
3 Yhteenveto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta 
(294/2002) 'ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman 
altistuksen rajoittamisesta'  

Tähän lukuun on poimittu pientaajuisia sähkö- ja magneettikenttiä (enintään 100 kHz) koskevia 
keskeisiä kohtia sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta (294/2002) ionisoimattoman säteilyn 
väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta ja sen perusteluosasta (Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus 294/2002, Sosiaali- ja terveysministeriön NIR-asiantuntijaryhmän muistio 
2002). Sisältöä on pyritty tiivistämään ja selkiyttämään. Altistuslähteet käsitellään myöhemmissä 
luvuissa.  

3.1 Asetuksen lähtökohdat  

Aikaisemmin ionisoimattoman säteilyn altistuksen enimmäisarvot radiotaajuiselle säteilylle, 
lasersäteilylle ja ultraviolettisäteilylle on vahvistettu säteilylain (592/1991) 43 §:n nojalla annetulla 
sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä (1474/1991). Tässä päätöksessä radiotaajuista säteilyä 
koskevat enimmäisarvot on porrastettu sen mukaan, tapahtuuko altistuminen valvotuissa 
olosuhteissa (työntekijät, ns. ammatillinen altistus) tai valvomattomissa olosuhteissa julkisilla ja 
niihin verrattavilla paikoilla sekä yksityisillä alueilla (väestö).  

Uusi STM:n asetus (294/2002) korvaa aikaisemman päätöksen väestöaltistuksen osalta. Niiltä osin 
kuin vanhan päätöksen (1474/1991) enimmäisarvot koskevat valvotuissa olosuhteissa toimivia 
työntekijöitä, ne pysyvät toistaiseksi voimassa. Euroopan unionin piirissä valmistellaan työelämän 
fysikaalisia haittatekijöitä koskevia direktiivejä, jotka tulevat mahdollisesti sisältämään myös 
ionisoimattoman säteilyn enimmäisarvot. Suomessa arvioidaan todennäköisesti ammatillisen 
altistuksen rajoittamiskriteerit viimeistään silloin, kun työelämän fysikaalisia haittatekijöitä koskeva 
yleiseurooppalainen sääntely on valmistunut.  

STM:n asetuksen valmistelussa on käytetty uusimpia kansainvälisiä kannanottoja 
ionisoimattomasta säteilystä väestölle aiheutuvan altistuksen rajoittamiseksi. Keskeisessä osassa on 
ollut Euroopan unionin neuvoston suositus (1999/519/EY) väestön 0 - 300 gigahertsin (GHz) 
sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta (Euroopan unionin neuvosto 1999). Tämä 
suositus pohjautuu YK:n tunnustaman alan kansainvälisen asiantuntijatoimikunnan ICNIRP:n 
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelemiin altistumisen 
perusrajoituksiin sekä niiden noudattamisen mahdollistaviin viitearvoihin ICNIRP:n esityksessä 
(ICNIRP 1998). Perusrajoituksilla tarkoitetaan arvoja, joita ei voida käytännön tilanteissa mitata 
(fysikaalisia suureita). Varsinaiset mitattavat suureet ovat viitearvoja. STM:n asetuksessa 
viitearvoja kutsutaan joko enimmäisarvoiksi tai suositusarvoiksi. Enimmäisarvot ovat luonteeltaan 
velvoittavia ja suositusarvot ovat luonteeltaan ohjaavia. Pientaajuisten (alle 100 kHz) kenttien osalta 
asetus sisältää vain suositusarvoja.  

Vanhat säännökset ionisoimattomasta säteilystä eivät sisällä alle (enintään) 100 kHz sähkö- ja 
magneettikenttiä. Kansainvälisiin suosituksiin nojautuen uudessa STM:n asetuksessa on esitetty 
suositusarvot enintään 100 kHz sähkö- ja magneettikentistä aiheutuvan altistuksen rajoittamiseksi. 
Tämä on tuonut uutena sääntelyn piiriin sähkölaitteiden ja -johtojen aiheuttamat pientaajuiset 
kentät. Asetuksen enimmäisarvot koskevat yli 100 kHz sähkömagneettisia kenttiä, 
ultraviolettisäteilyä ja lasersäteilyä.  



