltouunin läheisyydessä mikroaaltouunia käytettäessä. 

Keskiarvo on kaikissa tapauksissa jäänyt alle 1 µT:n suurimman keskiarvon ollessa 0,88 µT 
työntekijällä 17, jolla työaikana altistus oli lähes koko ajan muutaman µT:n tuntumassa. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Kahdessa mittauksessa ylittyi 100  µT 
väliaikaisesti. Kahdessa tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu käytettäessä 
teollisuuskoneita, kuten induktiolämmittimiä. 

Liitteessä 2 on esitetty metalliteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 

Metalliteollisuuden esimerkki 3
Metalliteollisuuden esimerkki 3 on työntekijä 6. Kuvassa 5.7 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.7. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työtekijä 6).
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on kolme selvästi muita suurempaa arvoa. Yksi mitattu 
arvo ylittää 100 µT. Kaikki kolme arvoa aiheutuivat induktiolämmittimestä. Työntekijä oli käyttänyt 
induktiolämmitintä laakereiden asentamiseen, jolloin laakeria lämmitetään akselille kiinnittämistä 
varten. 

Kuvassa 5.8 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.8. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista.
Suurin mitattu arvo on sama kuin mittarin suurin näyttämä, 102,3 µT. Magneettikenttä on saattanut 
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olla suurempi kuin mittarin mittaama suurin arvo. Keskiarvo on 0,36 µT ja keskihajonta 3,52 µT. 
Keskihajonta on jopa kymmenen kertainen verrattuna keskiarvoon, mistä voi päätellä 
mittaustulosten vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn 
jakauman perusteella välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 10,23 
µT. 

Metalliteollisuuden esimerkki 4
Metalliteollisuuden esimerkki 4 on työntekijä 11. Kuvassa 5.9 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.9. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 11).
Kuvasta voidaan havaita, että altistus ei sisältänyt kovinkaan merkittäviä suuruisia arvoja. Kaikki 
arvot olivat alle 2 µT. Kotimatkalta mitattiin suurin arvo, jolle ei löytynyt selitystä. Näin pienien 
arvojen lähteiden tarkempi selvittäminen pelkän mittauspäiväkirjan avulla on käytännössä lähes 
mahdotonta. 

Kuvassa 5.10 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.10. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 11).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 1,78 µT, keskiarvo 0,10 µT ja keskihajonta 
0,08 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
varsin vähän. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella välille 
0% - 10%. Tässä mittauksessa myös välille 10% - 20% osuu merkittävä määrä mittauksen 
tuloksista. Kyseiset välit tarkoittavat tässä mittauksessa väliä 0 - 0,18 µT ja 0,18 - 0,36 µT. 

5.1.3 Mittaukset paperiteollisuudessa
Paperiteollisuudessa altistusmittaukset suoritettiin 22 työntekijälle, keskeytyneitä mittauksia oli 9. 
Mittauksiin käytettiin kolmea Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria (mittausalue 0,01-100 µT 
ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.5 on yhteenveto paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot 
sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.6 on kooste paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien mittausarvojen 
jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja >100 µT. 

Taulukko 5.5. Yhteenveto paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT
Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Työntekijä 1 30.5.2000, ilta 0,02 2,09 0,16 0,13 0,14
Työntekijä 2 30.5.2000, ilta 0,02 26,6 0,14 0,06 1,08
Työntekijä 3 30.5.2000, ilta 0,02 70,2 0,14 0,04 2,11
Työntekijä 4 12.6.2000,ilta (k) 0,05 0,4 0,15 0,13 0,06
Työntekijä 5 12.6.2000,ilta (k) 0,03 1,26 0,18 0,16 0,09



Työntekijä 6 12.6.2000,ilta 0,01 1,94 0,12 0,03 0,21
Työntekijä 7 13.6.2000, ilta 0,01 102,3 0,16 0,07 1,97
Työntekijä 8 13.6.2000, ilta (k)      
Työntekijä 9 13.6.2000, ilta (k) 0,03 6,65 0,1 0,06 0,31
Työntekijä 10 4.9.2000,aamu 0,02 5,19 0,21 0,12 0,21
Työntekijä 11 4.9.2000,aamu 0,02 6,63 0,85 0,3 0,94 
Työntekijä 12 4.9.2000,aamu (k) 0,1 1,3 0,34 0,35 0,13
Työntekijä 13 5.9.2000,aamu 0,02 7,47 0,15 0,04 0,22
Työntekijä 14 5.9.2000,aamu (k) 0,02 12,3 0,33 0,07 0,5
Työntekijä 15 5.9.2000,aamu 0,01 2,25 0,09 0,03 0,17
Työntekijä 16 6.9.2000,aamu (k)      
Työntekijä 17 13.9.2000,aamu (k) 0,03 3,15 0,3 0,27 0,23
Työntekijä 18 13.9.2000,aamu 0,01 3,2 0,17 0,03 0,21
Työntekijä 19 13.9.2000,aamu 0,02 3,13 0,1 0,03 0,18
Työntekijä 20 4.10.2000,aamu 0 8,6 0,2 0,1 0,32
Työntekijä 21 4.10.2000,aamu (k) 0 6,8 0,22 0,1 0,28 
Työntekijä 22 4.10.2000,aamu 0,01 3,04 0,18 0,04 0,28
(k): mittaus keskeytynyt
Taulukko 5.6. Kooste paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 

mittaustuloksista. 
Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n 
Työntekijä 1 1894 (46,3%) 2186 (53,4%) 12 (0,3%) 0 0
Työntekijä 2 3570 (87,2%) 499 (12,2%) 11 (0,3%) 12 (0,3%) 0
Työntekijä 3 3707 (90,6%) 370 (9,0%) 11 (0,3%) 4 (0,1%) 0
Työntekijä 4 (k) 35 (19,8%) 142 (80,2%) 0 0 0
Työntekijä 5 (k) 25 (9,7%) 233 (90,3%) 1 (0,4%) 0 0
Työntekijä 6 3275 (80,0%) 807 (19,7%) 10 (0,2%) 0 0
Työntekijä 7 2647 (64,7%) 1434 (35,0%) 9 (0,2%) 1 (0,0%) 1 (0,0%)
Työntekijä 8 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 9 (k) 813 (91,5%) 67 (7,5%) 9 (1,0%) 0 0
Työntekijä 10 1124 (27,5%) 2947 (72,0%) 21 (0,5%) 0 0
Työntekijä 11 1160 (28,3%) 1548 (37,8%) 1384 (33,8%) 0 0 
Työntekijä 12 (k) 1 (1,3%) 75 (97,4%) 1(1,3%) 0 0
Työntekijä 13 2366 (57,8%) 1687 (41,2 %) 39 (1,0%) 0 0
Työntekijä 14 (k) 1210 (52,1%) 1039 (44,8%) 71 (3,1%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 15 3290 (80,4%) 765 (18,7%) 37 (0,9%) 0 0
Työntekijä 16 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 17 (k) 195 (15,2%) 1071 (83,4 %) 18 (1,4%) 0 0



Työntekijä 18 2464 (60,2%) 1605 (39,2%) 23 (0,6%) 0 0
Työntekijä 19 2263 (69,5%) 963 (29,6%) 28 (0,9%) 0 0
Työntekijä 20 2779 (67,9%) 1150 (28,1%) 163 (4,0%) 0 0
Työntekijä 21 (k) 1101 (52,5%) 969 (46,2%) 28 (1,3%) 0 0
Työntekijä 22 2529 (61,8%) 1516 (37,0%) 47 (1,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Mitatun magneettivuon tiheyden maksimiarvo ylittää 10 µT neljässä mittauksessa (työntekijät 2, 3, 
7 ja 14). Työntekijän 2 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 26,6 µT. Henkilö valmisti 
mikroaaltouunilla ruokaa. Työntekijän 3 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 70,2 µT. 
Myös työntekijä 3 oli ruokatauolla käyttämässä mikroaaltouunia. Työntekijän 7 väestöaltistuksen 
ICNIRP:n suositusarvon ylittävä arvo 102,3 µT (ML-1:n mittausalue; 0,01 - 100 µT, näyttää 
suurimpana arvona 102,3 µT) ilmeni töihin tullessa ja saman henkilön toinen korkea arvo (yli 70 
µT) töistä lähtiessä. Mittauspäiväkirjasta ei ole tulkittavissa mitään tarkempaa aiheuttajaa. 
Työntekijän 14 korkein arvo 12,3 µT syntyi mittauspäiväkirjan mukaan rullapakkauksen 
yhteydessä. Työntekijän 14 mittaus oli keskeytynyt vähän ennen henkilön vapaa-ajan alkamista. 

Keskiarvo on jäänyt alle 1 µT:n jokaisessa tapauksessa. Korkein keskiarvo työntekijällä 11 (0,85 
µT). Mittauspäiväkirjan mukaan henkilö on altistunut koko yön vähän yli 2 µT:n kentälle, josta 
keskiarvo on kohonnut. Kuitenkin yöllä mittarit on yleensä jätetty yöpöydälle ja tässä tapauksessa 
mittauspäiväkirjan mukaan kelloradion välittömään läheisyyteen. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0-0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Yhdessä mittauksessa ylittyi 100 µT, 
väliaikaisesti. Seitsemässä tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu koneiden tai 
moottorien läheisyydessä. 

Liitteessä 3 on esitetty paperiteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 
Paperiteollisuudessa työajan magneettikentän mittaustulosten jakaumasta 22 mittauksesta 15 
painottuu välille 0,1 - 1 µT. Viidellä työntekijällä jakauma painottuu välille 0 - 0,1 µT. Yhdellä 
työntekijällä ylittyi työaikana 10 µT väliaikaisesti. Vapaa-aikana 10 µT ei ylity. Vapaa-ajan 
mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT 12 työntekijällä. Vapaa-ajan jakauma painottuu välille 
0,1 - 1 µT kahdella työntekijällä ja välille 1 - 10 µT yhdellä työntekijällä, jolla suurehkot arvot 
mitattiin mittarin ollessa yöllä kelloradion vieressä. 

Paperiteollisuuden esimerkki 5
Paperiteollisuuden esimerkki 5 on työntekijä 15. Kuvassa 5.11 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.11. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 15).
Kuvasta voidaan havaita, että altistus ei sisältänyt merkittäviä arvoja. Kaikki arvot olivat alle 2,5 
µT. Näin pienien arvojen lähteiden selvittäminen mittauspäiväkirjojen avulla on käytännössä lähes 
mahdotonta. Esimerkeissä näkyvät arvot on voinut aiheuttaa käytännössä mikä tahansa laite, joka 
on kytketty sähköverkkoon, jos mittaus tehdään laitteen läheltä. Tämän kaltaisten pienien arvojen 
selvittämisellä ei ole myöskään ICNIRP:n suositusarvojen nojalla merkitystä teollisuuden 
työntekijämittauksissa. 

Kuvassa 5.12 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 
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Kuva 5.12. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 15).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 2,25 µT, keskiarvo 0,09 µT ja keskihajonta 
0,17 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
paljon. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Tässä mittauksessa pienempi osuus 
on myös välillä 10% - 20%. Kyseiset välit tarkoittavat tässä mittauksessa väliä 0 - 0,23 µT ja 0,23 - 
0,45 µT. 

5.1.4 Mittaukset valmistavassa sähköteollisuudessa
Valmistavan sähköteollisuuden työntekijämittauksia tehtiin yhteensä 13, joista kaksi mittausta 
keskeytyi ja kuudesta mittauksesta ei saatu tuloksia. Mittauksiin käytettiin Radians Innova ML-1 –
pitkäaikaismittaria (mittausalue on 0,01 - 100 µT ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.7 on 
yhteenveto valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, 
mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.8 on kooste valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.7. Yhteenveto valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 4.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 2 4.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 3 4.7.2000, aamu (k) 0,02 4,64 0,29 0,23 0,49
Työntekijä 4 5.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 5 5.7.2000, aamu 0,01 29,1 0,71 0,15 1,29
Työntekijä 6 5.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 7 6.7.2000, aamu (k) 0,02 1,6 0,27 0,16 0,29
Työntekijä 8 6.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 9 6.7.2000, aamu 0,01 35,8 0,4 0,05 1,78
Työntekijä 10 10.7.2000.aamu (e)      
Työntekijä 11 10.7.2000.aamu (k) 0,02 1,83 0,23 0,16 0,25
Työntekijä 12 10.7.2000.aamu 0,01 4,3 0,33 0,03 0,79
Työntekijä 13 11.7.2000 aamu 0,02 1,73 0,09 0,05 0,1
(k): mittaus keskeytynyt, (e): epäonnistunut mittauksen purku

Taulukko 5.8. Kooste valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Työntekijä 1 (e)      
Työntekijä 2 (e)      



Työntekijä 3 (k) 136 (35,3%) 243 (63,1%) 6 (1,6%) 0 0
Työntekijä 4 (e)      
Työntekijä 5 1726 (42,2%) 1014 (24,8%) 1336 (32,6) 16 (0,4%) 0
Työntekijä 6 (e)      
Työntekijä 7 (k) 410 (34,8%) 707 (60,0%) 62 (5,3%) 0 0
Työntekijä 8 (e)      
Työntekijä 9 2434 (59,5%) 1461 (35,7%) 153 (3,7%) 44 (1,1%) 0
Työntekijä 10 (e)      
Työntekijä 11 (k) 926 (44,3%) 1094 (52,3%) 71 (3,4%) 0 0
Työntekijä 12 3087 (75,4%) 579 (14,1%) 426 (10,4%) 0 0
Työntekijä 13 2932 (71,7%) 1157 (28,3%) 3 (0,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt, (e): epäonnistunut mittauksen purku

Suurimmat magneettivuon tiheyden maksimiarvot saatiin mitattua työntekijällä 5 (29,1 µT) ja 
työntekijällä 9 (35,8 µT) Yleisesti maksimiarvot olivat alle viiden mikroteslan. Keskiarvot olivat 
kaikilla mitatuilla henkilöillä alle 1 µT. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Kahdessa 
mittauksessa ylittyi 10 µT väliaikaisesti. Kolmessa tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot 
on mitattu käytettäessä teollisuuskoneita, kuten hitsauslaitetta. 

Liitteessä 4 on esitetty valmistavassa sähköteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty 
magneettikentän mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-
ajalta. Valmistavassa sähköteollisuudessa työajan magneettikentän mittaustulosten jakauma 
painottuu pääasiassa välille 0,1 - 1 µT. Ainoastaan yhdellä työntekijällä jakauma painottuu välille 0 
- 0,1 µT. Kahdella työntekijällä ylittyi työaikana 10 µT väliaikaisesti. Näistä toisella työntekijällä 
ylittyi 10 µT myös vapaa-aikana. Vapaa-ajan mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on 
pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdellä työntekijällä vapaa-ajan jakauma painottuu välille 0,1 - 1 
µT. 

Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 6
Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 6 on työntekijä 5. Kuvassa 5.13 on esimerkin 
altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.13. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 5).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä erottuu selvästi muutamia magneettikenttäarvoja. 
Mittauspäiväkirjan perusteella suurimmat arvot ovat käämikytkimen ajon yhteydessä mitattu noin 
29 µT, eristyskokeen ajossa noin 24 µT ja kodin mikroaaltouunin käytössä noin 19 µT. 

Kuvassa 5.14 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.14. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 5). 
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 29,10 µT, keskiarvo 0,71 µT ja keskihajonta 
1,29 µT. Keskiarvoon on tässä mittauksessa vaikuttanut yöaikaan mitattu noin 1,5 µT suurunen 
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magneettikenttä, jolle mittauspäiväkirjan mukaan syynä oli yöpöydällä ollut kelloradio. 
Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan paljon. 
Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa 
väliä 0 - 2,91 µT. 

Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 7
Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 7 on työntekijä 9. Kuvassa 5.15 on esimerkin 
altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.15. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä erottuu selvästi kolme arvoa. Suurimmat arvot olivat kaksi 
arvoa noin 27 µT ja yksi noin 36 µT. Suurimpien arvojen syynä oli mittauspäiväkirjan perusteella 
MAG-hitsauskone. 

Kuvassa 5.16 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.16. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 9).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 35,80 µT, keskiarvo 0,40 µT ja keskihajonta 
1,78 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
paljon. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä 
mittauksessa väliä 0 - 3,58 µT. 

5.2 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajanmittauksien tavoitteena oli selvittää magneettikentille altistumisen suuruutta 
tavallisimmissa vapaa-ajanviettoympäristöissä. Vapaa-ajan altistuksessa erotettiin erilaisia ryhmiä 
vapaa-ajan käytön mukaan. Vapaa-ajan altistusmittauksia suoritettiin 30 henkilölle, keskeytyneitä 
mittauksia oli 1. Mittauksissa käytettiin viittä Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria 
(mittausalue 0,01 - 100 µT, kolme mittaria ja 0,1 – 1000 µT, kaksi mittaria). Näytteenottoväli 
vaihteli mittauksissa välillä 1 - 80 s. Mittausten aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. 

Taulukossa 5.9 on yhteenveto vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, 
mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.10 on kooste vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.9. Yhteenveto vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä Tapahtuma
Näytteen-
ottotaa-
juus, s

Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Matkustus 1 30.3-1.4.2000 juna/laiva/auto 80 0,02 1,66 0,05 0,03 0,07
Matkustus 2 20.8.2000i.päivä Juna/bussi 1 0,00 0,76 0,10 0,05 0,12 
Harrastus 1 23.3.2000, ilta jääkiekko-ottelu 20 0,03 2,8 1,28 1,20 0,72 



Harrastus 2 29.3.2000, ilta juoksulenkki 1 0,01 0,82 0,13 0,07 0,13
Harrastus 3 15.4.2000, ilta tamperetalo 4 0,00 0,3 0,04 0,00 0,05
Harrastus 4 1.5.2000 i.päivä huvipuisto 4 0,00 0,92 0,03 0,02 0,06
Harrastus 5 21.9.2000 kolvi 1 0,03 3,88 0,22 0,22 0,18 
Siivous 1 14.9.2000 imuri1 1 0,03 0,24 0,08 0,06 0,05
Siivous 2 2.10.2000 imuri2 1 0,03 1,42 0,15 0,12 0,14
Siivous 3 16.11.2000 imuri3 1 0,01 0,31 0,03 0,03 0,03
Siivous 4 16.11.2000 imuri4 1 0,10 0,71 0,31 0,28 0,13
Ruoanlaitto 
1 23.9.2000 uuni 4 0,10 1,18 0,50 0,48 0,23

Ruoanlaitto 
2 24.9.2000 mikro 1 0,48 3,42 1,49 1,53 0,75

Ruoanlaitto 
3 14.9.2000 vatkain1 1 9,30 28,90 20,54 19,55 4,04 

Ruoanlaitto 
4 14.9.2000 vatkain2 1 18,20 39,30 21,92 21,80 2,61

Ruoanlaitto 
5 2.10.2000 hella 3 0,04 0,34 0,18 0,15 0,07

Ruoanlaitto 
6 2.11.2000 kahvinkeitin 1 0,00 0,09 0,02 0,01 0,011

Ruoanlaitto 
7 3.11.2000 leivänpaahdin 1 0,01 0,30 0,06 0,05 0,06

Ruoanlaitto 
8 9.11.2000 liesi 1 0,02 0,30 0,06 0,04 0,05

Ruoanlaitto 
9 21.11.2000 kahvinkeitin2 1 0,01 0,08 0,03 0,03 0,01

Muut 1 28.8.2000i.päivä koti,yl.altistus 5 0,00 0,86 0,03 0,02 0,09
Muut 2 (k) 19.9.2000i.päivä koti, kodink.alt. 1 0,01 2,14 0,07 0,03 0,18
Muut 3 24.9.2000 silitysrauta 1 0,12 0,84 0,39 0,30 0,20
Muut 4 28.9.2000 ilta koti,yl.altistus 5 0,00 0,10 0,01 0,01 0,01
Muut 5 15.10.2000 koti, yl.altist. 5 0,02 0,21 0,05 0,05 0,02
Muut 6 6.11.2000 piirtoheitin 1 0,14 44,00 2,20 2,00 2,41
Muut 7 9.11.2000 hiustenkuivaaja 1 0,02 0,74 0,07 0,04 0,11
Muut 8 9.11.2000 silitysrauta2 1 0,01 0,26 0,02 0,01 0,03
Muut 9 15.11.2000 kiharrin 1 0,00 0,25 0,01 0,01 0,02 
Muut 10 16.11.2000 silitysrauta3 1 0,00 0,20 0,03 0,00 0,04 
(k): mittaus keskeytynyt

Taulukko 5.10. Kooste vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n



Matkustus 1 1997 (92,2%) 169 (7,8%) 1 (0,0%) 0 0
Matkustus 2 2833 (69,2%) 1259 (30,8%) 0 0 0
Harrastus 1 52 (9,0%) 165 (28,7%) 358 (62,3%) 0 0
Harrastus 2 2349 (68,7%) 1069 (31,3%) 0 0 0
Harrastus 3 2455 (98,0%) 50 (2,0%) 0 0 0
Harrastus 4 3131 (95,9%) 134 (4,1%) 0 0 0
Harrastus 5 1533 (100%) 0 0 0 0
Siivous 1 35 (14,3%) 209 (85,7%) 0 0 0
Siivous 2 102 (83,6%) 20 (16,4%) 0 0 0
Siivous 3 236 (99,2%) 2 (0,8%) 0 0 0
Siivous 4 2(0,2%) 964(99,8%) 0 0 0
Ruoanlaitto 1 1297 (98,5%) 20 (1,5%) 0 0 0
Ruoanlaitto 2 1 (0,1%) 1462 (96,1%) 59 (3,8%) 0 0
Ruoanlaitto 3 0 0 1 (0,7%) 135 (99,3%) 0
Ruoanlaitto 4 0 0 0 147 (100%) 0
Ruoanlaitto 5 108 (90,8%) 11 (9,2%) 0 0 0
Ruoanlaitto 6 103 (77,4%) 30 (22,6%) 0 0 0
Ruoanlaitto 7 112 (44,8%) 136 (54,4%) 2 (0,8%) 0 0
Ruoanlaitto 8 1521 (99,8%) 3 (0,2%) 0 0 0
Ruoanlaitto 9 274(100%) 0 0 0 0
Muut 1 1211 (98,1%) 23 (1,9%) 0 0 0
Muut 2 (k) 0 0 0 0 0
Muut 3 0 61 (38,6%) 97 (61,4%) 0 0
Muut 4 125 (100%) 0 0 0 0
Muut 5 0 281 (100%) 0 0 0
Muut 6 121 (98,4%) 2 (1,6%) 0 0 0
Muut 7 605 (96,5%) 22 (3,5%) 0 0 0
Muut 8 261 (7,7%) 3122 (92,3%) 16 (0,5%) 0 0
Muut 9 0 818 (44,3%) 1011 (54,7%) 19 (1,0%) 0
Muut 10 106 (89,1%) 13 (10,9%) 0 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Kokonaisuudessaan magneettivuon tiheyksien maksimiarvot ovat varsin pieniä, mutta mitattu 
maksimiarvo ylittää 10 µT kolmessa tapauksessa (ruuanlaitto 3 ja 4, muut 6). Ruuanlaitto 3 
magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 28,9 µT ja ruuanlaitto 4 maksimiarvoksi saatiin 
39,3 µT. Molemmat olivat käyttäneet maksimiarvon mittaushetkellä sähkövatkainta. Muut 6 
magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 44 µT, mikä aiheutui työskentelystä piirtoheittimen 
läheisyydessä. Ruuanlaitto 3 ja 4 mittauksissa keskiarvotkin ovat merkittävästi suurempia kuin 
muissa vapaa-ajan mittauksissa (20,54 µT ja 21,92 µT). 

Kahdessakymmenessä mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Kolmessa mittauksessa 
ylitettiin 10 µT raja. Tapauksissa ruuanlaitto 3 ja 4 mittausarvot olivat lähes kokonaan 10-100 µT 



välissä. Kyseisissä mittauksissa mitattiin sähkövatkainta. Tapauksessa muut 9 suurin osa arvoista oli 
1-10 µT välissä. Kyseisessä mittauksessa mitattin piirtoheitintä. Mittaus keskeytyi yhdessä 
tapauksessa. 

Vapaa-ajan esimerkki 8
Vapaa-ajan esimerkki 8 on siivous 4. Magneettikenttä on mitattu siivouksen (imuroinnin) 
yhteydessä. Kuvassa 5.17 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään 
kenttävaihtelut. 

Kuva 5.17. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (siivous 4).
Kuvasta voidaan havaita, että imurointi ei aiheuttanut merkittäviä magneettikentän arvoja. Lisäksi 
magneettikentän vaihtelu suhteessa mitattuihin arvoihin oli varsin suurta. Imuroitaessa imurin 
etäisyys koehenkilöstä vaihtelee koko ajan, minkä vaikuttaa myös mitattuihin arvoihin. Arvot olivat 
kuitenkin ylipäätään pieniä. 

Kuvassa 5.18 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.18. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (siivous 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 0,71 µT. Keskiarvo on 0,31 µT ja 
keskihajonta 0,13 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on käyrän tarkastelusta poiketen kuitenkin pientä. Magneettikentän jakauma on imuroinnin 
mittauksessa ollut varsin erilainen verrattuna työntekijämittauksiin. Jakauma painottuu suurimman 
mitatun arvon puolivälin kohdalle eli mitatuista arvoista suurin osa on välillä 40%-50%. Kyseinen 
väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0,28 - 0,36 µT. 

Vapaa-ajan esimerkki 9
Vapaa-ajan esimerkki 9 on ruuanlaitto 4. Magneettikenttä on mitattu ruoanlaiton (vatkauksen) 
yhteydessä. Kuvassa 5.19 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään 
kenttävaihtelut. 

Kuva 5.19. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (ruuanlaitto 4).
Kuvasta voidaan havaita, että vatkaus aiheutti noin 25 µT magneettikentän. Magneettikentän 
vaihtelu on pientä, koska vatkaimen etäisyys koehenkilöön ei yleensä vaihtele juurikaan. 

Kuvassa 5.20 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.20. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (ruuanlaitto 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 39,30 µT. Keskiarvo on 21,92 µT ja 
keskihajonta 2,61 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu pientä. Magneettikentän jakauma on vatkauksen mittauksessa ollut samanlainen kuin 
imuroinnin mittauksessa. Mitatuista arvoista suurin osuus jakauman keskivaiheilla, vatkauksessa 



välillä 50%-60%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 19,65 - 23,58 µT. 

5.3 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmien mittauksien tarkoituksena oli selvittää eri henkilöryhmien 
magneettikenttäaltistuksen eroja. Neljän vuorokauden mittauksia tehtiin 21 henkilölle. 
Mittausvuorokausista kaksi oli työ- ja kaksi vapaapäiviä. Yhden vuorokauden mittauksia tehtiin 8 
henkilölle. Keskeytyneitä mittauksia oli viisi, jotka kaikki olivat neljän vuorokauden mittauksia. 
Mittauksiin käytettiin pääasiassa kolmea Radians Innova ML-1 -pitkäaikaismittaria (mittausalue 
0,01 - 100µµT ja näytteenottoväli 20 s). Mittausten aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. 

Taulukossa 5.11 on yhteenveto henkilöryhmämittauksien magneettikenttien mittaustuloksista. 
Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, mediaani ja 
keskihajonta. 

Taulukossa 5.12 on kooste henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 
5.11. 

Yhteenveto henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Mittausaika on yksi tai neljä vuorokautta.

  

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT
Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Opiskelija 1 19.4.2000 0,01 1,41 0,05 0,03 0,09
Opiskelija 2 19.4.2000 0,02 7,25 0,06 0,04 0,13
Opiskelija 3 19.4.2000 (k) 0,02 2,48 0,1 0,08 0,17
Työntekijä 1 6.4.2000 0,01 2,52 0,07 0,04 0,14
Työntekijä 2 6.4.2000 0,01 42,5 0,09 0,04 0,78
Työntekijä 3 13.4.2000 (k) 0,04 0,09    
Työntekijä 4 13.4.2000 0,01 7,69 0,08 0,03 0,24
Työntekijä 5 13.4.2000 0,02 2,25 0,07 0,04 0,12
Työntekijä 6 18.5.2000 (k)   
Työntekijä 7 18.5.2000 0,01 23,6 0,08 0,03 0,42
Työntekijä 8 18.5.2000 0,03 5,14 0,11 0,07 0,18
Työntekijä 9 25.5.2000 0,02 4,73 0,07 0,04 0,19
Työntekijä 10 25.5.2000 0,01 3,86 0,06 0,03 0,11
Työntekijä 11 25.5.2000 (k) 0,03 0,64 0,1 0,09 0,09
Työntekijä 12 3.8.2000 0,02 18,5 1,24 0,04 3,25
Työntekijä 13 4.8.2000 0,01 41,3 0,07 0,03 0,71
Työntekijä 14 10.8.2000 0,01 102,3 0,18 0,03 1,75
Työntekijä 15 18.8.2000 0,02 1,34 0,05 0,03 0,07
Työntekijä 16 24.8.2000(k) 0,02 2,34 0,06 0,05 0,09
Työntekijä 17 24.8.2000 0,02 2,14 0,09 0,06 0,1
Työntekijä 18 24.8.2000 0,01 3,36 0,1 0,03 0,25



Työntekijä 19* 10.10.2000 0,02 6,07 0,12 0,04 0,16
Työntekijä 20* 10.10.2000 0 1,4 0,12 0,1 0,12
Työntekijä 21* 10.10.2000 0 3,8 0,1 0,1 0,21
Eläkeläinen 1* 14.10.2000 0 0,4 0,06 0,1 0,05
Eläkeläinen 2* 1.11.2000 0,02 1,02 0,09 0,09 0,07
(k): mittaus keskeytynyt, *: yhden vuorokauden mittaus

Taulukko 
5.12.

Kooste henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Mittausaika on yksi tai neljä vuorokautta.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Opiskelija 1 3790 (92,6%) 298 (7,3%) 4 (0,1%) 0 0
Opiskelija 2 3682 (90,0%) 399 (9,8%) 11 (0,3%) 0 0
Opiskelija 3 (k) 1339 (70,4%) 541 (28,4%) 23 (1,2%) 0 0
Työntekijä 1 2754 (87,0%) 396 (12,5%) 14 (0,4%) 0 0
Työntekijä 2 2821 (90,3%) 275 (8,8%) 28 (0,9%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 3 (k) 2 (100%) 0 0 0 0
Työntekijä 4 3074 (88,4%) 370 (10,6%) 34 (1,0%) 0 0
Työntekijä 5 3036 (87,7%) 411 (11,9%) 14 (0,4%) 0 0
Työntekijä 6 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 7 3012 (87,3%) 437 (12,7%) 1 (0,0%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 8 2368 (68,7%) 1077 (31,3%) 11 (0,3%) 0 0
Työntekijä 9 2837 (90,4%) 286 (9,1%) 16 (0,5%) 0 0
Työntekijä 10 3182 (88,7%) 403 (11,2%) 4 (0,1%) 0 0
Työntekijä 11 (k) 322 (77,2%) 22,8%) 0 0 0
Työntekijä 12 2771 (78,6%) 305 (8,7%) 62 (1,8%) 388 (11,0%) 0
Työntekijä 13 3181 (92,0%) 272 (7,9%) 3 (0,1%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 14 2919 (77,3%) 764 (20,2%) 93 (2,5%) 0 1 (0,0%)
Työntekijä 15 3330 (95,3%) 160 (4,6%) 5 (0,1%) 0 0
Työntekijä 16 (k) 1106 (96,1%) 42 (3,6%) 3 (0,3%) 0 0
Työntekijä 17 2773 (80,5%) 671 (19,5%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 18 2923 (84,5%) 470 (13,6%) 68 (2,0%) 0 0
Työntekijä 19* 2625 (64,1%) 1465 (35,8%) 2 (0,0%) 0 0
Työntekijä 20* 3213 (78,5%) 873 (21,3%) 6 (0,1%) 0 0
Työntekijä 21* 4010 (98,0%) 58 (1,4%) 24 (0,6%) 0 0
Eläkeläinen 1* 4059 (99,3%) 29 (0,7%) 0 0 0
Eläkeläinen 2* 2224 (54,3%) 1867 (45,6%) 1 (0,0%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt, *: yhden vuorokauden mittaus

Mittaukset jakautuivat eri henkilöryhmiin siten, että toimistotyöntekijöitä mitattiin 21, opiskelijoita 
kolme ja eläkeläisiä kaksi. Muutamaa mittausta lukuun ottamatta mitatun magneettivuon tiheyden 



maksimiarvo ei ylitä 10 µT:n arvoa, ja väestöaltistuksen raja 100 µT ylittyy vain yhdessä 
mittauksessa. Tässä mittauksessa koehenkilö, työntekijä 14, on toimistotyöntekijä. Mitattu arvo on 
102,3 µT, mutta arvo on saattanut olla suurempikin johtuen käytetyn mittarin mittausalueesta 
(mittarin suurin näyttämä 102,3 µT). Kyseinen arvo on sattunut henkilön työpäivän päättyessä. 
Mittauspäiväkirjan mukaan työntekijä on ollut kyseisellä hetkellä autossaan matkalla kotiin. 
Yleensä autolla ajettaessa ei mitattu vastaavan suuruisia magneettikenttiä. Tarkempaa määritystä 
kentän aiheuttajasta ei pystytty tekemään. 

Muut yli 10 µT:n arvot aiheutuivat pääasiassa suurjännitelaboratoriossa työskentelystä (työntekijä 
2; maksimiarvo 42,5 µT), sähkövatkaimen käytöstä (työntekijä 7; maksimiarvo 23,6 µT), 
altistumisesta kodin sähkölaitteelle (työntekijä 12; maksimiarvo 18,5 µT) ja oleskelusta 
mikroaaltouunin läheisyydessä (työntekijä 13; maksimiarvo 41,3 µT). Mitattujen henkilöiden 
altistuksen keskiarvot olivat kaikki alle 1 µT yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Työntekijän 12 
altistuksen keskiarvo oli 1,24 µT. Suuri keskiarvo johtuu siitä, että henkilö oli tehnyt ruokaa ja 
seisonut hellan edessä noin kaksi tuntia. Tänä aikana altistuminen on ollut koko ajan 10 µT:n 
luokkaa. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Kolmessa 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Yhdessä tapauksessa ylittyi 100 µT väliaikaisesti. 
Neljässä mittauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu erilaisia koneita käytettäessä, 
kuten mikroaaltouunia. 

Henkilöryhmäesimerkki 10
Henkilöryhmäesimerkki 10 on opiskelija 2. Kuvassa 5.21 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty 
käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.21. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (opiskelija 2).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy yksi noin 7 µT suuruinen magneettikenttä. Muuten 
arvot ovat varsin pieniä. Lisäksi magneettikentän vaihtelu oli varsin pientä. Koehenkilö ei ilmeisesti 
ole tiennyt altistuvansa magneettikentälle, joten mittauspäiväkirjassa ei ole erillistä mainintaa 
kyseiseltä hetkeltä. 

Kuvassa 5.22 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.22. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (opiskelija 2).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 7,25 µT. Keskiarvo on 0,06 µT ja 
keskihajonta 0,13 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on suurta. Jakaumassa suurin osa mittauksista on välillä 0%-10%. Kyseinen väli tarkoittaa 
tässä mittauksessa väliä 0 - 0,73 µT. 

Henkilöryhmäesimerkki 11
Henkilöryhmäesimerkki 11 on eläkeläinen 2. Kuvassa 5.23 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.23. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (eläkeläinen 2).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy viisi muita suurempaa magneettikentän arvoa. Yksi 



arvoista on noin 1 µT. Kaiken kaikkiaan arvot, kuten myös magneettikentän vaihtelu, ovat varsin 
pieniä. 

Kuvassa 5.24 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.24. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (eläkeläinen 2). 
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 1,02 µT. Keskiarvo on 0,09 µT ja 
keskihajonta 0,07 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on pientä. Jakaumassa suurin osa mittauksista on väleillä 0%-10% ja 10%-20%. Kyseiset 
välit tarkoittavat tässä mittauksessa välejä 0 - 0,10 µT ja 0,10 - 0,20 µT. Jakaumassa erottuu tässä 
mittauksessa myös muilla väleillä joitakin arvoja. 

Henkilöryhmäesimerkki 12
Henkilöryhmäesimerkki 12 on työntekijä 4. Kyseessä on työntekijälle tehty mittaus. Kuvassa 5.25 
on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.25. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 4).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy yksi noin 8 µT suuruinen magneettikenttä. 
Koehenkilö ei ilmeisesti ole tiennyt altistuvansa magneettikentälle, joten mittauspäiväkirjassa ei ole 
erillistä mainintaa kyseiseltä hetkeltä. Kaiken kaikkiaan arvot, kuten myös magneettikentän 
vaihtelu, ovat varsin pieniä. 

Kuvassa 5.26 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.26. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 7,69 µT. Keskiarvo on 0,08 µT ja 
keskihajonta 0,24 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten 
vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella 
välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 0,77 µT. 

6 JOHTOPÄÄTöKSET
Kokonaisuutena voidaan todeta, että altistusmittausten tekeminen oli huomattavasti työläämpää 
kuin alkuun ajateltiin. Koehenkilöiden kerääminen ja tutkimuksesta yleisesti kertominen heille 
ennen mittauksia oli aikaavievää. Kaikki yritykset eivät olleet halukkaita lähtemään mukaan. 
Mukaan kysyttiin 12 yritystä, mutta vain kuudessa yrityksessä tehtiin mittauksia. 

Myös mittarien määrä piti ottaa huomioon mittausaikatauluja suunniteltaessa. Viikossa ei ollut 
mahdollista saada kuin esimerkiksi 8 työntekijämittausta, jos kaikki aikataulut saatiin sovitettua 
yhteen. 

Yhtenä ongelmana oli myös se, että käytetty mittaus katkesi varsin helposti mittauksen aikana 
koehenkilön liikkuessa. Tämän tähden epäonnistuneita mittauksia on koko aineistossa 19,9%, mikä 
on selvästi enemmän kuin mitä TTKK:n hetkellismittauksissa yleensä esiintyy. 

6.1 Työntekijämittaukset



Tutkimuksessa valittiin työntekijäryhmiksi sellaisia työtehtäviä, joissa voisi esiintyä tavallista 
isompia magneettikenttiä. Toisaalta valinnassa otettiin huomioon, mitä mittauksia aikaisemmin on 
tehty. Esimerkiksi Marko Mähönen on diplomityössään ”50 Hz magneettikenttäaltistuksen määritys 
annosmittauksia käyttäen” varsin laajasti mitannut toimistotyöympäristöjä. Yhtenä valintakriteerinä 
oli myös se, että mittaukset olisi helppo toteuttaa Tampereelta. 

Koska työntekijämittaukset ovat rajoittuneet vain neljään teollisuuden alaa (sähköyhtiö, metalli-, 
paperi- ja valmistava sähköteollisuus), ei työntekijäaltistuksesta voida vetää kaikkia aloja koskevia 
johtopäätöksiä. Kuitenkin kokonaisuutena aineisto näyttää sille, että suurin osa mittaustuloksista on 
varsin pieniä ja ainostaan joku tai jotkut yksittäiset mittausarvot ylittävät henkilön yleisen 
alitistustason. 

Kaikki työntekijät eivät suostuneet altistusmittauksiin saadessaan tietää, että mittauksia tehdään 
myös vapaa-aikana. Työntekijät eivät halunneet antaa työnantajalle tietoja vapaa-ajan vietostaan. 
Ongelma ratkaistiin siten, että työnantajalle annettiin ainoastaan yhteenveto mittauksista. 

Tutkimuksen alussa mittarit valittiin sen mukaan, miten isoja kenttiä työympäristössä oletettiin 
esiintyvän. Tämän tähden metalli-, paperi- ja valmistavassa sähköteollisuudessa käytettiin 
mittareita, joiden mittausalue on 0,01 - 100 µT. Joissakin näistä mittauksista kuitenkin mitatut arvot 
ylittivät 100 µT, jolloin mittausalueena olisi tarvinnut olla 0,1 – 1000 µT. Tämän tähden joidenkin 
työtekijöiden kohdalla yksittäisen suuren mittausarvon kohdalla mittari ei ole pystynyt mittaamaan 
tarkkaa arvoa. Tätä ei osattu arvata mittaussuunnitelmaa tehtäessä. 

Mittausten aikana, kun huomattiin yksittäisten isojen mittaustulosten esiintyminen, pyrittiin 
tarkemmin selvittämään arvojen todenmukaisuus. Arvoja tutkittiin tarkemmin mittauspäiväkirjan ja 
katselmusmittauksen avulla. Kaikkia arvoja ei ollut mahdollista selvittää, mutta tehtyjen selvitysten 
perusteella näyttää sille, että ne ovat todellisia mittaustuloksia. Niitä ei vaan ole aikaisemmin 
huomattu hetkellismittauksia tehtäessä, koska ilmeisesti tavallista isommalle kentälle altistutaan 
pienillä alueilla ja kenttä vaimenee nopeasti työntekijän etääntyessä paikasta. 

Vertailtaessa työaika ja vapaa-aika altistuksia ei voida havaita mitään suuria eroja näiden jaksojen 
välillä. Yleensä mittaustulokset ovat olleet tasoa alle 1 µT, useimmiten jopa alle 0,1 µT. Yksittäisiä 
isompia arvoja löytyy sekä vapaa-ajan että työajan mittauksista. 

6.2 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajan altistukseen kuuluu kaikki toiminta, joka ei ole työtä. Erilaisia altistusympäristöjä ovat 
kodin yleisaltistus, kodinkonealtistus, vaapaa-ajan aktiviteettialtistus ja matkustusaltistus. Vapaa-
ajan altistus on hyvin erityyppistä erilaisissa ympäristöissä, joten kokonaisaltistusta on vaikea 
arvioida. 

Kokonaisuutta voi arvioida sen mukaan, kuinka paljon ihminen ylipäätään on kotona ja työssä. 
Eniten aikuisella työssä käyvällä ihmisellä kuluu aikaa työssä ja kotona, joten myös tässä 
tutkimuksessa painottuivat kodissa ja työpaikalla tapahtuvat vapaa-ajan mittaukset. 

Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei ole tehty, koska aineisto on puutteellista. Yksilölliset erot 
ovat suuria, esimerkiksi jääkiekko-ottelussa ja konsertissa istumapaikan sijainti vaikuttavat 
huomattavasti tuloksiin. Juoksulenkillä altistuminen riippuu reittivalinnasta. Myös matkustuksessa 
eri kulkuvälineen valinnalla on suuri vaikutus tuloksiin. Junamatkustuksen aikana tehtiin mittauksia 
kaksi kertaa, suurin arvo oli 1,66 µT. Lentokoneessa nousun ja laskun aikana mittausta ei saa tehdä, 
koska kaikki elektroniset laitteet on suljettava. Tästä syystä lentokoneen mittaaminen päätettiin 
jättää tutkimuksen ulkopuolelle. Kokonaisuutena matkustamiseen liittyvä altistumisen mittaaminen 
jäi muutenkin melko puutteelliseksi, koska muun muassa metroja ja raitiovaunuja ei ole tutkittu. 

Joissakin kodinkonealtistuksen mittauksissa mitattiin odotettua suurempia arvoja. Esimerkiksi 
yhdessä ruuanlaittomittauksessa mitattiin vatkaimen käytössä muihin laitteiden käyttötilanteisiin 
verrattuna suuria magneettikenttäarvoja (maksimi 39,3 µT). Vatkainta käytettäessä vyölaukussa 
oleva magneettikenttämittari saattaa olla kuitenkin jopa kiinni mitattavassa laitteesta, joten tällainen 



altistusmittaus ei varmuudella anna luotettavaa kuvaa altistuksesta. 

Kokonaisuutena vapaa-ajan altistustasot jäivät yleensä tasolle (0 – 0,1 µT) alle 0,1 µT. Lähinnä 
yksittäiset kentät aiheuttivat yleistasosta erottuvia suurempia arvoja. 

6.3 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmämittaukset aloitettiin neljä vuorokautta kestävänä mittauksena. Näin pitkään 
mittaukseen oli kuitenkin vaikea saada koehenkilöitä. Mittauksesta saatujen kokemusten perusteella 
mittausaika ei saa olla kovin pitkä. Yhden vuorokauden kestävään mittaukseen löytyi koehenkilöitä 
paljon helpommin. 

Osa-aikatyössä työaikainen altistus jää lyhyeksi täyttä työaikaa tekevään kolleegaansa verrattuna 
työn luonteen takia. Toisaalta myös osa-aikatyössä voidaan työtehtävissä käyttää jotakin 
sähkölaitetta, jolloin magneettikenttä, jolle osa-aikainen työntekijä altistuu, voi olla suhteellisen 
suuri. Tämän projektin puitteissa ei ollut mahdollista ottaa erilaisia työaikoja huomioon, mutta ne 
on tarkeä huomioida työaltistusta arvioitaessa. 

Lasten altistusta ei mitattu lainkaan, sillä mittarin käyttö on hankalaa. Koska aikuisille tehdyistä 
mittauksista lähes viidennes epäonnistui, katsottiin lapsille tehtävän mittauksen olevan vielä 
hankalampaa. 

Kaikkien tässä tutkimuksessa tehtyjen altistusmittausten perusteella näyttää sille, että mahdollisia 
magneettikentille altistumista koskevia suosituksia on tulevaisuudessa vaikea soveltaa käytäntöön, 
jos tarkastellaan ihmisten altistumista pitkäaikaismittausten mukaan. Monissa mittauksissa on 
esiintynyt hetkellisiä isompia mittaustuloksia ja mikäli niitä ei rajata mitenkään pois, voidaan 
helpostikin ylittää suositusarvot. Näin ollen altistuksen määrittelyä on tärkeä jatkossa edelleen 
kehittää käytännön tarpeita vastaavaksi. 
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1 JOHDANTO
Sähkö- ja magneettikentille altistumisesta on oltu kiinnostuneita siitä lähtien, kun syntyi epäilyjä 
sähkö- ja magneettikenttien mahdollisista terveysvaikutuksista. Altistumista on sinänsä vaikea 
tutkia, koska ihmiset oleskelevat erilaisissa paikoissa elämänsä aikana ja täysin kattavasti ei tätä 
koko elämän kattavaa altistusta voidaan seurata. Jokatapauksessa on tarkeää yrittää selvittää 
altistumista. 

Euroopan unionin neuvosto (EU) on julkaissut suosituksen väestön sähkömagneettisille kentille (0 
Hz - 300 GHz) altistumisen rajoittamiseksi. Suositus perustuu ICNIRP:n (International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection) suositukseen väestön altistuksen enimmäisarvoista, jonka 
mukaan 50 Hz kentille altistumisen enimmäisarvot ovat väestölle 5 kV/m ja 100 mT ja 
työntekijöille 10 kV/m ja 500 mT. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päivittää 
parhaillaan vanhaa STM:n päätöstä ionisoimattoman säteilyn enimmäisarvoista. Tavoitteena on 
myös antaa väestön altistuksen suositusarvot pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille. 

Euroopan unionin neuvoston suosituksen tähden on syntynyt selvä tarve tutkia, minkälaisille 
kentille ihmiset altistuvat käytännössä ja miten altistumista voitaisiin määrittää. 

Tampereen teknillisessä korkeakoulussa (TTKK) on tutkittu sähköjärjestelmien pientaajuisia sähkö- 
ja magneettikenttiä jo pitkään. Alkuvaiheessa tutkimukset suuntautuivat sähkö- ja magneettikenttien 
terveysvaikutuksiin. Tutkimuksen painopiste on vuosien myötä siirtynyt kuitenkin yhä enemmän 
teknisten aiheiden suuntaan, kuten pientaajuisten magneettikenttien tekniseen mittaamiseen ja 
laskentaan sekä kenttien aiheuttamiin häiriöihin ja kenttien vähentämiseen. 

TTKK:ssa on ollut käynnissä projekti "Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien 



vähentämiseksi sähkön siirrossa ja jakelussa” 1.6.1998 - 31.12.2000 välisen ajan. Hankkeessa on 
keskitytty kahteen aihealueeseen: kiinteistömuuntamoiden magneettikenttien pienentämiseen sekä 
sähkö- ja magneettikenttämittausten laadun parantamiseen. 

Osana aluetta ”Sähkö- ja magneettikenttämittausten laadun parantaminen” on kirjoitettu tämä 
raportti. Sen tavoitteena on ollut lähinnä etsiä erilaisia menetelmiä tutkia altistumista ja kokeilla 
käytännössä altistumisen mittaamista. Mitään täysin kattavia ratkaisuja ei ole ollut tarkoituksena 
kehittää, koska aikaisempia tutkimuksia altistuksen määrittelystä ei ole laajasti tehty, ja yhden 
tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista käsitellä kaikkia altistumistilanteita. 

Tässä raportissa on ensin esitelty, minkälaisia tuloksia aikaisemmissa altistustutkimuksissa on saatu 
ja sen jälkeen on kuvattu, miten TTKK:ssa on altistumismittauksia toteutettu ja minkälaisia tuloksia 
on saatu. Lopuksi on esitetty kokeilun perusteella johtopäätöksiä siitä, miten jatkossa asiaa 
voitaisiin edelleen kehittää ja soveltaaa käytäntöön. 

1.1 Mittaamista koskevia standardeja
Tällä hetkellä pientaajuisille magneettikentille altistumiseen liittyviä kansainvälisiä standardeja 
valmistellaan useissa työryhmissä. IEC:llä on voimassa oleva altistumista koskeva standardi. 
Standardissa IEC 61786 kuvataan melko yleisellä tasolla altistumisen mittaamista. Yleisiä 
pientaajuisten magneettikenttien mittausperiaatteita on kuvattu standardissa IEEE Std 1460-1996. 
Mittausperiaatteet määrittävät myös altistumisen mittaamista. /7,6/ 

IEEE Std 1460-1996 sisältää kuvauksen kvasistaattisten magneettikenttien ominaisuuksista. 
Standardissa esitetään ohjeita magneettikenttämittarien ominaisuuksista, tyypillisten mittausten 
tavoitteet kenttien kuvaamiseksi ja menetelmät niiden toteuttamiseksi. /7/ 

IEC 61786 standardi sisältää vastaavia asioita kuin IEEE-standardi, mutta erityisesti 
ihmisaltistuksen kannalta tarkasteltuna. Standardissa asetetaan vaatimukset mittausvälineille ja 
annetaan ohjeita mittauksiin. Standardissa käsitellään pysyvän tilan kvasistaattisten 
magneettikenttien tehollisarvojen mittaamista rajoittuen taajuusalueelle 15 Hz - 9 kHz. 
Mittausalueissa rajoitutaan magneettikentällä 100 nT - 100 µT. Standardissa käsitellään itse 
mittausten lisäksi myös mittarien kalibrointia. /6/ 

Kumpikaan standardi ei anna yksityiskohtaisia ohjeita mittaustapojen ja -menetelmien suhteen, 
koska mittausympäristöt ja mittausten tavoitteet poikkeavat toisistaan paljon. Ihmisten altistusta 
tarkasteltaessa on olennaista huomioida mittausta suunniteltaessa, millä alueilla ja kuinka kauan 
ihmiset mahdollisesti oleskelevat. IEC standardin mukaan tulisi huomioida mittausten sijainti 
suhteessa ihmiseen, esimerkiksi pään, vartalon tai lantion alueella. /6/ 

2 MAGNEETTIKENTÄT JA NIILLE ALTISTUMINEN
Sähkö- ja magneettikentät ovat osa sähkömagneettisen säteilyn spektriä. Kuitenkin 
sähköjärjestelmän aiheuttamasta ionisoimattomasta sähkömagneettisesta säteilystä ei yleensä 
käytetä sanaa säteily, vaan puhutaan sähkö- ja magneettikentistä, sillä 50 Hz taajuudella 
aallonpituus λ on hyvin suuri (λ=6000 km) ja Planckin vakion ja taajuuden avulla laskettu fotonin 
energia (3,31×10-32 J) merkityksettömän pieni verrattuna molekyylien sidosenergioihin tai niiden 
lämpöenergiaan /11,14/. Kuvassa 2.1. on esitetty koko sähkömagneettisen säteilyn spektri. 

Kuva 2.1 Sähkömagneettisen säteilyn spektri. 50 Hz kentät ovat lähes yksinomaan ihmisen 
kehittämien teknisten laitteiden aiheuttamia.

2.1 Magneettikentän ominaisuuksia
Sähkövarausten liike eli sähkövirta synnyttää ympärilleen magneettikentän. Pitkässä suorassa 
johtimessa kulkevan sähkövirran I aiheuttama magneettikentän voimakkuus H etäisyydellä r 
johtimesta on 
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(1)

Magneettikentän voimakkuus ilmoitetaan ampeereina metriä kohti (A/m). Magneettikenttä voidaan 
kuvata myös toisella suureella, jota kutsutaan magneettivuon tiheydeksi. Magneettivuon tiheys B 
riippuu väliaineesta ja magneettikentän voimakkuudesta H seuraavasti 

B=µH=µ0µrH (2)
missä µ on väliaineen permeabiliteetti,

µο on tyhjön permeabiliteetti (4πx10-7 H/m) 
ja
µr on väliaineen suhteellinen permeabiliteetti.

Magneettivuon tiheyden yksikkö on tesla (T). Kudosten magneettisia ominaisuuksia kuvaava 
suhteellinen permeabiliteetti µr on melko tarkasti 1, joten biologisen materiaalin permeabiliteetti on 
lähes sama kuin tyhjön (µ ≈ µο). Tästä seuraa, että magneettikenttään viety epämagneettinen 
kappale ei muuta alkuperäistä kenttää kuten sähkökentän tapauksessa. Sähkökentälle tyypillistä 
deformaatiovaikutusta ei tapahdu. 

Vain ferromagneettisten materiaalien kuten raudan, nikkelin ja koboltin permeabiliteetti poikkeaa 
niin paljon tyhjön permeabiliteetista, että merkittävää deformaatiota tapahtuu. Magneettikenttä ei 
myöskään vaimene tavallisissa rakennusmateriaaleissa. 

Magneettikentän voimakkuutta H = 1 A/m vastaa ilmassa yhtälön 2 perusteella magneettivuon 
tiheys B = 1,26×10-6 T = 1,26 µT. 

Myös magneettikenttää voidaan kuvata kenttäviivoilla. Jos suoran, pitkän johtimen virta on 1000 A, 
magneettivuon tiheys B 1 metrin etäisyydellä on 200 µT (kuva 2.2.). 

Kuva 2.2 Suoran virtajohtimen ympärillä esiintyvä magneettikenttä (B on magneettivuon tiheys, 
I on johtimessa etäisyydellä r kulkeva virta).

Muuttuvalla magneettikentällä on kyky indusoida väliaineeseen sähkökenttä. Tämä sähkökenttä 
puolestaan aiheuttaa johtavassa väliaineessa sähkövarausten liikkeen eli sähkövirran, jonka 
aiheuttama magneettikenttä pyrkii vastustamaan ulkoisen magneettikentän muuttumista. 
Indusoituneita virtoja kutsutaan pyörrevirroiksi. Tämän ilmiön yhteydessä energiaa muuttuu myös 
lämmöksi. Ilmiö on sitä voimakkaampi, mitä nopeammin magneettikenttä muuttuu eli mitä 
suuremmasta taajuudesta on kysymys. 50 Hz taajuudella esimerkiksi kudoksiin indusoituneet virrat 
ovat erittäin pieniä. 

Magneettikenttä on suoraan verrannollinen johdon virtaan nähden. Johdon kuormituksen (virran) 
vaihteluista johtuen myös kentän taso johdon ympäristössä vaihtelee ajan suhteen (IEEE, 1988). 
Magneettikenttää onkin käsiteltävä ajasta riippuvana tilastollisena suureena. Keskimääräistä kenttää 
ei voida määrittää hetkellisillä mittauksilla tai laskelmilla yhtä luotettavasti kuin sähkökentän 
tapauksessa. Toisaalta deformoitumisilmiö ei aiheuta normaalitilanteissa magneettikentän 
määrityksessä ongelmia. 

2.2 Aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia magneettikenttäaltistuksesta
Magneettikentille altistumista on tutkittu kokonaisuudessaan melko vähän. Altistumista on arvioitu 
varsin paljon osana epidemiologisia tutkimuksia, mutta laajoja, koko väestöä koskevia 
altistusmittauksia ei ole tehty. Seuraavassa esitellään erilaisia tutkimuksia, joissa on pyritty 
selvittämään altistumista. 



2.2.1 Sähkö- ja magneettikentät sähkönsiirrossa
Osana terveysvaikutustutkimusta tutkittiin 27 työntekijän altistuminen sähköjärjestelmien 
aiheuttamille sähkö- ja magneettikentille erilaisissa ympäristöissä; 110 kV, 220 kV ja 400 kV 
sähköasemat ja 110 kV voimansiirtojohdot. Työntekijät tekivät mittausten aikana normaaleja 
työtehtäviään. Mittauksien suorittaja kirjasi työntekijän sähkö- ja magneettikenttäaltistuksen. 
Mittaustulokset on esitetty taulukossa 2.1. Sähkökentän suurin mitattu arvo oli 11,2 kV/m ja 
magneettikentän suurin mitattu 15,43 µT. 

Taulukko 2.1 Esimerkkimittaustuloksia työntekijöiden sähkö- ja magneettikenttäaltistuksesta 
erilaisissa työympäristöissä. /12/

Työn kuvaus (työntekijöiden määrä) Sähkökenttä E,
kV/m

Magneettikenttä B,
µT

Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (3) 0,35 - 1,12 1,72 - 3,47
Kaapelien asennus, lähellä 110 kV kytkinkenttää ja johtoa, 
(1)

0,35 1,97

Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,87 2,66
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,85 - 0,87 2,64 - 2,66
Muuntajakentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 1,3 2,11
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,14 0,57
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,85 2,64
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,14 - 0,26 0,97 - 1,02
Kytkinkentän laajennus, 110 kV ja 400 kV sähköasema, (1) 2,78 - 10,21 2,40 - 10,92
Kytkinkentän kunnossapito, 220 kV kytkinkenttä, (2) 5,57 - 7,44 4,42 - 6.89
Kytkinkentän laajennus, 110 kV ja 400 kV kytkinkenttä, (1) 2,78 - 11,2 2,40 - 16.2
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,54 1,90
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,54 1,90
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,58 2,01
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,55 2,01
Aseman laajennus, 110 kV sähköasema, (1) 2,95 2,20
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (1) 1,53 - 8,45 1,43 - 10,92
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (1) 1,53 - 8,64 1,43 - 10,92
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 7,26 - 8,64 6,16 - 15,43
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 7,21 - 9,18 6,30 - 10,93
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 6,83 - 8,62 4,74 - 8,71
2.2.2 Sydämentahdistinta käyttävät työntekijät sähkömagneettisessa ympäristössä
Tässä tutkimuksessa tutkittiin sähkö- ja magneettikenttäaltistusta työntekijöiltä (n=10), joilla oli 
sydämentahdistin tai elimistöön sijoitettava rytminsiirtolaite. Kentät oli mitattu etukäteen, jotta 
voitiin taata potilaille työympäristön olevan vaaraton ennen työn aloittamista. Mittaukset tehtiin 
pitkäaikaismittarilla Radians Innova ML-1 ja hetkellismittarilla Holaday Industries HI-3604. 
Taulukossa 2.2 on esitetty työtehtävät ja mitatut magneettikentät. /15/ 

Taulukko 2.2. Mittaustuloksia sähkö- ja magneettikentistä esimerkkitöissä. Työntekijöillä oli 
tahdistin tai rytminsiirtolaite. /15/
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Työ/Työpaikka Lähde Magneettikenttä B, µT Sähkökenttä E, kV/m
Autokorjaamo Hiomakone 200 0,2
Hitsaamo Hitsaus 5000 0,05
Sähköasema Generaattorit 200 - 300 0,002 - 0,04
Generaattorin testaus Kaapelit 100 - 600 0,05
Ainetta rikkomaton testaus
(Non-destructive testing)

Magnetointiväline 300 - 1000 0,11

Terästehdas, tarkastus Valokaariuuni 1000 0,2
Ratatyö Kaapelit 2 - 10 2,0

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sähkö- ja magneettikentät voivat olla ongelma ja aiheuttaa 
häiriöitä sellaisissa ympäristöissä, joissa altistuksen suositusarvot ylitetään. ICNIRP:n altistuksen 
suositusarvot on ylitetty; hitsaamossa (5000 µT), generaattorin testauksessa (100 - 600 µT), ainetta 
rikkomattomassa testauksessa (300 - 1000 µT) ja terästehtaassa (1000 µT). Hitsaus perustuu 
hitsauslaitteen kautta menevän suuren virran aiheuttamaan lämpövaikutukseen. Virta aiheuttaa 
taulukossa esitetyn 5000 µT magneettikentän. 

2.2.3 Työntekijöiden altistus suurjännitejärjestelmien 50 Hz sähkö- ja magneettikentille
Hetkelliset sähkö- ja magneettikenttämittaukset
Mäkinen ym. /13,16/ ovat mitanneet sähköasemien ja voimalaitosten sähkö- ja magneettikenttiä 
työskentelytiloissa. Esimerkkejä voimalaitoksen ja sähköaseman magneettikenttien 
mittaustuloksista on esitetty taulukossa 2.3. /13,16/ 

Taulukko 2.3. Esimerkkimittaustuloksia voimalaitoksen ja sähköaseman magneettikentistä. /
13,16/

Mittauspaikka
Mittauspisteiden
lukumäärä

Magneettikenttä B, µT
Maksimi Minimi Keskiarvo Keskihajonta

Magnetointihuone 10 14 1 7 4
Generaattori 10 35 7 23 11
Putkikisko 8 53 42 51 4
Konekatkaisija 4 156 148 153 3
400 kV hoitokäytävä 8 28 7 15 7
Päämuuntaja 12 64 7 28 20
6 kV sisäkytkinlaitos 8 37 1 13 13
0,4 kV sisäkytkinlaitos 8 6 0,5 2 2

Taulukon 2.3 mittaukset tehtiin 15 kV:n jännitetasolla. Lähellä muuntajaa olevat mittauspisteet 
olivat yhden metrin etäisyydellä muuntajasta ja yhden metrin korkeudella maasta. 

Pitkäaikaismittaukset
Mäkinen ym. /13,16/ ovat tehneet pitkäaikaismittauksia sähköasemilla ja voimalaitoksissa. Tässä 
tutkimuksessa oli mukana 93 vapaaehtoista työntekijää. Työntekijät oli jaettu neljään ryhmään 
heidän työpaikkkansa ja työkuvauksensa mukaan. Ryhmät olivat valvomo-, voimalaitos-, 
sähköasema- ja voimajohtotyöntekijät. Jokaisella työntekijällä oli muutaman päivän ajan mittari, 
joka mittasi koko ajan sähkö- ja magneettikenttiä. 

Tässä tutkimuksessa neljän työntekijäryhmän altistusmittaukset tehtiin taskussa kannettavalla 
IREQ-annosmittarilla. Annosmittaria kannettiin rintataskussa tai vastaavassa paikassa, joten 
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kaikkien mittausten tulkintaan käytettiin vahvistuskerrointa 2,5 mittaajan vaikutuksen 
poistamiseksi. Jälkeenpäin mittaustulokset vietiin tietokoneelle mittaustulosten analysointia varten. 
Sähköasemien mittaustulosten keskiarvot on laskettu 12 työntekijän ryhmältä ryhmän 
keskimääräisenä altistuksena. Muilla työpaikoilla mittaustulosten keskiarvot on laskettu kaikkien 
mittauksiin osallistujien tulosten keskiarvona. Eri ryhmien sähkö- ja magneettikenttien 
mittaustulosten päivittäiset keskiarvot on esitetty taulukossa 2.4 /13,16/. 

Taulukko 2.4. Eri työntekijäryhmien sähkö- ja magneettikenttämittaustulosten keskiarvot ja 
suurimmat arvot. /13,16/

Ryhmä
(henkilöiden 
määrä)

Mittauspaik-
kojen määrä

Mitatut työ-
tunnit, h

Magneettikenttä B, µT Sähkökenttä E, kV/m

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi

Valvomo (9) 4 255 0,9 75 0,013 1,5
Voimalaitos (45) 10 1000 1,5 150 0,019 6
Sähköasema (20) 14 515 1,4 >400 0,084 24
Voimajohto
(110-400 kV) (19)

6 495 2,6 75 0,58 48

Pitkäaikaismittaustulokset osoittivat, että sähköasemilla ja lähellä kaapeleita sähkökenttäaltistuksen 
suositussarvot (10 kV/m 50 Hz:llä) ylittyivät ajoittain. Ryhmään voimajohtotyöntekijät kuului 110 – 
400 kV johdoilla työskenteleviä johtoasentajia. Asennustöissä mitattu suurin arvo oli 48 kV/m. 
Tulosten keskiarvot pysyivät suositusarvojen alapuolella. 

2.3 Altistuminen voimajohtojen kentille
Helsingin Yliopiston kansanterveystieteen laitos ja Imatran Voima Oy (IVO) selvittivät 
suomalaisten altistumista 110-400 kV voimajohtojen magneettikentille tutkiessaan voimajohtojen 
lähellä asuvien syöpäriskiä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten paljon rakennuksia sijaitsi 
voimajohtojen läheisyydessä, miten rakennukset sijaitsivat johtoihin nähden ja millaisia 
magneettikenttiä voimajohdoista niihin ja ympäristöön aiheutui /5/. Rakennuksiin lasketut 
magneettikentät liitettiin asukkaisiin syöpärekisteritutkimusta /17/ varten. Tutkimus toteutettiin 
yhdistelemällä voimajohto-, rakennus- ja henkilörekistereitä. Tutkimuksessa mukana olleen 
johtoverkon pituus oli noin 90 prosenttia Suomen kantaverkon johtopituudesta vuonna 1989 /4/. 

Keskimääräinen vuosittainen magneettikenttä laskettiin johtojen kuormitushistoria- ja tyyppitietojen 
perusteella vuosilta 1970 - 1989. Rakennusten magneettikentät yhdistettiin asukkaisiin. Näin saatiin 
385000 altistuneiden henkilöiden perusjoukko. Perusjoukko oli kooltaan noin 7 prosenttia koko 
tutkimusjakson väestöstä ja siihen kuuluivat henkilöt, jotka jonakin vuonna olivat asuneet 
rakennuksessa, johon oli laskettu vähintään 0,01 µT keskimääräinen magneettikenttä. 

Tutkimuksen mukaan voimajohtojen lähellä on suhteellisen vähän rakennuksia ja niihin johdoista 
aiheutuneet magneettikentät ovat yleensä pieniä. Kuvassa 2.3 on esitetty rakennusten lukumäärät 
110 - 400 kV johtojen läheisyydessä sekä niiden voimajohtoperäiset keskimääräiset magneettikentät 
vuodelta 1989. Johtojen välittömässä läheisyydessä rakennustiheys on pieni. Noin 5600 
rakennuksessa (10%) voimajohdon aiheuttama keskimääräinen magneettivuon tiheys ylitti 0,1 µT ja 
yli 0,1 µT rakennuksissa asui noin 16000 henkiloä. Yli 1 µT magneettikentässä sijaitsevia 
rakennuksia havaittiin 400. Noin 500 henkilöä altistui yli 1 µT keskimääräiselle kentälle 
asunnossaan /5/. 

Kuva 2.3 Alle 200 m päässä johdoista sijaitsevien rakennusten jakautuminen etäisyyden ja 
keskimääräisten magneettivuon tiheyksien suhteen vuonna 1989. /5/

Vuosien 1970-1989 välisenä aikana noin 23000 henkilöllä vuoden keskimääräinen altistuminen 
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ylitti 0,1 µT jonakin vuonna, jolloin henkilö asui voimajohdon läheisyydessä. Kuvassa 2.4 on 
esitetty henkilöiden kertymä magneettivuon tiheyden suhteen. 

Kuva 2.4. Henkilöiden kertymä magneettivuon tiheyden suhteen vuonna 1989. /5/
Voimajohtojen läheisyydessä asuvien henkilöiden magneettikenttäaltistukseen vaikuttaa myös se, 
missä he liikkuvat ja rakennusten altistuminen ei kuvaa heidän kokonaisaltistumistaan. 

3 MAGNEETTIKENTILLE ALTISTUMISMITTAUKSET
Altistusmittauksissa on tavoitteena selvittää, minkä suuruisiin kenttiin väestö, työntekijäryhmä tai 
yleisö altistuu, tai selvittää vuontiheyden annosta. Työntekijän työperäistä altistusta tai yleisön 
altistusta voidaan mitata pitkäaikaismittarilla. Altistusta voidaan myös arvioida, kun tunnetaan 
tiloissa vallitseva kentän taso hetkellismittauksin ja tiedetään kohdehenkilön sijainti eri aikoina. /8/ 

3.1 Altistusmittaus pitkäaikaismittarilla
Altistusmittaus voidaan suorittaa pienellä kannettavalla mittarilla, joka mittaa tutkittavat 
kenttäparametrit. Altistusmittari tallentaa vuontiheysmittausten tulokset, yleensä magneettivuon 
tiheyden resultanttiarvon muistiinsa. Mittauksen jälkeen aineisto puretaan tietokoneelle. Mittaria 
voidaan kantaa esimerkiksi vyölaukussa. Kuvassa 3.1 on esitetty mittausta, jossa mittari on 
sijoitettu vyölaukkuun. Mitattava henkilö pitää päiväkirjaa toiminnastaan eri aikoina. Päiväkirjaa ja 
mittaustuloksia voidaan sitten myöhemmin verrata. /8/ 

Kuva 3.1. Altistusmittaus vyölaukkuun sijoitetulla pitkäaikaismittarilla. /8/
Yksittäiset mittaukset voivat kestää muutamasta tunnista useisiin päiviin. Näytteenottovälille sopiva 
arvo määräytyy altistusmittauksen tavoitteiden ja mittauksiin käytettävän mittarin ominaisuuksien 
mukaan. Näytteenottovälin pituuteen vaikuttaa esimerkiksi se, arvioidaanko työtunteja, työpäiviä, 
työviikkoja vai kokonaisia viikkoja mittarien muistikapasiteetista riippuen. Välin valintaan 
vaikuttaa myös se, että suuremmilla näytteenottoväleillä yksittäiset lyhyet kenttäaltistukset saattavat 
jäädä kokonaan huomioimatta, mutta taas lyhyellä näytteenottovälillä mittarin muisti täyttyy 
nopeasti. 

Tällä mittauksella saadaan selville, miten kyseinen henkilö altistuu magneettikentille. Kattavampiin 
tutkimuksiin voidaan valita otos tietystä ihmisryhmästä, jota ryhmän sisällä voidaan vertailla 
esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan altistuksia. Toisaalta eri ryhmien välisiä tietoja voidaan vertailla 
keskenään. /1,2/ 

Yksittäisen henkilön altistukseen sisältyy paljon satunnaisia piirteitä. Koska henkilölle 
suoritettavassa pitkäaikaismittauksessa saadaan altistus ainoastaan mittausajalta, on suoritettu 
mittaus vain otos todellisesta altistuksesta. Tästä syystä altistusta tarkastellaan usein tilastollisin 
menetelmin. Altistumista tutkittaessa voidaan tarkkailla esimerkiksi keskimääräistä vuontiheyttä 
(keskiarvo, mediaani), kentän ajallista vaihtelua ja hajontaa, maksimialtistusten suuruutta, tietyn 
vuontiheyden ylittävää aikaa tai kumulatiivista annosta eli altistusajan ja vuontiheyden tuloa /10/. 
Kuvassa 3.2 on esitetty esimerkki altistusmittauksen tuloksesta viikon mittauksen aikana. 

Kuva 3.2. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus viikon mittauksen aikana. /8/
Kuvassa 3.3 on esitetty mittarin ohjelman tuottama koko aineiston mittaustulosten jakaumasta 
kymmenen prosentin jaolla oleva histogrammi ja tilastollisia arvoja. 
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Kuva 3.3. ML-1 ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista. /8/
Edellä esitetyssä kuvassa 3.3 tilastollisina tunnuslukuina on esitetty mittauksen suurin arvo (max. 
value), pienin arvo (min. value), mediaani (median), aritmeettinen keskiarvo (mean), keskihajonta 
(Std. dev.), 25%-arvo (L. Q. = lower quartile; arvoista 25% tätä arvoa pienempiä), 75%-arvo (U. Q. 
= upper quartile) ja ajan suhteen integroitu annos (integrated dose). Tulokset on saatu 
pitkäaikaismittariin liittyvällä ohjelmistolla. 

3.2 Altistuksen arviointi hetkellismittausten perusteella
Altistuksen määrittäminen hetkellismittauksin voidaan tehdä laskemalla koehenkilön 
kenttäaltistuksesta aikapainotettu keskiarvo, TWA (time weighted average). Sen määrittäminen 
tapahtuu suorittamalla tilamittaus niistä huoneista tai työpisteistä, joissa mitattava henkilö viettää 
osan päivästä. Tämä voidaan tehdä viiden pisteen menetelmällä josta lasketaan keskiarvo (Bi). /3/ 

Lisäksi mitattava henkilö pitää mittausajasta päiväkirjaa, josta selviää kussakin huoneessa vietetty 
aika (ti). Lisäksi päiväkirjasta selviää se aika, jota ei ole vietetty mitatuissa paikoissa. Tämä aika 
aiheuttaa TWA:han epätarkkuutta. 

Jokaisen tilan osalta keskiarvo ja siellä vietetty aika kerrotaan keskenään ja tulon arvot lasketaan 
yhteen, jolloin saadaan mitattavan henkilön magneettikenttäannos tarkasteluaikana. Kun tämä 
kokonaisannos jaetaan tarkasteluajalla, saadaan aikapainotettu keskiarvo. Aikapainotettu keskiarvo 
saadaan yhtälöllä: 

(4)

missä ti on paikassa i vietetty aika ja

Bi on paikan i magneettivuon tiheys.
Esimerkiksi on laskettu TWA, kun aikuinen henkilö oleskelee kuvan 3.4 omakotitalossa lauantain 
ajan. Omakotitalossa on mitattu TWA:n laskemiseen tarvittava magneettikenttäarvo. 
Magneettikenttämittaus on tehty mittaamalla jokaisesta huoneesta magneettikenttä viidestä pisteestä 
ja laskemalla niistä keskiarvo. Mittauspisteet ovat huoneen keskellä ja huoneen kulmien avulla 
määritettävien diagonaalien neljänneksien kohdalla. 

Kuva 
3.4.

Omakotitalon huoneiden mittauspisteet. Mitatuissa huoneissa käytössä olleet laitteet 
olivat: A jääkaappi/pakastin, B liesi, C mikroaaltouuni, D leivänpaahdin, E televisio, F 
videopeli, G sähköurut, H CD-soitin, I matkapuhelimen laturi, J pöytälamppu ja K radio

Tarkasteltavan aikuisen henkilön viettämät ajat omakotitalon tietyissä tiloissa saatiin mitattavan 
henkilön omista arvioista. TWA:n laskentaan liittyvät lukuarvot on esitetty taulukossa 3.1. 

Taulukko 3.1. Om.akotitalon magneettivuon tiheydet eri huoneissa ja huoneissa vietetyn ajan 
arvio.

Huone Magneettikenttä, B
Keskiarvo, µT Huoneessa vietetty aika,h

Keittiö 0,07 3
Olohuone 0,09 6
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Työhuone 0,05 3
Makuuhuone I 0,03 8

Taulukossa 3.1 esitetyt magneettikenttämittaukset on tehty asunnossa sellaisen virtakuormituksen 
aikana, joka oli mittauspaikalle tultaessa. Sähkölaitteita ei ole sammutettu eikä niitä ole kytketty 
mittauksen ajaksi. Huoneessa vietetty aika perustuu mittausesimerkissä mitattavan henkilön 
arviointiin. Asunnon sisätiloissa on vietetty 20 tuntia ja neljä tuntia muualla. 

Taulukon 3.1 arvot sijoitetaan yhtälöön 4 seuraavasti 

Arvojen perusteella saatiin aikapainotetuksi keskiarvoksi 0,06 µT. 

Aikapainotetulle keskiarvolle voidaan laskea myös tyypin B epätarkkuus seuraavalla yhtälöllä 

(5)

missä
 on asunnosta poissaoloaika,

 on epätarkkuus huoneissa vietetyissä ajoissa,

 on magneettivuon tiheyden mittausepätarkkuus ja

 on magneettivuon tiheyden keskiarvo eri huoneista.
Kun epätarkkuus huoneissa vietetyissä ajoissa on yksi tunti, asunnon tilojen ulkopuolella vietetty 
aika on neljä tuntia ja magneettivuon tiheyden mittauksen epätarkkuus on 0,02 µT, saadaan 
epätarkkuudeksi 55%. 

Epätarkkuus on laskettu koko vuorokaudesta (24 h), koska tavoitteena oli määrittää altistus koko 
päivältä. Jos tavoitteena olisi ollut altistumisen määritys kotona, olisi epäyhtälön keskimmäisessä 
osassa ensimmäisen ja toisen termin nimittäjässä käytetty 24 tunnin asemasta 20 tuntia. 

Kun mittaustulos kerrotaan saadulla epätarkkuudella, saadaan tyypin B epätarkkuudeksi 0,04 µT. 
Mittaustulos voidaan siten esittää muodossa 0,06 ± 0,04 µT. 

4 ALTISTUSMITTAUSTEN TOTEUTUS KÄYTÄNNöSSÄ
4.1 Altistustilanteiden määrittäminen
Altistus voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin sen mukaan, missä altistuminen tapahtuu, esimerkiksi 
vapaa-ajan altistus tai työaltistus. Lisäksi asiaa voidaan tarkastella henkilöryhmittäin. Tässä 
projektissa altistustilanteet ja koehenkilöt ryhmiteltiin työaltistukseen ja vapaa-ajan altistukseen. 
Lisäksi tarkasteltiin altistusta henkilöryhmittäin. 

Työaltistuksessa tutkimuksen kohteeksi valittiin teollisuuden työympäristöjä (sähköyhtiöt, 
metalliteollisuus, paperiteollisuus ja valmistava sähköteollisuus), joita ei ole aikaisemmin laajasti 
tutkittu. 

Vapaa-ajan altistumisen kohtaan yritettiin löytää erilaisia altistustilanteita, jotka ovat myös 
ajallisesti eripituisia. Tällaisia altistustilanteita ovat muun muassa kodin yleisaltistus, 
kodinkonealtistus, kodin ulkopuoliset harrastukset ja matkustus. Kodin ulkopuolisiin harrastuksiin 
kuuluvat muun muassa urheilu, kulttuuri, opiskeluharrastus, eläinharrastus ja kesämökkeily. 
Matkustamiseen liittyviä altistuksia käsiteltiin muun muassa junalla, autolla, laivalla tai 
lentokoneella matkustettaessa. 

Kuten edellä mainittiin, yhtenä lähestymistapana on tarkastella altistumista henkilöryhmittäin. 
Tällaisia ryhmiä ovat työikäiset, eläkeläiset, lapset ja opiskelijat. Työikäisiin luetaan mukaan 



normaalia työaikaa noudattavien työntekijöiden lisäksi vuorotyöntekijät, pätkätyöntekijät, osa-
aikatyöntekijät ja työttömät. Opiskelijoiksi on määritelty henkilö, jonka opiskelu on täysipäiväistä 
ja se kestää yli yhden kuukauden. 

Näiden eri ryhmien osalta on tehty mittauksia. Kuitenkin tutkimuksen mittaukset on priorisoitu niin, 
että ensisijaisesti on yritetty saada teollisuuden työntekijöiden mittauksia ja muita mittauksia on 
tehty teollisuusmittausten välissä. 

Tutkimuksessa on ollut käytössä Radians Innova Ab:n ML-1 -pitkäaikaismittareita, joissa kolmen 
mittarin mittausalueet olivat 0,01 - 100 µT ja kahden mittarin 0,1 - 1000 µT. Mittaustarkkuus 
kaikissa mittareissa on ±10%. 

4.2 Työntekijämittaukset
Työntekijämittauksien tarkoituksena oli saada selville teollisuuden työaltistus ja vapaa-ajan altistus 
1 vuorokauden ajalta. Altistusmittaukset kestivät yhden vuorokauden. Työntekijämittauskohteiksi 
valittiin yhtiöitä, joiden kanssa TTKK on aikaisemminkin tehnyt yhteistyötä. Lisäksi Tampereen 
aluetyöterveyslaitokselta saatiin sellaisten yhtiöiden yhteystietoja, joissa oli suhtauduttu 
positiivisesti heidän tekemiin mittauksiin. 

Mittaukseen valittiin teollisuuden työympäristöistä sähköyhtiö sekä metalli-, paperi- ja valmistavaa 
sähköteollisuutta. Yhtiöt valittiin lähinnä Tampereelta tai naapurikunnista, jotta mittaajien ei 
tarvinnut matkustaa pitkiä matkoja mittausten aikana. Yksi yhtiö ei ollut läheltä Tampereetta. Siellä 
yhteyshenkilö hoiti mittaamisen. 

Alussa oltiin yhteydessä yhteensä 12 yhtiöön. Mittauksiin saatiin mukaan 6 yhtiötä: yksi 
sähköyhtiö, kaksi yhtiötä paperiteollisuudesta, kaksi yhtiötä metalliteollisuudesta ja yksi yhtiö 
valmistavasta sähköteollisuudesta. 

Ensimmäinen kontakti yritykseen tapahtui puhelimella. Myöhemmässä kanssakäymisessä käytettiin 
muitakin yhteydenpitokeinoja, kuten sähköpostia ja telefaxia. 

Ennen ensimmäistä yhteydenottoa yritettiin ottaa selville työsuojelupäällikön tai 
työsuojeluvaltuutetun nimi esimerkiksi puhelinluettelosta tai yhtiön internet -sivuilta. Jos tämä ei 
tuottanut tulosta, yleensä soitettiin yrityksen puhelinkeskukseen ja kysyttiin työsuojelupäällikköä tai 
työsuojeluvaltuutettua puhelimeen. 

Keskustelun aluksi työsuojelupäällikölle tai työsuojeluvaltuutetulle kerrottiin meneillä olevasta 
projektista ”Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön 
siirrossa ja jakelussa” ja annettiin yleistietoa siitä, mitä oli jo saatu aikaan ja mitä projektin edetessä 
tullaan vielä tekemään. Hänelle kerrottiin myös, millaisissa yrityksissä työntekijämittauksia on 
tarkoitus tehdä. Tämän jälkeen kysyttiin, olisiko heidän yrityksensä halukas lähtemään 
tutkimukseen mukaan. 

