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YHTEENVETO 

Raportissa käsitellään kirjallisuuskatsauksen pohjalta solariumien käyttöön ja auringon 
ottoon liiuy viä säteilyriskejä. Raportin tarkoituksena on antaa taustatietoa sekä solariumien 
valvonnan kehittämistä varten että solariumien ja auringon aiheuttamista riskeistä yleisölle 
tiedottamisia varten. Raportissa esitetään katsaus ultraviolettisäteilyn ominaisuuksiin ja 
biologisiin vaikutuksiin. Tärkeimmät eri maissa voimassa olevat määräykset tai annetut 
suositukset esitellään. 

Ultraviolettisäteilyn ja ihosyöpäriskin välistä yhteyttä tarkastellaan yleisesti sekä Suomen 
Syöpärekisteristä saatavien tietojen pohjalta. Suomessa melanooma on likimain 
kolminkertaistunut vuosina 1960-1980. Tärkeimpänä syynä tähän pidetään väestön 
lisääntynyttä altistusta auringon ultraviolettisäteilylle. Solariumien käytön ja 
ihosyöpäriskin välisestä yhteydestä ei ole luotettavaa tietoa. Solariumien käytön vaikutus 
koko väestön ihosyöpäriskiin arvoidaan kuitenkin olevan alle 10 %. 

Sekä luonnon että solariumien ultraviolettisäteilyn mittaamiseen liittyy vaikeita 
fysikaalisia ongelmia, joita on alustavasti kartoitettu kirjallisuustutkimuksen ja joidenkin 
omien mittausten avulla. Säteilyturvakeskukselle hankitun spektroradiometrin Optronic 
742 epätarkkuudeksi voidaan arvioida noin ±14 % sekä auringon että solariumien 
lähettämän ultraviolettisäteilyn mittauksissa. 

3 



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A85 

HOIKKALA Mt LAPPALAINEN J, LESZCZYNSKI K, PAILE W. Exposure ofFirush 
population to ultraviolet radiation and radiation measurements. STUK-85, Helsinki 1990, 
85 p.+4 app. 

ISBN 951-47-1476-8 
ISSN 0871-1705 

Key words: solar radiation, solaria, skin cancer, radiation measurements, 
ultraviolet radiation, -biological effects, -exposure, -regulations 

SUMMARY 

This report is based on a survey of the literature on radiation risks involved in sunbathing 
and the use of solaria. The purpose of the report is to provide background information for 
the development of regulations on solaria and for informing the public about the risks posed 
by solaria and the sun. The report gives an overview of the properties and biological effects 
of ultraviolet radiation. The most important regulations and recommendations issued in 
various countries are presented. 

The connection between ultraviolet radiation and the risks of skin cancer is examined both 
on a general level and in reference to information obtained from the Finnish Cancer 
Registry. In Finland, the incidence of melanomas nearly tripled between 1960 and 1980. 
The most important cause is considered to be the population's increased exposure to the 
sun's ultraviolet radiation. There are no reliable data on the connection between the use of 
solaria and die risks of skin cancer. It is estimated, however, that solaria account for less 
than 10 per cent of the skin cancer risk of the whole population. 

There are some difficult physical proble.ns associated with the measurement of ultraviolet 
radiation emitted by both natural sources and solaria. A preliminary study of these problems 
has been undertaken by means of a survey of the available literature, supplemented by a 
review of measurements performed by the Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety. 
The estimated inaccuracy of the Optronic 742 spectroradiometer used by the Centre in the 
measurement of ultraviolet radiation emitted by the sun and solaria is about ± 14%. 
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1 JOHDANTO 

Erityyppisten UV-säteilijöiden käyttö ihon ruskettamisessa lisääntyi voimakkaasti 
1980-luvulla, erityisesti sen puolivälissä. Vuosikymmenen alussa oli käytössä vielä jonkin 
verran ns. alppiaurinkolamppuja, joiden säteilyä ei voida laadultaan pitää terveydelle 
hyvänä. Vaikka laitteet ovatkin kehittyneet nykyisiksi solariumeiksi ja ainakin 
spektrijakaumaliaan kaikkein epäterveellisimmät laitteet jääneet pois käytöstä, on tavoite 
silti sama eli rusketuksen hankkiminen kohtuullisin kustannuksin kiinnittämättä huomiota 
terveysriskiin. 

Solariumissa käydään pääasiassa rusketuksen vuoksi ja muina käytön syinä ovat terveys 
ja rentoutuminen. Solariumeja käytetään varsinaisten solariumhoitoloiden ja 
yksityistalouksien lisäksi yleisesti kuntoklubeissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja 
uimahalleissa. Myös useiden parturi-kampaamojen, hotellien ja fysikaalisien hoitoloiden 
palveluihin kuuluu folarium. Uusimpia kolikoilla ja ns. poleteilla toimivien 
vuokrasolariumien markkinointikohteita ovat työpaikkojen virkistystilat ja taloyhtiöt. 

Sähkötarkastuskeskus on tarkastanut solariumlaitteiden sähköturvallisuutta yli kymmenen 
vuoden ajan, mutta niiden ultraviolettisäteilyn tarkastus on ollut vapaaehtoista. 
Sähkötarkastuskeskuksen rekisterissä oli vuoden 1989 elokuussa 158 tyyppihyväksyttyä 
solariumlaitetta, joista maahantuojilta saatujen tietojen mukaan tuodaan edelleen maahan 
vain noin 50 tyyppiä. Tyyppihyväksynnöistä 28 on vuodelta 1989. Ionisoimattoman 
säteilyn valvonnasta vuonna 1987 annetun asetuksen perusteella on säteilyturvakeskus 
vuonna 1989 aloittanut solariumlaitteiden säteilyturvallisuuteen kohdistuvat 
tyyppitarkastukset. 

Kansanterveyden kannalta tärkein UV-säteilyn lähde on aurinko. Vapaa-ajan 
lisääntyminen ja kesävaatetuksen keventyminen ovat merkittävästi lisänneet altistumista. 
Tarkoituksellisesti ihoa altistetaan eniten kotimaan aurinkorannoilla, mutta myös 
aurinkolomien merkitys on voimakkaasti lisääntymässä. 

Ihon ruskettamiseen käytettävien menetelmien turvallisuutta voidaan arvioida useasta eri 
näkökulmasta tarkastelemalla eri alojen kirjallisuutta. Tässä selvityksessä on käytetty 
dermatologista ja fotobiologista kirjallisuutta, Suomen syöpärekisterin julkaisuja sekä 
sähkötarkastuskeskukselta, solariumlaitteiden maahantuojilta ja pääkaupukiseudun tarkas
tajilta saatuja tilastotietoja. 
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2 KATSAUS ULTRAVIOLETTISÄTEILYN 
OMINAISUUKSIIN 

Ultraviolettisäteily (UV-säteily) on silmille näkymätöntä sähkömagneettista säteilyä, joka 
sähkömagneettisen säteilyn spektrissä sijoittuu röntgensäteilyn ja näkyvän valon väliin. 
UV-säteilyä esiintyy luonnossa ja keinotekoisissa lähteissä lähes poikkeuksetta runsaan 
näkyvän valon kanssa. UV-säteilyä syntyy atomin elektronikuoren viritystilojen 
purkautuessa elektronin siirtyessä ylemmältä energiatilalta alemmalle. Energiaerotus 
vapautuu säteilykvanttina hf: 

E 2-Ei=hf (1) 

jossa E] ja E2 ovat atomin energiatasojen 1 ja 2 energiat, f on syntyneen säteilyn taajuus, 
h = 6,63 • 10'34 Js (Planckin vakio). 

Säteily etenee valon nopeudella c, joten 

Af«c (2) 

jossa X on aallonpituus. 

UV-säteilyn aallonpituus on käytännössä tarkoitukseiirnukaista ilmoittaa nanometreinä 
(1 nm = 10'9 m). UV-säteily jaetaan kansainvälisen valaisiusjärjestön CIE (Commission 
Internationale de rEclairage) määritelmän mukaan kolmeen aallonpituusalueeseen: 

UV-A 315...400nm 
UV-B 280...315nm 
UV-C 10O.„28Onm. 

UV-A- ja UV-B-alueen välisen raja-aallonpituuden kohdalla käytäntö on kuitenkin 
vaihtelevaa: 315 nm vaihtoehtona käytetään usein aallonpituutta 320 nm. 

Koska säteilyn aallonpituus riippuu energiasta Planckin vakion välityksellä, kvantin 
energia voidaan esittää käytännön tarpeita varten elektronivoltteina (eV) esimerkiksi 
aallonpituuden avulla: 
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Kuva 1. UV-säieilyn alueet ja sijainti sähkömagneettisen säteilyn spektrissä. 

Kuvassa 1 esitetään UV-säteilyn sijainti sähkömagneettisen säteilyn spektrissä. 

Atomipainon kasvaessa ja uloimmassa elektronikuoressa olevien elektronien lukumäärän 
lisääntyessä syntyy paljon erilaajuisia säteilykvantteja, jotka muodostavat säteilyn 
spektrin. Molekyylien spektrikomponentit ovat paikoin niin lähekkäin, ettei niitä voi 
erottaa toisistaan. Atomi voidaan virittää tuomalla siihen energiaa esimerkiksi 
sähköpurkauksella tai lämmittämällä sitä. Kun viritystilan energia kasvaa, tullaan 
UV-säteilyalueen lyhytaaltoisimpaan päähän, joka on UV- ja röntgensäteilyn välinen 
siirtymäalue ja jossa atomit voivat myös ionisoitua. Ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn 
raja riippuu alkuaineesta. Tämän rajan määrää atomin löyhimmin sidottu elektroni, jonka 
irroittamiseen tarvitaan keskimäärin 12-15 eV energia. Pienimmät ionisaatioenergiatovat 
kaliumilla (4,3 eV), natriumilla (5,1 eV) ja kalsiumilla(6,leV).Näitäenergioita vastaavien 
säteilykvanttien aallonpituudet ovat UV-säteilyn alueella aallonpituuksilla 286 nm, 
241 nm ja 203 nm.30 

UV-lampuissa säteilyä tuotetaan sähköpurkauksen kautta virittämällä kaasun tai höyryn 
atomeja elektronipommituksella. Tällaisten lamppujen spektri on viivaspektri, jossa 
esiintyy huippuja tietyillä aallonpituuksilla. Lamppujen täyte sisältää argonkaasua ja 
lisäaineena pisaran elohopeaa sekä mahdollisesti myös muiden metallien jodideja. Osa 
lisäaineista höyrystyy ja höyry on kyllästettyä. Esimerkiksi elohopealampun katodilta 
emittoituvat elektronit törmäävät purkauspulkessa olevien elohopeahöyryn atomien 
valenssielektroneihin siirtäen niitä ylemmille viritystiloille. Viritystilan purkautuessa 
elektroni luovuttaa energiaa säteilemällä. Höyrynpaine lampussa voi olla suuri (>1 MPa), 
keskisuuri (noin 100 kPa) tai pieni (<10 kPa). Elohopeahöyryn paine vaikuttaa säteilyn 
voimakkuuteen siten, että paineen kasvaessa viivaspektrirakenne häviää osittain ja viivat 
levenevät. Seuraavilla aallonpituuksilla esiintyy elohopean spektriviivoja: 254 nm, 
297 nm, 313 nm, 365 nm, 405 nm, 436 nm, 546 nm ja 578 nm,3 
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Väliaineessa ed-itessään UV-säteily noudattaa vaimenemislakia: 

I ^ e " » " (4) 

missä x on väliainekcrroksen paksuus 
\i on vaimennuskerroin 
Io on aineeseen tulevan säteilyn intensiteetti 
I on ainekerroksen läpäisseen säteilyn intensiteetti. 

Vaimennus riippuu väliaineesta ja vaihtelee siinä hyvin selektiivisesti aallonpituuden 
mukaan. Kuvassa 2 esitetään ilman vaimennuskerroin maan pinnalla aallonpituuden 
funktiona. UV-A-alueella se on hyvin pieni (0,3-0,5 km'1) etkä sillä ole käytännössä 
merkitystä. Lyhyillä aallonpituuksilla vaimennuskerroin on jo merkittävästi suurempi.67 

Säteilyn intensiteetti pienenee sironnan ja absorption lisäksi kääntäen verrannollisesti 
etäisyyden neliöön, kun kyseessä on pistemäinen säteilylähde. 

12 V (5) 

jossa Ii on intensiteetti etäisyydellä n ja h on intensiteetti etäisyydellä n. Säteilylähde 
katsotaan pistemäiseksi, kun sen ulottuvuudet ovat pienet verrattuna tarkasteluetäisyyteen. 
Pistemäisenä voidaan tavallisesti pitää lähdettä, jonka suurin dimensio on korkeintaan 1/10 
mittausetäisyydestä. 

i 
0.7 

0,5 

0,5 

0.2 

Ts 

0.05 

0.0) 

0,02 

0.01 

0,2 0.J0.»0.* 0.7 I 1 

Kuva 2. Ilman vaimennuskerroin maan pinnalla aallonpituuden funktiona. Kuvassa 
esitetään erikseen aerosolien ja molekyylien aiheuttaman sironnan ja otsonin 
absorption osuus kokonaisvaimennuskertoimeen. 
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Kuva 3. Haja-, suunta-ja sckaheijastuminen. 

UV-säteilyn kohdatessa rajapinnan osa säteilystä heijastuu ja osa absorboituu aineeseen. 
Heijastuminen voidaan jakaa haja-, suunta- ja sekaheijastumiseen sen mukaan, miten 
heijastunut säteily on jakautunut (kuva 3). 

Käytännössä säteily on yleisimmin sekaheijastunuua. Heijastumisiani ohella on tärkeää 
tietää säteilylähteen jollekin pinnalle tuottama tehotiheys. Pistemäisen säteilylähteen 
yhteydessä puhutaan ns. kosinilaista eli Lambertin laista (kuva 4). Kosinilailla tarkoitetaan 
sitä, että pinnalle kohdistuva säteilyteho on verrannollinen pinnan suuntakulman kosiniin 
eli 

E = Eo cosa (6) 

Ihmisen iho absorboi säteilyä likimain kosinilain mukaan. Myös tasdiajoittavien 
säteilylähteiden eri suuntiin lähettämä säteily noudattaa kosinilakia. 

s **" 
/"A 

/ \ 

( \ 

•\ \ 
* \ \ 

N \ \ 
x \ \ SA\ -\V: 

\ 
N 

% \ 
1 

/ 

E* a y? v^ '*£' 
) ) > ? > ? > } ry / / f / / / / / / / 

Kuva 4, Kosinilakia kuvaava piirros. 
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SÄTEILYANNOS 

Fotobiologiassa käsite annos eli energiatiheys ei tarkoita absorboitunutta annosta, vaan se 
määritellään pinnalle osuneena säteilyenergiana jaettuna pinta-alalla ja sen Sl-yksikkö on 
J/m . Annos voidaan laskea pinnalle osuneen tehotiheyden (W/m ) aikaintegraatina. 
Solariumien käytön yhteydessä annoksen ekvivalenttina käsitteenä voidaan käyttää 
säteilytystä. 

Tarkasteltaessa UV-säteilyn vaikutuksia ihoon käytetään edelU mainitun annosyksikön 
sijasta joskus myös yksikköä MED (Minimal Erythema Dose) eli minimi eryteema-annos. 
Kysymyksessä on siis kynnysarvo, mutta se vaihtelee suuresti eri yksilöillä ja eri roduilla. 
MED riippuu myös säteilyn aallonpituudesta. Näin ollen on ymmärrettävää, että MEDille 
ilmoitetaan toisistaan huomattavastikin poikkeavia arvoja. Raportoidut arvot vaihtelevat 
välillä 60-650 J/m2, joskin ne yleensä ovat välillä 100-200 J/m2. 

