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ILKKA Wasaline teki matkustajaen-
nätyksen Uumaja–Vaasa-lähdöllä 2. 
heinäkuuta.
Laivalla matkusti 846 matkustajaa, 
mikä on M/S Wasa Expressin matkus-

tajaennätys yksittäisellä matkalla.
Wasaline nosti kesäkuun alkupuolella 
Wasa Expressin kapasiteettia 800:sta 
850:een matkustajaan vastatakseen 
sesonkiajan kovaan kysyntään.

Wasaline teki yhden lähdön matkustaja-
ennätyksen heinäkuun alussa

Pasi Ala-Mieto ei pidä nykyisiä laboratoriotestejä luotettavana, sillä säteily voi heitellä paikan mukaan. – 24/7 kertyvä kumulatiivinen säteilyarvo voi olla mieletön, hän toteaa. Cellraid on julkaisemassa 
karttaa, johon on mitattu kotimaisten operaattoreiden säteilymääriä eri puolelta maata. KUVA: TOMI KOSONEN

PASI LAPINKANGAS
ILKKA Kännyköiden merkitys 
nykypäivän ihmiselle on yhä 
suurempi. Puhuminen on enää 
vain pieni osa puhelimen käyt-
tötarkoituksista.

Älypuhelinten käyttö perus-
tuu vahvasti erilaisten sovellus-
ten pohjalle. Kurikkalaisen Pa-
si Ala-Miedon mukaan sovel-
lukset ovat kellon ympäri yh-
teydessä tukiasemien kanssa. 
Puhelimesta lähtevä säteily voi 
olla moninkertaisesti suurem-
paa kuin siihen saapuva.

Ala-Mieto on huolissaan siitä, 
että sovelluksista säteilevä pu-
helin kulkee taskussa aamusta 
iltaan. Huonon kentän alueella 
säteilyarvot voivat ylittyä reilusti.

– Puhelin on jatkuvasti muka-

na, 1–2 millin päästä ihosta tai su-
kupuolielimistä. Kellään ei ole 
tietoa, mitä uusien palveluiden 
säteily saa aikaan.

Puhelimen säteilyturvallisuut-
ta mitataan SAR-arvolla, joka ku-
vaa radioaallosta kehoon imey-
tyvää lämpöä. Korkein sallittu 
arvo on 2 W/kg. Säteilyn hait-
tavaikutuksista ei ole saatu tie-
teellistä näyttöä, lukuisista tut-
kimuksista huolimatta.

Ala-Miedon mukaan säteily-
mittaukset eivät vastaa nykyistä 
älypuhelinten käyttöä, sillä mit-
taukset keskittyvät puheluiden 
aikana välittyvään säteilyyn. Pu-
helimien vastaanottamaa ja lä-
hettämää muuta dataa ei oteta 
huomioon.

– Tänä päivänä muun datan 
osuus on 90–95 prosenttia. Kän-
nykkä itsessään on suurin sätei-
lyn lähde, Ala-Mieto painottaa.

Ala-Mieto perustaa tiedot uu-
teen sovellukseen, joka mittaa 
säteilyä matemaattisen algorit-
min avulla. Sovellus on oululai-
sen Cellraidin käsialaa. Sovellus 
on kehitelty ja todennettu huip-
putason SAR-laboratoriossa Ou-
lussa. Ala-Mieto vastaa yrityksen 
markkinoinnista ja operoinnis-
ta.

Android-puhelimeen ladatta-
va sovellus mittaa kännykkään 
saapuvaa ja siitä lähtevää sätei-
lyä sekä Wi-Fi-verkkoa.

Ala-Miedon mukaan yrityksen 
tarkoituksena ei ole määritellä, 

mikä on vaarallista tai ei, vaan 
järkiperäistää kännykän käyt-
töä ja osoittaa todeksi säteilyn 
raja-arvojen ylitykset. Ala-Mie-
to on mitannut Suomesta run-
saasti viiden SAR-arvon ylittä-
vää säteilyä.

Säteilyturvakeskus (STUK) 
käyttää vuoden 2005 kansain-
välisiä standardeja. Standarde-
ja ollaan päivittämässä vastaa-
maan ihon läheistä säteilyä.

– Päivittyminen vie vuosia, yli-
tarkastaja Lauri Puranen tar-
kentaa.

Mittaukset tehdään labora-
toriossa, jossa puhelin lähettää 
säteilyä maksimiteholla simuloi-
tuun ihmispäähän. Tarkoitukse-
na on mukailla huonointa mah-
dollista olosuhdetta ja verkkoa.