Jos työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu oli kiinnostunut tutkimuksesta, hänelle kerrottiin 
mittausten toteutuksesta. Mittauksesta kerrottiin, että se alkaa työajan alussa, koehenkilö kantaa 
mittaria mukanaan täyttäen työtehtävistään sekä vapaa-ajan tekemisistään mittauspäiväkirjaa ja että 
mittari haetaan pois seuraavana päivänä. Joissakin yrityksissä kiinnostus mittauksia kohtaan väheni, 
kun mittauksen kerrottiin sisältävän myös vapaa-aikana tapahtuvaa mittausta. Näissä yrityksissä ei 
haluttu ryhtyä vapaa-aikana tapahtuvaan mittaukseen, vaikka kerrottiin koehenkilöksi ryhtymisen 
olevan vapaaehtoista. 

Jos mittauksista oltiin yrityksessä edelleen kiinnostuneita, keskustelun päätteeksi sovittiin tulevasta 
yhteydenpidosta sekä siitä, missä aikataulussa mittauksiin voidaan ryhtyä. Puhelinkeskustelun 
jälkeen yritykseen toimitettiin mittaukseen liittyvää materiaalia telefaxina tai kirjepostina. 

Mittauksien ajankohta sovittiin tarkemmin seuraavassa yhteydenotossa työsuojelupäällikön tai 
työsuojeluvaltuutetun kanssa. Myös yhteyshenkilö sovittiin. Joissakin mittauksissa 
työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu toimi itse yhteyshenkilönä. Joissakin mittauksissa 



työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu valitsi yhteyshenkilön. 

Mittaukset tehtiin ML-1 -pitkäaikaismittareilla, joissa mittausalue oli kahdella mittarilla 0,1 - 1000 
µT ja kolmella mittarilla 0,01 - 100 µT sekä molemmissa mittaustarkkuus ±10%. Mittauksia 
aloitettiin maanantaista torstaihin ja ne purettiin seuraavana päivänä. Yhteyshenkilön avulla 
sovittiin mittauksiin halukkaiden henkilöiden mittausajankohdat. 

Maanantaina mittaukset pyrittiin aloittamaan heti työajan aluksi, koska mittaria ei tarvinnut 
tyhjentää. Muina mittausten aloituspäivinä edelliset mittaukset piti purkaa ennen uuden aloittamista. 

Yhteyshenkilö olivat näyttäneet mittauksiin liittyvän tiedotteen koehenkilöille etukäteen ja 
kertoneet myös mittauksesta yrityksen näkökulmasta. Ennen mittausta työntekijöille selitettiin 
mittauksen tarkoitus ja mitä päiväkirjaan pitää kirjoittaa. Nukkumaan mentäessä mittaria neuvottiin 
säilyttämään esimerkiksi yöpöydällä, mutta ei kuitenkaan minkään sähkölaitteen, esimerkiksi 
lampun tai kelloradion, välittömässä läheisyydessä. Sen lisäksi annettiin mittauksiin liittyvä tiedote 
koehenkilöille kirjallisesti. 

Ensimmäiseksi mittauspäiväkirjaan ja mittauspöytäkirjaan kirjattiin tiedot mittauksesta. 
Mittauspöytäkirjaan merkittiin mittaajan nimi, mittauksen numero, mittauksen aloituspäivä, mittarin 
kellonaika, koehenkilön kellonaika, mittauspaikka, mittarin tunnistetiedot ja näytteenottotaajuus. 
Näytteenottoväli oli mittauksissa 20 s. Mittauspäiväkirjaan merkittiin mittauksen numero. 

Koehenkilön nimestä ja mittauksen numerosta pidettiin erillistä listaa. Lista laitettiin lukittuun 
kaappiin sen jälkeen, kun yrityksessä saatiin kaikki mittaukset valmiiksi. Sen jälkeen 
koehenkilöiden nimiä ei käytetty, vaan heitä käsiteltiin mittauksen numeron avulla. 
Mittauspaikkakohtaan merkittiin yrityksen nimi. 

Kellonaika otettiin sekä mittarista että koehenkilön kellosta. Näin saatiin tarkemmin analysoitua 
mittaustuloksissa mahdollisesti esiintyvät heilahtelut. Koehenkilöille korostettiin aikojen 
tarkkuuden merkitystä, jotta päiväkirjaan merkityistä tapahtumista saataisiin oikeat tulokset. 

Mittarin tunnistetiedot merkittiin mittauspäiväkirjaan, jotta pystyttiin seuraamaan mittarien 
toimintaa. Seurannan perusteella kolmeen mittariin asennettiin muovinen suoja painonappien 
päälle, koska kyseisillä mittareilla mittaukset katkesivat usein. Suojan asentamisen jälkeen 
mittaukset onnistuivat paremmin. 

Tiistaista perjantaihin mittaus alkoi edellisen päivän mittausten purkamisella. Mittaus purettiin 
kannettavalla tietokoneella ML-1 -ohjelmalla. Ohjelman avulla mitatut arvot talletettiin ML-1 
-formaatissa kannettavan tietokoneen kovalevylle. Lisäksi tiedosto kopioitiin levykkeelle. 

Koska mittaus purettiin ML-1 -ohjelmalla, voitiin samalla varmistaa mittauksen onnistuminen. 
Mittauksesta piti löytyä 4096 mitattua arvoa eli mittarin muistin piti tulla täyteen, jos mittaus 
onnistui. Jos mittaus oli katkennut kesken mittauksen, pyrittiin löytämään syy mittauksen 
katkeamiseen. Syy kirjattiin mittauspöytäkirjaan kohtaan lisätietoja. Mittauksen purkamisen 
yhteydessä pyrittiin myös sopimaan uusintamittauksesta. 

Seuraavaksi mittauspäiväkirjaan merkittiin sivunumerot. Mittauspöytäkirjaan kirjattiin mittauksen 
jälkeen, kantoiko koehenkilö mittaria vyölaukussa vai vyöllä, mittauspäiväkirjan sivujen määrä ja 
kyseisen mittauksen tulostiedoston nimi. Tulostiedosto nimettiin mittauksen numeron mukaisesti. 

Kun uusi mittaus saatiin käynnistettyä, näytettiin edellisille koehenkilöille mittauksen tulokset. Jos 
koehenkilö ei ehtinyt katsoa tuloksia kannettavalta tietokoneelta, hänelle lähetettiin postissa 
tulosteet mittauksesta. 

Usein koehenkilöt olivat varsin kiinnostuneita mittauksen tuloksista. Koehenkilölle näytettiin 
tuloksia kannettavan tietokoneen näytöltä ML-1 -ohjelmaa käyttäen. Koehenkilöt halusivat katsoa 
tietokoneen näytöltä mittauspäiväkirjaan kirjaamiensa tapahtumien magneettikenttiä. Tapahtumat 
haettiin mittauspäiväkirjan kellonaikojen mukaan huomioimalla mittarin ja koehenkilön 
kellonaikojen erotuksen. 



Kun yhtiöstä saatiin kaikki mittaukset valmiiksi, yhteyshenkilölle lähetettiin yhteenveto yhtiön 
mittauksista. Yhteenvedossa esitettiin mittauspäivämäärä, magneettikentän suurin ja pienin arvo, 
keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. Koehenkilön nimeä ei esitetty yhteenvedossa. 

4.3 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajan mittauksissa koehenkilöinä oli pääasiassa Tampereen teknillisen korkeakoulun 
sähkövoimatekniikan laitoksen henkilökuntaa. Mittauksia tehtiin kaikkina viikonpäivinä eri 
kellonaikoina. 

Mittaukset tehtiin ML-1 -pitkäaikaismittareilla, joissa mittausalue oli kahdella mittarilla 0,1 - 1000 
µT ja kolmella mittarilla 0,01 - 100 µT sekä molemmissa mittaustarkkuus ±10%. Vapaa-ajan 
altistusmittauksissa näytteenottotaajuus vaihteli 1 – 80 s mittauksen kestosta riippuen. Mittari oli 
kaikille mittauksien tekijöille entuudesta tuttu, joten opastusta mittarin käyttöön ei tarvinnut 
järjestää. Vapaa-ajan mittauksissa koehenkilö toimi myös mittaajana. 

Mittauksia oli neljää päätyyppiä: kodin yleisaltistus, kodinkonealtistus, vaapaa-ajan 
aktiviteettialtistus ja matkustusaltistus. 

Kodin yleisaltistusmittaukset suoritettiin koehenkilön kotona. Kun koehenkilö tiesi, että hän viettää 
seuraavat tunnit kotona, hän aloitti mittauksen. Ensimmäisenä koehenkilö täytti mittauspöytäkirjaan 
mittaajan nimen, mittarin- sekä oman kellon ajan, päivämäärän, mittauspaikan, mittarin 
tunnistetiedot, mittarin kantotavan sekä näytteenottotaajuuden. Seuraavaksi koehenkilö asetti 
mittarin tallentamaan magneettikentän arvoja viiden sekunnin välein. Lisäksi mittaaja merkitsi koko 
mittauksen ajan mittauspäiväkirjaan, mitä hän teki minäkin kellonaikana. Mittaukset kestivät noin 
kaksi tuntia, minkä jälkeen mittari sammutettiin. Tulosten purku mittarista tapahtui joko 
välittömästi tai seuraavana päivänä. 

Vapaa-ajan aktiviteettialtistus- ja matkustusaltistusmittauksissa mittausaika oli matkustusaika tai 
aktiviteetin kestoaika. Mittaus tapahtui pääpiirteissään samalla tavalla kuin kodin 
yleisaltistusmittaukset. Koehenkilö täytti ensin mittauspöytäkirjan ja käynnisti mittarin. 
Mittauspäiväkirjaa täytettiin koko mittauksen ajan. 

Kodinkonealtistusmittaukset tehtiin koehenkilön käyttäessä mitattavaa laitetta. Mittauspöytäkirjaan 
täytettiin aluksi mittaajan nimi, mittarin kellonaika, päivämäärä, mittauspaikka, näytteenottotaajuus, 
mittarin kantotapa, mitattava laite, taustakentän arvo sekä mittausaika. Laitteesta kirjattiin ensiksi 
laitteen yleisnimi myöhempää käsittelyä varten ja lisäksi merkki ja malli. Tämän jälkeen 
käynnistettiin mittari ja mitattava laite. Mittausta tehtäessä laitetta käytettiin normaalisti sille 
ominaisessa ympäristössä, esimerkiksi imurilla imuroitiin asunto. Mittaukset kestivät joitakin 
minuutteja, minkä jälkeen mittari ja laite sammutettiin. Mittari purettiin joko välittömästi tai 
seuraavana päivänä. 

Mittaukset purettiin mittareiden omalla ML-1 -ohjelmalla. Ohjelman avulla mitatut arvot tulostettiin 
paperille sekä tallennettiin ML-1 –formaatissa levykkeelle ja tietokoneen muistiin. 

4.4 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmämittauksia varten saatiin Tampereen aluetyöterveyslaitokselta mahdollisten 
koehenkilöiden yhteystietoja. Lisäksi koehenkilöinä oli Tampereen teknillisen korkeakoulun 
henkilökuntaa ja heidän tuntemiaan henkilöitä. 

Mittaukset oli alun perin määritelty neljän vuorokauden mittauksiksi, jolloin mittausaika sisältää 
kaksi työpäivää ja kaksi vapaapäivää. Tämä suoritettiin päivätyöntekijöillä siten, että mittaus 
aloitettiin torstaisin aamulla ja mittari purettiin maanantaina. Neljän vuorokauden mittauksia tehtiin 
21. 

Näytteenottoväli oli neljän vuorokauden mittauksissa 100 s. Mittaukset suoritettiin muiden 
altistusmittauksien tapaan ML-1 -mittareilla, pääasiassa kolmella mittarilla, joissa mittausalueena 
oli 0,01 - 100 µT ja mittaustarkkuutena ±10%. Mittauksen aikana koehenkilö kantoi mittaria joko 



vyölaukussa poikittain tai pystyasennossa vyöllä pehmustetussa kotelossa. Koehenkilö kirjasi 
päivän tapahtumia mittauspäiväkirjaan. Nukkumaan mentäessä mittari tuli säilyttää esimerkiksi 
yöpöydällä, mutta ei kuitenkaan minkään sähkölaitteen välittömässä läheisyydessä. 

Neljän vuorokauden mittauksiin ei löytynyt tarpeeksi halukkaita koehenkilöitä, sillä varsin usein 
koehenkilöt ilmaisivat haluttomuutensa mittaukseen pitkän keston vuoksi. Tästä syystä neljän 
vuorokauden mittauksista luovuttiin. Tämän jälkeen mittaukset suoritettiin työaltistusmittauksien 
tapaan yhden vuorokauden mittauksina. Yhden vuorokauden mittauksia tehtiin 5. Näytteenottoväli 
oli yhden vuorokauden mittauksissa 20 s. 

Mittauksen purkamisen yhteydessä koehenkilöille näytettiin mittauksen tulokset. Myös 
henkilöryhmien mittauksissa koehenkilöt olivat varsin kiinnostuneita mittauksen tuloksista. 
Koehenkilölle näytettiin tuloksia kannettavan tietokoneen näytöltä ML-1 -ohjelmaa käyttäen. 
Koehenkilöt halusivat katsoa tietokoneen näytöltä mittauspäiväkirjaan kirjaamiensa tapahtumien 
magneettikenttiä. Tapahtumat haettiin mittauspäiväkirjan kellonaikojen mukaan huomioimalla 
mittarin ja koehenkilön kellonaikojen erotuksen. Koska koehenkilöt olivat suurelta osin 
maallikkoja, heille selitettiin varsin tarkasti, mistä magneettikenttä saattoi olla peräisin heidän 
merkitsemissään toiminnoissa. 

5 MITTAUSTULOKSET
5.1 Työntekijämittaukset
Työympäristön magneettikenttäaltistuksen pitkäaikaismittaukset tehtiin sähköyhtiössä sekä metalli-, 
paperi- ja valmistavassa sähköteollisuudessa. Työntekijämittauksien tarkoituksena oli saada selville 
teollisuuden työaltistus ja vapaa-ajan altistus 1 vuorokauden ajalta. Altistusmittaukset kestivät 
yhden vuorokauden. Mittaus purettiin kannettavalla tietokoneella ML-1 -ohjelmalla. Mittausten 
aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. Jos mittauksissa todettiin isohkoja arvoja, yritettiin 
selvittää mittauspäiväkirjasta, mistä ne johtuivat. Kaikkia isojen arvojen lähteitä ei pystytty 
selvittämään. 

Työntekijöiden piti merkitä mittauspäiväkirjaan, milloin he lähtivät pois töistä. Tämän merkinnän 
mukaan jaettiin magneettikenttäarvot työaikaan ja vapaa-aikaan. Sekä työajasta että vapaa-ajasta 
määritettiin magneettikentän jakauma, suurin ja pienin arvo sekä mediaani, ja laskettiin keskiarvo ja 
keskihajonta. 

5.1.1. Mittaukset sähköyhtiössä
Sähköyhtiössä suoritettiin 33 altistusmittausta 30 työntekijälle. Mittauksista keskeytyneitä oli 3 ja 
uusintamittauksia tehtiin 3. Mittauksiin käytettiin kahta Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria 
(mittausalue on 0,1 - 1000 µT ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.1 on yhteenveto sähköyhtiössä 
tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja 
pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.2 on kooste sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittausarvojen 
jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT, 100 - 500 µT, 
500 - 1000 µT ja >1000 µT. 

Taulukko 5.1. Yhteenveto sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 29.3.2000 0,00 13,70 0,26 0,20 0,45
Työntekijä 2 29.3.2000 0,00 14,60 0,38 0,30 0,67
Työntekijä 3 30.3.2000 0,00 121,00 0,40 0,10 3,00
Työntekijä 4 30.3.2000 0,00 25,50 0,43 0,10 0,74



Työntekijä 5 4.3.2000 0,00 3,70 0,19 0,10 0,21
Työntekijä 6 4.3.2000 (k) 0,00 2,60 0,26 0,20 0,22
Työntekijä 6 10.4.2000 (u) 0,00 662,00 0,78 0,10 14,58
Työntekijä 7 4.4.2000 0,00 76,40 0,70 0,10 3,14
Työntekijä 8 4.4.2000 0,00 80,80 0,64 0,10 2,83
Työntekijä 9 5.4.2000 0,00 46,40 0,30 0,10 1,25
Työntekijä 10 5.4.2000 0,00 25,40 0,40 0,10 1,40
Työntekijä 11 6.4.2000 0,00 573,00 1,50 0,10 18,55
Työntekijä 12 10.4.2000 0,00 637,00 0,87 0,10 16,63
Työntekijä 13 11.4.2000 0,00 14,40 0,14 0,10 0,33
Työntekijä 14 11.4.2000 0,00 2,00 0,11 0,10 0,11
Työntekijä 15 12.4.2000 0,00 793,00 0,95 0,10 16,12
Työntekijä 16 12.4.2000 0,00 1023,00 3,61 0,70 37,68
Työntekijä 17 17.4.2000 0,00 220,00 0,17 0,10 3,51
Työntekijä 18 17.4.2000 0,00 194,00 0,15 0,10 3,27
Työntekijä 19 18.4.2000 0,00 14,80 0,18 0,10 0,46
Työntekijä 20 18.4.2000 (k) 0,00 1,90 0,17 0,10 0,16
Työntekijä 20 26.4.2000 (u,k) 0,00 21,60 0,46 0,10 1,92
Työntekijä 20 27.4.2000 (u2) 0,00 11,70 0,27 0,10 0,53
Työntekijä 21 19.4.2000 0,00 12,60 0,15 0,10 0,31
Työntekijä 22 19.4.2000 0,00 12,40 0,13 0,10 0,32
Työntekijä 23 25.4.2000 0,00 10,70 0,18 0,10 0,24
Työntekijä 24 25.4.2000 0,00 2,20 0,15 0,10 0,16
Työntekijä 25 26.4.2000 0,00 10,60 0,14 0,10 0,26
Työntekijä 26 27.4.2000 0,00 3,40 0,09 0,10 0,14
Työntekijä 27 2.5.2000 0,00 1,30 0,10 0,10 0,07
Työntekijä 28 2.5.2000 0,00 2,20 0,12 0,10 0,18
Työntekijä 29 3.5.2000 0,00 1,30 0,10 0,10 0,07
Työntekijä 30 3.5.2000 0,00 0,80 0,10 0,10 0,08
(k): mittaus keskeytynyt, (u): mittauksen uusinta, (u2): toinen uusinta

Taulukko 5.2. Kooste sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1
µT, n

0,1-1
µT, n

1-10
µT, n

10-100
µT, n

100-500
µT, n

500-1000
µT, n

>1000
µT, n

Työntekijä 1 1443 
(35,3%)

2510 
(61,3%) 136 (3,3%) 3 (0,1%) 0 0 0

Työntekijä 2 1514 
(37,0%) 2332 (57%) 243 (5,9%) 3 (0,1%) 0 0 0

Työntekijä 3 3157 817 (20%) 94 (2,3%) 23 1 (0,0%) 0 0



(77,2%) (0,6%)

Työntekijä 4 2398 
(58,6%)

899 
(22,0%)

793 
(19,4%) 2 (0,5%) 0 0 0

Työntekijä 5 2459 
(60,1%)

1608 
(39,3%) 25 (0,6%) 0 0 0 0

Työntekijä 6 (k) 560 
(41,1%)

794 
(58,3%) 7 (0,5%) 0 0 0 0

Työntekijä 6 (u) 3233 (79%) 556 
(13,6%) 288 (7,0%) 11 (0,3%) 3 (0,1%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 7 3024 
(73,9%)

717 
(17,5%) 275 (6,7%) 76 

(1,9%) 0 0 0

Työntekijä 8 3549 
(86,7%) 233 (5,7%) 237 (5,8%) 73 

(1,8%) 0 0 0

Työntekijä 9 3398 
(83,0%) 385 (9,4%) 300 (7,3%) 9 (0,2%) 0 0 0

Työntekijä 10 3109 
(76,0%)

498 
(12,2%)

468 
(11,4%)

17 
(0,4%) 0 0 0

Työntekijä 11 3253 
(19,5%) 377 (9,2%) 418 

(10,2%)
31 

(0,8%) 12 (0,3%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 12 3102 
(75,8%)

716 
(17,5%) 259 (6,3%) 10 

(0,2%) 3 (0,1%) 2 (0,0%) 0

Työntekijä 13 3375 
(82,5%)

692 
(16,9%) 24 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 14 3232 
(79,0%)

854 
(20,9%) 6 (0,1%) 0 0 0 0

Työntekijä 15 2950 
(72,1%)

478 
(11,7%)

650 
(15,9%) 11 (0,3%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 16 1526 
(37,3%)

584 
(14,3%)

1887 
(46,1%)

76 
(1,9%) 12 (0,3%) 6 (0,1%) 1 (0,0%)

Työntekijä 17 3746 
(91,5%) 333 (8,1%) 10 (0,2%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 18 3884 
(94,9%) 195 (4,8%) 10 (0,2%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 19 3094 
(75,6%)

972 
(23,8%) 24 (0,6%) 2 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 20 (k) 541 
(56,4%) 

416 
(43,3%) 3 (0,3%) 0 0 0 0

Työntekijä 20 (u, 
k) 

224 
(55,2%)

171 
(42,1%) 6 (1,5%) 5 (1,2%) 0 0 0

Työntekijä 20 (u2) 2825 
(69,0%)

1113 
(27,2%) 153 (3,7%) 1 (0,0%) 0 0 0 

Työntekijä 21 3141 
(76,8%)

927 
(22,7%) 23 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0



Työntekijä 22 3241 
(79,2%)

816 
(19,9%) 34 (0,8%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 23 2431 
(59,4%)

1644 
(40,2%) 16 (0,4%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 24 2848 
(69,6%)

1215 
(29,7%) 29 (0,7%) 0 0 0 0

Työntekijä 25 3563 
(87,1%)

511 
(12,5%) 17 (0,4%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 26 3795 
(92,7%) 282 (6,9%) 15 (0,4%) 0 0 0 0

Työntekijä 27 3721 
(90,9%) 367 (9,0%) 4 (0,1%) 0 0 0 0

Työntekijä 28 3687 
(90,1%) 352 (8,6%) 53 (1,3%) 0 0 0 0

Työntekijä 29 3759 
(91,9%) 332 (8,1%) 1 (0,0%) 0 0 0 0

Työntekijä 30 3550 
(86,8%)

542 
(13,2%) 0 0 0 0 0

(k): mittaus keskeytynyt, (u): mittauksen uusinta, (u2): toinen uusinta
Työntekijäaltistuksen mittauksessa ICNIRP:n suositusarvo 500 µT ylittyi sähköyhtiön työntekijöillä 
hetkellisesti viidessä mittauksessa. Lisäksi kolmessa muussa tapauksessa ylittyi väestöaltistuksen 
raja suositusarvo 100 µT. Työntekijän 11 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 573 µT. 
Tämä aiheutui huoltotöiden tekemisestä sähköaseman kytkinkentällä. Lähistöllä oli myös 
suurjännitemuuntajia. Työntekijän 12 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 637 µT. 
Työntekijät 12 ja 13 olivat tehneet huoltotöitä samalla kytkinkentällä kuin työntekijä 11. 
Työntekijän 6(u) magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 662 µT. Työntekijä 15 oli tehnyt 
110 kV sähköaseman kaapelipäätteiden asennusta ja vieressä on ollut jännitteiset 
suurjännitekaapelit. Magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi mitattiin 793 µT. Myös työntekijä 16 
oli asentanut 110 kV:n kaapelipäätteitä. Työntekijällä 16 mitattiin hyvin suuri magneettivuon 
tiheyden arvo 1023 µT. Tämä arvo oli mittarin mittausalueen yläraja, joten kentän todellinen arvo 
on saattanut olla suurempi. 

Väestöaltistuksen ICNIRP:n suositusarvo 100 µT ylittyi kolmessa tapauksessa. Työntekijä 3 oli 
työskennellyt sähköasemalla, jossa magneettivuon tiheyden arvo oli 121 µT. Työntekijä 17 oli 
työskennellyt suurjännitemuuntajan läheisyydessä, jossa suurin mitattu arvo oli 220 µT. Työntekijä 
18 oli työskennellyt myös suurjännitemuuntajalla. Suurin mitattu arvo oli 194 µT. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Taulukossa esitetyn magneettikentän jakauman 
perusteella voidaan havaita, että näin suuret arvot eivät tarkoita jatkuvaa altistusta suurille kentille, 
vaan altistusta oli hetkellistä. Kolme mittausta keskeytyi, mutta ne uusittiin myöhemmin. 
Suurimmat arvot on pääosin mitattu sähköasemilla, muuntamoissa ja nousujohtojen läheisyydessä. 

Liitteessä 1 on esitetty sähköyhtiössä tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 
Sähköyhtiössä työajan magneettikentän mittaustulosten jakaumasta 33 mittauksesta 23 painottuu 
välille 0 - 0,1 µT, kahdeksan painottuu välille 0,1 - 1 µT ja kaksi painottuu välille 1 - 10 µT. Yhdellä 
työntekijällä ylittyi työaikana 1000 µT väliaikaisesti. Vapaa-aikana kuudella työntekijällä ylittyy 10 
µT, mutta 100 µT ei ylity. Vapaa-ajan mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT 27 mittauksessa 
ja kolmessa mittauksessa painottuvat välille 0,1 - 1 µT. 

http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/liite1.html


Sähköyhtiöesimerkki 1
Sähköyhtiöesimerkki 1 on työntekijä 6(u). Kuvassa 5.1 on tämän työntekijän altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.1. Työntekijämittaus 6(u):n magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on kaksi selkeästi muista erottuvaa mittausarvoa. Koska 
toinen arvo ylitti ICNIRP:n työntekijäaltistuksen suositusarvon 500 µT, tarkasteltiin 
mittauspäiväkirjaa tarkemmin. Mittauspäiväkirjan perusteella kävi ilmi, että työntekijä oli 
molempien tavallista suurempien arvojen aikana työskennellyt 110 kV sähköaseman SF6-eristeisellä 
kytkentäkentällä, josta päätettiin tehdä katselmusmittaus. 

Katselmusmittauksessa kierrettiin magneettikenttämittarin kanssa samaa reittiä, jota työntekijä 6(u) 
oli kulkenut työskennellessään 110 kV sähköaseman kytkentäkentällä. Työntekijä oli käynyt 
mittausaikana myös ruokalassa, joka on voimalaitoksen kanssa samassa rakennuksessa. Siksi myös 
reitti ruokalaan mitattiin katselmusmittauksessa. 

Katselmusmittauksessa mitattiin työkohteen läheisyydestä vastaavan suuruisia magneettikenttiä. 
Muuta ympäristöä suuremmat arvot olivat 110 kV sähköaseman kaapelilähtöjen lähellä ja 
voimalaitoksen generaattorin blokkimuuntajan lähellä. 

Kuvissa 5.2 - 5.4 on esitetty valokuvia esimerkin 1 katselmusmittauspaikoista. Kuva 5.3 esittää 110 
kV sähköaseman kytkinkentän kaapelilähtöjä. Sähköasemalla työskennellessään työntekijä 6(u) oli 
asentanut kaapelilähtöjen tukirakenteita. 

Kuva 5.2. Sähköaseman kytkinkentän kaapelilähtö.
Katselmusmittauksessa 110 kV sähköaseman kytkinkentän kaapelilähdöistä magneettikenttä 
mitattiin niin, että mittari oli kaapelissa kiinni. Suurimmat arvot olivat 422 - 1023 µT, joista 1023 
µT on mittarin suurin näyttämä. Tästä syystä magneettikenttä saattoi olla suurempi kuin 
katselmusmittauksessa mitattu arvo. 

Katselmusmittauksessa käytiin myös läpi työntekijöiden kulkureitti työpaikalle, koska suurimpia 
arvoja oli mitattu juuri ennen ruokailua. Työntekijät käyttivät kaapelitunnelia matkansa varrella. He 
voivat kulkea sähköasemalle myös autotien kautta, jolloin mahdollisille kaapelitunnelin kentille 
altistuminen jää pois. Kuvassa 5.3 on esitetty kaapelitunnelia 110 kV sähköaseman seinän takana. 
Tunnelissa suurimmat magneettikentän arvot olivat kohdassa, jossa sähköaseman kaapelilähdöt 
viedään seinän läpi tunneliin. Työntekijät kulkevat tässä kohdassa vieressä olevalta 110 kV 
sähköasemalta tulevien kaapelien ja muiden tunnelin kautta menevien kaapelien välistä. 

Kuva 5.3. Kaapelitunnelissa työntekijöiden kulkureitillä oleva kaapelin risteyskohta.
Katselmusmittauksessa 110 kV sähköaseman seinän takana olevasta kaapelitunnelista mitattu 
magneettikenttä oli 315 µT. Arvo mitattiin kulkureitin keskeltä niin, että kaapelit menivät 
kummaltakin puolelta. 

Kun työntekijät ruokailevat voimalaitoksen tiloissa, he kävelevät voimalaitoksen generaattorin 
blokkimuuntajan vierestä. Kuva 5.4 esittää 110 kV sähköaseman lähellä sijaitsevaa generaattorin 
blokkimuuntajaa. 



Kuva 5.4. Voimalaitoksen generaattorin blokkimuuntaja.
Muuntajabunkkerin kyljestä mitattu arvo oli 22,4 µT. Katselmusmittauksessa mitattiin väliltä 100 - 
300 µT joitakin arvoja, mutta pääasiassa arvot olivat suuruusluokassa 5 - 20 µT. 

Sähköyhtiöesimerkki 2
Sähköyhtiöesimerkki 2 on työntekijä 13. Kuvassa 5.5 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty 
käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.5. Mitattavan työntekijän 13 magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on yksi selkeästi muista erottuva magneettikenttäarvo, 
noin 14 µT. Mittauspäiväkirjan perusteella arvo on mitattu muuntamossa, jossa hän työskenteli. 
Muuntaja oli työskentelyn aikana jännitteetön, mutta muuntamon kautta kulki muiden 
jakelumuuntamoiden syöttöjä. Magneettikenttä on peräisin muuntamon keskijännitekaapeleista. 

Kuvassa 5.6 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla sekä tilastollisia arvoja. 

Kuva 5.6. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 13).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 14,4 µT. Keskiarvo on 0,14 µT ja 
keskihajonta 0,33 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten 
vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella 
välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 1,44 µT. 

5.1.2 Mittaukset metalliteollisuudessa
Metalliteollisuudessa altistusmittaukset suoritettiin 22 työntekijälle, keskeytyneitä mittauksia oli 2. 
Mittauksiin käytettiin kolmea Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria (mittausalue 0,01 - 100 µT 
ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.3 on yhteenveto metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot 
sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.4 on kooste metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.3. Yhteenveto metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 8.5.2000, aamu 0,02 4,73 0,07 0,04 0,15
Työntekijä 2 8.5.2000, aamu 0,01 1,49 0,07 0,03 0,13
Työntekijä 3 8.5.2000, aamu 0,01 1,08 0,05 0,03 0,04
Työntekijä 4 9.5.2000, aamu(k) 0,02 4,79 0,06 0,04 0,14
Työntekijä 5 9.5.2000, aamu 0,01 24 0,09 0,03 0,54
Työntekijä 6 9.5.2000, aamu 0,02 102,3 0,36 0,05 3,52
Työntekijä 7 10.5.2000, ilta 0,01 6,8 0,04 0,03 0,11



Työntekijä 8 10.5.2000, ilta 0,02 3,02 0,05 0,04 0,08
Työntekijä 9 10.5.2000, ilta 0,02 7,5 0,07 0,04 0,17
Työntekijä 10 11.5.2000, ilta 0,02 2,07 0,18 0,12 0,19
Työntekijä 11 11.5.2000, ilta 0,02 1,78 0,1 0,07 0,08
Työntekijä 12 11.5.2000, ilta 0,01 8,56 0,05 0,03 0,2
Työntekijä 13 15.5.2000, aamu 0,02 1,52 0,05 0,04 0,04
Työntekijä 14 15.5.2000, aamu 0,01 5,45 0,05 0,03 0,15
Työntekijä 15 15.5.2000, aamu 0,02 2,2 0,06 0,04 0,08
Työntekijä 16 15.8.2000 0,02 102,3 0,11 0,04 1,65
Työntekijä 17 15.8.2000 0,02 7,06 0,88 0,14 1,35
Työntekijä 18 15.8.2000 0,01 7,95 0,24 0,06 0,55
Työntekijä 19 17.8.2000 0,01 3,08 0,06 0,04 0,11
Työntekijä 20 17.8.2000 0,02 0,57 0,05 0,04 0,31
Työntekijä 21 17.8.2000 (k) 0,03 4,15 0,31 0,12 0,49
Työntekijä 22 21.8.2000 0,02 7,84 0,25 0,03 0,57
(k): mittaus keskeytynyt

Taulukko 5.4. Kooste metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. 

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Työntekijä 1 3622 (88,5%) 458 (11,2%) 12 (0,3%) 0 0
Työntekijä 2 3745 (91,5%) 346 (8,5%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 3 3891 (95,1%) 200 (4,9%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 4 (k) 1601 (91,8%) 143 (8,2%) 5 (0,3%) 0 0
Työntekijä 5 3205 (78,3%) 866 (21,2%) 19 (0,5%) 2 (0,0%) 0
Työntekijä 6 3035 (74,2%) 989 (24,2%) 37 (0,9%) 29 (0,7%) 2 (0,0%)
Työntekijä 7 3925 (95,9%) 166 (4,1%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 8 3935 (96,2%) 149 (3,6%) 8 (0,2%) 0 0
Työntekijä 9 3681 (90,0%) 396 (9,7%) 15 (0,4%) 0 0
Työntekijä 10 1957 (47,8%) 2111 (51,6%) 24 (0,6%) 0 0
Työntekijä 11 2743 (67,0%) 1347 (32,9%) 2 (0,0%) 0 0
Työntekijä 12 3926 (95,9%) 153 (3,7%) 13 (0,3%) 0 0
Työntekijä 13 3739 (91,4%) 352 (8,6%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 14 3887 (95,0%) 202 (4,9%) 3 (0,1%) 0 0
Työntekijä 15 3829 (93,6%) 255 (6,2%) 8 (0,2%) 0 0
Työntekijä 16 3612 (88,3%) 463 (11,3%) 15 (0,4%) 1 (0,0%) 1 (0,0%)
Työntekijä 17 1564 (38,2%) 1442 (35,2%) 1086 (26,5%) 0 0 
Työntekijä 18 2305 (56,3%) 1634 (39,9%) 153 (3,7%) 0 0
Työntekijä 19 3620 (88,5%) 463 (11,3%) 9 (0,2%) 0 0



Työntekijä 20 3958 (96,7%) 134 (3,3%) 0 0 0
Työntekijä 21 (k) 321 (46,6%) 314 (45,6%) 54 (7,8%) 0 0
Työntekijä 22 2689 (65,7%) 1235 (30,2%) 168 (4,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Mitatun magneettivuon tiheyden maksimiarvo ei ylitä 10 µT kuin kolmessa mittauksessa 
(työntekijät 5, 6, 16), joista kuitenkin kahdessa ylittyy hetkellisesti väestöaltistuksen ICNIRP:n 
suositusarvo 100 µT (työntekijät 6, 16). Molemmissa tapauksissa maksimiarvo on 102,3 µT joten 
arvo voi olla suurempikin johtuen mittarin mittausalueesta (ML-1; 0,01-100 µT, näyttää suurimpana 
arvona 102,3 µT). Työntekijän 6 arvo aiheutui laakerin lämmityksessä induktiolämmittimellä. 
Työntekijä lämmitti laakeria vielä 2 kertaa päivän aikana, jolloin arvot jäivät alle 70 µT. 
Työntekijän 16 arvo syntyi päiväkirjan mukaan aivan mittauksen päätteeksi, kun hän työskenteli 
tietokoneella. Mittauspäiväkirjasta ei pystytä selvittämään, mikä on ollut altistuksen aiheuttaja. 
Työntekijän 5 arvo 24 µT on mittauspäiväkirjaa seuraten aiheutunut vapaa-ajalla oleskelusta 
mikroaaltouunin läheisyydessä mikroaaltouunia käytettäessä. 

Keskiarvo on kaikissa tapauksissa jäänyt alle 1 µT:n suurimman keskiarvon ollessa 0,88 µT 
työntekijällä 17, jolla työaikana altistus oli lähes koko ajan muutaman µT:n tuntumassa. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Kahdessa mittauksessa ylittyi 100  µT 
väliaikaisesti. Kahdessa tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu käytettäessä 
teollisuuskoneita, kuten induktiolämmittimiä. 

Liitteessä 2 on esitetty metalliteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 

Metalliteollisuuden esimerkki 3
Metalliteollisuuden esimerkki 3 on työntekijä 6. Kuvassa 5.7 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.7. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työtekijä 6).
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on kolme selvästi muita suurempaa arvoa. Yksi mitattu 
arvo ylittää 100 µT. Kaikki kolme arvoa aiheutuivat induktiolämmittimestä. Työntekijä oli käyttänyt 
induktiolämmitintä laakereiden asentamiseen, jolloin laakeria lämmitetään akselille kiinnittämistä 
varten. 

Kuvassa 5.8 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.8. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista.
Suurin mitattu arvo on sama kuin mittarin suurin näyttämä, 102,3 µT. Magneettikenttä on saattanut 
olla suurempi kuin mittarin mittaama suurin arvo. Keskiarvo on 0,36 µT ja keskihajonta 3,52 µT. 
Keskihajonta on jopa kymmenen kertainen verrattuna keskiarvoon, mistä voi päätellä 
mittaustulosten vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn 
jakauman perusteella välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 10,23 
µT. 

Metalliteollisuuden esimerkki 4
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Metalliteollisuuden esimerkki 4 on työntekijä 11. Kuvassa 5.9 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.9. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 11).
Kuvasta voidaan havaita, että altistus ei sisältänyt kovinkaan merkittäviä suuruisia arvoja. Kaikki 
arvot olivat alle 2 µT. Kotimatkalta mitattiin suurin arvo, jolle ei löytynyt selitystä. Näin pienien 
arvojen lähteiden tarkempi selvittäminen pelkän mittauspäiväkirjan avulla on käytännössä lähes 
mahdotonta. 

Kuvassa 5.10 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.10. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 11).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 1,78 µT, keskiarvo 0,10 µT ja keskihajonta 
0,08 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
varsin vähän. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella välille 
0% - 10%. Tässä mittauksessa myös välille 10% - 20% osuu merkittävä määrä mittauksen 
tuloksista. Kyseiset välit tarkoittavat tässä mittauksessa väliä 0 - 0,18 µT ja 0,18 - 0,36 µT. 

5.1.3 Mittaukset paperiteollisuudessa
Paperiteollisuudessa altistusmittaukset suoritettiin 22 työntekijälle, keskeytyneitä mittauksia oli 9. 
Mittauksiin käytettiin kolmea Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria (mittausalue 0,01-100 µT 
ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.5 on yhteenveto paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot 
sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.6 on kooste paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien mittausarvojen 
jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja >100 µT. 

Taulukko 5.5. Yhteenveto paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT
Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Työntekijä 1 30.5.2000, ilta 0,02 2,09 0,16 0,13 0,14
Työntekijä 2 30.5.2000, ilta 0,02 26,6 0,14 0,06 1,08
Työntekijä 3 30.5.2000, ilta 0,02 70,2 0,14 0,04 2,11
Työntekijä 4 12.6.2000,ilta (k) 0,05 0,4 0,15 0,13 0,06
Työntekijä 5 12.6.2000,ilta (k) 0,03 1,26 0,18 0,16 0,09
Työntekijä 6 12.6.2000,ilta 0,01 1,94 0,12 0,03 0,21
Työntekijä 7 13.6.2000, ilta 0,01 102,3 0,16 0,07 1,97
Työntekijä 8 13.6.2000, ilta (k)      
Työntekijä 9 13.6.2000, ilta (k) 0,03 6,65 0,1 0,06 0,31
Työntekijä 10 4.9.2000,aamu 0,02 5,19 0,21 0,12 0,21



Työntekijä 11 4.9.2000,aamu 0,02 6,63 0,85 0,3 0,94 
Työntekijä 12 4.9.2000,aamu (k) 0,1 1,3 0,34 0,35 0,13
Työntekijä 13 5.9.2000,aamu 0,02 7,47 0,15 0,04 0,22
Työntekijä 14 5.9.2000,aamu (k) 0,02 12,3 0,33 0,07 0,5
Työntekijä 15 5.9.2000,aamu 0,01 2,25 0,09 0,03 0,17
Työntekijä 16 6.9.2000,aamu (k)      
Työntekijä 17 13.9.2000,aamu (k) 0,03 3,15 0,3 0,27 0,23
Työntekijä 18 13.9.2000,aamu 0,01 3,2 0,17 0,03 0,21
Työntekijä 19 13.9.2000,aamu 0,02 3,13 0,1 0,03 0,18
Työntekijä 20 4.10.2000,aamu 0 8,6 0,2 0,1 0,32
Työntekijä 21 4.10.2000,aamu (k) 0 6,8 0,22 0,1 0,28 
Työntekijä 22 4.10.2000,aamu 0,01 3,04 0,18 0,04 0,28
(k): mittaus keskeytynyt
Taulukko 5.6. Kooste paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 

mittaustuloksista. 
Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n 
Työntekijä 1 1894 (46,3%) 2186 (53,4%) 12 (0,3%) 0 0
Työntekijä 2 3570 (87,2%) 499 (12,2%) 11 (0,3%) 12 (0,3%) 0
Työntekijä 3 3707 (90,6%) 370 (9,0%) 11 (0,3%) 4 (0,1%) 0
Työntekijä 4 (k) 35 (19,8%) 142 (80,2%) 0 0 0
Työntekijä 5 (k) 25 (9,7%) 233 (90,3%) 1 (0,4%) 0 0
Työntekijä 6 3275 (80,0%) 807 (19,7%) 10 (0,2%) 0 0
Työntekijä 7 2647 (64,7%) 1434 (35,0%) 9 (0,2%) 1 (0,0%) 1 (0,0%)
Työntekijä 8 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 9 (k) 813 (91,5%) 67 (7,5%) 9 (1,0%) 0 0
Työntekijä 10 1124 (27,5%) 2947 (72,0%) 21 (0,5%) 0 0
Työntekijä 11 1160 (28,3%) 1548 (37,8%) 1384 (33,8%) 0 0 
Työntekijä 12 (k) 1 (1,3%) 75 (97,4%) 1(1,3%) 0 0
Työntekijä 13 2366 (57,8%) 1687 (41,2 %) 39 (1,0%) 0 0
Työntekijä 14 (k) 1210 (52,1%) 1039 (44,8%) 71 (3,1%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 15 3290 (80,4%) 765 (18,7%) 37 (0,9%) 0 0
Työntekijä 16 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 17 (k) 195 (15,2%) 1071 (83,4 %) 18 (1,4%) 0 0
Työntekijä 18 2464 (60,2%) 1605 (39,2%) 23 (0,6%) 0 0
Työntekijä 19 2263 (69,5%) 963 (29,6%) 28 (0,9%) 0 0
Työntekijä 20 2779 (67,9%) 1150 (28,1%) 163 (4,0%) 0 0
Työntekijä 21 (k) 1101 (52,5%) 969 (46,2%) 28 (1,3%) 0 0
Työntekijä 22 2529 (61,8%) 1516 (37,0%) 47 (1,1%) 0 0



(k): mittaus keskeytynyt
Mitatun magneettivuon tiheyden maksimiarvo ylittää 10 µT neljässä mittauksessa (työntekijät 2, 3, 
7 ja 14). Työntekijän 2 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 26,6 µT. Henkilö valmisti 
mikroaaltouunilla ruokaa. Työntekijän 3 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 70,2 µT. 
Myös työntekijä 3 oli ruokatauolla käyttämässä mikroaaltouunia. Työntekijän 7 väestöaltistuksen 
ICNIRP:n suositusarvon ylittävä arvo 102,3 µT (ML-1:n mittausalue; 0,01 - 100 µT, näyttää 
suurimpana arvona 102,3 µT) ilmeni töihin tullessa ja saman henkilön toinen korkea arvo (yli 70 
µT) töistä lähtiessä. Mittauspäiväkirjasta ei ole tulkittavissa mitään tarkempaa aiheuttajaa. 
Työntekijän 14 korkein arvo 12,3 µT syntyi mittauspäiväkirjan mukaan rullapakkauksen 
yhteydessä. Työntekijän 14 mittaus oli keskeytynyt vähän ennen henkilön vapaa-ajan alkamista. 

Keskiarvo on jäänyt alle 1 µT:n jokaisessa tapauksessa. Korkein keskiarvo työntekijällä 11 (0,85 
µT). Mittauspäiväkirjan mukaan henkilö on altistunut koko yön vähän yli 2 µT:n kentälle, josta 
keskiarvo on kohonnut. Kuitenkin yöllä mittarit on yleensä jätetty yöpöydälle ja tässä tapauksessa 
mittauspäiväkirjan mukaan kelloradion välittömään läheisyyteen. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0-0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Yhdessä mittauksessa ylittyi 100 µT, 
väliaikaisesti. Seitsemässä tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu koneiden tai 
moottorien läheisyydessä. 

Liitteessä 3 on esitetty paperiteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 
Paperiteollisuudessa työajan magneettikentän mittaustulosten jakaumasta 22 mittauksesta 15 
painottuu välille 0,1 - 1 µT. Viidellä työntekijällä jakauma painottuu välille 0 - 0,1 µT. Yhdellä 
työntekijällä ylittyi työaikana 10 µT väliaikaisesti. Vapaa-aikana 10 µT ei ylity. Vapaa-ajan 
mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT 12 työntekijällä. Vapaa-ajan jakauma painottuu välille 
0,1 - 1 µT kahdella työntekijällä ja välille 1 - 10 µT yhdellä työntekijällä, jolla suurehkot arvot 
mitattiin mittarin ollessa yöllä kelloradion vieressä. 

Paperiteollisuuden esimerkki 5
Paperiteollisuuden esimerkki 5 on työntekijä 15. Kuvassa 5.11 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.11. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 15).
Kuvasta voidaan havaita, että altistus ei sisältänyt merkittäviä arvoja. Kaikki arvot olivat alle 2,5 
µT. Näin pienien arvojen lähteiden selvittäminen mittauspäiväkirjojen avulla on käytännössä lähes 
mahdotonta. Esimerkeissä näkyvät arvot on voinut aiheuttaa käytännössä mikä tahansa laite, joka 
on kytketty sähköverkkoon, jos mittaus tehdään laitteen läheltä. Tämän kaltaisten pienien arvojen 
selvittämisellä ei ole myöskään ICNIRP:n suositusarvojen nojalla merkitystä teollisuuden 
työntekijämittauksissa. 

Kuvassa 5.12 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.12. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 15).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 2,25 µT, keskiarvo 0,09 µT ja keskihajonta 
0,17 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
paljon. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Tässä mittauksessa pienempi osuus 
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on myös välillä 10% - 20%. Kyseiset välit tarkoittavat tässä mittauksessa väliä 0 - 0,23 µT ja 0,23 - 
0,45 µT. 

5.1.4 Mittaukset valmistavassa sähköteollisuudessa
Valmistavan sähköteollisuuden työntekijämittauksia tehtiin yhteensä 13, joista kaksi mittausta 
keskeytyi ja kuudesta mittauksesta ei saatu tuloksia. Mittauksiin käytettiin Radians Innova ML-1 –
pitkäaikaismittaria (mittausalue on 0,01 - 100 µT ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.7 on 
yhteenveto valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, 
mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.8 on kooste valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.7. Yhteenveto valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 4.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 2 4.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 3 4.7.2000, aamu (k) 0,02 4,64 0,29 0,23 0,49
Työntekijä 4 5.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 5 5.7.2000, aamu 0,01 29,1 0,71 0,15 1,29
Työntekijä 6 5.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 7 6.7.2000, aamu (k) 0,02 1,6 0,27 0,16 0,29
Työntekijä 8 6.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 9 6.7.2000, aamu 0,01 35,8 0,4 0,05 1,78
Työntekijä 10 10.7.2000.aamu (e)      
Työntekijä 11 10.7.2000.aamu (k) 0,02 1,83 0,23 0,16 0,25
Työntekijä 12 10.7.2000.aamu 0,01 4,3 0,33 0,03 0,79
Työntekijä 13 11.7.2000 aamu 0,02 1,73 0,09 0,05 0,1
(k): mittaus keskeytynyt, (e): epäonnistunut mittauksen purku

Taulukko 5.8. Kooste valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Työntekijä 1 (e)      
Työntekijä 2 (e)      
Työntekijä 3 (k) 136 (35,3%) 243 (63,1%) 6 (1,6%) 0 0
Työntekijä 4 (e)      
Työntekijä 5 1726 (42,2%) 1014 (24,8%) 1336 (32,6) 16 (0,4%) 0
Työntekijä 6 (e)      
Työntekijä 7 (k) 410 (34,8%) 707 (60,0%) 62 (5,3%) 0 0



Työntekijä 8 (e)      
Työntekijä 9 2434 (59,5%) 1461 (35,7%) 153 (3,7%) 44 (1,1%) 0
Työntekijä 10 (e)      
Työntekijä 11 (k) 926 (44,3%) 1094 (52,3%) 71 (3,4%) 0 0
Työntekijä 12 3087 (75,4%) 579 (14,1%) 426 (10,4%) 0 0
Työntekijä 13 2932 (71,7%) 1157 (28,3%) 3 (0,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt, (e): epäonnistunut mittauksen purku

Suurimmat magneettivuon tiheyden maksimiarvot saatiin mitattua työntekijällä 5 (29,1 µT) ja 
työntekijällä 9 (35,8 µT) Yleisesti maksimiarvot olivat alle viiden mikroteslan. Keskiarvot olivat 
kaikilla mitatuilla henkilöillä alle 1 µT. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Kahdessa 
mittauksessa ylittyi 10 µT väliaikaisesti. Kolmessa tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot 
on mitattu käytettäessä teollisuuskoneita, kuten hitsauslaitetta. 

Liitteessä 4 on esitetty valmistavassa sähköteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty 
magneettikentän mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-
ajalta. Valmistavassa sähköteollisuudessa työajan magneettikentän mittaustulosten jakauma 
painottuu pääasiassa välille 0,1 - 1 µT. Ainoastaan yhdellä työntekijällä jakauma painottuu välille 0 
- 0,1 µT. Kahdella työntekijällä ylittyi työaikana 10 µT väliaikaisesti. Näistä toisella työntekijällä 
ylittyi 10 µT myös vapaa-aikana. Vapaa-ajan mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on 
pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdellä työntekijällä vapaa-ajan jakauma painottuu välille 0,1 - 1 
µT. 

Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 6
Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 6 on työntekijä 5. Kuvassa 5.13 on esimerkin 
altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.13. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 5).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä erottuu selvästi muutamia magneettikenttäarvoja. 
Mittauspäiväkirjan perusteella suurimmat arvot ovat käämikytkimen ajon yhteydessä mitattu noin 
29 µT, eristyskokeen ajossa noin 24 µT ja kodin mikroaaltouunin käytössä noin 19 µT. 

Kuvassa 5.14 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.14. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 5). 
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 29,10 µT, keskiarvo 0,71 µT ja keskihajonta 
1,29 µT. Keskiarvoon on tässä mittauksessa vaikuttanut yöaikaan mitattu noin 1,5 µT suurunen 
magneettikenttä, jolle mittauspäiväkirjan mukaan syynä oli yöpöydällä ollut kelloradio. 
Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan paljon. 
Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa 
väliä 0 - 2,91 µT. 

Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 7
Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 7 on työntekijä 9. Kuvassa 5.15 on esimerkin 
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altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.15. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä erottuu selvästi kolme arvoa. Suurimmat arvot olivat kaksi 
arvoa noin 27 µT ja yksi noin 36 µT. Suurimpien arvojen syynä oli mittauspäiväkirjan perusteella 
MAG-hitsauskone. 

Kuvassa 5.16 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.16. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 9).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 35,80 µT, keskiarvo 0,40 µT ja keskihajonta 
1,78 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
paljon. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä 
mittauksessa väliä 0 - 3,58 µT. 

5.2 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajanmittauksien tavoitteena oli selvittää magneettikentille altistumisen suuruutta 
tavallisimmissa vapaa-ajanviettoympäristöissä. Vapaa-ajan altistuksessa erotettiin erilaisia ryhmiä 
vapaa-ajan käytön mukaan. Vapaa-ajan altistusmittauksia suoritettiin 30 henkilölle, keskeytyneitä 
mittauksia oli 1. Mittauksissa käytettiin viittä Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria 
(mittausalue 0,01 - 100 µT, kolme mittaria ja 0,1 – 1000 µT, kaksi mittaria). Näytteenottoväli 
vaihteli mittauksissa välillä 1 - 80 s. Mittausten aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. 

Taulukossa 5.9 on yhteenveto vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, 
mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.10 on kooste vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.9. Yhteenveto vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä Tapahtuma
Näytteen-
ottotaa-
juus, s

Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Matkustus 1 30.3-1.4.2000 juna/laiva/auto 80 0,02 1,66 0,05 0,03 0,07
Matkustus 2 20.8.2000i.päivä Juna/bussi 1 0,00 0,76 0,10 0,05 0,12 
Harrastus 1 23.3.2000, ilta jääkiekko-ottelu 20 0,03 2,8 1,28 1,20 0,72 
Harrastus 2 29.3.2000, ilta juoksulenkki 1 0,01 0,82 0,13 0,07 0,13
Harrastus 3 15.4.2000, ilta tamperetalo 4 0,00 0,3 0,04 0,00 0,05
Harrastus 4 1.5.2000 i.päivä huvipuisto 4 0,00 0,92 0,03 0,02 0,06
Harrastus 5 21.9.2000 kolvi 1 0,03 3,88 0,22 0,22 0,18 
Siivous 1 14.9.2000 imuri1 1 0,03 0,24 0,08 0,06 0,05



Siivous 2 2.10.2000 imuri2 1 0,03 1,42 0,15 0,12 0,14
Siivous 3 16.11.2000 imuri3 1 0,01 0,31 0,03 0,03 0,03
Siivous 4 16.11.2000 imuri4 1 0,10 0,71 0,31 0,28 0,13
Ruoanlaitto 
1 23.9.2000 uuni 4 0,10 1,18 0,50 0,48 0,23

Ruoanlaitto 
2 24.9.2000 mikro 1 0,48 3,42 1,49 1,53 0,75

Ruoanlaitto 
3 14.9.2000 vatkain1 1 9,30 28,90 20,54 19,55 4,04 

Ruoanlaitto 
4 14.9.2000 vatkain2 1 18,20 39,30 21,92 21,80 2,61

Ruoanlaitto 
5 2.10.2000 hella 3 0,04 0,34 0,18 0,15 0,07

Ruoanlaitto 
6 2.11.2000 kahvinkeitin 1 0,00 0,09 0,02 0,01 0,011

Ruoanlaitto 
7 3.11.2000 leivänpaahdin 1 0,01 0,30 0,06 0,05 0,06

Ruoanlaitto 
8 9.11.2000 liesi 1 0,02 0,30 0,06 0,04 0,05

Ruoanlaitto 
9 21.11.2000 kahvinkeitin2 1 0,01 0,08 0,03 0,03 0,01

Muut 1 28.8.2000i.päivä koti,yl.altistus 5 0,00 0,86 0,03 0,02 0,09
Muut 2 (k) 19.9.2000i.päivä koti, kodink.alt. 1 0,01 2,14 0,07 0,03 0,18
Muut 3 24.9.2000 silitysrauta 1 0,12 0,84 0,39 0,30 0,20
Muut 4 28.9.2000 ilta koti,yl.altistus 5 0,00 0,10 0,01 0,01 0,01
Muut 5 15.10.2000 koti, yl.altist. 5 0,02 0,21 0,05 0,05 0,02
Muut 6 6.11.2000 piirtoheitin 1 0,14 44,00 2,20 2,00 2,41
Muut 7 9.11.2000 hiustenkuivaaja 1 0,02 0,74 0,07 0,04 0,11
Muut 8 9.11.2000 silitysrauta2 1 0,01 0,26 0,02 0,01 0,03
Muut 9 15.11.2000 kiharrin 1 0,00 0,25 0,01 0,01 0,02 
Muut 10 16.11.2000 silitysrauta3 1 0,00 0,20 0,03 0,00 0,04 
(k): mittaus keskeytynyt

Taulukko 5.10. Kooste vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Matkustus 1 1997 (92,2%) 169 (7,8%) 1 (0,0%) 0 0
Matkustus 2 2833 (69,2%) 1259 (30,8%) 0 0 0
Harrastus 1 52 (9,0%) 165 (28,7%) 358 (62,3%) 0 0
Harrastus 2 2349 (68,7%) 1069 (31,3%) 0 0 0
Harrastus 3 2455 (98,0%) 50 (2,0%) 0 0 0



Harrastus 4 3131 (95,9%) 134 (4,1%) 0 0 0
Harrastus 5 1533 (100%) 0 0 0 0
Siivous 1 35 (14,3%) 209 (85,7%) 0 0 0
Siivous 2 102 (83,6%) 20 (16,4%) 0 0 0
Siivous 3 236 (99,2%) 2 (0,8%) 0 0 0
Siivous 4 2(0,2%) 964(99,8%) 0 0 0
Ruoanlaitto 1 1297 (98,5%) 20 (1,5%) 0 0 0
Ruoanlaitto 2 1 (0,1%) 1462 (96,1%) 59 (3,8%) 0 0
Ruoanlaitto 3 0 0 1 (0,7%) 135 (99,3%) 0
Ruoanlaitto 4 0 0 0 147 (100%) 0
Ruoanlaitto 5 108 (90,8%) 11 (9,2%) 0 0 0
Ruoanlaitto 6 103 (77,4%) 30 (22,6%) 0 0 0
Ruoanlaitto 7 112 (44,8%) 136 (54,4%) 2 (0,8%) 0 0
Ruoanlaitto 8 1521 (99,8%) 3 (0,2%) 0 0 0
Ruoanlaitto 9 274(100%) 0 0 0 0
Muut 1 1211 (98,1%) 23 (1,9%) 0 0 0
Muut 2 (k) 0 0 0 0 0
Muut 3 0 61 (38,6%) 97 (61,4%) 0 0
Muut 4 125 (100%) 0 0 0 0
Muut 5 0 281 (100%) 0 0 0
Muut 6 121 (98,4%) 2 (1,6%) 0 0 0
Muut 7 605 (96,5%) 22 (3,5%) 0 0 0
Muut 8 261 (7,7%) 3122 (92,3%) 16 (0,5%) 0 0
Muut 9 0 818 (44,3%) 1011 (54,7%) 19 (1,0%) 0
Muut 10 106 (89,1%) 13 (10,9%) 0 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Kokonaisuudessaan magneettivuon tiheyksien maksimiarvot ovat varsin pieniä, mutta mitattu 
maksimiarvo ylittää 10 µT kolmessa tapauksessa (ruuanlaitto 3 ja 4, muut 6). Ruuanlaitto 3 
magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 28,9 µT ja ruuanlaitto 4 maksimiarvoksi saatiin 
39,3 µT. Molemmat olivat käyttäneet maksimiarvon mittaushetkellä sähkövatkainta. Muut 6 
magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 44 µT, mikä aiheutui työskentelystä piirtoheittimen 
läheisyydessä. Ruuanlaitto 3 ja 4 mittauksissa keskiarvotkin ovat merkittävästi suurempia kuin 
muissa vapaa-ajan mittauksissa (20,54 µT ja 21,92 µT). 

Kahdessakymmenessä mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Kolmessa mittauksessa 
ylitettiin 10 µT raja. Tapauksissa ruuanlaitto 3 ja 4 mittausarvot olivat lähes kokonaan 10-100 µT 
välissä. Kyseisissä mittauksissa mitattiin sähkövatkainta. Tapauksessa muut 9 suurin osa arvoista oli 
1-10 µT välissä. Kyseisessä mittauksessa mitattin piirtoheitintä. Mittaus keskeytyi yhdessä 
tapauksessa. 

Vapaa-ajan esimerkki 8
Vapaa-ajan esimerkki 8 on siivous 4. Magneettikenttä on mitattu siivouksen (imuroinnin) 
yhteydessä. Kuvassa 5.17 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään 



kenttävaihtelut. 

Kuva 5.17. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (siivous 4).
Kuvasta voidaan havaita, että imurointi ei aiheuttanut merkittäviä magneettikentän arvoja. Lisäksi 
magneettikentän vaihtelu suhteessa mitattuihin arvoihin oli varsin suurta. Imuroitaessa imurin 
etäisyys koehenkilöstä vaihtelee koko ajan, minkä vaikuttaa myös mitattuihin arvoihin. Arvot olivat 
kuitenkin ylipäätään pieniä. 

Kuvassa 5.18 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.18. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (siivous 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 0,71 µT. Keskiarvo on 0,31 µT ja 
keskihajonta 0,13 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on käyrän tarkastelusta poiketen kuitenkin pientä. Magneettikentän jakauma on imuroinnin 
mittauksessa ollut varsin erilainen verrattuna työntekijämittauksiin. Jakauma painottuu suurimman 
mitatun arvon puolivälin kohdalle eli mitatuista arvoista suurin osa on välillä 40%-50%. Kyseinen 
väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0,28 - 0,36 µT. 

Vapaa-ajan esimerkki 9
Vapaa-ajan esimerkki 9 on ruuanlaitto 4. Magneettikenttä on mitattu ruoanlaiton (vatkauksen) 
yhteydessä. Kuvassa 5.19 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään 
kenttävaihtelut. 

Kuva 5.19. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (ruuanlaitto 4).
Kuvasta voidaan havaita, että vatkaus aiheutti noin 25 µT magneettikentän. Magneettikentän 
vaihtelu on pientä, koska vatkaimen etäisyys koehenkilöön ei yleensä vaihtele juurikaan. 

Kuvassa 5.20 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.20. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (ruuanlaitto 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 39,30 µT. Keskiarvo on 21,92 µT ja 
keskihajonta 2,61 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu pientä. Magneettikentän jakauma on vatkauksen mittauksessa ollut samanlainen kuin 
imuroinnin mittauksessa. Mitatuista arvoista suurin osuus jakauman keskivaiheilla, vatkauksessa 
välillä 50%-60%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 19,65 - 23,58 µT. 

5.3 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmien mittauksien tarkoituksena oli selvittää eri henkilöryhmien 
magneettikenttäaltistuksen eroja. Neljän vuorokauden mittauksia tehtiin 21 henkilölle. 
Mittausvuorokausista kaksi oli työ- ja kaksi vapaapäiviä. Yhden vuorokauden mittauksia tehtiin 8 
henkilölle. Keskeytyneitä mittauksia oli viisi, jotka kaikki olivat neljän vuorokauden mittauksia. 



Mittauksiin käytettiin pääasiassa kolmea Radians Innova ML-1 -pitkäaikaismittaria (mittausalue 
0,01 - 100µµT ja näytteenottoväli 20 s). Mittausten aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. 

Taulukossa 5.11 on yhteenveto henkilöryhmämittauksien magneettikenttien mittaustuloksista. 
Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, mediaani ja 
keskihajonta. 

Taulukossa 5.12 on kooste henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 
5.11. 

Yhteenveto henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Mittausaika on yksi tai neljä vuorokautta.

  

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT
Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Opiskelija 1 19.4.2000 0,01 1,41 0,05 0,03 0,09
Opiskelija 2 19.4.2000 0,02 7,25 0,06 0,04 0,13
Opiskelija 3 19.4.2000 (k) 0,02 2,48 0,1 0,08 0,17
Työntekijä 1 6.4.2000 0,01 2,52 0,07 0,04 0,14
Työntekijä 2 6.4.2000 0,01 42,5 0,09 0,04 0,78
Työntekijä 3 13.4.2000 (k) 0,04 0,09    
Työntekijä 4 13.4.2000 0,01 7,69 0,08 0,03 0,24
Työntekijä 5 13.4.2000 0,02 2,25 0,07 0,04 0,12
Työntekijä 6 18.5.2000 (k)   
Työntekijä 7 18.5.2000 0,01 23,6 0,08 0,03 0,42
Työntekijä 8 18.5.2000 0,03 5,14 0,11 0,07 0,18
Työntekijä 9 25.5.2000 0,02 4,73 0,07 0,04 0,19
Työntekijä 10 25.5.2000 0,01 3,86 0,06 0,03 0,11
Työntekijä 11 25.5.2000 (k) 0,03 0,64 0,1 0,09 0,09
Työntekijä 12 3.8.2000 0,02 18,5 1,24 0,04 3,25
Työntekijä 13 4.8.2000 0,01 41,3 0,07 0,03 0,71
Työntekijä 14 10.8.2000 0,01 102,3 0,18 0,03 1,75
Työntekijä 15 18.8.2000 0,02 1,34 0,05 0,03 0,07
Työntekijä 16 24.8.2000(k) 0,02 2,34 0,06 0,05 0,09
Työntekijä 17 24.8.2000 0,02 2,14 0,09 0,06 0,1
Työntekijä 18 24.8.2000 0,01 3,36 0,1 0,03 0,25
Työntekijä 19* 10.10.2000 0,02 6,07 0,12 0,04 0,16
Työntekijä 20* 10.10.2000 0 1,4 0,12 0,1 0,12
Työntekijä 21* 10.10.2000 0 3,8 0,1 0,1 0,21
Eläkeläinen 1* 14.10.2000 0 0,4 0,06 0,1 0,05
Eläkeläinen 2* 1.11.2000 0,02 1,02 0,09 0,09 0,07



(k): mittaus keskeytynyt, *: yhden vuorokauden mittaus
Taulukko 
5.12.

Kooste henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Mittausaika on yksi tai neljä vuorokautta.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Opiskelija 1 3790 (92,6%) 298 (7,3%) 4 (0,1%) 0 0
Opiskelija 2 3682 (90,0%) 399 (9,8%) 11 (0,3%) 0 0
Opiskelija 3 (k) 1339 (70,4%) 541 (28,4%) 23 (1,2%) 0 0
Työntekijä 1 2754 (87,0%) 396 (12,5%) 14 (0,4%) 0 0
Työntekijä 2 2821 (90,3%) 275 (8,8%) 28 (0,9%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 3 (k) 2 (100%) 0 0 0 0
Työntekijä 4 3074 (88,4%) 370 (10,6%) 34 (1,0%) 0 0
Työntekijä 5 3036 (87,7%) 411 (11,9%) 14 (0,4%) 0 0
Työntekijä 6 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 7 3012 (87,3%) 437 (12,7%) 1 (0,0%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 8 2368 (68,7%) 1077 (31,3%) 11 (0,3%) 0 0
Työntekijä 9 2837 (90,4%) 286 (9,1%) 16 (0,5%) 0 0
Työntekijä 10 3182 (88,7%) 403 (11,2%) 4 (0,1%) 0 0
Työntekijä 11 (k) 322 (77,2%) 22,8%) 0 0 0
Työntekijä 12 2771 (78,6%) 305 (8,7%) 62 (1,8%) 388 (11,0%) 0
Työntekijä 13 3181 (92,0%) 272 (7,9%) 3 (0,1%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 14 2919 (77,3%) 764 (20,2%) 93 (2,5%) 0 1 (0,0%)
Työntekijä 15 3330 (95,3%) 160 (4,6%) 5 (0,1%) 0 0
Työntekijä 16 (k) 1106 (96,1%) 42 (3,6%) 3 (0,3%) 0 0
Työntekijä 17 2773 (80,5%) 671 (19,5%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 18 2923 (84,5%) 470 (13,6%) 68 (2,0%) 0 0
Työntekijä 19* 2625 (64,1%) 1465 (35,8%) 2 (0,0%) 0 0
Työntekijä 20* 3213 (78,5%) 873 (21,3%) 6 (0,1%) 0 0
Työntekijä 21* 4010 (98,0%) 58 (1,4%) 24 (0,6%) 0 0
Eläkeläinen 1* 4059 (99,3%) 29 (0,7%) 0 0 0
Eläkeläinen 2* 2224 (54,3%) 1867 (45,6%) 1 (0,0%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt, *: yhden vuorokauden mittaus

Mittaukset jakautuivat eri henkilöryhmiin siten, että toimistotyöntekijöitä mitattiin 21, opiskelijoita 
kolme ja eläkeläisiä kaksi. Muutamaa mittausta lukuun ottamatta mitatun magneettivuon tiheyden 
maksimiarvo ei ylitä 10 µT:n arvoa, ja väestöaltistuksen raja 100 µT ylittyy vain yhdessä 
mittauksessa. Tässä mittauksessa koehenkilö, työntekijä 14, on toimistotyöntekijä. Mitattu arvo on 
102,3 µT, mutta arvo on saattanut olla suurempikin johtuen käytetyn mittarin mittausalueesta 
(mittarin suurin näyttämä 102,3 µT). Kyseinen arvo on sattunut henkilön työpäivän päättyessä. 
Mittauspäiväkirjan mukaan työntekijä on ollut kyseisellä hetkellä autossaan matkalla kotiin. 
Yleensä autolla ajettaessa ei mitattu vastaavan suuruisia magneettikenttiä. Tarkempaa määritystä 
kentän aiheuttajasta ei pystytty tekemään. 



Muut yli 10 µT:n arvot aiheutuivat pääasiassa suurjännitelaboratoriossa työskentelystä (työntekijä 
2; maksimiarvo 42,5 µT), sähkövatkaimen käytöstä (työntekijä 7; maksimiarvo 23,6 µT), 
altistumisesta kodin sähkölaitteelle (työntekijä 12; maksimiarvo 18,5 µT) ja oleskelusta 
mikroaaltouunin läheisyydessä (työntekijä 13; maksimiarvo 41,3 µT). Mitattujen henkilöiden 
altistuksen keskiarvot olivat kaikki alle 1 µT yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Työntekijän 12 
altistuksen keskiarvo oli 1,24 µT. Suuri keskiarvo johtuu siitä, että henkilö oli tehnyt ruokaa ja 
seisonut hellan edessä noin kaksi tuntia. Tänä aikana altistuminen on ollut koko ajan 10 µT:n 
luokkaa. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Kolmessa 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Yhdessä tapauksessa ylittyi 100 µT väliaikaisesti. 
Neljässä mittauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu erilaisia koneita käytettäessä, 
kuten mikroaaltouunia. 

Henkilöryhmäesimerkki 10
Henkilöryhmäesimerkki 10 on opiskelija 2. Kuvassa 5.21 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty 
käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.21. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (opiskelija 2).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy yksi noin 7 µT suuruinen magneettikenttä. Muuten 
arvot ovat varsin pieniä. Lisäksi magneettikentän vaihtelu oli varsin pientä. Koehenkilö ei ilmeisesti 
ole tiennyt altistuvansa magneettikentälle, joten mittauspäiväkirjassa ei ole erillistä mainintaa 
kyseiseltä hetkeltä. 

Kuvassa 5.22 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.22. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (opiskelija 2).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 7,25 µT. Keskiarvo on 0,06 µT ja 
keskihajonta 0,13 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on suurta. Jakaumassa suurin osa mittauksista on välillä 0%-10%. Kyseinen väli tarkoittaa 
tässä mittauksessa väliä 0 - 0,73 µT. 

Henkilöryhmäesimerkki 11
Henkilöryhmäesimerkki 11 on eläkeläinen 2. Kuvassa 5.23 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.23. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (eläkeläinen 2).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy viisi muita suurempaa magneettikentän arvoa. Yksi 
arvoista on noin 1 µT. Kaiken kaikkiaan arvot, kuten myös magneettikentän vaihtelu, ovat varsin 
pieniä. 

Kuvassa 5.24 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 



Kuva 5.24. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (eläkeläinen 2). 
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 1,02 µT. Keskiarvo on 0,09 µT ja 
keskihajonta 0,07 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on pientä. Jakaumassa suurin osa mittauksista on väleillä 0%-10% ja 10%-20%. Kyseiset 
välit tarkoittavat tässä mittauksessa välejä 0 - 0,10 µT ja 0,10 - 0,20 µT. Jakaumassa erottuu tässä 
mittauksessa myös muilla väleillä joitakin arvoja. 

Henkilöryhmäesimerkki 12
Henkilöryhmäesimerkki 12 on työntekijä 4. Kyseessä on työntekijälle tehty mittaus. Kuvassa 5.25 
on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.25. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 4).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy yksi noin 8 µT suuruinen magneettikenttä. 
Koehenkilö ei ilmeisesti ole tiennyt altistuvansa magneettikentälle, joten mittauspäiväkirjassa ei ole 
erillistä mainintaa kyseiseltä hetkeltä. Kaiken kaikkiaan arvot, kuten myös magneettikentän 
vaihtelu, ovat varsin pieniä. 

Kuvassa 5.26 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.26. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 7,69 µT. Keskiarvo on 0,08 µT ja 
keskihajonta 0,24 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten 
vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella 
välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 0,77 µT. 

6 JOHTOPÄÄTöKSET
Kokonaisuutena voidaan todeta, että altistusmittausten tekeminen oli huomattavasti työläämpää 
kuin alkuun ajateltiin. Koehenkilöiden kerääminen ja tutkimuksesta yleisesti kertominen heille 
ennen mittauksia oli aikaavievää. Kaikki yritykset eivät olleet halukkaita lähtemään mukaan. 
Mukaan kysyttiin 12 yritystä, mutta vain kuudessa yrityksessä tehtiin mittauksia. 

Myös mittarien määrä piti ottaa huomioon mittausaikatauluja suunniteltaessa. Viikossa ei ollut 
mahdollista saada kuin esimerkiksi 8 työntekijämittausta, jos kaikki aikataulut saatiin sovitettua 
yhteen. 

Yhtenä ongelmana oli myös se, että käytetty mittaus katkesi varsin helposti mittauksen aikana 
koehenkilön liikkuessa. Tämän tähden epäonnistuneita mittauksia on koko aineistossa 19,9%, mikä 
on selvästi enemmän kuin mitä TTKK:n hetkellismittauksissa yleensä esiintyy. 

6.1 Työntekijämittaukset
Tutkimuksessa valittiin työntekijäryhmiksi sellaisia työtehtäviä, joissa voisi esiintyä tavallista 
isompia magneettikenttiä. Toisaalta valinnassa otettiin huomioon, mitä mittauksia aikaisemmin on 
tehty. Esimerkiksi Marko Mähönen on diplomityössään ”50 Hz magneettikenttäaltistuksen määritys 
annosmittauksia käyttäen” varsin laajasti mitannut toimistotyöympäristöjä. Yhtenä valintakriteerinä 
oli myös se, että mittaukset olisi helppo toteuttaa Tampereelta. 



Koska työntekijämittaukset ovat rajoittuneet vain neljään teollisuuden alaa (sähköyhtiö, metalli-, 
paperi- ja valmistava sähköteollisuus), ei työntekijäaltistuksesta voida vetää kaikkia aloja koskevia 
johtopäätöksiä. Kuitenkin kokonaisuutena aineisto näyttää sille, että suurin osa mittaustuloksista on 
varsin pieniä ja ainostaan joku tai jotkut yksittäiset mittausarvot ylittävät henkilön yleisen 
alitistustason. 

Kaikki työntekijät eivät suostuneet altistusmittauksiin saadessaan tietää, että mittauksia tehdään 
myös vapaa-aikana. Työntekijät eivät halunneet antaa työnantajalle tietoja vapaa-ajan vietostaan. 
Ongelma ratkaistiin siten, että työnantajalle annettiin ainoastaan yhteenveto mittauksista. 

Tutkimuksen alussa mittarit valittiin sen mukaan, miten isoja kenttiä työympäristössä oletettiin 
esiintyvän. Tämän tähden metalli-, paperi- ja valmistavassa sähköteollisuudessa käytettiin 
mittareita, joiden mittausalue on 0,01 - 100 µT. Joissakin näistä mittauksista kuitenkin mitatut arvot 
ylittivät 100 µT, jolloin mittausalueena olisi tarvinnut olla 0,1 – 1000 µT. Tämän tähden joidenkin 
työtekijöiden kohdalla yksittäisen suuren mittausarvon kohdalla mittari ei ole pystynyt mittaamaan 
tarkkaa arvoa. Tätä ei osattu arvata mittaussuunnitelmaa tehtäessä. 

Mittausten aikana, kun huomattiin yksittäisten isojen mittaustulosten esiintyminen, pyrittiin 
tarkemmin selvittämään arvojen todenmukaisuus. Arvoja tutkittiin tarkemmin mittauspäiväkirjan ja 
katselmusmittauksen avulla. Kaikkia arvoja ei ollut mahdollista selvittää, mutta tehtyjen selvitysten 
perusteella näyttää sille, että ne ovat todellisia mittaustuloksia. Niitä ei vaan ole aikaisemmin 
huomattu hetkellismittauksia tehtäessä, koska ilmeisesti tavallista isommalle kentälle altistutaan 
pienillä alueilla ja kenttä vaimenee nopeasti työntekijän etääntyessä paikasta. 

Vertailtaessa työaika ja vapaa-aika altistuksia ei voida havaita mitään suuria eroja näiden jaksojen 
välillä. Yleensä mittaustulokset ovat olleet tasoa alle 1 µT, useimmiten jopa alle 0,1 µT. Yksittäisiä 
isompia arvoja löytyy sekä vapaa-ajan että työajan mittauksista. 

6.2 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajan altistukseen kuuluu kaikki toiminta, joka ei ole työtä. Erilaisia altistusympäristöjä ovat 
kodin yleisaltistus, kodinkonealtistus, vaapaa-ajan aktiviteettialtistus ja matkustusaltistus. Vapaa-
ajan altistus on hyvin erityyppistä erilaisissa ympäristöissä, joten kokonaisaltistusta on vaikea 
arvioida. 

Kokonaisuutta voi arvioida sen mukaan, kuinka paljon ihminen ylipäätään on kotona ja työssä. 
Eniten aikuisella työssä käyvällä ihmisellä kuluu aikaa työssä ja kotona, joten myös tässä 
tutkimuksessa painottuivat kodissa ja työpaikalla tapahtuvat vapaa-ajan mittaukset. 

Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei ole tehty, koska aineisto on puutteellista. Yksilölliset erot 
ovat suuria, esimerkiksi jääkiekko-ottelussa ja konsertissa istumapaikan sijainti vaikuttavat 
huomattavasti tuloksiin. Juoksulenkillä altistuminen riippuu reittivalinnasta. Myös matkustuksessa 
eri kulkuvälineen valinnalla on suuri vaikutus tuloksiin. Junamatkustuksen aikana tehtiin mittauksia 
kaksi kertaa, suurin arvo oli 1,66 µT. Lentokoneessa nousun ja laskun aikana mittausta ei saa tehdä, 
koska kaikki elektroniset laitteet on suljettava. Tästä syystä lentokoneen mittaaminen päätettiin 
jättää tutkimuksen ulkopuolelle. Kokonaisuutena matkustamiseen liittyvä altistumisen mittaaminen 
jäi muutenkin melko puutteelliseksi, koska muun muassa metroja ja raitiovaunuja ei ole tutkittu. 

Joissakin kodinkonealtistuksen mittauksissa mitattiin odotettua suurempia arvoja. Esimerkiksi 
yhdessä ruuanlaittomittauksessa mitattiin vatkaimen käytössä muihin laitteiden käyttötilanteisiin 
verrattuna suuria magneettikenttäarvoja (maksimi 39,3 µT). Vatkainta käytettäessä vyölaukussa 
oleva magneettikenttämittari saattaa olla kuitenkin jopa kiinni mitattavassa laitteesta, joten tällainen 
altistusmittaus ei varmuudella anna luotettavaa kuvaa altistuksesta. 

Kokonaisuutena vapaa-ajan altistustasot jäivät yleensä tasolle (0 – 0,1 µT) alle 0,1 µT. Lähinnä 
yksittäiset kentät aiheuttivat yleistasosta erottuvia suurempia arvoja. 

6.3 Henkilöryhmämittaukset



Henkilöryhmämittaukset aloitettiin neljä vuorokautta kestävänä mittauksena. Näin pitkään 
mittaukseen oli kuitenkin vaikea saada koehenkilöitä. Mittauksesta saatujen kokemusten perusteella 
mittausaika ei saa olla kovin pitkä. Yhden vuorokauden kestävään mittaukseen löytyi koehenkilöitä 
paljon helpommin. 

Osa-aikatyössä työaikainen altistus jää lyhyeksi täyttä työaikaa tekevään kolleegaansa verrattuna 
työn luonteen takia. Toisaalta myös osa-aikatyössä voidaan työtehtävissä käyttää jotakin 
sähkölaitetta, jolloin magneettikenttä, jolle osa-aikainen työntekijä altistuu, voi olla suhteellisen 
suuri. Tämän projektin puitteissa ei ollut mahdollista ottaa erilaisia työaikoja huomioon, mutta ne 
on tarkeä huomioida työaltistusta arvioitaessa. 

Lasten altistusta ei mitattu lainkaan, sillä mittarin käyttö on hankalaa. Koska aikuisille tehdyistä 
mittauksista lähes viidennes epäonnistui, katsottiin lapsille tehtävän mittauksen olevan vielä 
hankalampaa. 

Kaikkien tässä tutkimuksessa tehtyjen altistusmittausten perusteella näyttää sille, että mahdollisia 
magneettikentille altistumista koskevia suosituksia on tulevaisuudessa vaikea soveltaa käytäntöön, 
jos tarkastellaan ihmisten altistumista pitkäaikaismittausten mukaan. Monissa mittauksissa on 
esiintynyt hetkellisiä isompia mittaustuloksia ja mikäli niitä ei rajata mitenkään pois, voidaan 
helpostikin ylittää suositusarvot. Näin ollen altistuksen määrittelyä on tärkeä jatkossa edelleen 
kehittää käytännön tarpeita vastaavaksi. 
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1 JOHDANTO
Sähkö- ja magneettikentille altistumisesta on oltu kiinnostuneita siitä lähtien, kun syntyi epäilyjä 
sähkö- ja magneettikenttien mahdollisista terveysvaikutuksista. Altistumista on sinänsä vaikea 
tutkia, koska ihmiset oleskelevat erilaisissa paikoissa elämänsä aikana ja täysin kattavasti ei tätä 
koko elämän kattavaa altistusta voidaan seurata. Jokatapauksessa on tarkeää yrittää selvittää 
altistumista. 