Raportoitujen MED-arvojen suuri vaihtelu johtuu myös siitä, että ery teeman määrittely on 
hieman epämääräistä: onko se vain juuri havaittavaa punoitusta vai selvärajainen, selvästi 
punoittava alu/?9"'5,17 Eryteeinan visuaalinen havaitseminen on subjektiivista ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä ovat mm. katselukulma, valaistus ja ympäröivän, säteilyttämättörnän 
ihon väri. Eryteema-annosta radiometrisin yksiköin arvioitaessa on näin ollen 
noudatettava varovaisuutta. Esimerkiksi termi standardieryteemakäyrä on harhaanjohtava 
johtuen koejärjestelyjen erilaisuudesta. Aikaisemmat tutkijat ovat käyttäneet 
kapeakaistaisia (esim. elohopealampusta suodattamalla saatuja) lähteitä, jolloin 
käytettävissä on ollut vain tiettyjä karakteristisia aallonpituuksia, kun taas myöhemmin on 
käytetty leveäkaistaisia lähteitä (esim. xenonlamppu) ja prismaa tai hilamonckrotnaattoria, 
joten aallonpituudet on voitu valita jatkuvasta spektristä. Lisäksi aikaisemmin on 
säteilytetty lähinnä käsivartta ja nykyään käytetään lähinnä vatsan ja selän ihoa niiden 
yhtenäisemmän reaktiivisuuden /uoksi. Kolmantena tekijänä on säieilytyksestäeryteeman 
tarkasteluun kulunut aika. Eryteemavaikutuskäyrä on erilainen riippuen siitä 
tarkastellaanko eryteemaa 8 vai 24 tunnin kuluttua säteilytyksestä.17,53 

McKinlay ja Diffey ilmoittavat minimieryteema-annokseksi 300 nm aallonpituudella 
156 J/nr (95 % luotettavuusvgli 107-230 J/m2).52 Muilla aallonpituuksilla MED saadaan 
likimain kaavasta: 

MEDft) = ^ 1 J/m* (7) 

missä S(X) on kyseisen aallonpituuden biologinen painotuskerroin. Mutzhas ja Cesarini 
ovat ottaneet käyttöön myös käsitteen MTD (Minimal Tanning Dose), joka tarkoittaa 
välittömän rusketuksen aikaansaavaa annosta. He ilmoittavat sen arvoksi 450 J/m , mutta 
eivät sitä, millä aallonpituudella tämä arvo on mitattu.58 Diffey puolestaan ilmoittaa 
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melanogeneesin kynnysarvoksi 1000 J/m 300 nm aallonpituudella.t6>17 Bernhardt ja 
Matthes 'aas ilmoittavat suoran pigmentaation kynnysarvoksi 105 J/m2 340 nm 
aallonpituudella.4 

Luonnollisista ja useimmista keinotekoisista lähteistä peräisin o'.eva säteily ei yleensä ole 
monokromaattista, vaan se koostuu monista aallonpituuksista. Kun vielä 
ultraviolettisäteilyn biologiset vaikutukset ovat voimakkaasti aallonpituudesta riippuvia, 
lasketaan eri aiillonpituuksicn aiheuttama yhteisvaikutus siten, että jokaisen aallonpituuden 
spektrinen energiatiheys kerrotaan asianomaisen aallonpituuden biologisella 
painokertoimella, joka on sitä suurempi mitä voimakkaampi on ko. aallonpituuden 
biologinen vaikutus ja lasketaan spektrissä esiintyvien aallonpituuksien tällä tavoin 
painotetut energiatiheydet yhteen. Aallonpituusalueen \i..Xt biologisesti painotettu 
efektiivinen energiatiheys Hbe voidaan esittää kaavan 

Hbc = I SxHxAX (8) 

muodossa, jossa S\ on aallonpituudesta X riippuva suhteellinen spektrinen 
herkkyyskerroin, Hx UV-säteilyn energiatiheys kapealla aallonpituuskaistalla jaettuna 
kaistanleveydellä AA» 

Käytettävästä painotusfunktiosta ei ole olemassa maailmanlaajuista yksimielisyyttä.53 

Tällä hetkellä yleisimmin käytetyt painotusfunktiot ovat kuvassa 5 esitetyt 
ACGIH-NIOSH- (American Conference of Government Industrial Hygienists ja 
National Institute of Occupational Safety and Health) sekä CIE:n painotuskäyräl. 
ACGIH-NIOSH -painotusfunktiosta alueen 200...315 nm kertoimet on esitetty nyt 
voimassa olevissa ACGIH:n allistusrajoissa1 ja uusi ehdotus1 on laajennettu myös alueille 
180...200 nm ja 315..400 nm. Kansainvälisen säteilysuojelujärjestön IRPAn (International 
Radiation Protection Association) muutosehdotuksessa nykyisiin IRPAn antamiin 
altislusrajoihin on käytetty painotusfunktio identtinen ehdotetun ACGIH-NIOSH 
-käyrän kanssa. 

CIE:n painotusfunktio voidaan esittää muodossa32,53 

S(X)=1,00 200iXi298nm 
S(X) = lO0-094*298"^ 298 < X < 328 nm 
S(X) = ]0°'msm9JK) 328 < X i 400 nm (9) 
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Kuva 5. UV-säteilyn suhteelliset spektriset herkkyyskertoimet (a)ACGlH:n (ehdoteltu} 
ja (b) CIE:n52 mukaan. 

McKinlay ja Diffey perustelevat esittämäänsä ja CIE:n käyttöönottamaa painotuskerrointa 

seuraavasti 5243. 

• se perustuu uusimpiin tieteellisiin tilastollisesti analysoituihin tutkimustuloksiin 
• sen kuvaaja on paloittain lineaarinen puolilogaritmipaperilla 
• se voidaan esittää suhteellisen yksinkertaisilla funktioilla kolmella selvästi 

määritellyllä ja biologisesti merkittävästi erilaisella aallonpituusalueella. Siten tietyn 
aallonpituuden painotuskerroin voidaan nopeasti laskea esim. taskulaskimella 

• se kattaa myös UV-A-alueen 
• instrumenteilla mitatun eryteemadatan valossa tämä painotus edustaa hyvin 

keskimääräistä eryteemakäyrää.52,53 

McKinlay ja Diffey olettavat, että eryteemaherkkyys on vakio aallonpituusalueella 
250-298 nm, sillä alle 280 nm aallonpituuksilla eryteemaan vaadittavat annokset 
vaihtelevat suuresti johtuen eryteema- ja palamisherkkyyden yksilöllisistä eroista 
normaaleilla ihmisillä. Tämän vuoksi ei voida tarkasti esittää punoiluskynnystä eli 
minimieryteema-annosta, MEDia, radiometrisin yksiköin. 

Näiden lisäksi on olemassa vielä Hollannin terveysministeriön (Health Council of the 
Netherlands) painotuskäyrä, joka noudattaa ACGIH-NIOSH -käyrää 310 nm:iin asti.6 

Yhteenvetona voidaan todeta, että hollantilaisten ja ACGIH-NIOSH -käyrät painottavat 
lyhytaaltoista (aile 270 nm) selvästi lievemmin kuin CIE-käyrä, joka on myös koko 
ultraviolettialaeella muita ankarampi. Nykyään on tavallisinta määrittää biologinen 
tehokkuus koko alueella 200-400 nm.4 
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ULTRAVIOLETTISÄTEILYN BIOLOGISIA 
VAIKUTUKSIA 

4.1 Fotobiologisia vaikutuksia 

Ultraviolettisäteily tunkeutuu ihossa vain orvasketeen (UV-B) tai korkeintaan verinahkaan 
(UV-A)asu(ks.kuva6). 

Tästä syystä ultraviolettisäteilyn biologiset vaikutukset rajoittuvat ihoon ja silmiin. 
Vaikutukset jaetaan kahteen ryhmään, akuutteihin ja kroonisiin. Akuuteista vaikutuksista 
parhaiten tunnettu lienee auringonpolttama eli eryteema. Eryteema liittyy tavallisesti 
altistumiseen alle 315 nm aallonpituuksille. Se ilmenee ihon punaisuutena ja 
kosketusarkuutena. Värimuutos johtuu ihon pintaverisuonten laajentumisesta. 
Auringonpolttamalla on yleensä muutaman tunnin latenssiaika. Keinotekoisten 
UV-tähteiden kyky aiheuttaa eryteemaa riippuu voimakkaasti aallonpituudesta. 
Aikaisemmin alustumattomalla valkoisella iholla eryteeman kynnysarvo on noin 200 J/m2 

300 nm aallonpituudella, kun taas UV-A-alueella se on noin tuhatkertainen. Suuret 
annokset UV-B-säteilyä voivat aiheuttaa ihon turvotusta (ödema), kipua ja rakkuloiden 
muodostumista. Toisaalta UV-C-säteily harvoin aiheuttaa rakkuloita. 

marraskesi JM. 200 250 390 350 490 450 
(stratum 
corneum) 
8-20 jjm 

tyvisolu- * 
kerros 
kapillaari -"* 

orvaskesi 
(epidermis) 

50-150 pm 

verinahka 
(dermis) 

1-4 mm 

Kuva 6. Ihan poikkileikkaus ja UV-säteilyn tunkeutuminen ihoon. 31 
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Eryleemaa ajatellaan syntyvän kahdella eri mekanismilla. Toisaalta UV-säteily voi 
vaikuttaa suoraan verisuonten seinämään, toisaalta vaikutus voi olla epäsuora*, 
orvaskedessa tapahtuu fotokemiallinen reaktio ja siinä syntyvä välittäjäaine diffundoiluu 
verinahkaan j? vaikuttaa verisuoniin. On viitteitä siitä, että prostaglandiini! toimisivat 
tulehduksen välittäjinä UV-B- ja UV-C-säteilyn synnyttämässä cryteemassa. Niiden 
tuotannon on havaittu lisääntyvän ultravioleUialtistuksen seurauksena. Toisaalta arvellaan, 
että UV-A-säteilyn aiheuttama erytcema johtuisi suorasta vaikutuksesta verinahan 
verisuoniin.1 

Teoriaa välittäjäaineen diffuusiosta orvaskedesta verinahkaan puoltavat seuraavat seikat: 

1 Eryteemavaikutukseltaan aktiivinen ultraviolettisäteily absorboituu suureksi osaksi 
orvasketeen. 

2 Altistumisen ja cry teeman ilmestymisen välillä on latenssiaika. 
3 Voimakkaan altistumisen jälkeen crytccman ympärille jonkin ajan kuluttua ilmestyy 

heikommin punertava alue, joka hitaasti laajenee. 

Van der Leun on johtanut diffuusioprosessille matemaattisen mallin, jota on käytetty 
eryteeman latenssi- ja kestoaikojen ennustamiseen annoksen funktiona. Kokeelliset ja 
teoreettiset tulokset ovat olleet yhtäpitäviä 300 nm aallonpituudella, multa eivät cnäii 
250 nm aallonpituudella. 

Eryteemaa «euraa tavallisesti ruskettuminen muutaman päivän kuluttua. Ruskettuminen 
aiheutuu ihon väriaineen, melaniinin ja uusien melanosomicn (melaniinia sisältävien 
jyväsien) muodostumisesta pigmenttisoluissa eli melanosyyteissä (mclanogenecsi). 
Melanogeneesi aiheutuu pääasiassa UV-B-säteilyn absorptiosta. Melaniini siirtyy 
marrasketccn (stratum corneum) 4-6 päivän latenssiajan jälkeen. Tällä tavoin syntynyt 
rusketus säilyy kauan. Ruskettuminen voi tapahtua myös välittömästi ja tällöin on 
kysymyksessä ihossa jo vainuina olevan melaniinin tummeneminen. Herkkyys ruskettua 
välittömästi on sitä suurempi mitä tummempi iho on jo ennen sätei lylystä. Välitön rusketus 
voi olla havaittavissa 5—10 minuutin kuluttua UV-A-altistuksen alkamisesta, mutta 
tavallisesti se häviää noin tunnin kuluessa. Joskus se saattaa säilyä muutaman päiviin. 
Välittömän rusketuksen vaikutusspcktri on täysin erilainen viivästyneen rusketuksen 
vaikulusspektriin verrattuna. Viivästyneen rusketuksen ja crytccman vaikutusspcktrii sen 
sijaan ovat keskenään lähes samanlaiset. Välitön rusketus saadaan tehokkaimmin aikaan 
U V-A-sätcilyllä vaikutuksen ollessa maksimissaan noin 340 nm aallonpituudella (kuva 7). 
Pigrncntaalio ja samanaikaisesti tapahtuva ihon paksuuntuminen ovat ihon 
suojamckanismcja ultraviolettisäteilyä vastaan. ' ' 

Muita akuutteja vaikutuksia ovat silmän sarveiskalvontulchdus, folokcratiitti, ja 
sidekalvontulehdus, folokonjunktiviitli. Ultraviolettisäteilyn vaikutuksia silmiin 
käsitellään erikseen kohdassa 4.4. Akuutit vaikutukset häviävät yleensä parissa päivässä. 
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Kuva 7. Välittömän ja viivästyneen rusketuksen vaikutusspekirit: 91 

Seuraavassa on esitetty joitakin painottamattomia kynnysarvoja akuuteille 
sivuvaikutuksille sekä aallonpituus, jolla ao. vaikutus ilmenee herkimmin:4 

ery teema 

silmän sidekalvon
tulehdus 

silmän sarveiskalvon-
tulehdus 

suora pigmcniaatio 

100-500 J/mz (297 nm) 

50 J/m2 

40J/mx 

lO^/m2 

(260 nm) 

(270 nm) 

(340 nm; 

Eräät aineet voivat lisätä herkkyyttä UV-säteilylle ja aiheuttaa eryteemaa tai muita 
ihoreaktioita normaalia pienemmillä UV-säteilyannoksilla. Tämä koskee mm. seuraavia 
paikallisesti käytettäviä aineita76: 

deodoranttien ja saippuoiden sisältämät baktcriostaatiiset aineet (salisyylianilidit) 
hcksaklorofccni (antiseptinen aine) 
aurinkovoiteiden sisältämä p-aminobenlsochappo 
kadmiumsulfidi (käytetään tatuoinnissa) 
hajuveden sisältämät kasvisuutteet 
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• kauneudenhoitoaineiden sisältämät eteeriset öljyt sekä synteettiset väriaineet (mm. 
eosiini) 

• terva ja sen johdannaiset (esim. tervashampoo). 

Myös eräät sisäisesti käytettävät aineet aiheuttavat monille ihmisille UV-säteilyn 
yliherkkyyttä: 

sulfonamidit (antibakteerisia lääkkeitä) 
sulfonylureat (sokeritautilääkkeitä) 
klooritiatsidit (nesteenpoistolääkkeitä) 
fenotiatsinit: 
- klooripromatsiini(rauhoittava lääke) 
• prometatsiini(antihistamiini) 
tetrasykliäni (antibiootteja) 
griseofulviini (sienilääke) 
nalidiksiinihappo (antibakteerinen lääke) 
estrogeenit ja 
progesteronit (naishormoneja) 
klooridiatsepoksidi (rauhoittava lääke) 
fenobarbitaali (uni- ja epilepsialääke) 
syklamaatti (makeutusaine). 

Eryteema merkitsee aina jonkinasteista vauriota ihon kudoksissa. Esimerkiksi auringon 
säteily aiheuttaa ihon Langerhansin solujen häviämistä ihotyypistä riippumatta.40 

(Langerhansin solu on orvaskedessa sijaitseva, immunologisesti aktiivinen solu.) 
Viivästyneeseen rusketukseen liittyy lähes aina soluvaurioita. Rusketusta aiheuttavien 
UV-B-annosten yhteydessä on havaittu kuolleita soluja (sunburn cell, SBC) 24 tunnin 
kuluttua altistumisesta. Niiden lukumäärä riippuu annoksesta. Riittävän suurilla annoksilla 
SBC.t muodostavat lähes jatkuvan kerroksen, mikä johtaa paikalliseen säröön marraskeden 
alapuolella ja siten rakkuloiden muodostumiseen. Pelkän UV-A:n aiheuttamassa 
rusketuksessa ei ole havaittu S8C:tä.9 

Aurinkosuojavoiteet suojaavat eryieemalfa, mutta eivät välttämättä estä Langerhansin 
soluja vahingoittumasta eikä SBC:n syntymistä.10 

Sen mukaan, kuinka ihmiset reagoivat auringon säteilyyn ja mikä on ihon kyky ruskettua, 
jaetaan ihmiset kuuteen ihotyyppiin. Eri ihotyypit on esitelty taulukossa I. 

Taulukossa I esitetyn lisäksi käytetään usein myös hiukan karkeampaa ihotyyppien jakoa 
kuuden sijasta neljään tyyppiin, jolloin määritelmät ovat: 

I aina palaa, ei rusketu 
II aina palaa, ruskettuu vähän 
III joskus palaa, ruskettuu hyvin 
IV ei pala, ruskettuu hyvin. 
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Taulukko I. Eri ihotyypit. 

iho
tyyppi 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Säteilyttämättömän 
ihon väri 

valkoinen 

valkoinen 

valkoinen 

vaalean 
ruskea 

ruskea 

suklaan ruskea, 
musta 

Herkkyys 
UV-säteilylle 

enttäin 
herkkä 

erittäin 
herkkä 

herkkä 

vähän 
herkkä 

minimaalisen 
herkkä 

ei herkkä 

Aurigossa palamisen 
ja ruskettumisen 
yleisyys 

palaa aina helposti 
ei koskaan rusketu 

palaa aina helposti 
ruskettuu erittäin 
vähän 

palaa kohtalaisen helposti 
ruskettuu vähitellen, 
rusketus vaalean ruskea 

palaa joskus 
ruskettuu aina hyvin, 
rusketus kohtalaisen 
ruskea 

palaa harvoin 
ruskettuu voimal'kaasti, 
rusketus tumman ruskea 

ei koskaan pala 

Ultraviolettisäteilyn kroonisia vaikutuksia ovat ihon ennenaikainen vanheneminen ja 
ihosyöpä. Ultraviolettisäteilyn on osoitettu aiheuttavan mm. sidekudoksen kollageenin 
rappeutumista. Lisäksi PUVA-käsiltelyn (ks. sivu 20) sekä kroonisen aurinkoaltistuksen 
in vivo on osoitettu lyhentävän iiion fibroblastien elinikää in vitro. Kumulatiivisen 
ultraviolettiannoksen ja pysyvän ihovaurion välien yhieys on kiistaton. Tämä koskee sekä 
UV-A- ellä UV-B-sätcilyä. 2 

Ihon ennenaikaisen vanhenemisen kliiniset tunnusmerkit ovat kuiva, karkea ja ryppyinen 
iho sekä pigmenttimuutokset. Parhaiten ihon ennenaikainen vanheneminen näkyy 
Välimerenmaiden valkoihoisessa talonpoikaisväestössä, joka viettää paljon aikaa 
kuumassa auringonpaisteessa. 
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Lukuisat kliiniset ja kokeelliset havainnot ovat osoittaneet, että UV-säteily aiheuttaa 
ihosyöpää sekä ihmisille että koe-eläimille. On myös osoitettu, että kaikki UV-alueen 

69 
aallonpituudet ovat mutageenisia eli aiheuttavat DN A-vaurioita. 

Useiden tutkijoiden mukaan ultraviolettisäteilyn aiheuttama karsinogeneesi on yhteydessä 
DNA:n virheelliseen korjautumiseen sub-letaalien vaurioiden jälkeen. 