Kansainvälisten asiantuntijaelinten kannanottojen lisäksi on asetuksen valmistelussa käytetty 
ionisoimattoman säteilyn turvallisuutta koskevia tieteellisiä alkuperäisjulkaisuja sekä 
kirjallisuuskatsauksia, jotka on julkaistu aikakauskirjoissa tai esimerkiksi WHO:n Environmental 
Health Criteria -sarjassa. Lisäksi on käytetty kotimaisia tutkimusaineistoja ja esimerkiksi viitteitä 
(Verkasalo 1996, Ahlbom ym. 1993, Jokela 2000, Korpinen 2000, Korpinen ym. 1995, ICNIRP 
1998, ICNIRP 2002).  

Edustava ulkomainen aineisto biologisista vaikutuksista löytyy myös Ison-Britannian 
säteilyturvallisuuskeskuksen NRPB:n (National Radiological Protection Board) julkaisusta (NRPB 
2001).  

STM:n asetuksen tarkoitus on ionisoimattoman säteilyn aiheuttamien terveydellisten 
haittavaikutusten ehkäiseminen ja rajoittaminen. Enimmäisarvot ja suositusarvot eivät takaa 
kehonsisäisesti asennetun herkän sähköisen laitteen, kuten sydämentahdistimen, 
häiriintymättömyyttä. Tällaisten laitteiden kohdalla on syytä tarkoin noudattaa laitekohtaisten 
ohjeiden mukaista varovaisuutta.  

3.2 Asetuksen biologinen tausta  

STM:n asetuksen biologinen tausta perustuu samoihin lähtökohtiin kuin ICNIRP:n ja EU:n 
suositukset. Näiden suositusten perustana on, että ne suojaavat kaikilta riittävän hyvin tunnetuilta 
sähkö- ja magneettikenttien haittavaikutuksilta. Tällaisia vaikutuksia alle 100 kHz:n kentille ovat: 
hermo- ja lihassolujen stimuloituminen kudoksiin indusoituvan sähkövirran vaikutuksesta sekä 
hyvin pinnalliset ihovaikutukset, jotka aiheutuvat pienistä kipinäpurkauksista ja ihokarvojen 
liikkumisesta hyvin voimakkaassa pientaajuisessa sähkökentässä.  

Tutkimuksissa on saatu viitteitä, että erilaisia biologisia vaikutuksia voisi esiintyä selvästi 
pienemmilläkin altistumistasoilla kuin mitä ICNIRP:n ja EU:n suosittelemat arvot ovat. 
Soluviljelmäkokeissa on havaittu sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamia muutoksia solujen 
toiminnoissa, ja joissakin eläinkokeissa on esiintynyt viitteitä karsinogeenisuudesta (kyky tai 
taipumus aiheuttaa syöpää). Epidemiologisissa tutkimuksissa on saatu viitteitä, että lasten 
leukemiaa voisi esiintyä hieman normaalia enemmän silloin, kun magneettikentän vuontiheys on 
asunnossa yli 0,4 mikroteslaa (µT). Maailman terveysjärjestön WHO:n kansainvälinen 
syöväntutkimuskeskus IARC (International Agency for Cancer Research) on todennut, että 
pitkäaikainen oleskelu asuinympäristössä yli 0,4 µT magneettikentässä saattaa aiheuttaa lapsilla 
syöpää (leukemia). Toisin sanoen 50 Hz magneettikentät ovat mahdollisesti syöpää aiheuttavia 
edellä mainitussa altistuksessa (IARC:n 2B luokitus).  