Euroopan unionin neuvosto (EU) on julkaissut suosituksen väestön sähkömagneettisille kentille (0 
Hz - 300 GHz) altistumisen rajoittamiseksi. Suositus perustuu ICNIRP:n (International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection) suositukseen väestön altistuksen enimmäisarvoista, jonka 
mukaan 50 Hz kentille altistumisen enimmäisarvot ovat väestölle 5 kV/m ja 100 mT ja 
työntekijöille 10 kV/m ja 500 mT. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päivittää 
parhaillaan vanhaa STM:n päätöstä ionisoimattoman säteilyn enimmäisarvoista. Tavoitteena on 
myös antaa väestön altistuksen suositusarvot pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille. 

Euroopan unionin neuvoston suosituksen tähden on syntynyt selvä tarve tutkia, minkälaisille 
kentille ihmiset altistuvat käytännössä ja miten altistumista voitaisiin määrittää. 

Tampereen teknillisessä korkeakoulussa (TTKK) on tutkittu sähköjärjestelmien pientaajuisia sähkö- 
ja magneettikenttiä jo pitkään. Alkuvaiheessa tutkimukset suuntautuivat sähkö- ja magneettikenttien 
terveysvaikutuksiin. Tutkimuksen painopiste on vuosien myötä siirtynyt kuitenkin yhä enemmän 
teknisten aiheiden suuntaan, kuten pientaajuisten magneettikenttien tekniseen mittaamiseen ja 
laskentaan sekä kenttien aiheuttamiin häiriöihin ja kenttien vähentämiseen. 

TTKK:ssa on ollut käynnissä projekti "Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien 
vähentämiseksi sähkön siirrossa ja jakelussa” 1.6.1998 - 31.12.2000 välisen ajan. Hankkeessa on 
keskitytty kahteen aihealueeseen: kiinteistömuuntamoiden magneettikenttien pienentämiseen sekä 
sähkö- ja magneettikenttämittausten laadun parantamiseen. 

Osana aluetta ”Sähkö- ja magneettikenttämittausten laadun parantaminen” on kirjoitettu tämä 
raportti. Sen tavoitteena on ollut lähinnä etsiä erilaisia menetelmiä tutkia altistumista ja kokeilla 



käytännössä altistumisen mittaamista. Mitään täysin kattavia ratkaisuja ei ole ollut tarkoituksena 
kehittää, koska aikaisempia tutkimuksia altistuksen määrittelystä ei ole laajasti tehty, ja yhden 
tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista käsitellä kaikkia altistumistilanteita. 

Tässä raportissa on ensin esitelty, minkälaisia tuloksia aikaisemmissa altistustutkimuksissa on saatu 
ja sen jälkeen on kuvattu, miten TTKK:ssa on altistumismittauksia toteutettu ja minkälaisia tuloksia 
on saatu. Lopuksi on esitetty kokeilun perusteella johtopäätöksiä siitä, miten jatkossa asiaa 
voitaisiin edelleen kehittää ja soveltaaa käytäntöön. 

1.1 Mittaamista koskevia standardeja
Tällä hetkellä pientaajuisille magneettikentille altistumiseen liittyviä kansainvälisiä standardeja 
valmistellaan useissa työryhmissä. IEC:llä on voimassa oleva altistumista koskeva standardi. 
Standardissa IEC 61786 kuvataan melko yleisellä tasolla altistumisen mittaamista. Yleisiä 
pientaajuisten magneettikenttien mittausperiaatteita on kuvattu standardissa IEEE Std 1460-1996. 
Mittausperiaatteet määrittävät myös altistumisen mittaamista. /7,6/ 

IEEE Std 1460-1996 sisältää kuvauksen kvasistaattisten magneettikenttien ominaisuuksista. 
Standardissa esitetään ohjeita magneettikenttämittarien ominaisuuksista, tyypillisten mittausten 
tavoitteet kenttien kuvaamiseksi ja menetelmät niiden toteuttamiseksi. /7/ 

IEC 61786 standardi sisältää vastaavia asioita kuin IEEE-standardi, mutta erityisesti 
ihmisaltistuksen kannalta tarkasteltuna. Standardissa asetetaan vaatimukset mittausvälineille ja 
annetaan ohjeita mittauksiin. Standardissa käsitellään pysyvän tilan kvasistaattisten 
magneettikenttien tehollisarvojen mittaamista rajoittuen taajuusalueelle 15 Hz - 9 kHz. 
Mittausalueissa rajoitutaan magneettikentällä 100 nT - 100 µT. Standardissa käsitellään itse 
mittausten lisäksi myös mittarien kalibrointia. /6/ 

Kumpikaan standardi ei anna yksityiskohtaisia ohjeita mittaustapojen ja -menetelmien suhteen, 
koska mittausympäristöt ja mittausten tavoitteet poikkeavat toisistaan paljon. Ihmisten altistusta 
tarkasteltaessa on olennaista huomioida mittausta suunniteltaessa, millä alueilla ja kuinka kauan 
ihmiset mahdollisesti oleskelevat. IEC standardin mukaan tulisi huomioida mittausten sijainti 
suhteessa ihmiseen, esimerkiksi pään, vartalon tai lantion alueella. /6/ 

2 MAGNEETTIKENTÄT JA NIILLE ALTISTUMINEN
Sähkö- ja magneettikentät ovat osa sähkömagneettisen säteilyn spektriä. Kuitenkin 
sähköjärjestelmän aiheuttamasta ionisoimattomasta sähkömagneettisesta säteilystä ei yleensä 
käytetä sanaa säteily, vaan puhutaan sähkö- ja magneettikentistä, sillä 50 Hz taajuudella 
aallonpituus λ on hyvin suuri (λ=6000 km) ja Planckin vakion ja taajuuden avulla laskettu fotonin 
energia (3,31×10-32 J) merkityksettömän pieni verrattuna molekyylien sidosenergioihin tai niiden 
lämpöenergiaan /11,14/. Kuvassa 2.1. on esitetty koko sähkömagneettisen säteilyn spektri. 

Kuva 2.1 Sähkömagneettisen säteilyn spektri. 50 Hz kentät ovat lähes yksinomaan ihmisen 
kehittämien teknisten laitteiden aiheuttamia.

2.1 Magneettikentän ominaisuuksia
Sähkövarausten liike eli sähkövirta synnyttää ympärilleen magneettikentän. Pitkässä suorassa 
johtimessa kulkevan sähkövirran I aiheuttama magneettikentän voimakkuus H etäisyydellä r 
johtimesta on 

(1)

Magneettikentän voimakkuus ilmoitetaan ampeereina metriä kohti (A/m). Magneettikenttä voidaan 
kuvata myös toisella suureella, jota kutsutaan magneettivuon tiheydeksi. Magneettivuon tiheys B 
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riippuu väliaineesta ja magneettikentän voimakkuudesta H seuraavasti 

B=µH=µ0µrH (2)
missä µ on väliaineen permeabiliteetti,

µο on tyhjön permeabiliteetti (4πx10-7 H/m) 
ja
µr on väliaineen suhteellinen permeabiliteetti.

Magneettivuon tiheyden yksikkö on tesla (T). Kudosten magneettisia ominaisuuksia kuvaava 
suhteellinen permeabiliteetti µr on melko tarkasti 1, joten biologisen materiaalin permeabiliteetti on 
lähes sama kuin tyhjön (µ ≈ µο). Tästä seuraa, että magneettikenttään viety epämagneettinen 
kappale ei muuta alkuperäistä kenttää kuten sähkökentän tapauksessa. Sähkökentälle tyypillistä 
deformaatiovaikutusta ei tapahdu. 

Vain ferromagneettisten materiaalien kuten raudan, nikkelin ja koboltin permeabiliteetti poikkeaa 
niin paljon tyhjön permeabiliteetista, että merkittävää deformaatiota tapahtuu. Magneettikenttä ei 
myöskään vaimene tavallisissa rakennusmateriaaleissa. 

Magneettikentän voimakkuutta H = 1 A/m vastaa ilmassa yhtälön 2 perusteella magneettivuon 
tiheys B = 1,26×10-6 T = 1,26 µT. 

Myös magneettikenttää voidaan kuvata kenttäviivoilla. Jos suoran, pitkän johtimen virta on 1000 A, 
magneettivuon tiheys B 1 metrin etäisyydellä on 200 µT (kuva 2.2.). 

Kuva 2.2 Suoran virtajohtimen ympärillä esiintyvä magneettikenttä (B on magneettivuon tiheys, 
I on johtimessa etäisyydellä r kulkeva virta).

Muuttuvalla magneettikentällä on kyky indusoida väliaineeseen sähkökenttä. Tämä sähkökenttä 
puolestaan aiheuttaa johtavassa väliaineessa sähkövarausten liikkeen eli sähkövirran, jonka 
aiheuttama magneettikenttä pyrkii vastustamaan ulkoisen magneettikentän muuttumista. 
Indusoituneita virtoja kutsutaan pyörrevirroiksi. Tämän ilmiön yhteydessä energiaa muuttuu myös 
lämmöksi. Ilmiö on sitä voimakkaampi, mitä nopeammin magneettikenttä muuttuu eli mitä 
suuremmasta taajuudesta on kysymys. 50 Hz taajuudella esimerkiksi kudoksiin indusoituneet virrat 
ovat erittäin pieniä. 

Magneettikenttä on suoraan verrannollinen johdon virtaan nähden. Johdon kuormituksen (virran) 
vaihteluista johtuen myös kentän taso johdon ympäristössä vaihtelee ajan suhteen (IEEE, 1988). 
Magneettikenttää onkin käsiteltävä ajasta riippuvana tilastollisena suureena. Keskimääräistä kenttää 
ei voida määrittää hetkellisillä mittauksilla tai laskelmilla yhtä luotettavasti kuin sähkökentän 
tapauksessa. Toisaalta deformoitumisilmiö ei aiheuta normaalitilanteissa magneettikentän 
määrityksessä ongelmia. 

2.2 Aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia magneettikenttäaltistuksesta
Magneettikentille altistumista on tutkittu kokonaisuudessaan melko vähän. Altistumista on arvioitu 
varsin paljon osana epidemiologisia tutkimuksia, mutta laajoja, koko väestöä koskevia 
altistusmittauksia ei ole tehty. Seuraavassa esitellään erilaisia tutkimuksia, joissa on pyritty 
selvittämään altistumista. 

2.2.1 Sähkö- ja magneettikentät sähkönsiirrossa
Osana terveysvaikutustutkimusta tutkittiin 27 työntekijän altistuminen sähköjärjestelmien 
aiheuttamille sähkö- ja magneettikentille erilaisissa ympäristöissä; 110 kV, 220 kV ja 400 kV 
sähköasemat ja 110 kV voimansiirtojohdot. Työntekijät tekivät mittausten aikana normaaleja 
työtehtäviään. Mittauksien suorittaja kirjasi työntekijän sähkö- ja magneettikenttäaltistuksen. 



Mittaustulokset on esitetty taulukossa 2.1. Sähkökentän suurin mitattu arvo oli 11,2 kV/m ja 
magneettikentän suurin mitattu 15,43 µT. 

Taulukko 2.1 Esimerkkimittaustuloksia työntekijöiden sähkö- ja magneettikenttäaltistuksesta 
erilaisissa työympäristöissä. /12/

Työn kuvaus (työntekijöiden määrä) Sähkökenttä E,
kV/m

Magneettikenttä B,
µT

Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (3) 0,35 - 1,12 1,72 - 3,47
Kaapelien asennus, lähellä 110 kV kytkinkenttää ja johtoa, 
(1)

0,35 1,97

Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,87 2,66
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,85 - 0,87 2,64 - 2,66
Muuntajakentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 1,3 2,11
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,14 0,57
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,85 2,64
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,14 - 0,26 0,97 - 1,02
Kytkinkentän laajennus, 110 kV ja 400 kV sähköasema, (1) 2,78 - 10,21 2,40 - 10,92
Kytkinkentän kunnossapito, 220 kV kytkinkenttä, (2) 5,57 - 7,44 4,42 - 6.89
Kytkinkentän laajennus, 110 kV ja 400 kV kytkinkenttä, (1) 2,78 - 11,2 2,40 - 16.2
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,54 1,90
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,54 1,90
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,58 2,01
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,55 2,01
Aseman laajennus, 110 kV sähköasema, (1) 2,95 2,20
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (1) 1,53 - 8,45 1,43 - 10,92
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (1) 1,53 - 8,64 1,43 - 10,92
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 7,26 - 8,64 6,16 - 15,43
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 7,21 - 9,18 6,30 - 10,93
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 6,83 - 8,62 4,74 - 8,71
2.2.2 Sydämentahdistinta käyttävät työntekijät sähkömagneettisessa ympäristössä
Tässä tutkimuksessa tutkittiin sähkö- ja magneettikenttäaltistusta työntekijöiltä (n=10), joilla oli 
sydämentahdistin tai elimistöön sijoitettava rytminsiirtolaite. Kentät oli mitattu etukäteen, jotta 
voitiin taata potilaille työympäristön olevan vaaraton ennen työn aloittamista. Mittaukset tehtiin 
pitkäaikaismittarilla Radians Innova ML-1 ja hetkellismittarilla Holaday Industries HI-3604. 
Taulukossa 2.2 on esitetty työtehtävät ja mitatut magneettikentät. /15/ 

Taulukko 2.2. Mittaustuloksia sähkö- ja magneettikentistä esimerkkitöissä. Työntekijöillä oli 
tahdistin tai rytminsiirtolaite. /15/

Työ/Työpaikka Lähde Magneettikenttä B, µT Sähkökenttä E, kV/m
Autokorjaamo Hiomakone 200 0,2
Hitsaamo Hitsaus 5000 0,05
Sähköasema Generaattorit 200 - 300 0,002 - 0,04
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Generaattorin testaus Kaapelit 100 - 600 0,05
Ainetta rikkomaton testaus
(Non-destructive testing)

Magnetointiväline 300 - 1000 0,11

Terästehdas, tarkastus Valokaariuuni 1000 0,2
Ratatyö Kaapelit 2 - 10 2,0

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sähkö- ja magneettikentät voivat olla ongelma ja aiheuttaa 
häiriöitä sellaisissa ympäristöissä, joissa altistuksen suositusarvot ylitetään. ICNIRP:n altistuksen 
suositusarvot on ylitetty; hitsaamossa (5000 µT), generaattorin testauksessa (100 - 600 µT), ainetta 
rikkomattomassa testauksessa (300 - 1000 µT) ja terästehtaassa (1000 µT). Hitsaus perustuu 
hitsauslaitteen kautta menevän suuren virran aiheuttamaan lämpövaikutukseen. Virta aiheuttaa 
taulukossa esitetyn 5000 µT magneettikentän. 

2.2.3 Työntekijöiden altistus suurjännitejärjestelmien 50 Hz sähkö- ja magneettikentille
Hetkelliset sähkö- ja magneettikenttämittaukset
Mäkinen ym. /13,16/ ovat mitanneet sähköasemien ja voimalaitosten sähkö- ja magneettikenttiä 
työskentelytiloissa. Esimerkkejä voimalaitoksen ja sähköaseman magneettikenttien 
mittaustuloksista on esitetty taulukossa 2.3. /13,16/ 

Taulukko 2.3. Esimerkkimittaustuloksia voimalaitoksen ja sähköaseman magneettikentistä. /
13,16/

Mittauspaikka
Mittauspisteiden
lukumäärä

Magneettikenttä B, µT
Maksimi Minimi Keskiarvo Keskihajonta

Magnetointihuone 10 14 1 7 4
Generaattori 10 35 7 23 11
Putkikisko 8 53 42 51 4
Konekatkaisija 4 156 148 153 3
400 kV hoitokäytävä 8 28 7 15 7
Päämuuntaja 12 64 7 28 20
6 kV sisäkytkinlaitos 8 37 1 13 13
0,4 kV sisäkytkinlaitos 8 6 0,5 2 2

Taulukon 2.3 mittaukset tehtiin 15 kV:n jännitetasolla. Lähellä muuntajaa olevat mittauspisteet 
olivat yhden metrin etäisyydellä muuntajasta ja yhden metrin korkeudella maasta. 

Pitkäaikaismittaukset
Mäkinen ym. /13,16/ ovat tehneet pitkäaikaismittauksia sähköasemilla ja voimalaitoksissa. Tässä 
tutkimuksessa oli mukana 93 vapaaehtoista työntekijää. Työntekijät oli jaettu neljään ryhmään 
heidän työpaikkkansa ja työkuvauksensa mukaan. Ryhmät olivat valvomo-, voimalaitos-, 
sähköasema- ja voimajohtotyöntekijät. Jokaisella työntekijällä oli muutaman päivän ajan mittari, 
joka mittasi koko ajan sähkö- ja magneettikenttiä. 

Tässä tutkimuksessa neljän työntekijäryhmän altistusmittaukset tehtiin taskussa kannettavalla 
IREQ-annosmittarilla. Annosmittaria kannettiin rintataskussa tai vastaavassa paikassa, joten 
kaikkien mittausten tulkintaan käytettiin vahvistuskerrointa 2,5 mittaajan vaikutuksen 
poistamiseksi. Jälkeenpäin mittaustulokset vietiin tietokoneelle mittaustulosten analysointia varten. 
Sähköasemien mittaustulosten keskiarvot on laskettu 12 työntekijän ryhmältä ryhmän 
keskimääräisenä altistuksena. Muilla työpaikoilla mittaustulosten keskiarvot on laskettu kaikkien 
mittauksiin osallistujien tulosten keskiarvona. Eri ryhmien sähkö- ja magneettikenttien 
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mittaustulosten päivittäiset keskiarvot on esitetty taulukossa 2.4 /13,16/. 

Taulukko 2.4. Eri työntekijäryhmien sähkö- ja magneettikenttämittaustulosten keskiarvot ja 
suurimmat arvot. /13,16/

Ryhmä
(henkilöiden 
määrä)

Mittauspaik-
kojen määrä

Mitatut työ-
tunnit, h

Magneettikenttä B, µT Sähkökenttä E, kV/m

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi

Valvomo (9) 4 255 0,9 75 0,013 1,5
Voimalaitos (45) 10 1000 1,5 150 0,019 6
Sähköasema (20) 14 515 1,4 >400 0,084 24
Voimajohto
(110-400 kV) (19)

6 495 2,6 75 0,58 48

Pitkäaikaismittaustulokset osoittivat, että sähköasemilla ja lähellä kaapeleita sähkökenttäaltistuksen 
suositussarvot (10 kV/m 50 Hz:llä) ylittyivät ajoittain. Ryhmään voimajohtotyöntekijät kuului 110 – 
400 kV johdoilla työskenteleviä johtoasentajia. Asennustöissä mitattu suurin arvo oli 48 kV/m. 
Tulosten keskiarvot pysyivät suositusarvojen alapuolella. 

2.3 Altistuminen voimajohtojen kentille
Helsingin Yliopiston kansanterveystieteen laitos ja Imatran Voima Oy (IVO) selvittivät 
suomalaisten altistumista 110-400 kV voimajohtojen magneettikentille tutkiessaan voimajohtojen 
lähellä asuvien syöpäriskiä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten paljon rakennuksia sijaitsi 
voimajohtojen läheisyydessä, miten rakennukset sijaitsivat johtoihin nähden ja millaisia 
magneettikenttiä voimajohdoista niihin ja ympäristöön aiheutui /5/. Rakennuksiin lasketut 
magneettikentät liitettiin asukkaisiin syöpärekisteritutkimusta /17/ varten. Tutkimus toteutettiin 
yhdistelemällä voimajohto-, rakennus- ja henkilörekistereitä. Tutkimuksessa mukana olleen 
johtoverkon pituus oli noin 90 prosenttia Suomen kantaverkon johtopituudesta vuonna 1989 /4/. 

Keskimääräinen vuosittainen magneettikenttä laskettiin johtojen kuormitushistoria- ja tyyppitietojen 
perusteella vuosilta 1970 - 1989. Rakennusten magneettikentät yhdistettiin asukkaisiin. Näin saatiin 
385000 altistuneiden henkilöiden perusjoukko. Perusjoukko oli kooltaan noin 7 prosenttia koko 
tutkimusjakson väestöstä ja siihen kuuluivat henkilöt, jotka jonakin vuonna olivat asuneet 
rakennuksessa, johon oli laskettu vähintään 0,01 µT keskimääräinen magneettikenttä. 

Tutkimuksen mukaan voimajohtojen lähellä on suhteellisen vähän rakennuksia ja niihin johdoista 
aiheutuneet magneettikentät ovat yleensä pieniä. Kuvassa 2.3 on esitetty rakennusten lukumäärät 
110 - 400 kV johtojen läheisyydessä sekä niiden voimajohtoperäiset keskimääräiset magneettikentät 
vuodelta 1989. Johtojen välittömässä läheisyydessä rakennustiheys on pieni. Noin 5600 
rakennuksessa (10%) voimajohdon aiheuttama keskimääräinen magneettivuon tiheys ylitti 0,1 µT ja 
yli 0,1 µT rakennuksissa asui noin 16000 henkiloä. Yli 1 µT magneettikentässä sijaitsevia 
rakennuksia havaittiin 400. Noin 500 henkilöä altistui yli 1 µT keskimääräiselle kentälle 
asunnossaan /5/. 

Kuva 2.3 Alle 200 m päässä johdoista sijaitsevien rakennusten jakautuminen etäisyyden ja 
keskimääräisten magneettivuon tiheyksien suhteen vuonna 1989. /5/

Vuosien 1970-1989 välisenä aikana noin 23000 henkilöllä vuoden keskimääräinen altistuminen 
ylitti 0,1 µT jonakin vuonna, jolloin henkilö asui voimajohdon läheisyydessä. Kuvassa 2.4 on 
esitetty henkilöiden kertymä magneettivuon tiheyden suhteen. 
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Kuva 2.4. Henkilöiden kertymä magneettivuon tiheyden suhteen vuonna 1989. /5/
Voimajohtojen läheisyydessä asuvien henkilöiden magneettikenttäaltistukseen vaikuttaa myös se, 
missä he liikkuvat ja rakennusten altistuminen ei kuvaa heidän kokonaisaltistumistaan. 

3 MAGNEETTIKENTILLE ALTISTUMISMITTAUKSET
Altistusmittauksissa on tavoitteena selvittää, minkä suuruisiin kenttiin väestö, työntekijäryhmä tai 
yleisö altistuu, tai selvittää vuontiheyden annosta. Työntekijän työperäistä altistusta tai yleisön 
altistusta voidaan mitata pitkäaikaismittarilla. Altistusta voidaan myös arvioida, kun tunnetaan 
tiloissa vallitseva kentän taso hetkellismittauksin ja tiedetään kohdehenkilön sijainti eri aikoina. /8/ 

3.1 Altistusmittaus pitkäaikaismittarilla
Altistusmittaus voidaan suorittaa pienellä kannettavalla mittarilla, joka mittaa tutkittavat 
kenttäparametrit. Altistusmittari tallentaa vuontiheysmittausten tulokset, yleensä magneettivuon 
tiheyden resultanttiarvon muistiinsa. Mittauksen jälkeen aineisto puretaan tietokoneelle. Mittaria 
voidaan kantaa esimerkiksi vyölaukussa. Kuvassa 3.1 on esitetty mittausta, jossa mittari on 
sijoitettu vyölaukkuun. Mitattava henkilö pitää päiväkirjaa toiminnastaan eri aikoina. Päiväkirjaa ja 
mittaustuloksia voidaan sitten myöhemmin verrata. /8/ 

Kuva 3.1. Altistusmittaus vyölaukkuun sijoitetulla pitkäaikaismittarilla. /8/
Yksittäiset mittaukset voivat kestää muutamasta tunnista useisiin päiviin. Näytteenottovälille sopiva 
arvo määräytyy altistusmittauksen tavoitteiden ja mittauksiin käytettävän mittarin ominaisuuksien 
mukaan. Näytteenottovälin pituuteen vaikuttaa esimerkiksi se, arvioidaanko työtunteja, työpäiviä, 
työviikkoja vai kokonaisia viikkoja mittarien muistikapasiteetista riippuen. Välin valintaan 
vaikuttaa myös se, että suuremmilla näytteenottoväleillä yksittäiset lyhyet kenttäaltistukset saattavat 
jäädä kokonaan huomioimatta, mutta taas lyhyellä näytteenottovälillä mittarin muisti täyttyy 
nopeasti. 

Tällä mittauksella saadaan selville, miten kyseinen henkilö altistuu magneettikentille. Kattavampiin 
tutkimuksiin voidaan valita otos tietystä ihmisryhmästä, jota ryhmän sisällä voidaan vertailla 
esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan altistuksia. Toisaalta eri ryhmien välisiä tietoja voidaan vertailla 
keskenään. /1,2/ 

Yksittäisen henkilön altistukseen sisältyy paljon satunnaisia piirteitä. Koska henkilölle 
suoritettavassa pitkäaikaismittauksessa saadaan altistus ainoastaan mittausajalta, on suoritettu 
mittaus vain otos todellisesta altistuksesta. Tästä syystä altistusta tarkastellaan usein tilastollisin 
menetelmin. Altistumista tutkittaessa voidaan tarkkailla esimerkiksi keskimääräistä vuontiheyttä 
(keskiarvo, mediaani), kentän ajallista vaihtelua ja hajontaa, maksimialtistusten suuruutta, tietyn 
vuontiheyden ylittävää aikaa tai kumulatiivista annosta eli altistusajan ja vuontiheyden tuloa /10/. 
Kuvassa 3.2 on esitetty esimerkki altistusmittauksen tuloksesta viikon mittauksen aikana. 

Kuva 3.2. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus viikon mittauksen aikana. /8/
Kuvassa 3.3 on esitetty mittarin ohjelman tuottama koko aineiston mittaustulosten jakaumasta 
kymmenen prosentin jaolla oleva histogrammi ja tilastollisia arvoja. 

Kuva 3.3. ML-1 ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista. /8/
Edellä esitetyssä kuvassa 3.3 tilastollisina tunnuslukuina on esitetty mittauksen suurin arvo (max. 
value), pienin arvo (min. value), mediaani (median), aritmeettinen keskiarvo (mean), keskihajonta 
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(Std. dev.), 25%-arvo (L. Q. = lower quartile; arvoista 25% tätä arvoa pienempiä), 75%-arvo (U. Q. 
= upper quartile) ja ajan suhteen integroitu annos (integrated dose). Tulokset on saatu 
pitkäaikaismittariin liittyvällä ohjelmistolla. 

3.2 Altistuksen arviointi hetkellismittausten perusteella
Altistuksen määrittäminen hetkellismittauksin voidaan tehdä laskemalla koehenkilön 
kenttäaltistuksesta aikapainotettu keskiarvo, TWA (time weighted average). Sen määrittäminen 
tapahtuu suorittamalla tilamittaus niistä huoneista tai työpisteistä, joissa mitattava henkilö viettää 
osan päivästä. Tämä voidaan tehdä viiden pisteen menetelmällä josta lasketaan keskiarvo (Bi). /3/ 

Lisäksi mitattava henkilö pitää mittausajasta päiväkirjaa, josta selviää kussakin huoneessa vietetty 
aika (ti). Lisäksi päiväkirjasta selviää se aika, jota ei ole vietetty mitatuissa paikoissa. Tämä aika 
aiheuttaa TWA:han epätarkkuutta. 

Jokaisen tilan osalta keskiarvo ja siellä vietetty aika kerrotaan keskenään ja tulon arvot lasketaan 
yhteen, jolloin saadaan mitattavan henkilön magneettikenttäannos tarkasteluaikana. Kun tämä 
kokonaisannos jaetaan tarkasteluajalla, saadaan aikapainotettu keskiarvo. Aikapainotettu keskiarvo 
saadaan yhtälöllä: 

(4)

missä ti on paikassa i vietetty aika ja

Bi on paikan i magneettivuon tiheys.
Esimerkiksi on laskettu TWA, kun aikuinen henkilö oleskelee kuvan 3.4 omakotitalossa lauantain 
ajan. Omakotitalossa on mitattu TWA:n laskemiseen tarvittava magneettikenttäarvo. 
Magneettikenttämittaus on tehty mittaamalla jokaisesta huoneesta magneettikenttä viidestä pisteestä 
ja laskemalla niistä keskiarvo. Mittauspisteet ovat huoneen keskellä ja huoneen kulmien avulla 
määritettävien diagonaalien neljänneksien kohdalla. 

Kuva 
3.4.

Omakotitalon huoneiden mittauspisteet. Mitatuissa huoneissa käytössä olleet laitteet 
olivat: A jääkaappi/pakastin, B liesi, C mikroaaltouuni, D leivänpaahdin, E televisio, F 
videopeli, G sähköurut, H CD-soitin, I matkapuhelimen laturi, J pöytälamppu ja K radio

Tarkasteltavan aikuisen henkilön viettämät ajat omakotitalon tietyissä tiloissa saatiin mitattavan 
henkilön omista arvioista. TWA:n laskentaan liittyvät lukuarvot on esitetty taulukossa 3.1. 

Taulukko 3.1. Om.akotitalon magneettivuon tiheydet eri huoneissa ja huoneissa vietetyn ajan 
arvio.

Huone Magneettikenttä, B
Keskiarvo, µT Huoneessa vietetty aika,h

Keittiö 0,07 3
Olohuone 0,09 6
Työhuone 0,05 3
Makuuhuone I 0,03 8

Taulukossa 3.1 esitetyt magneettikenttämittaukset on tehty asunnossa sellaisen virtakuormituksen 
aikana, joka oli mittauspaikalle tultaessa. Sähkölaitteita ei ole sammutettu eikä niitä ole kytketty 
mittauksen ajaksi. Huoneessa vietetty aika perustuu mittausesimerkissä mitattavan henkilön 
arviointiin. Asunnon sisätiloissa on vietetty 20 tuntia ja neljä tuntia muualla. 

http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/alkuosa.html#/3/


Taulukon 3.1 arvot sijoitetaan yhtälöön 4 seuraavasti 

Arvojen perusteella saatiin aikapainotetuksi keskiarvoksi 0,06 µT. 

Aikapainotetulle keskiarvolle voidaan laskea myös tyypin B epätarkkuus seuraavalla yhtälöllä 

(5)

missä
 on asunnosta poissaoloaika,

 on epätarkkuus huoneissa vietetyissä ajoissa,

 on magneettivuon tiheyden mittausepätarkkuus ja

 on magneettivuon tiheyden keskiarvo eri huoneista.
Kun epätarkkuus huoneissa vietetyissä ajoissa on yksi tunti, asunnon tilojen ulkopuolella vietetty 
aika on neljä tuntia ja magneettivuon tiheyden mittauksen epätarkkuus on 0,02 µT, saadaan 
epätarkkuudeksi 55%. 

Epätarkkuus on laskettu koko vuorokaudesta (24 h), koska tavoitteena oli määrittää altistus koko 
päivältä. Jos tavoitteena olisi ollut altistumisen määritys kotona, olisi epäyhtälön keskimmäisessä 
osassa ensimmäisen ja toisen termin nimittäjässä käytetty 24 tunnin asemasta 20 tuntia. 

Kun mittaustulos kerrotaan saadulla epätarkkuudella, saadaan tyypin B epätarkkuudeksi 0,04 µT. 
Mittaustulos voidaan siten esittää muodossa 0,06 ± 0,04 µT. 

4 ALTISTUSMITTAUSTEN TOTEUTUS KÄYTÄNNöSSÄ
4.1 Altistustilanteiden määrittäminen
Altistus voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin sen mukaan, missä altistuminen tapahtuu, esimerkiksi 
vapaa-ajan altistus tai työaltistus. Lisäksi asiaa voidaan tarkastella henkilöryhmittäin. Tässä 
projektissa altistustilanteet ja koehenkilöt ryhmiteltiin työaltistukseen ja vapaa-ajan altistukseen. 
Lisäksi tarkasteltiin altistusta henkilöryhmittäin. 

Työaltistuksessa tutkimuksen kohteeksi valittiin teollisuuden työympäristöjä (sähköyhtiöt, 
metalliteollisuus, paperiteollisuus ja valmistava sähköteollisuus), joita ei ole aikaisemmin laajasti 
tutkittu. 

Vapaa-ajan altistumisen kohtaan yritettiin löytää erilaisia altistustilanteita, jotka ovat myös 
ajallisesti eripituisia. Tällaisia altistustilanteita ovat muun muassa kodin yleisaltistus, 
kodinkonealtistus, kodin ulkopuoliset harrastukset ja matkustus. Kodin ulkopuolisiin harrastuksiin 
kuuluvat muun muassa urheilu, kulttuuri, opiskeluharrastus, eläinharrastus ja kesämökkeily. 
Matkustamiseen liittyviä altistuksia käsiteltiin muun muassa junalla, autolla, laivalla tai 
lentokoneella matkustettaessa. 

Kuten edellä mainittiin, yhtenä lähestymistapana on tarkastella altistumista henkilöryhmittäin. 
Tällaisia ryhmiä ovat työikäiset, eläkeläiset, lapset ja opiskelijat. Työikäisiin luetaan mukaan 
normaalia työaikaa noudattavien työntekijöiden lisäksi vuorotyöntekijät, pätkätyöntekijät, osa-
aikatyöntekijät ja työttömät. Opiskelijoiksi on määritelty henkilö, jonka opiskelu on täysipäiväistä 
ja se kestää yli yhden kuukauden. 

Näiden eri ryhmien osalta on tehty mittauksia. Kuitenkin tutkimuksen mittaukset on priorisoitu niin, 
että ensisijaisesti on yritetty saada teollisuuden työntekijöiden mittauksia ja muita mittauksia on 
tehty teollisuusmittausten välissä. 



Tutkimuksessa on ollut käytössä Radians Innova Ab:n ML-1 -pitkäaikaismittareita, joissa kolmen 
mittarin mittausalueet olivat 0,01 - 100 µT ja kahden mittarin 0,1 - 1000 µT. Mittaustarkkuus 
kaikissa mittareissa on ±10%. 

4.2 Työntekijämittaukset
Työntekijämittauksien tarkoituksena oli saada selville teollisuuden työaltistus ja vapaa-ajan altistus 
1 vuorokauden ajalta. Altistusmittaukset kestivät yhden vuorokauden. Työntekijämittauskohteiksi 
valittiin yhtiöitä, joiden kanssa TTKK on aikaisemminkin tehnyt yhteistyötä. Lisäksi Tampereen 
aluetyöterveyslaitokselta saatiin sellaisten yhtiöiden yhteystietoja, joissa oli suhtauduttu 
positiivisesti heidän tekemiin mittauksiin. 

Mittaukseen valittiin teollisuuden työympäristöistä sähköyhtiö sekä metalli-, paperi- ja valmistavaa 
sähköteollisuutta. Yhtiöt valittiin lähinnä Tampereelta tai naapurikunnista, jotta mittaajien ei 
tarvinnut matkustaa pitkiä matkoja mittausten aikana. Yksi yhtiö ei ollut läheltä Tampereetta. Siellä 
yhteyshenkilö hoiti mittaamisen. 

Alussa oltiin yhteydessä yhteensä 12 yhtiöön. Mittauksiin saatiin mukaan 6 yhtiötä: yksi 
sähköyhtiö, kaksi yhtiötä paperiteollisuudesta, kaksi yhtiötä metalliteollisuudesta ja yksi yhtiö 
valmistavasta sähköteollisuudesta. 

Ensimmäinen kontakti yritykseen tapahtui puhelimella. Myöhemmässä kanssakäymisessä käytettiin 
muitakin yhteydenpitokeinoja, kuten sähköpostia ja telefaxia. 

Ennen ensimmäistä yhteydenottoa yritettiin ottaa selville työsuojelupäällikön tai 
työsuojeluvaltuutetun nimi esimerkiksi puhelinluettelosta tai yhtiön internet -sivuilta. Jos tämä ei 
tuottanut tulosta, yleensä soitettiin yrityksen puhelinkeskukseen ja kysyttiin työsuojelupäällikköä tai 
työsuojeluvaltuutettua puhelimeen. 

Keskustelun aluksi työsuojelupäällikölle tai työsuojeluvaltuutetulle kerrottiin meneillä olevasta 
projektista ”Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön 
siirrossa ja jakelussa” ja annettiin yleistietoa siitä, mitä oli jo saatu aikaan ja mitä projektin edetessä 
tullaan vielä tekemään. Hänelle kerrottiin myös, millaisissa yrityksissä työntekijämittauksia on 
tarkoitus tehdä. Tämän jälkeen kysyttiin, olisiko heidän yrityksensä halukas lähtemään 
tutkimukseen mukaan. 

Jos työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu oli kiinnostunut tutkimuksesta, hänelle kerrottiin 
mittausten toteutuksesta. Mittauksesta kerrottiin, että se alkaa työajan alussa, koehenkilö kantaa 
mittaria mukanaan täyttäen työtehtävistään sekä vapaa-ajan tekemisistään mittauspäiväkirjaa ja että 
mittari haetaan pois seuraavana päivänä. Joissakin yrityksissä kiinnostus mittauksia kohtaan väheni, 
kun mittauksen kerrottiin sisältävän myös vapaa-aikana tapahtuvaa mittausta. Näissä yrityksissä ei 
haluttu ryhtyä vapaa-aikana tapahtuvaan mittaukseen, vaikka kerrottiin koehenkilöksi ryhtymisen 
olevan vapaaehtoista. 

Jos mittauksista oltiin yrityksessä edelleen kiinnostuneita, keskustelun päätteeksi sovittiin tulevasta 
yhteydenpidosta sekä siitä, missä aikataulussa mittauksiin voidaan ryhtyä. Puhelinkeskustelun 
jälkeen yritykseen toimitettiin mittaukseen liittyvää materiaalia telefaxina tai kirjepostina. 

Mittauksien ajankohta sovittiin tarkemmin seuraavassa yhteydenotossa työsuojelupäällikön tai 
työsuojeluvaltuutetun kanssa. Myös yhteyshenkilö sovittiin. Joissakin mittauksissa 
työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu toimi itse yhteyshenkilönä. Joissakin mittauksissa 
työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu valitsi yhteyshenkilön. 

Mittaukset tehtiin ML-1 -pitkäaikaismittareilla, joissa mittausalue oli kahdella mittarilla 0,1 - 1000 
µT ja kolmella mittarilla 0,01 - 100 µT sekä molemmissa mittaustarkkuus ±10%. Mittauksia 
aloitettiin maanantaista torstaihin ja ne purettiin seuraavana päivänä. Yhteyshenkilön avulla 
sovittiin mittauksiin halukkaiden henkilöiden mittausajankohdat. 

Maanantaina mittaukset pyrittiin aloittamaan heti työajan aluksi, koska mittaria ei tarvinnut 



tyhjentää. Muina mittausten aloituspäivinä edelliset mittaukset piti purkaa ennen uuden aloittamista. 

Yhteyshenkilö olivat näyttäneet mittauksiin liittyvän tiedotteen koehenkilöille etukäteen ja 
kertoneet myös mittauksesta yrityksen näkökulmasta. Ennen mittausta työntekijöille selitettiin 
mittauksen tarkoitus ja mitä päiväkirjaan pitää kirjoittaa. Nukkumaan mentäessä mittaria neuvottiin 
säilyttämään esimerkiksi yöpöydällä, mutta ei kuitenkaan minkään sähkölaitteen, esimerkiksi 
lampun tai kelloradion, välittömässä läheisyydessä. Sen lisäksi annettiin mittauksiin liittyvä tiedote 
koehenkilöille kirjallisesti. 

Ensimmäiseksi mittauspäiväkirjaan ja mittauspöytäkirjaan kirjattiin tiedot mittauksesta. 
Mittauspöytäkirjaan merkittiin mittaajan nimi, mittauksen numero, mittauksen aloituspäivä, mittarin 
kellonaika, koehenkilön kellonaika, mittauspaikka, mittarin tunnistetiedot ja näytteenottotaajuus. 
Näytteenottoväli oli mittauksissa 20 s. Mittauspäiväkirjaan merkittiin mittauksen numero. 

Koehenkilön nimestä ja mittauksen numerosta pidettiin erillistä listaa. Lista laitettiin lukittuun 
kaappiin sen jälkeen, kun yrityksessä saatiin kaikki mittaukset valmiiksi. Sen jälkeen 
koehenkilöiden nimiä ei käytetty, vaan heitä käsiteltiin mittauksen numeron avulla. 
Mittauspaikkakohtaan merkittiin yrityksen nimi. 

Kellonaika otettiin sekä mittarista että koehenkilön kellosta. Näin saatiin tarkemmin analysoitua 
mittaustuloksissa mahdollisesti esiintyvät heilahtelut. Koehenkilöille korostettiin aikojen 
tarkkuuden merkitystä, jotta päiväkirjaan merkityistä tapahtumista saataisiin oikeat tulokset. 

Mittarin tunnistetiedot merkittiin mittauspäiväkirjaan, jotta pystyttiin seuraamaan mittarien 
toimintaa. Seurannan perusteella kolmeen mittariin asennettiin muovinen suoja painonappien 
päälle, koska kyseisillä mittareilla mittaukset katkesivat usein. Suojan asentamisen jälkeen 
mittaukset onnistuivat paremmin. 

Tiistaista perjantaihin mittaus alkoi edellisen päivän mittausten purkamisella. Mittaus purettiin 
kannettavalla tietokoneella ML-1 -ohjelmalla. Ohjelman avulla mitatut arvot talletettiin ML-1 
-formaatissa kannettavan tietokoneen kovalevylle. Lisäksi tiedosto kopioitiin levykkeelle. 

Koska mittaus purettiin ML-1 -ohjelmalla, voitiin samalla varmistaa mittauksen onnistuminen. 
Mittauksesta piti löytyä 4096 mitattua arvoa eli mittarin muistin piti tulla täyteen, jos mittaus 
onnistui. Jos mittaus oli katkennut kesken mittauksen, pyrittiin löytämään syy mittauksen 
katkeamiseen. Syy kirjattiin mittauspöytäkirjaan kohtaan lisätietoja. Mittauksen purkamisen 
yhteydessä pyrittiin myös sopimaan uusintamittauksesta. 

Seuraavaksi mittauspäiväkirjaan merkittiin sivunumerot. Mittauspöytäkirjaan kirjattiin mittauksen 
jälkeen, kantoiko koehenkilö mittaria vyölaukussa vai vyöllä, mittauspäiväkirjan sivujen määrä ja 
kyseisen mittauksen tulostiedoston nimi. Tulostiedosto nimettiin mittauksen numeron mukaisesti. 

Kun uusi mittaus saatiin käynnistettyä, näytettiin edellisille koehenkilöille mittauksen tulokset. Jos 
koehenkilö ei ehtinyt katsoa tuloksia kannettavalta tietokoneelta, hänelle lähetettiin postissa 
tulosteet mittauksesta. 

Usein koehenkilöt olivat varsin kiinnostuneita mittauksen tuloksista. Koehenkilölle näytettiin 
tuloksia kannettavan tietokoneen näytöltä ML-1 -ohjelmaa käyttäen. Koehenkilöt halusivat katsoa 
tietokoneen näytöltä mittauspäiväkirjaan kirjaamiensa tapahtumien magneettikenttiä. Tapahtumat 
haettiin mittauspäiväkirjan kellonaikojen mukaan huomioimalla mittarin ja koehenkilön 
kellonaikojen erotuksen. 

Kun yhtiöstä saatiin kaikki mittaukset valmiiksi, yhteyshenkilölle lähetettiin yhteenveto yhtiön 
mittauksista. Yhteenvedossa esitettiin mittauspäivämäärä, magneettikentän suurin ja pienin arvo, 
keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. Koehenkilön nimeä ei esitetty yhteenvedossa. 

4.3 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajan mittauksissa koehenkilöinä oli pääasiassa Tampereen teknillisen korkeakoulun 
sähkövoimatekniikan laitoksen henkilökuntaa. Mittauksia tehtiin kaikkina viikonpäivinä eri 



kellonaikoina. 

Mittaukset tehtiin ML-1 -pitkäaikaismittareilla, joissa mittausalue oli kahdella mittarilla 0,1 - 1000 
µT ja kolmella mittarilla 0,01 - 100 µT sekä molemmissa mittaustarkkuus ±10%. Vapaa-ajan 
altistusmittauksissa näytteenottotaajuus vaihteli 1 – 80 s mittauksen kestosta riippuen. Mittari oli 
kaikille mittauksien tekijöille entuudesta tuttu, joten opastusta mittarin käyttöön ei tarvinnut 
järjestää. Vapaa-ajan mittauksissa koehenkilö toimi myös mittaajana. 

Mittauksia oli neljää päätyyppiä: kodin yleisaltistus, kodinkonealtistus, vaapaa-ajan 
aktiviteettialtistus ja matkustusaltistus. 

Kodin yleisaltistusmittaukset suoritettiin koehenkilön kotona. Kun koehenkilö tiesi, että hän viettää 
seuraavat tunnit kotona, hän aloitti mittauksen. Ensimmäisenä koehenkilö täytti mittauspöytäkirjaan 
mittaajan nimen, mittarin- sekä oman kellon ajan, päivämäärän, mittauspaikan, mittarin 
tunnistetiedot, mittarin kantotavan sekä näytteenottotaajuuden. Seuraavaksi koehenkilö asetti 
mittarin tallentamaan magneettikentän arvoja viiden sekunnin välein. Lisäksi mittaaja merkitsi koko 
mittauksen ajan mittauspäiväkirjaan, mitä hän teki minäkin kellonaikana. Mittaukset kestivät noin 
kaksi tuntia, minkä jälkeen mittari sammutettiin. Tulosten purku mittarista tapahtui joko 
välittömästi tai seuraavana päivänä. 

Vapaa-ajan aktiviteettialtistus- ja matkustusaltistusmittauksissa mittausaika oli matkustusaika tai 
aktiviteetin kestoaika. Mittaus tapahtui pääpiirteissään samalla tavalla kuin kodin 
yleisaltistusmittaukset. Koehenkilö täytti ensin mittauspöytäkirjan ja käynnisti mittarin. 
Mittauspäiväkirjaa täytettiin koko mittauksen ajan. 

Kodinkonealtistusmittaukset tehtiin koehenkilön käyttäessä mitattavaa laitetta. Mittauspöytäkirjaan 
täytettiin aluksi mittaajan nimi, mittarin kellonaika, päivämäärä, mittauspaikka, näytteenottotaajuus, 
mittarin kantotapa, mitattava laite, taustakentän arvo sekä mittausaika. Laitteesta kirjattiin ensiksi 
laitteen yleisnimi myöhempää käsittelyä varten ja lisäksi merkki ja malli. Tämän jälkeen 
käynnistettiin mittari ja mitattava laite. Mittausta tehtäessä laitetta käytettiin normaalisti sille 
ominaisessa ympäristössä, esimerkiksi imurilla imuroitiin asunto. Mittaukset kestivät joitakin 
minuutteja, minkä jälkeen mittari ja laite sammutettiin. Mittari purettiin joko välittömästi tai 
seuraavana päivänä. 

Mittaukset purettiin mittareiden omalla ML-1 -ohjelmalla. Ohjelman avulla mitatut arvot tulostettiin 
paperille sekä tallennettiin ML-1 –formaatissa levykkeelle ja tietokoneen muistiin. 

4.4 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmämittauksia varten saatiin Tampereen aluetyöterveyslaitokselta mahdollisten 
koehenkilöiden yhteystietoja. Lisäksi koehenkilöinä oli Tampereen teknillisen korkeakoulun 
henkilökuntaa ja heidän tuntemiaan henkilöitä. 

Mittaukset oli alun perin määritelty neljän vuorokauden mittauksiksi, jolloin mittausaika sisältää 
kaksi työpäivää ja kaksi vapaapäivää. Tämä suoritettiin päivätyöntekijöillä siten, että mittaus 
aloitettiin torstaisin aamulla ja mittari purettiin maanantaina. Neljän vuorokauden mittauksia tehtiin 
21. 

Näytteenottoväli oli neljän vuorokauden mittauksissa 100 s. Mittaukset suoritettiin muiden 
altistusmittauksien tapaan ML-1 -mittareilla, pääasiassa kolmella mittarilla, joissa mittausalueena 
oli 0,01 - 100 µT ja mittaustarkkuutena ±10%. Mittauksen aikana koehenkilö kantoi mittaria joko 
vyölaukussa poikittain tai pystyasennossa vyöllä pehmustetussa kotelossa. Koehenkilö kirjasi 
päivän tapahtumia mittauspäiväkirjaan. Nukkumaan mentäessä mittari tuli säilyttää esimerkiksi 
yöpöydällä, mutta ei kuitenkaan minkään sähkölaitteen välittömässä läheisyydessä. 

Neljän vuorokauden mittauksiin ei löytynyt tarpeeksi halukkaita koehenkilöitä, sillä varsin usein 
koehenkilöt ilmaisivat haluttomuutensa mittaukseen pitkän keston vuoksi. Tästä syystä neljän 
vuorokauden mittauksista luovuttiin. Tämän jälkeen mittaukset suoritettiin työaltistusmittauksien 
tapaan yhden vuorokauden mittauksina. Yhden vuorokauden mittauksia tehtiin 5. Näytteenottoväli 



oli yhden vuorokauden mittauksissa 20 s. 

Mittauksen purkamisen yhteydessä koehenkilöille näytettiin mittauksen tulokset. Myös 
henkilöryhmien mittauksissa koehenkilöt olivat varsin kiinnostuneita mittauksen tuloksista. 
Koehenkilölle näytettiin tuloksia kannettavan tietokoneen näytöltä ML-1 -ohjelmaa käyttäen. 
Koehenkilöt halusivat katsoa tietokoneen näytöltä mittauspäiväkirjaan kirjaamiensa tapahtumien 
magneettikenttiä. Tapahtumat haettiin mittauspäiväkirjan kellonaikojen mukaan huomioimalla 
mittarin ja koehenkilön kellonaikojen erotuksen. Koska koehenkilöt olivat suurelta osin 
maallikkoja, heille selitettiin varsin tarkasti, mistä magneettikenttä saattoi olla peräisin heidän 
merkitsemissään toiminnoissa. 

5 MITTAUSTULOKSET
5.1 Työntekijämittaukset
Työympäristön magneettikenttäaltistuksen pitkäaikaismittaukset tehtiin sähköyhtiössä sekä metalli-, 
paperi- ja valmistavassa sähköteollisuudessa. Työntekijämittauksien tarkoituksena oli saada selville 
teollisuuden työaltistus ja vapaa-ajan altistus 1 vuorokauden ajalta. Altistusmittaukset kestivät 
yhden vuorokauden. Mittaus purettiin kannettavalla tietokoneella ML-1 -ohjelmalla. Mittausten 
aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. Jos mittauksissa todettiin isohkoja arvoja, yritettiin 
selvittää mittauspäiväkirjasta, mistä ne johtuivat. Kaikkia isojen arvojen lähteitä ei pystytty 
selvittämään. 

Työntekijöiden piti merkitä mittauspäiväkirjaan, milloin he lähtivät pois töistä. Tämän merkinnän 
mukaan jaettiin magneettikenttäarvot työaikaan ja vapaa-aikaan. Sekä työajasta että vapaa-ajasta 
määritettiin magneettikentän jakauma, suurin ja pienin arvo sekä mediaani, ja laskettiin keskiarvo ja 
keskihajonta. 

5.1.1. Mittaukset sähköyhtiössä
Sähköyhtiössä suoritettiin 33 altistusmittausta 30 työntekijälle. Mittauksista keskeytyneitä oli 3 ja 
uusintamittauksia tehtiin 3. Mittauksiin käytettiin kahta Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria 
(mittausalue on 0,1 - 1000 µT ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.1 on yhteenveto sähköyhtiössä 
tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja 
pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.2 on kooste sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittausarvojen 
jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT, 100 - 500 µT, 
500 - 1000 µT ja >1000 µT. 

Taulukko 5.1. Yhteenveto sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 29.3.2000 0,00 13,70 0,26 0,20 0,45
Työntekijä 2 29.3.2000 0,00 14,60 0,38 0,30 0,67
Työntekijä 3 30.3.2000 0,00 121,00 0,40 0,10 3,00
Työntekijä 4 30.3.2000 0,00 25,50 0,43 0,10 0,74
Työntekijä 5 4.3.2000 0,00 3,70 0,19 0,10 0,21
Työntekijä 6 4.3.2000 (k) 0,00 2,60 0,26 0,20 0,22
Työntekijä 6 10.4.2000 (u) 0,00 662,00 0,78 0,10 14,58
Työntekijä 7 4.4.2000 0,00 76,40 0,70 0,10 3,14
Työntekijä 8 4.4.2000 0,00 80,80 0,64 0,10 2,83



Työntekijä 9 5.4.2000 0,00 46,40 0,30 0,10 1,25
Työntekijä 10 5.4.2000 0,00 25,40 0,40 0,10 1,40
Työntekijä 11 6.4.2000 0,00 573,00 1,50 0,10 18,55
Työntekijä 12 10.4.2000 0,00 637,00 0,87 0,10 16,63
Työntekijä 13 11.4.2000 0,00 14,40 0,14 0,10 0,33
Työntekijä 14 11.4.2000 0,00 2,00 0,11 0,10 0,11
Työntekijä 15 12.4.2000 0,00 793,00 0,95 0,10 16,12
Työntekijä 16 12.4.2000 0,00 1023,00 3,61 0,70 37,68
Työntekijä 17 17.4.2000 0,00 220,00 0,17 0,10 3,51
Työntekijä 18 17.4.2000 0,00 194,00 0,15 0,10 3,27
Työntekijä 19 18.4.2000 0,00 14,80 0,18 0,10 0,46
Työntekijä 20 18.4.2000 (k) 0,00 1,90 0,17 0,10 0,16
Työntekijä 20 26.4.2000 (u,k) 0,00 21,60 0,46 0,10 1,92
Työntekijä 20 27.4.2000 (u2) 0,00 11,70 0,27 0,10 0,53
Työntekijä 21 19.4.2000 0,00 12,60 0,15 0,10 0,31
Työntekijä 22 19.4.2000 0,00 12,40 0,13 0,10 0,32
Työntekijä 23 25.4.2000 0,00 10,70 0,18 0,10 0,24
Työntekijä 24 25.4.2000 0,00 2,20 0,15 0,10 0,16
Työntekijä 25 26.4.2000 0,00 10,60 0,14 0,10 0,26
Työntekijä 26 27.4.2000 0,00 3,40 0,09 0,10 0,14
Työntekijä 27 2.5.2000 0,00 1,30 0,10 0,10 0,07
Työntekijä 28 2.5.2000 0,00 2,20 0,12 0,10 0,18
Työntekijä 29 3.5.2000 0,00 1,30 0,10 0,10 0,07
Työntekijä 30 3.5.2000 0,00 0,80 0,10 0,10 0,08
(k): mittaus keskeytynyt, (u): mittauksen uusinta, (u2): toinen uusinta

Taulukko 5.2. Kooste sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1
µT, n

0,1-1
µT, n

1-10
µT, n

10-100
µT, n

100-500
µT, n

500-1000
µT, n

>1000
µT, n

Työntekijä 1 1443 
(35,3%)

2510 
(61,3%) 136 (3,3%) 3 (0,1%) 0 0 0

Työntekijä 2 1514 
(37,0%) 2332 (57%) 243 (5,9%) 3 (0,1%) 0 0 0

Työntekijä 3 3157 
(77,2%) 817 (20%) 94 (2,3%) 23 

(0,6%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 4 2398 
(58,6%)

899 
(22,0%)

793 
(19,4%) 2 (0,5%) 0 0 0

Työntekijä 5 2459 
(60,1%)

1608 
(39,3%) 25 (0,6%) 0 0 0 0

Työntekijä 6 (k) 560 794 7 (0,5%) 0 0 0 0



(41,1%) (58,3%)

Työntekijä 6 (u) 3233 (79%) 556 
(13,6%) 288 (7,0%) 11 (0,3%) 3 (0,1%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 7 3024 
(73,9%)

717 
(17,5%) 275 (6,7%) 76 

(1,9%) 0 0 0

Työntekijä 8 3549 
(86,7%) 233 (5,7%) 237 (5,8%) 73 

(1,8%) 0 0 0

Työntekijä 9 3398 
(83,0%) 385 (9,4%) 300 (7,3%) 9 (0,2%) 0 0 0

Työntekijä 10 3109 
(76,0%)

498 
(12,2%)

468 
(11,4%)

17 
(0,4%) 0 0 0

Työntekijä 11 3253 
(19,5%) 377 (9,2%) 418 

(10,2%)
31 

(0,8%) 12 (0,3%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 12 3102 
(75,8%)

716 
(17,5%) 259 (6,3%) 10 

(0,2%) 3 (0,1%) 2 (0,0%) 0

Työntekijä 13 3375 
(82,5%)

692 
(16,9%) 24 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 14 3232 
(79,0%)

854 
(20,9%) 6 (0,1%) 0 0 0 0

Työntekijä 15 2950 
(72,1%)

478 
(11,7%)

650 
(15,9%) 11 (0,3%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 16 1526 
(37,3%)

584 
(14,3%)

1887 
(46,1%)

76 
(1,9%) 12 (0,3%) 6 (0,1%) 1 (0,0%)

Työntekijä 17 3746 
(91,5%) 333 (8,1%) 10 (0,2%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 18 3884 
(94,9%) 195 (4,8%) 10 (0,2%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 19 3094 
(75,6%)

972 
(23,8%) 24 (0,6%) 2 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 20 (k) 541 
(56,4%) 

416 
(43,3%) 3 (0,3%) 0 0 0 0

Työntekijä 20 (u, 
k) 

224 
(55,2%)

171 
(42,1%) 6 (1,5%) 5 (1,2%) 0 0 0

Työntekijä 20 (u2) 2825 
(69,0%)

1113 
(27,2%) 153 (3,7%) 1 (0,0%) 0 0 0 

Työntekijä 21 3141 
(76,8%)

927 
(22,7%) 23 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 22 3241 
(79,2%)

816 
(19,9%) 34 (0,8%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 23 2431 
(59,4%)

1644 
(40,2%) 16 (0,4%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 24 2848 
(69,6%)

1215 
(29,7%) 29 (0,7%) 0 0 0 0



Työntekijä 25 3563 
(87,1%)

511 
(12,5%) 17 (0,4%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 26 3795 
(92,7%) 282 (6,9%) 15 (0,4%) 0 0 0 0

Työntekijä 27 3721 
(90,9%) 367 (9,0%) 4 (0,1%) 0 0 0 0

Työntekijä 28 3687 
(90,1%) 352 (8,6%) 53 (1,3%) 0 0 0 0

Työntekijä 29 3759 
(91,9%) 332 (8,1%) 1 (0,0%) 0 0 0 0

Työntekijä 30 3550 
(86,8%)

542 
(13,2%) 0 0 0 0 0

(k): mittaus keskeytynyt, (u): mittauksen uusinta, (u2): toinen uusinta
Työntekijäaltistuksen mittauksessa ICNIRP:n suositusarvo 500 µT ylittyi sähköyhtiön työntekijöillä 
hetkellisesti viidessä mittauksessa. Lisäksi kolmessa muussa tapauksessa ylittyi väestöaltistuksen 
raja suositusarvo 100 µT. Työntekijän 11 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 573 µT. 
Tämä aiheutui huoltotöiden tekemisestä sähköaseman kytkinkentällä. Lähistöllä oli myös 
suurjännitemuuntajia. Työntekijän 12 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 637 µT. 
Työntekijät 12 ja 13 olivat tehneet huoltotöitä samalla kytkinkentällä kuin työntekijä 11. 
Työntekijän 6(u) magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 662 µT. Työntekijä 15 oli tehnyt 
110 kV sähköaseman kaapelipäätteiden asennusta ja vieressä on ollut jännitteiset 
suurjännitekaapelit. Magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi mitattiin 793 µT. Myös työntekijä 16 
oli asentanut 110 kV:n kaapelipäätteitä. Työntekijällä 16 mitattiin hyvin suuri magneettivuon 
tiheyden arvo 1023 µT. Tämä arvo oli mittarin mittausalueen yläraja, joten kentän todellinen arvo 
on saattanut olla suurempi. 

Väestöaltistuksen ICNIRP:n suositusarvo 100 µT ylittyi kolmessa tapauksessa. Työntekijä 3 oli 
työskennellyt sähköasemalla, jossa magneettivuon tiheyden arvo oli 121 µT. Työntekijä 17 oli 
työskennellyt suurjännitemuuntajan läheisyydessä, jossa suurin mitattu arvo oli 220 µT. Työntekijä 
18 oli työskennellyt myös suurjännitemuuntajalla. Suurin mitattu arvo oli 194 µT. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Taulukossa esitetyn magneettikentän jakauman 
perusteella voidaan havaita, että näin suuret arvot eivät tarkoita jatkuvaa altistusta suurille kentille, 
vaan altistusta oli hetkellistä. Kolme mittausta keskeytyi, mutta ne uusittiin myöhemmin. 
Suurimmat arvot on pääosin mitattu sähköasemilla, muuntamoissa ja nousujohtojen läheisyydessä. 

Liitteessä 1 on esitetty sähköyhtiössä tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 
Sähköyhtiössä työajan magneettikentän mittaustulosten jakaumasta 33 mittauksesta 23 painottuu 
välille 0 - 0,1 µT, kahdeksan painottuu välille 0,1 - 1 µT ja kaksi painottuu välille 1 - 10 µT. Yhdellä 
työntekijällä ylittyi työaikana 1000 µT väliaikaisesti. Vapaa-aikana kuudella työntekijällä ylittyy 10 
µT, mutta 100 µT ei ylity. Vapaa-ajan mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT 27 mittauksessa 
ja kolmessa mittauksessa painottuvat välille 0,1 - 1 µT. 

Sähköyhtiöesimerkki 1
Sähköyhtiöesimerkki 1 on työntekijä 6(u). Kuvassa 5.1 on tämän työntekijän altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

http://www.e-leeh.org/raportit2000/mittaus/liite1.html


Kuva 5.1. Työntekijämittaus 6(u):n magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on kaksi selkeästi muista erottuvaa mittausarvoa. Koska 
toinen arvo ylitti ICNIRP:n työntekijäaltistuksen suositusarvon 500 µT, tarkasteltiin 
mittauspäiväkirjaa tarkemmin. Mittauspäiväkirjan perusteella kävi ilmi, että työntekijä oli 
molempien tavallista suurempien arvojen aikana työskennellyt 110 kV sähköaseman SF6-eristeisellä 
kytkentäkentällä, josta päätettiin tehdä katselmusmittaus. 

Katselmusmittauksessa kierrettiin magneettikenttämittarin kanssa samaa reittiä, jota työntekijä 6(u) 
oli kulkenut työskennellessään 110 kV sähköaseman kytkentäkentällä. Työntekijä oli käynyt 
mittausaikana myös ruokalassa, joka on voimalaitoksen kanssa samassa rakennuksessa. Siksi myös 
reitti ruokalaan mitattiin katselmusmittauksessa. 

Katselmusmittauksessa mitattiin työkohteen läheisyydestä vastaavan suuruisia magneettikenttiä. 
Muuta ympäristöä suuremmat arvot olivat 110 kV sähköaseman kaapelilähtöjen lähellä ja 
voimalaitoksen generaattorin blokkimuuntajan lähellä. 

Kuvissa 5.2 - 5.4 on esitetty valokuvia esimerkin 1 katselmusmittauspaikoista. Kuva 5.3 esittää 110 
kV sähköaseman kytkinkentän kaapelilähtöjä. Sähköasemalla työskennellessään työntekijä 6(u) oli 
asentanut kaapelilähtöjen tukirakenteita. 

Kuva 5.2. Sähköaseman kytkinkentän kaapelilähtö.
Katselmusmittauksessa 110 kV sähköaseman kytkinkentän kaapelilähdöistä magneettikenttä 
mitattiin niin, että mittari oli kaapelissa kiinni. Suurimmat arvot olivat 422 - 1023 µT, joista 1023 
µT on mittarin suurin näyttämä. Tästä syystä magneettikenttä saattoi olla suurempi kuin 
katselmusmittauksessa mitattu arvo. 

Katselmusmittauksessa käytiin myös läpi työntekijöiden kulkureitti työpaikalle, koska suurimpia 
arvoja oli mitattu juuri ennen ruokailua. Työntekijät käyttivät kaapelitunnelia matkansa varrella. He 
voivat kulkea sähköasemalle myös autotien kautta, jolloin mahdollisille kaapelitunnelin kentille 
altistuminen jää pois. Kuvassa 5.3 on esitetty kaapelitunnelia 110 kV sähköaseman seinän takana. 
Tunnelissa suurimmat magneettikentän arvot olivat kohdassa, jossa sähköaseman kaapelilähdöt 
viedään seinän läpi tunneliin. Työntekijät kulkevat tässä kohdassa vieressä olevalta 110 kV 
sähköasemalta tulevien kaapelien ja muiden tunnelin kautta menevien kaapelien välistä. 

Kuva 5.3. Kaapelitunnelissa työntekijöiden kulkureitillä oleva kaapelin risteyskohta.
Katselmusmittauksessa 110 kV sähköaseman seinän takana olevasta kaapelitunnelista mitattu 
magneettikenttä oli 315 µT. Arvo mitattiin kulkureitin keskeltä niin, että kaapelit menivät 
kummaltakin puolelta. 

Kun työntekijät ruokailevat voimalaitoksen tiloissa, he kävelevät voimalaitoksen generaattorin 
blokkimuuntajan vierestä. Kuva 5.4 esittää 110 kV sähköaseman lähellä sijaitsevaa generaattorin 
blokkimuuntajaa. 

Kuva 5.4. Voimalaitoksen generaattorin blokkimuuntaja.
Muuntajabunkkerin kyljestä mitattu arvo oli 22,4 µT. Katselmusmittauksessa mitattiin väliltä 100 - 
300 µT joitakin arvoja, mutta pääasiassa arvot olivat suuruusluokassa 5 - 20 µT. 

Sähköyhtiöesimerkki 2



Sähköyhtiöesimerkki 2 on työntekijä 13. Kuvassa 5.5 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty 
käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.5. Mitattavan työntekijän 13 magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on yksi selkeästi muista erottuva magneettikenttäarvo, 
noin 14 µT. Mittauspäiväkirjan perusteella arvo on mitattu muuntamossa, jossa hän työskenteli. 
Muuntaja oli työskentelyn aikana jännitteetön, mutta muuntamon kautta kulki muiden 
jakelumuuntamoiden syöttöjä. Magneettikenttä on peräisin muuntamon keskijännitekaapeleista. 

Kuvassa 5.6 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla sekä tilastollisia arvoja. 

Kuva 5.6. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 13).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 14,4 µT. Keskiarvo on 0,14 µT ja 
keskihajonta 0,33 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten 
vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella 
välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 1,44 µT. 

5.1.2 Mittaukset metalliteollisuudessa
Metalliteollisuudessa altistusmittaukset suoritettiin 22 työntekijälle, keskeytyneitä mittauksia oli 2. 
Mittauksiin käytettiin kolmea Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria (mittausalue 0,01 - 100 µT 
ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.3 on yhteenveto metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot 
sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.4 on kooste metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.3. Yhteenveto metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 8.5.2000, aamu 0,02 4,73 0,07 0,04 0,15
Työntekijä 2 8.5.2000, aamu 0,01 1,49 0,07 0,03 0,13
Työntekijä 3 8.5.2000, aamu 0,01 1,08 0,05 0,03 0,04
Työntekijä 4 9.5.2000, aamu(k) 0,02 4,79 0,06 0,04 0,14
Työntekijä 5 9.5.2000, aamu 0,01 24 0,09 0,03 0,54
Työntekijä 6 9.5.2000, aamu 0,02 102,3 0,36 0,05 3,52
Työntekijä 7 10.5.2000, ilta 0,01 6,8 0,04 0,03 0,11
Työntekijä 8 10.5.2000, ilta 0,02 3,02 0,05 0,04 0,08
Työntekijä 9 10.5.2000, ilta 0,02 7,5 0,07 0,04 0,17
Työntekijä 10 11.5.2000, ilta 0,02 2,07 0,18 0,12 0,19
Työntekijä 11 11.5.2000, ilta 0,02 1,78 0,1 0,07 0,08



Työntekijä 12 11.5.2000, ilta 0,01 8,56 0,05 0,03 0,2
Työntekijä 13 15.5.2000, aamu 0,02 1,52 0,05 0,04 0,04
Työntekijä 14 15.5.2000, aamu 0,01 5,45 0,05 0,03 0,15
Työntekijä 15 15.5.2000, aamu 0,02 2,2 0,06 0,04 0,08
Työntekijä 16 15.8.2000 0,02 102,3 0,11 0,04 1,65
Työntekijä 17 15.8.2000 0,02 7,06 0,88 0,14 1,35
Työntekijä 18 15.8.2000 0,01 7,95 0,24 0,06 0,55
Työntekijä 19 17.8.2000 0,01 3,08 0,06 0,04 0,11
Työntekijä 20 17.8.2000 0,02 0,57 0,05 0,04 0,31
Työntekijä 21 17.8.2000 (k) 0,03 4,15 0,31 0,12 0,49
Työntekijä 22 21.8.2000 0,02 7,84 0,25 0,03 0,57
(k): mittaus keskeytynyt

Taulukko 5.4. Kooste metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. 

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Työntekijä 1 3622 (88,5%) 458 (11,2%) 12 (0,3%) 0 0
Työntekijä 2 3745 (91,5%) 346 (8,5%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 3 3891 (95,1%) 200 (4,9%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 4 (k) 1601 (91,8%) 143 (8,2%) 5 (0,3%) 0 0
Työntekijä 5 3205 (78,3%) 866 (21,2%) 19 (0,5%) 2 (0,0%) 0
Työntekijä 6 3035 (74,2%) 989 (24,2%) 37 (0,9%) 29 (0,7%) 2 (0,0%)
Työntekijä 7 3925 (95,9%) 166 (4,1%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 8 3935 (96,2%) 149 (3,6%) 8 (0,2%) 0 0
Työntekijä 9 3681 (90,0%) 396 (9,7%) 15 (0,4%) 0 0
Työntekijä 10 1957 (47,8%) 2111 (51,6%) 24 (0,6%) 0 0
Työntekijä 11 2743 (67,0%) 1347 (32,9%) 2 (0,0%) 0 0
Työntekijä 12 3926 (95,9%) 153 (3,7%) 13 (0,3%) 0 0
Työntekijä 13 3739 (91,4%) 352 (8,6%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 14 3887 (95,0%) 202 (4,9%) 3 (0,1%) 0 0
Työntekijä 15 3829 (93,6%) 255 (6,2%) 8 (0,2%) 0 0
Työntekijä 16 3612 (88,3%) 463 (11,3%) 15 (0,4%) 1 (0,0%) 1 (0,0%)
Työntekijä 17 1564 (38,2%) 1442 (35,2%) 1086 (26,5%) 0 0 
Työntekijä 18 2305 (56,3%) 1634 (39,9%) 153 (3,7%) 0 0
Työntekijä 19 3620 (88,5%) 463 (11,3%) 9 (0,2%) 0 0
Työntekijä 20 3958 (96,7%) 134 (3,3%) 0 0 0
Työntekijä 21 (k) 321 (46,6%) 314 (45,6%) 54 (7,8%) 0 0
Työntekijä 22 2689 (65,7%) 1235 (30,2%) 168 (4,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt



Mitatun magneettivuon tiheyden maksimiarvo ei ylitä 10 µT kuin kolmessa mittauksessa 
(työntekijät 5, 6, 16), joista kuitenkin kahdessa ylittyy hetkellisesti väestöaltistuksen ICNIRP:n 
suositusarvo 100 µT (työntekijät 6, 16). Molemmissa tapauksissa maksimiarvo on 102,3 µT joten 
arvo voi olla suurempikin johtuen mittarin mittausalueesta (ML-1; 0,01-100 µT, näyttää suurimpana 
arvona 102,3 µT). Työntekijän 6 arvo aiheutui laakerin lämmityksessä induktiolämmittimellä. 
Työntekijä lämmitti laakeria vielä 2 kertaa päivän aikana, jolloin arvot jäivät alle 70 µT. 
Työntekijän 16 arvo syntyi päiväkirjan mukaan aivan mittauksen päätteeksi, kun hän työskenteli 
tietokoneella. Mittauspäiväkirjasta ei pystytä selvittämään, mikä on ollut altistuksen aiheuttaja. 
Työntekijän 5 arvo 24 µT on mittauspäiväkirjaa seuraten aiheutunut vapaa-ajalla oleskelusta 
mikroaaltouunin läheisyydessä mikroaaltouunia käytettäessä. 

Keskiarvo on kaikissa tapauksissa jäänyt alle 1 µT:n suurimman keskiarvon ollessa 0,88 µT 
työntekijällä 17, jolla työaikana altistus oli lähes koko ajan muutaman µT:n tuntumassa. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Kahdessa mittauksessa ylittyi 100  µT 
väliaikaisesti. Kahdessa tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu käytettäessä 
teollisuuskoneita, kuten induktiolämmittimiä. 

Liitteessä 2 on esitetty metalliteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 

Metalliteollisuuden esimerkki 3
Metalliteollisuuden esimerkki 3 on työntekijä 6. Kuvassa 5.7 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.7. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työtekijä 6).
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on kolme selvästi muita suurempaa arvoa. Yksi mitattu 
arvo ylittää 100 µT. Kaikki kolme arvoa aiheutuivat induktiolämmittimestä. Työntekijä oli käyttänyt 
induktiolämmitintä laakereiden asentamiseen, jolloin laakeria lämmitetään akselille kiinnittämistä 
varten. 

Kuvassa 5.8 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.8. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista.
Suurin mitattu arvo on sama kuin mittarin suurin näyttämä, 102,3 µT. Magneettikenttä on saattanut 
olla suurempi kuin mittarin mittaama suurin arvo. Keskiarvo on 0,36 µT ja keskihajonta 3,52 µT. 
Keskihajonta on jopa kymmenen kertainen verrattuna keskiarvoon, mistä voi päätellä 
mittaustulosten vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn 
jakauman perusteella välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 10,23 
µT. 

Metalliteollisuuden esimerkki 4
Metalliteollisuuden esimerkki 4 on työntekijä 11. Kuvassa 5.9 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 
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Kuva 5.9. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 11).
Kuvasta voidaan havaita, että altistus ei sisältänyt kovinkaan merkittäviä suuruisia arvoja. Kaikki 
arvot olivat alle 2 µT. Kotimatkalta mitattiin suurin arvo, jolle ei löytynyt selitystä. Näin pienien 
arvojen lähteiden tarkempi selvittäminen pelkän mittauspäiväkirjan avulla on käytännössä lähes 
mahdotonta. 

Kuvassa 5.10 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.10. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 11).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 1,78 µT, keskiarvo 0,10 µT ja keskihajonta 
0,08 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
varsin vähän. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella välille 
0% - 10%. Tässä mittauksessa myös välille 10% - 20% osuu merkittävä määrä mittauksen 
tuloksista. Kyseiset välit tarkoittavat tässä mittauksessa väliä 0 - 0,18 µT ja 0,18 - 0,36 µT. 

5.1.3 Mittaukset paperiteollisuudessa
Paperiteollisuudessa altistusmittaukset suoritettiin 22 työntekijälle, keskeytyneitä mittauksia oli 9. 
Mittauksiin käytettiin kolmea Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria (mittausalue 0,01-100 µT 
ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.5 on yhteenveto paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot 
sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.6 on kooste paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien mittausarvojen 
jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja >100 µT. 

Taulukko 5.5. Yhteenveto paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT
Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Työntekijä 1 30.5.2000, ilta 0,02 2,09 0,16 0,13 0,14
Työntekijä 2 30.5.2000, ilta 0,02 26,6 0,14 0,06 1,08
Työntekijä 3 30.5.2000, ilta 0,02 70,2 0,14 0,04 2,11
Työntekijä 4 12.6.2000,ilta (k) 0,05 0,4 0,15 0,13 0,06
Työntekijä 5 12.6.2000,ilta (k) 0,03 1,26 0,18 0,16 0,09
Työntekijä 6 12.6.2000,ilta 0,01 1,94 0,12 0,03 0,21
Työntekijä 7 13.6.2000, ilta 0,01 102,3 0,16 0,07 1,97
Työntekijä 8 13.6.2000, ilta (k)      
Työntekijä 9 13.6.2000, ilta (k) 0,03 6,65 0,1 0,06 0,31
Työntekijä 10 4.9.2000,aamu 0,02 5,19 0,21 0,12 0,21
Työntekijä 11 4.9.2000,aamu 0,02 6,63 0,85 0,3 0,94 
Työntekijä 12 4.9.2000,aamu (k) 0,1 1,3 0,34 0,35 0,13
Työntekijä 13 5.9.2000,aamu 0,02 7,47 0,15 0,04 0,22
Työntekijä 14 5.9.2000,aamu (k) 0,02 12,3 0,33 0,07 0,5



Työntekijä 15 5.9.2000,aamu 0,01 2,25 0,09 0,03 0,17
Työntekijä 16 6.9.2000,aamu (k)      
Työntekijä 17 13.9.2000,aamu (k) 0,03 3,15 0,3 0,27 0,23
Työntekijä 18 13.9.2000,aamu 0,01 3,2 0,17 0,03 0,21
Työntekijä 19 13.9.2000,aamu 0,02 3,13 0,1 0,03 0,18
Työntekijä 20 4.10.2000,aamu 0 8,6 0,2 0,1 0,32
Työntekijä 21 4.10.2000,aamu (k) 0 6,8 0,22 0,1 0,28 
Työntekijä 22 4.10.2000,aamu 0,01 3,04 0,18 0,04 0,28
(k): mittaus keskeytynyt
Taulukko 5.6. Kooste paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 

mittaustuloksista. 
Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n 
Työntekijä 1 1894 (46,3%) 2186 (53,4%) 12 (0,3%) 0 0
Työntekijä 2 3570 (87,2%) 499 (12,2%) 11 (0,3%) 12 (0,3%) 0
Työntekijä 3 3707 (90,6%) 370 (9,0%) 11 (0,3%) 4 (0,1%) 0
Työntekijä 4 (k) 35 (19,8%) 142 (80,2%) 0 0 0
Työntekijä 5 (k) 25 (9,7%) 233 (90,3%) 1 (0,4%) 0 0
Työntekijä 6 3275 (80,0%) 807 (19,7%) 10 (0,2%) 0 0
Työntekijä 7 2647 (64,7%) 1434 (35,0%) 9 (0,2%) 1 (0,0%) 1 (0,0%)
Työntekijä 8 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 9 (k) 813 (91,5%) 67 (7,5%) 9 (1,0%) 0 0
Työntekijä 10 1124 (27,5%) 2947 (72,0%) 21 (0,5%) 0 0
Työntekijä 11 1160 (28,3%) 1548 (37,8%) 1384 (33,8%) 0 0 
Työntekijä 12 (k) 1 (1,3%) 75 (97,4%) 1(1,3%) 0 0
Työntekijä 13 2366 (57,8%) 1687 (41,2 %) 39 (1,0%) 0 0
Työntekijä 14 (k) 1210 (52,1%) 1039 (44,8%) 71 (3,1%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 15 3290 (80,4%) 765 (18,7%) 37 (0,9%) 0 0
Työntekijä 16 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 17 (k) 195 (15,2%) 1071 (83,4 %) 18 (1,4%) 0 0
Työntekijä 18 2464 (60,2%) 1605 (39,2%) 23 (0,6%) 0 0
Työntekijä 19 2263 (69,5%) 963 (29,6%) 28 (0,9%) 0 0
Työntekijä 20 2779 (67,9%) 1150 (28,1%) 163 (4,0%) 0 0
Työntekijä 21 (k) 1101 (52,5%) 969 (46,2%) 28 (1,3%) 0 0
Työntekijä 22 2529 (61,8%) 1516 (37,0%) 47 (1,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Mitatun magneettivuon tiheyden maksimiarvo ylittää 10 µT neljässä mittauksessa (työntekijät 2, 3, 
7 ja 14). Työntekijän 2 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 26,6 µT. Henkilö valmisti 
mikroaaltouunilla ruokaa. Työntekijän 3 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 70,2 µT. 
Myös työntekijä 3 oli ruokatauolla käyttämässä mikroaaltouunia. Työntekijän 7 väestöaltistuksen 



ICNIRP:n suositusarvon ylittävä arvo 102,3 µT (ML-1:n mittausalue; 0,01 - 100 µT, näyttää 
suurimpana arvona 102,3 µT) ilmeni töihin tullessa ja saman henkilön toinen korkea arvo (yli 70 
µT) töistä lähtiessä. Mittauspäiväkirjasta ei ole tulkittavissa mitään tarkempaa aiheuttajaa. 
Työntekijän 14 korkein arvo 12,3 µT syntyi mittauspäiväkirjan mukaan rullapakkauksen 
yhteydessä. Työntekijän 14 mittaus oli keskeytynyt vähän ennen henkilön vapaa-ajan alkamista. 

Keskiarvo on jäänyt alle 1 µT:n jokaisessa tapauksessa. Korkein keskiarvo työntekijällä 11 (0,85 
µT). Mittauspäiväkirjan mukaan henkilö on altistunut koko yön vähän yli 2 µT:n kentälle, josta 
keskiarvo on kohonnut. Kuitenkin yöllä mittarit on yleensä jätetty yöpöydälle ja tässä tapauksessa 
mittauspäiväkirjan mukaan kelloradion välittömään läheisyyteen. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0-0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Yhdessä mittauksessa ylittyi 100 µT, 
väliaikaisesti. Seitsemässä tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu koneiden tai 
moottorien läheisyydessä. 

Liitteessä 3 on esitetty paperiteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 
Paperiteollisuudessa työajan magneettikentän mittaustulosten jakaumasta 22 mittauksesta 15 
painottuu välille 0,1 - 1 µT. Viidellä työntekijällä jakauma painottuu välille 0 - 0,1 µT. Yhdellä 
työntekijällä ylittyi työaikana 10 µT väliaikaisesti. Vapaa-aikana 10 µT ei ylity. Vapaa-ajan 
mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT 12 työntekijällä. Vapaa-ajan jakauma painottuu välille 
0,1 - 1 µT kahdella työntekijällä ja välille 1 - 10 µT yhdellä työntekijällä, jolla suurehkot arvot 
mitattiin mittarin ollessa yöllä kelloradion vieressä. 