UV-säteilyn vaikutusta ihosyövän syntyyn on selitetty myös immunologisilla 
mekanismeilla. Eläinkokeilla on ultraviolettisäteilyn havaittu aiheuttavan 
immunosuppressiota.41 Esimerkiksi siirrettyjen, UV-altistuksella aiheutettujen 
kasvaimien hylkimisreaktio on kyetty estämään UV-B-säteilytyksellä. Tällä saattaa olla 
merkitystä myös syövän syntymisen kannalta. UV-säteilyn tiedetään vähentävän 
orvaskeden Langerhansin sotujen määrää.3 ,4°Langerhansin solukon väheneminen saattaa 
aiheuttaa heikentyneen immuunireaktion ihossa syntyvän syöpäsolun pintaan ilmestyville 
antigeeneille. Normaalisti Lr igerhansin solu käynnistää lymfosyyttien välityksellä 
hyljinnän. Langerhansin solujen määrä vähenee jo lievää eryteemaa aiheuttavan 
UV-B-säteilyannoksen tai ruskettavan UV-A-säteilyannoksen vaikutuksesta. Myös 
PUVA-hoito vaikuttaa Langerhansin solujen määrään (ks. alla). Langerhansin solujen 
vähenemisen ohella muunkin tyyppiset immunologiset mekanismit tulevit kysymykseen 
ihosyövän synnyn edistämisessä. 

Eläinkokeiden tuloksia tutkittaessa on otettava huomioon, että UV-B-säteilvstä pääsee 
hiiren orvaskeden tyvisoluihin noin 70 %, kun taas ihmisellä vain noin 10 %. 

Ihosyövän ja eryteeman vaikutusspektri on eläinkokeissa todettu samankaltaiseksi. Van 
der L-eunin mukaan ei kuitenkaan ole näyttöä eryteeman ja ihosyövän välisestä yhteydestä, 
vaan ihosyövän ja eryteeman aallonpituusriippuvuuksien samankaltaisuus johtuu suurelta 
osalta ihon läpäisyominaisuuksista. 9 Esim. UV-A-säteily voi olla karsinogeenista, vaikka 
se ei aiheuttaisikaan havaittavaa eryteemaa. Vaikka minkäänlaisia akuutteja vaikutuksia 
ei altistumisen jälkeen ilmenisi, se ei merkitse sitä, etteikö molekyylitasolla olisi voinut 
tapahtua vahinkoa. 

Ihosyöpää käsitellään lähemmin luvussa 4.2. 

Valon biologiset vaikutukset keskushermostoon ovat toistaiseksi suurelta osalta arveluiden 
varassa, vaikka asiaa tulkitaan. Solariumien paljon mainostettu piristysvaikutus saattaa olla 
vain sitä, että asiakas on tyytyväinen saatuaan haluamansa rusketuksen. 

Edellä on tullut esille vain ultraviolettisäteilyn negatiivisia vaikutuksia. Terveen ihmisen 
kannalta ultraviolettisäteilyllä ei toistaiseksi ole todettu olevan muita positiivisia 
vaikutuksia kuin D-vitamiinin synteesi. On kuitenkin joitakin ihosairauksia, joissa 
ultraviolettisäteilyllä on voitu osoittaa olevan, jos ei parantava, niin ainakin lievittävä 
vaikutus. Tunnetuin näistä lienee psoriasis, johon käytetään ns. PUVA-tcrapiaa. Siinä 
potilas aluksi herkistetään ultraviolettisäteilylle valonherkkyyttä lisäävillä lääkkeillä cli 
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psoraleeneilla ja sen jälkeen säteilytetään UV-A-säteilyllä. PUVA-hoidon 
vaikutusmekanismia ei täysin tunneta, mutta sen on todettu hidastavan ihosolujen 
jakautumista, joka psoriasispotilailla on liian nopeaa. FUVA-laitteet ovat suuritehoisia 
UV-A-lähteilä, joiden spektrin huippu on noin 360 nm:n k hdalla. Laitteen suuri tehoja 
psoraleenien yhteisvaikutus on niin voimakas, että hoitosarjan alkuannokset ovat 
korkeintaan muutaman minuutin pituiset PUVA-hoidossa käytetty säteily tunkeutuu noin 
3 mm:n syvyyteen verinahkaan asti. Tämän ominaisuuden vuoksi sitä on käytetty 
menestyksekkäästi myös T-solulymfooman (mycosis fungoides) sekä mastosytoosin 
(urticaria pigmentosa) hoidossa. PUVA-hoidoIla on myös todettu olevan kyky elvyttää 
pigmentinmuodostusta vitiligoläiskissä sekä karaista valoyliherkkyyspotilaita.34 

Toinen paljon käytetty valohoitomenetelmä on UV-B-hoito, jota käytetään mm. 
psoriasikseen, ekseemoihin ja akneen sekä siedätyshoitona valoy liherkkyyksiin. Tarkkaan 
e: tiedetä, miikä kudostapahtumat ovat olennaisimmat ihotautien parantamisessa. Eri 
ihotaudeissa pääasiallinen vaikutuskohde saattaa olla erilainen.34 

4.2 Ultraviolettisäteily ja ihosyöpä 

Tyvisolusyöpä eli basaliooma on yleisin ihosyövän muotoja sen tärkeimpänä riskitekijänä 
pidetään auringon UV-säteilyä. Basaliooma kasvaa hitaasti ja lähettää erittäin harvoin 
etäpesäkkeitä. Valtaosa basalioomista sijaitsee kasvojen keskiosissa ja kaulassa eli 
auringon säteilylle alttiina olevilla ihoalueilla (kuva 8). Basaliooma voidaan hoitaa 
menestyksellisesti sekä kirurgisesti etiä sädehoidolla. Tyvisolusyöpä johtaa äärimmäisen 
harvoin kuolemaan. Toinen melko yleinen ja suhteellisen helposti hoidettavissa oleva 
ihosyövän muoto on okasolusyöpä (carcinoma epidermoides). Okasolusyöpää esiintyy 
etupäässä kasvoissa ja käsissä sekä arpikudoksessa esim. palovamman jälkeen. 
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Kuva 8. Kahdensadan basaliooman paikantuminen. Valtaosa kasvaimista sijaitsee 
kasvojen keskiosissa. 
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Lähes yhtä yleinen ihosyövän muoto on melanooma, joka on näistä kolmesta 
kasvaintyypistä pahanlaatuisin. Melanooma on yleistynyt nopeasti valkoihoisen väestön 
keskuudessa kaikkialla maailmassa. Melanoomatapausten määiä on kaksinkertaisiunut 
useissa maissa 10-15 vuodessa. Ilmaantuvuudessa on yli 25-kertainen ero esimerkiksi 
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Australian ja Japanin välillä. Kasvu on ollut suurempi tietyillä ihoalueilla, kuten 
alaraajoissa naisilla ja vatsassa miehillä eli suojatummilla ihoalueilla kuin muu 
ihokarsinooma. Huomattava osa melanoomapotilaista on keski-ikäisiä ja nuoria. Kasvanut 
ilmaantuvuus ei ole lisännyt kuolemantapauksia yhtä paljon, kuten esimerkiksi jäljempänä 
kohdass» 4.3 esitettävät tiedot Suomesta osoittavat. 

Auringon säteilyä pidetään ihosyövän tärkeimpänä etiologisena tekijänä. Useat havainnot 
tukevat auringon säteilyn osuutta sekä melanooman että muun ihosyövän syntyyn. WHO:n 
katsauksessa esitetään yhteenvetona kuusi kohtaa, jotka osoittavat auringon UV-säteilyn 
osiutta ei-melanoomatyyppisen ihosyövän kehittymisessä: 

1 Vaaleaihoisilla ihmisillä ihosyöpää esiintyy niissä kehonosissa, jotka ovat eniten 
alttiina auringon säteilylle - pää, kaula, käsivarret, kädet ja naisilla sääret 

2 Tummaihoisilla ihmisillä, joilla pigmentti suodattaa UV-säteilyä, ihosyöpää esiintyy 
hyvin vähän, eikä sitä esiinny erityisesti auringon säteilylle alttiina olevilla ihoalueilla. 

3 Ihosyöpää esiintyy enemmän niillä vaaleaihoisilla ihmisillä, jotka oleskelevat 
enemmän ulkona, esim. ulkotyöntekijät 

4 Ihosyövän esiintyminen valkoihoisilla riippuu auringon säteilyn intensiteetistä siten, 
että se kasvaa lähestyttäessä maantieteellisesti päiväntasaajaa. 

5 IhosyöpävoidaanaiheuttaahiiriIletoistuvallaUV-5äteilyaltistuksella,samanlaatuisella 
säteilyllä, joka aiheuttaa ihmiselle auringonpolttaman. 

6 Ihosyöpää esiintyy enemmän ihmisillä, joilla on puutteellinen kyky korjata UV-säteilyn 
aiheuttamia DNA-vaurioita. Xeroderma pigmentosum -potilaat, joilla DNA:n 
korjausmekanismi on viallinen, saavat auringon UV-säteilystä kasvaimia ja kuolevat 
usein ihosyöpään jo nuorena. 

Ihosyöpään sairastumisen riski vaihtelee eri maiden välillä. Riski on suurin maapallon 
runsasaurinkoisilla alueilla valkoihoisen väestön keskuudessa. Ihosyöpien 
ilmaantuvuuden on todettu olevan suurin Australiassa. Kuvassa 9 esitetään globaalisen 
UV-säteilyn jakauma maapallolla. Jakaumakartan mukaan Australian pohjoisosassa 
saadaan vuosittain 3,5-4 kertaa niin paljon UV-säteilyä kuin Etelä-Suomessa. 
Epidemiologisten havaintojen perusteella ei-melanoomaihosyövän ilmaantuvuus 
geneettisesti samankaltaisessa väestössä kaksinkertaistuu, kun leveysaste pienenee 
10o16,88 
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Kuva 9. Globaalisen UV-säteilyn suhteellinen jakauma. 

Ei-melanoomatyyppisten ihokarsinoomien ilmaantuvuus on suunnilleen verrannollinen 
UV-säteilyannoksen neliöön47,72 eli UV-säteilyannoksen kaksinkertaistuminen kasvattaa 
riskin noin nelinkertaiseksi. Varmaa tietca eri ihosyöpämuotojcn ja auringon säteiiyn 
välisistä suhteista ei kuitenkaan ole. Diffey16 (1980) on analysoinut raportoituja arvioita 
ei-melanoomaihosyöpien riippuvuudesta vuotuisesta IJV-annoksesia ja tuo esille Greenin 
tuloksen, jonka mukaan riski on verrannollinen annokseen potenssissa 1,8. 

Tämänhetkisen käsityksen mukaan ihosyövän synty on satunnaisprosessi, jonka 
todennäköisyyttä jokainen säteilyannos lisää, eikä tässä prosessissa ole kynnysarvoa.4 

Ihosyöpää ei voida estää, mutta sen todennäköisyyttä voidaan vähentää useilla 
ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. 

Useat tutkijat ovat sitä mieltä, että ei-melanoomasyövän kehittymiseen vaikutta? koko 
elämän aikana kcrtyvjt UV-säteilyannos, eikä niinkään satunnaiset yliannokset. 
Melanooman osalta tilanne näyttää olevan päinvastainen. Viime vuosina on vahvistunut 
käsitys, että melanooman syntyyn vaikuttaa ihon toistuva palaminen auringon 
säteilyssä.20,38,44,47 Ihonsa polttavat muita herkemmin vaaleaihoiset ja -hiuksisei, 
sinisilmäiset, jolka ruskettuvat muita huonommin. ' Epäillään, että lapsuudessa ja 
nuoruudessa saadut ihon palamiseen johtaneet annokset lisäisivät melanoomariskiä 
enemmän kuin myöhemmällä iällä saadut 
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Eläinkokeiden perusteella on saatu kvantitatiivinen yhteys UV-annoksen ja ihosyövän 
ilmaantuvuuden välille. Esimerkiksi albiinohiirillä ihosyöpä saadaan aikaan toistuvilla 
UV-säteilytyksillä 100 %:sti.16 Siitä, minkälainen on syövän spektrinen herkkyys 
UV-säteilylle, ei ole olemassa yksimielisyyttä. Aikaisemmin on luultu, että 
U V-A-säteily ei yksinään olisi karsinogeeninen; esim. Staberg et ai. (1983)79 raportoivat, 
että pelkkä U V-A-säteily ei aiheuttanut hiirille kasvaimia. Sittemmin on kuitenkin useissa 
tutkimuksissa osoitettu, että myös pelkkä UV-A-säteily aiheuttaa kasvaimia koe-eläimille, 
kunhan annos on riittävän suuri . 9 0 On syylä olettaa, että sama pätee ihmisiinkin niin 
kauan kuin mikään ei puhu sitä vastaan. Esim. van Weelden ja van der Leun (1987) saivat 
UV-A-säteilyllä aikaan kasvaimia hiirille 100 %:sti. UV-A-karsinogeneesiin tarvittava 
annos on karkeasti 1000-kertainen verrattuna vastaavaan U V-B-annokseen - mutta niin on 
myös pysyvään rusketukseen tarvittava annos ihmisellä6,72'8' (ks. kuva 10). 

Ihosyöpäriski ei määräydy pelkästään kertyneestä annoksesta, vaan UV-säteilyaltistuksen 
jakaminen pitkällä aikavälillä pieniin osa-annoksiin näyttää lisäävän syövän kehitystä 
enemmän kuin vastaava annos kerralla saatuna. '4 ' 3 Tällaiseen tulokseen ovat päässeet 
useat tutkijat jo 70-luvun puolessa välissä. Toisin sanoen syövän kehitys on kääntäen 
verrannollinen annosnopeuteen. Tillainen annoksen jakamisen vaikutus syövän syntyyn 
on varmistettu useisiin eläinkokeisiin perustuvissa tutkimuksissa, joissa hiiret ovat saaneet 
saman kokonaissäteilyannoksen jaettuna erisuuruisiin osa-annoksiin tai eri aikavälillä 
annettuihin samansuuruisiin osa-annoksiin.12 Kokeissa käytetyt kertaannokset ovat olleet 
muutama sata J/m2 ja kokonaisannokset 100 kJ/m2 suuruusluokkaa. 

Kuva 10. Ultraviolettisäteilyn aiheuttaman ihosyövän synnyn (kiinteä viiva) ja 
viivästyneen rusketuksen (pisteet) vaikut usspektrit4 *' 
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PUVA-käsittely (ks. sivu 20) on eläinkokeissa osoitettu karsinogeeniseksi.76'82 Ihotautiin 
PUVA-hoitoa saaneiden potilaiden riski saada melanooma tai muu ihokarsinooma on ollut 
tutkimuksen kohteena eri maissa.1 USArssa on todettu, että altistus suurelle 
kumulatiiviselle PUVA-annokselle lisää okasolusyövän riskiä yli kymmenkertaiseksi.13 

Toisaalta useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vähemmän intensiivinen PUVA-hoito ei 
lisää ihosyöpäriskiä merkitsevästi.43,82,83 Seuranta-aika tosin kaikissa näissä 
tutkimuksissa on alle kymmenen vuotta. Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että PUVA-hoito 
lisäisi melanoomariskiä havaittavasti. Asiaa kuitenkin seurataan jatkuvasti. 
Nykykäsityksen mukaan PUVA-hoitoa lyhyehköinä jaksoina ja kohmuannoksin voidaan 
käyttää varsin turvallisesti. 

UV-B-sätcilyhoidossa vuosiannokset voivat olla samaa suuruusluokkaa kuin 
ulkotyöntekijän tai ahkeran auringonottajan annoksr Laajaa, pitkäaikaisseurantaan 
perustuvaa tutkimusta tämän hoidon karsinogeenisuudesta ei ole, mutta Ruotsissa on tehty 
pieneen potilasmateriaaliin perustuva tutkimus, jonka mukaan UV-B-säteilyhoitoa 
saaneille potilaille ei ole kehittynyt enemmän ihosyöpää kuin normaaliväestöstä 
koostuvalle kontrolliryhmälle. On mahdollista, että terapeuttisilla annoksilla 
UV-B-hoito on vähemmän karsinogeenista kuin PUVA-hoito.73 

4.3 Ihosyöpä Suomessa 

Suomessa on olemassa rekisteritietoja eri syöpälajien ilmaantuvuudesta vuodesta 1953 asti. 
Suomen Syöpärekisterissä ihosyövät luokitellaan kolmeen ryhmään: melanoomat, 
basalioomat ja muut ihosyövät (enimmäkseen okasolusyöpä). Näistä erityisesti 
melanooman ilmaantuvuus on lisääntynyt voimakkaasti koko rekisterin 
voimassaoloaikana (kuvat 11-13). Kuolleisuus ei ole kuitenkaan lisääntynyt samassa 
määrin (kuva 11). 