Purasen mukaan yksikään 
markkinoiden puhelimista ei 
ole ylittänyt raja-arvoa tähän 
päivään mennessä.

– Jos verkko on hyvä, säteily 
voi olla ehkä tuhannesosa tes-
tin maksimiarvosta.

Purasen mukaan säteily voi 
teoriassa ylittää raja-arvot huo-
noissa verkko-olosuhteissa kän-
nykän ollessa lähellä ihoa hands-
free-laitteeseen puhuttaessa tai 
isoa tiedostoa lähetettäessä

Purasen mukaan ylitykset 
ovat molemmissa tapauksissa 
yleensä lyhytaikaisia, eikä niis-
tä tarvitse huolestua.

Nykytesti huomioi puhumi-
sen kännykkä korvalla. Pura-
sen mielestä jokainen voi miet-
tiä, mikä on muissa oloissa jär-
kevää kännykän käyttöä.

– Valmistajat ilmoittavat pu-
helimen minimietäisyyden ke-
hosta, esimerkiksi 15 millimet-
riä, jolla raja-arvo ei ylity. Pieni-
kin etäisyys vähentää säteilyä, 
ehkä se on järkevää käyttöä. 

Matkapuhelimien säteily- 
arvoissa huimia ylityksiä
Säteilysovelluksen kehittelijän mukaan lukuisat sovellukset voivat altistaa suurelle säteilylle

PASI LAPINKANGAS
ILKKA Suomalaiset puhelinope-
raattorit eivät tee omia säteily-
mittauksia, vaan luottavat lai-
tevalmistajien ja Säteilyturva-
keskuksen (STUK) mittauksiin. 
Elisan taajuushallintapäällikkö 
Pekka Pussisen mukaan ope-
raattorilla ei ole tarvetta omiin 
mittauksiin.

– STUK seuraa jatkuvasti uu-
simpia tutkimuksia. Näemme 
heidän arvionsa aiheesta ajan-
mukaisiksi ja luotettaviksi.

Elisan tietoon ei ole tullut yli-
tyksiä säteilymäärissä. Pussisen 
mukaan 4G-verkon laajenemi-
nen lisää tukiasemien määrää, 
mikä vähentää riskiä säteilypiik-
kien syntymisessä.

Pussinen on tietoinen Cell-
raidin sovelluksesta, muttei 
kommentoi sen mittaustulok-
sia, koska ei ole tietoinen me-
netelmän yksityiskohdista.

Elisa ei ole huolissaan säteilyn 
raja-arvoista.

– Jokaisella voi olla omat huo-

lensa aiheesta. Kännyköitä on 
käytetty Suomessa vuosikau-
sia. Tuhansienkaan tutkimusten 
perusteella käytöstä ei aiheudu 
haittaa, Pussinen summaa.

DNA:n radioverkosta vas-
taavan tuotantojohtaja Jarkko 
Laarin mukaan raja-arvojen yli-
tykset ovat teoriassa mahdolli-
sia tukiasemien läheisyydessä.

– Tukiasema-antennit tehdään 
niin, etteivät ne ole asumusten 
välittömässä läheisyydessä.

Tukiasemien läheisyys noste-
taan usein esille säteilystä pu-
huttaessa. Cellraid taas koros-
taa sitä säteilyä, mitä puhelin lä-
hettää kehnon kentän alueella.

DNA:lla ei olla huolissaan so-
velluksen antamista luvuista. 
Laarin mukaan jokainen toimii 
asiassa omista lähtökohdistaan. 

– Asian voi nähdä niin, että 
yritys on löytänyt mielenkiin-
toisen argumentin sovelluksen-
sa myymiseksi, hän tuumaa.

Laarin mielestä jokainen te-
kee loppukädessä omat päätök-

set säteilyriskin huomioimisek-
si. Sovellusten taustapäivitysten 
sulkeminen on yksi tapa vähen-
tää säteilyä. 

– Operaattorin on vaikea an-
taa suosituksia, sillä emme pys-
ty osoittamaan todeksi haitta-
vaikutuksia, Laari lisää.

Myös Sonera pohjaa verk-
konsa turvallisuuden STUK:n 
ja alan kansainvälisen järjestön 
ICNIRP:n lausuntoihin.

– Edellytämme toimittajiem-
me muuttavan tuotteitaan, jos 
tieteelliset löydökset tai stan-
dardien muutokset edellyttävät 
altistumisen vähentämistä, tie-
dottaja Mira Kettunen toteaa.