Paperiteollisuuden esimerkki 5
Paperiteollisuuden esimerkki 5 on työntekijä 15. Kuvassa 5.11 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.11. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 15).
Kuvasta voidaan havaita, että altistus ei sisältänyt merkittäviä arvoja. Kaikki arvot olivat alle 2,5 
µT. Näin pienien arvojen lähteiden selvittäminen mittauspäiväkirjojen avulla on käytännössä lähes 
mahdotonta. Esimerkeissä näkyvät arvot on voinut aiheuttaa käytännössä mikä tahansa laite, joka 
on kytketty sähköverkkoon, jos mittaus tehdään laitteen läheltä. Tämän kaltaisten pienien arvojen 
selvittämisellä ei ole myöskään ICNIRP:n suositusarvojen nojalla merkitystä teollisuuden 
työntekijämittauksissa. 

Kuvassa 5.12 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.12. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 15).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 2,25 µT, keskiarvo 0,09 µT ja keskihajonta 
0,17 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
paljon. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Tässä mittauksessa pienempi osuus 
on myös välillä 10% - 20%. Kyseiset välit tarkoittavat tässä mittauksessa väliä 0 - 0,23 µT ja 0,23 - 
0,45 µT. 

5.1.4 Mittaukset valmistavassa sähköteollisuudessa
Valmistavan sähköteollisuuden työntekijämittauksia tehtiin yhteensä 13, joista kaksi mittausta 
keskeytyi ja kuudesta mittauksesta ei saatu tuloksia. Mittauksiin käytettiin Radians Innova ML-1 –
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pitkäaikaismittaria (mittausalue on 0,01 - 100 µT ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.7 on 
yhteenveto valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, 
mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.8 on kooste valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.7. Yhteenveto valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 4.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 2 4.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 3 4.7.2000, aamu (k) 0,02 4,64 0,29 0,23 0,49
Työntekijä 4 5.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 5 5.7.2000, aamu 0,01 29,1 0,71 0,15 1,29
Työntekijä 6 5.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 7 6.7.2000, aamu (k) 0,02 1,6 0,27 0,16 0,29
Työntekijä 8 6.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 9 6.7.2000, aamu 0,01 35,8 0,4 0,05 1,78
Työntekijä 10 10.7.2000.aamu (e)      
Työntekijä 11 10.7.2000.aamu (k) 0,02 1,83 0,23 0,16 0,25
Työntekijä 12 10.7.2000.aamu 0,01 4,3 0,33 0,03 0,79
Työntekijä 13 11.7.2000 aamu 0,02 1,73 0,09 0,05 0,1
(k): mittaus keskeytynyt, (e): epäonnistunut mittauksen purku

Taulukko 5.8. Kooste valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Työntekijä 1 (e)      
Työntekijä 2 (e)      
Työntekijä 3 (k) 136 (35,3%) 243 (63,1%) 6 (1,6%) 0 0
Työntekijä 4 (e)      
Työntekijä 5 1726 (42,2%) 1014 (24,8%) 1336 (32,6) 16 (0,4%) 0
Työntekijä 6 (e)      
Työntekijä 7 (k) 410 (34,8%) 707 (60,0%) 62 (5,3%) 0 0
Työntekijä 8 (e)      
Työntekijä 9 2434 (59,5%) 1461 (35,7%) 153 (3,7%) 44 (1,1%) 0
Työntekijä 10 (e)      
Työntekijä 11 (k) 926 (44,3%) 1094 (52,3%) 71 (3,4%) 0 0



Työntekijä 12 3087 (75,4%) 579 (14,1%) 426 (10,4%) 0 0
Työntekijä 13 2932 (71,7%) 1157 (28,3%) 3 (0,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt, (e): epäonnistunut mittauksen purku

Suurimmat magneettivuon tiheyden maksimiarvot saatiin mitattua työntekijällä 5 (29,1 µT) ja 
työntekijällä 9 (35,8 µT) Yleisesti maksimiarvot olivat alle viiden mikroteslan. Keskiarvot olivat 
kaikilla mitatuilla henkilöillä alle 1 µT. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Kahdessa 
mittauksessa ylittyi 10 µT väliaikaisesti. Kolmessa tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot 
on mitattu käytettäessä teollisuuskoneita, kuten hitsauslaitetta. 

Liitteessä 4 on esitetty valmistavassa sähköteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty 
magneettikentän mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-
ajalta. Valmistavassa sähköteollisuudessa työajan magneettikentän mittaustulosten jakauma 
painottuu pääasiassa välille 0,1 - 1 µT. Ainoastaan yhdellä työntekijällä jakauma painottuu välille 0 
- 0,1 µT. Kahdella työntekijällä ylittyi työaikana 10 µT väliaikaisesti. Näistä toisella työntekijällä 
ylittyi 10 µT myös vapaa-aikana. Vapaa-ajan mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on 
pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdellä työntekijällä vapaa-ajan jakauma painottuu välille 0,1 - 1 
µT. 

Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 6
Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 6 on työntekijä 5. Kuvassa 5.13 on esimerkin 
altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.13. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 5).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä erottuu selvästi muutamia magneettikenttäarvoja. 
Mittauspäiväkirjan perusteella suurimmat arvot ovat käämikytkimen ajon yhteydessä mitattu noin 
29 µT, eristyskokeen ajossa noin 24 µT ja kodin mikroaaltouunin käytössä noin 19 µT. 

Kuvassa 5.14 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.14. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 5). 
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 29,10 µT, keskiarvo 0,71 µT ja keskihajonta 
1,29 µT. Keskiarvoon on tässä mittauksessa vaikuttanut yöaikaan mitattu noin 1,5 µT suurunen 
magneettikenttä, jolle mittauspäiväkirjan mukaan syynä oli yöpöydällä ollut kelloradio. 
Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan paljon. 
Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa 
väliä 0 - 2,91 µT. 

Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 7
Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 7 on työntekijä 9. Kuvassa 5.15 on esimerkin 
altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.15. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä erottuu selvästi kolme arvoa. Suurimmat arvot olivat kaksi 
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arvoa noin 27 µT ja yksi noin 36 µT. Suurimpien arvojen syynä oli mittauspäiväkirjan perusteella 
MAG-hitsauskone. 

Kuvassa 5.16 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.16. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 9).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 35,80 µT, keskiarvo 0,40 µT ja keskihajonta 
1,78 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
paljon. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä 
mittauksessa väliä 0 - 3,58 µT. 

5.2 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajanmittauksien tavoitteena oli selvittää magneettikentille altistumisen suuruutta 
tavallisimmissa vapaa-ajanviettoympäristöissä. Vapaa-ajan altistuksessa erotettiin erilaisia ryhmiä 
vapaa-ajan käytön mukaan. Vapaa-ajan altistusmittauksia suoritettiin 30 henkilölle, keskeytyneitä 
mittauksia oli 1. Mittauksissa käytettiin viittä Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria 
(mittausalue 0,01 - 100 µT, kolme mittaria ja 0,1 – 1000 µT, kaksi mittaria). Näytteenottoväli 
vaihteli mittauksissa välillä 1 - 80 s. Mittausten aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. 

Taulukossa 5.9 on yhteenveto vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, 
mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.10 on kooste vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.9. Yhteenveto vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä Tapahtuma
Näytteen-
ottotaa-
juus, s

Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Matkustus 1 30.3-1.4.2000 juna/laiva/auto 80 0,02 1,66 0,05 0,03 0,07
Matkustus 2 20.8.2000i.päivä Juna/bussi 1 0,00 0,76 0,10 0,05 0,12 
Harrastus 1 23.3.2000, ilta jääkiekko-ottelu 20 0,03 2,8 1,28 1,20 0,72 
Harrastus 2 29.3.2000, ilta juoksulenkki 1 0,01 0,82 0,13 0,07 0,13
Harrastus 3 15.4.2000, ilta tamperetalo 4 0,00 0,3 0,04 0,00 0,05
Harrastus 4 1.5.2000 i.päivä huvipuisto 4 0,00 0,92 0,03 0,02 0,06
Harrastus 5 21.9.2000 kolvi 1 0,03 3,88 0,22 0,22 0,18 
Siivous 1 14.9.2000 imuri1 1 0,03 0,24 0,08 0,06 0,05
Siivous 2 2.10.2000 imuri2 1 0,03 1,42 0,15 0,12 0,14
Siivous 3 16.11.2000 imuri3 1 0,01 0,31 0,03 0,03 0,03
Siivous 4 16.11.2000 imuri4 1 0,10 0,71 0,31 0,28 0,13
Ruoanlaitto 
1 23.9.2000 uuni 4 0,10 1,18 0,50 0,48 0,23



Ruoanlaitto 
2 24.9.2000 mikro 1 0,48 3,42 1,49 1,53 0,75

Ruoanlaitto 
3 14.9.2000 vatkain1 1 9,30 28,90 20,54 19,55 4,04 

Ruoanlaitto 
4 14.9.2000 vatkain2 1 18,20 39,30 21,92 21,80 2,61

Ruoanlaitto 
5 2.10.2000 hella 3 0,04 0,34 0,18 0,15 0,07

Ruoanlaitto 
6 2.11.2000 kahvinkeitin 1 0,00 0,09 0,02 0,01 0,011

Ruoanlaitto 
7 3.11.2000 leivänpaahdin 1 0,01 0,30 0,06 0,05 0,06

Ruoanlaitto 
8 9.11.2000 liesi 1 0,02 0,30 0,06 0,04 0,05

Ruoanlaitto 
9 21.11.2000 kahvinkeitin2 1 0,01 0,08 0,03 0,03 0,01

Muut 1 28.8.2000i.päivä koti,yl.altistus 5 0,00 0,86 0,03 0,02 0,09
Muut 2 (k) 19.9.2000i.päivä koti, kodink.alt. 1 0,01 2,14 0,07 0,03 0,18
Muut 3 24.9.2000 silitysrauta 1 0,12 0,84 0,39 0,30 0,20
Muut 4 28.9.2000 ilta koti,yl.altistus 5 0,00 0,10 0,01 0,01 0,01
Muut 5 15.10.2000 koti, yl.altist. 5 0,02 0,21 0,05 0,05 0,02
Muut 6 6.11.2000 piirtoheitin 1 0,14 44,00 2,20 2,00 2,41
Muut 7 9.11.2000 hiustenkuivaaja 1 0,02 0,74 0,07 0,04 0,11
Muut 8 9.11.2000 silitysrauta2 1 0,01 0,26 0,02 0,01 0,03
Muut 9 15.11.2000 kiharrin 1 0,00 0,25 0,01 0,01 0,02 
Muut 10 16.11.2000 silitysrauta3 1 0,00 0,20 0,03 0,00 0,04 
(k): mittaus keskeytynyt

Taulukko 5.10. Kooste vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Matkustus 1 1997 (92,2%) 169 (7,8%) 1 (0,0%) 0 0
Matkustus 2 2833 (69,2%) 1259 (30,8%) 0 0 0
Harrastus 1 52 (9,0%) 165 (28,7%) 358 (62,3%) 0 0
Harrastus 2 2349 (68,7%) 1069 (31,3%) 0 0 0
Harrastus 3 2455 (98,0%) 50 (2,0%) 0 0 0
Harrastus 4 3131 (95,9%) 134 (4,1%) 0 0 0
Harrastus 5 1533 (100%) 0 0 0 0
Siivous 1 35 (14,3%) 209 (85,7%) 0 0 0
Siivous 2 102 (83,6%) 20 (16,4%) 0 0 0
Siivous 3 236 (99,2%) 2 (0,8%) 0 0 0



Siivous 4 2(0,2%) 964(99,8%) 0 0 0
Ruoanlaitto 1 1297 (98,5%) 20 (1,5%) 0 0 0
Ruoanlaitto 2 1 (0,1%) 1462 (96,1%) 59 (3,8%) 0 0
Ruoanlaitto 3 0 0 1 (0,7%) 135 (99,3%) 0
Ruoanlaitto 4 0 0 0 147 (100%) 0
Ruoanlaitto 5 108 (90,8%) 11 (9,2%) 0 0 0
Ruoanlaitto 6 103 (77,4%) 30 (22,6%) 0 0 0
Ruoanlaitto 7 112 (44,8%) 136 (54,4%) 2 (0,8%) 0 0
Ruoanlaitto 8 1521 (99,8%) 3 (0,2%) 0 0 0
Ruoanlaitto 9 274(100%) 0 0 0 0
Muut 1 1211 (98,1%) 23 (1,9%) 0 0 0
Muut 2 (k) 0 0 0 0 0
Muut 3 0 61 (38,6%) 97 (61,4%) 0 0
Muut 4 125 (100%) 0 0 0 0
Muut 5 0 281 (100%) 0 0 0
Muut 6 121 (98,4%) 2 (1,6%) 0 0 0
Muut 7 605 (96,5%) 22 (3,5%) 0 0 0
Muut 8 261 (7,7%) 3122 (92,3%) 16 (0,5%) 0 0
Muut 9 0 818 (44,3%) 1011 (54,7%) 19 (1,0%) 0
Muut 10 106 (89,1%) 13 (10,9%) 0 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Kokonaisuudessaan magneettivuon tiheyksien maksimiarvot ovat varsin pieniä, mutta mitattu 
maksimiarvo ylittää 10 µT kolmessa tapauksessa (ruuanlaitto 3 ja 4, muut 6). Ruuanlaitto 3 
magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 28,9 µT ja ruuanlaitto 4 maksimiarvoksi saatiin 
39,3 µT. Molemmat olivat käyttäneet maksimiarvon mittaushetkellä sähkövatkainta. Muut 6 
magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 44 µT, mikä aiheutui työskentelystä piirtoheittimen 
läheisyydessä. Ruuanlaitto 3 ja 4 mittauksissa keskiarvotkin ovat merkittävästi suurempia kuin 
muissa vapaa-ajan mittauksissa (20,54 µT ja 21,92 µT). 

Kahdessakymmenessä mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Kolmessa mittauksessa 
ylitettiin 10 µT raja. Tapauksissa ruuanlaitto 3 ja 4 mittausarvot olivat lähes kokonaan 10-100 µT 
välissä. Kyseisissä mittauksissa mitattiin sähkövatkainta. Tapauksessa muut 9 suurin osa arvoista oli 
1-10 µT välissä. Kyseisessä mittauksessa mitattin piirtoheitintä. Mittaus keskeytyi yhdessä 
tapauksessa. 

Vapaa-ajan esimerkki 8
Vapaa-ajan esimerkki 8 on siivous 4. Magneettikenttä on mitattu siivouksen (imuroinnin) 
yhteydessä. Kuvassa 5.17 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään 
kenttävaihtelut. 

Kuva 5.17. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (siivous 4).
Kuvasta voidaan havaita, että imurointi ei aiheuttanut merkittäviä magneettikentän arvoja. Lisäksi 



magneettikentän vaihtelu suhteessa mitattuihin arvoihin oli varsin suurta. Imuroitaessa imurin 
etäisyys koehenkilöstä vaihtelee koko ajan, minkä vaikuttaa myös mitattuihin arvoihin. Arvot olivat 
kuitenkin ylipäätään pieniä. 

Kuvassa 5.18 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.18. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (siivous 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 0,71 µT. Keskiarvo on 0,31 µT ja 
keskihajonta 0,13 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on käyrän tarkastelusta poiketen kuitenkin pientä. Magneettikentän jakauma on imuroinnin 
mittauksessa ollut varsin erilainen verrattuna työntekijämittauksiin. Jakauma painottuu suurimman 
mitatun arvon puolivälin kohdalle eli mitatuista arvoista suurin osa on välillä 40%-50%. Kyseinen 
väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0,28 - 0,36 µT. 

Vapaa-ajan esimerkki 9
Vapaa-ajan esimerkki 9 on ruuanlaitto 4. Magneettikenttä on mitattu ruoanlaiton (vatkauksen) 
yhteydessä. Kuvassa 5.19 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään 
kenttävaihtelut. 

Kuva 5.19. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (ruuanlaitto 4).
Kuvasta voidaan havaita, että vatkaus aiheutti noin 25 µT magneettikentän. Magneettikentän 
vaihtelu on pientä, koska vatkaimen etäisyys koehenkilöön ei yleensä vaihtele juurikaan. 

Kuvassa 5.20 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.20. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (ruuanlaitto 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 39,30 µT. Keskiarvo on 21,92 µT ja 
keskihajonta 2,61 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu pientä. Magneettikentän jakauma on vatkauksen mittauksessa ollut samanlainen kuin 
imuroinnin mittauksessa. Mitatuista arvoista suurin osuus jakauman keskivaiheilla, vatkauksessa 
välillä 50%-60%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 19,65 - 23,58 µT. 

5.3 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmien mittauksien tarkoituksena oli selvittää eri henkilöryhmien 
magneettikenttäaltistuksen eroja. Neljän vuorokauden mittauksia tehtiin 21 henkilölle. 
Mittausvuorokausista kaksi oli työ- ja kaksi vapaapäiviä. Yhden vuorokauden mittauksia tehtiin 8 
henkilölle. Keskeytyneitä mittauksia oli viisi, jotka kaikki olivat neljän vuorokauden mittauksia. 
Mittauksiin käytettiin pääasiassa kolmea Radians Innova ML-1 -pitkäaikaismittaria (mittausalue 
0,01 - 100µµT ja näytteenottoväli 20 s). Mittausten aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. 

Taulukossa 5.11 on yhteenveto henkilöryhmämittauksien magneettikenttien mittaustuloksista. 
Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, mediaani ja 
keskihajonta. 



Taulukossa 5.12 on kooste henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 
5.11. 

Yhteenveto henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Mittausaika on yksi tai neljä vuorokautta.

  

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT
Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Opiskelija 1 19.4.2000 0,01 1,41 0,05 0,03 0,09
Opiskelija 2 19.4.2000 0,02 7,25 0,06 0,04 0,13
Opiskelija 3 19.4.2000 (k) 0,02 2,48 0,1 0,08 0,17
Työntekijä 1 6.4.2000 0,01 2,52 0,07 0,04 0,14
Työntekijä 2 6.4.2000 0,01 42,5 0,09 0,04 0,78
Työntekijä 3 13.4.2000 (k) 0,04 0,09    
Työntekijä 4 13.4.2000 0,01 7,69 0,08 0,03 0,24
Työntekijä 5 13.4.2000 0,02 2,25 0,07 0,04 0,12
Työntekijä 6 18.5.2000 (k)   
Työntekijä 7 18.5.2000 0,01 23,6 0,08 0,03 0,42
Työntekijä 8 18.5.2000 0,03 5,14 0,11 0,07 0,18
Työntekijä 9 25.5.2000 0,02 4,73 0,07 0,04 0,19
Työntekijä 10 25.5.2000 0,01 3,86 0,06 0,03 0,11
Työntekijä 11 25.5.2000 (k) 0,03 0,64 0,1 0,09 0,09
Työntekijä 12 3.8.2000 0,02 18,5 1,24 0,04 3,25
Työntekijä 13 4.8.2000 0,01 41,3 0,07 0,03 0,71
Työntekijä 14 10.8.2000 0,01 102,3 0,18 0,03 1,75
Työntekijä 15 18.8.2000 0,02 1,34 0,05 0,03 0,07
Työntekijä 16 24.8.2000(k) 0,02 2,34 0,06 0,05 0,09
Työntekijä 17 24.8.2000 0,02 2,14 0,09 0,06 0,1
Työntekijä 18 24.8.2000 0,01 3,36 0,1 0,03 0,25
Työntekijä 19* 10.10.2000 0,02 6,07 0,12 0,04 0,16
Työntekijä 20* 10.10.2000 0 1,4 0,12 0,1 0,12
Työntekijä 21* 10.10.2000 0 3,8 0,1 0,1 0,21
Eläkeläinen 1* 14.10.2000 0 0,4 0,06 0,1 0,05
Eläkeläinen 2* 1.11.2000 0,02 1,02 0,09 0,09 0,07
(k): mittaus keskeytynyt, *: yhden vuorokauden mittaus

Taulukko 
5.12.

Kooste henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Mittausaika on yksi tai neljä vuorokautta.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Opiskelija 1 3790 (92,6%) 298 (7,3%) 4 (0,1%) 0 0



Opiskelija 2 3682 (90,0%) 399 (9,8%) 11 (0,3%) 0 0
Opiskelija 3 (k) 1339 (70,4%) 541 (28,4%) 23 (1,2%) 0 0
Työntekijä 1 2754 (87,0%) 396 (12,5%) 14 (0,4%) 0 0
Työntekijä 2 2821 (90,3%) 275 (8,8%) 28 (0,9%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 3 (k) 2 (100%) 0 0 0 0
Työntekijä 4 3074 (88,4%) 370 (10,6%) 34 (1,0%) 0 0
Työntekijä 5 3036 (87,7%) 411 (11,9%) 14 (0,4%) 0 0
Työntekijä 6 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 7 3012 (87,3%) 437 (12,7%) 1 (0,0%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 8 2368 (68,7%) 1077 (31,3%) 11 (0,3%) 0 0
Työntekijä 9 2837 (90,4%) 286 (9,1%) 16 (0,5%) 0 0
Työntekijä 10 3182 (88,7%) 403 (11,2%) 4 (0,1%) 0 0
Työntekijä 11 (k) 322 (77,2%) 22,8%) 0 0 0
Työntekijä 12 2771 (78,6%) 305 (8,7%) 62 (1,8%) 388 (11,0%) 0
Työntekijä 13 3181 (92,0%) 272 (7,9%) 3 (0,1%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 14 2919 (77,3%) 764 (20,2%) 93 (2,5%) 0 1 (0,0%)
Työntekijä 15 3330 (95,3%) 160 (4,6%) 5 (0,1%) 0 0
Työntekijä 16 (k) 1106 (96,1%) 42 (3,6%) 3 (0,3%) 0 0
Työntekijä 17 2773 (80,5%) 671 (19,5%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 18 2923 (84,5%) 470 (13,6%) 68 (2,0%) 0 0
Työntekijä 19* 2625 (64,1%) 1465 (35,8%) 2 (0,0%) 0 0
Työntekijä 20* 3213 (78,5%) 873 (21,3%) 6 (0,1%) 0 0
Työntekijä 21* 4010 (98,0%) 58 (1,4%) 24 (0,6%) 0 0
Eläkeläinen 1* 4059 (99,3%) 29 (0,7%) 0 0 0
Eläkeläinen 2* 2224 (54,3%) 1867 (45,6%) 1 (0,0%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt, *: yhden vuorokauden mittaus

Mittaukset jakautuivat eri henkilöryhmiin siten, että toimistotyöntekijöitä mitattiin 21, opiskelijoita 
kolme ja eläkeläisiä kaksi. Muutamaa mittausta lukuun ottamatta mitatun magneettivuon tiheyden 
maksimiarvo ei ylitä 10 µT:n arvoa, ja väestöaltistuksen raja 100 µT ylittyy vain yhdessä 
mittauksessa. Tässä mittauksessa koehenkilö, työntekijä 14, on toimistotyöntekijä. Mitattu arvo on 
102,3 µT, mutta arvo on saattanut olla suurempikin johtuen käytetyn mittarin mittausalueesta 
(mittarin suurin näyttämä 102,3 µT). Kyseinen arvo on sattunut henkilön työpäivän päättyessä. 
Mittauspäiväkirjan mukaan työntekijä on ollut kyseisellä hetkellä autossaan matkalla kotiin. 
Yleensä autolla ajettaessa ei mitattu vastaavan suuruisia magneettikenttiä. Tarkempaa määritystä 
kentän aiheuttajasta ei pystytty tekemään. 

Muut yli 10 µT:n arvot aiheutuivat pääasiassa suurjännitelaboratoriossa työskentelystä (työntekijä 
2; maksimiarvo 42,5 µT), sähkövatkaimen käytöstä (työntekijä 7; maksimiarvo 23,6 µT), 
altistumisesta kodin sähkölaitteelle (työntekijä 12; maksimiarvo 18,5 µT) ja oleskelusta 
mikroaaltouunin läheisyydessä (työntekijä 13; maksimiarvo 41,3 µT). Mitattujen henkilöiden 
altistuksen keskiarvot olivat kaikki alle 1 µT yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Työntekijän 12 
altistuksen keskiarvo oli 1,24 µT. Suuri keskiarvo johtuu siitä, että henkilö oli tehnyt ruokaa ja 



seisonut hellan edessä noin kaksi tuntia. Tänä aikana altistuminen on ollut koko ajan 10 µT:n 
luokkaa. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Kolmessa 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Yhdessä tapauksessa ylittyi 100 µT väliaikaisesti. 
Neljässä mittauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu erilaisia koneita käytettäessä, 
kuten mikroaaltouunia. 

Henkilöryhmäesimerkki 10
Henkilöryhmäesimerkki 10 on opiskelija 2. Kuvassa 5.21 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty 
käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.21. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (opiskelija 2).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy yksi noin 7 µT suuruinen magneettikenttä. Muuten 
arvot ovat varsin pieniä. Lisäksi magneettikentän vaihtelu oli varsin pientä. Koehenkilö ei ilmeisesti 
ole tiennyt altistuvansa magneettikentälle, joten mittauspäiväkirjassa ei ole erillistä mainintaa 
kyseiseltä hetkeltä. 

Kuvassa 5.22 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.22. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (opiskelija 2).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 7,25 µT. Keskiarvo on 0,06 µT ja 
keskihajonta 0,13 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on suurta. Jakaumassa suurin osa mittauksista on välillä 0%-10%. Kyseinen väli tarkoittaa 
tässä mittauksessa väliä 0 - 0,73 µT. 

Henkilöryhmäesimerkki 11
Henkilöryhmäesimerkki 11 on eläkeläinen 2. Kuvassa 5.23 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.23. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (eläkeläinen 2).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy viisi muita suurempaa magneettikentän arvoa. Yksi 
arvoista on noin 1 µT. Kaiken kaikkiaan arvot, kuten myös magneettikentän vaihtelu, ovat varsin 
pieniä. 

Kuvassa 5.24 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.24. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (eläkeläinen 2). 
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 1,02 µT. Keskiarvo on 0,09 µT ja 
keskihajonta 0,07 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on pientä. Jakaumassa suurin osa mittauksista on väleillä 0%-10% ja 10%-20%. Kyseiset 
välit tarkoittavat tässä mittauksessa välejä 0 - 0,10 µT ja 0,10 - 0,20 µT. Jakaumassa erottuu tässä 



mittauksessa myös muilla väleillä joitakin arvoja. 

Henkilöryhmäesimerkki 12
Henkilöryhmäesimerkki 12 on työntekijä 4. Kyseessä on työntekijälle tehty mittaus. Kuvassa 5.25 
on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.25. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 4).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy yksi noin 8 µT suuruinen magneettikenttä. 
Koehenkilö ei ilmeisesti ole tiennyt altistuvansa magneettikentälle, joten mittauspäiväkirjassa ei ole 
erillistä mainintaa kyseiseltä hetkeltä. Kaiken kaikkiaan arvot, kuten myös magneettikentän 
vaihtelu, ovat varsin pieniä. 

Kuvassa 5.26 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.26. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 7,69 µT. Keskiarvo on 0,08 µT ja 
keskihajonta 0,24 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten 
vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella 
välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 0,77 µT. 

6 JOHTOPÄÄTöKSET
Kokonaisuutena voidaan todeta, että altistusmittausten tekeminen oli huomattavasti työläämpää 
kuin alkuun ajateltiin. Koehenkilöiden kerääminen ja tutkimuksesta yleisesti kertominen heille 
ennen mittauksia oli aikaavievää. Kaikki yritykset eivät olleet halukkaita lähtemään mukaan. 
Mukaan kysyttiin 12 yritystä, mutta vain kuudessa yrityksessä tehtiin mittauksia. 

Myös mittarien määrä piti ottaa huomioon mittausaikatauluja suunniteltaessa. Viikossa ei ollut 
mahdollista saada kuin esimerkiksi 8 työntekijämittausta, jos kaikki aikataulut saatiin sovitettua 
yhteen. 

Yhtenä ongelmana oli myös se, että käytetty mittaus katkesi varsin helposti mittauksen aikana 
koehenkilön liikkuessa. Tämän tähden epäonnistuneita mittauksia on koko aineistossa 19,9%, mikä 
on selvästi enemmän kuin mitä TTKK:n hetkellismittauksissa yleensä esiintyy. 

6.1 Työntekijämittaukset
Tutkimuksessa valittiin työntekijäryhmiksi sellaisia työtehtäviä, joissa voisi esiintyä tavallista 
isompia magneettikenttiä. Toisaalta valinnassa otettiin huomioon, mitä mittauksia aikaisemmin on 
tehty. Esimerkiksi Marko Mähönen on diplomityössään ”50 Hz magneettikenttäaltistuksen määritys 
annosmittauksia käyttäen” varsin laajasti mitannut toimistotyöympäristöjä. Yhtenä valintakriteerinä 
oli myös se, että mittaukset olisi helppo toteuttaa Tampereelta. 

Koska työntekijämittaukset ovat rajoittuneet vain neljään teollisuuden alaa (sähköyhtiö, metalli-, 
paperi- ja valmistava sähköteollisuus), ei työntekijäaltistuksesta voida vetää kaikkia aloja koskevia 
johtopäätöksiä. Kuitenkin kokonaisuutena aineisto näyttää sille, että suurin osa mittaustuloksista on 
varsin pieniä ja ainostaan joku tai jotkut yksittäiset mittausarvot ylittävät henkilön yleisen 
alitistustason. 

Kaikki työntekijät eivät suostuneet altistusmittauksiin saadessaan tietää, että mittauksia tehdään 
myös vapaa-aikana. Työntekijät eivät halunneet antaa työnantajalle tietoja vapaa-ajan vietostaan. 



Ongelma ratkaistiin siten, että työnantajalle annettiin ainoastaan yhteenveto mittauksista. 

Tutkimuksen alussa mittarit valittiin sen mukaan, miten isoja kenttiä työympäristössä oletettiin 
esiintyvän. Tämän tähden metalli-, paperi- ja valmistavassa sähköteollisuudessa käytettiin 
mittareita, joiden mittausalue on 0,01 - 100 µT. Joissakin näistä mittauksista kuitenkin mitatut arvot 
ylittivät 100 µT, jolloin mittausalueena olisi tarvinnut olla 0,1 – 1000 µT. Tämän tähden joidenkin 
työtekijöiden kohdalla yksittäisen suuren mittausarvon kohdalla mittari ei ole pystynyt mittaamaan 
tarkkaa arvoa. Tätä ei osattu arvata mittaussuunnitelmaa tehtäessä. 

Mittausten aikana, kun huomattiin yksittäisten isojen mittaustulosten esiintyminen, pyrittiin 
tarkemmin selvittämään arvojen todenmukaisuus. Arvoja tutkittiin tarkemmin mittauspäiväkirjan ja 
katselmusmittauksen avulla. Kaikkia arvoja ei ollut mahdollista selvittää, mutta tehtyjen selvitysten 
perusteella näyttää sille, että ne ovat todellisia mittaustuloksia. Niitä ei vaan ole aikaisemmin 
huomattu hetkellismittauksia tehtäessä, koska ilmeisesti tavallista isommalle kentälle altistutaan 
pienillä alueilla ja kenttä vaimenee nopeasti työntekijän etääntyessä paikasta. 

Vertailtaessa työaika ja vapaa-aika altistuksia ei voida havaita mitään suuria eroja näiden jaksojen 
välillä. Yleensä mittaustulokset ovat olleet tasoa alle 1 µT, useimmiten jopa alle 0,1 µT. Yksittäisiä 
isompia arvoja löytyy sekä vapaa-ajan että työajan mittauksista. 

6.2 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajan altistukseen kuuluu kaikki toiminta, joka ei ole työtä. Erilaisia altistusympäristöjä ovat 
kodin yleisaltistus, kodinkonealtistus, vaapaa-ajan aktiviteettialtistus ja matkustusaltistus. Vapaa-
ajan altistus on hyvin erityyppistä erilaisissa ympäristöissä, joten kokonaisaltistusta on vaikea 
arvioida. 

Kokonaisuutta voi arvioida sen mukaan, kuinka paljon ihminen ylipäätään on kotona ja työssä. 
Eniten aikuisella työssä käyvällä ihmisellä kuluu aikaa työssä ja kotona, joten myös tässä 
tutkimuksessa painottuivat kodissa ja työpaikalla tapahtuvat vapaa-ajan mittaukset. 

Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei ole tehty, koska aineisto on puutteellista. Yksilölliset erot 
ovat suuria, esimerkiksi jääkiekko-ottelussa ja konsertissa istumapaikan sijainti vaikuttavat 
huomattavasti tuloksiin. Juoksulenkillä altistuminen riippuu reittivalinnasta. Myös matkustuksessa 
eri kulkuvälineen valinnalla on suuri vaikutus tuloksiin. Junamatkustuksen aikana tehtiin mittauksia 
kaksi kertaa, suurin arvo oli 1,66 µT. Lentokoneessa nousun ja laskun aikana mittausta ei saa tehdä, 
koska kaikki elektroniset laitteet on suljettava. Tästä syystä lentokoneen mittaaminen päätettiin 
jättää tutkimuksen ulkopuolelle. Kokonaisuutena matkustamiseen liittyvä altistumisen mittaaminen 
jäi muutenkin melko puutteelliseksi, koska muun muassa metroja ja raitiovaunuja ei ole tutkittu. 

Joissakin kodinkonealtistuksen mittauksissa mitattiin odotettua suurempia arvoja. Esimerkiksi 
yhdessä ruuanlaittomittauksessa mitattiin vatkaimen käytössä muihin laitteiden käyttötilanteisiin 
verrattuna suuria magneettikenttäarvoja (maksimi 39,3 µT). Vatkainta käytettäessä vyölaukussa 
oleva magneettikenttämittari saattaa olla kuitenkin jopa kiinni mitattavassa laitteesta, joten tällainen 
altistusmittaus ei varmuudella anna luotettavaa kuvaa altistuksesta. 

Kokonaisuutena vapaa-ajan altistustasot jäivät yleensä tasolle (0 – 0,1 µT) alle 0,1 µT. Lähinnä 
yksittäiset kentät aiheuttivat yleistasosta erottuvia suurempia arvoja. 

6.3 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmämittaukset aloitettiin neljä vuorokautta kestävänä mittauksena. Näin pitkään 
mittaukseen oli kuitenkin vaikea saada koehenkilöitä. Mittauksesta saatujen kokemusten perusteella 
mittausaika ei saa olla kovin pitkä. Yhden vuorokauden kestävään mittaukseen löytyi koehenkilöitä 
paljon helpommin. 

Osa-aikatyössä työaikainen altistus jää lyhyeksi täyttä työaikaa tekevään kolleegaansa verrattuna 
työn luonteen takia. Toisaalta myös osa-aikatyössä voidaan työtehtävissä käyttää jotakin 
sähkölaitetta, jolloin magneettikenttä, jolle osa-aikainen työntekijä altistuu, voi olla suhteellisen 



suuri. Tämän projektin puitteissa ei ollut mahdollista ottaa erilaisia työaikoja huomioon, mutta ne 
on tarkeä huomioida työaltistusta arvioitaessa. 

Lasten altistusta ei mitattu lainkaan, sillä mittarin käyttö on hankalaa. Koska aikuisille tehdyistä 
mittauksista lähes viidennes epäonnistui, katsottiin lapsille tehtävän mittauksen olevan vielä 
hankalampaa. 

Kaikkien tässä tutkimuksessa tehtyjen altistusmittausten perusteella näyttää sille, että mahdollisia 
magneettikentille altistumista koskevia suosituksia on tulevaisuudessa vaikea soveltaa käytäntöön, 
jos tarkastellaan ihmisten altistumista pitkäaikaismittausten mukaan. Monissa mittauksissa on 
esiintynyt hetkellisiä isompia mittaustuloksia ja mikäli niitä ei rajata mitenkään pois, voidaan 
helpostikin ylittää suositusarvot. Näin ollen altistuksen määrittelyä on tärkeä jatkossa edelleen 
kehittää käytännön tarpeita vastaavaksi. 
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1 JOHDANTO
Sähkö- ja magneettikentille altistumisesta on oltu kiinnostuneita siitä lähtien, kun syntyi epäilyjä 
sähkö- ja magneettikenttien mahdollisista terveysvaikutuksista. Altistumista on sinänsä vaikea 
tutkia, koska ihmiset oleskelevat erilaisissa paikoissa elämänsä aikana ja täysin kattavasti ei tätä 
koko elämän kattavaa altistusta voidaan seurata. Jokatapauksessa on tarkeää yrittää selvittää 
altistumista. 

Euroopan unionin neuvosto (EU) on julkaissut suosituksen väestön sähkömagneettisille kentille (0 
Hz - 300 GHz) altistumisen rajoittamiseksi. Suositus perustuu ICNIRP:n (International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection) suositukseen väestön altistuksen enimmäisarvoista, jonka 
mukaan 50 Hz kentille altistumisen enimmäisarvot ovat väestölle 5 kV/m ja 100 mT ja 
työntekijöille 10 kV/m ja 500 mT. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päivittää 
parhaillaan vanhaa STM:n päätöstä ionisoimattoman säteilyn enimmäisarvoista. Tavoitteena on 
myös antaa väestön altistuksen suositusarvot pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille. 

Euroopan unionin neuvoston suosituksen tähden on syntynyt selvä tarve tutkia, minkälaisille 
kentille ihmiset altistuvat käytännössä ja miten altistumista voitaisiin määrittää. 

Tampereen teknillisessä korkeakoulussa (TTKK) on tutkittu sähköjärjestelmien pientaajuisia sähkö- 
ja magneettikenttiä jo pitkään. Alkuvaiheessa tutkimukset suuntautuivat sähkö- ja magneettikenttien 
terveysvaikutuksiin. Tutkimuksen painopiste on vuosien myötä siirtynyt kuitenkin yhä enemmän 
teknisten aiheiden suuntaan, kuten pientaajuisten magneettikenttien tekniseen mittaamiseen ja 
laskentaan sekä kenttien aiheuttamiin häiriöihin ja kenttien vähentämiseen. 

TTKK:ssa on ollut käynnissä projekti "Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien 
vähentämiseksi sähkön siirrossa ja jakelussa” 1.6.1998 - 31.12.2000 välisen ajan. Hankkeessa on 
keskitytty kahteen aihealueeseen: kiinteistömuuntamoiden magneettikenttien pienentämiseen sekä 
sähkö- ja magneettikenttämittausten laadun parantamiseen. 

Osana aluetta ”Sähkö- ja magneettikenttämittausten laadun parantaminen” on kirjoitettu tämä 
raportti. Sen tavoitteena on ollut lähinnä etsiä erilaisia menetelmiä tutkia altistumista ja kokeilla 
käytännössä altistumisen mittaamista. Mitään täysin kattavia ratkaisuja ei ole ollut tarkoituksena 
kehittää, koska aikaisempia tutkimuksia altistuksen määrittelystä ei ole laajasti tehty, ja yhden 
tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista käsitellä kaikkia altistumistilanteita. 

Tässä raportissa on ensin esitelty, minkälaisia tuloksia aikaisemmissa altistustutkimuksissa on saatu 
ja sen jälkeen on kuvattu, miten TTKK:ssa on altistumismittauksia toteutettu ja minkälaisia tuloksia 
on saatu. Lopuksi on esitetty kokeilun perusteella johtopäätöksiä siitä, miten jatkossa asiaa 
voitaisiin edelleen kehittää ja soveltaaa käytäntöön. 



1.1 Mittaamista koskevia standardeja
Tällä hetkellä pientaajuisille magneettikentille altistumiseen liittyviä kansainvälisiä standardeja 
valmistellaan useissa työryhmissä. IEC:llä on voimassa oleva altistumista koskeva standardi. 
Standardissa IEC 61786 kuvataan melko yleisellä tasolla altistumisen mittaamista. Yleisiä 
pientaajuisten magneettikenttien mittausperiaatteita on kuvattu standardissa IEEE Std 1460-1996. 
Mittausperiaatteet määrittävät myös altistumisen mittaamista. /7,6/ 

IEEE Std 1460-1996 sisältää kuvauksen kvasistaattisten magneettikenttien ominaisuuksista. 
Standardissa esitetään ohjeita magneettikenttämittarien ominaisuuksista, tyypillisten mittausten 
tavoitteet kenttien kuvaamiseksi ja menetelmät niiden toteuttamiseksi. /7/ 

IEC 61786 standardi sisältää vastaavia asioita kuin IEEE-standardi, mutta erityisesti 
ihmisaltistuksen kannalta tarkasteltuna. Standardissa asetetaan vaatimukset mittausvälineille ja 
annetaan ohjeita mittauksiin. Standardissa käsitellään pysyvän tilan kvasistaattisten 
magneettikenttien tehollisarvojen mittaamista rajoittuen taajuusalueelle 15 Hz - 9 kHz. 
Mittausalueissa rajoitutaan magneettikentällä 100 nT - 100 µT. Standardissa käsitellään itse 
mittausten lisäksi myös mittarien kalibrointia. /6/ 

Kumpikaan standardi ei anna yksityiskohtaisia ohjeita mittaustapojen ja -menetelmien suhteen, 
koska mittausympäristöt ja mittausten tavoitteet poikkeavat toisistaan paljon. Ihmisten altistusta 
tarkasteltaessa on olennaista huomioida mittausta suunniteltaessa, millä alueilla ja kuinka kauan 
ihmiset mahdollisesti oleskelevat. IEC standardin mukaan tulisi huomioida mittausten sijainti 
suhteessa ihmiseen, esimerkiksi pään, vartalon tai lantion alueella. /6/ 

2 MAGNEETTIKENTÄT JA NIILLE ALTISTUMINEN
Sähkö- ja magneettikentät ovat osa sähkömagneettisen säteilyn spektriä. Kuitenkin 
sähköjärjestelmän aiheuttamasta ionisoimattomasta sähkömagneettisesta säteilystä ei yleensä 
käytetä sanaa säteily, vaan puhutaan sähkö- ja magneettikentistä, sillä 50 Hz taajuudella 
aallonpituus λ on hyvin suuri (λ=6000 km) ja Planckin vakion ja taajuuden avulla laskettu fotonin 
energia (3,31×10-32 J) merkityksettömän pieni verrattuna molekyylien sidosenergioihin tai niiden 
lämpöenergiaan /11,14/. Kuvassa 2.1. on esitetty koko sähkömagneettisen säteilyn spektri. 

Kuva 2.1 Sähkömagneettisen säteilyn spektri. 50 Hz kentät ovat lähes yksinomaan ihmisen 
kehittämien teknisten laitteiden aiheuttamia.

2.1 Magneettikentän ominaisuuksia
Sähkövarausten liike eli sähkövirta synnyttää ympärilleen magneettikentän. Pitkässä suorassa 
johtimessa kulkevan sähkövirran I aiheuttama magneettikentän voimakkuus H etäisyydellä r 
johtimesta on 

(1)

Magneettikentän voimakkuus ilmoitetaan ampeereina metriä kohti (A/m). Magneettikenttä voidaan 
kuvata myös toisella suureella, jota kutsutaan magneettivuon tiheydeksi. Magneettivuon tiheys B 
riippuu väliaineesta ja magneettikentän voimakkuudesta H seuraavasti 

B=µH=µ0µrH (2)
missä µ on väliaineen permeabiliteetti,

µο on tyhjön permeabiliteetti (4πx10-7 H/m) 
ja
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µr on väliaineen suhteellinen permeabiliteetti.
Magneettivuon tiheyden yksikkö on tesla (T). Kudosten magneettisia ominaisuuksia kuvaava 
suhteellinen permeabiliteetti µr on melko tarkasti 1, joten biologisen materiaalin permeabiliteetti on 
lähes sama kuin tyhjön (µ ≈ µο). Tästä seuraa, että magneettikenttään viety epämagneettinen 
kappale ei muuta alkuperäistä kenttää kuten sähkökentän tapauksessa. Sähkökentälle tyypillistä 
deformaatiovaikutusta ei tapahdu. 

Vain ferromagneettisten materiaalien kuten raudan, nikkelin ja koboltin permeabiliteetti poikkeaa 
niin paljon tyhjön permeabiliteetista, että merkittävää deformaatiota tapahtuu. Magneettikenttä ei 
myöskään vaimene tavallisissa rakennusmateriaaleissa. 

Magneettikentän voimakkuutta H = 1 A/m vastaa ilmassa yhtälön 2 perusteella magneettivuon 
tiheys B = 1,26×10-6 T = 1,26 µT. 

Myös magneettikenttää voidaan kuvata kenttäviivoilla. Jos suoran, pitkän johtimen virta on 1000 A, 
magneettivuon tiheys B 1 metrin etäisyydellä on 200 µT (kuva 2.2.). 

Kuva 2.2 Suoran virtajohtimen ympärillä esiintyvä magneettikenttä (B on magneettivuon tiheys, 
I on johtimessa etäisyydellä r kulkeva virta).

Muuttuvalla magneettikentällä on kyky indusoida väliaineeseen sähkökenttä. Tämä sähkökenttä 
puolestaan aiheuttaa johtavassa väliaineessa sähkövarausten liikkeen eli sähkövirran, jonka 
aiheuttama magneettikenttä pyrkii vastustamaan ulkoisen magneettikentän muuttumista. 
Indusoituneita virtoja kutsutaan pyörrevirroiksi. Tämän ilmiön yhteydessä energiaa muuttuu myös 
lämmöksi. Ilmiö on sitä voimakkaampi, mitä nopeammin magneettikenttä muuttuu eli mitä 
suuremmasta taajuudesta on kysymys. 50 Hz taajuudella esimerkiksi kudoksiin indusoituneet virrat 
ovat erittäin pieniä. 

Magneettikenttä on suoraan verrannollinen johdon virtaan nähden. Johdon kuormituksen (virran) 
vaihteluista johtuen myös kentän taso johdon ympäristössä vaihtelee ajan suhteen (IEEE, 1988). 
Magneettikenttää onkin käsiteltävä ajasta riippuvana tilastollisena suureena. Keskimääräistä kenttää 
ei voida määrittää hetkellisillä mittauksilla tai laskelmilla yhtä luotettavasti kuin sähkökentän 
tapauksessa. Toisaalta deformoitumisilmiö ei aiheuta normaalitilanteissa magneettikentän 
määrityksessä ongelmia. 

2.2 Aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia magneettikenttäaltistuksesta
Magneettikentille altistumista on tutkittu kokonaisuudessaan melko vähän. Altistumista on arvioitu 
varsin paljon osana epidemiologisia tutkimuksia, mutta laajoja, koko väestöä koskevia 
altistusmittauksia ei ole tehty. Seuraavassa esitellään erilaisia tutkimuksia, joissa on pyritty 
selvittämään altistumista. 

2.2.1 Sähkö- ja magneettikentät sähkönsiirrossa
Osana terveysvaikutustutkimusta tutkittiin 27 työntekijän altistuminen sähköjärjestelmien 
aiheuttamille sähkö- ja magneettikentille erilaisissa ympäristöissä; 110 kV, 220 kV ja 400 kV 
sähköasemat ja 110 kV voimansiirtojohdot. Työntekijät tekivät mittausten aikana normaaleja 
työtehtäviään. Mittauksien suorittaja kirjasi työntekijän sähkö- ja magneettikenttäaltistuksen. 
Mittaustulokset on esitetty taulukossa 2.1. Sähkökentän suurin mitattu arvo oli 11,2 kV/m ja 
magneettikentän suurin mitattu 15,43 µT. 

Taulukko 2.1 Esimerkkimittaustuloksia työntekijöiden sähkö- ja magneettikenttäaltistuksesta 
erilaisissa työympäristöissä. /12/

Työn kuvaus (työntekijöiden määrä) Sähkökenttä E, Magneettikenttä B,
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kV/m µT
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (3) 0,35 - 1,12 1,72 - 3,47
Kaapelien asennus, lähellä 110 kV kytkinkenttää ja johtoa, 
(1)

0,35 1,97

Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,87 2,66
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,85 - 0,87 2,64 - 2,66
Muuntajakentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 1,3 2,11
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,14 0,57
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,85 2,64
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,14 - 0,26 0,97 - 1,02
Kytkinkentän laajennus, 110 kV ja 400 kV sähköasema, (1) 2,78 - 10,21 2,40 - 10,92
Kytkinkentän kunnossapito, 220 kV kytkinkenttä, (2) 5,57 - 7,44 4,42 - 6.89
Kytkinkentän laajennus, 110 kV ja 400 kV kytkinkenttä, (1) 2,78 - 11,2 2,40 - 16.2
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,54 1,90
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,54 1,90
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,58 2,01
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,55 2,01
Aseman laajennus, 110 kV sähköasema, (1) 2,95 2,20
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (1) 1,53 - 8,45 1,43 - 10,92
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (1) 1,53 - 8,64 1,43 - 10,92
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 7,26 - 8,64 6,16 - 15,43
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 7,21 - 9,18 6,30 - 10,93
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 6,83 - 8,62 4,74 - 8,71
2.2.2 Sydämentahdistinta käyttävät työntekijät sähkömagneettisessa ympäristössä
Tässä tutkimuksessa tutkittiin sähkö- ja magneettikenttäaltistusta työntekijöiltä (n=10), joilla oli 
sydämentahdistin tai elimistöön sijoitettava rytminsiirtolaite. Kentät oli mitattu etukäteen, jotta 
voitiin taata potilaille työympäristön olevan vaaraton ennen työn aloittamista. Mittaukset tehtiin 
pitkäaikaismittarilla Radians Innova ML-1 ja hetkellismittarilla Holaday Industries HI-3604. 
Taulukossa 2.2 on esitetty työtehtävät ja mitatut magneettikentät. /15/ 

Taulukko 2.2. Mittaustuloksia sähkö- ja magneettikentistä esimerkkitöissä. Työntekijöillä oli 
tahdistin tai rytminsiirtolaite. /15/

Työ/Työpaikka Lähde Magneettikenttä B, µT Sähkökenttä E, kV/m
Autokorjaamo Hiomakone 200 0,2
Hitsaamo Hitsaus 5000 0,05
Sähköasema Generaattorit 200 - 300 0,002 - 0,04
Generaattorin testaus Kaapelit 100 - 600 0,05
Ainetta rikkomaton testaus
(Non-destructive testing)

Magnetointiväline 300 - 1000 0,11

Terästehdas, tarkastus Valokaariuuni 1000 0,2
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Ratatyö Kaapelit 2 - 10 2,0
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sähkö- ja magneettikentät voivat olla ongelma ja aiheuttaa 
häiriöitä sellaisissa ympäristöissä, joissa altistuksen suositusarvot ylitetään. ICNIRP:n altistuksen 
suositusarvot on ylitetty; hitsaamossa (5000 µT), generaattorin testauksessa (100 - 600 µT), ainetta 
rikkomattomassa testauksessa (300 - 1000 µT) ja terästehtaassa (1000 µT). Hitsaus perustuu 
hitsauslaitteen kautta menevän suuren virran aiheuttamaan lämpövaikutukseen. Virta aiheuttaa 
taulukossa esitetyn 5000 µT magneettikentän. 

2.2.3 Työntekijöiden altistus suurjännitejärjestelmien 50 Hz sähkö- ja magneettikentille
Hetkelliset sähkö- ja magneettikenttämittaukset
Mäkinen ym. /13,16/ ovat mitanneet sähköasemien ja voimalaitosten sähkö- ja magneettikenttiä 
työskentelytiloissa. Esimerkkejä voimalaitoksen ja sähköaseman magneettikenttien 
mittaustuloksista on esitetty taulukossa 2.3. /13,16/ 

Taulukko 2.3. Esimerkkimittaustuloksia voimalaitoksen ja sähköaseman magneettikentistä. /
13,16/

Mittauspaikka
Mittauspisteiden
lukumäärä

Magneettikenttä B, µT
Maksimi Minimi Keskiarvo Keskihajonta

Magnetointihuone 10 14 1 7 4
Generaattori 10 35 7 23 11
Putkikisko 8 53 42 51 4
Konekatkaisija 4 156 148 153 3
400 kV hoitokäytävä 8 28 7 15 7
Päämuuntaja 12 64 7 28 20
6 kV sisäkytkinlaitos 8 37 1 13 13
0,4 kV sisäkytkinlaitos 8 6 0,5 2 2

Taulukon 2.3 mittaukset tehtiin 15 kV:n jännitetasolla. Lähellä muuntajaa olevat mittauspisteet 
olivat yhden metrin etäisyydellä muuntajasta ja yhden metrin korkeudella maasta. 

Pitkäaikaismittaukset
Mäkinen ym. /13,16/ ovat tehneet pitkäaikaismittauksia sähköasemilla ja voimalaitoksissa. Tässä 
tutkimuksessa oli mukana 93 vapaaehtoista työntekijää. Työntekijät oli jaettu neljään ryhmään 
heidän työpaikkkansa ja työkuvauksensa mukaan. Ryhmät olivat valvomo-, voimalaitos-, 
sähköasema- ja voimajohtotyöntekijät. Jokaisella työntekijällä oli muutaman päivän ajan mittari, 
joka mittasi koko ajan sähkö- ja magneettikenttiä. 

Tässä tutkimuksessa neljän työntekijäryhmän altistusmittaukset tehtiin taskussa kannettavalla 
IREQ-annosmittarilla. Annosmittaria kannettiin rintataskussa tai vastaavassa paikassa, joten 
kaikkien mittausten tulkintaan käytettiin vahvistuskerrointa 2,5 mittaajan vaikutuksen 
poistamiseksi. Jälkeenpäin mittaustulokset vietiin tietokoneelle mittaustulosten analysointia varten. 
Sähköasemien mittaustulosten keskiarvot on laskettu 12 työntekijän ryhmältä ryhmän 
keskimääräisenä altistuksena. Muilla työpaikoilla mittaustulosten keskiarvot on laskettu kaikkien 
mittauksiin osallistujien tulosten keskiarvona. Eri ryhmien sähkö- ja magneettikenttien 
mittaustulosten päivittäiset keskiarvot on esitetty taulukossa 2.4 /13,16/. 

Taulukko 2.4. Eri työntekijäryhmien sähkö- ja magneettikenttämittaustulosten keskiarvot ja 
suurimmat arvot. /13,16/

Ryhmä Mittauspaik- Mitatut työ- Magneettikenttä B, µT Sähkökenttä E, kV/m
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(henkilöiden 
määrä) kojen määrä tunnit, h keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi

Valvomo (9) 4 255 0,9 75 0,013 1,5
Voimalaitos (45) 10 1000 1,5 150 0,019 6
Sähköasema (20) 14 515 1,4 >400 0,084 24
Voimajohto
(110-400 kV) (19)

6 495 2,6 75 0,58 48

Pitkäaikaismittaustulokset osoittivat, että sähköasemilla ja lähellä kaapeleita sähkökenttäaltistuksen 
suositussarvot (10 kV/m 50 Hz:llä) ylittyivät ajoittain. Ryhmään voimajohtotyöntekijät kuului 110 – 
400 kV johdoilla työskenteleviä johtoasentajia. Asennustöissä mitattu suurin arvo oli 48 kV/m. 
Tulosten keskiarvot pysyivät suositusarvojen alapuolella. 

2.3 Altistuminen voimajohtojen kentille
Helsingin Yliopiston kansanterveystieteen laitos ja Imatran Voima Oy (IVO) selvittivät 
suomalaisten altistumista 110-400 kV voimajohtojen magneettikentille tutkiessaan voimajohtojen 
lähellä asuvien syöpäriskiä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten paljon rakennuksia sijaitsi 
voimajohtojen läheisyydessä, miten rakennukset sijaitsivat johtoihin nähden ja millaisia 
magneettikenttiä voimajohdoista niihin ja ympäristöön aiheutui /5/. Rakennuksiin lasketut 
magneettikentät liitettiin asukkaisiin syöpärekisteritutkimusta /17/ varten. Tutkimus toteutettiin 
yhdistelemällä voimajohto-, rakennus- ja henkilörekistereitä. Tutkimuksessa mukana olleen 
johtoverkon pituus oli noin 90 prosenttia Suomen kantaverkon johtopituudesta vuonna 1989 /4/. 

Keskimääräinen vuosittainen magneettikenttä laskettiin johtojen kuormitushistoria- ja tyyppitietojen 
perusteella vuosilta 1970 - 1989. Rakennusten magneettikentät yhdistettiin asukkaisiin. Näin saatiin 
385000 altistuneiden henkilöiden perusjoukko. Perusjoukko oli kooltaan noin 7 prosenttia koko 
tutkimusjakson väestöstä ja siihen kuuluivat henkilöt, jotka jonakin vuonna olivat asuneet 
rakennuksessa, johon oli laskettu vähintään 0,01 µT keskimääräinen magneettikenttä. 

Tutkimuksen mukaan voimajohtojen lähellä on suhteellisen vähän rakennuksia ja niihin johdoista 
aiheutuneet magneettikentät ovat yleensä pieniä. Kuvassa 2.3 on esitetty rakennusten lukumäärät 
110 - 400 kV johtojen läheisyydessä sekä niiden voimajohtoperäiset keskimääräiset magneettikentät 
vuodelta 1989. Johtojen välittömässä läheisyydessä rakennustiheys on pieni. Noin 5600 
rakennuksessa (10%) voimajohdon aiheuttama keskimääräinen magneettivuon tiheys ylitti 0,1 µT ja 
yli 0,1 µT rakennuksissa asui noin 16000 henkiloä. Yli 1 µT magneettikentässä sijaitsevia 
rakennuksia havaittiin 400. Noin 500 henkilöä altistui yli 1 µT keskimääräiselle kentälle 
asunnossaan /5/. 

Kuva 2.3 Alle 200 m päässä johdoista sijaitsevien rakennusten jakautuminen etäisyyden ja 
keskimääräisten magneettivuon tiheyksien suhteen vuonna 1989. /5/

Vuosien 1970-1989 välisenä aikana noin 23000 henkilöllä vuoden keskimääräinen altistuminen 
ylitti 0,1 µT jonakin vuonna, jolloin henkilö asui voimajohdon läheisyydessä. Kuvassa 2.4 on 
esitetty henkilöiden kertymä magneettivuon tiheyden suhteen. 

Kuva 2.4. Henkilöiden kertymä magneettivuon tiheyden suhteen vuonna 1989. /5/
Voimajohtojen läheisyydessä asuvien henkilöiden magneettikenttäaltistukseen vaikuttaa myös se, 
missä he liikkuvat ja rakennusten altistuminen ei kuvaa heidän kokonaisaltistumistaan. 

3 MAGNEETTIKENTILLE ALTISTUMISMITTAUKSET
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Altistusmittauksissa on tavoitteena selvittää, minkä suuruisiin kenttiin väestö, työntekijäryhmä tai 
yleisö altistuu, tai selvittää vuontiheyden annosta. Työntekijän työperäistä altistusta tai yleisön 
altistusta voidaan mitata pitkäaikaismittarilla. Altistusta voidaan myös arvioida, kun tunnetaan 
tiloissa vallitseva kentän taso hetkellismittauksin ja tiedetään kohdehenkilön sijainti eri aikoina. /8/ 

3.1 Altistusmittaus pitkäaikaismittarilla
Altistusmittaus voidaan suorittaa pienellä kannettavalla mittarilla, joka mittaa tutkittavat 
kenttäparametrit. Altistusmittari tallentaa vuontiheysmittausten tulokset, yleensä magneettivuon 
tiheyden resultanttiarvon muistiinsa. Mittauksen jälkeen aineisto puretaan tietokoneelle. Mittaria 
voidaan kantaa esimerkiksi vyölaukussa. Kuvassa 3.1 on esitetty mittausta, jossa mittari on 
sijoitettu vyölaukkuun. Mitattava henkilö pitää päiväkirjaa toiminnastaan eri aikoina. Päiväkirjaa ja 
mittaustuloksia voidaan sitten myöhemmin verrata. /8/ 

Kuva 3.1. Altistusmittaus vyölaukkuun sijoitetulla pitkäaikaismittarilla. /8/
Yksittäiset mittaukset voivat kestää muutamasta tunnista useisiin päiviin. Näytteenottovälille sopiva 
arvo määräytyy altistusmittauksen tavoitteiden ja mittauksiin käytettävän mittarin ominaisuuksien 
mukaan. Näytteenottovälin pituuteen vaikuttaa esimerkiksi se, arvioidaanko työtunteja, työpäiviä, 
työviikkoja vai kokonaisia viikkoja mittarien muistikapasiteetista riippuen. Välin valintaan 
vaikuttaa myös se, että suuremmilla näytteenottoväleillä yksittäiset lyhyet kenttäaltistukset saattavat 
jäädä kokonaan huomioimatta, mutta taas lyhyellä näytteenottovälillä mittarin muisti täyttyy 
nopeasti. 

Tällä mittauksella saadaan selville, miten kyseinen henkilö altistuu magneettikentille. Kattavampiin 
tutkimuksiin voidaan valita otos tietystä ihmisryhmästä, jota ryhmän sisällä voidaan vertailla 
esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan altistuksia. Toisaalta eri ryhmien välisiä tietoja voidaan vertailla 
keskenään. /1,2/ 

Yksittäisen henkilön altistukseen sisältyy paljon satunnaisia piirteitä. Koska henkilölle 
suoritettavassa pitkäaikaismittauksessa saadaan altistus ainoastaan mittausajalta, on suoritettu 
mittaus vain otos todellisesta altistuksesta. Tästä syystä altistusta tarkastellaan usein tilastollisin 
menetelmin. Altistumista tutkittaessa voidaan tarkkailla esimerkiksi keskimääräistä vuontiheyttä 
(keskiarvo, mediaani), kentän ajallista vaihtelua ja hajontaa, maksimialtistusten suuruutta, tietyn 
vuontiheyden ylittävää aikaa tai kumulatiivista annosta eli altistusajan ja vuontiheyden tuloa /10/. 
Kuvassa 3.2 on esitetty esimerkki altistusmittauksen tuloksesta viikon mittauksen aikana. 

Kuva 3.2. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus viikon mittauksen aikana. /8/
Kuvassa 3.3 on esitetty mittarin ohjelman tuottama koko aineiston mittaustulosten jakaumasta 
kymmenen prosentin jaolla oleva histogrammi ja tilastollisia arvoja. 

Kuva 3.3. ML-1 ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista. /8/
Edellä esitetyssä kuvassa 3.3 tilastollisina tunnuslukuina on esitetty mittauksen suurin arvo (max. 
value), pienin arvo (min. value), mediaani (median), aritmeettinen keskiarvo (mean), keskihajonta 
(Std. dev.), 25%-arvo (L. Q. = lower quartile; arvoista 25% tätä arvoa pienempiä), 75%-arvo (U. Q. 
= upper quartile) ja ajan suhteen integroitu annos (integrated dose). Tulokset on saatu 
pitkäaikaismittariin liittyvällä ohjelmistolla. 

3.2 Altistuksen arviointi hetkellismittausten perusteella
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Altistuksen määrittäminen hetkellismittauksin voidaan tehdä laskemalla koehenkilön 
kenttäaltistuksesta aikapainotettu keskiarvo, TWA (time weighted average). Sen määrittäminen 
tapahtuu suorittamalla tilamittaus niistä huoneista tai työpisteistä, joissa mitattava henkilö viettää 
osan päivästä. Tämä voidaan tehdä viiden pisteen menetelmällä josta lasketaan keskiarvo (Bi). /3/ 

Lisäksi mitattava henkilö pitää mittausajasta päiväkirjaa, josta selviää kussakin huoneessa vietetty 
aika (ti). Lisäksi päiväkirjasta selviää se aika, jota ei ole vietetty mitatuissa paikoissa. Tämä aika 
aiheuttaa TWA:han epätarkkuutta. 

Jokaisen tilan osalta keskiarvo ja siellä vietetty aika kerrotaan keskenään ja tulon arvot lasketaan 
yhteen, jolloin saadaan mitattavan henkilön magneettikenttäannos tarkasteluaikana. Kun tämä 
kokonaisannos jaetaan tarkasteluajalla, saadaan aikapainotettu keskiarvo. Aikapainotettu keskiarvo 
saadaan yhtälöllä: 

(4)

missä ti on paikassa i vietetty aika ja

Bi on paikan i magneettivuon tiheys.
Esimerkiksi on laskettu TWA, kun aikuinen henkilö oleskelee kuvan 3.4 omakotitalossa lauantain 
ajan. Omakotitalossa on mitattu TWA:n laskemiseen tarvittava magneettikenttäarvo. 
Magneettikenttämittaus on tehty mittaamalla jokaisesta huoneesta magneettikenttä viidestä pisteestä 
ja laskemalla niistä keskiarvo. Mittauspisteet ovat huoneen keskellä ja huoneen kulmien avulla 
määritettävien diagonaalien neljänneksien kohdalla. 

Kuva 
3.4.

Omakotitalon huoneiden mittauspisteet. Mitatuissa huoneissa käytössä olleet laitteet 
olivat: A jääkaappi/pakastin, B liesi, C mikroaaltouuni, D leivänpaahdin, E televisio, F 
videopeli, G sähköurut, H CD-soitin, I matkapuhelimen laturi, J pöytälamppu ja K radio

Tarkasteltavan aikuisen henkilön viettämät ajat omakotitalon tietyissä tiloissa saatiin mitattavan 
henkilön omista arvioista. TWA:n laskentaan liittyvät lukuarvot on esitetty taulukossa 3.1. 

Taulukko 3.1. Om.akotitalon magneettivuon tiheydet eri huoneissa ja huoneissa vietetyn ajan 
arvio.

Huone Magneettikenttä, B
Keskiarvo, µT Huoneessa vietetty aika,h

Keittiö 0,07 3
Olohuone 0,09 6
Työhuone 0,05 3
Makuuhuone I 0,03 8

Taulukossa 3.1 esitetyt magneettikenttämittaukset on tehty asunnossa sellaisen virtakuormituksen 
aikana, joka oli mittauspaikalle tultaessa. Sähkölaitteita ei ole sammutettu eikä niitä ole kytketty 
mittauksen ajaksi. Huoneessa vietetty aika perustuu mittausesimerkissä mitattavan henkilön 
arviointiin. Asunnon sisätiloissa on vietetty 20 tuntia ja neljä tuntia muualla. 

Taulukon 3.1 arvot sijoitetaan yhtälöön 4 seuraavasti 
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Arvojen perusteella saatiin aikapainotetuksi keskiarvoksi 0,06 µT. 

Aikapainotetulle keskiarvolle voidaan laskea myös tyypin B epätarkkuus seuraavalla yhtälöllä 

(5)

missä
 on asunnosta poissaoloaika,

 on epätarkkuus huoneissa vietetyissä ajoissa,

 on magneettivuon tiheyden mittausepätarkkuus ja

 on magneettivuon tiheyden keskiarvo eri huoneista.
Kun epätarkkuus huoneissa vietetyissä ajoissa on yksi tunti, asunnon tilojen ulkopuolella vietetty 
aika on neljä tuntia ja magneettivuon tiheyden mittauksen epätarkkuus on 0,02 µT, saadaan 
epätarkkuudeksi 55%. 

Epätarkkuus on laskettu koko vuorokaudesta (24 h), koska tavoitteena oli määrittää altistus koko 
päivältä. Jos tavoitteena olisi ollut altistumisen määritys kotona, olisi epäyhtälön keskimmäisessä 
osassa ensimmäisen ja toisen termin nimittäjässä käytetty 24 tunnin asemasta 20 tuntia. 

Kun mittaustulos kerrotaan saadulla epätarkkuudella, saadaan tyypin B epätarkkuudeksi 0,04 µT. 
Mittaustulos voidaan siten esittää muodossa 0,06 ± 0,04 µT. 

4 ALTISTUSMITTAUSTEN TOTEUTUS KÄYTÄNNöSSÄ
4.1 Altistustilanteiden määrittäminen
Altistus voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin sen mukaan, missä altistuminen tapahtuu, esimerkiksi 
vapaa-ajan altistus tai työaltistus. Lisäksi asiaa voidaan tarkastella henkilöryhmittäin. Tässä 
projektissa altistustilanteet ja koehenkilöt ryhmiteltiin työaltistukseen ja vapaa-ajan altistukseen. 
Lisäksi tarkasteltiin altistusta henkilöryhmittäin. 

Työaltistuksessa tutkimuksen kohteeksi valittiin teollisuuden työympäristöjä (sähköyhtiöt, 
metalliteollisuus, paperiteollisuus ja valmistava sähköteollisuus), joita ei ole aikaisemmin laajasti 
tutkittu. 

Vapaa-ajan altistumisen kohtaan yritettiin löytää erilaisia altistustilanteita, jotka ovat myös 
ajallisesti eripituisia. Tällaisia altistustilanteita ovat muun muassa kodin yleisaltistus, 
kodinkonealtistus, kodin ulkopuoliset harrastukset ja matkustus. Kodin ulkopuolisiin harrastuksiin 
kuuluvat muun muassa urheilu, kulttuuri, opiskeluharrastus, eläinharrastus ja kesämökkeily. 
Matkustamiseen liittyviä altistuksia käsiteltiin muun muassa junalla, autolla, laivalla tai 
lentokoneella matkustettaessa. 

Kuten edellä mainittiin, yhtenä lähestymistapana on tarkastella altistumista henkilöryhmittäin. 
Tällaisia ryhmiä ovat työikäiset, eläkeläiset, lapset ja opiskelijat. Työikäisiin luetaan mukaan 
normaalia työaikaa noudattavien työntekijöiden lisäksi vuorotyöntekijät, pätkätyöntekijät, osa-
aikatyöntekijät ja työttömät. Opiskelijoiksi on määritelty henkilö, jonka opiskelu on täysipäiväistä 
ja se kestää yli yhden kuukauden. 

Näiden eri ryhmien osalta on tehty mittauksia. Kuitenkin tutkimuksen mittaukset on priorisoitu niin, 
että ensisijaisesti on yritetty saada teollisuuden työntekijöiden mittauksia ja muita mittauksia on 
tehty teollisuusmittausten välissä. 

Tutkimuksessa on ollut käytössä Radians Innova Ab:n ML-1 -pitkäaikaismittareita, joissa kolmen 
mittarin mittausalueet olivat 0,01 - 100 µT ja kahden mittarin 0,1 - 1000 µT. Mittaustarkkuus 
kaikissa mittareissa on ±10%. 

4.2 Työntekijämittaukset



Työntekijämittauksien tarkoituksena oli saada selville teollisuuden työaltistus ja vapaa-ajan altistus 
1 vuorokauden ajalta. Altistusmittaukset kestivät yhden vuorokauden. Työntekijämittauskohteiksi 
valittiin yhtiöitä, joiden kanssa TTKK on aikaisemminkin tehnyt yhteistyötä. Lisäksi Tampereen 
aluetyöterveyslaitokselta saatiin sellaisten yhtiöiden yhteystietoja, joissa oli suhtauduttu 
positiivisesti heidän tekemiin mittauksiin. 

Mittaukseen valittiin teollisuuden työympäristöistä sähköyhtiö sekä metalli-, paperi- ja valmistavaa 
sähköteollisuutta. Yhtiöt valittiin lähinnä Tampereelta tai naapurikunnista, jotta mittaajien ei 
tarvinnut matkustaa pitkiä matkoja mittausten aikana. Yksi yhtiö ei ollut läheltä Tampereetta. Siellä 
yhteyshenkilö hoiti mittaamisen. 

Alussa oltiin yhteydessä yhteensä 12 yhtiöön. Mittauksiin saatiin mukaan 6 yhtiötä: yksi 
sähköyhtiö, kaksi yhtiötä paperiteollisuudesta, kaksi yhtiötä metalliteollisuudesta ja yksi yhtiö 
valmistavasta sähköteollisuudesta. 

Ensimmäinen kontakti yritykseen tapahtui puhelimella. Myöhemmässä kanssakäymisessä käytettiin 
muitakin yhteydenpitokeinoja, kuten sähköpostia ja telefaxia. 

Ennen ensimmäistä yhteydenottoa yritettiin ottaa selville työsuojelupäällikön tai 
työsuojeluvaltuutetun nimi esimerkiksi puhelinluettelosta tai yhtiön internet -sivuilta. Jos tämä ei 
tuottanut tulosta, yleensä soitettiin yrityksen puhelinkeskukseen ja kysyttiin työsuojelupäällikköä tai 
työsuojeluvaltuutettua puhelimeen. 

Keskustelun aluksi työsuojelupäällikölle tai työsuojeluvaltuutetulle kerrottiin meneillä olevasta 
projektista ”Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön 
siirrossa ja jakelussa” ja annettiin yleistietoa siitä, mitä oli jo saatu aikaan ja mitä projektin edetessä 
tullaan vielä tekemään. Hänelle kerrottiin myös, millaisissa yrityksissä työntekijämittauksia on 
tarkoitus tehdä. Tämän jälkeen kysyttiin, olisiko heidän yrityksensä halukas lähtemään 
tutkimukseen mukaan. 

Jos työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu oli kiinnostunut tutkimuksesta, hänelle kerrottiin 
mittausten toteutuksesta. Mittauksesta kerrottiin, että se alkaa työajan alussa, koehenkilö kantaa 
mittaria mukanaan täyttäen työtehtävistään sekä vapaa-ajan tekemisistään mittauspäiväkirjaa ja että 
mittari haetaan pois seuraavana päivänä. Joissakin yrityksissä kiinnostus mittauksia kohtaan väheni, 
kun mittauksen kerrottiin sisältävän myös vapaa-aikana tapahtuvaa mittausta. Näissä yrityksissä ei 
haluttu ryhtyä vapaa-aikana tapahtuvaan mittaukseen, vaikka kerrottiin koehenkilöksi ryhtymisen 
olevan vapaaehtoista. 

Jos mittauksista oltiin yrityksessä edelleen kiinnostuneita, keskustelun päätteeksi sovittiin tulevasta 
yhteydenpidosta sekä siitä, missä aikataulussa mittauksiin voidaan ryhtyä. Puhelinkeskustelun 
jälkeen yritykseen toimitettiin mittaukseen liittyvää materiaalia telefaxina tai kirjepostina. 

Mittauksien ajankohta sovittiin tarkemmin seuraavassa yhteydenotossa työsuojelupäällikön tai 
työsuojeluvaltuutetun kanssa. Myös yhteyshenkilö sovittiin. Joissakin mittauksissa 
työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu toimi itse yhteyshenkilönä. Joissakin mittauksissa 
työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu valitsi yhteyshenkilön. 

Mittaukset tehtiin ML-1 -pitkäaikaismittareilla, joissa mittausalue oli kahdella mittarilla 0,1 - 1000 
µT ja kolmella mittarilla 0,01 - 100 µT sekä molemmissa mittaustarkkuus ±10%. Mittauksia 
aloitettiin maanantaista torstaihin ja ne purettiin seuraavana päivänä. Yhteyshenkilön avulla 
sovittiin mittauksiin halukkaiden henkilöiden mittausajankohdat. 

Maanantaina mittaukset pyrittiin aloittamaan heti työajan aluksi, koska mittaria ei tarvinnut 
tyhjentää. Muina mittausten aloituspäivinä edelliset mittaukset piti purkaa ennen uuden aloittamista. 

Yhteyshenkilö olivat näyttäneet mittauksiin liittyvän tiedotteen koehenkilöille etukäteen ja 
kertoneet myös mittauksesta yrityksen näkökulmasta. Ennen mittausta työntekijöille selitettiin 
mittauksen tarkoitus ja mitä päiväkirjaan pitää kirjoittaa. Nukkumaan mentäessä mittaria neuvottiin 
säilyttämään esimerkiksi yöpöydällä, mutta ei kuitenkaan minkään sähkölaitteen, esimerkiksi 



lampun tai kelloradion, välittömässä läheisyydessä. Sen lisäksi annettiin mittauksiin liittyvä tiedote 
koehenkilöille kirjallisesti. 

Ensimmäiseksi mittauspäiväkirjaan ja mittauspöytäkirjaan kirjattiin tiedot mittauksesta. 
Mittauspöytäkirjaan merkittiin mittaajan nimi, mittauksen numero, mittauksen aloituspäivä, mittarin 
kellonaika, koehenkilön kellonaika, mittauspaikka, mittarin tunnistetiedot ja näytteenottotaajuus. 
Näytteenottoväli oli mittauksissa 20 s. Mittauspäiväkirjaan merkittiin mittauksen numero. 

Koehenkilön nimestä ja mittauksen numerosta pidettiin erillistä listaa. Lista laitettiin lukittuun 
kaappiin sen jälkeen, kun yrityksessä saatiin kaikki mittaukset valmiiksi. Sen jälkeen 
koehenkilöiden nimiä ei käytetty, vaan heitä käsiteltiin mittauksen numeron avulla. 
Mittauspaikkakohtaan merkittiin yrityksen nimi. 

Kellonaika otettiin sekä mittarista että koehenkilön kellosta. Näin saatiin tarkemmin analysoitua 
mittaustuloksissa mahdollisesti esiintyvät heilahtelut. Koehenkilöille korostettiin aikojen 
tarkkuuden merkitystä, jotta päiväkirjaan merkityistä tapahtumista saataisiin oikeat tulokset. 

Mittarin tunnistetiedot merkittiin mittauspäiväkirjaan, jotta pystyttiin seuraamaan mittarien 
toimintaa. Seurannan perusteella kolmeen mittariin asennettiin muovinen suoja painonappien 
päälle, koska kyseisillä mittareilla mittaukset katkesivat usein. Suojan asentamisen jälkeen 
mittaukset onnistuivat paremmin. 

Tiistaista perjantaihin mittaus alkoi edellisen päivän mittausten purkamisella. Mittaus purettiin 
kannettavalla tietokoneella ML-1 -ohjelmalla. Ohjelman avulla mitatut arvot talletettiin ML-1 
-formaatissa kannettavan tietokoneen kovalevylle. Lisäksi tiedosto kopioitiin levykkeelle. 

Koska mittaus purettiin ML-1 -ohjelmalla, voitiin samalla varmistaa mittauksen onnistuminen. 
Mittauksesta piti löytyä 4096 mitattua arvoa eli mittarin muistin piti tulla täyteen, jos mittaus 
onnistui. Jos mittaus oli katkennut kesken mittauksen, pyrittiin löytämään syy mittauksen 
katkeamiseen. Syy kirjattiin mittauspöytäkirjaan kohtaan lisätietoja. Mittauksen purkamisen 
yhteydessä pyrittiin myös sopimaan uusintamittauksesta. 

Seuraavaksi mittauspäiväkirjaan merkittiin sivunumerot. Mittauspöytäkirjaan kirjattiin mittauksen 
jälkeen, kantoiko koehenkilö mittaria vyölaukussa vai vyöllä, mittauspäiväkirjan sivujen määrä ja 
kyseisen mittauksen tulostiedoston nimi. Tulostiedosto nimettiin mittauksen numeron mukaisesti. 

Kun uusi mittaus saatiin käynnistettyä, näytettiin edellisille koehenkilöille mittauksen tulokset. Jos 
koehenkilö ei ehtinyt katsoa tuloksia kannettavalta tietokoneelta, hänelle lähetettiin postissa 
tulosteet mittauksesta. 

Usein koehenkilöt olivat varsin kiinnostuneita mittauksen tuloksista. Koehenkilölle näytettiin 
tuloksia kannettavan tietokoneen näytöltä ML-1 -ohjelmaa käyttäen. Koehenkilöt halusivat katsoa 
tietokoneen näytöltä mittauspäiväkirjaan kirjaamiensa tapahtumien magneettikenttiä. Tapahtumat 
haettiin mittauspäiväkirjan kellonaikojen mukaan huomioimalla mittarin ja koehenkilön 
kellonaikojen erotuksen. 

Kun yhtiöstä saatiin kaikki mittaukset valmiiksi, yhteyshenkilölle lähetettiin yhteenveto yhtiön 
mittauksista. Yhteenvedossa esitettiin mittauspäivämäärä, magneettikentän suurin ja pienin arvo, 
keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. Koehenkilön nimeä ei esitetty yhteenvedossa. 

4.3 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajan mittauksissa koehenkilöinä oli pääasiassa Tampereen teknillisen korkeakoulun 
sähkövoimatekniikan laitoksen henkilökuntaa. Mittauksia tehtiin kaikkina viikonpäivinä eri 
kellonaikoina. 

Mittaukset tehtiin ML-1 -pitkäaikaismittareilla, joissa mittausalue oli kahdella mittarilla 0,1 - 1000 
µT ja kolmella mittarilla 0,01 - 100 µT sekä molemmissa mittaustarkkuus ±10%. Vapaa-ajan 
altistusmittauksissa näytteenottotaajuus vaihteli 1 – 80 s mittauksen kestosta riippuen. Mittari oli 
kaikille mittauksien tekijöille entuudesta tuttu, joten opastusta mittarin käyttöön ei tarvinnut 



järjestää. Vapaa-ajan mittauksissa koehenkilö toimi myös mittaajana. 

Mittauksia oli neljää päätyyppiä: kodin yleisaltistus, kodinkonealtistus, vaapaa-ajan 
aktiviteettialtistus ja matkustusaltistus. 

Kodin yleisaltistusmittaukset suoritettiin koehenkilön kotona. Kun koehenkilö tiesi, että hän viettää 
seuraavat tunnit kotona, hän aloitti mittauksen. Ensimmäisenä koehenkilö täytti mittauspöytäkirjaan 
mittaajan nimen, mittarin- sekä oman kellon ajan, päivämäärän, mittauspaikan, mittarin 
tunnistetiedot, mittarin kantotavan sekä näytteenottotaajuuden. Seuraavaksi koehenkilö asetti 
mittarin tallentamaan magneettikentän arvoja viiden sekunnin välein. Lisäksi mittaaja merkitsi koko 
mittauksen ajan mittauspäiväkirjaan, mitä hän teki minäkin kellonaikana. Mittaukset kestivät noin 
kaksi tuntia, minkä jälkeen mittari sammutettiin. Tulosten purku mittarista tapahtui joko 
välittömästi tai seuraavana päivänä. 

Vapaa-ajan aktiviteettialtistus- ja matkustusaltistusmittauksissa mittausaika oli matkustusaika tai 
aktiviteetin kestoaika. Mittaus tapahtui pääpiirteissään samalla tavalla kuin kodin 
yleisaltistusmittaukset. Koehenkilö täytti ensin mittauspöytäkirjan ja käynnisti mittarin. 
Mittauspäiväkirjaa täytettiin koko mittauksen ajan. 

