MAASÄTEILYN

E TIN
ESTIN-LAITTEIDEN KÄYTTÄJILTÄ SAAMIAMME HYVIÄ KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA
JA TULOKSIA
Henkilöitä, jotka mielellään kertovat Es�n-lai�eillamme suoritetusta käy�äjäkokemuksistaan:
Kauko Honkanen, s-pos�: khonkanen@windowslive.com, puh. 0400 137 409
Kauko Honkasen kanssa olemme työskennelleet maasäteilyn estämisen parissa
jo yli 40 vuoden ajan.
Seppo ja Sisko Sievänen, s-pos�: seppo.sievanen@elisanet.ﬁ, puh. 040 705 1470
Kauko ja Liisa Kolehmainen, puh. 040 8249 938
Rii�a Kerkola, puh. 044 5611 126
Pekka Kerkola, puh. 040 7420 596
Es�n lai�eiden käy�äjät ovat kertoneet hyvistä kokemuksistaan naapureilleen, ystävilleen ja
tu�avilleen. Meille on jo tullut runsaas� �lauksia ja olemme saaneet au�aa ihmisiä saamaan
hyvinvoin�a ja asumisviihtyisyy�ä paremmaksi.
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Käyttäjäkommentteja:
Asumme Siilinjärven Väänälänrannalla omako�talossa joka valmistui 10 v si�en.
Talomme on rakenne�u kallion päälle Kallaveden rannalle maaseutu maisemaan. Rakennus on
hirsirunkoinen ja kaksikerroksinen neliöiltään noin 240 neliötä.
Maasäteilyn parissa työskentelevä Risto Sko�man on vieraillessaan istunut
olohuoneessamme ja hän on tullut hyvin väsyneeksi. Keskusteluissamme on tullut esille, e�ä
talon päätyhuoneessa, jossa sijaitsee lapsemme makuuhuone on myöskin säteilyongelmia.
Poikamme Patrikin mentyä vuoteeseensa hänellä alkoi aina kova päänsärky, johon hän ei saanut
apua särkylääkkeistä.
Risto Sko�man o� seuraavalle vierailulleen mukaan omat mi�auslai�eensa ja annoimme luvan
maasäteilyn mi�aukseen.
Mi�aus osoi� selkeäs�, e�ä lapsemme makuuhuoneen alla sijaitsi hyvin voimakas
maasäteilyken�ä ja juuri poikamme Patrikin sängyn alla pääpuolessa sijaitsi hyvin voimakas
haitallinen maasäteilyn risteämäkohta.
Pyysimme asentamaan rakennukseemme ulkoes�nlai�eet kaikkiin rakennuksen ulkokulmiin
maahan. Uusissa mi�austuloksissa maasäteilyn esto oli tapahtunut koko ko�mme alueelta
rakennuksen molemmista kerroksista ja Patrikin huoneen säteilyken�ä oli poistunut.
Lai�eiden asennuksen jälkeen päänsärystä ei ole hänelle ollut hai�aa kodissamme ja erityises�
hänen omassa huoneessaan.
Voimmekin kii�äen ilmoi�aa, e�ä asunnossamme voimme asua maasäteilyvapaas� ja
siitä voimme kii�ää lai�eiden asentajaa Risto Sko�mannia.
Voimme myöskin lämpimäs� suositella maasäteilyn estolai�eita henkilöille ja perheille, joilla on
vastaavia ongelmia asumisviihtyisyydessä.
Patrik ja Pekka Kerkola
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Tervehdys Risto
Pyysit kommen�ejamme tämänhetkisestä �lanteesta maasäteily / vesisuoni ongelmistamme
asunnosta omako�talossa.
Muu�mme 1984 omako�taloon kallion päälle. Silloin ei tunne�u eikä puhu�u vesisuonista eikä
maasäteilystä ja niiden vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvoin�in. Nukuimme seitsemän vuo�a,
vesisuonen ja maasäteilyn risteämäkohdassa joka sijaitsi vuoteemme alla. Jalkani olivat illalla
levo�omat ja niitä särki kovas�, enkä tahtonut saada unta millään. Sain nivelreuman 1991.
Suvussamme ei ole olut isän eikä äidin puolelta reumaa. Si�en luin Voi Hyvin lehdestä Pen�
Ruusalan kirjoituksen maasäteilystä. O�n häneen yhtey�ä ja hän tuli ko�imme katsomaan paikat
