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Päevakord: 
1. Koolitus „Elektroonikaseadmed ja nende mõju elusorganismidele“.  

Koolitab Oskar Noorkõiv.  

 

Kokkuvõte koolitusest (Koostas Krista Kingumets):  

On püütud jätta mulje, et seda asja on vähe uuritud ja teadmised puuduvad, sest 

elektromagnetväljade mõõtetulemused enamus seadmete puhul on väiksemad, kui 

seadusandluses olevad normmäärad. Tegelikult on seda uuritud aastakümneid, ka 5G mõju 

uuriti juba I ja II MS ajal Saksamaal. Näiteks 1920-30ndatel kiiritati mehi 5G kiirgusega 

ning muudeti seeläbi nad nädalateks suguvõimetuteks (hiljem tervis taastus kui kiiritamine 

lõpetati).  

 

Elektromagnetsageduste väärtused ja vastavused ohtlikkuse tasemele. 

 
HF – kõrgsagedus, M – keskmine sagedus, E – madalsagedus.  



 

Kiirguse mõju organismile sõltub selle intensiivsusest ning inimese organismi tugevusest.  

Me elame pidevas kiirgusväljas. Näiteks mobiilimastid meie ümber on ühed kiirguse 

tekitajad.  

On selline lihtne reegel, et kui elad maapiirkonnas ja mobiilimast aknast sisse ei paista, on 

kiirgustase madal (roheline ala), kui aga paistab, on juba kõrgem (kollane ala). Kõige 

halvem on kiirguse mõju inimesele öösel, magamise ajal (kui mobiilimast paistab 

magamistoa aknast, planeeri toad ringi). Nagu mittepimedas magades on häiritud organismi 

melatoniini tootmine käbinäärmes, nii on ka kiirgusväljas magades melatoniini tootmine 

häirunud. Melatoniin reguleerib meie keha biorütme, andes kehale infot päeva ja öö 

vaheldumise kohta. See aitab organismil oma funktsioone vastavalt kohandada ning meil 

magama jääda ning magada. Melatoniin on ka tugev antioksüdant, ehk et aitab kehal kauem 

noorem püsida. Vananedes melatoniini tootmine kehas langeb seoses käbinäärme ja kogu 

organismi jõudluse langusega. Seda sama tekitab ka suur kiirgusfoon.  

Põnevaid ja kasulikke teadmisi! 

* Interneti puhul kasutada kaabelühendust 

* Nutitelefoni kiirgusfoon on  üldjuhul punases (see sõltub ka margist). Poest küsida 

väiksema kiirgusfooniga telefoni (poodides on andmed olemas, milline telefon on väiksema 

kiirgusfooniga). 

Tavalise nutitelefoni sees on 4 antenni, millel igaühel oma funktsioon, ja summaarne kiirgus 

seetõttu suur.  

* Mobiiliga internetivõrgus olles kasuta võimalusel Etherneti (juhtmega liides kaabliga 

internetivõrku).  

 https://www.euronics.ee/t/92563/tahvelarvutid-ja-arvutid/usb-c-jagaja-gigabit-ethernet-

satechi/st-tc2n1usb31am   

* Mida lähemal on sinu keha telefonile, seda suurem foon. Telefoniga kõneledes ära hoia 

seda kõrva ääres, vaid kasuta valjuhääldit/kõlarit. Vahemaa peab inimkehaga olema 

vähemalt 2,5 tolli 

(1 toll=2,54 cm).  

Ära hoia telefoni taskus suguelundite lähedal, südame lähedal põuetaskus.  Kui inimene 

magab peab telefon olema vähemalt 2 m kaugusel.  

* Magamistuba peaks olema elektromagnetkiirgusest võimalikult puhas. Selleks asendada 

elektroonilised kellad patareitoitega kelladega. Reguleeritavad valgusallikaid mitte kasutada. 

Pikendusjuhtmete puntrad voodi all, põrandal likvideerida.  

* Teisel pool magamistoa seina ei tohiks olla külmkapp, elektriboiler, pesumasin.  

* Ruuter on kõige suurema kiirgusfooniga elektroonikaseade majapidamises. Inimesest 2 m 

kaugusel olev ruuter on sama mõjuga mis mobiiltelefon inimese käes.  Ööseks kindlasti 

ruuter välja lülitada. Parandab oluliselt une kvaliteeti.  

* Lennurežiimile seadme lülitamine ei blokeeri kiirgust lõplikult ära, aga kiirgusfoon jääb 

kollasesse tasemesse.  

* Ka juhtmevabad lauatelefonid kodudes/kontorites on suures kiirgusfoonis.  

* Kaitseekraanid mida seadmetel kasutatakse, peavad olema maandatud (muidu pole nendest 

kasu). Kaitseekraane kasutatakse näiteks akende ette panekuks kiirguse tõkestamiseks. 

Kortermajades betoonseinad võtavad kuigipalju kiirgust kinni, aknakaas aga mitte.  