Kodinkonealtistusmittaukset tehtiin koehenkilön käyttäessä mitattavaa laitetta. Mittauspöytäkirjaan 
täytettiin aluksi mittaajan nimi, mittarin kellonaika, päivämäärä, mittauspaikka, näytteenottotaajuus, 
mittarin kantotapa, mitattava laite, taustakentän arvo sekä mittausaika. Laitteesta kirjattiin ensiksi 
laitteen yleisnimi myöhempää käsittelyä varten ja lisäksi merkki ja malli. Tämän jälkeen 
käynnistettiin mittari ja mitattava laite. Mittausta tehtäessä laitetta käytettiin normaalisti sille 
ominaisessa ympäristössä, esimerkiksi imurilla imuroitiin asunto. Mittaukset kestivät joitakin 
minuutteja, minkä jälkeen mittari ja laite sammutettiin. Mittari purettiin joko välittömästi tai 
seuraavana päivänä. 

Mittaukset purettiin mittareiden omalla ML-1 -ohjelmalla. Ohjelman avulla mitatut arvot tulostettiin 
paperille sekä tallennettiin ML-1 –formaatissa levykkeelle ja tietokoneen muistiin. 

4.4 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmämittauksia varten saatiin Tampereen aluetyöterveyslaitokselta mahdollisten 
koehenkilöiden yhteystietoja. Lisäksi koehenkilöinä oli Tampereen teknillisen korkeakoulun 
henkilökuntaa ja heidän tuntemiaan henkilöitä. 

Mittaukset oli alun perin määritelty neljän vuorokauden mittauksiksi, jolloin mittausaika sisältää 
kaksi työpäivää ja kaksi vapaapäivää. Tämä suoritettiin päivätyöntekijöillä siten, että mittaus 
aloitettiin torstaisin aamulla ja mittari purettiin maanantaina. Neljän vuorokauden mittauksia tehtiin 
21. 

Näytteenottoväli oli neljän vuorokauden mittauksissa 100 s. Mittaukset suoritettiin muiden 
altistusmittauksien tapaan ML-1 -mittareilla, pääasiassa kolmella mittarilla, joissa mittausalueena 
oli 0,01 - 100 µT ja mittaustarkkuutena ±10%. Mittauksen aikana koehenkilö kantoi mittaria joko 
vyölaukussa poikittain tai pystyasennossa vyöllä pehmustetussa kotelossa. Koehenkilö kirjasi 
päivän tapahtumia mittauspäiväkirjaan. Nukkumaan mentäessä mittari tuli säilyttää esimerkiksi 
yöpöydällä, mutta ei kuitenkaan minkään sähkölaitteen välittömässä läheisyydessä. 

Neljän vuorokauden mittauksiin ei löytynyt tarpeeksi halukkaita koehenkilöitä, sillä varsin usein 
koehenkilöt ilmaisivat haluttomuutensa mittaukseen pitkän keston vuoksi. Tästä syystä neljän 
vuorokauden mittauksista luovuttiin. Tämän jälkeen mittaukset suoritettiin työaltistusmittauksien 
tapaan yhden vuorokauden mittauksina. Yhden vuorokauden mittauksia tehtiin 5. Näytteenottoväli 
oli yhden vuorokauden mittauksissa 20 s. 

Mittauksen purkamisen yhteydessä koehenkilöille näytettiin mittauksen tulokset. Myös 
henkilöryhmien mittauksissa koehenkilöt olivat varsin kiinnostuneita mittauksen tuloksista. 
Koehenkilölle näytettiin tuloksia kannettavan tietokoneen näytöltä ML-1 -ohjelmaa käyttäen. 
Koehenkilöt halusivat katsoa tietokoneen näytöltä mittauspäiväkirjaan kirjaamiensa tapahtumien 



magneettikenttiä. Tapahtumat haettiin mittauspäiväkirjan kellonaikojen mukaan huomioimalla 
mittarin ja koehenkilön kellonaikojen erotuksen. Koska koehenkilöt olivat suurelta osin 
maallikkoja, heille selitettiin varsin tarkasti, mistä magneettikenttä saattoi olla peräisin heidän 
merkitsemissään toiminnoissa. 

5 MITTAUSTULOKSET
5.1 Työntekijämittaukset
Työympäristön magneettikenttäaltistuksen pitkäaikaismittaukset tehtiin sähköyhtiössä sekä metalli-, 
paperi- ja valmistavassa sähköteollisuudessa. Työntekijämittauksien tarkoituksena oli saada selville 
teollisuuden työaltistus ja vapaa-ajan altistus 1 vuorokauden ajalta. Altistusmittaukset kestivät 
yhden vuorokauden. Mittaus purettiin kannettavalla tietokoneella ML-1 -ohjelmalla. Mittausten 
aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. Jos mittauksissa todettiin isohkoja arvoja, yritettiin 
selvittää mittauspäiväkirjasta, mistä ne johtuivat. Kaikkia isojen arvojen lähteitä ei pystytty 
selvittämään. 

Työntekijöiden piti merkitä mittauspäiväkirjaan, milloin he lähtivät pois töistä. Tämän merkinnän 
mukaan jaettiin magneettikenttäarvot työaikaan ja vapaa-aikaan. Sekä työajasta että vapaa-ajasta 
määritettiin magneettikentän jakauma, suurin ja pienin arvo sekä mediaani, ja laskettiin keskiarvo ja 
keskihajonta. 

5.1.1. Mittaukset sähköyhtiössä
Sähköyhtiössä suoritettiin 33 altistusmittausta 30 työntekijälle. Mittauksista keskeytyneitä oli 3 ja 
uusintamittauksia tehtiin 3. Mittauksiin käytettiin kahta Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria 
(mittausalue on 0,1 - 1000 µT ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.1 on yhteenveto sähköyhtiössä 
tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja 
pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.2 on kooste sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittausarvojen 
jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT, 100 - 500 µT, 
500 - 1000 µT ja >1000 µT. 

Taulukko 5.1. Yhteenveto sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 29.3.2000 0,00 13,70 0,26 0,20 0,45
Työntekijä 2 29.3.2000 0,00 14,60 0,38 0,30 0,67
Työntekijä 3 30.3.2000 0,00 121,00 0,40 0,10 3,00
Työntekijä 4 30.3.2000 0,00 25,50 0,43 0,10 0,74
Työntekijä 5 4.3.2000 0,00 3,70 0,19 0,10 0,21
Työntekijä 6 4.3.2000 (k) 0,00 2,60 0,26 0,20 0,22
Työntekijä 6 10.4.2000 (u) 0,00 662,00 0,78 0,10 14,58
Työntekijä 7 4.4.2000 0,00 76,40 0,70 0,10 3,14
Työntekijä 8 4.4.2000 0,00 80,80 0,64 0,10 2,83
Työntekijä 9 5.4.2000 0,00 46,40 0,30 0,10 1,25
Työntekijä 10 5.4.2000 0,00 25,40 0,40 0,10 1,40
Työntekijä 11 6.4.2000 0,00 573,00 1,50 0,10 18,55
Työntekijä 12 10.4.2000 0,00 637,00 0,87 0,10 16,63



Työntekijä 13 11.4.2000 0,00 14,40 0,14 0,10 0,33
Työntekijä 14 11.4.2000 0,00 2,00 0,11 0,10 0,11
Työntekijä 15 12.4.2000 0,00 793,00 0,95 0,10 16,12
Työntekijä 16 12.4.2000 0,00 1023,00 3,61 0,70 37,68
Työntekijä 17 17.4.2000 0,00 220,00 0,17 0,10 3,51
Työntekijä 18 17.4.2000 0,00 194,00 0,15 0,10 3,27
Työntekijä 19 18.4.2000 0,00 14,80 0,18 0,10 0,46
Työntekijä 20 18.4.2000 (k) 0,00 1,90 0,17 0,10 0,16
Työntekijä 20 26.4.2000 (u,k) 0,00 21,60 0,46 0,10 1,92
Työntekijä 20 27.4.2000 (u2) 0,00 11,70 0,27 0,10 0,53
Työntekijä 21 19.4.2000 0,00 12,60 0,15 0,10 0,31
Työntekijä 22 19.4.2000 0,00 12,40 0,13 0,10 0,32
Työntekijä 23 25.4.2000 0,00 10,70 0,18 0,10 0,24
Työntekijä 24 25.4.2000 0,00 2,20 0,15 0,10 0,16
Työntekijä 25 26.4.2000 0,00 10,60 0,14 0,10 0,26
Työntekijä 26 27.4.2000 0,00 3,40 0,09 0,10 0,14
Työntekijä 27 2.5.2000 0,00 1,30 0,10 0,10 0,07
Työntekijä 28 2.5.2000 0,00 2,20 0,12 0,10 0,18
Työntekijä 29 3.5.2000 0,00 1,30 0,10 0,10 0,07
Työntekijä 30 3.5.2000 0,00 0,80 0,10 0,10 0,08
(k): mittaus keskeytynyt, (u): mittauksen uusinta, (u2): toinen uusinta

Taulukko 5.2. Kooste sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1
µT, n

0,1-1
µT, n

1-10
µT, n

10-100
µT, n

100-500
µT, n

500-1000
µT, n

>1000
µT, n

Työntekijä 1 1443 
(35,3%)

2510 
(61,3%) 136 (3,3%) 3 (0,1%) 0 0 0

Työntekijä 2 1514 
(37,0%) 2332 (57%) 243 (5,9%) 3 (0,1%) 0 0 0

Työntekijä 3 3157 
(77,2%) 817 (20%) 94 (2,3%) 23 

(0,6%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 4 2398 
(58,6%)

899 
(22,0%)

793 
(19,4%) 2 (0,5%) 0 0 0

Työntekijä 5 2459 
(60,1%)

1608 
(39,3%) 25 (0,6%) 0 0 0 0

Työntekijä 6 (k) 560 
(41,1%)

794 
(58,3%) 7 (0,5%) 0 0 0 0

Työntekijä 6 (u) 3233 (79%) 556 
(13,6%) 288 (7,0%) 11 (0,3%) 3 (0,1%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 7 3024 
(73,9%)

717 
(17,5%) 275 (6,7%) 76 

(1,9%) 0 0 0



Työntekijä 8 3549 
(86,7%) 233 (5,7%) 237 (5,8%) 73 

(1,8%) 0 0 0

Työntekijä 9 3398 
(83,0%) 385 (9,4%) 300 (7,3%) 9 (0,2%) 0 0 0

Työntekijä 10 3109 
(76,0%)

498 
(12,2%)

468 
(11,4%)

17 
(0,4%) 0 0 0

Työntekijä 11 3253 
(19,5%) 377 (9,2%) 418 

(10,2%)
31 

(0,8%) 12 (0,3%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 12 3102 
(75,8%)

716 
(17,5%) 259 (6,3%) 10 

(0,2%) 3 (0,1%) 2 (0,0%) 0

Työntekijä 13 3375 
(82,5%)

692 
(16,9%) 24 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 14 3232 
(79,0%)

854 
(20,9%) 6 (0,1%) 0 0 0 0

Työntekijä 15 2950 
(72,1%)

478 
(11,7%)

650 
(15,9%) 11 (0,3%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 16 1526 
(37,3%)

584 
(14,3%)

1887 
(46,1%)

76 
(1,9%) 12 (0,3%) 6 (0,1%) 1 (0,0%)

Työntekijä 17 3746 
(91,5%) 333 (8,1%) 10 (0,2%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 18 3884 
(94,9%) 195 (4,8%) 10 (0,2%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 19 3094 
(75,6%)

972 
(23,8%) 24 (0,6%) 2 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 20 (k) 541 
(56,4%) 

416 
(43,3%) 3 (0,3%) 0 0 0 0

Työntekijä 20 (u, 
k) 

224 
(55,2%)

171 
(42,1%) 6 (1,5%) 5 (1,2%) 0 0 0

Työntekijä 20 (u2) 2825 
(69,0%)

1113 
(27,2%) 153 (3,7%) 1 (0,0%) 0 0 0 

Työntekijä 21 3141 
(76,8%)

927 
(22,7%) 23 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 22 3241 
(79,2%)

816 
(19,9%) 34 (0,8%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 23 2431 
(59,4%)

1644 
(40,2%) 16 (0,4%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 24 2848 
(69,6%)

1215 
(29,7%) 29 (0,7%) 0 0 0 0

Työntekijä 25 3563 
(87,1%)

511 
(12,5%) 17 (0,4%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 26 3795 
(92,7%) 282 (6,9%) 15 (0,4%) 0 0 0 0

Työntekijä 27 3721 367 (9,0%) 4 (0,1%) 0 0 0 0



(90,9%)

Työntekijä 28 3687 
(90,1%) 352 (8,6%) 53 (1,3%) 0 0 0 0

Työntekijä 29 3759 
(91,9%) 332 (8,1%) 1 (0,0%) 0 0 0 0

Työntekijä 30 3550 
(86,8%)

542 
(13,2%) 0 0 0 0 0

(k): mittaus keskeytynyt, (u): mittauksen uusinta, (u2): toinen uusinta
Työntekijäaltistuksen mittauksessa ICNIRP:n suositusarvo 500 µT ylittyi sähköyhtiön työntekijöillä 
hetkellisesti viidessä mittauksessa. Lisäksi kolmessa muussa tapauksessa ylittyi väestöaltistuksen 
raja suositusarvo 100 µT. Työntekijän 11 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 573 µT. 
Tämä aiheutui huoltotöiden tekemisestä sähköaseman kytkinkentällä. Lähistöllä oli myös 
suurjännitemuuntajia. Työntekijän 12 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 637 µT. 
Työntekijät 12 ja 13 olivat tehneet huoltotöitä samalla kytkinkentällä kuin työntekijä 11. 
Työntekijän 6(u) magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 662 µT. Työntekijä 15 oli tehnyt 
110 kV sähköaseman kaapelipäätteiden asennusta ja vieressä on ollut jännitteiset 
suurjännitekaapelit. Magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi mitattiin 793 µT. Myös työntekijä 16 
oli asentanut 110 kV:n kaapelipäätteitä. Työntekijällä 16 mitattiin hyvin suuri magneettivuon 
tiheyden arvo 1023 µT. Tämä arvo oli mittarin mittausalueen yläraja, joten kentän todellinen arvo 
on saattanut olla suurempi. 

Väestöaltistuksen ICNIRP:n suositusarvo 100 µT ylittyi kolmessa tapauksessa. Työntekijä 3 oli 
työskennellyt sähköasemalla, jossa magneettivuon tiheyden arvo oli 121 µT. Työntekijä 17 oli 
työskennellyt suurjännitemuuntajan läheisyydessä, jossa suurin mitattu arvo oli 220 µT. Työntekijä 
18 oli työskennellyt myös suurjännitemuuntajalla. Suurin mitattu arvo oli 194 µT. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Taulukossa esitetyn magneettikentän jakauman 
perusteella voidaan havaita, että näin suuret arvot eivät tarkoita jatkuvaa altistusta suurille kentille, 
vaan altistusta oli hetkellistä. Kolme mittausta keskeytyi, mutta ne uusittiin myöhemmin. 
Suurimmat arvot on pääosin mitattu sähköasemilla, muuntamoissa ja nousujohtojen läheisyydessä. 

Liitteessä 1 on esitetty sähköyhtiössä tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 
Sähköyhtiössä työajan magneettikentän mittaustulosten jakaumasta 33 mittauksesta 23 painottuu 
välille 0 - 0,1 µT, kahdeksan painottuu välille 0,1 - 1 µT ja kaksi painottuu välille 1 - 10 µT. Yhdellä 
työntekijällä ylittyi työaikana 1000 µT väliaikaisesti. Vapaa-aikana kuudella työntekijällä ylittyy 10 
µT, mutta 100 µT ei ylity. Vapaa-ajan mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT 27 mittauksessa 
ja kolmessa mittauksessa painottuvat välille 0,1 - 1 µT. 

Sähköyhtiöesimerkki 1
Sähköyhtiöesimerkki 1 on työntekijä 6(u). Kuvassa 5.1 on tämän työntekijän altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.1. Työntekijämittaus 6(u):n magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on kaksi selkeästi muista erottuvaa mittausarvoa. Koska 
toinen arvo ylitti ICNIRP:n työntekijäaltistuksen suositusarvon 500 µT, tarkasteltiin 
mittauspäiväkirjaa tarkemmin. Mittauspäiväkirjan perusteella kävi ilmi, että työntekijä oli 
molempien tavallista suurempien arvojen aikana työskennellyt 110 kV sähköaseman SF6-eristeisellä 
kytkentäkentällä, josta päätettiin tehdä katselmusmittaus. 
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Katselmusmittauksessa kierrettiin magneettikenttämittarin kanssa samaa reittiä, jota työntekijä 6(u) 
oli kulkenut työskennellessään 110 kV sähköaseman kytkentäkentällä. Työntekijä oli käynyt 
mittausaikana myös ruokalassa, joka on voimalaitoksen kanssa samassa rakennuksessa. Siksi myös 
reitti ruokalaan mitattiin katselmusmittauksessa. 

Katselmusmittauksessa mitattiin työkohteen läheisyydestä vastaavan suuruisia magneettikenttiä. 
Muuta ympäristöä suuremmat arvot olivat 110 kV sähköaseman kaapelilähtöjen lähellä ja 
voimalaitoksen generaattorin blokkimuuntajan lähellä. 

Kuvissa 5.2 - 5.4 on esitetty valokuvia esimerkin 1 katselmusmittauspaikoista. Kuva 5.3 esittää 110 
kV sähköaseman kytkinkentän kaapelilähtöjä. Sähköasemalla työskennellessään työntekijä 6(u) oli 
asentanut kaapelilähtöjen tukirakenteita. 

Kuva 5.2. Sähköaseman kytkinkentän kaapelilähtö.
Katselmusmittauksessa 110 kV sähköaseman kytkinkentän kaapelilähdöistä magneettikenttä 
mitattiin niin, että mittari oli kaapelissa kiinni. Suurimmat arvot olivat 422 - 1023 µT, joista 1023 
µT on mittarin suurin näyttämä. Tästä syystä magneettikenttä saattoi olla suurempi kuin 
katselmusmittauksessa mitattu arvo. 

Katselmusmittauksessa käytiin myös läpi työntekijöiden kulkureitti työpaikalle, koska suurimpia 
arvoja oli mitattu juuri ennen ruokailua. Työntekijät käyttivät kaapelitunnelia matkansa varrella. He 
voivat kulkea sähköasemalle myös autotien kautta, jolloin mahdollisille kaapelitunnelin kentille 
altistuminen jää pois. Kuvassa 5.3 on esitetty kaapelitunnelia 110 kV sähköaseman seinän takana. 
Tunnelissa suurimmat magneettikentän arvot olivat kohdassa, jossa sähköaseman kaapelilähdöt 
viedään seinän läpi tunneliin. Työntekijät kulkevat tässä kohdassa vieressä olevalta 110 kV 
sähköasemalta tulevien kaapelien ja muiden tunnelin kautta menevien kaapelien välistä. 

Kuva 5.3. Kaapelitunnelissa työntekijöiden kulkureitillä oleva kaapelin risteyskohta.
Katselmusmittauksessa 110 kV sähköaseman seinän takana olevasta kaapelitunnelista mitattu 
magneettikenttä oli 315 µT. Arvo mitattiin kulkureitin keskeltä niin, että kaapelit menivät 
kummaltakin puolelta. 

Kun työntekijät ruokailevat voimalaitoksen tiloissa, he kävelevät voimalaitoksen generaattorin 
blokkimuuntajan vierestä. Kuva 5.4 esittää 110 kV sähköaseman lähellä sijaitsevaa generaattorin 
blokkimuuntajaa. 

Kuva 5.4. Voimalaitoksen generaattorin blokkimuuntaja.
Muuntajabunkkerin kyljestä mitattu arvo oli 22,4 µT. Katselmusmittauksessa mitattiin väliltä 100 - 
300 µT joitakin arvoja, mutta pääasiassa arvot olivat suuruusluokassa 5 - 20 µT. 

Sähköyhtiöesimerkki 2
Sähköyhtiöesimerkki 2 on työntekijä 13. Kuvassa 5.5 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty 
käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.5. Mitattavan työntekijän 13 magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on yksi selkeästi muista erottuva magneettikenttäarvo, 



noin 14 µT. Mittauspäiväkirjan perusteella arvo on mitattu muuntamossa, jossa hän työskenteli. 
Muuntaja oli työskentelyn aikana jännitteetön, mutta muuntamon kautta kulki muiden 
jakelumuuntamoiden syöttöjä. Magneettikenttä on peräisin muuntamon keskijännitekaapeleista. 

Kuvassa 5.6 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla sekä tilastollisia arvoja. 

Kuva 5.6. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 13).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 14,4 µT. Keskiarvo on 0,14 µT ja 
keskihajonta 0,33 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten 
vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella 
välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 1,44 µT. 

5.1.2 Mittaukset metalliteollisuudessa
Metalliteollisuudessa altistusmittaukset suoritettiin 22 työntekijälle, keskeytyneitä mittauksia oli 2. 
Mittauksiin käytettiin kolmea Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria (mittausalue 0,01 - 100 µT 
ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.3 on yhteenveto metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot 
sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.4 on kooste metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.3. Yhteenveto metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 8.5.2000, aamu 0,02 4,73 0,07 0,04 0,15
Työntekijä 2 8.5.2000, aamu 0,01 1,49 0,07 0,03 0,13
Työntekijä 3 8.5.2000, aamu 0,01 1,08 0,05 0,03 0,04
Työntekijä 4 9.5.2000, aamu(k) 0,02 4,79 0,06 0,04 0,14
Työntekijä 5 9.5.2000, aamu 0,01 24 0,09 0,03 0,54
Työntekijä 6 9.5.2000, aamu 0,02 102,3 0,36 0,05 3,52
Työntekijä 7 10.5.2000, ilta 0,01 6,8 0,04 0,03 0,11
Työntekijä 8 10.5.2000, ilta 0,02 3,02 0,05 0,04 0,08
Työntekijä 9 10.5.2000, ilta 0,02 7,5 0,07 0,04 0,17
Työntekijä 10 11.5.2000, ilta 0,02 2,07 0,18 0,12 0,19
Työntekijä 11 11.5.2000, ilta 0,02 1,78 0,1 0,07 0,08
Työntekijä 12 11.5.2000, ilta 0,01 8,56 0,05 0,03 0,2
Työntekijä 13 15.5.2000, aamu 0,02 1,52 0,05 0,04 0,04
Työntekijä 14 15.5.2000, aamu 0,01 5,45 0,05 0,03 0,15
Työntekijä 15 15.5.2000, aamu 0,02 2,2 0,06 0,04 0,08
Työntekijä 16 15.8.2000 0,02 102,3 0,11 0,04 1,65



Työntekijä 17 15.8.2000 0,02 7,06 0,88 0,14 1,35
Työntekijä 18 15.8.2000 0,01 7,95 0,24 0,06 0,55
Työntekijä 19 17.8.2000 0,01 3,08 0,06 0,04 0,11
Työntekijä 20 17.8.2000 0,02 0,57 0,05 0,04 0,31
Työntekijä 21 17.8.2000 (k) 0,03 4,15 0,31 0,12 0,49
Työntekijä 22 21.8.2000 0,02 7,84 0,25 0,03 0,57
(k): mittaus keskeytynyt

Taulukko 5.4. Kooste metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. 

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Työntekijä 1 3622 (88,5%) 458 (11,2%) 12 (0,3%) 0 0
Työntekijä 2 3745 (91,5%) 346 (8,5%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 3 3891 (95,1%) 200 (4,9%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 4 (k) 1601 (91,8%) 143 (8,2%) 5 (0,3%) 0 0
Työntekijä 5 3205 (78,3%) 866 (21,2%) 19 (0,5%) 2 (0,0%) 0
Työntekijä 6 3035 (74,2%) 989 (24,2%) 37 (0,9%) 29 (0,7%) 2 (0,0%)
Työntekijä 7 3925 (95,9%) 166 (4,1%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 8 3935 (96,2%) 149 (3,6%) 8 (0,2%) 0 0
Työntekijä 9 3681 (90,0%) 396 (9,7%) 15 (0,4%) 0 0
Työntekijä 10 1957 (47,8%) 2111 (51,6%) 24 (0,6%) 0 0
Työntekijä 11 2743 (67,0%) 1347 (32,9%) 2 (0,0%) 0 0
Työntekijä 12 3926 (95,9%) 153 (3,7%) 13 (0,3%) 0 0
Työntekijä 13 3739 (91,4%) 352 (8,6%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 14 3887 (95,0%) 202 (4,9%) 3 (0,1%) 0 0
Työntekijä 15 3829 (93,6%) 255 (6,2%) 8 (0,2%) 0 0
Työntekijä 16 3612 (88,3%) 463 (11,3%) 15 (0,4%) 1 (0,0%) 1 (0,0%)
Työntekijä 17 1564 (38,2%) 1442 (35,2%) 1086 (26,5%) 0 0 
Työntekijä 18 2305 (56,3%) 1634 (39,9%) 153 (3,7%) 0 0
Työntekijä 19 3620 (88,5%) 463 (11,3%) 9 (0,2%) 0 0
Työntekijä 20 3958 (96,7%) 134 (3,3%) 0 0 0
Työntekijä 21 (k) 321 (46,6%) 314 (45,6%) 54 (7,8%) 0 0
Työntekijä 22 2689 (65,7%) 1235 (30,2%) 168 (4,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Mitatun magneettivuon tiheyden maksimiarvo ei ylitä 10 µT kuin kolmessa mittauksessa 
(työntekijät 5, 6, 16), joista kuitenkin kahdessa ylittyy hetkellisesti väestöaltistuksen ICNIRP:n 
suositusarvo 100 µT (työntekijät 6, 16). Molemmissa tapauksissa maksimiarvo on 102,3 µT joten 
arvo voi olla suurempikin johtuen mittarin mittausalueesta (ML-1; 0,01-100 µT, näyttää suurimpana 
arvona 102,3 µT). Työntekijän 6 arvo aiheutui laakerin lämmityksessä induktiolämmittimellä. 
Työntekijä lämmitti laakeria vielä 2 kertaa päivän aikana, jolloin arvot jäivät alle 70 µT. 
Työntekijän 16 arvo syntyi päiväkirjan mukaan aivan mittauksen päätteeksi, kun hän työskenteli 



tietokoneella. Mittauspäiväkirjasta ei pystytä selvittämään, mikä on ollut altistuksen aiheuttaja. 
Työntekijän 5 arvo 24 µT on mittauspäiväkirjaa seuraten aiheutunut vapaa-ajalla oleskelusta 
mikroaaltouunin läheisyydessä mikroaaltouunia käytettäessä. 

Keskiarvo on kaikissa tapauksissa jäänyt alle 1 µT:n suurimman keskiarvon ollessa 0,88 µT 
työntekijällä 17, jolla työaikana altistus oli lähes koko ajan muutaman µT:n tuntumassa. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Kahdessa mittauksessa ylittyi 100  µT 
väliaikaisesti. Kahdessa tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu käytettäessä 
teollisuuskoneita, kuten induktiolämmittimiä. 

Liitteessä 2 on esitetty metalliteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 

Metalliteollisuuden esimerkki 3
Metalliteollisuuden esimerkki 3 on työntekijä 6. Kuvassa 5.7 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.7. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työtekijä 6).
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on kolme selvästi muita suurempaa arvoa. Yksi mitattu 
arvo ylittää 100 µT. Kaikki kolme arvoa aiheutuivat induktiolämmittimestä. Työntekijä oli käyttänyt 
induktiolämmitintä laakereiden asentamiseen, jolloin laakeria lämmitetään akselille kiinnittämistä 
varten. 

Kuvassa 5.8 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.8. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista.
Suurin mitattu arvo on sama kuin mittarin suurin näyttämä, 102,3 µT. Magneettikenttä on saattanut 
olla suurempi kuin mittarin mittaama suurin arvo. Keskiarvo on 0,36 µT ja keskihajonta 3,52 µT. 
Keskihajonta on jopa kymmenen kertainen verrattuna keskiarvoon, mistä voi päätellä 
mittaustulosten vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn 
jakauman perusteella välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 10,23 
µT. 

Metalliteollisuuden esimerkki 4
Metalliteollisuuden esimerkki 4 on työntekijä 11. Kuvassa 5.9 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.9. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 11).
Kuvasta voidaan havaita, että altistus ei sisältänyt kovinkaan merkittäviä suuruisia arvoja. Kaikki 
arvot olivat alle 2 µT. Kotimatkalta mitattiin suurin arvo, jolle ei löytynyt selitystä. Näin pienien 
arvojen lähteiden tarkempi selvittäminen pelkän mittauspäiväkirjan avulla on käytännössä lähes 
mahdotonta. 

Kuvassa 5.10 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
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arvoja. 

Kuva 5.10. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 11).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 1,78 µT, keskiarvo 0,10 µT ja keskihajonta 
0,08 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
varsin vähän. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella välille 
0% - 10%. Tässä mittauksessa myös välille 10% - 20% osuu merkittävä määrä mittauksen 
tuloksista. Kyseiset välit tarkoittavat tässä mittauksessa väliä 0 - 0,18 µT ja 0,18 - 0,36 µT. 

5.1.3 Mittaukset paperiteollisuudessa
Paperiteollisuudessa altistusmittaukset suoritettiin 22 työntekijälle, keskeytyneitä mittauksia oli 9. 
Mittauksiin käytettiin kolmea Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria (mittausalue 0,01-100 µT 
ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.5 on yhteenveto paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot 
sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.6 on kooste paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien mittausarvojen 
jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja >100 µT. 

Taulukko 5.5. Yhteenveto paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT
Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Työntekijä 1 30.5.2000, ilta 0,02 2,09 0,16 0,13 0,14
Työntekijä 2 30.5.2000, ilta 0,02 26,6 0,14 0,06 1,08
Työntekijä 3 30.5.2000, ilta 0,02 70,2 0,14 0,04 2,11
Työntekijä 4 12.6.2000,ilta (k) 0,05 0,4 0,15 0,13 0,06
Työntekijä 5 12.6.2000,ilta (k) 0,03 1,26 0,18 0,16 0,09
Työntekijä 6 12.6.2000,ilta 0,01 1,94 0,12 0,03 0,21
Työntekijä 7 13.6.2000, ilta 0,01 102,3 0,16 0,07 1,97
Työntekijä 8 13.6.2000, ilta (k)      
Työntekijä 9 13.6.2000, ilta (k) 0,03 6,65 0,1 0,06 0,31
Työntekijä 10 4.9.2000,aamu 0,02 5,19 0,21 0,12 0,21
Työntekijä 11 4.9.2000,aamu 0,02 6,63 0,85 0,3 0,94 
Työntekijä 12 4.9.2000,aamu (k) 0,1 1,3 0,34 0,35 0,13
Työntekijä 13 5.9.2000,aamu 0,02 7,47 0,15 0,04 0,22
Työntekijä 14 5.9.2000,aamu (k) 0,02 12,3 0,33 0,07 0,5
Työntekijä 15 5.9.2000,aamu 0,01 2,25 0,09 0,03 0,17
Työntekijä 16 6.9.2000,aamu (k)      
Työntekijä 17 13.9.2000,aamu (k) 0,03 3,15 0,3 0,27 0,23
Työntekijä 18 13.9.2000,aamu 0,01 3,2 0,17 0,03 0,21
Työntekijä 19 13.9.2000,aamu 0,02 3,13 0,1 0,03 0,18



Työntekijä 20 4.10.2000,aamu 0 8,6 0,2 0,1 0,32
Työntekijä 21 4.10.2000,aamu (k) 0 6,8 0,22 0,1 0,28 
Työntekijä 22 4.10.2000,aamu 0,01 3,04 0,18 0,04 0,28
(k): mittaus keskeytynyt
Taulukko 5.6. Kooste paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 

mittaustuloksista. 
Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n 
Työntekijä 1 1894 (46,3%) 2186 (53,4%) 12 (0,3%) 0 0
Työntekijä 2 3570 (87,2%) 499 (12,2%) 11 (0,3%) 12 (0,3%) 0
Työntekijä 3 3707 (90,6%) 370 (9,0%) 11 (0,3%) 4 (0,1%) 0
Työntekijä 4 (k) 35 (19,8%) 142 (80,2%) 0 0 0
Työntekijä 5 (k) 25 (9,7%) 233 (90,3%) 1 (0,4%) 0 0
Työntekijä 6 3275 (80,0%) 807 (19,7%) 10 (0,2%) 0 0
Työntekijä 7 2647 (64,7%) 1434 (35,0%) 9 (0,2%) 1 (0,0%) 1 (0,0%)
Työntekijä 8 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 9 (k) 813 (91,5%) 67 (7,5%) 9 (1,0%) 0 0
Työntekijä 10 1124 (27,5%) 2947 (72,0%) 21 (0,5%) 0 0
Työntekijä 11 1160 (28,3%) 1548 (37,8%) 1384 (33,8%) 0 0 
Työntekijä 12 (k) 1 (1,3%) 75 (97,4%) 1(1,3%) 0 0
Työntekijä 13 2366 (57,8%) 1687 (41,2 %) 39 (1,0%) 0 0
Työntekijä 14 (k) 1210 (52,1%) 1039 (44,8%) 71 (3,1%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 15 3290 (80,4%) 765 (18,7%) 37 (0,9%) 0 0
Työntekijä 16 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 17 (k) 195 (15,2%) 1071 (83,4 %) 18 (1,4%) 0 0
Työntekijä 18 2464 (60,2%) 1605 (39,2%) 23 (0,6%) 0 0
Työntekijä 19 2263 (69,5%) 963 (29,6%) 28 (0,9%) 0 0
Työntekijä 20 2779 (67,9%) 1150 (28,1%) 163 (4,0%) 0 0
Työntekijä 21 (k) 1101 (52,5%) 969 (46,2%) 28 (1,3%) 0 0
Työntekijä 22 2529 (61,8%) 1516 (37,0%) 47 (1,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Mitatun magneettivuon tiheyden maksimiarvo ylittää 10 µT neljässä mittauksessa (työntekijät 2, 3, 
7 ja 14). Työntekijän 2 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 26,6 µT. Henkilö valmisti 
mikroaaltouunilla ruokaa. Työntekijän 3 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 70,2 µT. 
Myös työntekijä 3 oli ruokatauolla käyttämässä mikroaaltouunia. Työntekijän 7 väestöaltistuksen 
ICNIRP:n suositusarvon ylittävä arvo 102,3 µT (ML-1:n mittausalue; 0,01 - 100 µT, näyttää 
suurimpana arvona 102,3 µT) ilmeni töihin tullessa ja saman henkilön toinen korkea arvo (yli 70 
µT) töistä lähtiessä. Mittauspäiväkirjasta ei ole tulkittavissa mitään tarkempaa aiheuttajaa. 
Työntekijän 14 korkein arvo 12,3 µT syntyi mittauspäiväkirjan mukaan rullapakkauksen 
yhteydessä. Työntekijän 14 mittaus oli keskeytynyt vähän ennen henkilön vapaa-ajan alkamista. 

Keskiarvo on jäänyt alle 1 µT:n jokaisessa tapauksessa. Korkein keskiarvo työntekijällä 11 (0,85 



µT). Mittauspäiväkirjan mukaan henkilö on altistunut koko yön vähän yli 2 µT:n kentälle, josta 
keskiarvo on kohonnut. Kuitenkin yöllä mittarit on yleensä jätetty yöpöydälle ja tässä tapauksessa 
mittauspäiväkirjan mukaan kelloradion välittömään läheisyyteen. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0-0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Yhdessä mittauksessa ylittyi 100 µT, 
väliaikaisesti. Seitsemässä tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu koneiden tai 
moottorien läheisyydessä. 

Liitteessä 3 on esitetty paperiteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 
Paperiteollisuudessa työajan magneettikentän mittaustulosten jakaumasta 22 mittauksesta 15 
painottuu välille 0,1 - 1 µT. Viidellä työntekijällä jakauma painottuu välille 0 - 0,1 µT. Yhdellä 
työntekijällä ylittyi työaikana 10 µT väliaikaisesti. Vapaa-aikana 10 µT ei ylity. Vapaa-ajan 
mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT 12 työntekijällä. Vapaa-ajan jakauma painottuu välille 
0,1 - 1 µT kahdella työntekijällä ja välille 1 - 10 µT yhdellä työntekijällä, jolla suurehkot arvot 
mitattiin mittarin ollessa yöllä kelloradion vieressä. 

Paperiteollisuuden esimerkki 5
Paperiteollisuuden esimerkki 5 on työntekijä 15. Kuvassa 5.11 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.11. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 15).
Kuvasta voidaan havaita, että altistus ei sisältänyt merkittäviä arvoja. Kaikki arvot olivat alle 2,5 
µT. Näin pienien arvojen lähteiden selvittäminen mittauspäiväkirjojen avulla on käytännössä lähes 
mahdotonta. Esimerkeissä näkyvät arvot on voinut aiheuttaa käytännössä mikä tahansa laite, joka 
on kytketty sähköverkkoon, jos mittaus tehdään laitteen läheltä. Tämän kaltaisten pienien arvojen 
selvittämisellä ei ole myöskään ICNIRP:n suositusarvojen nojalla merkitystä teollisuuden 
työntekijämittauksissa. 

Kuvassa 5.12 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.12. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 15).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 2,25 µT, keskiarvo 0,09 µT ja keskihajonta 
0,17 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
paljon. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Tässä mittauksessa pienempi osuus 
on myös välillä 10% - 20%. Kyseiset välit tarkoittavat tässä mittauksessa väliä 0 - 0,23 µT ja 0,23 - 
0,45 µT. 

5.1.4 Mittaukset valmistavassa sähköteollisuudessa
Valmistavan sähköteollisuuden työntekijämittauksia tehtiin yhteensä 13, joista kaksi mittausta 
keskeytyi ja kuudesta mittauksesta ei saatu tuloksia. Mittauksiin käytettiin Radians Innova ML-1 –
pitkäaikaismittaria (mittausalue on 0,01 - 100 µT ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.7 on 
yhteenveto valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, 
mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.8 on kooste valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
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>100 µT. 

Taulukko 5.7. Yhteenveto valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 4.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 2 4.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 3 4.7.2000, aamu (k) 0,02 4,64 0,29 0,23 0,49
Työntekijä 4 5.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 5 5.7.2000, aamu 0,01 29,1 0,71 0,15 1,29
Työntekijä 6 5.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 7 6.7.2000, aamu (k) 0,02 1,6 0,27 0,16 0,29
Työntekijä 8 6.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 9 6.7.2000, aamu 0,01 35,8 0,4 0,05 1,78
Työntekijä 10 10.7.2000.aamu (e)      
Työntekijä 11 10.7.2000.aamu (k) 0,02 1,83 0,23 0,16 0,25
Työntekijä 12 10.7.2000.aamu 0,01 4,3 0,33 0,03 0,79
Työntekijä 13 11.7.2000 aamu 0,02 1,73 0,09 0,05 0,1
(k): mittaus keskeytynyt, (e): epäonnistunut mittauksen purku

Taulukko 5.8. Kooste valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Työntekijä 1 (e)      
Työntekijä 2 (e)      
Työntekijä 3 (k) 136 (35,3%) 243 (63,1%) 6 (1,6%) 0 0
Työntekijä 4 (e)      
Työntekijä 5 1726 (42,2%) 1014 (24,8%) 1336 (32,6) 16 (0,4%) 0
Työntekijä 6 (e)      
Työntekijä 7 (k) 410 (34,8%) 707 (60,0%) 62 (5,3%) 0 0
Työntekijä 8 (e)      
Työntekijä 9 2434 (59,5%) 1461 (35,7%) 153 (3,7%) 44 (1,1%) 0
Työntekijä 10 (e)      
Työntekijä 11 (k) 926 (44,3%) 1094 (52,3%) 71 (3,4%) 0 0
Työntekijä 12 3087 (75,4%) 579 (14,1%) 426 (10,4%) 0 0
Työntekijä 13 2932 (71,7%) 1157 (28,3%) 3 (0,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt, (e): epäonnistunut mittauksen purku

Suurimmat magneettivuon tiheyden maksimiarvot saatiin mitattua työntekijällä 5 (29,1 µT) ja 
työntekijällä 9 (35,8 µT) Yleisesti maksimiarvot olivat alle viiden mikroteslan. Keskiarvot olivat 
kaikilla mitatuilla henkilöillä alle 1 µT. 



Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Kahdessa 
mittauksessa ylittyi 10 µT väliaikaisesti. Kolmessa tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot 
on mitattu käytettäessä teollisuuskoneita, kuten hitsauslaitetta. 

Liitteessä 4 on esitetty valmistavassa sähköteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty 
magneettikentän mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-
ajalta. Valmistavassa sähköteollisuudessa työajan magneettikentän mittaustulosten jakauma 
painottuu pääasiassa välille 0,1 - 1 µT. Ainoastaan yhdellä työntekijällä jakauma painottuu välille 0 
- 0,1 µT. Kahdella työntekijällä ylittyi työaikana 10 µT väliaikaisesti. Näistä toisella työntekijällä 
ylittyi 10 µT myös vapaa-aikana. Vapaa-ajan mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on 
pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdellä työntekijällä vapaa-ajan jakauma painottuu välille 0,1 - 1 
µT. 

Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 6
Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 6 on työntekijä 5. Kuvassa 5.13 on esimerkin 
altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.13. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 5).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä erottuu selvästi muutamia magneettikenttäarvoja. 
Mittauspäiväkirjan perusteella suurimmat arvot ovat käämikytkimen ajon yhteydessä mitattu noin 
29 µT, eristyskokeen ajossa noin 24 µT ja kodin mikroaaltouunin käytössä noin 19 µT. 

Kuvassa 5.14 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.14. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 5). 
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 29,10 µT, keskiarvo 0,71 µT ja keskihajonta 
1,29 µT. Keskiarvoon on tässä mittauksessa vaikuttanut yöaikaan mitattu noin 1,5 µT suurunen 
magneettikenttä, jolle mittauspäiväkirjan mukaan syynä oli yöpöydällä ollut kelloradio. 
Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan paljon. 
Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa 
väliä 0 - 2,91 µT. 

Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 7
Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 7 on työntekijä 9. Kuvassa 5.15 on esimerkin 
altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.15. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä erottuu selvästi kolme arvoa. Suurimmat arvot olivat kaksi 
arvoa noin 27 µT ja yksi noin 36 µT. Suurimpien arvojen syynä oli mittauspäiväkirjan perusteella 
MAG-hitsauskone. 

Kuvassa 5.16 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 
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Kuva 5.16. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 9).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 35,80 µT, keskiarvo 0,40 µT ja keskihajonta 
1,78 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
paljon. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä 
mittauksessa väliä 0 - 3,58 µT. 

5.2 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajanmittauksien tavoitteena oli selvittää magneettikentille altistumisen suuruutta 
tavallisimmissa vapaa-ajanviettoympäristöissä. Vapaa-ajan altistuksessa erotettiin erilaisia ryhmiä 
vapaa-ajan käytön mukaan. Vapaa-ajan altistusmittauksia suoritettiin 30 henkilölle, keskeytyneitä 
mittauksia oli 1. Mittauksissa käytettiin viittä Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria 
(mittausalue 0,01 - 100 µT, kolme mittaria ja 0,1 – 1000 µT, kaksi mittaria). Näytteenottoväli 
vaihteli mittauksissa välillä 1 - 80 s. Mittausten aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. 

Taulukossa 5.9 on yhteenveto vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, 
mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.10 on kooste vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.9. Yhteenveto vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä Tapahtuma
Näytteen-
ottotaa-
juus, s

Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Matkustus 1 30.3-1.4.2000 juna/laiva/auto 80 0,02 1,66 0,05 0,03 0,07
Matkustus 2 20.8.2000i.päivä Juna/bussi 1 0,00 0,76 0,10 0,05 0,12 
Harrastus 1 23.3.2000, ilta jääkiekko-ottelu 20 0,03 2,8 1,28 1,20 0,72 
Harrastus 2 29.3.2000, ilta juoksulenkki 1 0,01 0,82 0,13 0,07 0,13
Harrastus 3 15.4.2000, ilta tamperetalo 4 0,00 0,3 0,04 0,00 0,05
Harrastus 4 1.5.2000 i.päivä huvipuisto 4 0,00 0,92 0,03 0,02 0,06
Harrastus 5 21.9.2000 kolvi 1 0,03 3,88 0,22 0,22 0,18 
Siivous 1 14.9.2000 imuri1 1 0,03 0,24 0,08 0,06 0,05
Siivous 2 2.10.2000 imuri2 1 0,03 1,42 0,15 0,12 0,14
Siivous 3 16.11.2000 imuri3 1 0,01 0,31 0,03 0,03 0,03
Siivous 4 16.11.2000 imuri4 1 0,10 0,71 0,31 0,28 0,13
Ruoanlaitto 
1 23.9.2000 uuni 4 0,10 1,18 0,50 0,48 0,23

Ruoanlaitto 
2 24.9.2000 mikro 1 0,48 3,42 1,49 1,53 0,75

Ruoanlaitto 
3 14.9.2000 vatkain1 1 9,30 28,90 20,54 19,55 4,04 

Ruoanlaitto 14.9.2000 vatkain2 1 18,20 39,30 21,92 21,80 2,61



4
Ruoanlaitto 
5 2.10.2000 hella 3 0,04 0,34 0,18 0,15 0,07

Ruoanlaitto 
6 2.11.2000 kahvinkeitin 1 0,00 0,09 0,02 0,01 0,011

Ruoanlaitto 
7 3.11.2000 leivänpaahdin 1 0,01 0,30 0,06 0,05 0,06

Ruoanlaitto 
8 9.11.2000 liesi 1 0,02 0,30 0,06 0,04 0,05

Ruoanlaitto 
9 21.11.2000 kahvinkeitin2 1 0,01 0,08 0,03 0,03 0,01

Muut 1 28.8.2000i.päivä koti,yl.altistus 5 0,00 0,86 0,03 0,02 0,09
Muut 2 (k) 19.9.2000i.päivä koti, kodink.alt. 1 0,01 2,14 0,07 0,03 0,18
Muut 3 24.9.2000 silitysrauta 1 0,12 0,84 0,39 0,30 0,20
Muut 4 28.9.2000 ilta koti,yl.altistus 5 0,00 0,10 0,01 0,01 0,01
Muut 5 15.10.2000 koti, yl.altist. 5 0,02 0,21 0,05 0,05 0,02
Muut 6 6.11.2000 piirtoheitin 1 0,14 44,00 2,20 2,00 2,41
Muut 7 9.11.2000 hiustenkuivaaja 1 0,02 0,74 0,07 0,04 0,11
Muut 8 9.11.2000 silitysrauta2 1 0,01 0,26 0,02 0,01 0,03
Muut 9 15.11.2000 kiharrin 1 0,00 0,25 0,01 0,01 0,02 
Muut 10 16.11.2000 silitysrauta3 1 0,00 0,20 0,03 0,00 0,04 
(k): mittaus keskeytynyt

Taulukko 5.10. Kooste vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Matkustus 1 1997 (92,2%) 169 (7,8%) 1 (0,0%) 0 0
Matkustus 2 2833 (69,2%) 1259 (30,8%) 0 0 0
Harrastus 1 52 (9,0%) 165 (28,7%) 358 (62,3%) 0 0
Harrastus 2 2349 (68,7%) 1069 (31,3%) 0 0 0
Harrastus 3 2455 (98,0%) 50 (2,0%) 0 0 0
Harrastus 4 3131 (95,9%) 134 (4,1%) 0 0 0
Harrastus 5 1533 (100%) 0 0 0 0
Siivous 1 35 (14,3%) 209 (85,7%) 0 0 0
Siivous 2 102 (83,6%) 20 (16,4%) 0 0 0
Siivous 3 236 (99,2%) 2 (0,8%) 0 0 0
Siivous 4 2(0,2%) 964(99,8%) 0 0 0
Ruoanlaitto 1 1297 (98,5%) 20 (1,5%) 0 0 0
Ruoanlaitto 2 1 (0,1%) 1462 (96,1%) 59 (3,8%) 0 0
Ruoanlaitto 3 0 0 1 (0,7%) 135 (99,3%) 0



Ruoanlaitto 4 0 0 0 147 (100%) 0
Ruoanlaitto 5 108 (90,8%) 11 (9,2%) 0 0 0
Ruoanlaitto 6 103 (77,4%) 30 (22,6%) 0 0 0
Ruoanlaitto 7 112 (44,8%) 136 (54,4%) 2 (0,8%) 0 0
Ruoanlaitto 8 1521 (99,8%) 3 (0,2%) 0 0 0
Ruoanlaitto 9 274(100%) 0 0 0 0
Muut 1 1211 (98,1%) 23 (1,9%) 0 0 0
Muut 2 (k) 0 0 0 0 0
Muut 3 0 61 (38,6%) 97 (61,4%) 0 0
Muut 4 125 (100%) 0 0 0 0
Muut 5 0 281 (100%) 0 0 0
Muut 6 121 (98,4%) 2 (1,6%) 0 0 0
Muut 7 605 (96,5%) 22 (3,5%) 0 0 0
Muut 8 261 (7,7%) 3122 (92,3%) 16 (0,5%) 0 0
Muut 9 0 818 (44,3%) 1011 (54,7%) 19 (1,0%) 0
Muut 10 106 (89,1%) 13 (10,9%) 0 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Kokonaisuudessaan magneettivuon tiheyksien maksimiarvot ovat varsin pieniä, mutta mitattu 
maksimiarvo ylittää 10 µT kolmessa tapauksessa (ruuanlaitto 3 ja 4, muut 6). Ruuanlaitto 3 
magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 28,9 µT ja ruuanlaitto 4 maksimiarvoksi saatiin 
39,3 µT. Molemmat olivat käyttäneet maksimiarvon mittaushetkellä sähkövatkainta. Muut 6 
magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 44 µT, mikä aiheutui työskentelystä piirtoheittimen 
läheisyydessä. Ruuanlaitto 3 ja 4 mittauksissa keskiarvotkin ovat merkittävästi suurempia kuin 
muissa vapaa-ajan mittauksissa (20,54 µT ja 21,92 µT). 

Kahdessakymmenessä mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Kolmessa mittauksessa 
ylitettiin 10 µT raja. Tapauksissa ruuanlaitto 3 ja 4 mittausarvot olivat lähes kokonaan 10-100 µT 
välissä. Kyseisissä mittauksissa mitattiin sähkövatkainta. Tapauksessa muut 9 suurin osa arvoista oli 
1-10 µT välissä. Kyseisessä mittauksessa mitattin piirtoheitintä. Mittaus keskeytyi yhdessä 
tapauksessa. 

Vapaa-ajan esimerkki 8
Vapaa-ajan esimerkki 8 on siivous 4. Magneettikenttä on mitattu siivouksen (imuroinnin) 
yhteydessä. Kuvassa 5.17 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään 
kenttävaihtelut. 

Kuva 5.17. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (siivous 4).
Kuvasta voidaan havaita, että imurointi ei aiheuttanut merkittäviä magneettikentän arvoja. Lisäksi 
magneettikentän vaihtelu suhteessa mitattuihin arvoihin oli varsin suurta. Imuroitaessa imurin 
etäisyys koehenkilöstä vaihtelee koko ajan, minkä vaikuttaa myös mitattuihin arvoihin. Arvot olivat 
kuitenkin ylipäätään pieniä. 

Kuvassa 5.18 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 



Kuva 5.18. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (siivous 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 0,71 µT. Keskiarvo on 0,31 µT ja 
keskihajonta 0,13 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on käyrän tarkastelusta poiketen kuitenkin pientä. Magneettikentän jakauma on imuroinnin 
mittauksessa ollut varsin erilainen verrattuna työntekijämittauksiin. Jakauma painottuu suurimman 
mitatun arvon puolivälin kohdalle eli mitatuista arvoista suurin osa on välillä 40%-50%. Kyseinen 
väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0,28 - 0,36 µT. 

Vapaa-ajan esimerkki 9
Vapaa-ajan esimerkki 9 on ruuanlaitto 4. Magneettikenttä on mitattu ruoanlaiton (vatkauksen) 
yhteydessä. Kuvassa 5.19 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään 
kenttävaihtelut. 

Kuva 5.19. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (ruuanlaitto 4).
Kuvasta voidaan havaita, että vatkaus aiheutti noin 25 µT magneettikentän. Magneettikentän 
vaihtelu on pientä, koska vatkaimen etäisyys koehenkilöön ei yleensä vaihtele juurikaan. 

Kuvassa 5.20 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.20. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (ruuanlaitto 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 39,30 µT. Keskiarvo on 21,92 µT ja 
keskihajonta 2,61 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu pientä. Magneettikentän jakauma on vatkauksen mittauksessa ollut samanlainen kuin 
imuroinnin mittauksessa. Mitatuista arvoista suurin osuus jakauman keskivaiheilla, vatkauksessa 
välillä 50%-60%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 19,65 - 23,58 µT. 

5.3 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmien mittauksien tarkoituksena oli selvittää eri henkilöryhmien 
magneettikenttäaltistuksen eroja. Neljän vuorokauden mittauksia tehtiin 21 henkilölle. 
Mittausvuorokausista kaksi oli työ- ja kaksi vapaapäiviä. Yhden vuorokauden mittauksia tehtiin 8 
henkilölle. Keskeytyneitä mittauksia oli viisi, jotka kaikki olivat neljän vuorokauden mittauksia. 
Mittauksiin käytettiin pääasiassa kolmea Radians Innova ML-1 -pitkäaikaismittaria (mittausalue 
0,01 - 100µµT ja näytteenottoväli 20 s). Mittausten aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. 

Taulukossa 5.11 on yhteenveto henkilöryhmämittauksien magneettikenttien mittaustuloksista. 
Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, mediaani ja 
keskihajonta. 

Taulukossa 5.12 on kooste henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 
5.11. 

Yhteenveto henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Mittausaika on yksi tai neljä vuorokautta.

  



Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT
Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Opiskelija 1 19.4.2000 0,01 1,41 0,05 0,03 0,09
Opiskelija 2 19.4.2000 0,02 7,25 0,06 0,04 0,13
Opiskelija 3 19.4.2000 (k) 0,02 2,48 0,1 0,08 0,17
Työntekijä 1 6.4.2000 0,01 2,52 0,07 0,04 0,14
Työntekijä 2 6.4.2000 0,01 42,5 0,09 0,04 0,78
Työntekijä 3 13.4.2000 (k) 0,04 0,09    
Työntekijä 4 13.4.2000 0,01 7,69 0,08 0,03 0,24
Työntekijä 5 13.4.2000 0,02 2,25 0,07 0,04 0,12
Työntekijä 6 18.5.2000 (k)   
Työntekijä 7 18.5.2000 0,01 23,6 0,08 0,03 0,42
Työntekijä 8 18.5.2000 0,03 5,14 0,11 0,07 0,18
Työntekijä 9 25.5.2000 0,02 4,73 0,07 0,04 0,19
Työntekijä 10 25.5.2000 0,01 3,86 0,06 0,03 0,11
Työntekijä 11 25.5.2000 (k) 0,03 0,64 0,1 0,09 0,09
Työntekijä 12 3.8.2000 0,02 18,5 1,24 0,04 3,25
Työntekijä 13 4.8.2000 0,01 41,3 0,07 0,03 0,71
Työntekijä 14 10.8.2000 0,01 102,3 0,18 0,03 1,75
Työntekijä 15 18.8.2000 0,02 1,34 0,05 0,03 0,07
Työntekijä 16 24.8.2000(k) 0,02 2,34 0,06 0,05 0,09
Työntekijä 17 24.8.2000 0,02 2,14 0,09 0,06 0,1
Työntekijä 18 24.8.2000 0,01 3,36 0,1 0,03 0,25
Työntekijä 19* 10.10.2000 0,02 6,07 0,12 0,04 0,16
Työntekijä 20* 10.10.2000 0 1,4 0,12 0,1 0,12
Työntekijä 21* 10.10.2000 0 3,8 0,1 0,1 0,21
Eläkeläinen 1* 14.10.2000 0 0,4 0,06 0,1 0,05
Eläkeläinen 2* 1.11.2000 0,02 1,02 0,09 0,09 0,07
(k): mittaus keskeytynyt, *: yhden vuorokauden mittaus

Taulukko 
5.12.

Kooste henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Mittausaika on yksi tai neljä vuorokautta.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Opiskelija 1 3790 (92,6%) 298 (7,3%) 4 (0,1%) 0 0
Opiskelija 2 3682 (90,0%) 399 (9,8%) 11 (0,3%) 0 0
Opiskelija 3 (k) 1339 (70,4%) 541 (28,4%) 23 (1,2%) 0 0
Työntekijä 1 2754 (87,0%) 396 (12,5%) 14 (0,4%) 0 0
Työntekijä 2 2821 (90,3%) 275 (8,8%) 28 (0,9%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 3 (k) 2 (100%) 0 0 0 0



Työntekijä 4 3074 (88,4%) 370 (10,6%) 34 (1,0%) 0 0
Työntekijä 5 3036 (87,7%) 411 (11,9%) 14 (0,4%) 0 0
Työntekijä 6 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 7 3012 (87,3%) 437 (12,7%) 1 (0,0%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 8 2368 (68,7%) 1077 (31,3%) 11 (0,3%) 0 0
Työntekijä 9 2837 (90,4%) 286 (9,1%) 16 (0,5%) 0 0
Työntekijä 10 3182 (88,7%) 403 (11,2%) 4 (0,1%) 0 0
Työntekijä 11 (k) 322 (77,2%) 22,8%) 0 0 0
Työntekijä 12 2771 (78,6%) 305 (8,7%) 62 (1,8%) 388 (11,0%) 0
Työntekijä 13 3181 (92,0%) 272 (7,9%) 3 (0,1%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 14 2919 (77,3%) 764 (20,2%) 93 (2,5%) 0 1 (0,0%)
Työntekijä 15 3330 (95,3%) 160 (4,6%) 5 (0,1%) 0 0
Työntekijä 16 (k) 1106 (96,1%) 42 (3,6%) 3 (0,3%) 0 0
Työntekijä 17 2773 (80,5%) 671 (19,5%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 18 2923 (84,5%) 470 (13,6%) 68 (2,0%) 0 0
Työntekijä 19* 2625 (64,1%) 1465 (35,8%) 2 (0,0%) 0 0
Työntekijä 20* 3213 (78,5%) 873 (21,3%) 6 (0,1%) 0 0
Työntekijä 21* 4010 (98,0%) 58 (1,4%) 24 (0,6%) 0 0
Eläkeläinen 1* 4059 (99,3%) 29 (0,7%) 0 0 0
Eläkeläinen 2* 2224 (54,3%) 1867 (45,6%) 1 (0,0%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt, *: yhden vuorokauden mittaus

Mittaukset jakautuivat eri henkilöryhmiin siten, että toimistotyöntekijöitä mitattiin 21, opiskelijoita 
kolme ja eläkeläisiä kaksi. Muutamaa mittausta lukuun ottamatta mitatun magneettivuon tiheyden 
maksimiarvo ei ylitä 10 µT:n arvoa, ja väestöaltistuksen raja 100 µT ylittyy vain yhdessä 
mittauksessa. Tässä mittauksessa koehenkilö, työntekijä 14, on toimistotyöntekijä. Mitattu arvo on 
102,3 µT, mutta arvo on saattanut olla suurempikin johtuen käytetyn mittarin mittausalueesta 
(mittarin suurin näyttämä 102,3 µT). Kyseinen arvo on sattunut henkilön työpäivän päättyessä. 
Mittauspäiväkirjan mukaan työntekijä on ollut kyseisellä hetkellä autossaan matkalla kotiin. 
Yleensä autolla ajettaessa ei mitattu vastaavan suuruisia magneettikenttiä. Tarkempaa määritystä 
kentän aiheuttajasta ei pystytty tekemään. 

Muut yli 10 µT:n arvot aiheutuivat pääasiassa suurjännitelaboratoriossa työskentelystä (työntekijä 
2; maksimiarvo 42,5 µT), sähkövatkaimen käytöstä (työntekijä 7; maksimiarvo 23,6 µT), 
altistumisesta kodin sähkölaitteelle (työntekijä 12; maksimiarvo 18,5 µT) ja oleskelusta 
mikroaaltouunin läheisyydessä (työntekijä 13; maksimiarvo 41,3 µT). Mitattujen henkilöiden 
altistuksen keskiarvot olivat kaikki alle 1 µT yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Työntekijän 12 
altistuksen keskiarvo oli 1,24 µT. Suuri keskiarvo johtuu siitä, että henkilö oli tehnyt ruokaa ja 
seisonut hellan edessä noin kaksi tuntia. Tänä aikana altistuminen on ollut koko ajan 10 µT:n 
luokkaa. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Kolmessa 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Yhdessä tapauksessa ylittyi 100 µT väliaikaisesti. 
Neljässä mittauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu erilaisia koneita käytettäessä, 
kuten mikroaaltouunia. 

Henkilöryhmäesimerkki 10



Henkilöryhmäesimerkki 10 on opiskelija 2. Kuvassa 5.21 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty 
käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.21. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (opiskelija 2).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy yksi noin 7 µT suuruinen magneettikenttä. Muuten 
arvot ovat varsin pieniä. Lisäksi magneettikentän vaihtelu oli varsin pientä. Koehenkilö ei ilmeisesti 
ole tiennyt altistuvansa magneettikentälle, joten mittauspäiväkirjassa ei ole erillistä mainintaa 
kyseiseltä hetkeltä. 

Kuvassa 5.22 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.22. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (opiskelija 2).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 7,25 µT. Keskiarvo on 0,06 µT ja 
keskihajonta 0,13 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on suurta. Jakaumassa suurin osa mittauksista on välillä 0%-10%. Kyseinen väli tarkoittaa 
tässä mittauksessa väliä 0 - 0,73 µT. 

Henkilöryhmäesimerkki 11
Henkilöryhmäesimerkki 11 on eläkeläinen 2. Kuvassa 5.23 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.23. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (eläkeläinen 2).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy viisi muita suurempaa magneettikentän arvoa. Yksi 
arvoista on noin 1 µT. Kaiken kaikkiaan arvot, kuten myös magneettikentän vaihtelu, ovat varsin 
pieniä. 

Kuvassa 5.24 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.24. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (eläkeläinen 2). 
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 1,02 µT. Keskiarvo on 0,09 µT ja 
keskihajonta 0,07 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on pientä. Jakaumassa suurin osa mittauksista on väleillä 0%-10% ja 10%-20%. Kyseiset 
välit tarkoittavat tässä mittauksessa välejä 0 - 0,10 µT ja 0,10 - 0,20 µT. Jakaumassa erottuu tässä 
mittauksessa myös muilla väleillä joitakin arvoja. 

Henkilöryhmäesimerkki 12
Henkilöryhmäesimerkki 12 on työntekijä 4. Kyseessä on työntekijälle tehty mittaus. Kuvassa 5.25 
on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 



Kuva 5.25. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 4).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy yksi noin 8 µT suuruinen magneettikenttä. 
Koehenkilö ei ilmeisesti ole tiennyt altistuvansa magneettikentälle, joten mittauspäiväkirjassa ei ole 
erillistä mainintaa kyseiseltä hetkeltä. Kaiken kaikkiaan arvot, kuten myös magneettikentän 
vaihtelu, ovat varsin pieniä. 

Kuvassa 5.26 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.26. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 7,69 µT. Keskiarvo on 0,08 µT ja 
keskihajonta 0,24 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten 
vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella 
välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 0,77 µT. 

6 JOHTOPÄÄTöKSET
Kokonaisuutena voidaan todeta, että altistusmittausten tekeminen oli huomattavasti työläämpää 
kuin alkuun ajateltiin. Koehenkilöiden kerääminen ja tutkimuksesta yleisesti kertominen heille 
ennen mittauksia oli aikaavievää. Kaikki yritykset eivät olleet halukkaita lähtemään mukaan. 
Mukaan kysyttiin 12 yritystä, mutta vain kuudessa yrityksessä tehtiin mittauksia. 

Myös mittarien määrä piti ottaa huomioon mittausaikatauluja suunniteltaessa. Viikossa ei ollut 
mahdollista saada kuin esimerkiksi 8 työntekijämittausta, jos kaikki aikataulut saatiin sovitettua 
yhteen. 

Yhtenä ongelmana oli myös se, että käytetty mittaus katkesi varsin helposti mittauksen aikana 
koehenkilön liikkuessa. Tämän tähden epäonnistuneita mittauksia on koko aineistossa 19,9%, mikä 
on selvästi enemmän kuin mitä TTKK:n hetkellismittauksissa yleensä esiintyy. 

6.1 Työntekijämittaukset
Tutkimuksessa valittiin työntekijäryhmiksi sellaisia työtehtäviä, joissa voisi esiintyä tavallista 
isompia magneettikenttiä. Toisaalta valinnassa otettiin huomioon, mitä mittauksia aikaisemmin on 
tehty. Esimerkiksi Marko Mähönen on diplomityössään ”50 Hz magneettikenttäaltistuksen määritys 
annosmittauksia käyttäen” varsin laajasti mitannut toimistotyöympäristöjä. Yhtenä valintakriteerinä 
oli myös se, että mittaukset olisi helppo toteuttaa Tampereelta. 

Koska työntekijämittaukset ovat rajoittuneet vain neljään teollisuuden alaa (sähköyhtiö, metalli-, 
paperi- ja valmistava sähköteollisuus), ei työntekijäaltistuksesta voida vetää kaikkia aloja koskevia 
johtopäätöksiä. Kuitenkin kokonaisuutena aineisto näyttää sille, että suurin osa mittaustuloksista on 
varsin pieniä ja ainostaan joku tai jotkut yksittäiset mittausarvot ylittävät henkilön yleisen 
alitistustason. 

Kaikki työntekijät eivät suostuneet altistusmittauksiin saadessaan tietää, että mittauksia tehdään 
myös vapaa-aikana. Työntekijät eivät halunneet antaa työnantajalle tietoja vapaa-ajan vietostaan. 
Ongelma ratkaistiin siten, että työnantajalle annettiin ainoastaan yhteenveto mittauksista. 

Tutkimuksen alussa mittarit valittiin sen mukaan, miten isoja kenttiä työympäristössä oletettiin 
esiintyvän. Tämän tähden metalli-, paperi- ja valmistavassa sähköteollisuudessa käytettiin 
mittareita, joiden mittausalue on 0,01 - 100 µT. Joissakin näistä mittauksista kuitenkin mitatut arvot 
ylittivät 100 µT, jolloin mittausalueena olisi tarvinnut olla 0,1 – 1000 µT. Tämän tähden joidenkin 
työtekijöiden kohdalla yksittäisen suuren mittausarvon kohdalla mittari ei ole pystynyt mittaamaan 
tarkkaa arvoa. Tätä ei osattu arvata mittaussuunnitelmaa tehtäessä. 



Mittausten aikana, kun huomattiin yksittäisten isojen mittaustulosten esiintyminen, pyrittiin 
tarkemmin selvittämään arvojen todenmukaisuus. Arvoja tutkittiin tarkemmin mittauspäiväkirjan ja 
katselmusmittauksen avulla. Kaikkia arvoja ei ollut mahdollista selvittää, mutta tehtyjen selvitysten 
perusteella näyttää sille, että ne ovat todellisia mittaustuloksia. Niitä ei vaan ole aikaisemmin 
huomattu hetkellismittauksia tehtäessä, koska ilmeisesti tavallista isommalle kentälle altistutaan 
pienillä alueilla ja kenttä vaimenee nopeasti työntekijän etääntyessä paikasta. 

Vertailtaessa työaika ja vapaa-aika altistuksia ei voida havaita mitään suuria eroja näiden jaksojen 
välillä. Yleensä mittaustulokset ovat olleet tasoa alle 1 µT, useimmiten jopa alle 0,1 µT. Yksittäisiä 
isompia arvoja löytyy sekä vapaa-ajan että työajan mittauksista. 

6.2 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajan altistukseen kuuluu kaikki toiminta, joka ei ole työtä. Erilaisia altistusympäristöjä ovat 
kodin yleisaltistus, kodinkonealtistus, vaapaa-ajan aktiviteettialtistus ja matkustusaltistus. Vapaa-
ajan altistus on hyvin erityyppistä erilaisissa ympäristöissä, joten kokonaisaltistusta on vaikea 
arvioida. 

Kokonaisuutta voi arvioida sen mukaan, kuinka paljon ihminen ylipäätään on kotona ja työssä. 
Eniten aikuisella työssä käyvällä ihmisellä kuluu aikaa työssä ja kotona, joten myös tässä 
tutkimuksessa painottuivat kodissa ja työpaikalla tapahtuvat vapaa-ajan mittaukset. 

Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei ole tehty, koska aineisto on puutteellista. Yksilölliset erot 
ovat suuria, esimerkiksi jääkiekko-ottelussa ja konsertissa istumapaikan sijainti vaikuttavat 
huomattavasti tuloksiin. Juoksulenkillä altistuminen riippuu reittivalinnasta. Myös matkustuksessa 
eri kulkuvälineen valinnalla on suuri vaikutus tuloksiin. Junamatkustuksen aikana tehtiin mittauksia 
kaksi kertaa, suurin arvo oli 1,66 µT. Lentokoneessa nousun ja laskun aikana mittausta ei saa tehdä, 
koska kaikki elektroniset laitteet on suljettava. Tästä syystä lentokoneen mittaaminen päätettiin 
jättää tutkimuksen ulkopuolelle. Kokonaisuutena matkustamiseen liittyvä altistumisen mittaaminen 
jäi muutenkin melko puutteelliseksi, koska muun muassa metroja ja raitiovaunuja ei ole tutkittu. 

Joissakin kodinkonealtistuksen mittauksissa mitattiin odotettua suurempia arvoja. Esimerkiksi 
yhdessä ruuanlaittomittauksessa mitattiin vatkaimen käytössä muihin laitteiden käyttötilanteisiin 
verrattuna suuria magneettikenttäarvoja (maksimi 39,3 µT). Vatkainta käytettäessä vyölaukussa 
oleva magneettikenttämittari saattaa olla kuitenkin jopa kiinni mitattavassa laitteesta, joten tällainen 
altistusmittaus ei varmuudella anna luotettavaa kuvaa altistuksesta. 

Kokonaisuutena vapaa-ajan altistustasot jäivät yleensä tasolle (0 – 0,1 µT) alle 0,1 µT. Lähinnä 
yksittäiset kentät aiheuttivat yleistasosta erottuvia suurempia arvoja. 

6.3 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmämittaukset aloitettiin neljä vuorokautta kestävänä mittauksena. Näin pitkään 
mittaukseen oli kuitenkin vaikea saada koehenkilöitä. Mittauksesta saatujen kokemusten perusteella 
mittausaika ei saa olla kovin pitkä. Yhden vuorokauden kestävään mittaukseen löytyi koehenkilöitä 
paljon helpommin. 

Osa-aikatyössä työaikainen altistus jää lyhyeksi täyttä työaikaa tekevään kolleegaansa verrattuna 
työn luonteen takia. Toisaalta myös osa-aikatyössä voidaan työtehtävissä käyttää jotakin 
sähkölaitetta, jolloin magneettikenttä, jolle osa-aikainen työntekijä altistuu, voi olla suhteellisen 
suuri. Tämän projektin puitteissa ei ollut mahdollista ottaa erilaisia työaikoja huomioon, mutta ne 
on tarkeä huomioida työaltistusta arvioitaessa. 

Lasten altistusta ei mitattu lainkaan, sillä mittarin käyttö on hankalaa. Koska aikuisille tehdyistä 
mittauksista lähes viidennes epäonnistui, katsottiin lapsille tehtävän mittauksen olevan vielä 
hankalampaa. 

Kaikkien tässä tutkimuksessa tehtyjen altistusmittausten perusteella näyttää sille, että mahdollisia 
magneettikentille altistumista koskevia suosituksia on tulevaisuudessa vaikea soveltaa käytäntöön, 



jos tarkastellaan ihmisten altistumista pitkäaikaismittausten mukaan. Monissa mittauksissa on 
esiintynyt hetkellisiä isompia mittaustuloksia ja mikäli niitä ei rajata mitenkään pois, voidaan 
helpostikin ylittää suositusarvot. Näin ollen altistuksen määrittelyä on tärkeä jatkossa edelleen 
kehittää käytännön tarpeita vastaavaksi. 
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1 JOHDANTO
Sähkö- ja magneettikentille altistumisesta on oltu kiinnostuneita siitä lähtien, kun syntyi epäilyjä 
sähkö- ja magneettikenttien mahdollisista terveysvaikutuksista. Altistumista on sinänsä vaikea 
tutkia, koska ihmiset oleskelevat erilaisissa paikoissa elämänsä aikana ja täysin kattavasti ei tätä 
koko elämän kattavaa altistusta voidaan seurata. Jokatapauksessa on tarkeää yrittää selvittää 
altistumista. 

Euroopan unionin neuvosto (EU) on julkaissut suosituksen väestön sähkömagneettisille kentille (0 
Hz - 300 GHz) altistumisen rajoittamiseksi. Suositus perustuu ICNIRP:n (International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection) suositukseen väestön altistuksen enimmäisarvoista, jonka 
mukaan 50 Hz kentille altistumisen enimmäisarvot ovat väestölle 5 kV/m ja 100 mT ja 
työntekijöille 10 kV/m ja 500 mT. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päivittää 
parhaillaan vanhaa STM:n päätöstä ionisoimattoman säteilyn enimmäisarvoista. Tavoitteena on 
myös antaa väestön altistuksen suositusarvot pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille. 

Euroopan unionin neuvoston suosituksen tähden on syntynyt selvä tarve tutkia, minkälaisille 
kentille ihmiset altistuvat käytännössä ja miten altistumista voitaisiin määrittää. 

Tampereen teknillisessä korkeakoulussa (TTKK) on tutkittu sähköjärjestelmien pientaajuisia sähkö- 
ja magneettikenttiä jo pitkään. Alkuvaiheessa tutkimukset suuntautuivat sähkö- ja magneettikenttien 
terveysvaikutuksiin. Tutkimuksen painopiste on vuosien myötä siirtynyt kuitenkin yhä enemmän 
teknisten aiheiden suuntaan, kuten pientaajuisten magneettikenttien tekniseen mittaamiseen ja 
laskentaan sekä kenttien aiheuttamiin häiriöihin ja kenttien vähentämiseen. 

TTKK:ssa on ollut käynnissä projekti "Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien 
vähentämiseksi sähkön siirrossa ja jakelussa” 1.6.1998 - 31.12.2000 välisen ajan. Hankkeessa on 
keskitytty kahteen aihealueeseen: kiinteistömuuntamoiden magneettikenttien pienentämiseen sekä 
sähkö- ja magneettikenttämittausten laadun parantamiseen. 

Osana aluetta ”Sähkö- ja magneettikenttämittausten laadun parantaminen” on kirjoitettu tämä 
raportti. Sen tavoitteena on ollut lähinnä etsiä erilaisia menetelmiä tutkia altistumista ja kokeilla 
käytännössä altistumisen mittaamista. Mitään täysin kattavia ratkaisuja ei ole ollut tarkoituksena 
kehittää, koska aikaisempia tutkimuksia altistuksen määrittelystä ei ole laajasti tehty, ja yhden 
tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista käsitellä kaikkia altistumistilanteita. 

Tässä raportissa on ensin esitelty, minkälaisia tuloksia aikaisemmissa altistustutkimuksissa on saatu 
ja sen jälkeen on kuvattu, miten TTKK:ssa on altistumismittauksia toteutettu ja minkälaisia tuloksia 
on saatu. Lopuksi on esitetty kokeilun perusteella johtopäätöksiä siitä, miten jatkossa asiaa 
voitaisiin edelleen kehittää ja soveltaaa käytäntöön. 

1.1 Mittaamista koskevia standardeja
Tällä hetkellä pientaajuisille magneettikentille altistumiseen liittyviä kansainvälisiä standardeja 
valmistellaan useissa työryhmissä. IEC:llä on voimassa oleva altistumista koskeva standardi. 
Standardissa IEC 61786 kuvataan melko yleisellä tasolla altistumisen mittaamista. Yleisiä 
pientaajuisten magneettikenttien mittausperiaatteita on kuvattu standardissa IEEE Std 1460-1996. 
Mittausperiaatteet määrittävät myös altistumisen mittaamista. /7,6/ 
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IEEE Std 1460-1996 sisältää kuvauksen kvasistaattisten magneettikenttien ominaisuuksista. 
Standardissa esitetään ohjeita magneettikenttämittarien ominaisuuksista, tyypillisten mittausten 
tavoitteet kenttien kuvaamiseksi ja menetelmät niiden toteuttamiseksi. /7/ 

IEC 61786 standardi sisältää vastaavia asioita kuin IEEE-standardi, mutta erityisesti 
ihmisaltistuksen kannalta tarkasteltuna. Standardissa asetetaan vaatimukset mittausvälineille ja 
annetaan ohjeita mittauksiin. Standardissa käsitellään pysyvän tilan kvasistaattisten 
magneettikenttien tehollisarvojen mittaamista rajoittuen taajuusalueelle 15 Hz - 9 kHz. 
Mittausalueissa rajoitutaan magneettikentällä 100 nT - 100 µT. Standardissa käsitellään itse 
mittausten lisäksi myös mittarien kalibrointia. /6/ 

Kumpikaan standardi ei anna yksityiskohtaisia ohjeita mittaustapojen ja -menetelmien suhteen, 
koska mittausympäristöt ja mittausten tavoitteet poikkeavat toisistaan paljon. Ihmisten altistusta 
tarkasteltaessa on olennaista huomioida mittausta suunniteltaessa, millä alueilla ja kuinka kauan 
ihmiset mahdollisesti oleskelevat. IEC standardin mukaan tulisi huomioida mittausten sijainti 
suhteessa ihmiseen, esimerkiksi pään, vartalon tai lantion alueella. /6/ 

2 MAGNEETTIKENTÄT JA NIILLE ALTISTUMINEN
Sähkö- ja magneettikentät ovat osa sähkömagneettisen säteilyn spektriä. Kuitenkin 
sähköjärjestelmän aiheuttamasta ionisoimattomasta sähkömagneettisesta säteilystä ei yleensä 
käytetä sanaa säteily, vaan puhutaan sähkö- ja magneettikentistä, sillä 50 Hz taajuudella 
aallonpituus λ on hyvin suuri (λ=6000 km) ja Planckin vakion ja taajuuden avulla laskettu fotonin 
energia (3,31×10-32 J) merkityksettömän pieni verrattuna molekyylien sidosenergioihin tai niiden 
lämpöenergiaan /11,14/. Kuvassa 2.1. on esitetty koko sähkömagneettisen säteilyn spektri. 

Kuva 2.1 Sähkömagneettisen säteilyn spektri. 50 Hz kentät ovat lähes yksinomaan ihmisen 
kehittämien teknisten laitteiden aiheuttamia.

2.1 Magneettikentän ominaisuuksia
Sähkövarausten liike eli sähkövirta synnyttää ympärilleen magneettikentän. Pitkässä suorassa 
johtimessa kulkevan sähkövirran I aiheuttama magneettikentän voimakkuus H etäisyydellä r 
johtimesta on 

(1)

Magneettikentän voimakkuus ilmoitetaan ampeereina metriä kohti (A/m). Magneettikenttä voidaan 
kuvata myös toisella suureella, jota kutsutaan magneettivuon tiheydeksi. Magneettivuon tiheys B 
riippuu väliaineesta ja magneettikentän voimakkuudesta H seuraavasti 

B=µH=µ0µrH (2)
missä µ on väliaineen permeabiliteetti,

µο on tyhjön permeabiliteetti (4πx10-7 H/m) 
ja
µr on väliaineen suhteellinen permeabiliteetti.

Magneettivuon tiheyden yksikkö on tesla (T). Kudosten magneettisia ominaisuuksia kuvaava 
suhteellinen permeabiliteetti µr on melko tarkasti 1, joten biologisen materiaalin permeabiliteetti on 
lähes sama kuin tyhjön (µ ≈ µο). Tästä seuraa, että magneettikenttään viety epämagneettinen 
kappale ei muuta alkuperäistä kenttää kuten sähkökentän tapauksessa. Sähkökentälle tyypillistä 
deformaatiovaikutusta ei tapahdu. 
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Vain ferromagneettisten materiaalien kuten raudan, nikkelin ja koboltin permeabiliteetti poikkeaa 
niin paljon tyhjön permeabiliteetista, että merkittävää deformaatiota tapahtuu. Magneettikenttä ei 
myöskään vaimene tavallisissa rakennusmateriaaleissa. 

Magneettikentän voimakkuutta H = 1 A/m vastaa ilmassa yhtälön 2 perusteella magneettivuon 
tiheys B = 1,26×10-6 T = 1,26 µT. 

Myös magneettikenttää voidaan kuvata kenttäviivoilla. Jos suoran, pitkän johtimen virta on 1000 A, 
magneettivuon tiheys B 1 metrin etäisyydellä on 200 µT (kuva 2.2.). 

Kuva 2.2 Suoran virtajohtimen ympärillä esiintyvä magneettikenttä (B on magneettivuon tiheys, 
I on johtimessa etäisyydellä r kulkeva virta).

Muuttuvalla magneettikentällä on kyky indusoida väliaineeseen sähkökenttä. Tämä sähkökenttä 
puolestaan aiheuttaa johtavassa väliaineessa sähkövarausten liikkeen eli sähkövirran, jonka 
aiheuttama magneettikenttä pyrkii vastustamaan ulkoisen magneettikentän muuttumista. 
Indusoituneita virtoja kutsutaan pyörrevirroiksi. Tämän ilmiön yhteydessä energiaa muuttuu myös 
lämmöksi. Ilmiö on sitä voimakkaampi, mitä nopeammin magneettikenttä muuttuu eli mitä 
suuremmasta taajuudesta on kysymys. 50 Hz taajuudella esimerkiksi kudoksiin indusoituneet virrat 
ovat erittäin pieniä. 

Magneettikenttä on suoraan verrannollinen johdon virtaan nähden. Johdon kuormituksen (virran) 
vaihteluista johtuen myös kentän taso johdon ympäristössä vaihtelee ajan suhteen (IEEE, 1988). 
Magneettikenttää onkin käsiteltävä ajasta riippuvana tilastollisena suureena. Keskimääräistä kenttää 
ei voida määrittää hetkellisillä mittauksilla tai laskelmilla yhtä luotettavasti kuin sähkökentän 
tapauksessa. Toisaalta deformoitumisilmiö ei aiheuta normaalitilanteissa magneettikentän 
määrityksessä ongelmia. 