Melanoomia on vuonna 1986 rekisteröity miehillä 228 ja naisilla 199 uutta tapausta.84 

Melanoomien rekisteröinnin arvioidaan olevan käytännöllisesti katsoen täydellistä. 
Kuvissa 12 ja 13 esitetään melanoomien määrät eri ajanjaksoina. Melanooman ennustetaan 
edelleen yleistyvän nopeasti (taulukko II).29,36, Suomen Syöpärekisterissä on laskettu, 
ctlä vuoden 2006 vaiheilla todetaan vuosittain 1285 uutta ihomelanoomaa. 9 
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Taulukko II. Ihomelanooman keskimääräinen vuotuinen tapausmääräja ikävakioitu 
(maailman standardiväestö) ilmaantuvuus sataatuhatta henkilövuotta kohti Suomessa 
vuosina 1979-1981 sekä ennusteet vuosiksi 1990,2000 ja 20O6.29'*5'57 

miehet 
naiset 

Tapausmäärä 
1979 -«1 1990 

130 
164 

230 
250 

2000 

380 
385 

2006 

657 
628 

Ilmaantuvuus 
1979 -«1 

4,9 
4,9 

1990 

8,1 
7,2 

2000 

11,8 
10,0 

2006 

16,1 
13,9 

IHOSYÖPÄ, miehet + naiset 
SK/N CANCER males +females 

llniiiiiniuvuus Inadenve 
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Kuva 11. Ihosyöpien ilmaantuvuus ja ihosyöpiin kuolleisuus Suomessa vuosina 
1953-1982.S5 
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Kuva 12. Keskimääräiset vuotuiset melanoomatapaukset Suomessa sukupuolen mukaan 
19S3-198S?4 
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ÄHM 13. Vuotuisten melanoomatapausten määrä Suomessa sukupuolen mukaan 
vuosina 1979-1986?'24'M 
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Basalioomia on vuonna 1986 rekisteröity miehillä 1 441 ja naisilla 1 982 uutta tapausta.24 

Basalioomicn todellinen ilmaantuvuus on suurempi koska osa tapauksista jää 
rekisteröimättä. Kuvassa 14 esitetään basalioomien määrät vuosina 1979-86. 
Rekisteröityjen uusien tapausten määrä on pidemmällä aikavälillä kasvanut; tämä saattaa 
kuitenkin heijastaa myös muuttuvaa rckistcröintitehoa. 

Muita ihosyöpiä (ci sisällä basalioomia eikä melanoomia) on vuonna 1986 rekisteröity 
miehillä 245 ja naisilla 257 tapausta. Pidempää ajanjaksoa katsoen näiden kasvaimien 
ilmaantuvuus ci ole juuri muuttunut, kuolleisuus sen sijaan on pienentynyt (kuva 11). 
Viime vuosina tapausmäärä on ollut nousussa. Kuvassa 15 esitetään muiden ihosyöpien 
määrät vuosina 1979-86. 

Ihosyöpää esiintyy eniten maan eteläosissa. Ilmaantuvuus pienenee kohti pohjoiskoillista 
(kuvat 16-17). Verrattaessa auringonpaistetuntien määrää esittävää karttaa (kuva 18) 
ihosyövän ilmaantuvuuskarttoihin huomataan auringon säteilylle altistumisen ja 
ihosyövän välillä olevan korrelaatio. Melanooman osalta on kuitenkin huomioitava, että 
kaupunkilaistumisaste noudattaa samaa jakaumaa ja melanooman ilmaantuvuus on 
suurempi kaupunkilaisväestössä. 

Kuva 14. Vuosittain rekisteröityjen basalioomatapausten määrä Suomessa sukupuolen 
mukaan vuosina 1979-1986. Osan pasalioomatapauksista arvellaan jäävän rekisterin 
ulkopuolelle2324'*4 
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Kuva 15. Vuotuisten muiden ihosyöpätapausten {ei melanooma eikä basaliooma) määrä 
Suomessa sukupuolen mukaan vuosina 1979-1986. ' 

Ilmailuhallituksen charterlentotilaston mukaan suomalaisten aurinkolomamatkailu 
Kanarian saarille, Välimerenmaihin (Ranskaa lukuunottamatta), Välimeren puoleisiin 
Lähi-Idän maihin, Thaimaahan ja Sri Lankaan on kasvanut noin 2,8-kertaiseksi vuodesta 
1978 (294 666 matkaa) vuoteen 1988 (820 826 matkaa). Tämä saattaa tulla näkyviin 
tulevien vuosien ihosyöpäli lastoissa. 

Tarkasteltaessa pohjoismaisia ihosyöpärckistercitä havaitaan aikavälillä 1960-1980 
melanooman ilmaantuvuuden olevan suurin Norjassa ja pienin Islannissa, mutta myös 
Suomessa ilmaantuvuus on selvästi pienempi kuin Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. 
Kaikissa pohjoismaissa melanooman ilmaantuvuuden kasvu on yleisistä syöpämuodoista 
nopeinta. 8 
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Kuva 16. Melanooman ilmaantuvuuskariia SS 
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1963-82 

Ilmaantuvuus/ 
100000 

• 2,6„.3,8 

O 

Kuva 17. Muun ihosyövän (ei melanooma eikä hasaliooma) ilmaaniuvuUskarita 85 
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Kuva 18. Auringonpaistetuntien vuosittainen keskimäärä vuosina 1959-J983 
Ä5 

4.4 Ultraviolettisäteilyn vaikutukset silmiin 

UV-säteily ci aiheuta silmissä näkcmisreaktiota, vaan muita fotobiologisia vaikutuksia, 
jotka ovat haitallisia silmille. UV-säleilyn absorptio silmän cri kerroksiin vaihtelee 
aallonpituuden mukaan (kuva 19), joten myös haittavaikutukset kohdistuvat silmän cri 
osiin. 

Lyhytaaltoinen UV-C-jaUV-B-säteilyabsorboituu lähes kokonaan sarvcis- ja sidekalvoon 
ja vain pieni osa yli 300 nm säteilystä pääsee mykiöön. Aikuisilla ihmisillä UV-A-sätcily 
absorboituu suurimmaksi osaksi mykiöön (ks. kuitenkin sivu 36). 
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Aallonpituus 

280 
300 
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Sarveiskalvo 
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Kuva 19. UV-säteilyn tunkeutuminen äimään. Silmän eri osiin pääsevän säteilyn määrä 
esitetään prosentteina. 

Säteily vaurioittaa sarveiskalvon epiteelisoluja ja seurauksena on fotokeratiitti 
(UV-säteilyn aiheuttama sarveiskalvontulehdus). Fotokeratiittiir liittyy sidekalvon 
punoitus (fotokonjunku viitu), valonarkuus, lisääntynytkyyneleritys, vieraan esineen tunne 
silmässä, silmien pakonomainen räpyttely sekä alentunut näkökyky. Fotokeratiitti on 
luonnon itsensä järjestämä suojatoimi. Säteilyvaurion johdosta irronneet epiteelisolut 
suodattavat säteilyä ja vähentävät sen pääsyä syvemmälle sarveiskalvoon, erityisesti 
tyvisolukerrokseen, jossa tumat jakautuvat Epiteelikerroksen vahingoittumiseen liittyy 
voimakas kipu. Kivun tunne silmissä on tuttu seuraus altistumisesta hitsauskaaressa 
syntyvälle säteilylle, ja siitä käytetäänkin mm. nimitystä "hitsarin silmä". Lumisokeus on 
samanlainen tila, joka syntyy suoraan auringosta tulevan ja lumesta heijastuneen 
UV-säteilyn vaikutuksesta. Epiteelikerros uusiutuu kuitenkin parissa päivässä, kipu 
laantuu ja muutkin oireet menevät ohi. 

Sarveiskalvovauriolle, kuten fotobiologisille vaikutuksille yleensä, on tyypillistä tietty 
latenssiaika ilman subjektiivisia oireita. Latenssiajan pituus on altistumisesta riippuen 
muutamasta lunnista kahteentoista tuntiin. ' 
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Kuva 20. Silmän sarveiskalvoa vaurioittavan UV-säteilyn lehotiheyden kynnysarvo 
aallonpituuden funktiona ihmiselle I • ) kanille (x)ja apinalle (o). 

Sarvetskalvontulehdusta aal lonpituuden funktiona o n tutkittu paljon 1970- luvul la lähinnä 
amerikkalaisen D . Pittsin johdol la . ,64, Tutkimukset osoittavat vaurioitumisherkkyyden 
olevan suurin 265-275 nm aallonpituusalueella. Oireiden esiintymiskynnys on annoksella 
40 J/m2 (painoltamalon arvo). Kuvassa 20 esitetään Pittsin kaneilla, apinoilla ja ihmisillä 
tekemien tutkimusten tulokset. 

Auringon UV-säteily voi myös epätavallisissa olosuhteissa aiheuttaa fotokeratiitin. Lumi 
ja hiekka ovat luonnossa esiintyviä hyviä UV-säteilyn heijastajia. Niistä heijastunut säteily 
yhdessä suoraan auringosta tulleen kanssa riittää sarveiskalvo-oireiden aikaansaamiseen 
parissa tunnissa.74'76 Käytännössä silmät altistuvat ACGIH:n mukaan painotettuna 
tehotiheytenä 0,3-5 mW/m2 säteilylle keskellä päivää. Laskettaessa päivässä kertyvä 
annos, päästään fotokeratiitin kynnysarvon suuruusluokkaa olevaan annokseen eli 40 J/m2. 
Tunnit lähellä auringon nousua ja laskua eivät vaikuta paljon kokonaisaltistuksccn. 

Mykiön vauriot ilmenevät samencmisena (harmaakaihi eli katarakta). Osa UV-A- ja 
UV-B-sätciiystä absorboituu mykiöön kuten kuvasta 19 näkyy. UV-säteilyn aihe ultamaa 
mykiövauriota on tutkittu kanin silmillä. Tutkimuksessa määritettiin kynnysarvot sekä 
mykiö- että sarveiskalvosamentumalle aallonpituusalueella 290-320 nm. Mykiön 
vaurioitumisherkkyys oli suurin 300 nm aallonpituudella, kynnysannoksen ollessa 
1,5 kJ/m2 (painoltamalon arvo) (kuva 21). Mykiön aineenvaihdunta on erittäin hidas, 
samoin mykiön solujen uusiutuminen. Lisäksi kaikki vanhat solut jäävät mykiön sisään, 
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kun uusia soluja muodostuu reunoissa lisää. Tämän takia toistuvat säteilyaitistumiset 
saattavat aiheuttaa vähitellen kaihin kehittymisen. 

Kaihin on todettu olevan poikkeuksellisen yleinen lähellä päiväntasaajaa sijaitsevilla 
seuduilla. Elinympäristöstä aiheutuva silmän altistus UV-säteilylle riippuu kuitenkin paitsi 
leveysasteesta myös mm. korkeudesta, ympäristön heijastusominaisuuksista sekä 
pukeutumisesta. Tämän vuoksi tarkka epidemiologinen selvitys kroonisen 
UV-altistuksen osuudesta kaihin kehitykseen on hankala tehdä. Viime aikoina on 
kiinnitetty huomiota myös tilanteeseen, jossa altistutaan sekä UV-säteilylle että 
infrapunasäicilylle. On tultu siihen tulokseen, että UV-säteilyllä ja infrapunasäteilyllä on 
synergistisiä vaikutuksia, mutta kaihin kehittymisessä UV-säteilyn osuus on 
merkittävämpi kuin infrapunasätctlyn. 
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Kuva 21. Kanin silmää vaurioittavan VV-säteilyannoksen kynnysarvo aallonpituuden 
funktiona sarveiskalvolle ( • ) ja mykiölle ( • ). Avoimet neliöi ilmoittavat kokeessa 
käytetyt suurimmat annokset. Näillä ei saatu aikaan mitään mykiövauriota. 
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Aikaisemmin on oletettu, että UV-A-säteily absorboituu mykiöön. Tämä pitääkin 
paikkansa 25 -vuotiailla ja si»1 vanhemmilla. Lapsilla kuitenkin lähes 10 vuoden ikään asti 
mykiö läpäisee noin 75 % UV-A-säteilystä45 Iän mukana verkkokalvon altistus 
UV-säieilylle vähenee jatkuvasti mykiön kellastuessa ja ruskistuessa. Auringon 
UV-säteilyn ja sinisen valon aiheuttamalle fotokemialliselle verkkokalvovauriolle eli 
solaariieliniitille ovat vaarassa lapset ja kaihileikkauksessa olleet 

4.5 Riskiarvioita 

Maan pinnalle saapuvasta säteilystä vain noin 5 % on UV-alueella. Tästä huolimatta 
U V-säteily muodostaa huomattavan terveysriskin. Ultraviolettisäteilyn riskejä arvioitaessa 
kriittiset elimet ovat iho ja silmät. Pohjois-Euroopassa vuotuinen CIE-painotettu 
säteilyannos on 500-1000 kJ/m2 jatkuvasti säteilyä rekisteröivällä detektorilla mitattuna.4 

Näistä annoksista sisätyönickijän osalle koituu noin 4 % ja ulkotyöntekijälle noin 25 %,69 

Tässä vertailussa on kuitenkin muistettava, että vaikka ulkotyöntekijät saavat suuremman 
vuosiannoksen, niin auringonottajat altistavat suurempia ihoalueita. 

Lomalla ihmisillä on usein tapana matkustaa etelän aurinkoon. Jos lomamatka suuntautuu 
kolmen viikon ajaksi Etelä-Ranskaan tai Espanjaan, saadaan tänä aikana 
ultraviolettisäteilyä 12-15 kJ/m2. Jos loma on pelkkää auringonpalvojaa, niin annokseksi 
saadaan 24-30 kJ/m2.6 

Hollannissa tehdyn tutkimuksen mukaan noin 7 % väestöstä altistaa itsensä tarkoituksella 
keinotekoiselle ultraviolettisäteilylle. Heistä 75 % on nuoria naisia, pääosin ylemmistä 
sosiaaliryhmistä. Saman verran käyttäjistä ilnoilti käyttävänsä keinotekoisia 
ultraviolettilähteilä pclkäsUiän kosmeettisista syistä. Käyttäjistä noin puolet ruskettaa 
itseään kotioloissa ja toinen puoli kaupallisissa laitoksissa. Käyttäjistä 23 % käytti 
UV-B-laittcita, jotka käytännöllisesti katsoen kaikki olivat kotikäytössä. 
Säteilytyskertojen keskiarvo vuodessa oli 24, 83 %:lla käyttäjistä alle 30 ja 46 %:lla alle 
10. Löytyi myös tapauksia, jotka säteilyttivät itseään peräti 150 kertaa vuodessa; he olivat 
kaikki kotikäyttäjiä. Keskimääräinen annos käyttökertaa kohden UV-A-laitteilla oli 
150 J/m2 ja UV-B-lailteilla 400 J/m2 (biologisesti painotetut arvot). Noin 15 % käyttäjistä 
ilmoitti kokeneensa sivuvaikutuksia: aristava, kutiava tai kuiva iho, ihon palamisia ja 
silmäkipuja. Oireiden esiintymisellä ei havaittu olevan yhteyttä vuosittaiseen 
säteilytyskertojen lukumäärään. 

Ultraviolettisäteilystä aiheutuvien kuolemantapausten määräksi on esitetty 0,2 
kuolemantapausta/(l00 000 henkilöä 20 MED).57 Hollannissa pelkästään 
ci-melanoomaihosyövästä aiheutuu vuosittain 80-90 kuolemantapausta (6/milj.as.). 
Rekisteröityjä ei-melanoomatapauksia on vuosittain 400-500/milj.as. Todellisuudessa 
niitä arvioidaan olevan noin 800/milj.as. 2 

Kuvassa 22 on esitetty ikävuosina 15...45 hankitusta ultraviolctlisäteilytykscstä saatavan 
annoksen aiheuttamat riskit tyvi- ja okasolusyövän osalta. Suhteellinen kumulatiivinen 
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riski on arvoitu 75 ikävuoteen asti. Riskit on esitetty auringon säteilystä saatavan vuotuisen 
UV-annoksen, MED/vuosi, funktiona. Auringosta saatavan annoksen on oletettu 
rajoittuvan päähän, niskaan ja käsiin. Käyräpararoetrina (0...400) on tarkoituksellisesta 
kokovartalosäteilytyksestä (auringonotto tai solariumin käyttö tai motemmat yhdessä) 
seuraava vuotuinen ylimääräinen UV-annos MEDii» (1 MED=200 J/m2 aallonpituudella 
297 nm, biologisesti painotettuna). Käyrät perustuvat eläinkokeiden ja epidemiologisten 
tutkimusten pohjalta kehitettyyn riskimalliin. 

Henkilö, joka käy solariumissa 25-30 kertaa vuodessa lisää vuosiannostaan 6-11 kJ/m 
(30-55 MED). Tämä ylimääräinen annos kasvattaa henkilökohtaisia ihosyöpään 
sairastumisriskiä 50-100 %. Jos lisäannos rajoitetaan vain päähän, kaulaan ja käsiin, riski 
kasvaa 25-40 %. Diffey on laskenut, että kymmenen säteilytystä vuodessa lisää 
ihosyöpäriskiä noin 5 % verrattuna geneettisesti vastaavaan, solariumeja käyttämättömään 
ihmisryhmään. Hollantilaisessa tutkimuksessa on arvioitu, että jos solariumeja käyttävä 
väestönosa (7 %) saa noin 30-50 MED ylimääräisen vuosiannoksen, tämä voi aiheuttaa 

72 
5-15 % lisäyksen koko väestön ihosyöpäilmaantuvuuieen. 
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Kuva 22. Tyvi-ja okasolusyövän kumulatiivinen riski 75 ikävuoteen asti annoksen 
funktiona. 
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Jos keinotekoisten ultravioleuilähteiden käyttfi ei tulevaisuudessa lisäänny, niin nämä 
arviot hieman liioittelevat riskiä seuraavista syistä: 

• huonosti ruskettuvat ihmiset todennäköisesti luopuvat solariumin käytöstä 
huomattuaan etteivät rusketu solariumissakaan 

• ulkotyöntekijät eivät todennäköisesti ole kovin ahkeria solariumin käyttäjiä 
• solariumaltistus on oletettu koko keholle kaikilla käyttäjillä 
• kaikki ei-mclanoomat on oletettu ultraviolettisäteilyn aiheuttamiksi. 

Riskeistä puhuttaessa on pidettävä mielessä, että vaikka koko väestöä ajatellen riski pysyisi 
kohtuullisella tasolla, niin ahkera solariumeissa kävijä ja auringonpalvoja saattaa kasvattaa 
henkilökohtaisen riskinsä S-10 -kertaiseksi väestön keskimääräiseen riskiin verrattuna. 