missä maasäteilyä esiintyi kodissamme. Pystyn itse omalla mi�auslai�eellani �etämään ne
kohdat missä en voi istua tai oleskella. Näin toimien oireeni pysyvät poissa, kun katson e�en ole
vesisuonen päällä.
Kodissani on kiikkutuoli jossa istuisin mielelläni kun sen sijain� on lähellä televisiota, mu�a en ole
voinut ase�ua television katsontaan koska tuoli sijaitsee hyvin voimakkaassa maasäteilyn
risteämä kohdassa joka estää istumiseni.
Maasäteily estolaite paten�n suunni�elija Risto Sko�man tuli kyläreissulle ja o�mme puheeksi
maasäteilyn haitat kodissamme. Risto suori� mi�auksen omalla mi�auslaiteellaan kodissamme
olevista maasäteilyn risteämäkohdista ja mi�austulokset olivat 100% samat kuin jotka olin
rekisteröinyt omissa mi�auksissani.
Sovimme , e�ä omako�taloomme voidaan asentaa ulkopuoliset maasäteilynestolai�eet viiteen
kulmaan rakennuksen kivijalan viereen. Ko�mme asuinviihtyisyys palasi he� asennuksen jälkeen.
Myöskin kukat kuolivat asuntomme kukkakulmauksessa aikaisemmin.
Tällä hetkellä voin istua vaiva�a lempitulissani pitkiäkin aikoja, missään kohdassa kodissani sisällä
ei ole maasäteilyn hai�oja vaiku�amassa asumiseen. Omalla mi�ausmenetelmälläni voin todeta
ko�ni sisä�lat maasäteilyvapaaksi, mu�a rakennuksen ulkopuolella maasäteily risteämät toimivat
voimakkaas�.
Lämpimät kiitokset Ristolle ja työryhmälle jotka ole�e maasäteilyn estolai�eiden kehi�ämistyössä
mukana, jatkakaa lai�eiden valmistusta ja markkinoille tuon�a pikaises�. Ystäväni oli käymässä
kylässä, hän kärsii vaikeista terveyteen lii�yvistä vaivoista. Ystäväni olisi he� ostanut estolai�eet
itselleen jos lai�eita olisi myynnissä. Toivon, e�ä pian tulee.
Mielelläni kerron hyvistä kokemuksista kodissani uusilla testatuilla maasäteilynestolai�eilla.
Protomallit ovat edelleen meillä testa�avana.
Terveisin Liisa Kolehmainen
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Terve Risto! Pyysit kommen�ejamme tämänhetkisestä �lanteesta maasäteily/vesisuoni
ongelmistamme, niin kaupunkiasuntomme, kuin myöskin vap.ajan asuntomme kohdalta.
Tässä havaintoja ennen ja jälkeen estolai�eiden asennuksen:
Lähtö�lanne:
Kun asuntomme sijaitsee kerrostalossa, sen kahdeksannessa kerroksessa, emme ennen
tekemisiäsi mi�auksia uskoneen siellä olevan maasäteilyä tai vesisuonia. Vaikka vaimoni Sisko
omaa taidon todeta kyseiset säteilyt, käytyään -90 luvulla säteilytytkimukseen perehtyneen
koulu�ajan – joka oli saanut oppinsa itse Esko Jalkaselta – luennoilla ja koulutuksessa, ei meille
tullut mieleenkään tutkia kerrostaloasuntomme �lanne�a. Asuntomme kohdallahan erityisen
voimakkaat säteilyt olivat toisen makuuhuoneemme, olohuoneen itäpuolen ja kei�ön kohdalla.
(en �edä, oliko näillä säteillyillä osuu�a v. 2013 sairastamaani syöpään, sillä pahin kohtahan oli
juuri minun nukkumapaikkani kohdalla).
Säteilyjen toteamisen jälkeen me muu�mme omat sänkymme toiseen makuuhuoneeseen, joka
tode�in mi�auksissa puhtaaksi. Ja jo muutaman viikon jälkeen huomasimme unen laadun ja
keston parantuneen, sekä suonenvetojen vähentyneen tai poistuneen. Myöskin olohuoneen
säteilyn risteyskohdassa oleva sohva oli paikka, missä tv:tä katsoessa jalkoja kylmäsi – suorastaan
paleli, oli si�en talvi tai kesä.
Kesämökkimme kohdalla säteilyä oli todella runsaas�. Öiset suonenvedot ja jalkojen säryt meillä