* Maanduse olemasolu elektriseadmetel vähendab kümneid kordi kiirguse taset. Näiteks 

osadel arvutitel on olemas eraldi maandusklemm, kuhu saab maanduse ühendada.  

* Kiirgusoht on ka elektri kaugmõõtjatel-arvestitel.  

* Sülearvutiga töötades, mitte hoida seda süles. 

* Vältida tahvelarvutite kasutamist, kuna sellel puudub internetikaabliga ühenduse võimalus.  

* Raadiotelefonid, juhtmevabad kõrvaklapid, nutikellad, beebimonitorid, mikrolaineahjud – 

https://www.euronics.ee/t/92563/tahvelarvutid-ja-arvutid/usb-c-jagaja-gigabit-ethernet-satechi/st-tc2n1usb31am
https://www.euronics.ee/t/92563/tahvelarvutid-ja-arvutid/usb-c-jagaja-gigabit-ethernet-satechi/st-tc2n1usb31am


nende kasutamisest üldse loobuda (väga kõrge kiirgustase ja lähidistants).  

* Kodumasinad vooluvõrgus samuti kiirgavad – külmkapp, mikrolaineahi (kõige halvem 

seade, mida kodus üldse kasutada), ka elektrijuhtmed, põrandakütte kaabel jne. Tavaline 

seinal olev elektriradiaator on kordades parem kui põrandaküttekaabel.  

* Majapidamise TOP 3 ohtlikkuselt: Ruuter  Mikrolaineahi   Induktsioonpliit (suur 

magnetväli). 

* Kõige lihtsam abinõu kiirguse tõkestamiseks on foolium, AGA peab silmas pidama et ka 

looduslikud toetavad kiirgusfoonid on olemas, mis mõjuvad inimesele hästi. Seega kõike ära 

blokeerida ei tohi.  

Näiteks mõnede ehitiste puhul, kus kasutatakse palju raudbetooni, saab mobiilidega seotud 

kiirguse väga madalaks (levi majas ei ole v on see nõrk), aga sellega blokeeritakse ära ka 

looduslikud foonid ja inimese tervis võib halveneda. Üks näide on Viljandi Gümnaasiumi 

uus hoone.  

* Lapse aju neelab 2 korda rohkem kiirgust kui täiskasvanu oma. Saksa teadlased on 

seisukohal, et lapsele võiks nutitelefoni kätte anda alles 15-16. aastaselt. Nii saab tema aju 

normaalselt areneda.  

* Kiirguse mõju inimesele kohta on hea raamat lugemiseks „Valeühendus“ 

* Kiirgus mõjutab inimeses ennekõike: aju, närvisüsteem, suguelundid, silmad, kilpnääre.  

* Kiirgus tekitab digidementsust (uus sõna koolituselt ja mis pole ametlikult kasutusel 

mobiilseniilsust). Digidementsus tähendab, et inimene ei suuda kõige lihtsamaid protseduure 

enam ise mõelda vaid haarab selleks telefoni. Näide, kuidas küsiti 9.kl noormehelt kui palju 

on 1x10 ja ta haaras selle tehte arvutamiseks telefoni.  

* Euroopa paljudes riikides on keelatud uue tehnoloogia kasutuselevõtt (näiteks, meil Eestis 

võetakse kasutusele varsti 5G), ilma et ei oleks tehtud enne põhjalikke katseid ja uuringuid. 

Eestis seda nõuet pole. Selle võiks põhimõtteliselt kaevata inimõiguste kohtusse.  

* Žungiit on kivim, mis vähendab kiirguse mõju. Müüakse poodides žungiidist plaate, mida 

saab telefoni taha kleepida.  

* Mida rohkem inimese kehasse on kogunenud raskemetalle, seda suurem on magnetvälja 

mõju kehale.  

 

Materjale ise lugemiseks ja uurimiseks:  

* Raamat „Valeühendus“, Devra Davis 

* Ekspertarvamust, Hiie Hindrikus, PhD, DSc, TTÜ raadiofüüsika emeriitprofessor. 

https://www.kiirgusinfo.ee/hinrikus-5g-ekspertarvamus/  

* Elektromagnetväljade mõju inimesele, Tarmo Koppel, keskkonnatervise teadlane 

https://www.ttu.ee/persoon/tarmo-koppel/  

* Elektromagnetväljade praktilised mõõtmised, Olle Kitsing insener-leiutaja 

* https://www.kiirgusinfo.ee/  

* Professor L. Hardel ja prof. emer. M. Pall üle 20. aasta kestnud uurimistööde kokkuvõtted, 

arvustused. Leitav internetist teadlaste nime alt. 

* Töötervishoid ja ohutus elektromagnetväljadega kokkupuutuel 

https://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/TI_tootervishoid_ja_tooohutus_elektromagnetvalja

dega_kokkupuutel_est_web.pdf  
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