IARC luokittelee syöpävaarallisuutta neljään eri luokkaan. Ryhmään yksi kuuluvat ihmiselle syöpää 
aiheuttavat aineet tai altistusolosuhteet. Tällaisia altisteita ovat esimerkiksi asbesti ja 
ultraviolettisäteily. Luokkaan kaksi kuuluvat alaryhmät 2A (todennäköisesti syöpää aiheuttavat 
altisteet) ja 2B (mahdollisesti syöpää aiheuttavat altisteet). 2B ryhmään kuuluvat esimerkiksi noki, 
kahvi ja pakokaasu, pientaajuisten magneettikenttien lisäksi. Luokkaan 3 kuuluvat altisteet, joita ei 
ole luokiteltu karsinogeenisuuden mukaan. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi tee, pientaajuiset 
sähkökentät ja staattiset magneettikentät. Luokkaan 4 kuuluvat altisteet, jotka eivät todennäköisesti 
ole ihmiselle syöpää aiheuttavia. STM:n asetusta valmistellessa IARC:n kannanotto 
magneettikenttien osalta on otettu huomioon osana päätöksentekoa.  

Jos Suomessa näille kentille altistuva väestömäärä suhteutetaan mahdolliseen riskin lisäykseen, jota 
ei kuitenkaan ole epidemiologisesti pätevästi voitu osoittaa, saattaisi se merkitä muutaman lapsen 



sairastumista leukemiaan kymmenen vuoden aikana. Kuitenkaan sellaista biologista 
vaikutusmekanismia, jolla magneettikenttien mahdollinen karsinogeenisuus olisi selitettävissä, ei 
tunneta.  

STM:n asetus noudattaa EU:n suositusta eräin poikkeuksin. Merkittävän ajan kestävässä 
altistuksessa suositusarvot ovat 1999/519 EY-asiakirjan mukaisia. Muuhun kuin merkittävän ajan 
kestävään altistumiseen sovellettavat arvot ovat EU:n suosittelemia periaatteita seuraten lievempiä. 
Altistuksen ollessa ei merkittävä käytetään sähkökentille kerrointa 3 ja magneettikentille kerrointa 
5. Arvot on valittu siten, että ICNIRP:n ammatillisen altistumisen ohjearvoja ei merkittävästi 
ylitetä. Lisäksi laajakaistaisia sähkö- ja magneettikenttiä koskeviin EU-suosituksen kohtiin on tehty 
teknisluonteisia muutoksia. Muutoksista tärkein on laajakaistaisen magneettikentän määrittäminen 
ns. painotetun huippuarvon menetelmällä (Jokela 2003).  

Asetuksessa on esitetty suositusarvot myös kapasitiivisen purkausvirran tehollisarvoille. 
Kapasitiivisella purkausvirralla tarkoitetaan sähkökentässä olevasta varautuneesta henkilöstä 
maadoitettuun kappaleeseen ja sähkökentässä olevasta kappaleesta ihmiseen kipinäpurkauksen tai 
kosketuksen kautta johtuvan virran tehollisarvoa yhden sekunnin aikana.  

Esimerkiksi voimajohdon sähkökentässä voi esiintyä pieniä sähköpurkauksia kosketettaessa maasta 
eristettyä isokokoista metallinkappaletta kuten kumipyörillä varustettua autoa. Ilmiö on 
samankaltainen kuin kosketettaessa kuivalla ilmalla staattisella sähköllä varautunutta kappaletta 
eikä ole terveydelle haitallinen.  

3.3 Taloudelliset vaikutukset  

STM:n asetuksen uudet suositusarvot eivät aiheuta olemassa oleviin laitteistoihin, laitteisiin tai 
asennuksiin kohdistuvia uusinvestointitarpeita. Suositusarvot enintään 100 kHz sähkö- ja 
magneettikentille voivat vaikuttaa voimajohtojen suunnitteluperusteisiin. Tehtyjen mittausten 
mukaan suositusarvojen ylityksiä olemassa olevien johtojen kohdalla ei yleensä esiinny. Ainoastaan 
400 kV johtojen alla mittausten mukaan noin 30 prosentilla pylväsväleistä merkittävän ajan 
sähkökentän altistusraja 5 kV/m voi ylittyä.  

