
8 Tulevaisuuden näkymät  

Voimajohtojen osalta on jo nykyisin varsin hyvä kuva siitä, minkälaisia kenttiä niiden lähellä 
esiintyy ja miten niitä voidaan laskea ja mitata. Myös menetelmät kenttien pienentämiseksi 
tunnetaan, mutta niiden soveltaminen on varsinkin olemassa olevien rakenteiden ja laitteiden 
aiheuttamien magneettikenttien tapauksessa useimmiten tavattoman vaikeaa ja kallista. 
Tulevaisuudessa asetuksen keskeisin vaikutus on ehkä se, että avojohtojen suunnittelulle on 
käytössä selkeät suositusarvot, joita myös viranomaiset voivat hyödyntää suunnittelussa ja 
kaavoituksessa. Lisäksi toivottavaa on, että julkisen sanan yleinen tietämys paranee asetuksen 
myötä ja sen kautta epäselvyydet ja väestön turhat huolet vähenevät.  

Kiinteistömuuntamoiden asuntoihin aiheuttamien kenttien osalta tilanne on vähän haastavampi. 
Näitä kenttiä ei voida yhtä helposti laskea kuin voimajohtojen kenttiä, joten ainut tapa selvittää 
perusteellisesti asetuksen suositusarvojen ylittymisiä on tehdä mittauksia. Tähän mennessä on 
kuitenkin kerätty jo varsin laajasti tietoa kiinteistömuuntamoiden kentistä ja siitä, miten paljon 
väestö näille kentille altistuu. Asiaa on tutkittu muun muassa arvioimalla sitä, miten paljon asuntoja 
on kiinteistömuuntamojen välittömässä läheisyydessä ja minkälaisia kenttiä esiintyy erilaisten 
kiinteistömuuntamojen lähellä sijaitsevissa tiloissa. Myös kenttien vähentämismenetelmiä on paljon 
kehitetty.  

Vakiintuneita menetelmiä kiinteistömuuntamoiden asuntoihin aiheuttamien kenttien mittaamiseen 
ei ole aikaisemmin ollut, mutta Säteilyturvakeskus on julkaissut uuden ohjeen rakennusten kenttien 
mittaamisesta (Jokela 2003), joka huomattavasti helpottaa jatkossa yhtenäisten mittauskäytäntöjen 
kehittymistä.  

Kokonaisuudessaan vaikuttaa siltä, että tulevaisuudessa sähkö- ja magneettikentät otetaan entistä 
enemmän huomioon sähköjärjestelmän rakenteiden ja laitteiden suunnittelussa.  

Asetuksen perustana olevat tieteelliset tutkimukset etenevät jatkuvasti ja myös Maailman 
terveysjärjestö (WHO) tekee uusien tutkimustuloksien perusteella tarvittaessa kannanottoja kenttien 
terveysvaikutuksista. Seuraava WHO:n kannanotto kenttien terveysvaikutuksista näillä näkymin 
julkaistaan muutaman vuoden kuluttua.  

Mikäli tutkimuspuolella todetaan jotain uusia terveysvaikutuksia, ne aiheuttavat paineita päivittää 
myös suosituksia niin Euroopan Unionin kuin Suomenkin tasolla. Tällä hetkellä kuitenkaan ei ole 
mitään viitteitä siitä, että parhaillaan voimassa olevat sähköjärjestelmää koskevat suositusarvot 
olisivat muuttumassa lähitulevaisuudessa. 
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• Voimajohtojen osalta on jo nykyisin varsin hyvä kuva siitä, minkälaisia kenttiä 
niiden lähellä esiintyy ja miten niitä voidaan laskea ja mitata.  

• Tulevaisuudessa asetuksen keskeisin vaikutus on ehkä se, että avojohtojen 
suunnittelulle on käytössä selkeät suositusarvot, joita myös viranomaiset voivat 
hyödyntää suunnittelussa ja kaavoituksessa.  

• Kiinteistömuuntamoiden asuntoihin aiheuttamia kenttiä ei voida helposti laskea, 
joten ainut tapa selvittää perusteellisesti asetuksen suositusarvojen ylittymisiä on 
tehdä mittauksia. Kuitenkin on jo kerättynä varsin laajasti tietoa 
kiinteistömuuntamoiden kentistä ja siitä, miten väestö näille kentille altistuu.  

• Säteilyturvakeskus on julkaissut uuden ohjeen rakennusten kenttien mittaamisesta 
(Jokela 2003).  

• Ei ole viitteitä siitä, että parhaillaan voimassa olevat sähköjärjestelmää koskevat 
suositusarvot olisivat muuttumassa lähitulevaisuudessa.  

 