Kvantitatiivisissa riskimallcissa oletetaan yleensä, että altistumisesta aiheutuneet 
vuosiannokset eivät elämän aikana vaihtele. Käytännössä asia ei kuitenkaan ole näin. 
Lisäksi auringon spektri vaihtelee vuorokaudenajan, vuodenajan, leveysasteen ja 
korkeuden mukaan. 2 Epidcmologisia tietoja ja tutkimustuloksia eri maita vertailtaessa on 
myös oteltava huomioon: 

• väestön geneettinen koostumus 
• sen altisluskäylläylyminen 
• paikallinen "ultraviolettisäteilyilmasto" (ilmansaasteet, rakennukset, pilvisyys, jne.) 
• muuttoliike tulkitulle alueelle ja siitä poispäin 
• epidemiologisten tietojen luotettavuus ja merkitys, joka saattaa vaihdella hyvin paljon 

eri maiden välillä ja myös niiden sisällä.72 

Tällä hetkellä ci ole olemassa suoraa epidemiologista tietoa sika, lisääkö nimenomaan 
solariumien käyttö todella ihosyöpäriskiä. Saattaa kestää vuosikymmeniä ennen kuin 
tällaista tietoa on saatavissa. Tämän takia täytyy toistaiseksi tyytyä muun tiedon avulla 
arvioituihin riskeihin.13 Kannattaa kuitenkin muistaa, että puhdas UV-A-sätcilykin on 
eläinkokeissa osoitettu karsinogeeniseksi tarpeeksi suurina annoksina (ks. sivu 24). 
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5 SOLARIUMLAITTEIDEN KÄYTTÖ 

5.1 Solariumlaitteet 

Rusketukseen käytettävät ultraviotettilaittcet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 
vanhanaikaiset matalapaineiset suodattamattomat elohopealamput, korkeapaineiset 
suodatetut elohopealamput sekä matalapaineiset ioisteputkilaitteet. Näistä 
viimeksimainittuja kutsutaan varsinaisesti solariumeiksi. 

Solariumlaitteen perusosa on koollaan vaihteleva toistepudcipaneeli. Paneeli voi olla 
pienikokoinen (0,2 x 03 m2, putkia neljä kappaletta) pöydälle asetettava kasvojen 
tai ylävartalon säteilyttämiseen tarkoitettu laite, lattiastatiiviin kiinnitettävä 
puolivartalosäteilytykseen tarkoitettu paneeli (noin 0,4 x 0,5 m , putkia 6-10 kpl) tai 
lopuksi kokovanalosäteilytykseen tarkoitettu lattiastatiiviin kiinnitettävä paneeli tai 
loisteputkipenkki (noin 1,8 x 0,6 m , putkia 6-7 kpl). 

Yksityistalouksiin markkinoidaan pääsääntöisesti suhteellisen kevyitä, kasvo-, 
puolivartalo- ja kokovartalopaneelcja, joista voi halutessaan muodostaa myös 
kaksipuolisen pcnkki-panecliyhdistelmän. Hoitolalaitteet ovat lähes yksinomaan 
kokovartalon samanaikaisesti molemminpuolin säteilyttäviä suurikokoisia laitteita, joissa 
putkien lukumäärä vaihtelee väliltä 20...38. Hoitolaitteissa käytetään putkien lisäksi usein 
myös kasvotchostinlamppuja, joita laitteessa voi olla yhdestä kolmeen kappaletta. 

Kokovartalon säteilyttämiseen tarkoitetuissa solariumeissa käytetään tyypillisesti 
teholtaan 100 W olevia matalapaineisia ns. UV-A-(clohopca)loisieputkia, jolloin 
kaksipuolisten laitteiden kokonaistehot vaihtelevat välillä 2000...3600 W ja painoltamaton 
ultraviolettisäteilyn tchotihcys vaihtelee välillä 80...250 W/m laitetyypistä riippuen. 
Kasvotehostimissa käytetään korkeapaineisia elohopealamppuja ja suodatinlevyjä, jolloin 
tuloksena on loisteputkista saatavaa pidemmille UV-A-aallonpituuksille sijoittuva 
säteiiyspcktri. Kasvolchostinlampun teho on tyypillisesti satoja watteja ja painottamaion 
tchotihcys noin 500 W/m . Kuvassa 23 on esitetty esimerkit säteilyturvakeskuksessa 
mitatuista UV-A-loisteputkcn (a) ja kasvolchostinlampun (b) spektreistä. Kuvaan 23 (a) 
on piirretty vertailun mahdollistamiseksi myös 21.6.1989 noin klo 12.15-12.30 mitattu 
auringon spektri. 
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Kuva 23. Esimerkit säteilyturvakeskuksessa Optronic 742 -spektroradiometrillä 
mitatuista UV-A-loisteputkisolariumin ja auringon (21.6.1989 noin klo 12.15-12.30) (a) 
sekä kasvotehostimen (b) spektreistä. 
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Suodattamattomien elohopeakaarilamppujen, jotka emittoivat suhteellisen suuria määriä 
UV-B- ja UV-C-säteilyä ja jotka aiheuttavat helpommin palamista ja 
sarveiskalvontulehdusta, käyttö on vähentynyt ja edelleen vähentymässä.13 Vanhoihin 
aurinkolamppuihin verrattuna nykyisten ultravioletulaitteiden spektrit ovat siirtyneet kohti 
pidempiä aallonpituuksia. ' ' ' Toisaalta niiden painottamaton tehotiheys on kasvanut. 
Vaikka nykyisten solariumlaitteiden spektri on lähes kokonaan UV-A-alueella, ei 
»ehotiheyksien ollessa välillä 80...yli 1000 W/m2 voida eryteemavaikutusta jättää 
ht<( i liotta. ' Suuret tehotiheydet UV-A-alueella voivat lisäksi aiheuttaa voimakkaita 
fototoksisia ja fotoallergisia reaktioita. Erityisen merkittävää on, että suhteessa 
rusketustehoon nykyistenkään UV-A-laitteiden lähettämä säteily ei ole ainakaan 
ei-melanoomatyyppisten ihokarsinoomien osalta vähemmän karsinogeenista kuin 
aiemmin käytettyjen laitteiden lähettämä säteily (kuva 10, s. 24).6, Kasvaneen 
kokonaistehotiheyden vuoksi annossuositusten mukaiset sätcilytysajat voivat olla varsin 
lyhyitä myös UV-A-laitteilla. Tämän vuoksi käyttäjälle voi tulla kiusaus käynnistää laite 
uudelleen koska hänestä tuntuu, eitä kovin lyhyellä säteilytyksellä ei voi olla minkäänlaisia 

57 
vaikutuksia. 

UJtraviolcuilaittcissa palaminen aiheutui aiemmin usein nukahtamisesta. Nykyaikaisissa 
laitteissa tämä on estetty ajastimella, joka katkaisee virran säädetyn ajan kuluttua. 
"Ylisäteilytys" voi kuitenkin tapahtua esimerkiksi, jos säteilijät vaihdetaan huollon 
yhteydessä vääräntyyppisiin tai lääkkeiden ja kemikaalien aiheuttaman herkistymisen 
vuoksi. 

5.2 Solariumien käyttö Suomessa 

Solariumin käytön Suomessa voidaan katsoa olevan 1980-luvun ilmiö. Yhtenä 
keskeisimmistä tekijöistä, joka mahdollisti solariumien käytön voimakkaan yleistymisen, 
pidetään ultraviolettisäteilyn pelon häviämistä. Myös matkailun lisääntymisellä uskotaan 
olleen vaikutuksensa solariumien suosion kasvuun: Toisaalta matkailun kautta on saatu 
asenteita myötämielisiksi muokkaavia vaikutteita Suomeen Euroopasta, jossa laitteet ovat 
yleisempiä kuin Suomessa ja toisaalta etelänmatkaajat käyttävät yhä yleisemmin 
solariumeja niin esirusketukscn hankkimiseen kuin matkan jälkeiseen rusketuksen 
ylläpitämiseen. Edelleen tarjonnan monipuolistuminen on osaltaan lisännyt kysyntää. 

Laitteiden maahantuojilta saatujen tietojen mukaan yksityistalouksiin myytävien laitteiden 
markkinointi lisääntyi voimakkaasti 1980-luvun puoliväliä lähestyttäessä huippumyynnin 
ajoittuessa vuodelle 1986, kun taas hoitolalaitteidcn myynti kasvoi oleellisesti 1980-luvun 
puolivälin jälkeen ja myynnin arvioidaan olleen huipussaan vuonna 1987. Määrällisesti 
laitteita on myyty eniten yksityistalouksiin, joihin vuonna 1986 Cii arvioitu myydyn noin 
15 000 laitetta ja vuodesta 1987 lähtien myynti on vakiintunut noin 9 000... 10 000 
laillccsccn/vuosi. Yksityistalouksiin myytyjen laitteiden kokonaismääräksi vuoden 1989 
loppuun mennessä voidaan maahantuojaticdustelun perusteella arvioida noin 
60 000...70 000 laitetta. Hoitolalaitteidcn lukumäärästä ci ole tarkkaa tietoa. Karkeasti 
niitä voidaan arvioida olevan käytössä tuhansia. Tällä hetkellä hoitolalaitteidcn myynti on 
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varsin rauhallista; kasvun aika on ohi. Vaikka vanhimpia laiueita uusitaan jo nyt, voitaneen 
myynnin tiedustetun perusteella odottaa vilkastuvan noin viiden vuoden kuluttua, jolloin 
laitekannat tultaneen perusteellisemmin uusimaan. 

Solariumit on jo yti kymmenen vuoden ajan tyyppitarkastettu sähköturvallisuuden osalta. 
Tyyppihyväksyntä, jollei sitä peruuteta, on normaalisti voimassa kymmenen vuotta. 
Hyväksyntöjä annetaan myös tätä lyhyemmiksi määräajoiksi, kuten esimerkiksi vuodeksi. 
Liitteessä A esitetään tällä hetkellä voimassa olevien tyyppihyväksyniöjen lukumäärät 
vuosilta 1979...1989. Vuoden 1989 lukumäärä edustaa tilannetta 21.8.1989. 
Sähkötarkastuskeskuksen rekisterin mukaisesti hyväksyttyjä solariumtyyppejä on 
yhteensä 158. Maahantuojatiedustelussa kuitenkin ilmeni, että näistä tuodaan edelleen 
maahan vain noin 50 tyyppiä. Tällä hetkellä markkinoitavien laitteiden 
tyyppihyväksynnöistä on vajaa 30 vuodelta 1989, noin 10 vuodelta 1988, noin 10 vuodelta 
1987 ja mahdollisesti joitakin yksittäisiä hyväksyntöjä aiemmilta vuosilta. 

Maahan tuotavista noin 50 tyypistä edustaa arviolta noin viidesosa kotikäyttölaitteita 
loppujen ollessa hoitolalaitteita. Määrällisesti laitteita sen sijaan voidaan myydä paljon 
enemmän kotitalouksiin, koska hoitoloita on kuitenkin vähän. 

Hoitolalaitteita käytetään Suomessa nykyään varsinaisten solariumhoitofoidcn lisäksi 
kuntoklubeissa, kauneushoitoloissa, uimahalleissa, parturi-kampaamoissa, kylpylöissä, 
hotelleissa ja fysikaalisissa hoitolaitoksissa. Uusimpia solariumien markkinointikohteita 
ovat työpaikkojen virkistystilat ja taloyhtiöt. Luetelluista kohteista maahantuojier j-vion 
perusteella kuuluu solarium useimpien kuntoklubien ja kauneushoitoloiden palveluihin. 
Uimahalleista yli puolella arveltiin olevan solarium. Fysikaalisien hoitolaitosten 
palveluissa solarium ci sen sijaan ole keskeisellä sijalla. 

Alueellista jakautumaa ei myyntitiedustelun perusteella hoitolalaitteiden markkinoinnissa 
ollut selvästi havaittavissa. Suuritehoisten hoitolalaitteiden myynti lienee kuitenkin 
keskittynyt suurempiin kaupunkeihin. Koiikäyltölaitteidcn myynnille ominaiseksi nähtiin 
keskittyminen kaupunkeihin linjan Turku-Pori-Tampcre-Jyväskylä-Lahti eteläpuolelle. 

Pääkaupunkiseudulla ovat sohriumpalvclul keskittyneet Helsinkiin sillä Helsingin 
terveystarkastajat ovat viime vuosina tarkastaneet vuosittain noin 40 uutta 
solariumpaikkaa, joissa on solarium ainakin yhtenä palvelumuotona. Espoon ja Vantaan 
alueella solariumpaikat ovat yleistyneet kuvan 24 mukaisesti. Samassa hoitolassa voi olla 
useita solariumlaitteita. 

Kuvassa 25 on esitetty solariumlaitteiden lukumääräinen jakautuminen 
solariumpaikkoihin Espoon ja Vantaan alueilla. Yhdessä solariumpaikassa oli yhdeksän ja 
yhdessä kahdeksan laiteita. Yhden laitteen paikkoja oli 17 ja kahden laitteen paikkoja 
kymmenen. Solariumpaikat käsittävät kaikki muut kaupalliset solariumpalvcluidcn 
tarjoajat paitsi fysikaaliset hoitolaitokset, joissa on solariumeja. 
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Kuva 24. Solariumpaikkojen määrän kasvu Espoon ja Vantaan kaupunkien alueella. 
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6 UV-LAITTEITA KOSKEVIA 
MÄÄRÄYKSIÄ JA STANDARDEJA 

6.1 Altistusrajat U V-säteilylle 

Kuvassa 26 on esitetty amerikkalaisen iyöhygieenikkojärjestön ACGIH:n', kansainvälisen 
sätetlysuojelujärjestdn IRPAn voimassa olevat sekä ehdotetut uudet altistusrajat ja 
sosiaali- ja terveysministeriön78 päätös UV-säteilyn altistusrajoiksi Suomessa. 

6.1.1 IRPAn esittämät altistusrajat 

IRPAn vuonna 1985 esittämät ja tällä hetkellä voimassa olevat altistusrajat kattavat 
aallonpituusalueen 180-.315 nm ja rajat ovat seuraavat: 

1 Aallonpituusalueella 315...400 nm tehotiheys ei saa ylittää arvoa 10W/m21000 s (noin 
16 min) pidemmillä allistusajoilla. 1000 s lyhyemmillä attistusajoilla säteilyn 
energiatiheys ei saa ylittää 10 kJ/m2. 

2 Aallonpituusalueella 180...315 nm ei tehotiheys saa ylittää 8 tunnin työpäivän aikana 
kuvassa 26 esitettyä altistusrajaa millään yksittäisellä aallonpituudella. 

Laajakaistaisen lähteen biologisesti painotettu energiatiheys ei saa ylittää 30 J/m2 

8 tunnin työpäivän aikana. 

Laajakaistaisen UV-lähteen biologisesti painotettu energiatiheys lasketaan kohdassa 3 
esitetyn kaavan (8) mukaan. Painotusfunktio on esitetty taulukkona 
aallonpituusalueelle 180...315 nm ja se on identtinen kuvassa 5 (s. 14) esitetyn 
ACGIH:n voimassa olevan painotusfunktion kanssa sillä erotuksella, että myös 
aallonpituuksille 180 nm ja 190 nm on annettu painotuskertoimet, jotka ovat keskenään 
samansuuruiset arvon ollessa 0,3, 

Vuonna 1989 on edellä esitettyihin altistusrajoihin esitetty muutosta, jonka mukaan 
perusraja 30 J/m2 on laajenneltu koskemaan myös UV-A-aluetta painotusfunktion ollessa 
identtinen ACGIH:n ehdotetun painotusfunktion (kuva S) kanssa. Myös aallonpituuksien 
180 nm ja 190 nm painotuskertoimet on muutettu ACGIH:n uudessa 
aitistusrajaehdotuksessa esitetyn mukaisiksi. 
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6.1*2 ACGIHmaltistusrajat 

Nykyisin vielä toistaiseksi voimassa olevat ACGIHrn rajat on esitetty aallonpituudesta 
200 nm lähtien ja ne ovat samat IRPAn voimassa olevien rajojen kanssa. Uusi ACGIH:n 
ehdotus on identtinen IRPAn ehdotuksen kanssa. 

6.13 Suomen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 
altistusraja 

STM:n päätöksen ionisoimattoman säteilyn altistusrajoiksi sisältämät UV-säteilyn 
altistusrajatovat : 

1 Biologisesti painotettu efektiivinen energiatiheys ei saa ylittää 50 J/m2 vuorokautta 
kohden. Painotusfunktiona käytetään kuvan S s. 14 mukaista CIE-käyrää (kaava (9), 
s. 13). 

2 UV-säteilyn tehotiheys ei saa ylittää 10 W/m2 laskettuna 1000 s keskiarvona. 
3 Kosmeettisessa käsittelyssä voidaan kohdissa 1 ja 2 esitetyt rajat ylittää edellyttäen, 

että akuutteja haittavaikutuksia ei esiinny ja UV-säteilyn biologisesti painotettu 
efektiivinen energiatiheys ei ylitä arvoa 25 kj/m vuotta kohden. 

STM:n altistusraja on laadittu siten, että se olisi mahdollisimman vertailukelpoinen 
solariumeja koskevien säteilyrajojen kanssa. Tästä johtuen STM:n raja on huomafavasti 
tiukempi kuin IRPAn a ACGIH:n altistusrajat alle 250 nm aallonpituuksilla. Tällä ei 
kuitenkaan ole käytännössä merkitystä, koska näillä aallonpituuksilla säteileviä 
UV-Iähteitä on hyvin vähän. 