Magneettikenttien osalta yksittäisiä suositusarvojen ylityksiä voidaan kohdata vanhoissa 
kiinteistömuuntamoissa, jos muuntamo on sijoitettu asunnon alle tai seinän taakse. 
Säteilyturvakeskus on mitannut joitakin suhteellisen korkeita kentänvoimakkuusarvoja ja suositellut 
altistuksen rajoittavia teknisiä toimenpiteitä. Säteilyturvakeskuksen tietojen mukaan osassa näistä 
on omaehtoisesti käynnistynyt toimenpiteitä altistumisen pienentämiseksi.  

Asetus ei myöskään aiheuta julkiselle taloudelle välittömästi osoitettavia taloudellisia vaikutuksia. 
Kuitenkin on huomioitava se, että varsinkin sähkö- ja magneettikenttien mittaukset ja niihin 
perustuvat altistustason määritykset vaativat korkeatasoista, jopa tieteellisen tason 
ongelmankäsittelytaitoa. Tällainen vaatii myös taloudellisia panostuksia niin valvontaan kuin sitä 
tukevaan tutkimukseenkin.  

3.4 Asetuksessa (294/2002) esitetyt suositusarvot enintään 100 kHz taajuisille 
sähkö- ja magneettikentille  

Asetuksen pykälässä 5 on esitetty suositusarvoja, jotka on tarkoitettu sovellettavaksi enintään 100 
kHz sähkö- ja magneettikenttiä aiheuttavia laitteita ja laitteistoja suunniteltaessa, sijoitettaessa ja 
käytettäessä silloin, kun väestön altistumisaika näille kentille on merkittävä.  



Staattisen magneettikentän vuontiheyden suositusarvo on 40 mT koko kehon jatkuvalle 
altistukselle. Sähkö- ja magneettikenttien aiheuttaman kehoon indusoituvan virrantiheyden 
suositusarvot on esitetty taulukossa 3.1.  

Taulukko 3.1. Enintään 100 kHz sähkö- ja magneettikentät. Sähkö- ja magneettikenttien 
aiheuttaman kehoon indusoituvan virrantiheyden tehollisarvon suositusarvot. 

 
Taajuusalue Virrantiheys (pää ja vartalo) (mA/m2) 

- 1 Hz 8 
1 Hz - 4 Hz 8/f 
4 Hz -1 kHz 2 

1 kHz - 100 kHz f/500 

1. Taajuus f sijoitetaan laskentakaavaan hertseinä (Hz).  
2. Virrantiheys tarkoittaa keskimääräistä virrantiheyden arvoa sellaista ympyrän muotoista 

pinta-alkiota kohden, jonka pinta-ala on 1 cm2.  
3. Virrantiheyden huippuarvo saadaan kertomalla tehollisarvo luvulla .  
4. Virrantiheyden suositusarvoja voidaan soveltaa enintään 100 kHz taajuuksilla pulssimaisiin 

ja laajakaistaisiin virtoihin seuraavasti: Kehoon indusoituvan virrantiheyden painotetun 
huippuarvon ja suositusarvon suhde R saadaan kaavasta:  

 
missä t on aika,  
 n on taajuuskomponentin järjestysluku taajuuteen 50 Hz verrattuna (n=1, 2, 3...),  
 Jn on virrantiheyden taajuuskomponentin tehollisarvo,  
 fn on vastaava taajuus, 

 vastaava vaihekulma ja  

 JSA,n on taulukossa 3.1 esitetty virrantiheyden suositusarvo, jota voidaan 
likimääräisesti kuvata funktiolla  

 

 
missä vakio K=2 mA/m2 on virrantiheyden suositusarvo pienillä taajuuksilla fn << fc ja fc = 

1000 Hz on rajataajuus, jonka yläpuolella suositusarvo kasvaa lineaarisesti 
taajuuden funktiona.  

Painotusfunktion vaihekulma saadaan yhtälöstä  

 

Altistumissuhteen R keskiarvo 10 minuutin aikajaksolla ei saa ylittää arvoa 1.  