molemmilla olivat merkkinä tästä. Jopa mitä todennäköisemmin säteilyt vaiku�vat myöskin
radion ja television kuulumiseen ja katseluun. Täällä mökillä vaimoni teki ennen lai�eiden
asennusta omia mi�auksiaan, joissa säteilyt tode�in voimakkaiksi.
Tilanne estolai�eiden asennuksen jälkeen:
Kesällä asentamiesi estolai�eiden jälkeen säteily�lanne on muu�unut täysin, niin
kaupunkiasunnossamme, kuin myöskin kesämökillämme. Suoritetuissa mi�auksissa maasäteily ja
vesisuonet ovat poistuneet kummastakin. Uskomatonta mu�a to�a! Kesänhän me vie�mme
melko �iviis� mökillä, jossa oleskelu edellisiin kesiin verra�una oli särkyjen ym. osalta
huoma�avas� parempaa. On toki mahdollista, e�ä kuuma, pitkä kesä saa�oi omalta osaltaan
�lanne�a parantaa.
Nyt kun olemme siirtyneet mökiltä kaupunkiin, olemme useaan kertaan tutkineet onko säteilyt
pysyneet pois. Ja täytyy kii�äen ilmoi�aa, e�ä asuntomme on puhdas, unen laatu on talvea ja
kevä�ä parempaa. Emme voi kun esi�ää lämpimät kiitoksemme Sinulle Risto, niin mi�auksista
kuin estolai�eidenkin asennuksesta. Toivoisimme, e�ä jaksaisit tehdä työtä säteilyjen parissa ja
niiden poistamisessa. Uskon Suomessa olevan runsaas� paikkoja, joissa säteilyt ovat kiusana ja on
hienoa, jos poistamiseen tarvi�avien lai�eiden avulla pysty�äisi ihmisten eläminen laatua
parantamaan.
Annamme mielellämme vaimoni kanssa �etoja ja suosituksia, niin säteilymi�austen kuin
estolai�eiden kokemuksista.
Oikein hyvää ja laadukasta syksyn jatkoa! Yst.terveisin Sisko ja Seppo Sievänen
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Kommen�eja maasäteilystä sekä maasäteilyn estolai�eesta
Jo 1980-luvulla talossa, jossa asuin, teh�in maasäteilytutkimuksia. Sen seurauksena muu�mme
sänkyjen paikkaa huoneen toiselle puolelle. Mieheni päänsäryt loppuivat ja yöuni parani. Samalla
teh�in mi�aukset nykyisessä asuintalossani, jossa tuolloin asuivat appivanhempani pitkiä aikoja
vuodessa. Mi�auksen tulosten johdosta he lai�oivat vuoteidensa alle kuparilevyt ja tuntuivat
olevan tyytyväisiä unensa parantuneeseen laatuun. Näin ele�in ja asia unohtui
vuosikymmeneksi.
2009 muu�n appivanhempieni taloon asumaan. Kärsin epämukavasta olosta, huonosta unen
laadusta ja varsinkin jatkuvista yöllisistä jalkakrampeista. Kälyni kertoi kuparilevyistä, mu�a niitä
ei löytynyt enää. Muutamia vuosia si�en Risto Sko�man teki maasäteilymi�auksia talossani ja
löysi useita voimakkaita ris�kkomaasäteilykoh�a talosta. Talon ulkopuolelle asenne�in lukuisia
kupariputkia ja �lanne parani osi�ain.
Nyt 2019 vuoden alussa hän toimi� maasäteilyn estolai�een, jonka vaikutus ka�aa koko talon
pinta-alan, lukuun o�ama�a pesu�loja. Asennuksen jälkeen ei talossa enää havai�u säteilyn
merkkejä. Yöunen laatu on parantunut huoma�avas�, jalkojen paleleminen helpo�unut sekä
krampit hävinneet kokonaan.
Isälläni on ollut tämä estolaite asenne�una taloonsa muutaman kuukauden. Kysyin hänen
kokemuksiaan tältä ajalta. Hänen unen laatunsa on hyvä ja epämääräiset kolotukset ja krampit
ovat hävinneet.
Jos omassa kodissa epämukavaan olo�laan, epämääräisiin kipuihin ja kramppeihin ei löydy selvää
syytä, kanna�aa mielestäni kokeilla tätä maasäteilyn estolaite�a.
Rii�a Kerkola

www.estin.fi

RISTO SKOTTMAN

050 5468 365

risto.skottman@gmail.com