2.2 Aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia magneettikenttäaltistuksesta
Magneettikentille altistumista on tutkittu kokonaisuudessaan melko vähän. Altistumista on arvioitu 
varsin paljon osana epidemiologisia tutkimuksia, mutta laajoja, koko väestöä koskevia 
altistusmittauksia ei ole tehty. Seuraavassa esitellään erilaisia tutkimuksia, joissa on pyritty 
selvittämään altistumista. 

2.2.1 Sähkö- ja magneettikentät sähkönsiirrossa
Osana terveysvaikutustutkimusta tutkittiin 27 työntekijän altistuminen sähköjärjestelmien 
aiheuttamille sähkö- ja magneettikentille erilaisissa ympäristöissä; 110 kV, 220 kV ja 400 kV 
sähköasemat ja 110 kV voimansiirtojohdot. Työntekijät tekivät mittausten aikana normaaleja 
työtehtäviään. Mittauksien suorittaja kirjasi työntekijän sähkö- ja magneettikenttäaltistuksen. 
Mittaustulokset on esitetty taulukossa 2.1. Sähkökentän suurin mitattu arvo oli 11,2 kV/m ja 
magneettikentän suurin mitattu 15,43 µT. 

Taulukko 2.1 Esimerkkimittaustuloksia työntekijöiden sähkö- ja magneettikenttäaltistuksesta 
erilaisissa työympäristöissä. /12/

Työn kuvaus (työntekijöiden määrä) Sähkökenttä E,
kV/m

Magneettikenttä B,
µT

Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (3) 0,35 - 1,12 1,72 - 3,47
Kaapelien asennus, lähellä 110 kV kytkinkenttää ja johtoa, 
(1)

0,35 1,97

Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,87 2,66
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,85 - 0,87 2,64 - 2,66
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Muuntajakentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 1,3 2,11
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,14 0,57
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,85 2,64
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,14 - 0,26 0,97 - 1,02
Kytkinkentän laajennus, 110 kV ja 400 kV sähköasema, (1) 2,78 - 10,21 2,40 - 10,92
Kytkinkentän kunnossapito, 220 kV kytkinkenttä, (2) 5,57 - 7,44 4,42 - 6.89
Kytkinkentän laajennus, 110 kV ja 400 kV kytkinkenttä, (1) 2,78 - 11,2 2,40 - 16.2
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,54 1,90
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,54 1,90
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,58 2,01
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,55 2,01
Aseman laajennus, 110 kV sähköasema, (1) 2,95 2,20
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (1) 1,53 - 8,45 1,43 - 10,92
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (1) 1,53 - 8,64 1,43 - 10,92
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 7,26 - 8,64 6,16 - 15,43
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 7,21 - 9,18 6,30 - 10,93
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 6,83 - 8,62 4,74 - 8,71
2.2.2 Sydämentahdistinta käyttävät työntekijät sähkömagneettisessa ympäristössä
Tässä tutkimuksessa tutkittiin sähkö- ja magneettikenttäaltistusta työntekijöiltä (n=10), joilla oli 
sydämentahdistin tai elimistöön sijoitettava rytminsiirtolaite. Kentät oli mitattu etukäteen, jotta 
voitiin taata potilaille työympäristön olevan vaaraton ennen työn aloittamista. Mittaukset tehtiin 
pitkäaikaismittarilla Radians Innova ML-1 ja hetkellismittarilla Holaday Industries HI-3604. 
Taulukossa 2.2 on esitetty työtehtävät ja mitatut magneettikentät. /15/ 

Taulukko 2.2. Mittaustuloksia sähkö- ja magneettikentistä esimerkkitöissä. Työntekijöillä oli 
tahdistin tai rytminsiirtolaite. /15/

Työ/Työpaikka Lähde Magneettikenttä B, µT Sähkökenttä E, kV/m
Autokorjaamo Hiomakone 200 0,2
Hitsaamo Hitsaus 5000 0,05
Sähköasema Generaattorit 200 - 300 0,002 - 0,04
Generaattorin testaus Kaapelit 100 - 600 0,05
Ainetta rikkomaton testaus
(Non-destructive testing)

Magnetointiväline 300 - 1000 0,11

Terästehdas, tarkastus Valokaariuuni 1000 0,2
Ratatyö Kaapelit 2 - 10 2,0

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sähkö- ja magneettikentät voivat olla ongelma ja aiheuttaa 
häiriöitä sellaisissa ympäristöissä, joissa altistuksen suositusarvot ylitetään. ICNIRP:n altistuksen 
suositusarvot on ylitetty; hitsaamossa (5000 µT), generaattorin testauksessa (100 - 600 µT), ainetta 
rikkomattomassa testauksessa (300 - 1000 µT) ja terästehtaassa (1000 µT). Hitsaus perustuu 
hitsauslaitteen kautta menevän suuren virran aiheuttamaan lämpövaikutukseen. Virta aiheuttaa 
taulukossa esitetyn 5000 µT magneettikentän. 

2.2.3 Työntekijöiden altistus suurjännitejärjestelmien 50 Hz sähkö- ja magneettikentille
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Hetkelliset sähkö- ja magneettikenttämittaukset
Mäkinen ym. /13,16/ ovat mitanneet sähköasemien ja voimalaitosten sähkö- ja magneettikenttiä 
työskentelytiloissa. Esimerkkejä voimalaitoksen ja sähköaseman magneettikenttien 
mittaustuloksista on esitetty taulukossa 2.3. /13,16/ 

Taulukko 2.3. Esimerkkimittaustuloksia voimalaitoksen ja sähköaseman magneettikentistä. /
13,16/

Mittauspaikka
Mittauspisteiden
lukumäärä

Magneettikenttä B, µT
Maksimi Minimi Keskiarvo Keskihajonta

Magnetointihuone 10 14 1 7 4
Generaattori 10 35 7 23 11
Putkikisko 8 53 42 51 4
Konekatkaisija 4 156 148 153 3
400 kV hoitokäytävä 8 28 7 15 7
Päämuuntaja 12 64 7 28 20
6 kV sisäkytkinlaitos 8 37 1 13 13
0,4 kV sisäkytkinlaitos 8 6 0,5 2 2

Taulukon 2.3 mittaukset tehtiin 15 kV:n jännitetasolla. Lähellä muuntajaa olevat mittauspisteet 
olivat yhden metrin etäisyydellä muuntajasta ja yhden metrin korkeudella maasta. 

Pitkäaikaismittaukset
Mäkinen ym. /13,16/ ovat tehneet pitkäaikaismittauksia sähköasemilla ja voimalaitoksissa. Tässä 
tutkimuksessa oli mukana 93 vapaaehtoista työntekijää. Työntekijät oli jaettu neljään ryhmään 
heidän työpaikkkansa ja työkuvauksensa mukaan. Ryhmät olivat valvomo-, voimalaitos-, 
sähköasema- ja voimajohtotyöntekijät. Jokaisella työntekijällä oli muutaman päivän ajan mittari, 
joka mittasi koko ajan sähkö- ja magneettikenttiä. 

Tässä tutkimuksessa neljän työntekijäryhmän altistusmittaukset tehtiin taskussa kannettavalla 
IREQ-annosmittarilla. Annosmittaria kannettiin rintataskussa tai vastaavassa paikassa, joten 
kaikkien mittausten tulkintaan käytettiin vahvistuskerrointa 2,5 mittaajan vaikutuksen 
poistamiseksi. Jälkeenpäin mittaustulokset vietiin tietokoneelle mittaustulosten analysointia varten. 
Sähköasemien mittaustulosten keskiarvot on laskettu 12 työntekijän ryhmältä ryhmän 
keskimääräisenä altistuksena. Muilla työpaikoilla mittaustulosten keskiarvot on laskettu kaikkien 
mittauksiin osallistujien tulosten keskiarvona. Eri ryhmien sähkö- ja magneettikenttien 
mittaustulosten päivittäiset keskiarvot on esitetty taulukossa 2.4 /13,16/. 

Taulukko 2.4. Eri työntekijäryhmien sähkö- ja magneettikenttämittaustulosten keskiarvot ja 
suurimmat arvot. /13,16/

Ryhmä
(henkilöiden 
määrä)

Mittauspaik-
kojen määrä

Mitatut työ-
tunnit, h

Magneettikenttä B, µT Sähkökenttä E, kV/m

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi

Valvomo (9) 4 255 0,9 75 0,013 1,5
Voimalaitos (45) 10 1000 1,5 150 0,019 6
Sähköasema (20) 14 515 1,4 >400 0,084 24
Voimajohto
(110-400 kV) (19)

6 495 2,6 75 0,58 48

Pitkäaikaismittaustulokset osoittivat, että sähköasemilla ja lähellä kaapeleita sähkökenttäaltistuksen 
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suositussarvot (10 kV/m 50 Hz:llä) ylittyivät ajoittain. Ryhmään voimajohtotyöntekijät kuului 110 – 
400 kV johdoilla työskenteleviä johtoasentajia. Asennustöissä mitattu suurin arvo oli 48 kV/m. 
Tulosten keskiarvot pysyivät suositusarvojen alapuolella. 

2.3 Altistuminen voimajohtojen kentille
Helsingin Yliopiston kansanterveystieteen laitos ja Imatran Voima Oy (IVO) selvittivät 
suomalaisten altistumista 110-400 kV voimajohtojen magneettikentille tutkiessaan voimajohtojen 
lähellä asuvien syöpäriskiä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten paljon rakennuksia sijaitsi 
voimajohtojen läheisyydessä, miten rakennukset sijaitsivat johtoihin nähden ja millaisia 
magneettikenttiä voimajohdoista niihin ja ympäristöön aiheutui /5/. Rakennuksiin lasketut 
magneettikentät liitettiin asukkaisiin syöpärekisteritutkimusta /17/ varten. Tutkimus toteutettiin 
yhdistelemällä voimajohto-, rakennus- ja henkilörekistereitä. Tutkimuksessa mukana olleen 
johtoverkon pituus oli noin 90 prosenttia Suomen kantaverkon johtopituudesta vuonna 1989 /4/. 

Keskimääräinen vuosittainen magneettikenttä laskettiin johtojen kuormitushistoria- ja tyyppitietojen 
perusteella vuosilta 1970 - 1989. Rakennusten magneettikentät yhdistettiin asukkaisiin. Näin saatiin 
385000 altistuneiden henkilöiden perusjoukko. Perusjoukko oli kooltaan noin 7 prosenttia koko 
tutkimusjakson väestöstä ja siihen kuuluivat henkilöt, jotka jonakin vuonna olivat asuneet 
rakennuksessa, johon oli laskettu vähintään 0,01 µT keskimääräinen magneettikenttä. 

Tutkimuksen mukaan voimajohtojen lähellä on suhteellisen vähän rakennuksia ja niihin johdoista 
aiheutuneet magneettikentät ovat yleensä pieniä. Kuvassa 2.3 on esitetty rakennusten lukumäärät 
110 - 400 kV johtojen läheisyydessä sekä niiden voimajohtoperäiset keskimääräiset magneettikentät 
vuodelta 1989. Johtojen välittömässä läheisyydessä rakennustiheys on pieni. Noin 5600 
rakennuksessa (10%) voimajohdon aiheuttama keskimääräinen magneettivuon tiheys ylitti 0,1 µT ja 
yli 0,1 µT rakennuksissa asui noin 16000 henkiloä. Yli 1 µT magneettikentässä sijaitsevia 
rakennuksia havaittiin 400. Noin 500 henkilöä altistui yli 1 µT keskimääräiselle kentälle 
asunnossaan /5/. 

Kuva 2.3 Alle 200 m päässä johdoista sijaitsevien rakennusten jakautuminen etäisyyden ja 
keskimääräisten magneettivuon tiheyksien suhteen vuonna 1989. /5/

Vuosien 1970-1989 välisenä aikana noin 23000 henkilöllä vuoden keskimääräinen altistuminen 
ylitti 0,1 µT jonakin vuonna, jolloin henkilö asui voimajohdon läheisyydessä. Kuvassa 2.4 on 
esitetty henkilöiden kertymä magneettivuon tiheyden suhteen. 

Kuva 2.4. Henkilöiden kertymä magneettivuon tiheyden suhteen vuonna 1989. /5/
Voimajohtojen läheisyydessä asuvien henkilöiden magneettikenttäaltistukseen vaikuttaa myös se, 
missä he liikkuvat ja rakennusten altistuminen ei kuvaa heidän kokonaisaltistumistaan. 

3 MAGNEETTIKENTILLE ALTISTUMISMITTAUKSET
Altistusmittauksissa on tavoitteena selvittää, minkä suuruisiin kenttiin väestö, työntekijäryhmä tai 
yleisö altistuu, tai selvittää vuontiheyden annosta. Työntekijän työperäistä altistusta tai yleisön 
altistusta voidaan mitata pitkäaikaismittarilla. Altistusta voidaan myös arvioida, kun tunnetaan 
tiloissa vallitseva kentän taso hetkellismittauksin ja tiedetään kohdehenkilön sijainti eri aikoina. /8/ 

3.1 Altistusmittaus pitkäaikaismittarilla
Altistusmittaus voidaan suorittaa pienellä kannettavalla mittarilla, joka mittaa tutkittavat 
kenttäparametrit. Altistusmittari tallentaa vuontiheysmittausten tulokset, yleensä magneettivuon 
tiheyden resultanttiarvon muistiinsa. Mittauksen jälkeen aineisto puretaan tietokoneelle. Mittaria 
voidaan kantaa esimerkiksi vyölaukussa. Kuvassa 3.1 on esitetty mittausta, jossa mittari on 
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sijoitettu vyölaukkuun. Mitattava henkilö pitää päiväkirjaa toiminnastaan eri aikoina. Päiväkirjaa ja 
mittaustuloksia voidaan sitten myöhemmin verrata. /8/ 

Kuva 3.1. Altistusmittaus vyölaukkuun sijoitetulla pitkäaikaismittarilla. /8/
Yksittäiset mittaukset voivat kestää muutamasta tunnista useisiin päiviin. Näytteenottovälille sopiva 
arvo määräytyy altistusmittauksen tavoitteiden ja mittauksiin käytettävän mittarin ominaisuuksien 
mukaan. Näytteenottovälin pituuteen vaikuttaa esimerkiksi se, arvioidaanko työtunteja, työpäiviä, 
työviikkoja vai kokonaisia viikkoja mittarien muistikapasiteetista riippuen. Välin valintaan 
vaikuttaa myös se, että suuremmilla näytteenottoväleillä yksittäiset lyhyet kenttäaltistukset saattavat 
jäädä kokonaan huomioimatta, mutta taas lyhyellä näytteenottovälillä mittarin muisti täyttyy 
nopeasti. 

Tällä mittauksella saadaan selville, miten kyseinen henkilö altistuu magneettikentille. Kattavampiin 
tutkimuksiin voidaan valita otos tietystä ihmisryhmästä, jota ryhmän sisällä voidaan vertailla 
esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan altistuksia. Toisaalta eri ryhmien välisiä tietoja voidaan vertailla 
keskenään. /1,2/ 

Yksittäisen henkilön altistukseen sisältyy paljon satunnaisia piirteitä. Koska henkilölle 
suoritettavassa pitkäaikaismittauksessa saadaan altistus ainoastaan mittausajalta, on suoritettu 
mittaus vain otos todellisesta altistuksesta. Tästä syystä altistusta tarkastellaan usein tilastollisin 
menetelmin. Altistumista tutkittaessa voidaan tarkkailla esimerkiksi keskimääräistä vuontiheyttä 
(keskiarvo, mediaani), kentän ajallista vaihtelua ja hajontaa, maksimialtistusten suuruutta, tietyn 
vuontiheyden ylittävää aikaa tai kumulatiivista annosta eli altistusajan ja vuontiheyden tuloa /10/. 
Kuvassa 3.2 on esitetty esimerkki altistusmittauksen tuloksesta viikon mittauksen aikana. 

Kuva 3.2. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus viikon mittauksen aikana. /8/
Kuvassa 3.3 on esitetty mittarin ohjelman tuottama koko aineiston mittaustulosten jakaumasta 
kymmenen prosentin jaolla oleva histogrammi ja tilastollisia arvoja. 

Kuva 3.3. ML-1 ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista. /8/
Edellä esitetyssä kuvassa 3.3 tilastollisina tunnuslukuina on esitetty mittauksen suurin arvo (max. 
value), pienin arvo (min. value), mediaani (median), aritmeettinen keskiarvo (mean), keskihajonta 
(Std. dev.), 25%-arvo (L. Q. = lower quartile; arvoista 25% tätä arvoa pienempiä), 75%-arvo (U. Q. 
= upper quartile) ja ajan suhteen integroitu annos (integrated dose). Tulokset on saatu 
pitkäaikaismittariin liittyvällä ohjelmistolla. 

3.2 Altistuksen arviointi hetkellismittausten perusteella
Altistuksen määrittäminen hetkellismittauksin voidaan tehdä laskemalla koehenkilön 
kenttäaltistuksesta aikapainotettu keskiarvo, TWA (time weighted average). Sen määrittäminen 
tapahtuu suorittamalla tilamittaus niistä huoneista tai työpisteistä, joissa mitattava henkilö viettää 
osan päivästä. Tämä voidaan tehdä viiden pisteen menetelmällä josta lasketaan keskiarvo (Bi). /3/ 

Lisäksi mitattava henkilö pitää mittausajasta päiväkirjaa, josta selviää kussakin huoneessa vietetty 
aika (ti). Lisäksi päiväkirjasta selviää se aika, jota ei ole vietetty mitatuissa paikoissa. Tämä aika 
aiheuttaa TWA:han epätarkkuutta. 

Jokaisen tilan osalta keskiarvo ja siellä vietetty aika kerrotaan keskenään ja tulon arvot lasketaan 
yhteen, jolloin saadaan mitattavan henkilön magneettikenttäannos tarkasteluaikana. Kun tämä 
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kokonaisannos jaetaan tarkasteluajalla, saadaan aikapainotettu keskiarvo. Aikapainotettu keskiarvo 
saadaan yhtälöllä: 

(4)

missä ti on paikassa i vietetty aika ja

Bi on paikan i magneettivuon tiheys.
Esimerkiksi on laskettu TWA, kun aikuinen henkilö oleskelee kuvan 3.4 omakotitalossa lauantain 
ajan. Omakotitalossa on mitattu TWA:n laskemiseen tarvittava magneettikenttäarvo. 
Magneettikenttämittaus on tehty mittaamalla jokaisesta huoneesta magneettikenttä viidestä pisteestä 
ja laskemalla niistä keskiarvo. Mittauspisteet ovat huoneen keskellä ja huoneen kulmien avulla 
määritettävien diagonaalien neljänneksien kohdalla. 

Kuva 
3.4.

Omakotitalon huoneiden mittauspisteet. Mitatuissa huoneissa käytössä olleet laitteet 
olivat: A jääkaappi/pakastin, B liesi, C mikroaaltouuni, D leivänpaahdin, E televisio, F 
videopeli, G sähköurut, H CD-soitin, I matkapuhelimen laturi, J pöytälamppu ja K radio

Tarkasteltavan aikuisen henkilön viettämät ajat omakotitalon tietyissä tiloissa saatiin mitattavan 
henkilön omista arvioista. TWA:n laskentaan liittyvät lukuarvot on esitetty taulukossa 3.1. 

Taulukko 3.1. Om.akotitalon magneettivuon tiheydet eri huoneissa ja huoneissa vietetyn ajan 
arvio.

Huone Magneettikenttä, B
Keskiarvo, µT Huoneessa vietetty aika,h

Keittiö 0,07 3
Olohuone 0,09 6
Työhuone 0,05 3
Makuuhuone I 0,03 8

Taulukossa 3.1 esitetyt magneettikenttämittaukset on tehty asunnossa sellaisen virtakuormituksen 
aikana, joka oli mittauspaikalle tultaessa. Sähkölaitteita ei ole sammutettu eikä niitä ole kytketty 
mittauksen ajaksi. Huoneessa vietetty aika perustuu mittausesimerkissä mitattavan henkilön 
arviointiin. Asunnon sisätiloissa on vietetty 20 tuntia ja neljä tuntia muualla. 

Taulukon 3.1 arvot sijoitetaan yhtälöön 4 seuraavasti 

Arvojen perusteella saatiin aikapainotetuksi keskiarvoksi 0,06 µT. 

Aikapainotetulle keskiarvolle voidaan laskea myös tyypin B epätarkkuus seuraavalla yhtälöllä 

(5)

missä
 on asunnosta poissaoloaika,

 on epätarkkuus huoneissa vietetyissä ajoissa,

 on magneettivuon tiheyden mittausepätarkkuus ja



 on magneettivuon tiheyden keskiarvo eri huoneista.
Kun epätarkkuus huoneissa vietetyissä ajoissa on yksi tunti, asunnon tilojen ulkopuolella vietetty 
aika on neljä tuntia ja magneettivuon tiheyden mittauksen epätarkkuus on 0,02 µT, saadaan 
epätarkkuudeksi 55%. 

Epätarkkuus on laskettu koko vuorokaudesta (24 h), koska tavoitteena oli määrittää altistus koko 
päivältä. Jos tavoitteena olisi ollut altistumisen määritys kotona, olisi epäyhtälön keskimmäisessä 
osassa ensimmäisen ja toisen termin nimittäjässä käytetty 24 tunnin asemasta 20 tuntia. 

Kun mittaustulos kerrotaan saadulla epätarkkuudella, saadaan tyypin B epätarkkuudeksi 0,04 µT. 
Mittaustulos voidaan siten esittää muodossa 0,06 ± 0,04 µT. 

4 ALTISTUSMITTAUSTEN TOTEUTUS KÄYTÄNNöSSÄ
4.1 Altistustilanteiden määrittäminen
Altistus voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin sen mukaan, missä altistuminen tapahtuu, esimerkiksi 
vapaa-ajan altistus tai työaltistus. Lisäksi asiaa voidaan tarkastella henkilöryhmittäin. Tässä 
projektissa altistustilanteet ja koehenkilöt ryhmiteltiin työaltistukseen ja vapaa-ajan altistukseen. 
Lisäksi tarkasteltiin altistusta henkilöryhmittäin. 

Työaltistuksessa tutkimuksen kohteeksi valittiin teollisuuden työympäristöjä (sähköyhtiöt, 
metalliteollisuus, paperiteollisuus ja valmistava sähköteollisuus), joita ei ole aikaisemmin laajasti 
tutkittu. 

Vapaa-ajan altistumisen kohtaan yritettiin löytää erilaisia altistustilanteita, jotka ovat myös 
ajallisesti eripituisia. Tällaisia altistustilanteita ovat muun muassa kodin yleisaltistus, 
kodinkonealtistus, kodin ulkopuoliset harrastukset ja matkustus. Kodin ulkopuolisiin harrastuksiin 
kuuluvat muun muassa urheilu, kulttuuri, opiskeluharrastus, eläinharrastus ja kesämökkeily. 
Matkustamiseen liittyviä altistuksia käsiteltiin muun muassa junalla, autolla, laivalla tai 
lentokoneella matkustettaessa. 

Kuten edellä mainittiin, yhtenä lähestymistapana on tarkastella altistumista henkilöryhmittäin. 
Tällaisia ryhmiä ovat työikäiset, eläkeläiset, lapset ja opiskelijat. Työikäisiin luetaan mukaan 
normaalia työaikaa noudattavien työntekijöiden lisäksi vuorotyöntekijät, pätkätyöntekijät, osa-
aikatyöntekijät ja työttömät. Opiskelijoiksi on määritelty henkilö, jonka opiskelu on täysipäiväistä 
ja se kestää yli yhden kuukauden. 

Näiden eri ryhmien osalta on tehty mittauksia. Kuitenkin tutkimuksen mittaukset on priorisoitu niin, 
että ensisijaisesti on yritetty saada teollisuuden työntekijöiden mittauksia ja muita mittauksia on 
tehty teollisuusmittausten välissä. 

Tutkimuksessa on ollut käytössä Radians Innova Ab:n ML-1 -pitkäaikaismittareita, joissa kolmen 
mittarin mittausalueet olivat 0,01 - 100 µT ja kahden mittarin 0,1 - 1000 µT. Mittaustarkkuus 
kaikissa mittareissa on ±10%. 

4.2 Työntekijämittaukset
Työntekijämittauksien tarkoituksena oli saada selville teollisuuden työaltistus ja vapaa-ajan altistus 
1 vuorokauden ajalta. Altistusmittaukset kestivät yhden vuorokauden. Työntekijämittauskohteiksi 
valittiin yhtiöitä, joiden kanssa TTKK on aikaisemminkin tehnyt yhteistyötä. Lisäksi Tampereen 
aluetyöterveyslaitokselta saatiin sellaisten yhtiöiden yhteystietoja, joissa oli suhtauduttu 
positiivisesti heidän tekemiin mittauksiin. 

Mittaukseen valittiin teollisuuden työympäristöistä sähköyhtiö sekä metalli-, paperi- ja valmistavaa 
sähköteollisuutta. Yhtiöt valittiin lähinnä Tampereelta tai naapurikunnista, jotta mittaajien ei 
tarvinnut matkustaa pitkiä matkoja mittausten aikana. Yksi yhtiö ei ollut läheltä Tampereetta. Siellä 
yhteyshenkilö hoiti mittaamisen. 

Alussa oltiin yhteydessä yhteensä 12 yhtiöön. Mittauksiin saatiin mukaan 6 yhtiötä: yksi 



sähköyhtiö, kaksi yhtiötä paperiteollisuudesta, kaksi yhtiötä metalliteollisuudesta ja yksi yhtiö 
valmistavasta sähköteollisuudesta. 

Ensimmäinen kontakti yritykseen tapahtui puhelimella. Myöhemmässä kanssakäymisessä käytettiin 
muitakin yhteydenpitokeinoja, kuten sähköpostia ja telefaxia. 

Ennen ensimmäistä yhteydenottoa yritettiin ottaa selville työsuojelupäällikön tai 
työsuojeluvaltuutetun nimi esimerkiksi puhelinluettelosta tai yhtiön internet -sivuilta. Jos tämä ei 
tuottanut tulosta, yleensä soitettiin yrityksen puhelinkeskukseen ja kysyttiin työsuojelupäällikköä tai 
työsuojeluvaltuutettua puhelimeen. 

Keskustelun aluksi työsuojelupäällikölle tai työsuojeluvaltuutetulle kerrottiin meneillä olevasta 
projektista ”Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön 
siirrossa ja jakelussa” ja annettiin yleistietoa siitä, mitä oli jo saatu aikaan ja mitä projektin edetessä 
tullaan vielä tekemään. Hänelle kerrottiin myös, millaisissa yrityksissä työntekijämittauksia on 
tarkoitus tehdä. Tämän jälkeen kysyttiin, olisiko heidän yrityksensä halukas lähtemään 
tutkimukseen mukaan. 

Jos työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu oli kiinnostunut tutkimuksesta, hänelle kerrottiin 
mittausten toteutuksesta. Mittauksesta kerrottiin, että se alkaa työajan alussa, koehenkilö kantaa 
mittaria mukanaan täyttäen työtehtävistään sekä vapaa-ajan tekemisistään mittauspäiväkirjaa ja että 
mittari haetaan pois seuraavana päivänä. Joissakin yrityksissä kiinnostus mittauksia kohtaan väheni, 
kun mittauksen kerrottiin sisältävän myös vapaa-aikana tapahtuvaa mittausta. Näissä yrityksissä ei 
haluttu ryhtyä vapaa-aikana tapahtuvaan mittaukseen, vaikka kerrottiin koehenkilöksi ryhtymisen 
olevan vapaaehtoista. 

Jos mittauksista oltiin yrityksessä edelleen kiinnostuneita, keskustelun päätteeksi sovittiin tulevasta 
yhteydenpidosta sekä siitä, missä aikataulussa mittauksiin voidaan ryhtyä. Puhelinkeskustelun 
jälkeen yritykseen toimitettiin mittaukseen liittyvää materiaalia telefaxina tai kirjepostina. 

Mittauksien ajankohta sovittiin tarkemmin seuraavassa yhteydenotossa työsuojelupäällikön tai 
työsuojeluvaltuutetun kanssa. Myös yhteyshenkilö sovittiin. Joissakin mittauksissa 
työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu toimi itse yhteyshenkilönä. Joissakin mittauksissa 
työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu valitsi yhteyshenkilön. 

Mittaukset tehtiin ML-1 -pitkäaikaismittareilla, joissa mittausalue oli kahdella mittarilla 0,1 - 1000 
µT ja kolmella mittarilla 0,01 - 100 µT sekä molemmissa mittaustarkkuus ±10%. Mittauksia 
aloitettiin maanantaista torstaihin ja ne purettiin seuraavana päivänä. Yhteyshenkilön avulla 
sovittiin mittauksiin halukkaiden henkilöiden mittausajankohdat. 

Maanantaina mittaukset pyrittiin aloittamaan heti työajan aluksi, koska mittaria ei tarvinnut 
tyhjentää. Muina mittausten aloituspäivinä edelliset mittaukset piti purkaa ennen uuden aloittamista. 

Yhteyshenkilö olivat näyttäneet mittauksiin liittyvän tiedotteen koehenkilöille etukäteen ja 
kertoneet myös mittauksesta yrityksen näkökulmasta. Ennen mittausta työntekijöille selitettiin 
mittauksen tarkoitus ja mitä päiväkirjaan pitää kirjoittaa. Nukkumaan mentäessä mittaria neuvottiin 
säilyttämään esimerkiksi yöpöydällä, mutta ei kuitenkaan minkään sähkölaitteen, esimerkiksi 
lampun tai kelloradion, välittömässä läheisyydessä. Sen lisäksi annettiin mittauksiin liittyvä tiedote 
koehenkilöille kirjallisesti. 

Ensimmäiseksi mittauspäiväkirjaan ja mittauspöytäkirjaan kirjattiin tiedot mittauksesta. 
Mittauspöytäkirjaan merkittiin mittaajan nimi, mittauksen numero, mittauksen aloituspäivä, mittarin 
kellonaika, koehenkilön kellonaika, mittauspaikka, mittarin tunnistetiedot ja näytteenottotaajuus. 
Näytteenottoväli oli mittauksissa 20 s. Mittauspäiväkirjaan merkittiin mittauksen numero. 

Koehenkilön nimestä ja mittauksen numerosta pidettiin erillistä listaa. Lista laitettiin lukittuun 
kaappiin sen jälkeen, kun yrityksessä saatiin kaikki mittaukset valmiiksi. Sen jälkeen 
koehenkilöiden nimiä ei käytetty, vaan heitä käsiteltiin mittauksen numeron avulla. 
Mittauspaikkakohtaan merkittiin yrityksen nimi. 



Kellonaika otettiin sekä mittarista että koehenkilön kellosta. Näin saatiin tarkemmin analysoitua 
mittaustuloksissa mahdollisesti esiintyvät heilahtelut. Koehenkilöille korostettiin aikojen 
tarkkuuden merkitystä, jotta päiväkirjaan merkityistä tapahtumista saataisiin oikeat tulokset. 

Mittarin tunnistetiedot merkittiin mittauspäiväkirjaan, jotta pystyttiin seuraamaan mittarien 
toimintaa. Seurannan perusteella kolmeen mittariin asennettiin muovinen suoja painonappien 
päälle, koska kyseisillä mittareilla mittaukset katkesivat usein. Suojan asentamisen jälkeen 
mittaukset onnistuivat paremmin. 

Tiistaista perjantaihin mittaus alkoi edellisen päivän mittausten purkamisella. Mittaus purettiin 
kannettavalla tietokoneella ML-1 -ohjelmalla. Ohjelman avulla mitatut arvot talletettiin ML-1 
-formaatissa kannettavan tietokoneen kovalevylle. Lisäksi tiedosto kopioitiin levykkeelle. 

Koska mittaus purettiin ML-1 -ohjelmalla, voitiin samalla varmistaa mittauksen onnistuminen. 
Mittauksesta piti löytyä 4096 mitattua arvoa eli mittarin muistin piti tulla täyteen, jos mittaus 
onnistui. Jos mittaus oli katkennut kesken mittauksen, pyrittiin löytämään syy mittauksen 
katkeamiseen. Syy kirjattiin mittauspöytäkirjaan kohtaan lisätietoja. Mittauksen purkamisen 
yhteydessä pyrittiin myös sopimaan uusintamittauksesta. 

Seuraavaksi mittauspäiväkirjaan merkittiin sivunumerot. Mittauspöytäkirjaan kirjattiin mittauksen 
jälkeen, kantoiko koehenkilö mittaria vyölaukussa vai vyöllä, mittauspäiväkirjan sivujen määrä ja 
kyseisen mittauksen tulostiedoston nimi. Tulostiedosto nimettiin mittauksen numeron mukaisesti. 

Kun uusi mittaus saatiin käynnistettyä, näytettiin edellisille koehenkilöille mittauksen tulokset. Jos 
koehenkilö ei ehtinyt katsoa tuloksia kannettavalta tietokoneelta, hänelle lähetettiin postissa 
tulosteet mittauksesta. 

Usein koehenkilöt olivat varsin kiinnostuneita mittauksen tuloksista. Koehenkilölle näytettiin 
tuloksia kannettavan tietokoneen näytöltä ML-1 -ohjelmaa käyttäen. Koehenkilöt halusivat katsoa 
tietokoneen näytöltä mittauspäiväkirjaan kirjaamiensa tapahtumien magneettikenttiä. Tapahtumat 
haettiin mittauspäiväkirjan kellonaikojen mukaan huomioimalla mittarin ja koehenkilön 
kellonaikojen erotuksen. 

Kun yhtiöstä saatiin kaikki mittaukset valmiiksi, yhteyshenkilölle lähetettiin yhteenveto yhtiön 
mittauksista. Yhteenvedossa esitettiin mittauspäivämäärä, magneettikentän suurin ja pienin arvo, 
keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. Koehenkilön nimeä ei esitetty yhteenvedossa. 

4.3 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajan mittauksissa koehenkilöinä oli pääasiassa Tampereen teknillisen korkeakoulun 
sähkövoimatekniikan laitoksen henkilökuntaa. Mittauksia tehtiin kaikkina viikonpäivinä eri 
kellonaikoina. 

Mittaukset tehtiin ML-1 -pitkäaikaismittareilla, joissa mittausalue oli kahdella mittarilla 0,1 - 1000 
µT ja kolmella mittarilla 0,01 - 100 µT sekä molemmissa mittaustarkkuus ±10%. Vapaa-ajan 
altistusmittauksissa näytteenottotaajuus vaihteli 1 – 80 s mittauksen kestosta riippuen. Mittari oli 
kaikille mittauksien tekijöille entuudesta tuttu, joten opastusta mittarin käyttöön ei tarvinnut 
järjestää. Vapaa-ajan mittauksissa koehenkilö toimi myös mittaajana. 

Mittauksia oli neljää päätyyppiä: kodin yleisaltistus, kodinkonealtistus, vaapaa-ajan 
aktiviteettialtistus ja matkustusaltistus. 

Kodin yleisaltistusmittaukset suoritettiin koehenkilön kotona. Kun koehenkilö tiesi, että hän viettää 
seuraavat tunnit kotona, hän aloitti mittauksen. Ensimmäisenä koehenkilö täytti mittauspöytäkirjaan 
mittaajan nimen, mittarin- sekä oman kellon ajan, päivämäärän, mittauspaikan, mittarin 
tunnistetiedot, mittarin kantotavan sekä näytteenottotaajuuden. Seuraavaksi koehenkilö asetti 
mittarin tallentamaan magneettikentän arvoja viiden sekunnin välein. Lisäksi mittaaja merkitsi koko 
mittauksen ajan mittauspäiväkirjaan, mitä hän teki minäkin kellonaikana. Mittaukset kestivät noin 
kaksi tuntia, minkä jälkeen mittari sammutettiin. Tulosten purku mittarista tapahtui joko 



välittömästi tai seuraavana päivänä. 

Vapaa-ajan aktiviteettialtistus- ja matkustusaltistusmittauksissa mittausaika oli matkustusaika tai 
aktiviteetin kestoaika. Mittaus tapahtui pääpiirteissään samalla tavalla kuin kodin 
yleisaltistusmittaukset. Koehenkilö täytti ensin mittauspöytäkirjan ja käynnisti mittarin. 
Mittauspäiväkirjaa täytettiin koko mittauksen ajan. 

Kodinkonealtistusmittaukset tehtiin koehenkilön käyttäessä mitattavaa laitetta. Mittauspöytäkirjaan 
täytettiin aluksi mittaajan nimi, mittarin kellonaika, päivämäärä, mittauspaikka, näytteenottotaajuus, 
mittarin kantotapa, mitattava laite, taustakentän arvo sekä mittausaika. Laitteesta kirjattiin ensiksi 
laitteen yleisnimi myöhempää käsittelyä varten ja lisäksi merkki ja malli. Tämän jälkeen 
käynnistettiin mittari ja mitattava laite. Mittausta tehtäessä laitetta käytettiin normaalisti sille 
ominaisessa ympäristössä, esimerkiksi imurilla imuroitiin asunto. Mittaukset kestivät joitakin 
minuutteja, minkä jälkeen mittari ja laite sammutettiin. Mittari purettiin joko välittömästi tai 
seuraavana päivänä. 

Mittaukset purettiin mittareiden omalla ML-1 -ohjelmalla. Ohjelman avulla mitatut arvot tulostettiin 
paperille sekä tallennettiin ML-1 –formaatissa levykkeelle ja tietokoneen muistiin. 

4.4 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmämittauksia varten saatiin Tampereen aluetyöterveyslaitokselta mahdollisten 
koehenkilöiden yhteystietoja. Lisäksi koehenkilöinä oli Tampereen teknillisen korkeakoulun 
henkilökuntaa ja heidän tuntemiaan henkilöitä. 

Mittaukset oli alun perin määritelty neljän vuorokauden mittauksiksi, jolloin mittausaika sisältää 
kaksi työpäivää ja kaksi vapaapäivää. Tämä suoritettiin päivätyöntekijöillä siten, että mittaus 
aloitettiin torstaisin aamulla ja mittari purettiin maanantaina. Neljän vuorokauden mittauksia tehtiin 
21. 

Näytteenottoväli oli neljän vuorokauden mittauksissa 100 s. Mittaukset suoritettiin muiden 
altistusmittauksien tapaan ML-1 -mittareilla, pääasiassa kolmella mittarilla, joissa mittausalueena 
oli 0,01 - 100 µT ja mittaustarkkuutena ±10%. Mittauksen aikana koehenkilö kantoi mittaria joko 
vyölaukussa poikittain tai pystyasennossa vyöllä pehmustetussa kotelossa. Koehenkilö kirjasi 
päivän tapahtumia mittauspäiväkirjaan. Nukkumaan mentäessä mittari tuli säilyttää esimerkiksi 
yöpöydällä, mutta ei kuitenkaan minkään sähkölaitteen välittömässä läheisyydessä. 

Neljän vuorokauden mittauksiin ei löytynyt tarpeeksi halukkaita koehenkilöitä, sillä varsin usein 
koehenkilöt ilmaisivat haluttomuutensa mittaukseen pitkän keston vuoksi. Tästä syystä neljän 
vuorokauden mittauksista luovuttiin. Tämän jälkeen mittaukset suoritettiin työaltistusmittauksien 
tapaan yhden vuorokauden mittauksina. Yhden vuorokauden mittauksia tehtiin 5. Näytteenottoväli 
oli yhden vuorokauden mittauksissa 20 s. 

Mittauksen purkamisen yhteydessä koehenkilöille näytettiin mittauksen tulokset. Myös 
henkilöryhmien mittauksissa koehenkilöt olivat varsin kiinnostuneita mittauksen tuloksista. 
Koehenkilölle näytettiin tuloksia kannettavan tietokoneen näytöltä ML-1 -ohjelmaa käyttäen. 
Koehenkilöt halusivat katsoa tietokoneen näytöltä mittauspäiväkirjaan kirjaamiensa tapahtumien 
magneettikenttiä. Tapahtumat haettiin mittauspäiväkirjan kellonaikojen mukaan huomioimalla 
mittarin ja koehenkilön kellonaikojen erotuksen. Koska koehenkilöt olivat suurelta osin 
maallikkoja, heille selitettiin varsin tarkasti, mistä magneettikenttä saattoi olla peräisin heidän 
merkitsemissään toiminnoissa. 

5 MITTAUSTULOKSET
5.1 Työntekijämittaukset
Työympäristön magneettikenttäaltistuksen pitkäaikaismittaukset tehtiin sähköyhtiössä sekä metalli-, 
paperi- ja valmistavassa sähköteollisuudessa. Työntekijämittauksien tarkoituksena oli saada selville 
teollisuuden työaltistus ja vapaa-ajan altistus 1 vuorokauden ajalta. Altistusmittaukset kestivät 



yhden vuorokauden. Mittaus purettiin kannettavalla tietokoneella ML-1 -ohjelmalla. Mittausten 
aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. Jos mittauksissa todettiin isohkoja arvoja, yritettiin 
selvittää mittauspäiväkirjasta, mistä ne johtuivat. Kaikkia isojen arvojen lähteitä ei pystytty 
selvittämään. 

Työntekijöiden piti merkitä mittauspäiväkirjaan, milloin he lähtivät pois töistä. Tämän merkinnän 
mukaan jaettiin magneettikenttäarvot työaikaan ja vapaa-aikaan. Sekä työajasta että vapaa-ajasta 
määritettiin magneettikentän jakauma, suurin ja pienin arvo sekä mediaani, ja laskettiin keskiarvo ja 
keskihajonta. 

5.1.1. Mittaukset sähköyhtiössä
Sähköyhtiössä suoritettiin 33 altistusmittausta 30 työntekijälle. Mittauksista keskeytyneitä oli 3 ja 
uusintamittauksia tehtiin 3. Mittauksiin käytettiin kahta Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria 
(mittausalue on 0,1 - 1000 µT ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.1 on yhteenveto sähköyhtiössä 
tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja 
pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.2 on kooste sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittausarvojen 
jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT, 100 - 500 µT, 
500 - 1000 µT ja >1000 µT. 

Taulukko 5.1. Yhteenveto sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 29.3.2000 0,00 13,70 0,26 0,20 0,45
Työntekijä 2 29.3.2000 0,00 14,60 0,38 0,30 0,67
Työntekijä 3 30.3.2000 0,00 121,00 0,40 0,10 3,00
Työntekijä 4 30.3.2000 0,00 25,50 0,43 0,10 0,74
Työntekijä 5 4.3.2000 0,00 3,70 0,19 0,10 0,21
Työntekijä 6 4.3.2000 (k) 0,00 2,60 0,26 0,20 0,22
Työntekijä 6 10.4.2000 (u) 0,00 662,00 0,78 0,10 14,58
Työntekijä 7 4.4.2000 0,00 76,40 0,70 0,10 3,14
Työntekijä 8 4.4.2000 0,00 80,80 0,64 0,10 2,83
Työntekijä 9 5.4.2000 0,00 46,40 0,30 0,10 1,25
Työntekijä 10 5.4.2000 0,00 25,40 0,40 0,10 1,40
Työntekijä 11 6.4.2000 0,00 573,00 1,50 0,10 18,55
Työntekijä 12 10.4.2000 0,00 637,00 0,87 0,10 16,63
Työntekijä 13 11.4.2000 0,00 14,40 0,14 0,10 0,33
Työntekijä 14 11.4.2000 0,00 2,00 0,11 0,10 0,11
Työntekijä 15 12.4.2000 0,00 793,00 0,95 0,10 16,12
Työntekijä 16 12.4.2000 0,00 1023,00 3,61 0,70 37,68
Työntekijä 17 17.4.2000 0,00 220,00 0,17 0,10 3,51
Työntekijä 18 17.4.2000 0,00 194,00 0,15 0,10 3,27
Työntekijä 19 18.4.2000 0,00 14,80 0,18 0,10 0,46
Työntekijä 20 18.4.2000 (k) 0,00 1,90 0,17 0,10 0,16



Työntekijä 20 26.4.2000 (u,k) 0,00 21,60 0,46 0,10 1,92
Työntekijä 20 27.4.2000 (u2) 0,00 11,70 0,27 0,10 0,53
Työntekijä 21 19.4.2000 0,00 12,60 0,15 0,10 0,31
Työntekijä 22 19.4.2000 0,00 12,40 0,13 0,10 0,32
Työntekijä 23 25.4.2000 0,00 10,70 0,18 0,10 0,24
Työntekijä 24 25.4.2000 0,00 2,20 0,15 0,10 0,16
Työntekijä 25 26.4.2000 0,00 10,60 0,14 0,10 0,26
Työntekijä 26 27.4.2000 0,00 3,40 0,09 0,10 0,14
Työntekijä 27 2.5.2000 0,00 1,30 0,10 0,10 0,07
Työntekijä 28 2.5.2000 0,00 2,20 0,12 0,10 0,18
Työntekijä 29 3.5.2000 0,00 1,30 0,10 0,10 0,07
Työntekijä 30 3.5.2000 0,00 0,80 0,10 0,10 0,08
(k): mittaus keskeytynyt, (u): mittauksen uusinta, (u2): toinen uusinta

Taulukko 5.2. Kooste sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1
µT, n

0,1-1
µT, n

1-10
µT, n

10-100
µT, n

100-500
µT, n

500-1000
µT, n

>1000
µT, n

Työntekijä 1 1443 
(35,3%)

2510 
(61,3%) 136 (3,3%) 3 (0,1%) 0 0 0

Työntekijä 2 1514 
(37,0%) 2332 (57%) 243 (5,9%) 3 (0,1%) 0 0 0

Työntekijä 3 3157 
(77,2%) 817 (20%) 94 (2,3%) 23 

(0,6%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 4 2398 
(58,6%)

899 
(22,0%)

793 
(19,4%) 2 (0,5%) 0 0 0

Työntekijä 5 2459 
(60,1%)

1608 
(39,3%) 25 (0,6%) 0 0 0 0

Työntekijä 6 (k) 560 
(41,1%)

794 
(58,3%) 7 (0,5%) 0 0 0 0

Työntekijä 6 (u) 3233 (79%) 556 
(13,6%) 288 (7,0%) 11 (0,3%) 3 (0,1%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 7 3024 
(73,9%)

717 
(17,5%) 275 (6,7%) 76 

(1,9%) 0 0 0

Työntekijä 8 3549 
(86,7%) 233 (5,7%) 237 (5,8%) 73 

(1,8%) 0 0 0

Työntekijä 9 3398 
(83,0%) 385 (9,4%) 300 (7,3%) 9 (0,2%) 0 0 0

Työntekijä 10 3109 
(76,0%)

498 
(12,2%)

468 
(11,4%)

17 
(0,4%) 0 0 0

Työntekijä 11 3253 
(19,5%) 377 (9,2%) 418 

(10,2%)
31 

(0,8%) 12 (0,3%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 12 3102 716 259 (6,3%) 10 3 (0,1%) 2 (0,0%) 0



(75,8%) (17,5%) (0,2%)

Työntekijä 13 3375 
(82,5%)

692 
(16,9%) 24 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 14 3232 
(79,0%)

854 
(20,9%) 6 (0,1%) 0 0 0 0

Työntekijä 15 2950 
(72,1%)

478 
(11,7%)

650 
(15,9%) 11 (0,3%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 16 1526 
(37,3%)

584 
(14,3%)

1887 
(46,1%)

76 
(1,9%) 12 (0,3%) 6 (0,1%) 1 (0,0%)

Työntekijä 17 3746 
(91,5%) 333 (8,1%) 10 (0,2%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 18 3884 
(94,9%) 195 (4,8%) 10 (0,2%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 19 3094 
(75,6%)

972 
(23,8%) 24 (0,6%) 2 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 20 (k) 541 
(56,4%) 

416 
(43,3%) 3 (0,3%) 0 0 0 0

Työntekijä 20 (u, 
k) 

224 
(55,2%)

171 
(42,1%) 6 (1,5%) 5 (1,2%) 0 0 0

Työntekijä 20 (u2) 2825 
(69,0%)

1113 
(27,2%) 153 (3,7%) 1 (0,0%) 0 0 0 

Työntekijä 21 3141 
(76,8%)

927 
(22,7%) 23 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 22 3241 
(79,2%)

816 
(19,9%) 34 (0,8%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 23 2431 
(59,4%)

1644 
(40,2%) 16 (0,4%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 24 2848 
(69,6%)

1215 
(29,7%) 29 (0,7%) 0 0 0 0

Työntekijä 25 3563 
(87,1%)

511 
(12,5%) 17 (0,4%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 26 3795 
(92,7%) 282 (6,9%) 15 (0,4%) 0 0 0 0

Työntekijä 27 3721 
(90,9%) 367 (9,0%) 4 (0,1%) 0 0 0 0

Työntekijä 28 3687 
(90,1%) 352 (8,6%) 53 (1,3%) 0 0 0 0

Työntekijä 29 3759 
(91,9%) 332 (8,1%) 1 (0,0%) 0 0 0 0

Työntekijä 30 3550 
(86,8%)

542 
(13,2%) 0 0 0 0 0

(k): mittaus keskeytynyt, (u): mittauksen uusinta, (u2): toinen uusinta
Työntekijäaltistuksen mittauksessa ICNIRP:n suositusarvo 500 µT ylittyi sähköyhtiön työntekijöillä 



hetkellisesti viidessä mittauksessa. Lisäksi kolmessa muussa tapauksessa ylittyi väestöaltistuksen 
raja suositusarvo 100 µT. Työntekijän 11 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 573 µT. 
Tämä aiheutui huoltotöiden tekemisestä sähköaseman kytkinkentällä. Lähistöllä oli myös 
suurjännitemuuntajia. Työntekijän 12 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 637 µT. 
Työntekijät 12 ja 13 olivat tehneet huoltotöitä samalla kytkinkentällä kuin työntekijä 11. 
Työntekijän 6(u) magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 662 µT. Työntekijä 15 oli tehnyt 
110 kV sähköaseman kaapelipäätteiden asennusta ja vieressä on ollut jännitteiset 
suurjännitekaapelit. Magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi mitattiin 793 µT. Myös työntekijä 16 
oli asentanut 110 kV:n kaapelipäätteitä. Työntekijällä 16 mitattiin hyvin suuri magneettivuon 
tiheyden arvo 1023 µT. Tämä arvo oli mittarin mittausalueen yläraja, joten kentän todellinen arvo 
on saattanut olla suurempi. 

Väestöaltistuksen ICNIRP:n suositusarvo 100 µT ylittyi kolmessa tapauksessa. Työntekijä 3 oli 
työskennellyt sähköasemalla, jossa magneettivuon tiheyden arvo oli 121 µT. Työntekijä 17 oli 
työskennellyt suurjännitemuuntajan läheisyydessä, jossa suurin mitattu arvo oli 220 µT. Työntekijä 
18 oli työskennellyt myös suurjännitemuuntajalla. Suurin mitattu arvo oli 194 µT. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Taulukossa esitetyn magneettikentän jakauman 
perusteella voidaan havaita, että näin suuret arvot eivät tarkoita jatkuvaa altistusta suurille kentille, 
vaan altistusta oli hetkellistä. Kolme mittausta keskeytyi, mutta ne uusittiin myöhemmin. 
Suurimmat arvot on pääosin mitattu sähköasemilla, muuntamoissa ja nousujohtojen läheisyydessä. 

Liitteessä 1 on esitetty sähköyhtiössä tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 
Sähköyhtiössä työajan magneettikentän mittaustulosten jakaumasta 33 mittauksesta 23 painottuu 
välille 0 - 0,1 µT, kahdeksan painottuu välille 0,1 - 1 µT ja kaksi painottuu välille 1 - 10 µT. Yhdellä 
työntekijällä ylittyi työaikana 1000 µT väliaikaisesti. Vapaa-aikana kuudella työntekijällä ylittyy 10 
µT, mutta 100 µT ei ylity. Vapaa-ajan mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT 27 mittauksessa 
ja kolmessa mittauksessa painottuvat välille 0,1 - 1 µT. 

Sähköyhtiöesimerkki 1
Sähköyhtiöesimerkki 1 on työntekijä 6(u). Kuvassa 5.1 on tämän työntekijän altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.1. Työntekijämittaus 6(u):n magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on kaksi selkeästi muista erottuvaa mittausarvoa. Koska 
toinen arvo ylitti ICNIRP:n työntekijäaltistuksen suositusarvon 500 µT, tarkasteltiin 
mittauspäiväkirjaa tarkemmin. Mittauspäiväkirjan perusteella kävi ilmi, että työntekijä oli 
molempien tavallista suurempien arvojen aikana työskennellyt 110 kV sähköaseman SF6-eristeisellä 
kytkentäkentällä, josta päätettiin tehdä katselmusmittaus. 

Katselmusmittauksessa kierrettiin magneettikenttämittarin kanssa samaa reittiä, jota työntekijä 6(u) 
oli kulkenut työskennellessään 110 kV sähköaseman kytkentäkentällä. Työntekijä oli käynyt 
mittausaikana myös ruokalassa, joka on voimalaitoksen kanssa samassa rakennuksessa. Siksi myös 
reitti ruokalaan mitattiin katselmusmittauksessa. 

Katselmusmittauksessa mitattiin työkohteen läheisyydestä vastaavan suuruisia magneettikenttiä. 
Muuta ympäristöä suuremmat arvot olivat 110 kV sähköaseman kaapelilähtöjen lähellä ja 
voimalaitoksen generaattorin blokkimuuntajan lähellä. 

Kuvissa 5.2 - 5.4 on esitetty valokuvia esimerkin 1 katselmusmittauspaikoista. Kuva 5.3 esittää 110 
kV sähköaseman kytkinkentän kaapelilähtöjä. Sähköasemalla työskennellessään työntekijä 6(u) oli 
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asentanut kaapelilähtöjen tukirakenteita. 

Kuva 5.2. Sähköaseman kytkinkentän kaapelilähtö.
Katselmusmittauksessa 110 kV sähköaseman kytkinkentän kaapelilähdöistä magneettikenttä 
mitattiin niin, että mittari oli kaapelissa kiinni. Suurimmat arvot olivat 422 - 1023 µT, joista 1023 
µT on mittarin suurin näyttämä. Tästä syystä magneettikenttä saattoi olla suurempi kuin 
katselmusmittauksessa mitattu arvo. 

Katselmusmittauksessa käytiin myös läpi työntekijöiden kulkureitti työpaikalle, koska suurimpia 
arvoja oli mitattu juuri ennen ruokailua. Työntekijät käyttivät kaapelitunnelia matkansa varrella. He 
voivat kulkea sähköasemalle myös autotien kautta, jolloin mahdollisille kaapelitunnelin kentille 
altistuminen jää pois. Kuvassa 5.3 on esitetty kaapelitunnelia 110 kV sähköaseman seinän takana. 
Tunnelissa suurimmat magneettikentän arvot olivat kohdassa, jossa sähköaseman kaapelilähdöt 
viedään seinän läpi tunneliin. Työntekijät kulkevat tässä kohdassa vieressä olevalta 110 kV 
sähköasemalta tulevien kaapelien ja muiden tunnelin kautta menevien kaapelien välistä. 

Kuva 5.3. Kaapelitunnelissa työntekijöiden kulkureitillä oleva kaapelin risteyskohta.
Katselmusmittauksessa 110 kV sähköaseman seinän takana olevasta kaapelitunnelista mitattu 
magneettikenttä oli 315 µT. Arvo mitattiin kulkureitin keskeltä niin, että kaapelit menivät 
kummaltakin puolelta. 

Kun työntekijät ruokailevat voimalaitoksen tiloissa, he kävelevät voimalaitoksen generaattorin 
blokkimuuntajan vierestä. Kuva 5.4 esittää 110 kV sähköaseman lähellä sijaitsevaa generaattorin 
blokkimuuntajaa. 

Kuva 5.4. Voimalaitoksen generaattorin blokkimuuntaja.
Muuntajabunkkerin kyljestä mitattu arvo oli 22,4 µT. Katselmusmittauksessa mitattiin väliltä 100 - 
300 µT joitakin arvoja, mutta pääasiassa arvot olivat suuruusluokassa 5 - 20 µT. 

Sähköyhtiöesimerkki 2
Sähköyhtiöesimerkki 2 on työntekijä 13. Kuvassa 5.5 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty 
käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.5. Mitattavan työntekijän 13 magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on yksi selkeästi muista erottuva magneettikenttäarvo, 
noin 14 µT. Mittauspäiväkirjan perusteella arvo on mitattu muuntamossa, jossa hän työskenteli. 
Muuntaja oli työskentelyn aikana jännitteetön, mutta muuntamon kautta kulki muiden 
jakelumuuntamoiden syöttöjä. Magneettikenttä on peräisin muuntamon keskijännitekaapeleista. 

Kuvassa 5.6 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla sekä tilastollisia arvoja. 

Kuva 5.6. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 13).



Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 14,4 µT. Keskiarvo on 0,14 µT ja 
keskihajonta 0,33 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten 
vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella 
välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 1,44 µT. 

5.1.2 Mittaukset metalliteollisuudessa
Metalliteollisuudessa altistusmittaukset suoritettiin 22 työntekijälle, keskeytyneitä mittauksia oli 2. 
Mittauksiin käytettiin kolmea Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria (mittausalue 0,01 - 100 µT 
ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.3 on yhteenveto metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot 
sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.4 on kooste metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.3. Yhteenveto metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 8.5.2000, aamu 0,02 4,73 0,07 0,04 0,15
Työntekijä 2 8.5.2000, aamu 0,01 1,49 0,07 0,03 0,13
Työntekijä 3 8.5.2000, aamu 0,01 1,08 0,05 0,03 0,04
Työntekijä 4 9.5.2000, aamu(k) 0,02 4,79 0,06 0,04 0,14
Työntekijä 5 9.5.2000, aamu 0,01 24 0,09 0,03 0,54
Työntekijä 6 9.5.2000, aamu 0,02 102,3 0,36 0,05 3,52
Työntekijä 7 10.5.2000, ilta 0,01 6,8 0,04 0,03 0,11
Työntekijä 8 10.5.2000, ilta 0,02 3,02 0,05 0,04 0,08
Työntekijä 9 10.5.2000, ilta 0,02 7,5 0,07 0,04 0,17
Työntekijä 10 11.5.2000, ilta 0,02 2,07 0,18 0,12 0,19
Työntekijä 11 11.5.2000, ilta 0,02 1,78 0,1 0,07 0,08
Työntekijä 12 11.5.2000, ilta 0,01 8,56 0,05 0,03 0,2
Työntekijä 13 15.5.2000, aamu 0,02 1,52 0,05 0,04 0,04
Työntekijä 14 15.5.2000, aamu 0,01 5,45 0,05 0,03 0,15
Työntekijä 15 15.5.2000, aamu 0,02 2,2 0,06 0,04 0,08
Työntekijä 16 15.8.2000 0,02 102,3 0,11 0,04 1,65
Työntekijä 17 15.8.2000 0,02 7,06 0,88 0,14 1,35
Työntekijä 18 15.8.2000 0,01 7,95 0,24 0,06 0,55
Työntekijä 19 17.8.2000 0,01 3,08 0,06 0,04 0,11
Työntekijä 20 17.8.2000 0,02 0,57 0,05 0,04 0,31
Työntekijä 21 17.8.2000 (k) 0,03 4,15 0,31 0,12 0,49
Työntekijä 22 21.8.2000 0,02 7,84 0,25 0,03 0,57
(k): mittaus keskeytynyt



Taulukko 5.4. Kooste metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. 

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Työntekijä 1 3622 (88,5%) 458 (11,2%) 12 (0,3%) 0 0
Työntekijä 2 3745 (91,5%) 346 (8,5%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 3 3891 (95,1%) 200 (4,9%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 4 (k) 1601 (91,8%) 143 (8,2%) 5 (0,3%) 0 0
Työntekijä 5 3205 (78,3%) 866 (21,2%) 19 (0,5%) 2 (0,0%) 0
Työntekijä 6 3035 (74,2%) 989 (24,2%) 37 (0,9%) 29 (0,7%) 2 (0,0%)
Työntekijä 7 3925 (95,9%) 166 (4,1%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 8 3935 (96,2%) 149 (3,6%) 8 (0,2%) 0 0
Työntekijä 9 3681 (90,0%) 396 (9,7%) 15 (0,4%) 0 0
Työntekijä 10 1957 (47,8%) 2111 (51,6%) 24 (0,6%) 0 0
Työntekijä 11 2743 (67,0%) 1347 (32,9%) 2 (0,0%) 0 0
Työntekijä 12 3926 (95,9%) 153 (3,7%) 13 (0,3%) 0 0
Työntekijä 13 3739 (91,4%) 352 (8,6%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 14 3887 (95,0%) 202 (4,9%) 3 (0,1%) 0 0
Työntekijä 15 3829 (93,6%) 255 (6,2%) 8 (0,2%) 0 0
Työntekijä 16 3612 (88,3%) 463 (11,3%) 15 (0,4%) 1 (0,0%) 1 (0,0%)
Työntekijä 17 1564 (38,2%) 1442 (35,2%) 1086 (26,5%) 0 0 
Työntekijä 18 2305 (56,3%) 1634 (39,9%) 153 (3,7%) 0 0
Työntekijä 19 3620 (88,5%) 463 (11,3%) 9 (0,2%) 0 0
Työntekijä 20 3958 (96,7%) 134 (3,3%) 0 0 0
Työntekijä 21 (k) 321 (46,6%) 314 (45,6%) 54 (7,8%) 0 0
Työntekijä 22 2689 (65,7%) 1235 (30,2%) 168 (4,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Mitatun magneettivuon tiheyden maksimiarvo ei ylitä 10 µT kuin kolmessa mittauksessa 
(työntekijät 5, 6, 16), joista kuitenkin kahdessa ylittyy hetkellisesti väestöaltistuksen ICNIRP:n 
suositusarvo 100 µT (työntekijät 6, 16). Molemmissa tapauksissa maksimiarvo on 102,3 µT joten 
arvo voi olla suurempikin johtuen mittarin mittausalueesta (ML-1; 0,01-100 µT, näyttää suurimpana 
arvona 102,3 µT). Työntekijän 6 arvo aiheutui laakerin lämmityksessä induktiolämmittimellä. 
Työntekijä lämmitti laakeria vielä 2 kertaa päivän aikana, jolloin arvot jäivät alle 70 µT. 
Työntekijän 16 arvo syntyi päiväkirjan mukaan aivan mittauksen päätteeksi, kun hän työskenteli 
tietokoneella. Mittauspäiväkirjasta ei pystytä selvittämään, mikä on ollut altistuksen aiheuttaja. 
Työntekijän 5 arvo 24 µT on mittauspäiväkirjaa seuraten aiheutunut vapaa-ajalla oleskelusta 
mikroaaltouunin läheisyydessä mikroaaltouunia käytettäessä. 

Keskiarvo on kaikissa tapauksissa jäänyt alle 1 µT:n suurimman keskiarvon ollessa 0,88 µT 
työntekijällä 17, jolla työaikana altistus oli lähes koko ajan muutaman µT:n tuntumassa. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Kahdessa mittauksessa ylittyi 100  µT 
väliaikaisesti. Kahdessa tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu käytettäessä 
teollisuuskoneita, kuten induktiolämmittimiä. 



Liitteessä 2 on esitetty metalliteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 

Metalliteollisuuden esimerkki 3
Metalliteollisuuden esimerkki 3 on työntekijä 6. Kuvassa 5.7 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.7. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työtekijä 6).
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on kolme selvästi muita suurempaa arvoa. Yksi mitattu 
arvo ylittää 100 µT. Kaikki kolme arvoa aiheutuivat induktiolämmittimestä. Työntekijä oli käyttänyt 
induktiolämmitintä laakereiden asentamiseen, jolloin laakeria lämmitetään akselille kiinnittämistä 
varten. 

Kuvassa 5.8 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.8. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista.
Suurin mitattu arvo on sama kuin mittarin suurin näyttämä, 102,3 µT. Magneettikenttä on saattanut 
olla suurempi kuin mittarin mittaama suurin arvo. Keskiarvo on 0,36 µT ja keskihajonta 3,52 µT. 
Keskihajonta on jopa kymmenen kertainen verrattuna keskiarvoon, mistä voi päätellä 
mittaustulosten vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn 
jakauman perusteella välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 10,23 
µT. 

Metalliteollisuuden esimerkki 4
Metalliteollisuuden esimerkki 4 on työntekijä 11. Kuvassa 5.9 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.9. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 11).
Kuvasta voidaan havaita, että altistus ei sisältänyt kovinkaan merkittäviä suuruisia arvoja. Kaikki 
arvot olivat alle 2 µT. Kotimatkalta mitattiin suurin arvo, jolle ei löytynyt selitystä. Näin pienien 
arvojen lähteiden tarkempi selvittäminen pelkän mittauspäiväkirjan avulla on käytännössä lähes 
mahdotonta. 

Kuvassa 5.10 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.10. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 11).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 1,78 µT, keskiarvo 0,10 µT ja keskihajonta 
0,08 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
varsin vähän. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella välille 
0% - 10%. Tässä mittauksessa myös välille 10% - 20% osuu merkittävä määrä mittauksen 
tuloksista. Kyseiset välit tarkoittavat tässä mittauksessa väliä 0 - 0,18 µT ja 0,18 - 0,36 µT. 
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5.1.3 Mittaukset paperiteollisuudessa
Paperiteollisuudessa altistusmittaukset suoritettiin 22 työntekijälle, keskeytyneitä mittauksia oli 9. 
Mittauksiin käytettiin kolmea Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria (mittausalue 0,01-100 µT 
ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.5 on yhteenveto paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot 
sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.6 on kooste paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien mittausarvojen 
jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja >100 µT. 

Taulukko 5.5. Yhteenveto paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT
Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Työntekijä 1 30.5.2000, ilta 0,02 2,09 0,16 0,13 0,14
Työntekijä 2 30.5.2000, ilta 0,02 26,6 0,14 0,06 1,08
Työntekijä 3 30.5.2000, ilta 0,02 70,2 0,14 0,04 2,11
Työntekijä 4 12.6.2000,ilta (k) 0,05 0,4 0,15 0,13 0,06
Työntekijä 5 12.6.2000,ilta (k) 0,03 1,26 0,18 0,16 0,09
Työntekijä 6 12.6.2000,ilta 0,01 1,94 0,12 0,03 0,21
Työntekijä 7 13.6.2000, ilta 0,01 102,3 0,16 0,07 1,97
Työntekijä 8 13.6.2000, ilta (k)      
Työntekijä 9 13.6.2000, ilta (k) 0,03 6,65 0,1 0,06 0,31
Työntekijä 10 4.9.2000,aamu 0,02 5,19 0,21 0,12 0,21
Työntekijä 11 4.9.2000,aamu 0,02 6,63 0,85 0,3 0,94 
Työntekijä 12 4.9.2000,aamu (k) 0,1 1,3 0,34 0,35 0,13
Työntekijä 13 5.9.2000,aamu 0,02 7,47 0,15 0,04 0,22
Työntekijä 14 5.9.2000,aamu (k) 0,02 12,3 0,33 0,07 0,5
Työntekijä 15 5.9.2000,aamu 0,01 2,25 0,09 0,03 0,17
Työntekijä 16 6.9.2000,aamu (k)      
Työntekijä 17 13.9.2000,aamu (k) 0,03 3,15 0,3 0,27 0,23
Työntekijä 18 13.9.2000,aamu 0,01 3,2 0,17 0,03 0,21
Työntekijä 19 13.9.2000,aamu 0,02 3,13 0,1 0,03 0,18
Työntekijä 20 4.10.2000,aamu 0 8,6 0,2 0,1 0,32
Työntekijä 21 4.10.2000,aamu (k) 0 6,8 0,22 0,1 0,28 
Työntekijä 22 4.10.2000,aamu 0,01 3,04 0,18 0,04 0,28
(k): mittaus keskeytynyt
Taulukko 5.6. Kooste paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 

mittaustuloksista. 
Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n 
Työntekijä 1 1894 (46,3%) 2186 (53,4%) 12 (0,3%) 0 0



Työntekijä 2 3570 (87,2%) 499 (12,2%) 11 (0,3%) 12 (0,3%) 0
Työntekijä 3 3707 (90,6%) 370 (9,0%) 11 (0,3%) 4 (0,1%) 0
Työntekijä 4 (k) 35 (19,8%) 142 (80,2%) 0 0 0
Työntekijä 5 (k) 25 (9,7%) 233 (90,3%) 1 (0,4%) 0 0
Työntekijä 6 3275 (80,0%) 807 (19,7%) 10 (0,2%) 0 0
Työntekijä 7 2647 (64,7%) 1434 (35,0%) 9 (0,2%) 1 (0,0%) 1 (0,0%)
Työntekijä 8 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 9 (k) 813 (91,5%) 67 (7,5%) 9 (1,0%) 0 0
Työntekijä 10 1124 (27,5%) 2947 (72,0%) 21 (0,5%) 0 0
Työntekijä 11 1160 (28,3%) 1548 (37,8%) 1384 (33,8%) 0 0 
Työntekijä 12 (k) 1 (1,3%) 75 (97,4%) 1(1,3%) 0 0
Työntekijä 13 2366 (57,8%) 1687 (41,2 %) 39 (1,0%) 0 0
Työntekijä 14 (k) 1210 (52,1%) 1039 (44,8%) 71 (3,1%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 15 3290 (80,4%) 765 (18,7%) 37 (0,9%) 0 0
Työntekijä 16 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 17 (k) 195 (15,2%) 1071 (83,4 %) 18 (1,4%) 0 0
Työntekijä 18 2464 (60,2%) 1605 (39,2%) 23 (0,6%) 0 0
Työntekijä 19 2263 (69,5%) 963 (29,6%) 28 (0,9%) 0 0
Työntekijä 20 2779 (67,9%) 1150 (28,1%) 163 (4,0%) 0 0
Työntekijä 21 (k) 1101 (52,5%) 969 (46,2%) 28 (1,3%) 0 0
Työntekijä 22 2529 (61,8%) 1516 (37,0%) 47 (1,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Mitatun magneettivuon tiheyden maksimiarvo ylittää 10 µT neljässä mittauksessa (työntekijät 2, 3, 
7 ja 14). Työntekijän 2 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 26,6 µT. Henkilö valmisti 
mikroaaltouunilla ruokaa. Työntekijän 3 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 70,2 µT. 
Myös työntekijä 3 oli ruokatauolla käyttämässä mikroaaltouunia. Työntekijän 7 väestöaltistuksen 
ICNIRP:n suositusarvon ylittävä arvo 102,3 µT (ML-1:n mittausalue; 0,01 - 100 µT, näyttää 
suurimpana arvona 102,3 µT) ilmeni töihin tullessa ja saman henkilön toinen korkea arvo (yli 70 
µT) töistä lähtiessä. Mittauspäiväkirjasta ei ole tulkittavissa mitään tarkempaa aiheuttajaa. 
Työntekijän 14 korkein arvo 12,3 µT syntyi mittauspäiväkirjan mukaan rullapakkauksen 
yhteydessä. Työntekijän 14 mittaus oli keskeytynyt vähän ennen henkilön vapaa-ajan alkamista. 

Keskiarvo on jäänyt alle 1 µT:n jokaisessa tapauksessa. Korkein keskiarvo työntekijällä 11 (0,85 
µT). Mittauspäiväkirjan mukaan henkilö on altistunut koko yön vähän yli 2 µT:n kentälle, josta 
keskiarvo on kohonnut. Kuitenkin yöllä mittarit on yleensä jätetty yöpöydälle ja tässä tapauksessa 
mittauspäiväkirjan mukaan kelloradion välittömään läheisyyteen. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0-0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Yhdessä mittauksessa ylittyi 100 µT, 
väliaikaisesti. Seitsemässä tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu koneiden tai 
moottorien läheisyydessä. 

Liitteessä 3 on esitetty paperiteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 
Paperiteollisuudessa työajan magneettikentän mittaustulosten jakaumasta 22 mittauksesta 15 
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painottuu välille 0,1 - 1 µT. Viidellä työntekijällä jakauma painottuu välille 0 - 0,1 µT. Yhdellä 
työntekijällä ylittyi työaikana 10 µT väliaikaisesti. Vapaa-aikana 10 µT ei ylity. Vapaa-ajan 
mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT 12 työntekijällä. Vapaa-ajan jakauma painottuu välille 
0,1 - 1 µT kahdella työntekijällä ja välille 1 - 10 µT yhdellä työntekijällä, jolla suurehkot arvot 
mitattiin mittarin ollessa yöllä kelloradion vieressä. 

Paperiteollisuuden esimerkki 5
Paperiteollisuuden esimerkki 5 on työntekijä 15. Kuvassa 5.11 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.11. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 15).
Kuvasta voidaan havaita, että altistus ei sisältänyt merkittäviä arvoja. Kaikki arvot olivat alle 2,5 
µT. Näin pienien arvojen lähteiden selvittäminen mittauspäiväkirjojen avulla on käytännössä lähes 
mahdotonta. Esimerkeissä näkyvät arvot on voinut aiheuttaa käytännössä mikä tahansa laite, joka 
on kytketty sähköverkkoon, jos mittaus tehdään laitteen läheltä. Tämän kaltaisten pienien arvojen 
selvittämisellä ei ole myöskään ICNIRP:n suositusarvojen nojalla merkitystä teollisuuden 
työntekijämittauksissa. 

Kuvassa 5.12 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.12. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 15).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 2,25 µT, keskiarvo 0,09 µT ja keskihajonta 
0,17 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
paljon. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Tässä mittauksessa pienempi osuus 
on myös välillä 10% - 20%. Kyseiset välit tarkoittavat tässä mittauksessa väliä 0 - 0,23 µT ja 0,23 - 
0,45 µT. 

5.1.4 Mittaukset valmistavassa sähköteollisuudessa
Valmistavan sähköteollisuuden työntekijämittauksia tehtiin yhteensä 13, joista kaksi mittausta 
keskeytyi ja kuudesta mittauksesta ei saatu tuloksia. Mittauksiin käytettiin Radians Innova ML-1 –
pitkäaikaismittaria (mittausalue on 0,01 - 100 µT ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.7 on 
yhteenveto valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, 
mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.8 on kooste valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.7. Yhteenveto valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 4.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 2 4.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 3 4.7.2000, aamu (k) 0,02 4,64 0,29 0,23 0,49



Työntekijä 4 5.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 5 5.7.2000, aamu 0,01 29,1 0,71 0,15 1,29
Työntekijä 6 5.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 7 6.7.2000, aamu (k) 0,02 1,6 0,27 0,16 0,29
Työntekijä 8 6.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 9 6.7.2000, aamu 0,01 35,8 0,4 0,05 1,78
Työntekijä 10 10.7.2000.aamu (e)      
Työntekijä 11 10.7.2000.aamu (k) 0,02 1,83 0,23 0,16 0,25
Työntekijä 12 10.7.2000.aamu 0,01 4,3 0,33 0,03 0,79
Työntekijä 13 11.7.2000 aamu 0,02 1,73 0,09 0,05 0,1
(k): mittaus keskeytynyt, (e): epäonnistunut mittauksen purku

Taulukko 5.8. Kooste valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Työntekijä 1 (e)      
Työntekijä 2 (e)      
Työntekijä 3 (k) 136 (35,3%) 243 (63,1%) 6 (1,6%) 0 0
Työntekijä 4 (e)      
Työntekijä 5 1726 (42,2%) 1014 (24,8%) 1336 (32,6) 16 (0,4%) 0
Työntekijä 6 (e)      
Työntekijä 7 (k) 410 (34,8%) 707 (60,0%) 62 (5,3%) 0 0
Työntekijä 8 (e)      
Työntekijä 9 2434 (59,5%) 1461 (35,7%) 153 (3,7%) 44 (1,1%) 0
Työntekijä 10 (e)      
Työntekijä 11 (k) 926 (44,3%) 1094 (52,3%) 71 (3,4%) 0 0
Työntekijä 12 3087 (75,4%) 579 (14,1%) 426 (10,4%) 0 0
Työntekijä 13 2932 (71,7%) 1157 (28,3%) 3 (0,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt, (e): epäonnistunut mittauksen purku

Suurimmat magneettivuon tiheyden maksimiarvot saatiin mitattua työntekijällä 5 (29,1 µT) ja 
työntekijällä 9 (35,8 µT) Yleisesti maksimiarvot olivat alle viiden mikroteslan. Keskiarvot olivat 
kaikilla mitatuilla henkilöillä alle 1 µT. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Kahdessa 
mittauksessa ylittyi 10 µT väliaikaisesti. Kolmessa tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot 
on mitattu käytettäessä teollisuuskoneita, kuten hitsauslaitetta. 

Liitteessä 4 on esitetty valmistavassa sähköteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty 
magneettikentän mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-
ajalta. Valmistavassa sähköteollisuudessa työajan magneettikentän mittaustulosten jakauma 
painottuu pääasiassa välille 0,1 - 1 µT. Ainoastaan yhdellä työntekijällä jakauma painottuu välille 0 
- 0,1 µT. Kahdella työntekijällä ylittyi työaikana 10 µT väliaikaisesti. Näistä toisella työntekijällä 
ylittyi 10 µT myös vapaa-aikana. Vapaa-ajan mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on 
pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdellä työntekijällä vapaa-ajan jakauma painottuu välille 0,1 - 1 
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µT. 

Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 6
Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 6 on työntekijä 5. Kuvassa 5.13 on esimerkin 
altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.13. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 5).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä erottuu selvästi muutamia magneettikenttäarvoja. 
Mittauspäiväkirjan perusteella suurimmat arvot ovat käämikytkimen ajon yhteydessä mitattu noin 
29 µT, eristyskokeen ajossa noin 24 µT ja kodin mikroaaltouunin käytössä noin 19 µT. 

Kuvassa 5.14 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.14. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 5). 
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 29,10 µT, keskiarvo 0,71 µT ja keskihajonta 
1,29 µT. Keskiarvoon on tässä mittauksessa vaikuttanut yöaikaan mitattu noin 1,5 µT suurunen 
magneettikenttä, jolle mittauspäiväkirjan mukaan syynä oli yöpöydällä ollut kelloradio. 
Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan paljon. 
Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa 
väliä 0 - 2,91 µT. 

Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 7
Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 7 on työntekijä 9. Kuvassa 5.15 on esimerkin 
altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.15. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä erottuu selvästi kolme arvoa. Suurimmat arvot olivat kaksi 
arvoa noin 27 µT ja yksi noin 36 µT. Suurimpien arvojen syynä oli mittauspäiväkirjan perusteella 
MAG-hitsauskone. 

Kuvassa 5.16 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.16. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 9).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 35,80 µT, keskiarvo 0,40 µT ja keskihajonta 
1,78 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
paljon. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä 
mittauksessa väliä 0 - 3,58 µT. 

5.2 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajanmittauksien tavoitteena oli selvittää magneettikentille altistumisen suuruutta 
tavallisimmissa vapaa-ajanviettoympäristöissä. Vapaa-ajan altistuksessa erotettiin erilaisia ryhmiä 



vapaa-ajan käytön mukaan. Vapaa-ajan altistusmittauksia suoritettiin 30 henkilölle, keskeytyneitä 
mittauksia oli 1. Mittauksissa käytettiin viittä Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria 
(mittausalue 0,01 - 100 µT, kolme mittaria ja 0,1 – 1000 µT, kaksi mittaria). Näytteenottoväli 
vaihteli mittauksissa välillä 1 - 80 s. Mittausten aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. 