Taulukossa 3.2 on esitetty suositusarvot sähkö- ja magneettikenttien voimakkuuksien 
tehollisarvoille ja taulukossa 3.3 suositusarvot kapasitiivisen purkausvirran tehollisarvoille.  

Taulukko 3.2. Enintään 100 kHz sähkö- ja magneettikentät. Suositusarvot sähkö- ja 
magneettikenttien voimakkuuksien tehollisarvoille. 

 

Taajuusalue Sähkökentänvoimakkuus 
(V/m) 

Magneettikentän 
voimakkuus (A/m) 

Magneettivuontiheys 
(µT) 

- 1 Hz - 3,2× 104 4,0×104

1 - 8 Hz 10 000 3,2 × 104/f 2 4,0×104/f 2

8 - 25 Hz 10 000 4000/f 5000/f 
0,025-0,8 

kHz 250×103/f 4000/f 5000/f 

0,8-3 kHz 250×103/f 5 6,25 
3-100 kHz 87 5 6,25 

1. Taajuus f sijoitetaan laskentakaavaan hertseinä (Hz).  
2. Sähkö- ja magneettikentän voimakkuuden huippuarvo saadaan kertomalla sen tehollisarvo 

luvulla .  
3. Sähkö- ja magneettikenttien suositusarvoja voidaan soveltaa enintään 100 kHz taajuuksilla 

pulssimaisiin ja laajakaistaisiin kenttiin seuraavasti: Kentänvoimakkuuden painotetun 
huippuarvon ja suositusarvon suhde saadaan kaavasta  

 
missä t on aika, 
 n on taajuuskomponentin järjestysluku taajuuteen 50 Hz verrattuna (n=1, 2, 3...),  
 An on sähkö- tai magneettikentän taajuuskomponentin tehollisarvo,  
 fn on vastaava taajuus, 

 vastaava vaihekulma ja  

 ASA,n on taulukossa 3.2 esitetty kentänvoimakkuuden suositusarvo, jota voidaan 
likimääräisesti kuvata funktiolla 

 
missä vakio K on sähkökentän voimakkuuden (K=87 V/m), magneettikentän 

voimakkuuden (K=5 A/m) tai magneettivuontiheyden (6,25 µT) suositusarvo 
suurilla taajuuksilla fn >> fc. fc on rajataajuus, jonka alapuolella suositusarvo kasvaa 
lineaarisesti taajuuden funktiona. Sähkökentälle fc=3000 Hz ja magneettikentälle 
fc=800 Hz.  

Painotusfunktion vaihekulma saadaan yhtälöstä  



 

Altistumissuhteen R keskiarvo 10 minuutin aikajaksolla ei saa ylittää arvoa 1.  

Taulukko 3.3. Enintään 100 kHz taajuiset sähkö- ja magneettikentät. Suositusarvot kapasitiivisen 
purkausvirran tehollisarvoille. 

 
Taajuusalue Purkausvirta (mA) 

- 2,5 kHz 0,5 
2,5 kHz - 100 kHz 0,2×10-3f 

1. Taajuus f sijoitetaan laskentakaavaan hertseinä (Hz).  
2. Purkausvirta tarkoittaa yhden sekunnin aikana laskettua virran tehollista arvoa.  

Jos kehoon kohdistuvaa virrantiheyttä ei voida luotettavasti arvioida, sovelletaan sähkö- ja 
magneettikenttien voimakkuuksien osalta taulukon 3.2 ja kapasitiivisen purkausvirran osalta 
taulukon 3.3 suositusarvoja.  

Jos altistuminen alle 100 kHz sähkö- ja magneettikentälle ei kestä merkittävää aikaa, sovelletaan 
taulukon 3.1 mukaisia virrantiheyden suositusarvoja viisinkertaisina.  