6.2 Määräykset ja ohjeet 

Seuraavassa esitetään eri maissa käytettyjä suosituksia ja määräyksiä. Erittäin tärkeä 
kansainvälinen standardi on 1988 vahvistettu eurooppalainen standardi EN 60 335-2-27 
and Am 1, jossa 

1 laitteet on luokiteltu CIE-painotetun spektrin mukaan neljään eri IEC-iyyppiin, jotka 
on esitetty liitteessä B 

2 on esitetty rakenteellisia säteilysuojausvaatimuksia sekä 
3 on esitelty käyttäjälle annettavia tietoja sekä laitteiden merkintöjä koskevat 

vaatimukset. 

Kohdassa 6.2.6 esitettävät suomalaiset solariumvaatimukset (1989) perustuvat kyseiseen 
euronormiin. 
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6.2.1 Saksan liittotasavalta 

Saksan liittotasavallan tcrvt "svirasto on antanut seuraavat suositukset : 

• laitteessa tai sen käyttötilassa tulee olla varoiuistaulu (liite C) 

• käyttäjien tietoon tulee saattaa ne tekijät, joiden vuoksi aurinkolampuille altistumista 
tulee välttää, kuten valoyliherkkyys, tietyt ihosairaudet sekä tiettyjen lääkkeiden ja 
kosmetiikkatuotteiden käyttö 

• kaupallisen rusketuslaitoksen on tarjottava asiakkaalle asianmukaiset suojalasit, joika 
eivät läpäise ultraviolettisäteitä tai normin DIN 4647 mukainen suojaus (suoja-asteikon 
arvo 3-3 tai 3-4) 

• kotikäyttöön tarkoitetun laitteen mukana tulee olla asianmukaiset suojalasit 

• laitteen mukana täytyy tulla informaatiota esimerkiksi eryieeman syntymiseen 
kuluvasta ajasta koko ultraviolettialue huomioon ottaen 

• crytecman syntymiseen kuluvan ajan tulee olla yli 0,5 tuntia, jos cryteeman 
kynnysarvoksi oletetaan 250 J/m 

• laitteen crytecmatchokkuutta arvioidaan standardin DIN 5031 mukaan 

• eryteemakynnysarvo 250 J/m viittaa altistumattoman II-tyypin ihon monokromaatti
seen säteilyiykseen. III- ja IV -tyypin iholle tätä arvoa voidaan kasvattaa kertoimilla 
1,5 ja 3 

• näiden tietojen perusteella laskettu säteilytysaika tulee ilmoittaa laitteessa 

• muut säteilyfysikaaliset ja fotobiologiset suureet on määritelty standardissa DIN 5050 

• "eryteemasäteilytystä" ci missään tapauksessa saa ylittää 

• liiallisen lämpökuormituksen välttämiseksi suositellaan, että painottamaiontchotiheys 
ei ylitä 600-1000 W/m2 koko spektrialueella 

• ensimmäisen altistumisen tulisi perustua yksilölliseen testiin, 50 J/m (ClE-painotctiu) 
on sopiva aioilusarvo ruskettumattomalle II -tyypin iholle 

• ihotyypiltään tyyppiä I olevien ihmisten tulee välttää kaikkea altistumista ultravioletti-
laitteille 
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• fototoksislen ja fotoallcrgisten reaktioiden välttämiseksi suositellaan, että aluksi 
säteilytetään vain yhtä ruumiinosaa, esimerkiksi käsivartta puolella suositellusta 
annoksesta ja tarkkaillaan tilannetta 24 ja 48 tunnin kuluttua; tämä nk. estsäteilytys 
(preliminary exposure) tulisi suoriluia aina myös lääkityksen muutoksen jälkeen 

• valoherkkyyttä lisääviä lääkkeitä käytettäessä kosmeettista ultraviolettisäteilytystä 
tulisi aina välttää; epäselvissä tapauksissa tulisi ottaa yhteys lääkäriin 

• esisäteilytys tulisi aina tehdä silloin, kun eryteemaa tai suoraa pigmentaauota DIN 5050 
-normin mukaan esiintyy alle 0,5 tunnin allistumisajoilla 

• ultraviolctulaitetta ei tule käyttää, jos ajastin tai suodattimet ovat viallisia tai jos 
taitteessa on muuta vikaa 

• korjauksia ja huoltotöitä saa tehdä vain pätevöitynyt asiantuntija ja kaikki valmistajan 
antamat arvot on tarkistettava korjausten ja lamppujen vaihdon jälkeen; myös 
säteilytysaikoja on muutettava tarvittaessa 

• kaupallisten rusketuslaitostcn henkilökunnan tulee olla asianmukaisesti koulutettu ja 
heidän tulee erityisesti pystyä tunnistamaan asiakkaat, joille solariumkäsittely ei sovi 

• henkilökunnan tulee noudattaa kaikkia yleisiä sääntöjä onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi samoin kuin IRPAn suosittelemia altistusrajoja?3 

6.2.2 Yhdysvallat 

Aurinkolamppuja koskevat määräykset on antanut Food and Drug Administration (FDA) 
standardissa Code of Federal Registration, 21CFR 1040.20.11 

Standardissa esitetään seuraavat vaatimukset: 

• ultrfviolctulaitteillaja -lampuilla tchotihcys aallonpituusalueella 180...260 nm saa olla 
korkeintaan 0,003 kertaa lehotiheys aallonpituusvälillä 260...320 nm kaikilla 
etäisyyksillä ja joka suunnassa 

• jokaisessa laitteessa tulee olla ajastin, jossa on sopivat asetukset suositelluille 
sätcilytysajoillc ja -etäisyyksille 

• ajastimen pisin aika-asetus ci saa ylittää lailleen pisintä sallittua sJUcilytysaikaa tai 
kymmentä minuuttia riippuen siitä kumpi on lyhyempi; kaikkien mahdollisten 
aika-asetusten virhe saa olla korkeintaan ±10 % ajastimen suurimmasta mahdollisesta 
aika-asetuksesta 
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• jokaisessa laitteessa on oltava katkaisin, josta käyttäjä voi keskeyttää säteilytyksen 
milloin tahansa irroittamatta virtajohtoa tai lamppuja; kun säteilytys on keskeytynyt 
mistä syystä tahansa, säteilytyksen uudelleen käynnistyminen ei saa olla mahdollista 
muulla lavoin kuin käyttäjän käynnistämänä 

• jokainen laite on varustettava niin monilla silmiensuojaimilta kuin on laitteen suurin 
samanaikainen käyttäjien lukumäärä 

• silmicnsuojaimicn spcktrincn läpäisy ei saa ylittää arvoa 0,001 aallonpituusalueella 
180...320 nm eikä arvoa 0,01 aallonpituusvälillä 320...360 nm ja yli 360 nm 
aallonpituuksilla niiden tulee läpäistä riittävästi, jotta käyttäjä näkee hyvin lukea kilvet 
ja asettaa ajastimen 

• ultraviolctulamppu ei saa sopia tiettyihin, erikseen määriteltyihin, lampunpiumiin 

• kaikki merkinnät on pysyvästi kiinnitettävä tai kaiverrettava laitteen ulkopinnalle ja 
niiden tulee olla selvästi nähtävissä ja luettavissa, kun laite on asennettu käyttökuntoon. 

Jokaisessa laitteessa on oltava kiipi, joka sisältää: 

• tekstin "VAARA - Ultraviolettisäteilyä. Noudata käyttöohjeita. Kuten auringonvalo, 
yliannostus voi aiheuttaa silmä- ja palovammoja; toistuva altistuminen voi aiheuttaa 
ihon ennenaikaista vanhenemista ja ihosyöpää. Lääkkeet ja kosmeettiset tuotteet voivat 
lisätä herkkyyttä ultraviolettisäteilylle. Ota yhteys lääkäriin, jos käytät lääkkeitä tai 
uskot olevasi erityisen herkkä auringonvalolle." 

• laitteessa käytettävien lamppujen tunnistustiedot 

• suositellun minimietäisyyden metreinä ja jalkoina (tai tuumina) 

• ohjeet minimietäisyyden mittaamiseksi 

• varoituksen, että minimietäisyyttä lyhyempiä säteilytysctäisyyksiä ci suositella 

• kehotuksen käyttää silmicnsuojaimia aina, kun laite on käynnissä 

• pisimmän suositellun säteilytysajan minuutteina 

• suositellun säteilylysaikataulun 

• arvion toivottujen tulosten saavuttamiseen kuluvasta ajasta 
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Jokaisessa ultraviolettilampussa on ottava kilpi, joka sisältää: 

• tekstin "Aurinkolamppu - VAARA - Ultraviolettisäteilyä. Noudata käyttöohjeita." 

• mallimerkinnät 

• tekstin "Käytä ainoastaan ajastimella varustetussa laitteessa." 

Lampun asemesta em. merkinnät voi valmistaja laittaa tietyin edellytyksin pakkaukseen. 

Tyyppitarkastusta varten tehtävät mittaukset on tehtävä standardissa yksityiskohtaisesti 
määritellyissä olosuhteissa. 

Jokaisen valmistajan on luovutettava ostajalle maksutta ja muille pyynnöstä 
omakustannushintaan turvallisen käytön ohjeet, jotka sisältävät osin myös seuraavaa 
teknistä ja turvallisuusinibrmaatiota: 

Aurinkolamppulaittciden käyttöohjeen tulee sisältää: 

• malli laitteeseen kiinnitettäväksi vaadittavasta varoituskilvestä käyttöohjeen alussa 
selvästi erottuvana 

• varoituskilvessä esiteltäväksi vaaditun tekstin kanssa identtinen teksti selvästi 
erottuvana 

• tieto suurimmasta samanaikaisten käyttäjien lukumäärästä ja siitä, että vain tämän 
verran silmtensuojaimia on käytettävissä 

• ohjeet korjaajan tilaamiseksi ja suositelluista varaosista ja laitteeseen sopivista 
lisätarvikkeista sisältäen silmiensuojaimct, ultravioletti lamput, ajastimet, heijasti met ja 
suodattimet, jotka ohjeiden mukaisesti asennettuina ja käytettyinä pitävät laitteen 
standardin mukaisena 

Ultraviolctlitampun, joka ci tule ultraviotcttilaitteen mukana, ohjeen tulee sisältää: 

• aikaisemmin mainitun varoituskilvcn malli käyttöohjeen alussa selvästi erottuvana 

• varoituskilvessä esitettäväksi vaaditun tekstin kanssa identtinen teksti selvästi 
erottuvana 

• varoitus, että itse ultraviolciiilaittccn käyttöohjeita tulee aina noudattaa vahinkojen 
välttämiseksi tai mahdollisten vahinkojen minimoimiseksi. 
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6.23 Hollanti 

Hollannin terveysministeriö on antanut seuraavat suositukset : 

- laitteen valmistajan tai rusketuslaitoksen operaattorin antaman säteilytysaikataulun 
tulee olla sellainen, että CEE-painotettu vuosiannos ei ylitä 20 kJ/m2 

• pienin sallittu säteilytysetäisyys on ilmoitettava käyttöohjeessa, sillä se ei aina 
määräydy laitteen rakenteesta 

• solariumkuurin ensimmäinen säteilytyskerta ei saa ylittää 100 J/m 

• ensimmäisen ja toisen säteilytyskerran välillä tulisi olla vähintään kaksi vuorokautta; 
tämän jälkeen 24 tuntia 

• vatolleherkistäviälääkkeiläkäylettäessäullraviolettisäieilyätulee välttää; kosmeettiset 
aineet tulee poistaa vähintään kolme tuntia ennen säteilytytystä ja aurinkovoiteiden 
käyttö ei ole suotavaa 

• herkkäihoisten ihmisten ensimmäiseksi annokseksi suositellaan SO J/m 

• laitteen painottamaton tehotiheys saa olla korkeintaan 1 kW/m2 

• laitteessa tulee olla ajastin, joka katkaisee virran säädetyn ajan kuluttua 

• laitteissa, joista ci pääse helposti pois, tulee olla hätäkatkaisin käden ulottuvilla 

• jos laitteen efektiivinen tehotiheys riippuu lampun ja asiakkaan välillä olevista 
suodauimista, on laitteen virtakytkin tehtävä sellaiseksi, että laite ei käynnisty elleivät 
suodattimet ole paikallaan 

• jokaisen uliravioleitilaitteen mukana tulee olla suojalasit ja kaupallisissa 
rusketuslaitoksissa henkilökunta vastaa siitä, että suojalasit ovat asiakkaan saatavilla 

• laitteen yhteydessä tulee olla varoituskilpi, jossa asiakasta informoidaan 
ultraviolettisäteilyn riskeistä ja kehoitetaan noudattamaan ohjeita 

• lamppujen kiinnityskohdan lähelle tulee kiinnittää kilpi, jossa ilmoitetaan, että vain 
alkuperäistä tyyppiä olevat lamput ovat sallittuja 

• esitteet ja muu mainosmateriaali eivät saa sisältää kuvia, joissa annetaan ymmärtää, 
että säteilytys on mahdollista ilman silmien suojausta 

• laitteen mukana tulee olla käyttöohje, jossa selitetään laitteen toiminta, annetaan 
säteilytysohjeita sekä varoitetaan ultraviolettisäteilyn vaaroista. 
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6.2.4 Ranska 

Kfiyteuavissa olevien tietojen mukaan Ranskassa ei ole voimassa olevia määräyksiä 
solariumeille. Seuraavan ehdotuksen vaatimuksiksi on esittänyt terveysministeriön 
työryhmä.57 

Ehdotuksen mukaan 

• laineen painottamaton tehotiheys ei saa ylittää 1000 W/tmz 

• CIE-painotettu tehotiheys ei saa aallonpituusalueella X < 320 nm ylittää 0,05 W/m2 

eikä alueella 320 < X< 410 arvoa 0,20 W/m2 

• ajastimen tulee rajoittaa annos 200 J/m2 

• eri ihotyypeille ehdotetaan seuraavia annosrajoja: 

Iho- CIE-painotettu Altistumisten 
'WPP* energiatiheys väli lkm/v 

J/m tunteja 

I 0 
II 100-130 48 40 
III 130-200 48 40 
IV 200 24 80 

• käyttäjän tulisi käyttää suojalaseja, jotka läpäisevät alle 1 % välillä 320-500 nm ja alle 
0,1% välillä 190-320 nm. 

6.2.5 Australia 

Australiassa solariumeja koskevat vaatimukset on esitetty standardissa Autralian Standard 
2635 (SAA 83) "The installation, maintenance and operation of solaria for cosmetic 
purposes".26169 

Standardin mukaiset vaatimukset ovat: 

• korkeintaan 0,01 % laitteen kokonaistchotiheydestä uliraviolettialueclla saa olla välillä 
100-280 nm 

• korkeintaan 0,1 % laitteen kokonaistchotiheydestä ultravioietualueella saa olla välillä 
280-300 nm 
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• korkeintaan 1,0 % laitteen kokonaistehotiheydestä uitravioleuialueelia saa olla välillä 
300-315 nm 

• edellisistä seuraa, että korkeintaan 1,1 % kokonaistehotiheydestä saa olla 
UV-B alueella 

• laitteen suurin tehotiheys et saa ylittää 200 W/m2 

• solariumkuuruieiisinunäinenannossaaollakorkeiniaan 50kJ/m2 ja seuraavat annokset 
korkeintaan 200 kJ/m2 (nämä ovat ilmeisesti painottamattomia arvoja) vähintään 48 
tunnin välein 

• laitteessa on oltava ajastin ja asiakkaan ulottuville sijoitettu hätäkatkaisin 

• henkilökunnan tulee vatvoa, että asiakas käyttää suojalaseja 

• suojalasit saavat välillä 180-315 nm läpäistä korkeintaan 0,1 % ja välillä 315-360 nm 
korkeintaan 1 % 

• näkyvää valoa suojalasien tulee läpäistä niin paljon, että hätäkatkaisin on helppo löytää 

• lamput on suojattava mekaanisesti siten, että asiakkaan ja lampun välinen suora 
kosketus on estetty 

• laite on suojattava siten, että muut ihmiset eivät joudu alttiiksi säteilylle 

• laitteen tehotiheys on mitattava kuuden kuukauden välein ja aina lamppujen vaihdon 
jälkeen 

• laite on desinfioitava jokaisen asiakkaan jälkeen 

• solariumia on jatkuvasti valvottava ja varoitustaulun on oltava näkyvillä 

• asiakkaan on luettava ja allekirjoitettava paperi, jossa on lueteltu ultra violettialtistukscn 
aiheuttamat riskit 

• UV'B-Iamppuja ei saa käyttää soferiumhoitoloissa käytettävissä solariumeissa. 

5.2.6 Suomi 

Suomessa solariumeja koskevat vaatimukset on esitetty säteilyturvakeskuksen 
säteiiysuoieluohjeessa SS 9.1 "Solariumlaitteiden ja aurinkolamppujen 
säteilyturvaltisuusvaatimuksei ja tyyppitarkastus".87 Ohjeen mukaisesti ihon kos
meettiseen käsittelyyn ja muuhun samankaltaiseen käyttöön tarkoitetuilta UV-
laitteilta vaaditaan tyyppihyväksyntä. Tyyppihyväksyntää haetaan kirjallisesti 
säteilyturvakeskukselta. 
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Ohjeen SS 9.1 mukaiset vaatimukset ovat seuraavat: 

Ihon kosmeettiseen käsittelyyn sallitaan ainoastaan tyyppiä IEC-3 olevat 
UV-iailteet (liite B). Tyypillä IEC-3 biologisesti painotettu efektiivinen 
tehotiheys on alle 0,15 W/m määriteltynä erikseen aallonpituusalueilla X £ 320nm 
ja 320 nm< A.£400 nm. 

