
          Liite 2. 
Lait ja kansainväliset sopimukset 

Seuraavat lait ja kansainväliset sopimukset vaativat että ihmisten varsinkin lasten terveys on turvattava. 

(a) 20 § Perustuslaki vaatii: ”pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mah-
dollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon”. 

(b) Säteilylaki 1 §: ”Tämän lain tarkoituksena on estää ja rajoittaa säteilystä aiheutuvia terveydellisiä ja 
muita haittavaikutuksia.  

(c) Laki terveydenhuollosta 2 § mukaan pitää ”edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia” ja         
3 § mukaan: ”Tässä laissa tarkoitetaan: 1) terveyden edistämisellä yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja 
elinympä-ristöön kohdistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on terveyden, työ- ja toimintakyvyn 
ylläpitäminen ja parantaminen sekä terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen … terveysongelmien 
ehkäiseminen ja mielenterveyden vahvistaminen…” 

(d) YK:n kansainvälinen Ihmisoikeuksien julistus: 3. artikla: ”Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, 
vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.” 

(e) Lapsen oikeuksien sopimus, kohta 24.: ”Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada 
tarvittaessa hoitoa” Lapsen tulee saada erityistä suojelua. 

(f) Euroopan yhteisön tuomioistuimen vaatimus: SEUT:n artikla 168, kohta 1: ”toimintojen määrittelyssä ja 
toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.… (kohta 30:) "ensisijaisena 
tavoitteena on terveyden suojelun korkea taso nojautuen perusteltuun tieteelliseen tietoon [PTT] 
päätöksiä tehtäessä,” ("Best Available Scientific Evidence" ) 

(g) Naapuruussuhdelaki 17 §  vaatii: Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapu-
rille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta 
rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä… säteilystä … tai muista vastaavista 
vaikutuksista.  

(h) Vahingonkorvauslain 2:1  mukaan: ”Joka… aiheuttaa … vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.”  

(i) Rikoslaki 21:5 säätää: ”Joka .. vahingoittaa toisen terveyttä … on tuomittava pahoinpitelystä” sekä 40:9 
”Jos virkamies … rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin… perustuvan virkavelvollisuu-
tensa… hänet on tuomittava … sakkoon tai vankeuteen…” 

(j)  Säteilyturvakeskus toteaa että tulisi käyttää optimopintiperiaatetta (ALARA, As Low As Reasonably 
Achievable) joten: ”säteilyaltistus on aina pidettävä niin alhaisena kuin käytännön toimin on 
mahdollista. 

_______________ 

Lakien mukaan asukkaalla on oikeus kodissaan välttää terveyttä vaarantavaa säteilyaltistusta. Tieteen 
perusteella langalliset mittarit ovat sekä terveyden että tietosuojelun puolesta paljon turvallisemmat kuin 
langattomat. On seurattava Säteilylain (2 §) optimointiperiaatetta: ”haitallinen säteilyaltistus pidetään niin 
alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista” sekä  ”Ennalta varautumisen periaatetta, jota 
”sovelletaan silloin, kun tieteellinen näyttö on puutteellinen, riittämätön, epäselvä tai epävarma ja alustava 
tieteellinen arviointi osoittaa, että on perusteltua syytä olla huolissaan siitä, että mahdollisista vaarallisista 
vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin, eläimiin tai eläimiin kasvien terveyteen voivat olla ristiriidassa suojelun 
korkean tason kanssa” …”ennen toimenpiteiden hyväksymistä on tarkasteltava toiminnasta tai toimimatto-
muudesta aiheutuvia etuja ja haittoja.” Yli 3000 tieteellistä tutkimusta todistaa että on hyvät syyt olla huolissaan! 

_______________ 

Asunto OY  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .. . . . . .. . . .  . .   on siksi valittava langalliset vesimittarit jotka eivät altista asukkaita! 

Jos et vielä hyväksy langattomien mittarien vaaroja lue silloin lisää tästä: www.sust.fi/vesimittarit
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