Jos altistuminen muulle kuin staattiselle magneettikentälle ei kestä merkittävää aikaa eikä kehoon 
kohdistuvaa virrantiheyttä voida luotettavasti arvioida, sovelletaan taulukon 3.2 mukaisia 
magneettikentän suositusarvoja viisinkertaisina. Jos altistuminen sähkökentälle ei kestä merkittävää 
aikaa eikä kehoon kohdistuvaa virrantiheyttä voida luotettavasti arvioida, sovelletaan taulukon 3.2 
mukaisia sähkökentän suositusarvoja kolminkertaisina.  

3.5 Asetuksessa (294/2002) esitetyt suositusarvot pientaajuisten laajakaistaisten 
kenttien osalta  

Jos altistuminen aiheutuu pienitaajuisesta laajakaistaisesta sähkö- tai magneettikentästä (enintään 
100 kHz), voidaan altistumisen määrittämisessä soveltaa edellä esitetyissä taulukoissa 3.1 (selitys 4) 
ja 3.2 (selitys 3) esitettyjä menettelyjä. Jos altistuminen laajakaistaiselle sähkö- tai 
magneettikentälle ei kestä merkittävää aikaa eikä kehoon kohdistuva virrantiheys ole luotettavasti 
arvioitavissa, sovelletaan taulukon 3.2 mukaisia suositusarvoja.  

Altistumista määritettäessä ei oteta huomioon yksittäisiä sähkölaitteen verkkoon kytkennästä 
aiheutuvia virran ja jännitteen muutoksia eikä niihin verrattavia satunnaisia nopeasti ohimeneviä 
virran ja jännitteen muutoksia sähköverkossa.  



 

 

YDINASIAT  
 
Yhteenveto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta (294/2002) "ionisoimattoman 
säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta"  

• Asetuksen valmistelussa on käytetty uusimpia kansainvälisiä kannanottoja 
ionisoimattomasta säteilystä väestölle aiheutuvan altistuksen rajoittamiseksi.  

• Kansainvälisten asiantuntijaelinten kannanottojen lisäksi asetuksen valmistelussa 
on käytetty ionisoimattoman säteilyn turvallisuutta koskevia tieteellisiä 
alkuperäisjulkaisuja sekä kirjallisuuskatsauksia.  

• Enimmäisarvot ja suositusarvot eivät takaa kehonsisäisesti asennetun herkän 
sähköisen laitteen, kuten sydämentahdistimen, häiriintymättömyyttä.  

• ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 
ohjearvojen ja EU:n (Euroopan unionin neuvoston) suosituksen perustana on, että 
ne suojaavat kaikilta riittävän hyvin tunnetuilta pientaajuisten sähkö- ja 
magneettikenttien haittavaikutuksilta, kuten hermo- ja lihassolujen 
stimuloitumiselta kudoksiin indusoituvan sähkövirran vaikutuksesta sekä hyvin 
pinnallisilta ihovaikutuksilta.  

• STM:n asetus noudattaa EU:n suositusta eräin poikkeuksin. Muuhun kuin 
merkittävän ajan kestävään altistumiseen sovellettavat arvot ovat EU:n 
suosittelemia periaatteita seuraten lievempiä.  

• Asetuksen uudet suositusarvot eivät aiheuta olemassa oleviin laitteistoihin, 
laitteisiin tai asennuksiin kohdistuvia uusinvestointitarpeita. Asetus ei myöskään 
aiheuta julkiselle taloudelle välittömästi osoitettavia taloudellisia vaikutuksia.  

• Asetuksen mukaan väestön altistuksen suositusarvot käyttötaajuisille (50 Hz) 
sähkökentälle on 5 kV/m ja magneettikentälle 100 µT, kun altistuminen kestää 
merkittävän ajan. Kun altistus ei kestä merkittävää aikaa, arvot ovat 15 kV/m ja 
500 µT. Työntekijöiden osalta on edelleen voimassa STM:n päätös (1474/1991), 
joka asettaa enimmäisarvot muille paitsi pientaajuisille kentille.  

 