Vaihdettavilla UV-säleilijöillä varustettuihin laitteisiin tulee merkitä säteilijän tyyppi. 

Laitteissa tulee olla varoitusteksti: 

Varoitus 

• ultraviolettisäteily saattaa vaurioittaa silmiä ja ihoa 

• lue käytöohjeet huolellisesti 

• käytä silmiensuojaimia 

• tietyt lääkkeet ja kosmeettiset aineet voivat herkistää ultraviolettisäteilylle. 

Varoitus voidaan esittää kilvessä, joka kiinnitetään seinään laitteen läheisyyteen. 

Luminanssin ylittäessä 100 000 cd/m2 tulee laite varustaa seuraavalla varoituksella: 

Varoitus 

• voimakasta valoa 

• älä tuijota säteilijään 

UV-säteilyä lähettävien laitteiden käyttöohjeessa tuke esittää: 

• tunnistustiedot vaihdettavista säteilijöistä, suodauimista ja heijastimista 

• oikea säteilytysctäisyys 

• suositeltu säteilytysaikataulu 

Ensimmäisellä sätcilytyskcrralla on säteilytysaika rajoitettava niin lyhyeksi, ettei 
biologisesti painotettu energiatiheys ylitä arvoa 100 J/m2. 
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Vuoden aikana kertyvä biologisesti painotettu efektiivinen energiatiheys ei saa ylittää 
arvoa 25 kJ/m2. 

Laitetta ei saa käyttää, jos ajastin on viallinen. 

Käyttöohjeen tulee myös sisältää yleistietoja UV-säteilyn vaaroista silmille ja iholle, kuten 

• ihon palaminen, vanheneminen ja ihokasvainten riski 

• silmän sarveiskalvon tulehdus ja mykiön samentuminen 

• yliherkkyys UV-säteilylle 

• kehoitus käydä lääkärissä, jos iholla oleva luomi alkaa muuttua tai jos iholle ilmestyy 
epätavallisia muutoksia 

Laitteessa tulee olla ajastin, jonka aika-asetin saa olla korkeintaan 60 minuuttia. 

Laitteen mukana on toimitettava vähintään kahdet silmienruojaimet, joiden läpäisevyys ei 
saa ylittää seuraavia arvoja: 

Aallonpituus (k) Suurin 
läpäisevyys 

nm % 

240 £ X < 320 0,1 
320 < X < 400 1 
400 < X £ 550 5 

Työntekijöiden suojalasivaatim ukset on esitetty standardissa SFS 5141. 
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ULTRAVIOLETTISÄTEILYN 
MITTALAITTEET JA 
MITTAUSMENETELMÄT 

7.1 Yleistä ultraviolettisäteilyn mittalaitteista 

Ultraviolettisäteilyn tehotiheyden mittaamiseen on olemassa kahden tyyppisiä laitteita: 
laajakaistainen mittari eli radiometri, joka ilmoittaa kokonaistehotiheyden mittaamallaan 
aallonpituuskaistalta ja ns. spektraradiometri, jonka avulla voidaan mitata yksittäisiä 
aallonpituuksia vastaavat spektriset tehotiheydeL Integroimalla nämä saadaan myös 
halutun alueen kokonaistehotiheys. Laajakaistaisessa mittarissa on tavallisesti eri anturit 
UV-A-, UV-B- ja UV-C-alueille. Esimerkkinä mainittakoon Airam UVM-8, joka on 
kehitetty sairaala-ja työsuojelukäyttöön. Sen UV-BC-anturi on tarkoitettu noudattamaan 
ACGIH-NIOSH-painotuskäyrää, mutta alle 270 nm aallonpituuksilla sen vaste on liian 
voimakas (kuva 27). Lisäksi sen herkkyys UV-A-säteilylle voi olla jopa 1 %, joten sillä ei 
voida arvioida heikon UV-B- ja UV-C-säteilyn määrää voimakkaassa UV-A-
säteilykentässä.31 
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Kuva 27. Airam UVM-8 -mittarin UV-BC-anturin herkkyyskäyrä verrattuna 
ACGttl-NIOSH-painotuskäyrään?2 
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Laajakaistainen mittari on pienikokoinen, kevyt ja helppokäyttöinen. Sen ongelmana on 
kuitenkin mm. se, että anturi on usein herkkä myös muille aallonpituuksille kuin niille, 
joille se on tarkoitettu. Lisäksi anturin vaste on erittäin vaikea saada noudattamaan 
biologista herkkyyskäyrää, joten lähteen vaarallisuuden tarkkaan arviointiin se ei riitä. 
Laajakaistaiset ilmaisimet soveltuvat ainoastaan säteilytason summittaiseen arviointiin tai 
yhden ja saman säteilylähteen jatkuvaan tarkkailuun. 

Laajakaistainen mittari ei anna minkäänlaista informaatiota tähteen spektrijakautumasta 
mittauskaistan alueella. Tämän ongelman poistaa spektroradiometri, jota käsitellään 
yksityiskohtaisemmin kohdassa 7.2. 

UV-säteilyannoksen mittaamiseen ei ole kehitetty yleisessä käytössä olevaa mittalaitetta. 
Muutamia kokeiluja on tehty polysulfoni-muovikalvolla. Polysulfoni-muovikalvon käyttö 
kumulatiivisen UV-säteilyn mittaamiseen perustuu absorbanssin suurenemiseen 
UV-säteilyn vaikutuksesta. Muovikalvon absorbanssi mitataan ennen säteilytystä ja sen 
jälkeen tavallisella spektrofotometrillä. Muovikalvon absorbanssin annosvaste on 
epälineaarinen ja se on herkimmillään alle 315 nm aallonpituuksilla. 40 pjn paksuisen 
polysulfonikalvon biologisesti painotettu saturaatioannos on noin 1,5 kJ/m2. 
UV-B-säteilyannoksen laskemiseksi on kehitetty kaavoja, joissa käytetään muovikalvon 
absorbanssin muutosta 330 nm aallonpituudella. 

7.2 Säteilyturvakeskuksessa käytössä oleva 
ultraviolettisäteilyn mittauslaitteisto sekä 
käytettävät mittausmenetelmät 

7.2.1 Mittauslaitteisto 

Vuonna 1988 hankittiin säteilyturvakeskukseen solariumien tyyppitarkastuksia ja 
luonnonsäteilyniittauksia varten spektroradiometri Opironic Model 742. Laite koostuu 
kahdesta pääosasta: optiikka- ja elektroniikkaosasta. Optiikkaosan muodostavat 
sisäänmeno-optiikka (diffuuseri, tarvittaessa vaimentimena toimiva neutraalisuodatin ja 
r iko), kaksoishilamonokromaattori, tyyppiä S-20 oleva valomonistinputki, logaritminen 
vahvistin sekä askclmoottori. Kuvassa 28 on esitetty optiikkaosan rakenne. 

Elektroniikkaosaan kuuluvat aallonpituuden ohjaustoiminnat, korkeajänniteteholähde, 
pimeävirran nolla tason säätö, aallonpituuden ja signaalin digitaalinäytöt sekä analogiset ja 
digitaaliset ulostulot aallonpituudelle ja signaalille. Mittaukset tehdään ja tulokset 
analysoidaan mikrotietokoneen avulla käyttäen valmiita mittaus-, kalibrointi- ja 
tulostenkäsittelyohjelmia. Seuraavassa käsitellään laitteiston osista yksityiskohtaisemmin 
diffuuseria, neutraalisuodatinta, monokromaattoria, valomonistinputkca ja vahvistinta. 
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Kuva 28. Optronic 742 -spektroradiometrin opiiikkaosa päällä katsottuna. 

7.2.1.1 Diffuusen 

Koska solariumit ja valohoitolaitteet lähettävät säteilyä laajalta säteilypinnalta 
ja solariumien tyyppitarkastusmittaukset tulee lisäksi tehdä suositetulla 
säteilytysetäisyydcllä, joka on usein noin 20 cm, tulee käytetyn sisäänmeno-optiikan 
vastaanottaa säteilyä mahdollisimman laajassa kulmassa ja sillä tulee olla hyvä kosinivaste 
(kaava 6, s. 11). Tämän vuoksi käytetään optiikkaosan sisääntulossa ns. diffuuseria. 
Diffuuserin ansiosta spektroradiometrin vastaanottokulma on lähes koko puoliavaruus eli 
2n steradiaania. Diffuuserin käytön etuja on myös se, että monokromaattorin 
sisäänmenorako tulee tasaisesti valaistuksi ja monokromaattoriin tuleva säteily 
depolarisoituu (monokromaattorin läpäisy voi riippua säteilyn polarisaatiosta hyvinkin 
voimakkaasti, jopa 10.,.50 % ja ultraviolettilähteet ovat polarisoituneita noin 5...20 %), 

Diffuuserin materiaali määräytyy mitattavasta aallonpituudesta. Eri aallonpituusalueilla 
käytettävät diffuuscrit ovat: 1) kvartsidiffuuscri alueella 200...400 nm, 2) leflondiffuuseri 
alueella 250...400 nm ja 3) opaalidiffuuseri alueella 380...800 nm. Näistä teflon- ja 
opaalidiffuuscrin vaste noudattaa kosinilakia verrattain hyvin kvartsidiffuuscrin vasteen 
poiketessa kosinivastccsta melkoisesti. Kuvassa29 on esitetty eri diffuuscrien suhteellinen 
vaste säteilyn tulokulman funktiona. 
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1 

Tulokulma as te ina 

Kuva 29. Optronic Model 742 -spektroradiomelrin kvartsi-, teflon-ja opaalidiffuuserin 
vasteiden riippuvuus tulokulmasta verrattuna kosinivasteeseen. 

Jos diffuuserin läpäisy poikkeaa kosinivastccsta, syntyvä virhe riippuu lähteen muodosta 
ja dimensiosta. Tyypillisessä solariumin mittaustilanteessa tefiondiffuuserista aiheutuva 
virhe on noin 3 %. Aurinkomiuauksissa virhe voi kuitenkin olla yli 10 % vastaanoltoaukon 
osoittaessa suoraan zeniittiin ja auringon ollessa matalalla. 

7.2.1.2 Neutraalisuodatin 

Jos säteilylähde on voimakas, on diffuuserin ja sisäänmenoraon välissä käytettävä 
vaimentavaa ncutraalisuodatinta. Solarium- ja aurinkomiuauksissa käytetään 
neutraalisuodatinta, jonka läpäisy on 1 % aallonpituusalueella 280...1100 nm. 

7.2. U Monokromaattori 

Tulkittavan aallonpituuden valinta tapahtuu kaksoishilamonokromaaltorilla. Sen toiminta 
perustuu diffraktioilmiöön. Suurimmat virhelähteet monokromaattorin yhteydessä ovat 
aailonpituusasteikon epätarkkuus ja hajasäteily. Aallonpituusasteikon tarkkuutta voidaan 
oleellisesti korjata kalibroimalla aallonpituusastcikko tunnettujen spektriviivojen suhteen. 
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Hajasäteilyllä tässä yhteydessä tarkoitetaan ei-toivottua säteilyä, jonka aallonpituus 
poikkeaa monokromaattorille asetetusta aallonpituudesta, mutta joka kuitenkin pääsee 
spektroradiometrin ilmaisimelle asti. Kysymyksessä voi olla 1) diffuusi vuotosäteily, 
joka pääsee kiertotietä monokromaattorin hilan ohi tai joka siroaa ja heijastuu 
monokromaattorin optisten komponenttien epäpuhtauksista ilman dispersiota, 
2) korkeammat kertaluvut tai 3) optisten komponenttien fluoresenssi. Hajasäteilyn määrä 
riippuu sekä säteilylähteen spektrijakautumasta että ilmaisimen aallonpituusherkkyydestä 
ja monokromaattorille asetetusta aallonpituudesta. Yleensä hajasäteilyä esiintyy enemmän 
lyhyillä aallonpituuksilla kuin pitkillä. ICaksoishilamonokromaationa käytettäessä on 
hajasäteily oleellisesti vähäisempää kuin yksihilaista monokromaattoria käytettäessä. 

Optronic 742 -spektroradiometria käytettäessä ultraviolettialueen mittauksissa hajasäteily 
ei aiheuta ongelmia koska itse UV-alueen 20O...40O nm korkeammat kertaluvut jäävi 
laitteen toiminta-alueen ulkopuolelle. Näkyvän aallonpituusalueen mittauksissa 
käytettävään opaalidiffuuseriin kuuluu myös 400 nm ylipäästösuodatin. 

7.2.1.4 Valomonistinputki 

Spektroradiometrin ilmaisimena käytetään valomonistinputkea. Se muodostuu ns. 
dynodiketjusta ja sen toimintaperiaate on lyhyesti se, että fotokatodilta irronneita 
elektroneja kiihdytetään sähkökentän avulla kohti ensimmäistä dynodia, josta ne ir oittavat 
ns. sekundaarielektroneja, joita puolestaan kiihdytetään kohti seuraava dynodia. 
Valomonistinputken virtavahvistus perustuu siihen, että jokainen dynodille osunut 
elektroni aiheuttaa useamman sekundaarielektronin irtoamisen.21 

Valomonistinputkicn anodivirtaon tavallisesti l-10|iA,jotaei saa ylittää. Ennen mittausta 
on etsittävä se aallonpituus, joka antaa maksimivirran ja vaimennettava säteilyä tarpeen 
mukaan. Jos valomonistinputki altistetaan säteilytasolle, joka on useita dckadeja yli 
sallitun, sen herkkyys pienenee. Vähitellen herkkyys palautuu normaaliksi, mutta usein 
vasta pitkän ajan kuluttua. Tämän vuoksi laitteisto tulisi kalibroida usein. 
Valomonisiinputkesta aiheutuvat virheet liittyvät tavallisimmin kohinaan, signaalin 
ryömimään sekä putken väsymisilmiöihin. Kohina kasvaa lämpötilan noustessa, joten sitä 
voi vähentää jäähdyttämällä valomonistinputkea. Solariumlaitteiden tchotiheydct ovat 
yleensä niin suuria, että kohina ei niiden säteilyä mitattaessa ole ongelma. 

7.2.1.5 Vahvistin 

Laitckokonaisuudcn neljäntenä osana on logaritminen vahvistin. Vahvistin tulee suojata 
säteilylähteeltä, sillä lämpötilan nousu lisää myös vahvistimen kohinaa sekä ajautumista. 
Vahvistimen ahcultamat virheet liittyvät lähinnä kohinaan sekä valomonistinputken ja 
vahvistinputken muodostaman systeemin lineaarisuuteen. Lineaarisuus voidaan tarkistaa 
siten, että mitataan kahta eri lähdettä yhdessä ja erikseen. Yhdessä mitatun spektrin tulee 
olla erikseen mitattujen summa. Usein lineaarisuus vaihtelee eri aallonpituuksilla. On 
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Taulukko III. 1 %loktaavi suuruisen epälineaarisuuden aiheuttama virhe eri tyyppisten 
lähteiden tehotiheyteen.50 

Säteilylähde 

aurinko 
solarium 
monimetalli lamppu 

UV-A 
% 

6 
-0,2 
6 

Aallonpituusalue 
UV-B 
% 

1 
-5 
8 

uv-c 
% 

• 

7 

selvää, että lineaarisuus täyyy aina mitata sillä detektori-vahvistinyhdistelmällä, jota 
varsinaisissa mittauksissa tullaan käyttämään. Taulukossa III on esitetty 1 %/oktaavi 
epälineaarisuuden aiheuttama virhe eri lähteiden tehotiheyteen. Viitteen 21 mukaan 
valomonistinpulken epälineaarisuus on tyypillisesti 3 %. 

7.2.1.6 Mittauslaitteiston ominaisuuksia 

Optronic 742:n aallonpituusalue on 200...800 nm ja kaistanleveys noin 1,5 nm. 
Dynamiikka-alue on noin 10' ...10' W/(cm • nm) käytetystä diffuuserista riippuen; 
1 % -neutraalisuodatin laajentaa alueen 0,1 W/(cm • nm) asti. Kaistanleveys 1,5 nm 
mahdollistaa mittausten tekemisen 1 nm välein. 

Laitteen mukana seuranneen mittausohjelman avulla voidaan mittaukset tehdä halutuin 
aallonpituusaskelin siten, että kutakin aallonpituutta vastaava teho tiheyden arvo on 
keskiarvo 2,4,6,8 tai 10 toistosta. Mittausajat vaihtclevui aallonpituusalueen laajuudesta 
ja toistojen lukumäärästä riippuen. Alueella 250...400 nm mittaus 1 nm välein kymmenellä 
toistolla/aallonpituus kestää noin 15 minuuttia. Tulosten käsittelyyn käytetään 
säteilyturvakeskuksessa laadittua ohjelmaa, joka laskee mittaustulostiedostosta suoraan 
vaihtoehtoisesti painottamattoman, CIE- tai ACGIH-painolctun tchotiheyden halutuille 
aallonpituusalueille. 