Taulukossa 5.9 on yhteenveto vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, 
mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.10 on kooste vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.9. Yhteenveto vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä Tapahtuma
Näytteen-
ottotaa-
juus, s

Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Matkustus 1 30.3-1.4.2000 juna/laiva/auto 80 0,02 1,66 0,05 0,03 0,07
Matkustus 2 20.8.2000i.päivä Juna/bussi 1 0,00 0,76 0,10 0,05 0,12 
Harrastus 1 23.3.2000, ilta jääkiekko-ottelu 20 0,03 2,8 1,28 1,20 0,72 
Harrastus 2 29.3.2000, ilta juoksulenkki 1 0,01 0,82 0,13 0,07 0,13
Harrastus 3 15.4.2000, ilta tamperetalo 4 0,00 0,3 0,04 0,00 0,05
Harrastus 4 1.5.2000 i.päivä huvipuisto 4 0,00 0,92 0,03 0,02 0,06
Harrastus 5 21.9.2000 kolvi 1 0,03 3,88 0,22 0,22 0,18 
Siivous 1 14.9.2000 imuri1 1 0,03 0,24 0,08 0,06 0,05
Siivous 2 2.10.2000 imuri2 1 0,03 1,42 0,15 0,12 0,14
Siivous 3 16.11.2000 imuri3 1 0,01 0,31 0,03 0,03 0,03
Siivous 4 16.11.2000 imuri4 1 0,10 0,71 0,31 0,28 0,13
Ruoanlaitto 
1 23.9.2000 uuni 4 0,10 1,18 0,50 0,48 0,23

Ruoanlaitto 
2 24.9.2000 mikro 1 0,48 3,42 1,49 1,53 0,75

Ruoanlaitto 
3 14.9.2000 vatkain1 1 9,30 28,90 20,54 19,55 4,04 

Ruoanlaitto 
4 14.9.2000 vatkain2 1 18,20 39,30 21,92 21,80 2,61

Ruoanlaitto 
5 2.10.2000 hella 3 0,04 0,34 0,18 0,15 0,07

Ruoanlaitto 
6 2.11.2000 kahvinkeitin 1 0,00 0,09 0,02 0,01 0,011

Ruoanlaitto 
7 3.11.2000 leivänpaahdin 1 0,01 0,30 0,06 0,05 0,06

Ruoanlaitto 
8 9.11.2000 liesi 1 0,02 0,30 0,06 0,04 0,05



Ruoanlaitto 
9 21.11.2000 kahvinkeitin2 1 0,01 0,08 0,03 0,03 0,01

Muut 1 28.8.2000i.päivä koti,yl.altistus 5 0,00 0,86 0,03 0,02 0,09
Muut 2 (k) 19.9.2000i.päivä koti, kodink.alt. 1 0,01 2,14 0,07 0,03 0,18
Muut 3 24.9.2000 silitysrauta 1 0,12 0,84 0,39 0,30 0,20
Muut 4 28.9.2000 ilta koti,yl.altistus 5 0,00 0,10 0,01 0,01 0,01
Muut 5 15.10.2000 koti, yl.altist. 5 0,02 0,21 0,05 0,05 0,02
Muut 6 6.11.2000 piirtoheitin 1 0,14 44,00 2,20 2,00 2,41
Muut 7 9.11.2000 hiustenkuivaaja 1 0,02 0,74 0,07 0,04 0,11
Muut 8 9.11.2000 silitysrauta2 1 0,01 0,26 0,02 0,01 0,03
Muut 9 15.11.2000 kiharrin 1 0,00 0,25 0,01 0,01 0,02 
Muut 10 16.11.2000 silitysrauta3 1 0,00 0,20 0,03 0,00 0,04 
(k): mittaus keskeytynyt

Taulukko 5.10. Kooste vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Matkustus 1 1997 (92,2%) 169 (7,8%) 1 (0,0%) 0 0
Matkustus 2 2833 (69,2%) 1259 (30,8%) 0 0 0
Harrastus 1 52 (9,0%) 165 (28,7%) 358 (62,3%) 0 0
Harrastus 2 2349 (68,7%) 1069 (31,3%) 0 0 0
Harrastus 3 2455 (98,0%) 50 (2,0%) 0 0 0
Harrastus 4 3131 (95,9%) 134 (4,1%) 0 0 0
Harrastus 5 1533 (100%) 0 0 0 0
Siivous 1 35 (14,3%) 209 (85,7%) 0 0 0
Siivous 2 102 (83,6%) 20 (16,4%) 0 0 0
Siivous 3 236 (99,2%) 2 (0,8%) 0 0 0
Siivous 4 2(0,2%) 964(99,8%) 0 0 0
Ruoanlaitto 1 1297 (98,5%) 20 (1,5%) 0 0 0
Ruoanlaitto 2 1 (0,1%) 1462 (96,1%) 59 (3,8%) 0 0
Ruoanlaitto 3 0 0 1 (0,7%) 135 (99,3%) 0
Ruoanlaitto 4 0 0 0 147 (100%) 0
Ruoanlaitto 5 108 (90,8%) 11 (9,2%) 0 0 0
Ruoanlaitto 6 103 (77,4%) 30 (22,6%) 0 0 0
Ruoanlaitto 7 112 (44,8%) 136 (54,4%) 2 (0,8%) 0 0
Ruoanlaitto 8 1521 (99,8%) 3 (0,2%) 0 0 0
Ruoanlaitto 9 274(100%) 0 0 0 0
Muut 1 1211 (98,1%) 23 (1,9%) 0 0 0
Muut 2 (k) 0 0 0 0 0



Muut 3 0 61 (38,6%) 97 (61,4%) 0 0
Muut 4 125 (100%) 0 0 0 0
Muut 5 0 281 (100%) 0 0 0
Muut 6 121 (98,4%) 2 (1,6%) 0 0 0
Muut 7 605 (96,5%) 22 (3,5%) 0 0 0
Muut 8 261 (7,7%) 3122 (92,3%) 16 (0,5%) 0 0
Muut 9 0 818 (44,3%) 1011 (54,7%) 19 (1,0%) 0
Muut 10 106 (89,1%) 13 (10,9%) 0 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Kokonaisuudessaan magneettivuon tiheyksien maksimiarvot ovat varsin pieniä, mutta mitattu 
maksimiarvo ylittää 10 µT kolmessa tapauksessa (ruuanlaitto 3 ja 4, muut 6). Ruuanlaitto 3 
magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 28,9 µT ja ruuanlaitto 4 maksimiarvoksi saatiin 
39,3 µT. Molemmat olivat käyttäneet maksimiarvon mittaushetkellä sähkövatkainta. Muut 6 
magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 44 µT, mikä aiheutui työskentelystä piirtoheittimen 
läheisyydessä. Ruuanlaitto 3 ja 4 mittauksissa keskiarvotkin ovat merkittävästi suurempia kuin 
muissa vapaa-ajan mittauksissa (20,54 µT ja 21,92 µT). 

Kahdessakymmenessä mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Kolmessa mittauksessa 
ylitettiin 10 µT raja. Tapauksissa ruuanlaitto 3 ja 4 mittausarvot olivat lähes kokonaan 10-100 µT 
välissä. Kyseisissä mittauksissa mitattiin sähkövatkainta. Tapauksessa muut 9 suurin osa arvoista oli 
1-10 µT välissä. Kyseisessä mittauksessa mitattin piirtoheitintä. Mittaus keskeytyi yhdessä 
tapauksessa. 

Vapaa-ajan esimerkki 8
Vapaa-ajan esimerkki 8 on siivous 4. Magneettikenttä on mitattu siivouksen (imuroinnin) 
yhteydessä. Kuvassa 5.17 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään 
kenttävaihtelut. 

Kuva 5.17. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (siivous 4).
Kuvasta voidaan havaita, että imurointi ei aiheuttanut merkittäviä magneettikentän arvoja. Lisäksi 
magneettikentän vaihtelu suhteessa mitattuihin arvoihin oli varsin suurta. Imuroitaessa imurin 
etäisyys koehenkilöstä vaihtelee koko ajan, minkä vaikuttaa myös mitattuihin arvoihin. Arvot olivat 
kuitenkin ylipäätään pieniä. 

Kuvassa 5.18 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.18. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (siivous 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 0,71 µT. Keskiarvo on 0,31 µT ja 
keskihajonta 0,13 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on käyrän tarkastelusta poiketen kuitenkin pientä. Magneettikentän jakauma on imuroinnin 
mittauksessa ollut varsin erilainen verrattuna työntekijämittauksiin. Jakauma painottuu suurimman 
mitatun arvon puolivälin kohdalle eli mitatuista arvoista suurin osa on välillä 40%-50%. Kyseinen 
väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0,28 - 0,36 µT. 



Vapaa-ajan esimerkki 9
Vapaa-ajan esimerkki 9 on ruuanlaitto 4. Magneettikenttä on mitattu ruoanlaiton (vatkauksen) 
yhteydessä. Kuvassa 5.19 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään 
kenttävaihtelut. 

Kuva 5.19. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (ruuanlaitto 4).
Kuvasta voidaan havaita, että vatkaus aiheutti noin 25 µT magneettikentän. Magneettikentän 
vaihtelu on pientä, koska vatkaimen etäisyys koehenkilöön ei yleensä vaihtele juurikaan. 

Kuvassa 5.20 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.20. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (ruuanlaitto 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 39,30 µT. Keskiarvo on 21,92 µT ja 
keskihajonta 2,61 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu pientä. Magneettikentän jakauma on vatkauksen mittauksessa ollut samanlainen kuin 
imuroinnin mittauksessa. Mitatuista arvoista suurin osuus jakauman keskivaiheilla, vatkauksessa 
välillä 50%-60%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 19,65 - 23,58 µT. 

5.3 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmien mittauksien tarkoituksena oli selvittää eri henkilöryhmien 
magneettikenttäaltistuksen eroja. Neljän vuorokauden mittauksia tehtiin 21 henkilölle. 
Mittausvuorokausista kaksi oli työ- ja kaksi vapaapäiviä. Yhden vuorokauden mittauksia tehtiin 8 
henkilölle. Keskeytyneitä mittauksia oli viisi, jotka kaikki olivat neljän vuorokauden mittauksia. 
Mittauksiin käytettiin pääasiassa kolmea Radians Innova ML-1 -pitkäaikaismittaria (mittausalue 
0,01 - 100µµT ja näytteenottoväli 20 s). Mittausten aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. 

Taulukossa 5.11 on yhteenveto henkilöryhmämittauksien magneettikenttien mittaustuloksista. 
Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, mediaani ja 
keskihajonta. 

Taulukossa 5.12 on kooste henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 
5.11. 

Yhteenveto henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Mittausaika on yksi tai neljä vuorokautta.

  

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT
Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Opiskelija 1 19.4.2000 0,01 1,41 0,05 0,03 0,09
Opiskelija 2 19.4.2000 0,02 7,25 0,06 0,04 0,13
Opiskelija 3 19.4.2000 (k) 0,02 2,48 0,1 0,08 0,17
Työntekijä 1 6.4.2000 0,01 2,52 0,07 0,04 0,14
Työntekijä 2 6.4.2000 0,01 42,5 0,09 0,04 0,78



Työntekijä 3 13.4.2000 (k) 0,04 0,09    
Työntekijä 4 13.4.2000 0,01 7,69 0,08 0,03 0,24
Työntekijä 5 13.4.2000 0,02 2,25 0,07 0,04 0,12
Työntekijä 6 18.5.2000 (k)   
Työntekijä 7 18.5.2000 0,01 23,6 0,08 0,03 0,42
Työntekijä 8 18.5.2000 0,03 5,14 0,11 0,07 0,18
Työntekijä 9 25.5.2000 0,02 4,73 0,07 0,04 0,19
Työntekijä 10 25.5.2000 0,01 3,86 0,06 0,03 0,11
Työntekijä 11 25.5.2000 (k) 0,03 0,64 0,1 0,09 0,09
Työntekijä 12 3.8.2000 0,02 18,5 1,24 0,04 3,25
Työntekijä 13 4.8.2000 0,01 41,3 0,07 0,03 0,71
Työntekijä 14 10.8.2000 0,01 102,3 0,18 0,03 1,75
Työntekijä 15 18.8.2000 0,02 1,34 0,05 0,03 0,07
Työntekijä 16 24.8.2000(k) 0,02 2,34 0,06 0,05 0,09
Työntekijä 17 24.8.2000 0,02 2,14 0,09 0,06 0,1
Työntekijä 18 24.8.2000 0,01 3,36 0,1 0,03 0,25
Työntekijä 19* 10.10.2000 0,02 6,07 0,12 0,04 0,16
Työntekijä 20* 10.10.2000 0 1,4 0,12 0,1 0,12
Työntekijä 21* 10.10.2000 0 3,8 0,1 0,1 0,21
Eläkeläinen 1* 14.10.2000 0 0,4 0,06 0,1 0,05
Eläkeläinen 2* 1.11.2000 0,02 1,02 0,09 0,09 0,07
(k): mittaus keskeytynyt, *: yhden vuorokauden mittaus

Taulukko 
5.12.

Kooste henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Mittausaika on yksi tai neljä vuorokautta.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Opiskelija 1 3790 (92,6%) 298 (7,3%) 4 (0,1%) 0 0
Opiskelija 2 3682 (90,0%) 399 (9,8%) 11 (0,3%) 0 0
Opiskelija 3 (k) 1339 (70,4%) 541 (28,4%) 23 (1,2%) 0 0
Työntekijä 1 2754 (87,0%) 396 (12,5%) 14 (0,4%) 0 0
Työntekijä 2 2821 (90,3%) 275 (8,8%) 28 (0,9%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 3 (k) 2 (100%) 0 0 0 0
Työntekijä 4 3074 (88,4%) 370 (10,6%) 34 (1,0%) 0 0
Työntekijä 5 3036 (87,7%) 411 (11,9%) 14 (0,4%) 0 0
Työntekijä 6 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 7 3012 (87,3%) 437 (12,7%) 1 (0,0%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 8 2368 (68,7%) 1077 (31,3%) 11 (0,3%) 0 0
Työntekijä 9 2837 (90,4%) 286 (9,1%) 16 (0,5%) 0 0
Työntekijä 10 3182 (88,7%) 403 (11,2%) 4 (0,1%) 0 0



Työntekijä 11 (k) 322 (77,2%) 22,8%) 0 0 0
Työntekijä 12 2771 (78,6%) 305 (8,7%) 62 (1,8%) 388 (11,0%) 0
Työntekijä 13 3181 (92,0%) 272 (7,9%) 3 (0,1%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 14 2919 (77,3%) 764 (20,2%) 93 (2,5%) 0 1 (0,0%)
Työntekijä 15 3330 (95,3%) 160 (4,6%) 5 (0,1%) 0 0
Työntekijä 16 (k) 1106 (96,1%) 42 (3,6%) 3 (0,3%) 0 0
Työntekijä 17 2773 (80,5%) 671 (19,5%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 18 2923 (84,5%) 470 (13,6%) 68 (2,0%) 0 0
Työntekijä 19* 2625 (64,1%) 1465 (35,8%) 2 (0,0%) 0 0
Työntekijä 20* 3213 (78,5%) 873 (21,3%) 6 (0,1%) 0 0
Työntekijä 21* 4010 (98,0%) 58 (1,4%) 24 (0,6%) 0 0
Eläkeläinen 1* 4059 (99,3%) 29 (0,7%) 0 0 0
Eläkeläinen 2* 2224 (54,3%) 1867 (45,6%) 1 (0,0%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt, *: yhden vuorokauden mittaus

Mittaukset jakautuivat eri henkilöryhmiin siten, että toimistotyöntekijöitä mitattiin 21, opiskelijoita 
kolme ja eläkeläisiä kaksi. Muutamaa mittausta lukuun ottamatta mitatun magneettivuon tiheyden 
maksimiarvo ei ylitä 10 µT:n arvoa, ja väestöaltistuksen raja 100 µT ylittyy vain yhdessä 
mittauksessa. Tässä mittauksessa koehenkilö, työntekijä 14, on toimistotyöntekijä. Mitattu arvo on 
102,3 µT, mutta arvo on saattanut olla suurempikin johtuen käytetyn mittarin mittausalueesta 
(mittarin suurin näyttämä 102,3 µT). Kyseinen arvo on sattunut henkilön työpäivän päättyessä. 
Mittauspäiväkirjan mukaan työntekijä on ollut kyseisellä hetkellä autossaan matkalla kotiin. 
Yleensä autolla ajettaessa ei mitattu vastaavan suuruisia magneettikenttiä. Tarkempaa määritystä 
kentän aiheuttajasta ei pystytty tekemään. 

Muut yli 10 µT:n arvot aiheutuivat pääasiassa suurjännitelaboratoriossa työskentelystä (työntekijä 
2; maksimiarvo 42,5 µT), sähkövatkaimen käytöstä (työntekijä 7; maksimiarvo 23,6 µT), 
altistumisesta kodin sähkölaitteelle (työntekijä 12; maksimiarvo 18,5 µT) ja oleskelusta 
mikroaaltouunin läheisyydessä (työntekijä 13; maksimiarvo 41,3 µT). Mitattujen henkilöiden 
altistuksen keskiarvot olivat kaikki alle 1 µT yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Työntekijän 12 
altistuksen keskiarvo oli 1,24 µT. Suuri keskiarvo johtuu siitä, että henkilö oli tehnyt ruokaa ja 
seisonut hellan edessä noin kaksi tuntia. Tänä aikana altistuminen on ollut koko ajan 10 µT:n 
luokkaa. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Kolmessa 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Yhdessä tapauksessa ylittyi 100 µT väliaikaisesti. 
Neljässä mittauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu erilaisia koneita käytettäessä, 
kuten mikroaaltouunia. 

Henkilöryhmäesimerkki 10
Henkilöryhmäesimerkki 10 on opiskelija 2. Kuvassa 5.21 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty 
käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.21. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (opiskelija 2).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy yksi noin 7 µT suuruinen magneettikenttä. Muuten 
arvot ovat varsin pieniä. Lisäksi magneettikentän vaihtelu oli varsin pientä. Koehenkilö ei ilmeisesti 
ole tiennyt altistuvansa magneettikentälle, joten mittauspäiväkirjassa ei ole erillistä mainintaa 



kyseiseltä hetkeltä. 

Kuvassa 5.22 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.22. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (opiskelija 2).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 7,25 µT. Keskiarvo on 0,06 µT ja 
keskihajonta 0,13 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on suurta. Jakaumassa suurin osa mittauksista on välillä 0%-10%. Kyseinen väli tarkoittaa 
tässä mittauksessa väliä 0 - 0,73 µT. 

Henkilöryhmäesimerkki 11
Henkilöryhmäesimerkki 11 on eläkeläinen 2. Kuvassa 5.23 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.23. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (eläkeläinen 2).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy viisi muita suurempaa magneettikentän arvoa. Yksi 
arvoista on noin 1 µT. Kaiken kaikkiaan arvot, kuten myös magneettikentän vaihtelu, ovat varsin 
pieniä. 

Kuvassa 5.24 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.24. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (eläkeläinen 2). 
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 1,02 µT. Keskiarvo on 0,09 µT ja 
keskihajonta 0,07 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on pientä. Jakaumassa suurin osa mittauksista on väleillä 0%-10% ja 10%-20%. Kyseiset 
välit tarkoittavat tässä mittauksessa välejä 0 - 0,10 µT ja 0,10 - 0,20 µT. Jakaumassa erottuu tässä 
mittauksessa myös muilla väleillä joitakin arvoja. 

Henkilöryhmäesimerkki 12
Henkilöryhmäesimerkki 12 on työntekijä 4. Kyseessä on työntekijälle tehty mittaus. Kuvassa 5.25 
on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.25. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 4).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy yksi noin 8 µT suuruinen magneettikenttä. 
Koehenkilö ei ilmeisesti ole tiennyt altistuvansa magneettikentälle, joten mittauspäiväkirjassa ei ole 
erillistä mainintaa kyseiseltä hetkeltä. Kaiken kaikkiaan arvot, kuten myös magneettikentän 
vaihtelu, ovat varsin pieniä. 

Kuvassa 5.26 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 



Kuva 5.26. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 7,69 µT. Keskiarvo on 0,08 µT ja 
keskihajonta 0,24 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten 
vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella 
välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 0,77 µT. 

6 JOHTOPÄÄTöKSET
Kokonaisuutena voidaan todeta, että altistusmittausten tekeminen oli huomattavasti työläämpää 
kuin alkuun ajateltiin. Koehenkilöiden kerääminen ja tutkimuksesta yleisesti kertominen heille 
ennen mittauksia oli aikaavievää. Kaikki yritykset eivät olleet halukkaita lähtemään mukaan. 
Mukaan kysyttiin 12 yritystä, mutta vain kuudessa yrityksessä tehtiin mittauksia. 

Myös mittarien määrä piti ottaa huomioon mittausaikatauluja suunniteltaessa. Viikossa ei ollut 
mahdollista saada kuin esimerkiksi 8 työntekijämittausta, jos kaikki aikataulut saatiin sovitettua 
yhteen. 

Yhtenä ongelmana oli myös se, että käytetty mittaus katkesi varsin helposti mittauksen aikana 
koehenkilön liikkuessa. Tämän tähden epäonnistuneita mittauksia on koko aineistossa 19,9%, mikä 
on selvästi enemmän kuin mitä TTKK:n hetkellismittauksissa yleensä esiintyy. 

6.1 Työntekijämittaukset
Tutkimuksessa valittiin työntekijäryhmiksi sellaisia työtehtäviä, joissa voisi esiintyä tavallista 
isompia magneettikenttiä. Toisaalta valinnassa otettiin huomioon, mitä mittauksia aikaisemmin on 
tehty. Esimerkiksi Marko Mähönen on diplomityössään ”50 Hz magneettikenttäaltistuksen määritys 
annosmittauksia käyttäen” varsin laajasti mitannut toimistotyöympäristöjä. Yhtenä valintakriteerinä 
oli myös se, että mittaukset olisi helppo toteuttaa Tampereelta. 

Koska työntekijämittaukset ovat rajoittuneet vain neljään teollisuuden alaa (sähköyhtiö, metalli-, 
paperi- ja valmistava sähköteollisuus), ei työntekijäaltistuksesta voida vetää kaikkia aloja koskevia 
johtopäätöksiä. Kuitenkin kokonaisuutena aineisto näyttää sille, että suurin osa mittaustuloksista on 
varsin pieniä ja ainostaan joku tai jotkut yksittäiset mittausarvot ylittävät henkilön yleisen 
alitistustason. 

Kaikki työntekijät eivät suostuneet altistusmittauksiin saadessaan tietää, että mittauksia tehdään 
myös vapaa-aikana. Työntekijät eivät halunneet antaa työnantajalle tietoja vapaa-ajan vietostaan. 
Ongelma ratkaistiin siten, että työnantajalle annettiin ainoastaan yhteenveto mittauksista. 

Tutkimuksen alussa mittarit valittiin sen mukaan, miten isoja kenttiä työympäristössä oletettiin 
esiintyvän. Tämän tähden metalli-, paperi- ja valmistavassa sähköteollisuudessa käytettiin 
mittareita, joiden mittausalue on 0,01 - 100 µT. Joissakin näistä mittauksista kuitenkin mitatut arvot 
ylittivät 100 µT, jolloin mittausalueena olisi tarvinnut olla 0,1 – 1000 µT. Tämän tähden joidenkin 
työtekijöiden kohdalla yksittäisen suuren mittausarvon kohdalla mittari ei ole pystynyt mittaamaan 
tarkkaa arvoa. Tätä ei osattu arvata mittaussuunnitelmaa tehtäessä. 

Mittausten aikana, kun huomattiin yksittäisten isojen mittaustulosten esiintyminen, pyrittiin 
tarkemmin selvittämään arvojen todenmukaisuus. Arvoja tutkittiin tarkemmin mittauspäiväkirjan ja 
katselmusmittauksen avulla. Kaikkia arvoja ei ollut mahdollista selvittää, mutta tehtyjen selvitysten 
perusteella näyttää sille, että ne ovat todellisia mittaustuloksia. Niitä ei vaan ole aikaisemmin 
huomattu hetkellismittauksia tehtäessä, koska ilmeisesti tavallista isommalle kentälle altistutaan 
pienillä alueilla ja kenttä vaimenee nopeasti työntekijän etääntyessä paikasta. 

Vertailtaessa työaika ja vapaa-aika altistuksia ei voida havaita mitään suuria eroja näiden jaksojen 
välillä. Yleensä mittaustulokset ovat olleet tasoa alle 1 µT, useimmiten jopa alle 0,1 µT. Yksittäisiä 
isompia arvoja löytyy sekä vapaa-ajan että työajan mittauksista. 



6.2 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajan altistukseen kuuluu kaikki toiminta, joka ei ole työtä. Erilaisia altistusympäristöjä ovat 
kodin yleisaltistus, kodinkonealtistus, vaapaa-ajan aktiviteettialtistus ja matkustusaltistus. Vapaa-
ajan altistus on hyvin erityyppistä erilaisissa ympäristöissä, joten kokonaisaltistusta on vaikea 
arvioida. 

Kokonaisuutta voi arvioida sen mukaan, kuinka paljon ihminen ylipäätään on kotona ja työssä. 
Eniten aikuisella työssä käyvällä ihmisellä kuluu aikaa työssä ja kotona, joten myös tässä 
tutkimuksessa painottuivat kodissa ja työpaikalla tapahtuvat vapaa-ajan mittaukset. 

Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei ole tehty, koska aineisto on puutteellista. Yksilölliset erot 
ovat suuria, esimerkiksi jääkiekko-ottelussa ja konsertissa istumapaikan sijainti vaikuttavat 
huomattavasti tuloksiin. Juoksulenkillä altistuminen riippuu reittivalinnasta. Myös matkustuksessa 
eri kulkuvälineen valinnalla on suuri vaikutus tuloksiin. Junamatkustuksen aikana tehtiin mittauksia 
kaksi kertaa, suurin arvo oli 1,66 µT. Lentokoneessa nousun ja laskun aikana mittausta ei saa tehdä, 
koska kaikki elektroniset laitteet on suljettava. Tästä syystä lentokoneen mittaaminen päätettiin 
jättää tutkimuksen ulkopuolelle. Kokonaisuutena matkustamiseen liittyvä altistumisen mittaaminen 
jäi muutenkin melko puutteelliseksi, koska muun muassa metroja ja raitiovaunuja ei ole tutkittu. 

Joissakin kodinkonealtistuksen mittauksissa mitattiin odotettua suurempia arvoja. Esimerkiksi 
yhdessä ruuanlaittomittauksessa mitattiin vatkaimen käytössä muihin laitteiden käyttötilanteisiin 
verrattuna suuria magneettikenttäarvoja (maksimi 39,3 µT). Vatkainta käytettäessä vyölaukussa 
oleva magneettikenttämittari saattaa olla kuitenkin jopa kiinni mitattavassa laitteesta, joten tällainen 
altistusmittaus ei varmuudella anna luotettavaa kuvaa altistuksesta. 

Kokonaisuutena vapaa-ajan altistustasot jäivät yleensä tasolle (0 – 0,1 µT) alle 0,1 µT. Lähinnä 
yksittäiset kentät aiheuttivat yleistasosta erottuvia suurempia arvoja. 

6.3 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmämittaukset aloitettiin neljä vuorokautta kestävänä mittauksena. Näin pitkään 
mittaukseen oli kuitenkin vaikea saada koehenkilöitä. Mittauksesta saatujen kokemusten perusteella 
mittausaika ei saa olla kovin pitkä. Yhden vuorokauden kestävään mittaukseen löytyi koehenkilöitä 
paljon helpommin. 

Osa-aikatyössä työaikainen altistus jää lyhyeksi täyttä työaikaa tekevään kolleegaansa verrattuna 
työn luonteen takia. Toisaalta myös osa-aikatyössä voidaan työtehtävissä käyttää jotakin 
sähkölaitetta, jolloin magneettikenttä, jolle osa-aikainen työntekijä altistuu, voi olla suhteellisen 
suuri. Tämän projektin puitteissa ei ollut mahdollista ottaa erilaisia työaikoja huomioon, mutta ne 
on tarkeä huomioida työaltistusta arvioitaessa. 

Lasten altistusta ei mitattu lainkaan, sillä mittarin käyttö on hankalaa. Koska aikuisille tehdyistä 
mittauksista lähes viidennes epäonnistui, katsottiin lapsille tehtävän mittauksen olevan vielä 
hankalampaa. 

Kaikkien tässä tutkimuksessa tehtyjen altistusmittausten perusteella näyttää sille, että mahdollisia 
magneettikentille altistumista koskevia suosituksia on tulevaisuudessa vaikea soveltaa käytäntöön, 
jos tarkastellaan ihmisten altistumista pitkäaikaismittausten mukaan. Monissa mittauksissa on 
esiintynyt hetkellisiä isompia mittaustuloksia ja mikäli niitä ei rajata mitenkään pois, voidaan 
helpostikin ylittää suositusarvot. Näin ollen altistuksen määrittelyä on tärkeä jatkossa edelleen 
kehittää käytännön tarpeita vastaavaksi. 
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Sähkö- ja magneettikentille altistumisesta on oltu kiinnostuneita siitä lähtien, kun syntyi epäilyjä 
sähkö- ja magneettikenttien mahdollisista terveysvaikutuksista. Altistumista on sinänsä vaikea 
tutkia, koska ihmiset oleskelevat erilaisissa paikoissa elämänsä aikana ja täysin kattavasti ei tätä 
koko elämän kattavaa altistusta voidaan seurata. Jokatapauksessa on tarkeää yrittää selvittää 
altistumista. 

Euroopan unionin neuvosto (EU) on julkaissut suosituksen väestön sähkömagneettisille kentille (0 
Hz - 300 GHz) altistumisen rajoittamiseksi. Suositus perustuu ICNIRP:n (International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection) suositukseen väestön altistuksen enimmäisarvoista, jonka 
mukaan 50 Hz kentille altistumisen enimmäisarvot ovat väestölle 5 kV/m ja 100 mT ja 
työntekijöille 10 kV/m ja 500 mT. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päivittää 
parhaillaan vanhaa STM:n päätöstä ionisoimattoman säteilyn enimmäisarvoista. Tavoitteena on 
myös antaa väestön altistuksen suositusarvot pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille. 

Euroopan unionin neuvoston suosituksen tähden on syntynyt selvä tarve tutkia, minkälaisille 
kentille ihmiset altistuvat käytännössä ja miten altistumista voitaisiin määrittää. 

Tampereen teknillisessä korkeakoulussa (TTKK) on tutkittu sähköjärjestelmien pientaajuisia sähkö- 
ja magneettikenttiä jo pitkään. Alkuvaiheessa tutkimukset suuntautuivat sähkö- ja magneettikenttien 
terveysvaikutuksiin. Tutkimuksen painopiste on vuosien myötä siirtynyt kuitenkin yhä enemmän 
teknisten aiheiden suuntaan, kuten pientaajuisten magneettikenttien tekniseen mittaamiseen ja 
laskentaan sekä kenttien aiheuttamiin häiriöihin ja kenttien vähentämiseen. 

TTKK:ssa on ollut käynnissä projekti "Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien 
vähentämiseksi sähkön siirrossa ja jakelussa” 1.6.1998 - 31.12.2000 välisen ajan. Hankkeessa on 
keskitytty kahteen aihealueeseen: kiinteistömuuntamoiden magneettikenttien pienentämiseen sekä 
sähkö- ja magneettikenttämittausten laadun parantamiseen. 

Osana aluetta ”Sähkö- ja magneettikenttämittausten laadun parantaminen” on kirjoitettu tämä 
raportti. Sen tavoitteena on ollut lähinnä etsiä erilaisia menetelmiä tutkia altistumista ja kokeilla 
käytännössä altistumisen mittaamista. Mitään täysin kattavia ratkaisuja ei ole ollut tarkoituksena 
kehittää, koska aikaisempia tutkimuksia altistuksen määrittelystä ei ole laajasti tehty, ja yhden 
tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista käsitellä kaikkia altistumistilanteita. 

Tässä raportissa on ensin esitelty, minkälaisia tuloksia aikaisemmissa altistustutkimuksissa on saatu 
ja sen jälkeen on kuvattu, miten TTKK:ssa on altistumismittauksia toteutettu ja minkälaisia tuloksia 
on saatu. Lopuksi on esitetty kokeilun perusteella johtopäätöksiä siitä, miten jatkossa asiaa 
voitaisiin edelleen kehittää ja soveltaaa käytäntöön. 

1.1 Mittaamista koskevia standardeja
Tällä hetkellä pientaajuisille magneettikentille altistumiseen liittyviä kansainvälisiä standardeja 
valmistellaan useissa työryhmissä. IEC:llä on voimassa oleva altistumista koskeva standardi. 
Standardissa IEC 61786 kuvataan melko yleisellä tasolla altistumisen mittaamista. Yleisiä 
pientaajuisten magneettikenttien mittausperiaatteita on kuvattu standardissa IEEE Std 1460-1996. 
Mittausperiaatteet määrittävät myös altistumisen mittaamista. /7,6/ 

IEEE Std 1460-1996 sisältää kuvauksen kvasistaattisten magneettikenttien ominaisuuksista. 
Standardissa esitetään ohjeita magneettikenttämittarien ominaisuuksista, tyypillisten mittausten 
tavoitteet kenttien kuvaamiseksi ja menetelmät niiden toteuttamiseksi. /7/ 

IEC 61786 standardi sisältää vastaavia asioita kuin IEEE-standardi, mutta erityisesti 
ihmisaltistuksen kannalta tarkasteltuna. Standardissa asetetaan vaatimukset mittausvälineille ja 
annetaan ohjeita mittauksiin. Standardissa käsitellään pysyvän tilan kvasistaattisten 
magneettikenttien tehollisarvojen mittaamista rajoittuen taajuusalueelle 15 Hz - 9 kHz. 
Mittausalueissa rajoitutaan magneettikentällä 100 nT - 100 µT. Standardissa käsitellään itse 
mittausten lisäksi myös mittarien kalibrointia. /6/ 

Kumpikaan standardi ei anna yksityiskohtaisia ohjeita mittaustapojen ja -menetelmien suhteen, 
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koska mittausympäristöt ja mittausten tavoitteet poikkeavat toisistaan paljon. Ihmisten altistusta 
tarkasteltaessa on olennaista huomioida mittausta suunniteltaessa, millä alueilla ja kuinka kauan 
ihmiset mahdollisesti oleskelevat. IEC standardin mukaan tulisi huomioida mittausten sijainti 
suhteessa ihmiseen, esimerkiksi pään, vartalon tai lantion alueella. /6/ 

2 MAGNEETTIKENTÄT JA NIILLE ALTISTUMINEN
Sähkö- ja magneettikentät ovat osa sähkömagneettisen säteilyn spektriä. Kuitenkin 
sähköjärjestelmän aiheuttamasta ionisoimattomasta sähkömagneettisesta säteilystä ei yleensä 
käytetä sanaa säteily, vaan puhutaan sähkö- ja magneettikentistä, sillä 50 Hz taajuudella 
aallonpituus λ on hyvin suuri (λ=6000 km) ja Planckin vakion ja taajuuden avulla laskettu fotonin 
energia (3,31×10-32 J) merkityksettömän pieni verrattuna molekyylien sidosenergioihin tai niiden 
lämpöenergiaan /11,14/. Kuvassa 2.1. on esitetty koko sähkömagneettisen säteilyn spektri. 

Kuva 2.1 Sähkömagneettisen säteilyn spektri. 50 Hz kentät ovat lähes yksinomaan ihmisen 
kehittämien teknisten laitteiden aiheuttamia.

2.1 Magneettikentän ominaisuuksia
Sähkövarausten liike eli sähkövirta synnyttää ympärilleen magneettikentän. Pitkässä suorassa 
johtimessa kulkevan sähkövirran I aiheuttama magneettikentän voimakkuus H etäisyydellä r 
johtimesta on 

(1)

Magneettikentän voimakkuus ilmoitetaan ampeereina metriä kohti (A/m). Magneettikenttä voidaan 
kuvata myös toisella suureella, jota kutsutaan magneettivuon tiheydeksi. Magneettivuon tiheys B 
riippuu väliaineesta ja magneettikentän voimakkuudesta H seuraavasti 

B=µH=µ0µrH (2)
missä µ on väliaineen permeabiliteetti,

µο on tyhjön permeabiliteetti (4πx10-7 H/m) 
ja
µr on väliaineen suhteellinen permeabiliteetti.

Magneettivuon tiheyden yksikkö on tesla (T). Kudosten magneettisia ominaisuuksia kuvaava 
suhteellinen permeabiliteetti µr on melko tarkasti 1, joten biologisen materiaalin permeabiliteetti on 
lähes sama kuin tyhjön (µ ≈ µο). Tästä seuraa, että magneettikenttään viety epämagneettinen 
kappale ei muuta alkuperäistä kenttää kuten sähkökentän tapauksessa. Sähkökentälle tyypillistä 
deformaatiovaikutusta ei tapahdu. 

Vain ferromagneettisten materiaalien kuten raudan, nikkelin ja koboltin permeabiliteetti poikkeaa 
niin paljon tyhjön permeabiliteetista, että merkittävää deformaatiota tapahtuu. Magneettikenttä ei 
myöskään vaimene tavallisissa rakennusmateriaaleissa. 

Magneettikentän voimakkuutta H = 1 A/m vastaa ilmassa yhtälön 2 perusteella magneettivuon 
tiheys B = 1,26×10-6 T = 1,26 µT. 

Myös magneettikenttää voidaan kuvata kenttäviivoilla. Jos suoran, pitkän johtimen virta on 1000 A, 
magneettivuon tiheys B 1 metrin etäisyydellä on 200 µT (kuva 2.2.). 
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Kuva 2.2 Suoran virtajohtimen ympärillä esiintyvä magneettikenttä (B on magneettivuon tiheys, 
I on johtimessa etäisyydellä r kulkeva virta).

Muuttuvalla magneettikentällä on kyky indusoida väliaineeseen sähkökenttä. Tämä sähkökenttä 
puolestaan aiheuttaa johtavassa väliaineessa sähkövarausten liikkeen eli sähkövirran, jonka 
aiheuttama magneettikenttä pyrkii vastustamaan ulkoisen magneettikentän muuttumista. 
Indusoituneita virtoja kutsutaan pyörrevirroiksi. Tämän ilmiön yhteydessä energiaa muuttuu myös 
lämmöksi. Ilmiö on sitä voimakkaampi, mitä nopeammin magneettikenttä muuttuu eli mitä 
suuremmasta taajuudesta on kysymys. 50 Hz taajuudella esimerkiksi kudoksiin indusoituneet virrat 
ovat erittäin pieniä. 

Magneettikenttä on suoraan verrannollinen johdon virtaan nähden. Johdon kuormituksen (virran) 
vaihteluista johtuen myös kentän taso johdon ympäristössä vaihtelee ajan suhteen (IEEE, 1988). 
Magneettikenttää onkin käsiteltävä ajasta riippuvana tilastollisena suureena. Keskimääräistä kenttää 
ei voida määrittää hetkellisillä mittauksilla tai laskelmilla yhtä luotettavasti kuin sähkökentän 
tapauksessa. Toisaalta deformoitumisilmiö ei aiheuta normaalitilanteissa magneettikentän 
määrityksessä ongelmia. 

2.2 Aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia magneettikenttäaltistuksesta
Magneettikentille altistumista on tutkittu kokonaisuudessaan melko vähän. Altistumista on arvioitu 
varsin paljon osana epidemiologisia tutkimuksia, mutta laajoja, koko väestöä koskevia 
altistusmittauksia ei ole tehty. Seuraavassa esitellään erilaisia tutkimuksia, joissa on pyritty 
selvittämään altistumista. 

2.2.1 Sähkö- ja magneettikentät sähkönsiirrossa
Osana terveysvaikutustutkimusta tutkittiin 27 työntekijän altistuminen sähköjärjestelmien 
aiheuttamille sähkö- ja magneettikentille erilaisissa ympäristöissä; 110 kV, 220 kV ja 400 kV 
sähköasemat ja 110 kV voimansiirtojohdot. Työntekijät tekivät mittausten aikana normaaleja 
työtehtäviään. Mittauksien suorittaja kirjasi työntekijän sähkö- ja magneettikenttäaltistuksen. 
Mittaustulokset on esitetty taulukossa 2.1. Sähkökentän suurin mitattu arvo oli 11,2 kV/m ja 
magneettikentän suurin mitattu 15,43 µT. 

Taulukko 2.1 Esimerkkimittaustuloksia työntekijöiden sähkö- ja magneettikenttäaltistuksesta 
erilaisissa työympäristöissä. /12/

Työn kuvaus (työntekijöiden määrä) Sähkökenttä E,
kV/m

Magneettikenttä B,
µT

Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (3) 0,35 - 1,12 1,72 - 3,47
Kaapelien asennus, lähellä 110 kV kytkinkenttää ja johtoa, 
(1)

0,35 1,97

Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,87 2,66
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,85 - 0,87 2,64 - 2,66
Muuntajakentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 1,3 2,11
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,14 0,57
Johdon rakennus, uusi 110 kV johto vanhan viereen, (1) 0,85 2,64
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,14 - 0,26 0,97 - 1,02
Kytkinkentän laajennus, 110 kV ja 400 kV sähköasema, (1) 2,78 - 10,21 2,40 - 10,92
Kytkinkentän kunnossapito, 220 kV kytkinkenttä, (2) 5,57 - 7,44 4,42 - 6.89
Kytkinkentän laajennus, 110 kV ja 400 kV kytkinkenttä, (1) 2,78 - 11,2 2,40 - 16.2
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,54 1,90
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Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,54 1,90
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,58 2,01
Kytkinkentän laajennus, 110 kV kytkinkenttä, (1) 0,55 2,01
Aseman laajennus, 110 kV sähköasema, (1) 2,95 2,20
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (1) 1,53 - 8,45 1,43 - 10,92
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (1) 1,53 - 8,64 1,43 - 10,92
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 7,26 - 8,64 6,16 - 15,43
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 7,21 - 9,18 6,30 - 10,93
Kytkinkentän laajennus, 400 kV kytkinkenttä, (2) 6,83 - 8,62 4,74 - 8,71
2.2.2 Sydämentahdistinta käyttävät työntekijät sähkömagneettisessa ympäristössä
Tässä tutkimuksessa tutkittiin sähkö- ja magneettikenttäaltistusta työntekijöiltä (n=10), joilla oli 
sydämentahdistin tai elimistöön sijoitettava rytminsiirtolaite. Kentät oli mitattu etukäteen, jotta 
voitiin taata potilaille työympäristön olevan vaaraton ennen työn aloittamista. Mittaukset tehtiin 
pitkäaikaismittarilla Radians Innova ML-1 ja hetkellismittarilla Holaday Industries HI-3604. 
Taulukossa 2.2 on esitetty työtehtävät ja mitatut magneettikentät. /15/ 

Taulukko 2.2. Mittaustuloksia sähkö- ja magneettikentistä esimerkkitöissä. Työntekijöillä oli 
tahdistin tai rytminsiirtolaite. /15/

Työ/Työpaikka Lähde Magneettikenttä B, µT Sähkökenttä E, kV/m
Autokorjaamo Hiomakone 200 0,2
Hitsaamo Hitsaus 5000 0,05
Sähköasema Generaattorit 200 - 300 0,002 - 0,04
Generaattorin testaus Kaapelit 100 - 600 0,05
Ainetta rikkomaton testaus
(Non-destructive testing)

Magnetointiväline 300 - 1000 0,11

Terästehdas, tarkastus Valokaariuuni 1000 0,2
Ratatyö Kaapelit 2 - 10 2,0

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sähkö- ja magneettikentät voivat olla ongelma ja aiheuttaa 
häiriöitä sellaisissa ympäristöissä, joissa altistuksen suositusarvot ylitetään. ICNIRP:n altistuksen 
suositusarvot on ylitetty; hitsaamossa (5000 µT), generaattorin testauksessa (100 - 600 µT), ainetta 
rikkomattomassa testauksessa (300 - 1000 µT) ja terästehtaassa (1000 µT). Hitsaus perustuu 
hitsauslaitteen kautta menevän suuren virran aiheuttamaan lämpövaikutukseen. Virta aiheuttaa 
taulukossa esitetyn 5000 µT magneettikentän. 

2.2.3 Työntekijöiden altistus suurjännitejärjestelmien 50 Hz sähkö- ja magneettikentille
Hetkelliset sähkö- ja magneettikenttämittaukset
Mäkinen ym. /13,16/ ovat mitanneet sähköasemien ja voimalaitosten sähkö- ja magneettikenttiä 
työskentelytiloissa. Esimerkkejä voimalaitoksen ja sähköaseman magneettikenttien 
mittaustuloksista on esitetty taulukossa 2.3. /13,16/ 

Taulukko 2.3. Esimerkkimittaustuloksia voimalaitoksen ja sähköaseman magneettikentistä. /
13,16/

Mittauspaikka
Mittauspisteiden
lukumäärä

Magneettikenttä B, µT
Maksimi Minimi Keskiarvo Keskihajonta
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Magnetointihuone 10 14 1 7 4
Generaattori 10 35 7 23 11
Putkikisko 8 53 42 51 4
Konekatkaisija 4 156 148 153 3
400 kV hoitokäytävä 8 28 7 15 7
Päämuuntaja 12 64 7 28 20
6 kV sisäkytkinlaitos 8 37 1 13 13
0,4 kV sisäkytkinlaitos 8 6 0,5 2 2

Taulukon 2.3 mittaukset tehtiin 15 kV:n jännitetasolla. Lähellä muuntajaa olevat mittauspisteet 
olivat yhden metrin etäisyydellä muuntajasta ja yhden metrin korkeudella maasta. 

Pitkäaikaismittaukset
Mäkinen ym. /13,16/ ovat tehneet pitkäaikaismittauksia sähköasemilla ja voimalaitoksissa. Tässä 
tutkimuksessa oli mukana 93 vapaaehtoista työntekijää. Työntekijät oli jaettu neljään ryhmään 
heidän työpaikkkansa ja työkuvauksensa mukaan. Ryhmät olivat valvomo-, voimalaitos-, 
sähköasema- ja voimajohtotyöntekijät. Jokaisella työntekijällä oli muutaman päivän ajan mittari, 
joka mittasi koko ajan sähkö- ja magneettikenttiä. 

Tässä tutkimuksessa neljän työntekijäryhmän altistusmittaukset tehtiin taskussa kannettavalla 
IREQ-annosmittarilla. Annosmittaria kannettiin rintataskussa tai vastaavassa paikassa, joten 
kaikkien mittausten tulkintaan käytettiin vahvistuskerrointa 2,5 mittaajan vaikutuksen 
poistamiseksi. Jälkeenpäin mittaustulokset vietiin tietokoneelle mittaustulosten analysointia varten. 
Sähköasemien mittaustulosten keskiarvot on laskettu 12 työntekijän ryhmältä ryhmän 
keskimääräisenä altistuksena. Muilla työpaikoilla mittaustulosten keskiarvot on laskettu kaikkien 
mittauksiin osallistujien tulosten keskiarvona. Eri ryhmien sähkö- ja magneettikenttien 
mittaustulosten päivittäiset keskiarvot on esitetty taulukossa 2.4 /13,16/. 

Taulukko 2.4. Eri työntekijäryhmien sähkö- ja magneettikenttämittaustulosten keskiarvot ja 
suurimmat arvot. /13,16/

Ryhmä
(henkilöiden 
määrä)

Mittauspaik-
kojen määrä

Mitatut työ-
tunnit, h

Magneettikenttä B, µT Sähkökenttä E, kV/m

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi

Valvomo (9) 4 255 0,9 75 0,013 1,5
Voimalaitos (45) 10 1000 1,5 150 0,019 6
Sähköasema (20) 14 515 1,4 >400 0,084 24
Voimajohto
(110-400 kV) (19)

6 495 2,6 75 0,58 48

Pitkäaikaismittaustulokset osoittivat, että sähköasemilla ja lähellä kaapeleita sähkökenttäaltistuksen 
suositussarvot (10 kV/m 50 Hz:llä) ylittyivät ajoittain. Ryhmään voimajohtotyöntekijät kuului 110 – 
400 kV johdoilla työskenteleviä johtoasentajia. Asennustöissä mitattu suurin arvo oli 48 kV/m. 
Tulosten keskiarvot pysyivät suositusarvojen alapuolella. 

2.3 Altistuminen voimajohtojen kentille
Helsingin Yliopiston kansanterveystieteen laitos ja Imatran Voima Oy (IVO) selvittivät 
suomalaisten altistumista 110-400 kV voimajohtojen magneettikentille tutkiessaan voimajohtojen 
lähellä asuvien syöpäriskiä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten paljon rakennuksia sijaitsi 
voimajohtojen läheisyydessä, miten rakennukset sijaitsivat johtoihin nähden ja millaisia 
magneettikenttiä voimajohdoista niihin ja ympäristöön aiheutui /5/. Rakennuksiin lasketut 
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magneettikentät liitettiin asukkaisiin syöpärekisteritutkimusta /17/ varten. Tutkimus toteutettiin 
yhdistelemällä voimajohto-, rakennus- ja henkilörekistereitä. Tutkimuksessa mukana olleen 
johtoverkon pituus oli noin 90 prosenttia Suomen kantaverkon johtopituudesta vuonna 1989 /4/. 

Keskimääräinen vuosittainen magneettikenttä laskettiin johtojen kuormitushistoria- ja tyyppitietojen 
perusteella vuosilta 1970 - 1989. Rakennusten magneettikentät yhdistettiin asukkaisiin. Näin saatiin 
385000 altistuneiden henkilöiden perusjoukko. Perusjoukko oli kooltaan noin 7 prosenttia koko 
tutkimusjakson väestöstä ja siihen kuuluivat henkilöt, jotka jonakin vuonna olivat asuneet 
rakennuksessa, johon oli laskettu vähintään 0,01 µT keskimääräinen magneettikenttä. 

Tutkimuksen mukaan voimajohtojen lähellä on suhteellisen vähän rakennuksia ja niihin johdoista 
aiheutuneet magneettikentät ovat yleensä pieniä. Kuvassa 2.3 on esitetty rakennusten lukumäärät 
110 - 400 kV johtojen läheisyydessä sekä niiden voimajohtoperäiset keskimääräiset magneettikentät 
vuodelta 1989. Johtojen välittömässä läheisyydessä rakennustiheys on pieni. Noin 5600 
rakennuksessa (10%) voimajohdon aiheuttama keskimääräinen magneettivuon tiheys ylitti 0,1 µT ja 
yli 0,1 µT rakennuksissa asui noin 16000 henkiloä. Yli 1 µT magneettikentässä sijaitsevia 
rakennuksia havaittiin 400. Noin 500 henkilöä altistui yli 1 µT keskimääräiselle kentälle 
asunnossaan /5/. 

Kuva 2.3 Alle 200 m päässä johdoista sijaitsevien rakennusten jakautuminen etäisyyden ja 
keskimääräisten magneettivuon tiheyksien suhteen vuonna 1989. /5/

Vuosien 1970-1989 välisenä aikana noin 23000 henkilöllä vuoden keskimääräinen altistuminen 
ylitti 0,1 µT jonakin vuonna, jolloin henkilö asui voimajohdon läheisyydessä. Kuvassa 2.4 on 
esitetty henkilöiden kertymä magneettivuon tiheyden suhteen. 

Kuva 2.4. Henkilöiden kertymä magneettivuon tiheyden suhteen vuonna 1989. /5/
Voimajohtojen läheisyydessä asuvien henkilöiden magneettikenttäaltistukseen vaikuttaa myös se, 
missä he liikkuvat ja rakennusten altistuminen ei kuvaa heidän kokonaisaltistumistaan. 

3 MAGNEETTIKENTILLE ALTISTUMISMITTAUKSET
Altistusmittauksissa on tavoitteena selvittää, minkä suuruisiin kenttiin väestö, työntekijäryhmä tai 
yleisö altistuu, tai selvittää vuontiheyden annosta. Työntekijän työperäistä altistusta tai yleisön 
altistusta voidaan mitata pitkäaikaismittarilla. Altistusta voidaan myös arvioida, kun tunnetaan 
tiloissa vallitseva kentän taso hetkellismittauksin ja tiedetään kohdehenkilön sijainti eri aikoina. /8/ 

3.1 Altistusmittaus pitkäaikaismittarilla
Altistusmittaus voidaan suorittaa pienellä kannettavalla mittarilla, joka mittaa tutkittavat 
kenttäparametrit. Altistusmittari tallentaa vuontiheysmittausten tulokset, yleensä magneettivuon 
tiheyden resultanttiarvon muistiinsa. Mittauksen jälkeen aineisto puretaan tietokoneelle. Mittaria 
voidaan kantaa esimerkiksi vyölaukussa. Kuvassa 3.1 on esitetty mittausta, jossa mittari on 
sijoitettu vyölaukkuun. Mitattava henkilö pitää päiväkirjaa toiminnastaan eri aikoina. Päiväkirjaa ja 
mittaustuloksia voidaan sitten myöhemmin verrata. /8/ 

Kuva 3.1. Altistusmittaus vyölaukkuun sijoitetulla pitkäaikaismittarilla. /8/
Yksittäiset mittaukset voivat kestää muutamasta tunnista useisiin päiviin. Näytteenottovälille sopiva 
arvo määräytyy altistusmittauksen tavoitteiden ja mittauksiin käytettävän mittarin ominaisuuksien 
mukaan. Näytteenottovälin pituuteen vaikuttaa esimerkiksi se, arvioidaanko työtunteja, työpäiviä, 
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työviikkoja vai kokonaisia viikkoja mittarien muistikapasiteetista riippuen. Välin valintaan 
vaikuttaa myös se, että suuremmilla näytteenottoväleillä yksittäiset lyhyet kenttäaltistukset saattavat 
jäädä kokonaan huomioimatta, mutta taas lyhyellä näytteenottovälillä mittarin muisti täyttyy 
nopeasti. 

Tällä mittauksella saadaan selville, miten kyseinen henkilö altistuu magneettikentille. Kattavampiin 
tutkimuksiin voidaan valita otos tietystä ihmisryhmästä, jota ryhmän sisällä voidaan vertailla 
esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan altistuksia. Toisaalta eri ryhmien välisiä tietoja voidaan vertailla 
keskenään. /1,2/ 

Yksittäisen henkilön altistukseen sisältyy paljon satunnaisia piirteitä. Koska henkilölle 
suoritettavassa pitkäaikaismittauksessa saadaan altistus ainoastaan mittausajalta, on suoritettu 
mittaus vain otos todellisesta altistuksesta. Tästä syystä altistusta tarkastellaan usein tilastollisin 
menetelmin. Altistumista tutkittaessa voidaan tarkkailla esimerkiksi keskimääräistä vuontiheyttä 
(keskiarvo, mediaani), kentän ajallista vaihtelua ja hajontaa, maksimialtistusten suuruutta, tietyn 
vuontiheyden ylittävää aikaa tai kumulatiivista annosta eli altistusajan ja vuontiheyden tuloa /10/. 
Kuvassa 3.2 on esitetty esimerkki altistusmittauksen tuloksesta viikon mittauksen aikana. 

Kuva 3.2. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus viikon mittauksen aikana. /8/
Kuvassa 3.3 on esitetty mittarin ohjelman tuottama koko aineiston mittaustulosten jakaumasta 
kymmenen prosentin jaolla oleva histogrammi ja tilastollisia arvoja. 

Kuva 3.3. ML-1 ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista. /8/
Edellä esitetyssä kuvassa 3.3 tilastollisina tunnuslukuina on esitetty mittauksen suurin arvo (max. 
value), pienin arvo (min. value), mediaani (median), aritmeettinen keskiarvo (mean), keskihajonta 
(Std. dev.), 25%-arvo (L. Q. = lower quartile; arvoista 25% tätä arvoa pienempiä), 75%-arvo (U. Q. 
= upper quartile) ja ajan suhteen integroitu annos (integrated dose). Tulokset on saatu 
pitkäaikaismittariin liittyvällä ohjelmistolla. 

3.2 Altistuksen arviointi hetkellismittausten perusteella
Altistuksen määrittäminen hetkellismittauksin voidaan tehdä laskemalla koehenkilön 
kenttäaltistuksesta aikapainotettu keskiarvo, TWA (time weighted average). Sen määrittäminen 
tapahtuu suorittamalla tilamittaus niistä huoneista tai työpisteistä, joissa mitattava henkilö viettää 
osan päivästä. Tämä voidaan tehdä viiden pisteen menetelmällä josta lasketaan keskiarvo (Bi). /3/ 

Lisäksi mitattava henkilö pitää mittausajasta päiväkirjaa, josta selviää kussakin huoneessa vietetty 
aika (ti). Lisäksi päiväkirjasta selviää se aika, jota ei ole vietetty mitatuissa paikoissa. Tämä aika 
aiheuttaa TWA:han epätarkkuutta. 

Jokaisen tilan osalta keskiarvo ja siellä vietetty aika kerrotaan keskenään ja tulon arvot lasketaan 
yhteen, jolloin saadaan mitattavan henkilön magneettikenttäannos tarkasteluaikana. Kun tämä 
kokonaisannos jaetaan tarkasteluajalla, saadaan aikapainotettu keskiarvo. Aikapainotettu keskiarvo 
saadaan yhtälöllä: 

(4)

missä ti on paikassa i vietetty aika ja
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Bi on paikan i magneettivuon tiheys.
Esimerkiksi on laskettu TWA, kun aikuinen henkilö oleskelee kuvan 3.4 omakotitalossa lauantain 
ajan. Omakotitalossa on mitattu TWA:n laskemiseen tarvittava magneettikenttäarvo. 
Magneettikenttämittaus on tehty mittaamalla jokaisesta huoneesta magneettikenttä viidestä pisteestä 
ja laskemalla niistä keskiarvo. Mittauspisteet ovat huoneen keskellä ja huoneen kulmien avulla 
määritettävien diagonaalien neljänneksien kohdalla. 

Kuva 
3.4.

Omakotitalon huoneiden mittauspisteet. Mitatuissa huoneissa käytössä olleet laitteet 
olivat: A jääkaappi/pakastin, B liesi, C mikroaaltouuni, D leivänpaahdin, E televisio, F 
videopeli, G sähköurut, H CD-soitin, I matkapuhelimen laturi, J pöytälamppu ja K radio

Tarkasteltavan aikuisen henkilön viettämät ajat omakotitalon tietyissä tiloissa saatiin mitattavan 
henkilön omista arvioista. TWA:n laskentaan liittyvät lukuarvot on esitetty taulukossa 3.1. 

Taulukko 3.1. Om.akotitalon magneettivuon tiheydet eri huoneissa ja huoneissa vietetyn ajan 
arvio.

Huone Magneettikenttä, B
Keskiarvo, µT Huoneessa vietetty aika,h

Keittiö 0,07 3
Olohuone 0,09 6
Työhuone 0,05 3
Makuuhuone I 0,03 8

Taulukossa 3.1 esitetyt magneettikenttämittaukset on tehty asunnossa sellaisen virtakuormituksen 
aikana, joka oli mittauspaikalle tultaessa. Sähkölaitteita ei ole sammutettu eikä niitä ole kytketty 
mittauksen ajaksi. Huoneessa vietetty aika perustuu mittausesimerkissä mitattavan henkilön 
arviointiin. Asunnon sisätiloissa on vietetty 20 tuntia ja neljä tuntia muualla. 

Taulukon 3.1 arvot sijoitetaan yhtälöön 4 seuraavasti 

Arvojen perusteella saatiin aikapainotetuksi keskiarvoksi 0,06 µT. 

Aikapainotetulle keskiarvolle voidaan laskea myös tyypin B epätarkkuus seuraavalla yhtälöllä 

(5)

missä
 on asunnosta poissaoloaika,

 on epätarkkuus huoneissa vietetyissä ajoissa,

 on magneettivuon tiheyden mittausepätarkkuus ja

 on magneettivuon tiheyden keskiarvo eri huoneista.
Kun epätarkkuus huoneissa vietetyissä ajoissa on yksi tunti, asunnon tilojen ulkopuolella vietetty 
aika on neljä tuntia ja magneettivuon tiheyden mittauksen epätarkkuus on 0,02 µT, saadaan 
epätarkkuudeksi 55%. 

Epätarkkuus on laskettu koko vuorokaudesta (24 h), koska tavoitteena oli määrittää altistus koko 
päivältä. Jos tavoitteena olisi ollut altistumisen määritys kotona, olisi epäyhtälön keskimmäisessä 



osassa ensimmäisen ja toisen termin nimittäjässä käytetty 24 tunnin asemasta 20 tuntia. 

Kun mittaustulos kerrotaan saadulla epätarkkuudella, saadaan tyypin B epätarkkuudeksi 0,04 µT. 
Mittaustulos voidaan siten esittää muodossa 0,06 ± 0,04 µT. 

4 ALTISTUSMITTAUSTEN TOTEUTUS KÄYTÄNNöSSÄ
4.1 Altistustilanteiden määrittäminen
Altistus voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin sen mukaan, missä altistuminen tapahtuu, esimerkiksi 
vapaa-ajan altistus tai työaltistus. Lisäksi asiaa voidaan tarkastella henkilöryhmittäin. Tässä 
projektissa altistustilanteet ja koehenkilöt ryhmiteltiin työaltistukseen ja vapaa-ajan altistukseen. 
Lisäksi tarkasteltiin altistusta henkilöryhmittäin. 

Työaltistuksessa tutkimuksen kohteeksi valittiin teollisuuden työympäristöjä (sähköyhtiöt, 
metalliteollisuus, paperiteollisuus ja valmistava sähköteollisuus), joita ei ole aikaisemmin laajasti 
tutkittu. 

Vapaa-ajan altistumisen kohtaan yritettiin löytää erilaisia altistustilanteita, jotka ovat myös 
ajallisesti eripituisia. Tällaisia altistustilanteita ovat muun muassa kodin yleisaltistus, 
kodinkonealtistus, kodin ulkopuoliset harrastukset ja matkustus. Kodin ulkopuolisiin harrastuksiin 
kuuluvat muun muassa urheilu, kulttuuri, opiskeluharrastus, eläinharrastus ja kesämökkeily. 
Matkustamiseen liittyviä altistuksia käsiteltiin muun muassa junalla, autolla, laivalla tai 
lentokoneella matkustettaessa. 

Kuten edellä mainittiin, yhtenä lähestymistapana on tarkastella altistumista henkilöryhmittäin. 
Tällaisia ryhmiä ovat työikäiset, eläkeläiset, lapset ja opiskelijat. Työikäisiin luetaan mukaan 
normaalia työaikaa noudattavien työntekijöiden lisäksi vuorotyöntekijät, pätkätyöntekijät, osa-
aikatyöntekijät ja työttömät. Opiskelijoiksi on määritelty henkilö, jonka opiskelu on täysipäiväistä 
ja se kestää yli yhden kuukauden. 

Näiden eri ryhmien osalta on tehty mittauksia. Kuitenkin tutkimuksen mittaukset on priorisoitu niin, 
että ensisijaisesti on yritetty saada teollisuuden työntekijöiden mittauksia ja muita mittauksia on 
tehty teollisuusmittausten välissä. 

Tutkimuksessa on ollut käytössä Radians Innova Ab:n ML-1 -pitkäaikaismittareita, joissa kolmen 
mittarin mittausalueet olivat 0,01 - 100 µT ja kahden mittarin 0,1 - 1000 µT. Mittaustarkkuus 
kaikissa mittareissa on ±10%. 

4.2 Työntekijämittaukset
Työntekijämittauksien tarkoituksena oli saada selville teollisuuden työaltistus ja vapaa-ajan altistus 
1 vuorokauden ajalta. Altistusmittaukset kestivät yhden vuorokauden. Työntekijämittauskohteiksi 
valittiin yhtiöitä, joiden kanssa TTKK on aikaisemminkin tehnyt yhteistyötä. Lisäksi Tampereen 
aluetyöterveyslaitokselta saatiin sellaisten yhtiöiden yhteystietoja, joissa oli suhtauduttu 
positiivisesti heidän tekemiin mittauksiin. 

Mittaukseen valittiin teollisuuden työympäristöistä sähköyhtiö sekä metalli-, paperi- ja valmistavaa 
sähköteollisuutta. Yhtiöt valittiin lähinnä Tampereelta tai naapurikunnista, jotta mittaajien ei 
tarvinnut matkustaa pitkiä matkoja mittausten aikana. Yksi yhtiö ei ollut läheltä Tampereetta. Siellä 
yhteyshenkilö hoiti mittaamisen. 

Alussa oltiin yhteydessä yhteensä 12 yhtiöön. Mittauksiin saatiin mukaan 6 yhtiötä: yksi 
sähköyhtiö, kaksi yhtiötä paperiteollisuudesta, kaksi yhtiötä metalliteollisuudesta ja yksi yhtiö 
valmistavasta sähköteollisuudesta. 

Ensimmäinen kontakti yritykseen tapahtui puhelimella. Myöhemmässä kanssakäymisessä käytettiin 
muitakin yhteydenpitokeinoja, kuten sähköpostia ja telefaxia. 

Ennen ensimmäistä yhteydenottoa yritettiin ottaa selville työsuojelupäällikön tai 
työsuojeluvaltuutetun nimi esimerkiksi puhelinluettelosta tai yhtiön internet -sivuilta. Jos tämä ei 



tuottanut tulosta, yleensä soitettiin yrityksen puhelinkeskukseen ja kysyttiin työsuojelupäällikköä tai 
työsuojeluvaltuutettua puhelimeen. 

Keskustelun aluksi työsuojelupäällikölle tai työsuojeluvaltuutetulle kerrottiin meneillä olevasta 
projektista ”Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön 
siirrossa ja jakelussa” ja annettiin yleistietoa siitä, mitä oli jo saatu aikaan ja mitä projektin edetessä 
tullaan vielä tekemään. Hänelle kerrottiin myös, millaisissa yrityksissä työntekijämittauksia on 
tarkoitus tehdä. Tämän jälkeen kysyttiin, olisiko heidän yrityksensä halukas lähtemään 
tutkimukseen mukaan. 

Jos työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu oli kiinnostunut tutkimuksesta, hänelle kerrottiin 
mittausten toteutuksesta. Mittauksesta kerrottiin, että se alkaa työajan alussa, koehenkilö kantaa 
mittaria mukanaan täyttäen työtehtävistään sekä vapaa-ajan tekemisistään mittauspäiväkirjaa ja että 
mittari haetaan pois seuraavana päivänä. Joissakin yrityksissä kiinnostus mittauksia kohtaan väheni, 
kun mittauksen kerrottiin sisältävän myös vapaa-aikana tapahtuvaa mittausta. Näissä yrityksissä ei 
haluttu ryhtyä vapaa-aikana tapahtuvaan mittaukseen, vaikka kerrottiin koehenkilöksi ryhtymisen 
olevan vapaaehtoista. 

Jos mittauksista oltiin yrityksessä edelleen kiinnostuneita, keskustelun päätteeksi sovittiin tulevasta 
yhteydenpidosta sekä siitä, missä aikataulussa mittauksiin voidaan ryhtyä. Puhelinkeskustelun 
jälkeen yritykseen toimitettiin mittaukseen liittyvää materiaalia telefaxina tai kirjepostina. 

Mittauksien ajankohta sovittiin tarkemmin seuraavassa yhteydenotossa työsuojelupäällikön tai 
työsuojeluvaltuutetun kanssa. Myös yhteyshenkilö sovittiin. Joissakin mittauksissa 
työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu toimi itse yhteyshenkilönä. Joissakin mittauksissa 
työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu valitsi yhteyshenkilön. 

Mittaukset tehtiin ML-1 -pitkäaikaismittareilla, joissa mittausalue oli kahdella mittarilla 0,1 - 1000 
µT ja kolmella mittarilla 0,01 - 100 µT sekä molemmissa mittaustarkkuus ±10%. Mittauksia 
aloitettiin maanantaista torstaihin ja ne purettiin seuraavana päivänä. Yhteyshenkilön avulla 
sovittiin mittauksiin halukkaiden henkilöiden mittausajankohdat. 

Maanantaina mittaukset pyrittiin aloittamaan heti työajan aluksi, koska mittaria ei tarvinnut 
tyhjentää. Muina mittausten aloituspäivinä edelliset mittaukset piti purkaa ennen uuden aloittamista. 

Yhteyshenkilö olivat näyttäneet mittauksiin liittyvän tiedotteen koehenkilöille etukäteen ja 
kertoneet myös mittauksesta yrityksen näkökulmasta. Ennen mittausta työntekijöille selitettiin 
mittauksen tarkoitus ja mitä päiväkirjaan pitää kirjoittaa. Nukkumaan mentäessä mittaria neuvottiin 
säilyttämään esimerkiksi yöpöydällä, mutta ei kuitenkaan minkään sähkölaitteen, esimerkiksi 
lampun tai kelloradion, välittömässä läheisyydessä. Sen lisäksi annettiin mittauksiin liittyvä tiedote 
koehenkilöille kirjallisesti. 

Ensimmäiseksi mittauspäiväkirjaan ja mittauspöytäkirjaan kirjattiin tiedot mittauksesta. 
Mittauspöytäkirjaan merkittiin mittaajan nimi, mittauksen numero, mittauksen aloituspäivä, mittarin 
kellonaika, koehenkilön kellonaika, mittauspaikka, mittarin tunnistetiedot ja näytteenottotaajuus. 
Näytteenottoväli oli mittauksissa 20 s. Mittauspäiväkirjaan merkittiin mittauksen numero. 

Koehenkilön nimestä ja mittauksen numerosta pidettiin erillistä listaa. Lista laitettiin lukittuun 
kaappiin sen jälkeen, kun yrityksessä saatiin kaikki mittaukset valmiiksi. Sen jälkeen 
koehenkilöiden nimiä ei käytetty, vaan heitä käsiteltiin mittauksen numeron avulla. 
Mittauspaikkakohtaan merkittiin yrityksen nimi. 

Kellonaika otettiin sekä mittarista että koehenkilön kellosta. Näin saatiin tarkemmin analysoitua 
mittaustuloksissa mahdollisesti esiintyvät heilahtelut. Koehenkilöille korostettiin aikojen 
tarkkuuden merkitystä, jotta päiväkirjaan merkityistä tapahtumista saataisiin oikeat tulokset. 

Mittarin tunnistetiedot merkittiin mittauspäiväkirjaan, jotta pystyttiin seuraamaan mittarien 
toimintaa. Seurannan perusteella kolmeen mittariin asennettiin muovinen suoja painonappien 
päälle, koska kyseisillä mittareilla mittaukset katkesivat usein. Suojan asentamisen jälkeen 



mittaukset onnistuivat paremmin. 

Tiistaista perjantaihin mittaus alkoi edellisen päivän mittausten purkamisella. Mittaus purettiin 
kannettavalla tietokoneella ML-1 -ohjelmalla. Ohjelman avulla mitatut arvot talletettiin ML-1 
-formaatissa kannettavan tietokoneen kovalevylle. Lisäksi tiedosto kopioitiin levykkeelle. 

Koska mittaus purettiin ML-1 -ohjelmalla, voitiin samalla varmistaa mittauksen onnistuminen. 
Mittauksesta piti löytyä 4096 mitattua arvoa eli mittarin muistin piti tulla täyteen, jos mittaus 
onnistui. Jos mittaus oli katkennut kesken mittauksen, pyrittiin löytämään syy mittauksen 
katkeamiseen. Syy kirjattiin mittauspöytäkirjaan kohtaan lisätietoja. Mittauksen purkamisen 
yhteydessä pyrittiin myös sopimaan uusintamittauksesta. 

Seuraavaksi mittauspäiväkirjaan merkittiin sivunumerot. Mittauspöytäkirjaan kirjattiin mittauksen 
jälkeen, kantoiko koehenkilö mittaria vyölaukussa vai vyöllä, mittauspäiväkirjan sivujen määrä ja 
kyseisen mittauksen tulostiedoston nimi. Tulostiedosto nimettiin mittauksen numeron mukaisesti. 

Kun uusi mittaus saatiin käynnistettyä, näytettiin edellisille koehenkilöille mittauksen tulokset. Jos 
koehenkilö ei ehtinyt katsoa tuloksia kannettavalta tietokoneelta, hänelle lähetettiin postissa 
tulosteet mittauksesta. 

Usein koehenkilöt olivat varsin kiinnostuneita mittauksen tuloksista. Koehenkilölle näytettiin 
tuloksia kannettavan tietokoneen näytöltä ML-1 -ohjelmaa käyttäen. Koehenkilöt halusivat katsoa 
tietokoneen näytöltä mittauspäiväkirjaan kirjaamiensa tapahtumien magneettikenttiä. Tapahtumat 
haettiin mittauspäiväkirjan kellonaikojen mukaan huomioimalla mittarin ja koehenkilön 
kellonaikojen erotuksen. 

Kun yhtiöstä saatiin kaikki mittaukset valmiiksi, yhteyshenkilölle lähetettiin yhteenveto yhtiön 
mittauksista. Yhteenvedossa esitettiin mittauspäivämäärä, magneettikentän suurin ja pienin arvo, 
keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. Koehenkilön nimeä ei esitetty yhteenvedossa. 

4.3 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajan mittauksissa koehenkilöinä oli pääasiassa Tampereen teknillisen korkeakoulun 
sähkövoimatekniikan laitoksen henkilökuntaa. Mittauksia tehtiin kaikkina viikonpäivinä eri 
kellonaikoina. 

Mittaukset tehtiin ML-1 -pitkäaikaismittareilla, joissa mittausalue oli kahdella mittarilla 0,1 - 1000 
µT ja kolmella mittarilla 0,01 - 100 µT sekä molemmissa mittaustarkkuus ±10%. Vapaa-ajan 
altistusmittauksissa näytteenottotaajuus vaihteli 1 – 80 s mittauksen kestosta riippuen. Mittari oli 
kaikille mittauksien tekijöille entuudesta tuttu, joten opastusta mittarin käyttöön ei tarvinnut 
järjestää. Vapaa-ajan mittauksissa koehenkilö toimi myös mittaajana. 

Mittauksia oli neljää päätyyppiä: kodin yleisaltistus, kodinkonealtistus, vaapaa-ajan 
aktiviteettialtistus ja matkustusaltistus. 

Kodin yleisaltistusmittaukset suoritettiin koehenkilön kotona. Kun koehenkilö tiesi, että hän viettää 
seuraavat tunnit kotona, hän aloitti mittauksen. Ensimmäisenä koehenkilö täytti mittauspöytäkirjaan 
mittaajan nimen, mittarin- sekä oman kellon ajan, päivämäärän, mittauspaikan, mittarin 
tunnistetiedot, mittarin kantotavan sekä näytteenottotaajuuden. Seuraavaksi koehenkilö asetti 
mittarin tallentamaan magneettikentän arvoja viiden sekunnin välein. Lisäksi mittaaja merkitsi koko 
mittauksen ajan mittauspäiväkirjaan, mitä hän teki minäkin kellonaikana. Mittaukset kestivät noin 
kaksi tuntia, minkä jälkeen mittari sammutettiin. Tulosten purku mittarista tapahtui joko 
välittömästi tai seuraavana päivänä. 

Vapaa-ajan aktiviteettialtistus- ja matkustusaltistusmittauksissa mittausaika oli matkustusaika tai 
aktiviteetin kestoaika. Mittaus tapahtui pääpiirteissään samalla tavalla kuin kodin 
yleisaltistusmittaukset. Koehenkilö täytti ensin mittauspöytäkirjan ja käynnisti mittarin. 
Mittauspäiväkirjaa täytettiin koko mittauksen ajan. 

Kodinkonealtistusmittaukset tehtiin koehenkilön käyttäessä mitattavaa laitetta. Mittauspöytäkirjaan 



täytettiin aluksi mittaajan nimi, mittarin kellonaika, päivämäärä, mittauspaikka, näytteenottotaajuus, 
mittarin kantotapa, mitattava laite, taustakentän arvo sekä mittausaika. Laitteesta kirjattiin ensiksi 
laitteen yleisnimi myöhempää käsittelyä varten ja lisäksi merkki ja malli. Tämän jälkeen 
käynnistettiin mittari ja mitattava laite. Mittausta tehtäessä laitetta käytettiin normaalisti sille 
ominaisessa ympäristössä, esimerkiksi imurilla imuroitiin asunto. Mittaukset kestivät joitakin 
minuutteja, minkä jälkeen mittari ja laite sammutettiin. Mittari purettiin joko välittömästi tai 
seuraavana päivänä. 

Mittaukset purettiin mittareiden omalla ML-1 -ohjelmalla. Ohjelman avulla mitatut arvot tulostettiin 
paperille sekä tallennettiin ML-1 –formaatissa levykkeelle ja tietokoneen muistiin. 

4.4 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmämittauksia varten saatiin Tampereen aluetyöterveyslaitokselta mahdollisten 
koehenkilöiden yhteystietoja. Lisäksi koehenkilöinä oli Tampereen teknillisen korkeakoulun 
henkilökuntaa ja heidän tuntemiaan henkilöitä. 

Mittaukset oli alun perin määritelty neljän vuorokauden mittauksiksi, jolloin mittausaika sisältää 
kaksi työpäivää ja kaksi vapaapäivää. Tämä suoritettiin päivätyöntekijöillä siten, että mittaus 
aloitettiin torstaisin aamulla ja mittari purettiin maanantaina. Neljän vuorokauden mittauksia tehtiin 
21. 

Näytteenottoväli oli neljän vuorokauden mittauksissa 100 s. Mittaukset suoritettiin muiden 
altistusmittauksien tapaan ML-1 -mittareilla, pääasiassa kolmella mittarilla, joissa mittausalueena 
oli 0,01 - 100 µT ja mittaustarkkuutena ±10%. Mittauksen aikana koehenkilö kantoi mittaria joko 
vyölaukussa poikittain tai pystyasennossa vyöllä pehmustetussa kotelossa. Koehenkilö kirjasi 
päivän tapahtumia mittauspäiväkirjaan. Nukkumaan mentäessä mittari tuli säilyttää esimerkiksi 
yöpöydällä, mutta ei kuitenkaan minkään sähkölaitteen välittömässä läheisyydessä. 

Neljän vuorokauden mittauksiin ei löytynyt tarpeeksi halukkaita koehenkilöitä, sillä varsin usein 
koehenkilöt ilmaisivat haluttomuutensa mittaukseen pitkän keston vuoksi. Tästä syystä neljän 
vuorokauden mittauksista luovuttiin. Tämän jälkeen mittaukset suoritettiin työaltistusmittauksien 
tapaan yhden vuorokauden mittauksina. Yhden vuorokauden mittauksia tehtiin 5. Näytteenottoväli 
oli yhden vuorokauden mittauksissa 20 s. 

Mittauksen purkamisen yhteydessä koehenkilöille näytettiin mittauksen tulokset. Myös 
henkilöryhmien mittauksissa koehenkilöt olivat varsin kiinnostuneita mittauksen tuloksista. 
Koehenkilölle näytettiin tuloksia kannettavan tietokoneen näytöltä ML-1 -ohjelmaa käyttäen. 
Koehenkilöt halusivat katsoa tietokoneen näytöltä mittauspäiväkirjaan kirjaamiensa tapahtumien 
magneettikenttiä. Tapahtumat haettiin mittauspäiväkirjan kellonaikojen mukaan huomioimalla 
mittarin ja koehenkilön kellonaikojen erotuksen. Koska koehenkilöt olivat suurelta osin 
maallikkoja, heille selitettiin varsin tarkasti, mistä magneettikenttä saattoi olla peräisin heidän 
merkitsemissään toiminnoissa. 

5 MITTAUSTULOKSET
5.1 Työntekijämittaukset
Työympäristön magneettikenttäaltistuksen pitkäaikaismittaukset tehtiin sähköyhtiössä sekä metalli-, 
paperi- ja valmistavassa sähköteollisuudessa. Työntekijämittauksien tarkoituksena oli saada selville 
teollisuuden työaltistus ja vapaa-ajan altistus 1 vuorokauden ajalta. Altistusmittaukset kestivät 
yhden vuorokauden. Mittaus purettiin kannettavalla tietokoneella ML-1 -ohjelmalla. Mittausten 
aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. Jos mittauksissa todettiin isohkoja arvoja, yritettiin 
selvittää mittauspäiväkirjasta, mistä ne johtuivat. Kaikkia isojen arvojen lähteitä ei pystytty 
selvittämään. 

Työntekijöiden piti merkitä mittauspäiväkirjaan, milloin he lähtivät pois töistä. Tämän merkinnän 
mukaan jaettiin magneettikenttäarvot työaikaan ja vapaa-aikaan. Sekä työajasta että vapaa-ajasta 
määritettiin magneettikentän jakauma, suurin ja pienin arvo sekä mediaani, ja laskettiin keskiarvo ja 



keskihajonta. 

5.1.1. Mittaukset sähköyhtiössä
Sähköyhtiössä suoritettiin 33 altistusmittausta 30 työntekijälle. Mittauksista keskeytyneitä oli 3 ja 
uusintamittauksia tehtiin 3. Mittauksiin käytettiin kahta Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria 
(mittausalue on 0,1 - 1000 µT ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.1 on yhteenveto sähköyhtiössä 
tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja 
pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.2 on kooste sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittausarvojen 
jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT, 100 - 500 µT, 
500 - 1000 µT ja >1000 µT. 

