
1. Johdanto  

Uusi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetus (294/2002) 'ionisoimattoman säteilyn väestölle 
aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta' on tullut voimaan 1.5.2002. STM:n asetus perustuu 
Euroopan unionin neuvoston suositukseen vuodelta 1999, sekä ICNIRP:n (International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ohjearvoihin (Euroopan unionin neuvosto 
1999, ICNIRP 1998). Uudessa asetuksessa vahvistetaan enimmäisarvot ultraviolettisäteilylle, 
radiotaajuiselle säteilylle ja lasersäteilylle sekä suositusarvot pientaajuisille sähkö- ja 
magneettikentille. Asetus koskee ainoastaan väestön altistumista. Työntekijöiden osalta on edelleen 
voimassa STM:n päätös (1474/1991), joka asettaa enimmäisarvot muille paitsi pientaajuisille 
kentille.  

Ennen tätä asetusta Suomessa ei ole ollut säädöstä siitä, minkälaisille pientaajuisille sähkö- ja 
magneettikentille väestö saa altistua. Vuodesta 1999 lähtien on sovellettu ohjeellisesti lähinnä 
Euroopan unionin neuvoston julkaisemaa suositusta väestön sähkömagneettisille kentille (0 Hz - 
300 GHz) altistumisen arvioimisessa.  

Asetuksessa tai sen perusteluosassa ei ole otettu kantaa siihen, miten asetusta sovelletaan 
tulevaisuudessa sähkön siirto- ja jakelujärjestelmien osalta esimerkiksi uusia johtoja rakennettaessa 
tai vanhojen johtojen lähelle rakennettaessa. Kuitenkin voimajohtojen alla on mitattu arvoja, jotka 
ylittävät pitkäaikaisen altistumisen suositusarvon 5 kV/m, mutta eivät ylitä arvoa 15 kV/m, joka on 
määritelty altistukselle, mikä ei kestä merkittävää aikaa.  

Mielenkiinto sähköjärjestelmien aiheuttamista kentistä on lisääntynyt asetuksen valmistumisen 
myötä. On katsottu tarpeelliseksi koota STM:n uuden asetuksen käytäntöönpanon tueksi tietopaketti 
asetuksen merkityksestä sähkön siirto- ja jakelujärjestelmissä.  

Tietopaketti on kirjoitettu viranomaisille esimerkiksi ympäristökeskusten ja läänin 
terveystarkastajien käyttöön. Tavoitteena oli, että se soveltuu myös toiminnanharjoittajien 
(esimerkiksi sähköyhtiöiden) käyttöön. Tietopaketista on tuotettu myös WWW-muotoinen aineisto.  

Tietopaketti sisältää muun muassa sähkönsiirto- ja jakelujohtojen sähkö- ja magneettikentät, 
rakennusten sähkö- ja magneettikentät sekä kodin laitteiden kentät. Kenttien mittaaminen ja 
laskenta esitetään varsin yleisellä tasolla.  

Kiinteistömuuntamot käsitellään vain suppeasti, sillä Säteilyturvakeskus on julkaissut erillisen 
ohjeen rakennusten kenttien mittaamisesta (Liite 1). Tämä ohje käsittelee varsin kattavasti 
kiinteistömuuntamoiden kenttien mittaamista. Tietopaketissa on käytetty hyväksi TTY:n 
aikaisempia mittaus- ja laskentatuloksia.  

 

 

 



YDINASIAT  
 
Johdanto  

• Uusi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetus (294/2002) 'ionisoimattoman 
säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta' on astunut voimaan 
1.5.2002.  

• Asetuksessa vahvistetaan enimmäisarvot ultraviolettisäteilylle, radiotaajuiselle 
säteilylle ja lasersäteilylle sekä suositusarvot pientaajuisille sähkö- ja 
magneettikentille.  

• Tämä tietopaketti on koottu STM:n uuden asetuksen käytäntöönpanon tueksi 
asetuksen merkityksestä sähkön siirto- ja jakelujärjestelmissä.  

 