Operaattorit eivät ole huolissaan

GRAFIIKKA: HANNELE NORJA, KARTTA: KARTTAKESKUS
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Heinäkuun 1. päivä Cellraid-sovellus mittasi
vastaavia säteilyarvoja Seinäjoen keskustasta.
Luvut ilmaisevat SAR-arvoja (maksimi ja minimi),
jotka kohdistuvat kehoon (ei puhelunaikaisia arvoja).

Mittauksessa käytetyt
puhelimet ja verkko:
DNA  - Sony Xperia Z3
          
ELISA  - Samsung Galaxy 4
             - 4G LTE & 3G UMTS

- 3G UMTS
            

5,079

korkein
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Yritys on löytänyt 
mielenkiintoisen 
argumentin sovelluk-
sensa myymiseksi.  

Jarkko Laari, tuotantojohtaja, DNA

MILKA VALTANEN
ILKKA Syyttäjä jätti valittamat-
ta Tuusulan käräjäoikeuden va-
pauttavasta päätöksestä Adultan 
oppisopimustoimintaan liittyväs-
sä jutussa. Käräjäoikeus hylkäsi 
päätöksessään Opetus- ja kult-
tuuriministeriön vahingonkor-
vausvaatimukset. 

Vielä tämän viikon alussa syyt-
täjä Lassi Saarenmaa ei ollut var-
ma, aikooko hän valittaa päätök-
sestä hovioikeuteen. Valitusaikaa 
oli perjantaihin asti.

Syytettyihin lukeutunut Ja-
lasjärven entinen kunnanjohta-
ja Esko Juntunen ei ole yllätty-
nyt syyttäjän päätöksestä jättää 
valittamatta. 

– Tulos oli odotettavissa. Ju-
tusta ei yksinkertaisesti löytynyt 
minkään näköisiä rikoksen tun-
nusmerkkejä, Juntunen sanoo.

Juntunen moittii keskusrikos-
poliisin tiedotusta asiassa. Hä-
nestä tuntuu tarkoitushakuisel-
ta, että ainoastaan hän joutui me-
dian ja poliisin hampaisiin.

–Tuntuu ainakin ministeriön 
toimesta siltä, että yritetään 
omista töppäyksistä syyttää mui-
ta, Juntunen sanoo.

Hän toivoo, että Opetusminis-
teriön toiminta jutussa selvite-
tään perinpohjaisesti.

Opetus- ja  kulttuuriministeriö 
vaati Adultassa työskennelleil-
tä henkilöiltä lähes 26 miljoonaa 
euroa vahingonkorvausta. Adul-
tan epäiltiin saaneen valtiono-
suuksia väärin perustein. Käräjä-
oikeuden mukaan avustuspetok-
sen tunnusmerkistö ei täyttynyt, 
eikä riittävää tahallisen rikoksen 
näyttöä ollut. Kaikkien 28 vastaa-
jan syytteet hylättiin. 

Myös Jalasjärven aikuiskoulu-
tuskeskus JAKKia tutkitaan avus-
tuspetosjutussa. JAKKin kuutta 
entistä johtajaa epäillään törkeäs-
tä avustuspetoksesta. Kaksi vuot-
ta sitten korkein hallinto-oikeus 
päätti 35 miljoonan euron JAK-
Kin tukien takaisinperinnästä.

Jalasjärven kunnanjohtaja Ju-
ha Luukon mukaan Adulta-tapa-
uksen lopputuloksella ei ole mer-
kitystä JAKKin kannalta.

– Tässä on kuitenkin kyse vä-
hän eri asiasta. Nyt käydään ju-
ristien kanssa käräjäoikeuden 
päätös läpi, mutta päätös tuskin 
tulee täällä vaikuttamaan. 

Syyttäjä ei valita Adulta-
jutun päätöksestä

MILKA VALTANEN
ILKKA Tv-palvelu Watson laa-
jentaa toimintaansa Ahvenan-
maalle. Anvia-tietoliikenneope-
raattori on sopinut Watson-pal-
velun jälleenmyyntisopimuksen 
Maarianhaminan keskusanten-
niosuuskunnan (MCA) kans-
sa. Laajentamisen taustalla on 
muun muassa asiakkaiden toi-
vomus saada televisio mukaan 
mökille.