Taulukko 5.1. Yhteenveto sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 29.3.2000 0,00 13,70 0,26 0,20 0,45
Työntekijä 2 29.3.2000 0,00 14,60 0,38 0,30 0,67
Työntekijä 3 30.3.2000 0,00 121,00 0,40 0,10 3,00
Työntekijä 4 30.3.2000 0,00 25,50 0,43 0,10 0,74
Työntekijä 5 4.3.2000 0,00 3,70 0,19 0,10 0,21
Työntekijä 6 4.3.2000 (k) 0,00 2,60 0,26 0,20 0,22
Työntekijä 6 10.4.2000 (u) 0,00 662,00 0,78 0,10 14,58
Työntekijä 7 4.4.2000 0,00 76,40 0,70 0,10 3,14
Työntekijä 8 4.4.2000 0,00 80,80 0,64 0,10 2,83
Työntekijä 9 5.4.2000 0,00 46,40 0,30 0,10 1,25
Työntekijä 10 5.4.2000 0,00 25,40 0,40 0,10 1,40
Työntekijä 11 6.4.2000 0,00 573,00 1,50 0,10 18,55
Työntekijä 12 10.4.2000 0,00 637,00 0,87 0,10 16,63
Työntekijä 13 11.4.2000 0,00 14,40 0,14 0,10 0,33
Työntekijä 14 11.4.2000 0,00 2,00 0,11 0,10 0,11
Työntekijä 15 12.4.2000 0,00 793,00 0,95 0,10 16,12
Työntekijä 16 12.4.2000 0,00 1023,00 3,61 0,70 37,68
Työntekijä 17 17.4.2000 0,00 220,00 0,17 0,10 3,51
Työntekijä 18 17.4.2000 0,00 194,00 0,15 0,10 3,27
Työntekijä 19 18.4.2000 0,00 14,80 0,18 0,10 0,46
Työntekijä 20 18.4.2000 (k) 0,00 1,90 0,17 0,10 0,16
Työntekijä 20 26.4.2000 (u,k) 0,00 21,60 0,46 0,10 1,92
Työntekijä 20 27.4.2000 (u2) 0,00 11,70 0,27 0,10 0,53
Työntekijä 21 19.4.2000 0,00 12,60 0,15 0,10 0,31
Työntekijä 22 19.4.2000 0,00 12,40 0,13 0,10 0,32
Työntekijä 23 25.4.2000 0,00 10,70 0,18 0,10 0,24



Työntekijä 24 25.4.2000 0,00 2,20 0,15 0,10 0,16
Työntekijä 25 26.4.2000 0,00 10,60 0,14 0,10 0,26
Työntekijä 26 27.4.2000 0,00 3,40 0,09 0,10 0,14
Työntekijä 27 2.5.2000 0,00 1,30 0,10 0,10 0,07
Työntekijä 28 2.5.2000 0,00 2,20 0,12 0,10 0,18
Työntekijä 29 3.5.2000 0,00 1,30 0,10 0,10 0,07
Työntekijä 30 3.5.2000 0,00 0,80 0,10 0,10 0,08
(k): mittaus keskeytynyt, (u): mittauksen uusinta, (u2): toinen uusinta

Taulukko 5.2. Kooste sähköyhtiössä tehtyjen mittausten magneettikenttien mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1
µT, n

0,1-1
µT, n

1-10
µT, n

10-100
µT, n

100-500
µT, n

500-1000
µT, n

>1000
µT, n

Työntekijä 1 1443 
(35,3%)

2510 
(61,3%) 136 (3,3%) 3 (0,1%) 0 0 0

Työntekijä 2 1514 
(37,0%) 2332 (57%) 243 (5,9%) 3 (0,1%) 0 0 0

Työntekijä 3 3157 
(77,2%) 817 (20%) 94 (2,3%) 23 

(0,6%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 4 2398 
(58,6%)

899 
(22,0%)

793 
(19,4%) 2 (0,5%) 0 0 0

Työntekijä 5 2459 
(60,1%)

1608 
(39,3%) 25 (0,6%) 0 0 0 0

Työntekijä 6 (k) 560 
(41,1%)

794 
(58,3%) 7 (0,5%) 0 0 0 0

Työntekijä 6 (u) 3233 (79%) 556 
(13,6%) 288 (7,0%) 11 (0,3%) 3 (0,1%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 7 3024 
(73,9%)

717 
(17,5%) 275 (6,7%) 76 

(1,9%) 0 0 0

Työntekijä 8 3549 
(86,7%) 233 (5,7%) 237 (5,8%) 73 

(1,8%) 0 0 0

Työntekijä 9 3398 
(83,0%) 385 (9,4%) 300 (7,3%) 9 (0,2%) 0 0 0

Työntekijä 10 3109 
(76,0%)

498 
(12,2%)

468 
(11,4%)

17 
(0,4%) 0 0 0

Työntekijä 11 3253 
(19,5%) 377 (9,2%) 418 

(10,2%)
31 

(0,8%) 12 (0,3%) 1 (0,0%) 0

Työntekijä 12 3102 
(75,8%)

716 
(17,5%) 259 (6,3%) 10 

(0,2%) 3 (0,1%) 2 (0,0%) 0

Työntekijä 13 3375 
(82,5%)

692 
(16,9%) 24 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 14 3232 
(79,0%)

854 
(20,9%) 6 (0,1%) 0 0 0 0

Työntekijä 15 2950 478 650 11 (0,3%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0



(72,1%) (11,7%) (15,9%)

Työntekijä 16 1526 
(37,3%)

584 
(14,3%)

1887 
(46,1%)

76 
(1,9%) 12 (0,3%) 6 (0,1%) 1 (0,0%)

Työntekijä 17 3746 
(91,5%) 333 (8,1%) 10 (0,2%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 18 3884 
(94,9%) 195 (4,8%) 10 (0,2%) 2 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0

Työntekijä 19 3094 
(75,6%)

972 
(23,8%) 24 (0,6%) 2 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 20 (k) 541 
(56,4%) 

416 
(43,3%) 3 (0,3%) 0 0 0 0

Työntekijä 20 (u, 
k) 

224 
(55,2%)

171 
(42,1%) 6 (1,5%) 5 (1,2%) 0 0 0

Työntekijä 20 (u2) 2825 
(69,0%)

1113 
(27,2%) 153 (3,7%) 1 (0,0%) 0 0 0 

Työntekijä 21 3141 
(76,8%)

927 
(22,7%) 23 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 22 3241 
(79,2%)

816 
(19,9%) 34 (0,8%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 23 2431 
(59,4%)

1644 
(40,2%) 16 (0,4%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 24 2848 
(69,6%)

1215 
(29,7%) 29 (0,7%) 0 0 0 0

Työntekijä 25 3563 
(87,1%)

511 
(12,5%) 17 (0,4%) 1 (0,0%) 0 0 0

Työntekijä 26 3795 
(92,7%) 282 (6,9%) 15 (0,4%) 0 0 0 0

Työntekijä 27 3721 
(90,9%) 367 (9,0%) 4 (0,1%) 0 0 0 0

Työntekijä 28 3687 
(90,1%) 352 (8,6%) 53 (1,3%) 0 0 0 0

Työntekijä 29 3759 
(91,9%) 332 (8,1%) 1 (0,0%) 0 0 0 0

Työntekijä 30 3550 
(86,8%)

542 
(13,2%) 0 0 0 0 0

(k): mittaus keskeytynyt, (u): mittauksen uusinta, (u2): toinen uusinta
Työntekijäaltistuksen mittauksessa ICNIRP:n suositusarvo 500 µT ylittyi sähköyhtiön työntekijöillä 
hetkellisesti viidessä mittauksessa. Lisäksi kolmessa muussa tapauksessa ylittyi väestöaltistuksen 
raja suositusarvo 100 µT. Työntekijän 11 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 573 µT. 
Tämä aiheutui huoltotöiden tekemisestä sähköaseman kytkinkentällä. Lähistöllä oli myös 
suurjännitemuuntajia. Työntekijän 12 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 637 µT. 
Työntekijät 12 ja 13 olivat tehneet huoltotöitä samalla kytkinkentällä kuin työntekijä 11. 
Työntekijän 6(u) magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 662 µT. Työntekijä 15 oli tehnyt 
110 kV sähköaseman kaapelipäätteiden asennusta ja vieressä on ollut jännitteiset 
suurjännitekaapelit. Magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi mitattiin 793 µT. Myös työntekijä 16 



oli asentanut 110 kV:n kaapelipäätteitä. Työntekijällä 16 mitattiin hyvin suuri magneettivuon 
tiheyden arvo 1023 µT. Tämä arvo oli mittarin mittausalueen yläraja, joten kentän todellinen arvo 
on saattanut olla suurempi. 

Väestöaltistuksen ICNIRP:n suositusarvo 100 µT ylittyi kolmessa tapauksessa. Työntekijä 3 oli 
työskennellyt sähköasemalla, jossa magneettivuon tiheyden arvo oli 121 µT. Työntekijä 17 oli 
työskennellyt suurjännitemuuntajan läheisyydessä, jossa suurin mitattu arvo oli 220 µT. Työntekijä 
18 oli työskennellyt myös suurjännitemuuntajalla. Suurin mitattu arvo oli 194 µT. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Taulukossa esitetyn magneettikentän jakauman 
perusteella voidaan havaita, että näin suuret arvot eivät tarkoita jatkuvaa altistusta suurille kentille, 
vaan altistusta oli hetkellistä. Kolme mittausta keskeytyi, mutta ne uusittiin myöhemmin. 
Suurimmat arvot on pääosin mitattu sähköasemilla, muuntamoissa ja nousujohtojen läheisyydessä. 

Liitteessä 1 on esitetty sähköyhtiössä tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 
Sähköyhtiössä työajan magneettikentän mittaustulosten jakaumasta 33 mittauksesta 23 painottuu 
välille 0 - 0,1 µT, kahdeksan painottuu välille 0,1 - 1 µT ja kaksi painottuu välille 1 - 10 µT. Yhdellä 
työntekijällä ylittyi työaikana 1000 µT väliaikaisesti. Vapaa-aikana kuudella työntekijällä ylittyy 10 
µT, mutta 100 µT ei ylity. Vapaa-ajan mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT 27 mittauksessa 
ja kolmessa mittauksessa painottuvat välille 0,1 - 1 µT. 

Sähköyhtiöesimerkki 1
Sähköyhtiöesimerkki 1 on työntekijä 6(u). Kuvassa 5.1 on tämän työntekijän altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.1. Työntekijämittaus 6(u):n magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on kaksi selkeästi muista erottuvaa mittausarvoa. Koska 
toinen arvo ylitti ICNIRP:n työntekijäaltistuksen suositusarvon 500 µT, tarkasteltiin 
mittauspäiväkirjaa tarkemmin. Mittauspäiväkirjan perusteella kävi ilmi, että työntekijä oli 
molempien tavallista suurempien arvojen aikana työskennellyt 110 kV sähköaseman SF6-eristeisellä 
kytkentäkentällä, josta päätettiin tehdä katselmusmittaus. 

Katselmusmittauksessa kierrettiin magneettikenttämittarin kanssa samaa reittiä, jota työntekijä 6(u) 
oli kulkenut työskennellessään 110 kV sähköaseman kytkentäkentällä. Työntekijä oli käynyt 
mittausaikana myös ruokalassa, joka on voimalaitoksen kanssa samassa rakennuksessa. Siksi myös 
reitti ruokalaan mitattiin katselmusmittauksessa. 

Katselmusmittauksessa mitattiin työkohteen läheisyydestä vastaavan suuruisia magneettikenttiä. 
Muuta ympäristöä suuremmat arvot olivat 110 kV sähköaseman kaapelilähtöjen lähellä ja 
voimalaitoksen generaattorin blokkimuuntajan lähellä. 

Kuvissa 5.2 - 5.4 on esitetty valokuvia esimerkin 1 katselmusmittauspaikoista. Kuva 5.3 esittää 110 
kV sähköaseman kytkinkentän kaapelilähtöjä. Sähköasemalla työskennellessään työntekijä 6(u) oli 
asentanut kaapelilähtöjen tukirakenteita. 

Kuva 5.2. Sähköaseman kytkinkentän kaapelilähtö.
Katselmusmittauksessa 110 kV sähköaseman kytkinkentän kaapelilähdöistä magneettikenttä 
mitattiin niin, että mittari oli kaapelissa kiinni. Suurimmat arvot olivat 422 - 1023 µT, joista 1023 
µT on mittarin suurin näyttämä. Tästä syystä magneettikenttä saattoi olla suurempi kuin 
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katselmusmittauksessa mitattu arvo. 

Katselmusmittauksessa käytiin myös läpi työntekijöiden kulkureitti työpaikalle, koska suurimpia 
arvoja oli mitattu juuri ennen ruokailua. Työntekijät käyttivät kaapelitunnelia matkansa varrella. He 
voivat kulkea sähköasemalle myös autotien kautta, jolloin mahdollisille kaapelitunnelin kentille 
altistuminen jää pois. Kuvassa 5.3 on esitetty kaapelitunnelia 110 kV sähköaseman seinän takana. 
Tunnelissa suurimmat magneettikentän arvot olivat kohdassa, jossa sähköaseman kaapelilähdöt 
viedään seinän läpi tunneliin. Työntekijät kulkevat tässä kohdassa vieressä olevalta 110 kV 
sähköasemalta tulevien kaapelien ja muiden tunnelin kautta menevien kaapelien välistä. 

Kuva 5.3. Kaapelitunnelissa työntekijöiden kulkureitillä oleva kaapelin risteyskohta.
Katselmusmittauksessa 110 kV sähköaseman seinän takana olevasta kaapelitunnelista mitattu 
magneettikenttä oli 315 µT. Arvo mitattiin kulkureitin keskeltä niin, että kaapelit menivät 
kummaltakin puolelta. 

Kun työntekijät ruokailevat voimalaitoksen tiloissa, he kävelevät voimalaitoksen generaattorin 
blokkimuuntajan vierestä. Kuva 5.4 esittää 110 kV sähköaseman lähellä sijaitsevaa generaattorin 
blokkimuuntajaa. 

Kuva 5.4. Voimalaitoksen generaattorin blokkimuuntaja.
Muuntajabunkkerin kyljestä mitattu arvo oli 22,4 µT. Katselmusmittauksessa mitattiin väliltä 100 - 
300 µT joitakin arvoja, mutta pääasiassa arvot olivat suuruusluokassa 5 - 20 µT. 

Sähköyhtiöesimerkki 2
Sähköyhtiöesimerkki 2 on työntekijä 13. Kuvassa 5.5 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty 
käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.5. Mitattavan työntekijän 13 magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on yksi selkeästi muista erottuva magneettikenttäarvo, 
noin 14 µT. Mittauspäiväkirjan perusteella arvo on mitattu muuntamossa, jossa hän työskenteli. 
Muuntaja oli työskentelyn aikana jännitteetön, mutta muuntamon kautta kulki muiden 
jakelumuuntamoiden syöttöjä. Magneettikenttä on peräisin muuntamon keskijännitekaapeleista. 

Kuvassa 5.6 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla sekä tilastollisia arvoja. 

Kuva 5.6. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 13).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 14,4 µT. Keskiarvo on 0,14 µT ja 
keskihajonta 0,33 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten 
vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella 
välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 1,44 µT. 

5.1.2 Mittaukset metalliteollisuudessa
Metalliteollisuudessa altistusmittaukset suoritettiin 22 työntekijälle, keskeytyneitä mittauksia oli 2. 
Mittauksiin käytettiin kolmea Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria (mittausalue 0,01 - 100 µT 
ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.3 on yhteenveto metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten 



magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot 
sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.4 on kooste metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.3. Yhteenveto metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 8.5.2000, aamu 0,02 4,73 0,07 0,04 0,15
Työntekijä 2 8.5.2000, aamu 0,01 1,49 0,07 0,03 0,13
Työntekijä 3 8.5.2000, aamu 0,01 1,08 0,05 0,03 0,04
Työntekijä 4 9.5.2000, aamu(k) 0,02 4,79 0,06 0,04 0,14
Työntekijä 5 9.5.2000, aamu 0,01 24 0,09 0,03 0,54
Työntekijä 6 9.5.2000, aamu 0,02 102,3 0,36 0,05 3,52
Työntekijä 7 10.5.2000, ilta 0,01 6,8 0,04 0,03 0,11
Työntekijä 8 10.5.2000, ilta 0,02 3,02 0,05 0,04 0,08
Työntekijä 9 10.5.2000, ilta 0,02 7,5 0,07 0,04 0,17
Työntekijä 10 11.5.2000, ilta 0,02 2,07 0,18 0,12 0,19
Työntekijä 11 11.5.2000, ilta 0,02 1,78 0,1 0,07 0,08
Työntekijä 12 11.5.2000, ilta 0,01 8,56 0,05 0,03 0,2
Työntekijä 13 15.5.2000, aamu 0,02 1,52 0,05 0,04 0,04
Työntekijä 14 15.5.2000, aamu 0,01 5,45 0,05 0,03 0,15
Työntekijä 15 15.5.2000, aamu 0,02 2,2 0,06 0,04 0,08
Työntekijä 16 15.8.2000 0,02 102,3 0,11 0,04 1,65
Työntekijä 17 15.8.2000 0,02 7,06 0,88 0,14 1,35
Työntekijä 18 15.8.2000 0,01 7,95 0,24 0,06 0,55
Työntekijä 19 17.8.2000 0,01 3,08 0,06 0,04 0,11
Työntekijä 20 17.8.2000 0,02 0,57 0,05 0,04 0,31
Työntekijä 21 17.8.2000 (k) 0,03 4,15 0,31 0,12 0,49
Työntekijä 22 21.8.2000 0,02 7,84 0,25 0,03 0,57
(k): mittaus keskeytynyt

Taulukko 5.4. Kooste metalliteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. 

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Työntekijä 1 3622 (88,5%) 458 (11,2%) 12 (0,3%) 0 0
Työntekijä 2 3745 (91,5%) 346 (8,5%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 3 3891 (95,1%) 200 (4,9%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 4 (k) 1601 (91,8%) 143 (8,2%) 5 (0,3%) 0 0



Työntekijä 5 3205 (78,3%) 866 (21,2%) 19 (0,5%) 2 (0,0%) 0
Työntekijä 6 3035 (74,2%) 989 (24,2%) 37 (0,9%) 29 (0,7%) 2 (0,0%)
Työntekijä 7 3925 (95,9%) 166 (4,1%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 8 3935 (96,2%) 149 (3,6%) 8 (0,2%) 0 0
Työntekijä 9 3681 (90,0%) 396 (9,7%) 15 (0,4%) 0 0
Työntekijä 10 1957 (47,8%) 2111 (51,6%) 24 (0,6%) 0 0
Työntekijä 11 2743 (67,0%) 1347 (32,9%) 2 (0,0%) 0 0
Työntekijä 12 3926 (95,9%) 153 (3,7%) 13 (0,3%) 0 0
Työntekijä 13 3739 (91,4%) 352 (8,6%) 1 (0,0%) 0 0
Työntekijä 14 3887 (95,0%) 202 (4,9%) 3 (0,1%) 0 0
Työntekijä 15 3829 (93,6%) 255 (6,2%) 8 (0,2%) 0 0
Työntekijä 16 3612 (88,3%) 463 (11,3%) 15 (0,4%) 1 (0,0%) 1 (0,0%)
Työntekijä 17 1564 (38,2%) 1442 (35,2%) 1086 (26,5%) 0 0 
Työntekijä 18 2305 (56,3%) 1634 (39,9%) 153 (3,7%) 0 0
Työntekijä 19 3620 (88,5%) 463 (11,3%) 9 (0,2%) 0 0
Työntekijä 20 3958 (96,7%) 134 (3,3%) 0 0 0
Työntekijä 21 (k) 321 (46,6%) 314 (45,6%) 54 (7,8%) 0 0
Työntekijä 22 2689 (65,7%) 1235 (30,2%) 168 (4,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Mitatun magneettivuon tiheyden maksimiarvo ei ylitä 10 µT kuin kolmessa mittauksessa 
(työntekijät 5, 6, 16), joista kuitenkin kahdessa ylittyy hetkellisesti väestöaltistuksen ICNIRP:n 
suositusarvo 100 µT (työntekijät 6, 16). Molemmissa tapauksissa maksimiarvo on 102,3 µT joten 
arvo voi olla suurempikin johtuen mittarin mittausalueesta (ML-1; 0,01-100 µT, näyttää suurimpana 
arvona 102,3 µT). Työntekijän 6 arvo aiheutui laakerin lämmityksessä induktiolämmittimellä. 
Työntekijä lämmitti laakeria vielä 2 kertaa päivän aikana, jolloin arvot jäivät alle 70 µT. 
Työntekijän 16 arvo syntyi päiväkirjan mukaan aivan mittauksen päätteeksi, kun hän työskenteli 
tietokoneella. Mittauspäiväkirjasta ei pystytä selvittämään, mikä on ollut altistuksen aiheuttaja. 
Työntekijän 5 arvo 24 µT on mittauspäiväkirjaa seuraten aiheutunut vapaa-ajalla oleskelusta 
mikroaaltouunin läheisyydessä mikroaaltouunia käytettäessä. 

Keskiarvo on kaikissa tapauksissa jäänyt alle 1 µT:n suurimman keskiarvon ollessa 0,88 µT 
työntekijällä 17, jolla työaikana altistus oli lähes koko ajan muutaman µT:n tuntumassa. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Kahdessa mittauksessa ylittyi 100  µT 
väliaikaisesti. Kahdessa tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu käytettäessä 
teollisuuskoneita, kuten induktiolämmittimiä. 

Liitteessä 2 on esitetty metalliteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 

Metalliteollisuuden esimerkki 3
Metalliteollisuuden esimerkki 3 on työntekijä 6. Kuvassa 5.7 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 
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Kuva 5.7. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työtekijä 6).
Kuvasta voidaan havaita, että altistuksessa on kolme selvästi muita suurempaa arvoa. Yksi mitattu 
arvo ylittää 100 µT. Kaikki kolme arvoa aiheutuivat induktiolämmittimestä. Työntekijä oli käyttänyt 
induktiolämmitintä laakereiden asentamiseen, jolloin laakeria lämmitetään akselille kiinnittämistä 
varten. 

Kuvassa 5.8 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.8. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista.
Suurin mitattu arvo on sama kuin mittarin suurin näyttämä, 102,3 µT. Magneettikenttä on saattanut 
olla suurempi kuin mittarin mittaama suurin arvo. Keskiarvo on 0,36 µT ja keskihajonta 3,52 µT. 
Keskihajonta on jopa kymmenen kertainen verrattuna keskiarvoon, mistä voi päätellä 
mittaustulosten vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn 
jakauman perusteella välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 10,23 
µT. 

Metalliteollisuuden esimerkki 4
Metalliteollisuuden esimerkki 4 on työntekijä 11. Kuvassa 5.9 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.9. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 11).
Kuvasta voidaan havaita, että altistus ei sisältänyt kovinkaan merkittäviä suuruisia arvoja. Kaikki 
arvot olivat alle 2 µT. Kotimatkalta mitattiin suurin arvo, jolle ei löytynyt selitystä. Näin pienien 
arvojen lähteiden tarkempi selvittäminen pelkän mittauspäiväkirjan avulla on käytännössä lähes 
mahdotonta. 

Kuvassa 5.10 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.10. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 11).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 1,78 µT, keskiarvo 0,10 µT ja keskihajonta 
0,08 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
varsin vähän. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella välille 
0% - 10%. Tässä mittauksessa myös välille 10% - 20% osuu merkittävä määrä mittauksen 
tuloksista. Kyseiset välit tarkoittavat tässä mittauksessa väliä 0 - 0,18 µT ja 0,18 - 0,36 µT. 

5.1.3 Mittaukset paperiteollisuudessa
Paperiteollisuudessa altistusmittaukset suoritettiin 22 työntekijälle, keskeytyneitä mittauksia oli 9. 
Mittauksiin käytettiin kolmea Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria (mittausalue 0,01-100 µT 
ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.5 on yhteenveto paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot 
sekä keskiarvo, mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.6 on kooste paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien mittausarvojen 
jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja >100 µT. 



Taulukko 5.5. Yhteenveto paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT
Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Työntekijä 1 30.5.2000, ilta 0,02 2,09 0,16 0,13 0,14
Työntekijä 2 30.5.2000, ilta 0,02 26,6 0,14 0,06 1,08
Työntekijä 3 30.5.2000, ilta 0,02 70,2 0,14 0,04 2,11
Työntekijä 4 12.6.2000,ilta (k) 0,05 0,4 0,15 0,13 0,06
Työntekijä 5 12.6.2000,ilta (k) 0,03 1,26 0,18 0,16 0,09
Työntekijä 6 12.6.2000,ilta 0,01 1,94 0,12 0,03 0,21
Työntekijä 7 13.6.2000, ilta 0,01 102,3 0,16 0,07 1,97
Työntekijä 8 13.6.2000, ilta (k)      
Työntekijä 9 13.6.2000, ilta (k) 0,03 6,65 0,1 0,06 0,31
Työntekijä 10 4.9.2000,aamu 0,02 5,19 0,21 0,12 0,21
Työntekijä 11 4.9.2000,aamu 0,02 6,63 0,85 0,3 0,94 
Työntekijä 12 4.9.2000,aamu (k) 0,1 1,3 0,34 0,35 0,13
Työntekijä 13 5.9.2000,aamu 0,02 7,47 0,15 0,04 0,22
Työntekijä 14 5.9.2000,aamu (k) 0,02 12,3 0,33 0,07 0,5
Työntekijä 15 5.9.2000,aamu 0,01 2,25 0,09 0,03 0,17
Työntekijä 16 6.9.2000,aamu (k)      
Työntekijä 17 13.9.2000,aamu (k) 0,03 3,15 0,3 0,27 0,23
Työntekijä 18 13.9.2000,aamu 0,01 3,2 0,17 0,03 0,21
Työntekijä 19 13.9.2000,aamu 0,02 3,13 0,1 0,03 0,18
Työntekijä 20 4.10.2000,aamu 0 8,6 0,2 0,1 0,32
Työntekijä 21 4.10.2000,aamu (k) 0 6,8 0,22 0,1 0,28 
Työntekijä 22 4.10.2000,aamu 0,01 3,04 0,18 0,04 0,28
(k): mittaus keskeytynyt
Taulukko 5.6. Kooste paperiteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 

mittaustuloksista. 
Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n 
Työntekijä 1 1894 (46,3%) 2186 (53,4%) 12 (0,3%) 0 0
Työntekijä 2 3570 (87,2%) 499 (12,2%) 11 (0,3%) 12 (0,3%) 0
Työntekijä 3 3707 (90,6%) 370 (9,0%) 11 (0,3%) 4 (0,1%) 0
Työntekijä 4 (k) 35 (19,8%) 142 (80,2%) 0 0 0
Työntekijä 5 (k) 25 (9,7%) 233 (90,3%) 1 (0,4%) 0 0
Työntekijä 6 3275 (80,0%) 807 (19,7%) 10 (0,2%) 0 0
Työntekijä 7 2647 (64,7%) 1434 (35,0%) 9 (0,2%) 1 (0,0%) 1 (0,0%)
Työntekijä 8 (k) 0 0 0 0 0



Työntekijä 9 (k) 813 (91,5%) 67 (7,5%) 9 (1,0%) 0 0
Työntekijä 10 1124 (27,5%) 2947 (72,0%) 21 (0,5%) 0 0
Työntekijä 11 1160 (28,3%) 1548 (37,8%) 1384 (33,8%) 0 0 
Työntekijä 12 (k) 1 (1,3%) 75 (97,4%) 1(1,3%) 0 0
Työntekijä 13 2366 (57,8%) 1687 (41,2 %) 39 (1,0%) 0 0
Työntekijä 14 (k) 1210 (52,1%) 1039 (44,8%) 71 (3,1%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 15 3290 (80,4%) 765 (18,7%) 37 (0,9%) 0 0
Työntekijä 16 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 17 (k) 195 (15,2%) 1071 (83,4 %) 18 (1,4%) 0 0
Työntekijä 18 2464 (60,2%) 1605 (39,2%) 23 (0,6%) 0 0
Työntekijä 19 2263 (69,5%) 963 (29,6%) 28 (0,9%) 0 0
Työntekijä 20 2779 (67,9%) 1150 (28,1%) 163 (4,0%) 0 0
Työntekijä 21 (k) 1101 (52,5%) 969 (46,2%) 28 (1,3%) 0 0
Työntekijä 22 2529 (61,8%) 1516 (37,0%) 47 (1,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Mitatun magneettivuon tiheyden maksimiarvo ylittää 10 µT neljässä mittauksessa (työntekijät 2, 3, 
7 ja 14). Työntekijän 2 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 26,6 µT. Henkilö valmisti 
mikroaaltouunilla ruokaa. Työntekijän 3 magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 70,2 µT. 
Myös työntekijä 3 oli ruokatauolla käyttämässä mikroaaltouunia. Työntekijän 7 väestöaltistuksen 
ICNIRP:n suositusarvon ylittävä arvo 102,3 µT (ML-1:n mittausalue; 0,01 - 100 µT, näyttää 
suurimpana arvona 102,3 µT) ilmeni töihin tullessa ja saman henkilön toinen korkea arvo (yli 70 
µT) töistä lähtiessä. Mittauspäiväkirjasta ei ole tulkittavissa mitään tarkempaa aiheuttajaa. 
Työntekijän 14 korkein arvo 12,3 µT syntyi mittauspäiväkirjan mukaan rullapakkauksen 
yhteydessä. Työntekijän 14 mittaus oli keskeytynyt vähän ennen henkilön vapaa-ajan alkamista. 

Keskiarvo on jäänyt alle 1 µT:n jokaisessa tapauksessa. Korkein keskiarvo työntekijällä 11 (0,85 
µT). Mittauspäiväkirjan mukaan henkilö on altistunut koko yön vähän yli 2 µT:n kentälle, josta 
keskiarvo on kohonnut. Kuitenkin yöllä mittarit on yleensä jätetty yöpöydälle ja tässä tapauksessa 
mittauspäiväkirjan mukaan kelloradion välittömään läheisyyteen. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0-0,1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdessä 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Yhdessä mittauksessa ylittyi 100 µT, 
väliaikaisesti. Seitsemässä tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu koneiden tai 
moottorien läheisyydessä. 

Liitteessä 3 on esitetty paperiteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty magneettikentän 
mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-ajalta. 
Paperiteollisuudessa työajan magneettikentän mittaustulosten jakaumasta 22 mittauksesta 15 
painottuu välille 0,1 - 1 µT. Viidellä työntekijällä jakauma painottuu välille 0 - 0,1 µT. Yhdellä 
työntekijällä ylittyi työaikana 10 µT väliaikaisesti. Vapaa-aikana 10 µT ei ylity. Vapaa-ajan 
mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT 12 työntekijällä. Vapaa-ajan jakauma painottuu välille 
0,1 - 1 µT kahdella työntekijällä ja välille 1 - 10 µT yhdellä työntekijällä, jolla suurehkot arvot 
mitattiin mittarin ollessa yöllä kelloradion vieressä. 

Paperiteollisuuden esimerkki 5
Paperiteollisuuden esimerkki 5 on työntekijä 15. Kuvassa 5.11 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 
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Kuva 5.11. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 15).
Kuvasta voidaan havaita, että altistus ei sisältänyt merkittäviä arvoja. Kaikki arvot olivat alle 2,5 
µT. Näin pienien arvojen lähteiden selvittäminen mittauspäiväkirjojen avulla on käytännössä lähes 
mahdotonta. Esimerkeissä näkyvät arvot on voinut aiheuttaa käytännössä mikä tahansa laite, joka 
on kytketty sähköverkkoon, jos mittaus tehdään laitteen läheltä. Tämän kaltaisten pienien arvojen 
selvittämisellä ei ole myöskään ICNIRP:n suositusarvojen nojalla merkitystä teollisuuden 
työntekijämittauksissa. 

Kuvassa 5.12 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.12. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 15).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 2,25 µT, keskiarvo 0,09 µT ja keskihajonta 
0,17 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
paljon. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Tässä mittauksessa pienempi osuus 
on myös välillä 10% - 20%. Kyseiset välit tarkoittavat tässä mittauksessa väliä 0 - 0,23 µT ja 0,23 - 
0,45 µT. 

5.1.4 Mittaukset valmistavassa sähköteollisuudessa
Valmistavan sähköteollisuuden työntekijämittauksia tehtiin yhteensä 13, joista kaksi mittausta 
keskeytyi ja kuudesta mittauksesta ei saatu tuloksia. Mittauksiin käytettiin Radians Innova ML-1 –
pitkäaikaismittaria (mittausalue on 0,01 - 100 µT ja näytteenottoväli 20 s). Taulukossa 5.7 on 
yhteenveto valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, 
mediaani ja keskihajonta. 

Taulukossa 5.8 on kooste valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.7. Yhteenveto valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten 
magneettikenttien mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta
Työntekijä 1 4.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 2 4.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 3 4.7.2000, aamu (k) 0,02 4,64 0,29 0,23 0,49
Työntekijä 4 5.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 5 5.7.2000, aamu 0,01 29,1 0,71 0,15 1,29
Työntekijä 6 5.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 7 6.7.2000, aamu (k) 0,02 1,6 0,27 0,16 0,29
Työntekijä 8 6.7.2000, aamu (e)      
Työntekijä 9 6.7.2000, aamu 0,01 35,8 0,4 0,05 1,78



Työntekijä 10 10.7.2000.aamu (e)      
Työntekijä 11 10.7.2000.aamu (k) 0,02 1,83 0,23 0,16 0,25
Työntekijä 12 10.7.2000.aamu 0,01 4,3 0,33 0,03 0,79
Työntekijä 13 11.7.2000 aamu 0,02 1,73 0,09 0,05 0,1
(k): mittaus keskeytynyt, (e): epäonnistunut mittauksen purku

Taulukko 5.8. Kooste valmistavassa sähköteollisuudessa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Työntekijä 1 (e)      
Työntekijä 2 (e)      
Työntekijä 3 (k) 136 (35,3%) 243 (63,1%) 6 (1,6%) 0 0
Työntekijä 4 (e)      
Työntekijä 5 1726 (42,2%) 1014 (24,8%) 1336 (32,6) 16 (0,4%) 0
Työntekijä 6 (e)      
Työntekijä 7 (k) 410 (34,8%) 707 (60,0%) 62 (5,3%) 0 0
Työntekijä 8 (e)      
Työntekijä 9 2434 (59,5%) 1461 (35,7%) 153 (3,7%) 44 (1,1%) 0
Työntekijä 10 (e)      
Työntekijä 11 (k) 926 (44,3%) 1094 (52,3%) 71 (3,4%) 0 0
Työntekijä 12 3087 (75,4%) 579 (14,1%) 426 (10,4%) 0 0
Työntekijä 13 2932 (71,7%) 1157 (28,3%) 3 (0,1%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt, (e): epäonnistunut mittauksen purku

Suurimmat magneettivuon tiheyden maksimiarvot saatiin mitattua työntekijällä 5 (29,1 µT) ja 
työntekijällä 9 (35,8 µT) Yleisesti maksimiarvot olivat alle viiden mikroteslan. Keskiarvot olivat 
kaikilla mitatuilla henkilöillä alle 1 µT. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Kahdessa 
mittauksessa ylittyi 10 µT väliaikaisesti. Kolmessa tapauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot 
on mitattu käytettäessä teollisuuskoneita, kuten hitsauslaitetta. 

Liitteessä 4 on esitetty valmistavassa sähköteollisuudessa tehdyistä mittauksista määritetty 
magneettikentän mittaustulosten jakauma. Jakauma on esitetty liitteessä erikseen työajalta ja vapaa-
ajalta. Valmistavassa sähköteollisuudessa työajan magneettikentän mittaustulosten jakauma 
painottuu pääasiassa välille 0,1 - 1 µT. Ainoastaan yhdellä työntekijällä jakauma painottuu välille 0 
- 0,1 µT. Kahdella työntekijällä ylittyi työaikana 10 µT väliaikaisesti. Näistä toisella työntekijällä 
ylittyi 10 µT myös vapaa-aikana. Vapaa-ajan mittaustulokset painottuvat välille 0 - 0,1 µT, mikä on 
pääosin taustakentän aiheuttamaa. Yhdellä työntekijällä vapaa-ajan jakauma painottuu välille 0,1 - 1 
µT. 

Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 6
Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 6 on työntekijä 5. Kuvassa 5.13 on esimerkin 
altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 
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Kuva 5.13. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 5).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä erottuu selvästi muutamia magneettikenttäarvoja. 
Mittauspäiväkirjan perusteella suurimmat arvot ovat käämikytkimen ajon yhteydessä mitattu noin 
29 µT, eristyskokeen ajossa noin 24 µT ja kodin mikroaaltouunin käytössä noin 19 µT. 

Kuvassa 5.14 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.14. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 5). 
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 29,10 µT, keskiarvo 0,71 µT ja keskihajonta 
1,29 µT. Keskiarvoon on tässä mittauksessa vaikuttanut yöaikaan mitattu noin 1,5 µT suurunen 
magneettikenttä, jolle mittauspäiväkirjan mukaan syynä oli yöpöydällä ollut kelloradio. 
Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan paljon. 
Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa 
väliä 0 - 2,91 µT. 

Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 7
Valmistavan sähköteollisuuden esimerkki 7 on työntekijä 9. Kuvassa 5.15 on esimerkin 
altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.15. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus.
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä erottuu selvästi kolme arvoa. Suurimmat arvot olivat kaksi 
arvoa noin 27 µT ja yksi noin 36 µT. Suurimpien arvojen syynä oli mittauspäiväkirjan perusteella 
MAG-hitsauskone. 

Kuvassa 5.16 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.16. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 9).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 35,80 µT, keskiarvo 0,40 µT ja keskihajonta 
1,78 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten vaihtelevan 
paljon. Merkittävä osa mittaustuloksista osuu välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä 
mittauksessa väliä 0 - 3,58 µT. 

5.2 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajanmittauksien tavoitteena oli selvittää magneettikentille altistumisen suuruutta 
tavallisimmissa vapaa-ajanviettoympäristöissä. Vapaa-ajan altistuksessa erotettiin erilaisia ryhmiä 
vapaa-ajan käytön mukaan. Vapaa-ajan altistusmittauksia suoritettiin 30 henkilölle, keskeytyneitä 
mittauksia oli 1. Mittauksissa käytettiin viittä Radians Innova ML-1 –pitkäaikaismittaria 
(mittausalue 0,01 - 100 µT, kolme mittaria ja 0,1 – 1000 µT, kaksi mittaria). Näytteenottoväli 
vaihteli mittauksissa välillä 1 - 80 s. Mittausten aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. 

Taulukossa 5.9 on yhteenveto vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, 
mediaani ja keskihajonta. 



Taulukossa 5.10 on kooste vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 5.9. Yhteenveto vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus Mittauspäivä Tapahtuma
Näytteen-
ottotaa-
juus, s

Magneettikenttä B, µT

Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Matkustus 1 30.3-1.4.2000 juna/laiva/auto 80 0,02 1,66 0,05 0,03 0,07
Matkustus 2 20.8.2000i.päivä Juna/bussi 1 0,00 0,76 0,10 0,05 0,12 
Harrastus 1 23.3.2000, ilta jääkiekko-ottelu 20 0,03 2,8 1,28 1,20 0,72 
Harrastus 2 29.3.2000, ilta juoksulenkki 1 0,01 0,82 0,13 0,07 0,13
Harrastus 3 15.4.2000, ilta tamperetalo 4 0,00 0,3 0,04 0,00 0,05
Harrastus 4 1.5.2000 i.päivä huvipuisto 4 0,00 0,92 0,03 0,02 0,06
Harrastus 5 21.9.2000 kolvi 1 0,03 3,88 0,22 0,22 0,18 
Siivous 1 14.9.2000 imuri1 1 0,03 0,24 0,08 0,06 0,05
Siivous 2 2.10.2000 imuri2 1 0,03 1,42 0,15 0,12 0,14
Siivous 3 16.11.2000 imuri3 1 0,01 0,31 0,03 0,03 0,03
Siivous 4 16.11.2000 imuri4 1 0,10 0,71 0,31 0,28 0,13
Ruoanlaitto 
1 23.9.2000 uuni 4 0,10 1,18 0,50 0,48 0,23

Ruoanlaitto 
2 24.9.2000 mikro 1 0,48 3,42 1,49 1,53 0,75

Ruoanlaitto 
3 14.9.2000 vatkain1 1 9,30 28,90 20,54 19,55 4,04 

Ruoanlaitto 
4 14.9.2000 vatkain2 1 18,20 39,30 21,92 21,80 2,61

Ruoanlaitto 
5 2.10.2000 hella 3 0,04 0,34 0,18 0,15 0,07

Ruoanlaitto 
6 2.11.2000 kahvinkeitin 1 0,00 0,09 0,02 0,01 0,011

Ruoanlaitto 
7 3.11.2000 leivänpaahdin 1 0,01 0,30 0,06 0,05 0,06

Ruoanlaitto 
8 9.11.2000 liesi 1 0,02 0,30 0,06 0,04 0,05

Ruoanlaitto 
9 21.11.2000 kahvinkeitin2 1 0,01 0,08 0,03 0,03 0,01

Muut 1 28.8.2000i.päivä koti,yl.altistus 5 0,00 0,86 0,03 0,02 0,09
Muut 2 (k) 19.9.2000i.päivä koti, kodink.alt. 1 0,01 2,14 0,07 0,03 0,18
Muut 3 24.9.2000 silitysrauta 1 0,12 0,84 0,39 0,30 0,20
Muut 4 28.9.2000 ilta koti,yl.altistus 5 0,00 0,10 0,01 0,01 0,01



Muut 5 15.10.2000 koti, yl.altist. 5 0,02 0,21 0,05 0,05 0,02
Muut 6 6.11.2000 piirtoheitin 1 0,14 44,00 2,20 2,00 2,41
Muut 7 9.11.2000 hiustenkuivaaja 1 0,02 0,74 0,07 0,04 0,11
Muut 8 9.11.2000 silitysrauta2 1 0,01 0,26 0,02 0,01 0,03
Muut 9 15.11.2000 kiharrin 1 0,00 0,25 0,01 0,01 0,02 
Muut 10 16.11.2000 silitysrauta3 1 0,00 0,20 0,03 0,00 0,04 
(k): mittaus keskeytynyt

Taulukko 5.10. Kooste vapaa-ajan altistuksesta tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Matkustus 1 1997 (92,2%) 169 (7,8%) 1 (0,0%) 0 0
Matkustus 2 2833 (69,2%) 1259 (30,8%) 0 0 0
Harrastus 1 52 (9,0%) 165 (28,7%) 358 (62,3%) 0 0
Harrastus 2 2349 (68,7%) 1069 (31,3%) 0 0 0
Harrastus 3 2455 (98,0%) 50 (2,0%) 0 0 0
Harrastus 4 3131 (95,9%) 134 (4,1%) 0 0 0
Harrastus 5 1533 (100%) 0 0 0 0
Siivous 1 35 (14,3%) 209 (85,7%) 0 0 0
Siivous 2 102 (83,6%) 20 (16,4%) 0 0 0
Siivous 3 236 (99,2%) 2 (0,8%) 0 0 0
Siivous 4 2(0,2%) 964(99,8%) 0 0 0
Ruoanlaitto 1 1297 (98,5%) 20 (1,5%) 0 0 0
Ruoanlaitto 2 1 (0,1%) 1462 (96,1%) 59 (3,8%) 0 0
Ruoanlaitto 3 0 0 1 (0,7%) 135 (99,3%) 0
Ruoanlaitto 4 0 0 0 147 (100%) 0
Ruoanlaitto 5 108 (90,8%) 11 (9,2%) 0 0 0
Ruoanlaitto 6 103 (77,4%) 30 (22,6%) 0 0 0
Ruoanlaitto 7 112 (44,8%) 136 (54,4%) 2 (0,8%) 0 0
Ruoanlaitto 8 1521 (99,8%) 3 (0,2%) 0 0 0
Ruoanlaitto 9 274(100%) 0 0 0 0
Muut 1 1211 (98,1%) 23 (1,9%) 0 0 0
Muut 2 (k) 0 0 0 0 0
Muut 3 0 61 (38,6%) 97 (61,4%) 0 0
Muut 4 125 (100%) 0 0 0 0
Muut 5 0 281 (100%) 0 0 0
Muut 6 121 (98,4%) 2 (1,6%) 0 0 0
Muut 7 605 (96,5%) 22 (3,5%) 0 0 0
Muut 8 261 (7,7%) 3122 (92,3%) 16 (0,5%) 0 0



Muut 9 0 818 (44,3%) 1011 (54,7%) 19 (1,0%) 0
Muut 10 106 (89,1%) 13 (10,9%) 0 0 0
(k): mittaus keskeytynyt

Kokonaisuudessaan magneettivuon tiheyksien maksimiarvot ovat varsin pieniä, mutta mitattu 
maksimiarvo ylittää 10 µT kolmessa tapauksessa (ruuanlaitto 3 ja 4, muut 6). Ruuanlaitto 3 
magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 28,9 µT ja ruuanlaitto 4 maksimiarvoksi saatiin 
39,3 µT. Molemmat olivat käyttäneet maksimiarvon mittaushetkellä sähkövatkainta. Muut 6 
magneettivuon tiheyden maksimiarvoksi saatiin 44 µT, mikä aiheutui työskentelystä piirtoheittimen 
läheisyydessä. Ruuanlaitto 3 ja 4 mittauksissa keskiarvotkin ovat merkittävästi suurempia kuin 
muissa vapaa-ajan mittauksissa (20,54 µT ja 21,92 µT). 

Kahdessakymmenessä mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Kolmessa mittauksessa 
ylitettiin 10 µT raja. Tapauksissa ruuanlaitto 3 ja 4 mittausarvot olivat lähes kokonaan 10-100 µT 
välissä. Kyseisissä mittauksissa mitattiin sähkövatkainta. Tapauksessa muut 9 suurin osa arvoista oli 
1-10 µT välissä. Kyseisessä mittauksessa mitattin piirtoheitintä. Mittaus keskeytyi yhdessä 
tapauksessa. 

Vapaa-ajan esimerkki 8
Vapaa-ajan esimerkki 8 on siivous 4. Magneettikenttä on mitattu siivouksen (imuroinnin) 
yhteydessä. Kuvassa 5.17 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään 
kenttävaihtelut. 

Kuva 5.17. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (siivous 4).
Kuvasta voidaan havaita, että imurointi ei aiheuttanut merkittäviä magneettikentän arvoja. Lisäksi 
magneettikentän vaihtelu suhteessa mitattuihin arvoihin oli varsin suurta. Imuroitaessa imurin 
etäisyys koehenkilöstä vaihtelee koko ajan, minkä vaikuttaa myös mitattuihin arvoihin. Arvot olivat 
kuitenkin ylipäätään pieniä. 

Kuvassa 5.18 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.18. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (siivous 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 0,71 µT. Keskiarvo on 0,31 µT ja 
keskihajonta 0,13 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on käyrän tarkastelusta poiketen kuitenkin pientä. Magneettikentän jakauma on imuroinnin 
mittauksessa ollut varsin erilainen verrattuna työntekijämittauksiin. Jakauma painottuu suurimman 
mitatun arvon puolivälin kohdalle eli mitatuista arvoista suurin osa on välillä 40%-50%. Kyseinen 
väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0,28 - 0,36 µT. 

Vapaa-ajan esimerkki 9
Vapaa-ajan esimerkki 9 on ruuanlaitto 4. Magneettikenttä on mitattu ruoanlaiton (vatkauksen) 
yhteydessä. Kuvassa 5.19 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään 
kenttävaihtelut. 

Kuva 5.19. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (ruuanlaitto 4).



Kuvasta voidaan havaita, että vatkaus aiheutti noin 25 µT magneettikentän. Magneettikentän 
vaihtelu on pientä, koska vatkaimen etäisyys koehenkilöön ei yleensä vaihtele juurikaan. 

Kuvassa 5.20 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.20. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (ruuanlaitto 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 39,30 µT. Keskiarvo on 21,92 µT ja 
keskihajonta 2,61 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu pientä. Magneettikentän jakauma on vatkauksen mittauksessa ollut samanlainen kuin 
imuroinnin mittauksessa. Mitatuista arvoista suurin osuus jakauman keskivaiheilla, vatkauksessa 
välillä 50%-60%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 19,65 - 23,58 µT. 

5.3 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmien mittauksien tarkoituksena oli selvittää eri henkilöryhmien 
magneettikenttäaltistuksen eroja. Neljän vuorokauden mittauksia tehtiin 21 henkilölle. 
Mittausvuorokausista kaksi oli työ- ja kaksi vapaapäiviä. Yhden vuorokauden mittauksia tehtiin 8 
henkilölle. Keskeytyneitä mittauksia oli viisi, jotka kaikki olivat neljän vuorokauden mittauksia. 
Mittauksiin käytettiin pääasiassa kolmea Radians Innova ML-1 -pitkäaikaismittaria (mittausalue 
0,01 - 100µµT ja näytteenottoväli 20 s). Mittausten aikana henkilöt täyttivät mittauspäiväkirjaa. 

Taulukossa 5.11 on yhteenveto henkilöryhmämittauksien magneettikenttien mittaustuloksista. 
Taulukkoon on kerätty suurimmat ja pienimmät mitatut arvot sekä keskiarvo, mediaani ja 
keskihajonta. 

Taulukossa 5.12 on kooste henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittausarvojen jakaumasta. Jakauma tehtiin väleille 0 - 0,1 µT, 0,1 - 1 µT, 1 - 10 µT, 10 - 100 µT ja 
>100 µT. 

Taulukko 
5.11. 

Yhteenveto henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Mittausaika on yksi tai neljä vuorokautta.

  

Mittaus Mittauspäivä
Magneettikenttä B, µT
Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta

Opiskelija 1 19.4.2000 0,01 1,41 0,05 0,03 0,09
Opiskelija 2 19.4.2000 0,02 7,25 0,06 0,04 0,13
Opiskelija 3 19.4.2000 (k) 0,02 2,48 0,1 0,08 0,17
Työntekijä 1 6.4.2000 0,01 2,52 0,07 0,04 0,14
Työntekijä 2 6.4.2000 0,01 42,5 0,09 0,04 0,78
Työntekijä 3 13.4.2000 (k) 0,04 0,09    
Työntekijä 4 13.4.2000 0,01 7,69 0,08 0,03 0,24
Työntekijä 5 13.4.2000 0,02 2,25 0,07 0,04 0,12
Työntekijä 6 18.5.2000 (k)   
Työntekijä 7 18.5.2000 0,01 23,6 0,08 0,03 0,42
Työntekijä 8 18.5.2000 0,03 5,14 0,11 0,07 0,18
Työntekijä 9 25.5.2000 0,02 4,73 0,07 0,04 0,19



Työntekijä 10 25.5.2000 0,01 3,86 0,06 0,03 0,11
Työntekijä 11 25.5.2000 (k) 0,03 0,64 0,1 0,09 0,09
Työntekijä 12 3.8.2000 0,02 18,5 1,24 0,04 3,25
Työntekijä 13 4.8.2000 0,01 41,3 0,07 0,03 0,71
Työntekijä 14 10.8.2000 0,01 102,3 0,18 0,03 1,75
Työntekijä 15 18.8.2000 0,02 1,34 0,05 0,03 0,07
Työntekijä 16 24.8.2000(k) 0,02 2,34 0,06 0,05 0,09
Työntekijä 17 24.8.2000 0,02 2,14 0,09 0,06 0,1
Työntekijä 18 24.8.2000 0,01 3,36 0,1 0,03 0,25
Työntekijä 19* 10.10.2000 0,02 6,07 0,12 0,04 0,16
Työntekijä 20* 10.10.2000 0 1,4 0,12 0,1 0,12
Työntekijä 21* 10.10.2000 0 3,8 0,1 0,1 0,21
Eläkeläinen 1* 14.10.2000 0 0,4 0,06 0,1 0,05
Eläkeläinen 2* 1.11.2000 0,02 1,02 0,09 0,09 0,07
(k): mittaus keskeytynyt, *: yhden vuorokauden mittaus

Taulukko 
5.12.

Kooste henkilöryhmämittauksissa tehtyjen mittausten magneettikenttien 
mittaustuloksista. Mittausaika on yksi tai neljä vuorokautta.

Mittaus 0-0,1 µT, n 0,1-1 µT, n 1-10 µT, n 10-100 µT, n >100 µT, n
Opiskelija 1 3790 (92,6%) 298 (7,3%) 4 (0,1%) 0 0
Opiskelija 2 3682 (90,0%) 399 (9,8%) 11 (0,3%) 0 0
Opiskelija 3 (k) 1339 (70,4%) 541 (28,4%) 23 (1,2%) 0 0
Työntekijä 1 2754 (87,0%) 396 (12,5%) 14 (0,4%) 0 0
Työntekijä 2 2821 (90,3%) 275 (8,8%) 28 (0,9%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 3 (k) 2 (100%) 0 0 0 0
Työntekijä 4 3074 (88,4%) 370 (10,6%) 34 (1,0%) 0 0
Työntekijä 5 3036 (87,7%) 411 (11,9%) 14 (0,4%) 0 0
Työntekijä 6 (k) 0 0 0 0 0
Työntekijä 7 3012 (87,3%) 437 (12,7%) 1 (0,0%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 8 2368 (68,7%) 1077 (31,3%) 11 (0,3%) 0 0
Työntekijä 9 2837 (90,4%) 286 (9,1%) 16 (0,5%) 0 0
Työntekijä 10 3182 (88,7%) 403 (11,2%) 4 (0,1%) 0 0
Työntekijä 11 (k) 322 (77,2%) 22,8%) 0 0 0
Työntekijä 12 2771 (78,6%) 305 (8,7%) 62 (1,8%) 388 (11,0%) 0
Työntekijä 13 3181 (92,0%) 272 (7,9%) 3 (0,1%) 1 (0,0%) 0
Työntekijä 14 2919 (77,3%) 764 (20,2%) 93 (2,5%) 0 1 (0,0%)
Työntekijä 15 3330 (95,3%) 160 (4,6%) 5 (0,1%) 0 0
Työntekijä 16 (k) 1106 (96,1%) 42 (3,6%) 3 (0,3%) 0 0
Työntekijä 17 2773 (80,5%) 671 (19,5%) 1 (0,0%) 0 0



Työntekijä 18 2923 (84,5%) 470 (13,6%) 68 (2,0%) 0 0
Työntekijä 19* 2625 (64,1%) 1465 (35,8%) 2 (0,0%) 0 0
Työntekijä 20* 3213 (78,5%) 873 (21,3%) 6 (0,1%) 0 0
Työntekijä 21* 4010 (98,0%) 58 (1,4%) 24 (0,6%) 0 0
Eläkeläinen 1* 4059 (99,3%) 29 (0,7%) 0 0 0
Eläkeläinen 2* 2224 (54,3%) 1867 (45,6%) 1 (0,0%) 0 0
(k): mittaus keskeytynyt, *: yhden vuorokauden mittaus

Mittaukset jakautuivat eri henkilöryhmiin siten, että toimistotyöntekijöitä mitattiin 21, opiskelijoita 
kolme ja eläkeläisiä kaksi. Muutamaa mittausta lukuun ottamatta mitatun magneettivuon tiheyden 
maksimiarvo ei ylitä 10 µT:n arvoa, ja väestöaltistuksen raja 100 µT ylittyy vain yhdessä 
mittauksessa. Tässä mittauksessa koehenkilö, työntekijä 14, on toimistotyöntekijä. Mitattu arvo on 
102,3 µT, mutta arvo on saattanut olla suurempikin johtuen käytetyn mittarin mittausalueesta 
(mittarin suurin näyttämä 102,3 µT). Kyseinen arvo on sattunut henkilön työpäivän päättyessä. 
Mittauspäiväkirjan mukaan työntekijä on ollut kyseisellä hetkellä autossaan matkalla kotiin. 
Yleensä autolla ajettaessa ei mitattu vastaavan suuruisia magneettikenttiä. Tarkempaa määritystä 
kentän aiheuttajasta ei pystytty tekemään. 

Muut yli 10 µT:n arvot aiheutuivat pääasiassa suurjännitelaboratoriossa työskentelystä (työntekijä 
2; maksimiarvo 42,5 µT), sähkövatkaimen käytöstä (työntekijä 7; maksimiarvo 23,6 µT), 
altistumisesta kodin sähkölaitteelle (työntekijä 12; maksimiarvo 18,5 µT) ja oleskelusta 
mikroaaltouunin läheisyydessä (työntekijä 13; maksimiarvo 41,3 µT). Mitattujen henkilöiden 
altistuksen keskiarvot olivat kaikki alle 1 µT yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Työntekijän 12 
altistuksen keskiarvo oli 1,24 µT. Suuri keskiarvo johtuu siitä, että henkilö oli tehnyt ruokaa ja 
seisonut hellan edessä noin kaksi tuntia. Tänä aikana altistuminen on ollut koko ajan 10 µT:n 
luokkaa. 

Mittaustulokset painottuvat välille 0 - 1 µT, mikä on pääosin taustakentän aiheuttamaa. Kolmessa 
mittauksessa kaikki mitatut arvot olivat alle 1 µT. Yhdessä tapauksessa ylittyi 100 µT väliaikaisesti. 
Neljässä mittauksessa mittaus keskeytyi. Suurimmat arvot on mitattu erilaisia koneita käytettäessä, 
kuten mikroaaltouunia. 

Henkilöryhmäesimerkki 10
Henkilöryhmäesimerkki 10 on opiskelija 2. Kuvassa 5.21 on esimerkin altistusmittauksesta piirretty 
käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.21. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (opiskelija 2).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy yksi noin 7 µT suuruinen magneettikenttä. Muuten 
arvot ovat varsin pieniä. Lisäksi magneettikentän vaihtelu oli varsin pientä. Koehenkilö ei ilmeisesti 
ole tiennyt altistuvansa magneettikentälle, joten mittauspäiväkirjassa ei ole erillistä mainintaa 
kyseiseltä hetkeltä. 

Kuvassa 5.22 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.22. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (opiskelija 2).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 7,25 µT. Keskiarvo on 0,06 µT ja 



keskihajonta 0,13 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on suurta. Jakaumassa suurin osa mittauksista on välillä 0%-10%. Kyseinen väli tarkoittaa 
tässä mittauksessa väliä 0 - 0,73 µT. 

Henkilöryhmäesimerkki 11
Henkilöryhmäesimerkki 11 on eläkeläinen 2. Kuvassa 5.23 on esimerkin altistusmittauksesta 
piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.23. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (eläkeläinen 2).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy viisi muita suurempaa magneettikentän arvoa. Yksi 
arvoista on noin 1 µT. Kaiken kaikkiaan arvot, kuten myös magneettikentän vaihtelu, ovat varsin 
pieniä. 

Kuvassa 5.24 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.24. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (eläkeläinen 2). 
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 1,02 µT. Keskiarvo on 0,09 µT ja 
keskihajonta 0,07 µT. Keskihajonta on pienempi kuin keskiarvo, minkä perusteella mittaustulosten 
vaihtelu on pientä. Jakaumassa suurin osa mittauksista on väleillä 0%-10% ja 10%-20%. Kyseiset 
välit tarkoittavat tässä mittauksessa välejä 0 - 0,10 µT ja 0,10 - 0,20 µT. Jakaumassa erottuu tässä 
mittauksessa myös muilla väleillä joitakin arvoja. 

Henkilöryhmäesimerkki 12
Henkilöryhmäesimerkki 12 on työntekijä 4. Kyseessä on työntekijälle tehty mittaus. Kuvassa 5.25 
on esimerkin altistusmittauksesta piirretty käyrä, josta nähdään kenttävaihtelut. 

Kuva 5.25. Mitattavan henkilön magneettikenttäaltistus (työntekijä 4).
Kuvasta voidaan havaita, että käyrästä löytyy yksi noin 8 µT suuruinen magneettikenttä. 
Koehenkilö ei ilmeisesti ole tiennyt altistuvansa magneettikentälle, joten mittauspäiväkirjassa ei ole 
erillistä mainintaa kyseiseltä hetkeltä. Kaiken kaikkiaan arvot, kuten myös magneettikentän 
vaihtelu, ovat varsin pieniä. 

Kuvassa 5.26 on esitetty ohjelman tuottama koko mittausaineiston mittaustulosten jakaumasta oleva 
histogrammi, joka on kymmenen prosentin jaolla. Lisäksi kuvassa on esitetty muita tilastollisia 
arvoja. 

Kuva 5.26. ML-1 -ohjelman näyttö altistusmittauksen tilastollisista arvoista (työntekijä 4).
Esimerkkimittauksessa magneettikentän suurin arvo oli 7,69 µT. Keskiarvo on 0,08 µT ja 
keskihajonta 0,24 µT. Keskihajonta on suurempi kuin keskiarvo, mistä voi päätellä mittaustulosten 
vaihtelevan paljon. Varsin suuri osa mittaustuloksista osuu kuvassa esitetyn jakauman perusteella 
välille 0% - 10%. Kyseinen väli tarkoittaa tässä mittauksessa väliä 0 - 0,77 µT. 

6 JOHTOPÄÄTöKSET



Kokonaisuutena voidaan todeta, että altistusmittausten tekeminen oli huomattavasti työläämpää 
kuin alkuun ajateltiin. Koehenkilöiden kerääminen ja tutkimuksesta yleisesti kertominen heille 
ennen mittauksia oli aikaavievää. Kaikki yritykset eivät olleet halukkaita lähtemään mukaan. 
Mukaan kysyttiin 12 yritystä, mutta vain kuudessa yrityksessä tehtiin mittauksia. 

Myös mittarien määrä piti ottaa huomioon mittausaikatauluja suunniteltaessa. Viikossa ei ollut 
mahdollista saada kuin esimerkiksi 8 työntekijämittausta, jos kaikki aikataulut saatiin sovitettua 
yhteen. 

Yhtenä ongelmana oli myös se, että käytetty mittaus katkesi varsin helposti mittauksen aikana 
koehenkilön liikkuessa. Tämän tähden epäonnistuneita mittauksia on koko aineistossa 19,9%, mikä 
on selvästi enemmän kuin mitä TTKK:n hetkellismittauksissa yleensä esiintyy. 

6.1 Työntekijämittaukset
Tutkimuksessa valittiin työntekijäryhmiksi sellaisia työtehtäviä, joissa voisi esiintyä tavallista 
isompia magneettikenttiä. Toisaalta valinnassa otettiin huomioon, mitä mittauksia aikaisemmin on 
tehty. Esimerkiksi Marko Mähönen on diplomityössään ”50 Hz magneettikenttäaltistuksen määritys 
annosmittauksia käyttäen” varsin laajasti mitannut toimistotyöympäristöjä. Yhtenä valintakriteerinä 
oli myös se, että mittaukset olisi helppo toteuttaa Tampereelta. 

Koska työntekijämittaukset ovat rajoittuneet vain neljään teollisuuden alaa (sähköyhtiö, metalli-, 
paperi- ja valmistava sähköteollisuus), ei työntekijäaltistuksesta voida vetää kaikkia aloja koskevia 
johtopäätöksiä. Kuitenkin kokonaisuutena aineisto näyttää sille, että suurin osa mittaustuloksista on 
varsin pieniä ja ainostaan joku tai jotkut yksittäiset mittausarvot ylittävät henkilön yleisen 
alitistustason. 

Kaikki työntekijät eivät suostuneet altistusmittauksiin saadessaan tietää, että mittauksia tehdään 
myös vapaa-aikana. Työntekijät eivät halunneet antaa työnantajalle tietoja vapaa-ajan vietostaan. 
Ongelma ratkaistiin siten, että työnantajalle annettiin ainoastaan yhteenveto mittauksista. 

Tutkimuksen alussa mittarit valittiin sen mukaan, miten isoja kenttiä työympäristössä oletettiin 
esiintyvän. Tämän tähden metalli-, paperi- ja valmistavassa sähköteollisuudessa käytettiin 
mittareita, joiden mittausalue on 0,01 - 100 µT. Joissakin näistä mittauksista kuitenkin mitatut arvot 
ylittivät 100 µT, jolloin mittausalueena olisi tarvinnut olla 0,1 – 1000 µT. Tämän tähden joidenkin 
työtekijöiden kohdalla yksittäisen suuren mittausarvon kohdalla mittari ei ole pystynyt mittaamaan 
tarkkaa arvoa. Tätä ei osattu arvata mittaussuunnitelmaa tehtäessä. 

Mittausten aikana, kun huomattiin yksittäisten isojen mittaustulosten esiintyminen, pyrittiin 
tarkemmin selvittämään arvojen todenmukaisuus. Arvoja tutkittiin tarkemmin mittauspäiväkirjan ja 
katselmusmittauksen avulla. Kaikkia arvoja ei ollut mahdollista selvittää, mutta tehtyjen selvitysten 
perusteella näyttää sille, että ne ovat todellisia mittaustuloksia. Niitä ei vaan ole aikaisemmin 
huomattu hetkellismittauksia tehtäessä, koska ilmeisesti tavallista isommalle kentälle altistutaan 
pienillä alueilla ja kenttä vaimenee nopeasti työntekijän etääntyessä paikasta. 

Vertailtaessa työaika ja vapaa-aika altistuksia ei voida havaita mitään suuria eroja näiden jaksojen 
välillä. Yleensä mittaustulokset ovat olleet tasoa alle 1 µT, useimmiten jopa alle 0,1 µT. Yksittäisiä 
isompia arvoja löytyy sekä vapaa-ajan että työajan mittauksista. 

6.2 Vapaa-ajanmittaukset
Vapaa-ajan altistukseen kuuluu kaikki toiminta, joka ei ole työtä. Erilaisia altistusympäristöjä ovat 
kodin yleisaltistus, kodinkonealtistus, vaapaa-ajan aktiviteettialtistus ja matkustusaltistus. Vapaa-
ajan altistus on hyvin erityyppistä erilaisissa ympäristöissä, joten kokonaisaltistusta on vaikea 
arvioida. 

Kokonaisuutta voi arvioida sen mukaan, kuinka paljon ihminen ylipäätään on kotona ja työssä. 
Eniten aikuisella työssä käyvällä ihmisellä kuluu aikaa työssä ja kotona, joten myös tässä 
tutkimuksessa painottuivat kodissa ja työpaikalla tapahtuvat vapaa-ajan mittaukset. 



Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei ole tehty, koska aineisto on puutteellista. Yksilölliset erot 
ovat suuria, esimerkiksi jääkiekko-ottelussa ja konsertissa istumapaikan sijainti vaikuttavat 
huomattavasti tuloksiin. Juoksulenkillä altistuminen riippuu reittivalinnasta. Myös matkustuksessa 
eri kulkuvälineen valinnalla on suuri vaikutus tuloksiin. Junamatkustuksen aikana tehtiin mittauksia 
kaksi kertaa, suurin arvo oli 1,66 µT. Lentokoneessa nousun ja laskun aikana mittausta ei saa tehdä, 
koska kaikki elektroniset laitteet on suljettava. Tästä syystä lentokoneen mittaaminen päätettiin 
jättää tutkimuksen ulkopuolelle. Kokonaisuutena matkustamiseen liittyvä altistumisen mittaaminen 
jäi muutenkin melko puutteelliseksi, koska muun muassa metroja ja raitiovaunuja ei ole tutkittu. 

Joissakin kodinkonealtistuksen mittauksissa mitattiin odotettua suurempia arvoja. Esimerkiksi 
yhdessä ruuanlaittomittauksessa mitattiin vatkaimen käytössä muihin laitteiden käyttötilanteisiin 
verrattuna suuria magneettikenttäarvoja (maksimi 39,3 µT). Vatkainta käytettäessä vyölaukussa 
oleva magneettikenttämittari saattaa olla kuitenkin jopa kiinni mitattavassa laitteesta, joten tällainen 
altistusmittaus ei varmuudella anna luotettavaa kuvaa altistuksesta. 

Kokonaisuutena vapaa-ajan altistustasot jäivät yleensä tasolle (0 – 0,1 µT) alle 0,1 µT. Lähinnä 
yksittäiset kentät aiheuttivat yleistasosta erottuvia suurempia arvoja. 

6.3 Henkilöryhmämittaukset
Henkilöryhmämittaukset aloitettiin neljä vuorokautta kestävänä mittauksena. Näin pitkään 
mittaukseen oli kuitenkin vaikea saada koehenkilöitä. Mittauksesta saatujen kokemusten perusteella 
mittausaika ei saa olla kovin pitkä. Yhden vuorokauden kestävään mittaukseen löytyi koehenkilöitä 
paljon helpommin. 

Osa-aikatyössä työaikainen altistus jää lyhyeksi täyttä työaikaa tekevään kolleegaansa verrattuna 
työn luonteen takia. Toisaalta myös osa-aikatyössä voidaan työtehtävissä käyttää jotakin 
sähkölaitetta, jolloin magneettikenttä, jolle osa-aikainen työntekijä altistuu, voi olla suhteellisen 
suuri. Tämän projektin puitteissa ei ollut mahdollista ottaa erilaisia työaikoja huomioon, mutta ne 
on tarkeä huomioida työaltistusta arvioitaessa. 

Lasten altistusta ei mitattu lainkaan, sillä mittarin käyttö on hankalaa. Koska aikuisille tehdyistä 
mittauksista lähes viidennes epäonnistui, katsottiin lapsille tehtävän mittauksen olevan vielä 
hankalampaa. 

Kaikkien tässä tutkimuksessa tehtyjen altistusmittausten perusteella näyttää sille, että mahdollisia 
magneettikentille altistumista koskevia suosituksia on tulevaisuudessa vaikea soveltaa käytäntöön, 
jos tarkastellaan ihmisten altistumista pitkäaikaismittausten mukaan. Monissa mittauksissa on 
esiintynyt hetkellisiä isompia mittaustuloksia ja mikäli niitä ei rajata mitenkään pois, voidaan 
helpostikin ylittää suositusarvot. Näin ollen altistuksen määrittelyä on tärkeä jatkossa edelleen 
kehittää käytännön tarpeita vastaavaksi. 
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Liite 1
 

Taulukko L.
1.

Sähköyhtiöin mittausten magneettikenttien (µT) jakauma työ- ja vapaa-ajalta. (k on 
keskeytynyt mittaus, u on uusintamittaus, u2 on uusintamittaus)

Mittaus
Työaika

0-0,1 0,1-1 1-10 10-100 100-500 500-1000 >1000
T 1 707 (48,2%) 741 (50,5%) 18 (1,2%) 2 (0,1%) 0 0 0



T 2 709 (46,6%) 792 (52,0%) 19 (1,2%) 3 (0,2%) 0 0 0
T 3 806 (61,2%) 396 (30,1%) 91 (6,9%) 23 (1,7%) 1 (0,1%) 0 0
T 4 1170 (89,4%) 138 (10,6%) 0 0 0 0 0
T 5 336 (24,0%) 1037 (74,2%) 25 (1,8%) 0 0 0 0

T 6 (k) 560 (41,1%) 794 (58,3%) 7 (0,5%) 0 0 0 0
T 6 (u) 630 (43,1%) 528 (36,1%) 288 (19,7%) 11 (0,8%) 3 (0,2%) 1 (0,1%) 0

T 7 865 (60,7%) 250 (17,5%) 234 (16,4%) 76 (5,3%) 0 0 0
T 8 908 (63,9%) 204 (14,3%) 237 (16,7%) 73 (5,1%) 0 0 0
T 9 768 (54,2%) 340 (24,0%) 299 (21,1%) 9 (0,6%) 0 0 0
T 10 612 (43,3%) 318 (22,5%) 466 (33,0%) 17 (1,2%) 0 0 0
T 11 677 (45,0%) 367 (24,4%) 416 (27,7%) 30 (2,0%) 12 (0,8%) 1 (0,1%) 0
T 12 645 (43,8%) 557 (37,8%) 258 (17,5 %) 8 (0,5%) 3 (0,2%) 2 (0,1%) 0
T 13 948 (65,4%) 476 (32,9%) 24 (1,7%) 1 (0,1%) 0 0 0
T 14 560 (39,9%) 837 (59,7%) 5 (0,4%) 0 0 0 0
T 15 348 (24,7%) 411 (29,1%) 637 (45,2%) 11 (0,8%) 2 (0,1%) 1 (0,1%) 0
T 16 239 (17,0%) 378 (26,8%) 698 (49,5%) 76 (5,4%) 12 (0,9%) 6 (0,4%) 1 (0,1%)
T 17 1122 (81,5%) 244 (17,7%) 9 (0,7%) 1 (0,1%) 1 (0,1%) 0 0
T 18 1193 (87,8%) 153 (11,3%) 10 (0,7%) 2 (0,1%) 1 (0,1%) 0 0
T 19 963 (67,3%) 442 (30,9%) 24 (1,7%) 2 (0,1%) 0 0 0

T 20 (k) 541 (56,4%) 416 (43,3%) 3 (0,3%) 0 0 0 0
T 20 (u, k) 224 (55,2 %) 171 (42,1%) 6 (1,5%) 5 (1,2%) 0 0 0
T 20 (u2) 498 (33,5%) 834 (56,2%) 152 (10,2%) 1 (0,1%) 0 0 0

T 21 496 (35,5%) 879 (62,8%) 23 (1,6%) 1 (0,1%) 0 0 0
T 22 660 (46,8%) 716 (50,7%) 34 (2,4%) 1 (0,1%) 0 0 0
T 23 1202 (85,0%) 204 (14,4%) 7 (0,5%) 1 (0,1%) 0 0 0
T 24 1144 (82,1%) 220 (15,8%) 29 (2,1%) 0 0 0 0
T 25 964 (66,9%) 464 (32,2%) 13 (0,9%) 0 0 0 0
T 26 1119 (82,8%) 218 (16,1%) 14 (1,0%) 0 0 0 0
T 27 1215 (85,0%) 210 (14,7%) 4 (0,3%) 0 0 0 0
T 28 1059 (74,7%) 305 (21,5%) 53 (3,7%) 0 0 0 0
T 29 1236 (86,7%) 189 (13,3%) 1 (0,1%) 0 0 0 0
T 30 1247 (88,4%) 164 (11,6%) 0 0 0 0 0

Mittaus
Vapaa-aika

0-0,1 0,1-1 1-10 10-100 100-500 500-1000 >1000
T 1 736 (28,0%) 1769 (67,4%) 118 (4,5%) 1 (0,0%) 0 0 0
T 2 806 (31,4%) 1540 (59,9%) 224 (8,7%) 0 0 0 0
T 3 2351 (84,7%) 421 (15,2%) 3 (0,1%) 0 0 0 0



T 4 1228 (44,1%) 761 (27,3%) 793 (28,5%) 2 (0,1%) 0 0 0
T 5 2123 (78,8%) 571 (21,2%) 0 0 0 0 0

T 6 (k)        
T 6 (u) 2603 (98,9%) 28 (1,1%) 0 0 0 0 0

T 7 2159 (81,0%) 467 (17,5%) 41 (1,5%) 0 0 0 0
T 8 2641 (98,9%) 29 (1,1%) 0 0 0 0 0
T 9 2630 (98,3%) 45 (1,7%) 1 (0,0%) 0 0 0 0
T 10 2498 (93,2%) 180 (6,7%) 2 (0,1%) 0 0 0 0
T 11 2576 (99,5%) 10 (0,4%) 2 (0,1%) 1 (0,0%) 0 0 0
T 12 2457 (93,8%) 159 (6,1%) 1 (0,0%) 2 (0,1%) 0 0 0
T 13 2427 (91,8%) 216 (8,2%) 0 0 0 0 0
T 14 2672 (99,3%) 17 (0,6%) 1 (0,0%) 0 0 0 0
T 15 2602 (97,0%) 67 (2,5%) 13 (0,5%) 0 0 0 0
T 16 1287 (50,0%) 206 (7,7%) 1189 (44,3%) 0 0 0 0
T 17 2624 (96,6%) 89 (3,3%) 1 (0,0%) 1 (0,0%) 0 0 0
T 18 2691 (98,5%) 42 (1,5%) 0 0 0 0 0
T 19 2131 (80,1%) 530 (19,9%) 0 0 0 0 0

T 20 (k)        
T 20 (u, k)        
T 20 (u2) 2327 (89,3%) 279 (10,7%) 1 (0,0%) 0 0 0 0

T 21 2645(98,2%) 48(1,8%) 0 0 0 0 0
T 22 2581 (96,3%) 100 (3,7%) 0 0 0 0 0
T 23 1229 (45,9%) 1440 (53,8%) 9 (0,3%) 0 0 0 0
T 24 1704 (63,1 %) 995 (36,9 %) 0 0 0 0 0
T 25 2599 (98,0%) 47 (1,8%) 4 (0,2%) 1 (0,0%) 0 0 0
T 26 2676 (97,6%) 64 (2,3%) 1 (0,0%) 0 0 0 0
T 27 2506 (94,1%) 157 (5,9%) 0 0 0 0 0
T 28 2628 (98,2%) 47 (1,8%) 0 0 0 0 0
T 29 2523 (94,6%) 143 (5,4%) 0 0 0 0 0
T 30 2303 (85,9%) 378 (14,1%) 0 0 0 0 0

 

Liite 2
 

Taulukko L.2. Metalliteollisuuden mittausten magneettikenttien (µT) jakauma työ- ja vapaa-ajalta. 
(k on keskeytynyt mittaus)

Mittaus
Työaika

0-0,1 0,1-1 1-10 10-100 >100



T 1 1079 (76,2%) 330 (23,3%) 7 (0,5%) 0 0
T 2 1422 (99,0%) 14 (0,9%) 1 (0,1%) 0 0
T 3 1243 (90,5%) 130 (9,4%) 1 (0,1) 0 0
T 4 (k) 1168 (91,8%) 102 (8,0%) 2 (0,2%) 0 0
T 5 691 (52,4%) 614 (46,5%) 15 (1,1%) 0 0
T 6 1355 (93,0%) 46 (3,2%) 27 (1,8%) 28 (1,9%) 2 (0,1%)
T 7 2501 (95,4%) 121 (4,6%) 0 0 0
T 8 1575 (92,5%) 112 (7,1%) 6 (0,4%) 0 0
T 9 1081 (74,6%) 355 (24,5%) 13 (0,9%) 0 0
T 10 1374 (91,1%) 102 (7,4%) 20 (1,5%) 0 0
T 11 570 (40,0%) 854 (59,9%) 1 (0,1%) 0 0
T 12 1300 (94,2%) 70 (5,1%) 10 (0,7%) 0 0
T 13 1043 (88,5%) 136 (8,6%) 0 0 0
T 14 1544 (99,0%) 16 (1,0%) 0 0 0
T 15 1137 (88,1%) 152 (11,8%) 1 (0,1%) 0 0
T 16 3612 (88,3%) 463 (11,3%) 15 (0,4%) 1 (0,0%) 1 (0,0%)
T 17 738 (63,2%) 413 (35,4%) 14 (1,2%) 1 (0,1%) 1 (0,1%)
T 18 178 (9,3%) 1582 (82,7%) 152 (7,9%) 0 0
T 19 960 (79,1%) 251 (20,7%) 2 (0,2%) 0 0
T 20 1119 (92,3%) 94 (7,7%) 0 0 0
T 21 (k) 321 (46,6%) 314 (45,6%) 54 (7,8%) 0 0
T 22 57 (4,4%) 1068 (82,7%) 166 (12,9%) 0 0

Mittaus
Vapaa-aika

0-0,1 0,1-1 1-10 10-100 >100
T 1 2543 (95,0%) 128 (4,8%) 5 (0,2%) 0 0
T 2 2323 (87,5%) 323 (12,5%) 0 0 0
T 3 2648 (97,4%) 70 (2,6%) 0 0 0
T 4 (k) 433 (90,8%) 41 (8,6%) 3 (0,6%) 0 0
T 5 2514 (90,7%) 252 (9,1%) 4 (0,1%) 2 (0,1%) 0
T 6 1680 (63,8%) 943 (35,8%) 10 (0,4%) 1 (0,0%) 0
T 7 1424 (96,9%) 45 (3,0%) 1 (0,1%) 0 0
T 8 2478 (98,4%) 37 (1,5%) 2 (0,1%) 0 0
T 9 2600 (98,4%) 41 (1,5%) 2 (0,1%) 0 0
T 10 705 (25,9%) 2009 (73,9%) 4 (0,2%) 0 0
T 11 2173 (81,5%) 493 (18,5%) 1 (0,0%) 0 0
T 12 2626 (96,8%) 83 (3,1%) 3 (0,1) 0 0
T 13 2696 (92,6%) 216 (7,4%) 1 (0,0%) 0 0



T 14 2343 (92,5%) 186 (7,3%) 3 (0,1%) 0 0
T 15 2692 (96,1%) 103 (3,7%) 7 (0,2%) 0 0
T 16 2925 (98,3%) 50 (1,7%) 1 (0,0%)   
T 17 1286 (53,3%) 1121 (46,4%) 0 0 0
T 18 2127 (97,6%) 52 (2,4%) 1(0,0%) 0 0
T 19 2660 (92,4%) 212 (7,4%) 7 (0,2%) 0 0
T 20 2839 (98,6%) 40 (1,4%) 0 0 0
T 21 (k)      
T 22 2632 (94,0%) 167 (5,9%) 2 (0,1%) 0 0

 

Liite 3
 

Taulukko L.3. Paperiteollisuuden mittausten magneettikenttien (µT) jakauma työ- ja vapaa-ajalta. 
(k on keskeytynyt mittaus)

Mittaus
Työaika Vapaa-aika

0-0,1 0,1-1 1-10 10-100 >100 0-0,1 0,1-1 1-10 10-100 >100

T 1 1134 
(81,8%)

249 
(18%)

4 
(0,3%) 0 0 760 

(28,1%)
1937 

(71,6%) 8 (0,3%) 0 0

T 2 1203 
(86,4%)

170 
(12,2%)

8 
(0,6%)

12 
(0,0%) 0 2367 

(87,7%)
329 

(12,2%)
3 

(0,11%v) 0 0

T 3 1036 
(76,9%)

297 
(22,0%)

11 
(0,8%) 4 (0,3%) 0 2671 

(97,3%)
73 

(2,7%) 0 0 0

T 4 (k) 35 
(19,8%)

142 
(80,2%) 0 0 0      

T 5 (k) 25 
(9,7%)

233 
(90,0%)

1 
(0,4%) 0 0      

T 6 437 
(35,6%)

781 
(63,6%)

10 
(0,8%) 0 0 2838 

(99,1%)
26 

(0,9%) 0 0 0

T 7 551 
(43,5%)

706 
(55,7%)

8 
(0,6%) 1 (0,1%) 1 

(0,1%)
2096 

(74,2%)
728 

(25,8%) 1 (0,0%) 0 0

T 8 (k)           

T 9 (k) 813 
(91,5%)

67 
(7,5%)

9 
(1,0%) 0 0      

T 10 127 
(8,1%)

1414 
(90,6%)

20 
(1,3%) 0 0 997 

(39,4%)
1533 

(60,6%) 1 (0,04%) 0 0

T 11 19 
(1,4%)

1331 
(96,4%)

31 
(2,24%) 0 0 1141 

(42,1%)
217 

(8,0%)
1353 

(49,9%) 0 0

T 12 (k) 1 (1,3%) 75 
(97,4%)

1 
(1,3%) 0 0      

T 13 712 
(49,3%)

694 
(48,1%)

38 
(2,6%) 0 0 1654 

(62,5%)
993 

(37,5%) 1 (0,04%) 0 0



T 14 (k) 215 
(16,5%)

1020 
(78,1%)

70 
(5,4%)

1 
(0,08%) 0 995 

(98,0%)
19 

(1,9%) 1 (0,10%) 0 0

T 15 11 
(1,8%)

575 
(93,3%)

30 
(4,9%) 0 0 3279 

(94,3%)
190 

(5,5%) 7 (0,2%) 0 0

T 16 (k)           

T 17 (k) 195 
(15,2%)

1071 
(83,4%)

18 
(1,4%) 0 0      

T 18 0 1505 
(98,7%)

20 
(1,3%) 0 0 2464 

(96,0%)
100 

(3,9%) 3 (0,1%) 0 0

T 19 342 
(26%)

945 
(71,9%)

28 
(2,1%) 0 0 1921 

(99,1%)
18 

(0,9%) 0 0 0

T 20 342 
(22,8%)

993 
(66,3%)

163 
(10,9%) 0 0 2437 

(93,9%)
157 

(6,1%) 0 0 0

T 21 (k) 558 
(37,4%)

907 
(60,8%)

27 
(1,8%) 0 0 543 

(89,6%) 
62 

(10,2%) 1 (0,2%) 0 0

T 22 119 
(8,2%)

1288 
(88,6%)

46 
(3,2%) 0 0 2410 

(91,3%)
228 

(8,6%) 1 (0,04%) 0 0

Liite 4
 

Taulukko L.
4.

Valmistavan sähköteollisuuden mittausten magneettikenttien (µT) jakauma työ- ja 
vapaa-ajalta. (k on keskeytynyt mittaus, e on epäonnistunut mittaus)

Mittaus
Työaika Vapaa-aika

0-0,1 0,1-1 1-10 10-100 >100 0-0,1 0,1-1 1-10 10-100 >100
T 1 (e)           
T 2 (e)           

T 3 (k) 136 
(35,3%)

243 
(63,1%)

6 
(1,6%) 0 0 0 0 0 0 0

T 4 (e)           

T 5 293 
(21,1%)

1011 
(72,9%)

69 
(5,0%)

14 
(1,0%) 0 1433 

(53,0%) 3 (0,1%) 1267 
(46,8%)

2 
(0,1%) 0

T 6 (e)           

T 7 (k) 363 
(33,0%)

674 
(61,3%)

62 
(5,6%) 0 0 47 

(58,8%)
33 

(41,3%) 0 0 0

T 8 (e)           

T 9 51 
(3,6%)

1254 
(90,0%)

50 
(3,6%)

44 
(3,1%) 0 2383 

(88,5%)
207 

(7,7%)
103 

(3,8%) 0 0

T 10 (e)           

T 11 (k) 416 
(43,0%)

545 
(56,4%)

6 
(0,6%) 0 0 510 

(45,4%)
549 

(48,8%)
65 

(5,8%) 0 0

T 12 709 
(54,5%)

574 
(44,2%)

17 
(1,3%) 0 0 2378 

(85,2%) 5 (0,2%) 409 
(14,6%) 0 0



T 13 614 
(36,5%)

1064 
(63,3)

3 
(0,2%) 0 0 2318 

(96,1%)
93 

(3,9%) 0 0 0
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