Anvia toimittaa Watsonin pal-
veluita Suomessa noin 200 000 
kotiin. Syksyllä Watson lansee-

rataan myös Ruotsissa. 
Watson on Anvia-konserniin 

kuuluva tv-palveluita tuottava 
yhtiö. Sen avulla palvelun käyt-
täjä voi katsoa kaapeli-tv-ohjel-
mia tietokoneelta, tabletilta tai 
älypuhelimesta, sekä tallentaa 
ohjelmia tai vuokrata Makuu-
nin vuokraelokuvia suoraan tie-
tokoneelle tai televisioon. Palve-
lu tallentaa tv-kanavien ohjel-
mat kahden viikon ajalta myö-
hemmin katsottaviksi. Palvelu 
toimii koko Suomessa kaikkien 
operaattorien liittymillä.

Watson-palvelu laajenee

STT
HELSINKI Työ- ja oikeusminis-
teri Jari Lindström (ps.) myön-
tää, että osa perussuomalaisten 
kannattajista on aivan varmasti 
pettyneitä.

Ylen aamu-tv:ssä vieraillut 
Lindström sanoi luottavansa, et-
tä liikkuvat äänestäjät palaavat, 
kun hallituksen toimenpiteet al-
kavat näkyä.

Ylen eilen julkistaman mit-
tauksen mukaan perussuoma-
laisten kannatus on laskenut lä-
hes kaksi prosenttiyksikköä 15,6 
prosenttiin.

Lindströmin mukaan hänen 
ministerikautensa keskeinen ta-
voite on viedä suomalaista oi-
keusjärjestelmää oikeudenmu-
kaiseen suuntaan. Tuore oikeus-
ministeri on sanonut aiemmin 
haluavansa nopeuttaa hallitus-
ohjelmaan kirjattua rangaistus-

ten oikeudenmukaisuuden tar-
kastelua. Asia nousi esiin Hel-
singin Tapanilan raiskaustuo-
mioiden jälkeen.

Hallitusohjelman mukaan hal-
litus aikoo varmistaa, että rikok-
sista annettavat rangaistukset 
ovat oikeudenmukaisessa suh-
teessa teon moitittavuuteen.

Lindströmin mukaan työryh-
mä selvittää parasta aikaa asiaa, 
minkä jälkeen hallitus voi ryh-
tyä toimiin.

– Haetaan näkemystä, ovatko 
eri rangaistukset suhteessa toi-
siinsa ja miten rangaistusasteik-
kojen sisällä voisi toimia.

Rangaistusasteikkojen koven-
taminen toisi lisäkustannuksia, 
mutta kaikesta ei Lindströmin 
mukaan voi säästää. Se on hä-
nestä sinänsä jo arvo, että kan-
salaisten kokema oikeudenmu-
kaisuus toteutuu.

Lindström: Osa aivan 
varmasti pettyneitä

Puhelin on jatkuvasti 
mukana, 1–2 millin 
päästä ihosta tai suku-
puolielimistä. Kellään 
ei ole tietoa, mitä 
uusien palveluiden 
säteily saa aikaan.  

Pasi Ala-Mieto

STT
HELSINKI Perussuomalaisten 
kansanedustaja Laura Huhta-
saari kiistää, että hän olisi liit-
tynyt rasistiseen Facebook-ryh-
mään. Sosiaalisessa mediassa 
kiertää kuvakaappaus, jossa nä-
kyy, että Huhtasaari olisi itse liit-
tynyt

Puskaraiskaajien rasistinen 
tausta -ryhmän jäseneksi. Asias-
ta uutisoi ensimmäisenä Helsin-
gin Sanomat.

– Minut on liitetty ryhmään 
aikaisemminkin ja olen sieltä 
myös aikaisemmin eronnut. En 
tiedä, miten on mahdollista, että 
ryhmässä lukee, että olisin liitty-
nyt ryhmän jäseneksi. En ole sitä 

tehnyt, Huhtasaari sanoo.
Facebook-seinällään käymäs-

sä julkisessa keskustelussa Huh-
tasaari myös epäilee erästä Fa-
cebook-kommentoijaa, että tä-
mä olisi jotenkin asian takana.

– Oletko jotenkin kieroillut 
minut siihen ryhmään? ... Täy-
tyykö minun vaihtaa salasana-
ni? Huhtasaari kysyy kommen-
toijalta.

Huhtasaaren mielestä hänen 
käytöksensä ei ole ristiriidassa 
kansanedustajan roolin kanssa.

– Kansanedustajakin on ihmi-
nen ja mielestäni kansanedus-
tajalla on oikeus kysyä asioita, 
Huhtasaari kommentoi esittä-
määnsä kysymystä.

PS-kansanedustaja: En 
ole liittynyt rasistiseen 
Facebook-ryhmään

Juntusesta tuntuu  
tarkoitushakuiselta,  
että ainoastaan hän 
joutui median ja  
poliisin hampaisiin.