Laitteisto on yleisesti ottaen helppokäyttöinen ja myös kohtalaisen helposti 
siirrettävissä, ts. kemtäkclpoinen. Ympäristön korkea lämpötila voi kuitenkin aiheuttaa 
jäähdylysongclmiaerilyiscslii suuritehoisten ja hyvin umpinaisten solariumien mittauksissa 
samoin kuin aurinkomittauksissa kuumimpina kesäpäivinä. Solariummittaukscssa voi 
lämpötila optiikkapään ympäristössä kohota mittauksen aikana jopa 15 °C, jos 
käytettävissä ei ole sopivaa jäähdytyslaitetta. 
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7.2.2 Kalibrointi 

7.2.2.1 Yleistä 

Spektroradiometri tulee kalibroida sekä tehotiheyden että aallonpituuden suhteen ja 
kalibroinnit tulee aina tehdä samassa lämpötilassa kuin missä itse mittauksetkin 
joudutaan tekemään. Tehotiheyskalibroinnissa käytetään yleisimmin deuterium-
ja halogeenilamppuja ja aallonpituuskalibroinnissa matalapaineista 
elohopealamppua. Mahdollisimman hyvän mittaustarkkuuden saamiseksi tulee 
spektroradiometrin kalibroinnissa käytettävien lähteiden olla jäljitettävissä jonkin 
primaarinormaalilabortorion.kutenesimerkiksiNBS, NPL, PTB ' jne. mittanormaaliin. 

Taulukko IV. Säteilyturvakeskuksessa spektroradiometrin kalibroinnissa käytettävät 
kaiibrointilähteet. 

Kalibrointi-
lähde 

Deuterium-
lamppu 
Optronic Model 
UV-40 

Halogeeni
lamppu 
Optronic Model 

Aallon
pituus» 

nm 

200... 
400 

250... 
1100 

Teho 

W 

40 

200 

Kalibrointilähteen epätarkkuus 
Aallon
pituus 

nm 

<250 
250 
300 
350 
400 

250 
350 

NBS-
epä-
tarkkuus 

% 

±6 
2,5 
1,9 
1,4 
1,3 

- 2,23 
1,35 

Optronic- Yhteensä 
vertailuepä-
tarkkuus 

% 

±2 
2,4 
1,9 
1,6 
1,5 

1,1 
0,8 

% 

±8 
4,9 
3,8 
3,0 
2,8 

3,33 
2,15 

1) NBS = National Bureau of Standards (USA) 
NHL = National Physical Laboratory (UK) 
ITB = Physikalisch Technische Kundesanstalt (RRD) 
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123.2 Tebotiheyskalibrointi 

Tehotheyskalibroinnissa käytetään säteilyturvakeskuksessa sekä deuterium- että 
halogeenilamppua. Lamppuja koskevat tekniset tiedot on esitetty taulukossa IV ja niiden 
spektrit kuvassa 30. 

Kuten kuvasta 30 nähdään, ovat käytettyjen lamppujen spektrit lähes toistensa peilikuvat 
ja luotettavin kalibrointitulos saadaankin käyttämällä kalibrointiin kumpaakin 
lampputyyppiä. 

Käytetyt lamput ovat muiltakin ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavia. Halogeenilamppu 
on esimerkiksi ajan suhteen deuteriumlamppua stabiilimpi, kun taas deuteriumlamppu on 
virranvaihteluille epäherkempi. 

Liedqvist ja Werner ovat raportoineet deuteriumlampun epästabiiliudesta, että lampun 
säteilemä kokonaistehotiheys saattaa muuttua jopa 25 % spektristen muutosten ollessa noin 
S % 2-3 kuukauden käyttämättömyyden aikana. Optronicilta saadun erillisen tiedon 
mukaan nykyiset deuteriumlamput ovat huomattavasti väitettyä stabiilimpia 
deuteriumlampun stabiilisuuden ollessa edelleen kuitenkin halogeenilampun stabiilisuutta 
huonompi. 

Kuva 30. Esimerkit deuterium-ja halogeenilamppjen spektreistä. 
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Kuva 31. Deuteriumlampun Optronic UV-40 vanheneminen. 
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Taulukko V. Deuteriumlampun tehotiheyden suurin muutos eri aallonpituuksilla 
käyttötuntien 24...100 aikana. 

Aallonpituus 

nm 

220 
230 
240 
260 
280 
300 
320 
350 

Tehotiheyden 
suurin muutos 
% 

19 
9 

12 
9 

11 
9 
7 
5 

Käyttöikä 

h 

27 
26 
53 
28 
50 
32 
50 
50 

Kuvassa 31 on esitetty Optronicilta kalibrointidokumenuien mukana seuranneet kuvaajat 
deuteriumlampun spektrisen tehotiheyden muutoksista käyttötuntien funktiona joillakin 
ultraviolettialuecn aallonpituuksilla. (Ennen lampun kalibrointia on sitä valmiiksi 
vanhennettu 24 tumia.) Taulukoon V on lisäksi koottu eri aallonpituuksilla tapahtuvien 
muutosten suurimmat arvot ja niitä vastaavat kalibroinnin jälkeisten käyttötuntien määrät. 

Taulukosta V nähdään, että lukuunottamatta aallonpituutta 220 nm on spektrisen 
tehotiheyden muutos välillä5...12 %, kun taas halogeenilampun tehotiheyden muutokseksi 
ajan funktiona Optronic ilmoittaa vain ±1 % 50 ensimmäisen käyttötunnin ajalle. 

Ajan suhteen deuterium lamppua oleellisesti stabiilimme halogeenilampun spektrinen 
lehotiheys riippuu kuitenkin voimakkaasti sen läpi kulkevasta virrasta. Taulukossa VI on 
esitetty 0,1 % virranasetusvirheen vaikutus spektriseen tchoiiheyieen kolmella 
ultraviolettiaailonpituusalueella sekä kokonaistchotiheytccn. 

Taulukko VI. 0,1 % virranasetusvirheen vaikutus halogeenilampun spektriseen 
tehotiheyieen. 

Aallonpituus Tehotiheyden epätarkkuus 
nm % 

250 1,2 
300 0,9 
400 0,6 

kokonaisichotiheys 0,3 
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Koska halogeenilamppu on erityisen herkkä virtavaihteluille, käytetään tämän virhelähteen 
minimoimseksi säteilyturvakeskuksessa virtalähdettä, joka nimenomaisesti on suunniteltu 
ko. kalibrointilampulle. Virtalähde on Optronicin valmistama vakiovinalähde Model 65 ja 
siitä saatavan virran tarkkuuden virhe on ±0,1 %• Vaikka deuteriumlamppu ei olekaan 
erityisen herkkä pienille virranvaihteluille , käytetään sen virtalähteenä Optronic Model 
45D-DS, jonka virran epätarkkuus on 0,1 %. 

Tehotiheyskalibrointia tehtäessä tulee kalibrointilähde asetella erittäin tarkasti 
kalibrointitodistuksen mukana seuraavien ohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi etäisyyden 
asettelussa 1 mm virhe aiheuttaa deuteriumlampulla 30 cm etäisyydellä kalibroitaessa noin 
0,7 % ja halogeenilampulla 50 cm etäisyydellä kalibroitaessa noin 0,4 % virheen 
tehotiheyteen. 

Myös lähteen suuntaamiseen on kiinnitettävä huomiota, sillä eimerkiksi deuteriumlampun 
säteilemä tehotiheys muuttuu kulman funktiona siten, että 1° muutos kulmassa aiheuttaa 
n<~in 2 % muutoksen tehotiheydessä. Tämän vuoksi deuteriumlamppu tulisi voida suunnata 
0,1° tarkkuudella. Näin tarkassa suuntaamisessa on hyvä käyttää apuna linjauslaseria. 

7.223 Aallonpituusasteikon kalibrointi 

Pelkkä tehotiheyskalibrointi ei ole riittävä Myös monokromaaltorin aallonpituusasteikko 
on kalibroitava. Kalibrointiin voidaan käyttää esimerkiksi matalapaineista 
elohopealamppua, jolla on spektriviivoja mm. aallonpituuksilla 253.65 nm (15000), 
289.36 nm (150), 296.73 nm (1200), 302.15 nm (300), 312.57 nm (400), 313.16 nm 
(320), 313.18 nm (320), 365.02 nm (2800) ja 366.33 nm (240). Aallonpituuden jälkeen 
suluissa oleva luku on kyseisen viivan suhteellinen intensiteetti. Taulukossa VII on esitetty 
±1 nm virheen vaikutus joihinkin UV-alueen spektrisiin tehotiheyksiin erityyppisissä 
spektreissä. Elohopealampun spektriviivojen avulla aallonpituusvirhe voidaan korjata 
noin ±0,1 nm tarkkuudella. 

Taulukko VH. ±1 nm virheen vaikutus mitattuihin spektrisiin tehotiheyksiin 
erityyppisissä spektreissä. 

250 nm 
300 nm 
350 nm 
400 nm 

UV-A 
UV-B 
UV-C 

Aurinko 

% 

22 
-1 
3 

2 
32 

Solarium 

% 

19 
-3 
12 

-0,05 
23 

295 

Halogeeni
lamppu 
% 

-6 
7 

-2 
23 

0,6 
5 
7 
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7.23 Mittaukset 

Spektroradiometnn ominaisuuksien selvittämiseksi ja solariumien tyyppitarkastuksissa 
käytettävän mittausmenetelmän kehittämistä varten hankittiin paneetityyppincn solarium 
Philips HP 3140 (kuva 32). Solariumin tyyppitaikastusmittauksen toistettavuuden 
arvioimiseksi tehtiin 20 toistomittauksen koesarja. Mittausolosuhtect ja -menetelmät olivat 
seuraavanlaiset: 

1 Mittauksissa käytettiin teflondiffuuseria ja 1 % läpäisevää neutraalisuodatinta. 

2 Spektrit mitattiin alueella 2S0...400 nm 1 nm välein siten, että kutakin aallonpituutta 
vastaava tehotiheys on kymmenen toiston keskiarvo. 

3 Korkeajännite oli päällä koko mittaussarjan ajan. Aallonpituusasetus ja jännitteen 
nollataso tarkistettiin ennen jokaista mittausta. 

4 Optiikkapään lämpötila merkittiin muistiin ennen ja jälkeen mittauksen. Käytetty 
lämpömittari oli Fluke 52 K/J thermometer. Alkulämpötilat vaihtelivat välillä 
24,4.„26,3 °C, loppulämpötilat välillä 26,0...27,3 °C mittauksen aikana syntyneen 
lämpötilaeron vaihdellessa välillä 1,0.-2,0 °C (keskiarvo 1,4 °C). 

5 Optiikkapää asetettiin ennen jokaista mittausta mahdollisimman tarkasti solariumin 
poikkipinnan keskikohdalle 20 cm etäisyydelle heijastimen ulkopinnasta. Mittausten 
välillä optiikkaosa siirrettiin pois aiemmalta paikaltaan ja asetetuin sitten uudelleen. 
Asettelun tarkkuuden arvioitiin olevan noin ±0,5 cm. Solarium sammutettiin 
optiikkaosan asettelun ajaksi ja sytytettiin noin 15 min ennen seuraavaa mittausta. 

Kuva 32. Philips HP 3140 -tyyppinen solarium. 

67 



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A85 

Taulukko VIII. Tulokset solariumien tehotiheyden toistomittauksista. 

Spektrinen 
teholiheys 

Painottamaton 
tehotiheys 

CIE-painotettu 
tehotiheys 

ACGIH-painotettu 
tehotheys 

Aallonpituus-
alue 
nm 

305...400 

305...400 

305...320 
320...400 

305...400 

*) lukuunottamatta aallonpituukiia 311 nm., 
joilla vastaavat arvot ovat 3,5 %, 4,6 % ja 

Keski
arvo 
W/m2 

-

105 

0,03 
0.07 

0,02 

3I2nmja314nni, 
4,0% 

Standardi-
poikkeama 
% 

<1,<P 

0,7 

1,2 
0,8 * 

0,8 

Vaikka mittaukset tehtiin alueella 250...400 nm, koskevat seuraavassa esiteltävät tulokset 
ainoastaan aluetta 3O5...40Ö nm, jolla mittauksissa käytetyn solariumin spektri sijaitsee. 
Mittauksen toistettavuuden arvioimiseksi käytetään standardipoikkeamaa, joka on laskttu 
valmiilla matlab-ohjelmalla. Tulokset on esitetty taulukossa VIII. Kuvassa 33 (a) on 
esitetty lisäksi laskennallisesti saatu keskiarvospektri ja kuvassa 33 (b) spektnsen 
tehotiheyden standardipoikkeama aallonpituuden funktiona. 

Spektnsen tehotiheyden standardipoikkeaman hieman keskimääräistä suuremmat arvot 
aallonpituuksilla 311, 312 ja 314 johtunevat elohopean kolmesta hyvin lähekkäiseltä 
viivasta 312,57 nm, 313,16 nm ja 313,18 nm. 

Yksityiskohtaisempia spekuoradiometrin testaustuloksia ja solariumien mittaustuloksia 
tullaan raportoimaan myöhemmin laajemmin asiaa käsittelevässä säteilyturvakeskuksen 
raportissa. 
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350 

Aal lonpi tuus (nm) 

(a) 

320 330 340 350 3*0 370 

Aal lonpi tuus (nm) 

380 390 400 

ib) 

Kuva 33. Kahdenkymmenen toistomittauksen tuloksista laskettu keskiarvo, pektri (a) ja 
spektrisen tehotiheyden siandardipoikkeama (b). 
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73 Solariumlaitteiden aiempia mittaustuloksia 

Optronic spektroradiometrillä on tehty vasta muutamia solariummittauksia. Mittauksia on 
kuitenkin Suomessa tehty jo vuodesta 1980 lähtien Työterveyslaitoksen laitteilla. 
Peruslaitteena on ollut EG&G 580/585 -spektroradiometri. EG&G 580/585 -laitteiston 
mittapään suuntakuvio ei noudata kosinilakia, vaan on huomattavan kapea. Suuntakuvion 
kapeudesta johtuen mittaus on jouduttu tekemään kaukana säteilylähteestä; penkki- ja 
paneelimallisilla solariumeilla noin 5 metrin etäisyydeltä. Spektrin muoto on saatu selville, 
mutta tehotiheyden taso on korjattu vastaamaan säteilytysetäisyyttä käyttämällä 
venailumittarina kosinilain mukaisella mittapäällä varustettua Airam UVM-8 -mittaria. 
Korjauskerroin on saatu vertailumittarilla mitattujen tulosten (spektrinmittausetäisyydellä 
ja säteilytysetäisyydellä) suhteesta. Vertailumittarin käyttö lisää jonkin verran 
lopputuloksen virhettä, mutta sen osuus kokonaisvirheestä on pieni. Spektri on voitu mitata 
5 nm kaistanleveydellä, joka on liian leveä nykyisten vaatimusten mukaan 
(EN 60 335-2-27, Am 1; ks. s. 46). Seuraavassa esitetään tällä mittausmenetelmällä 
vuosina 1980-1985 solarium- ja valohoitolaitemittauksista saatuja tuloksia. Mittaukset on 
tehty 5 nm tai 10 nm askelin. 
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7.3.1 Aurinkolamput 

Taulukossa IX on esitetty joidenkin vuosina 1980-1985 mitattujen aurinkolamppujen 
spektreistä lasketut CIE-painotetut tehotiheydet aallonpituusalueilla sekfl alle että yli 
320 nm sekä saadun tuloksen perusteella kunkin laitteen lEC-tyyppi (Hile B). 

Taulukosta IX havaitaan, että kaikki mitatut aurinkolamput ovat tyyppiä IEC-4. 

Taulukko IX. Eräiden aurinkolamppujen CIE-painotetut tehotiheydet ja lEC-tyyppi. 

Laite 

Orig. Hanau 
Höhensonne2l00 

Orig.Hanau 
Höhcnsonne21001) 

Philips HP 3115 

Orig. Hanau 
Höhensonne 3002 

Orig. Hanau 
Höhensonne 30022) 

Orig. Hanau 
Höhensonne 21002) 

Philips HP 3114 

1) Lisäteholla 
2) Impul «iloiminta 

CIE-painotettu tehotiheys 
(W/m2) 
200.. 320 nm 320...400 nm 

0,708 

5,930 

1,320 

2,960 

12,611 

25,930 

2,944 

9,913 • 104 

5,520 • 10'3 

2,332 • 10"3 

2,432- 10 3 

1,334 -10"2 

2,082- 1< 2 

4,911-10'3 

lEC-
tyyppi 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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7.3.2 Solariumlaitteet 

Taulukossa X on esitetty joidenkin vuosina 1980-1985 mitattujen solariumlaitteiden 
spektreistä lasketut CIE-painotetut tchotiheydet aallonpituusalueillasekä alle että y!i 
320 nm sekä laitteiden IEC-tyypit (liite B). 

Taulukosta X havaitaan, että eräissä tapauksissa etäisyyden muutos voi aiheuttaa 
siirtymisen toiseen IEC~tyyppiin. Myös laitteessa mahdollisesti olevien suodattimien 
potstamisella on huomattava vaikutus. Tämän vuoksi laitteen tehotiheys on mitattava niillä 
etä:r/vksillä ja varusteilla, joilla sitä tullaan todellisuudessa käyttämään. 

Taulukko X. Eräiden solariumlaitteiden CIE-painotetut tehotiheydel ja IEC-lyyppi. 

Laite 

UWE Sunstr.Bronz, 
Typ73191} 

UWE Sunstr.Bronz. 
Typ7319 

UWE Tropical 
Typ 7319/18 RP 

Jomi Solarium 11 
de luxe 

Jomi Solarium II 
dc luxe * 

1) Kasvo-osa pois paalia 
2) Ilman suodatusta 

CIE-painotettu tehotiheys 
(W/m2) 
200„.320nm 320...400 nm 

3,339 • IO"2 

5,061 • IO'2 

2,558 • IO'2 

7,969 • 10"2 

2,170 

8,673 • 10"2 

0,109 

9,579 • IO'2 

6,694 • IO'4 

1,316 IO"3 

IEC-
tyyppi 

3 

3 

3 

3 

4 
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7.33 Valohoitolaitteet 

Kaikki tutkitut PUVA-hoitolaitteet osoittautuivat IEC-3 -tyyppiin kuuluviksi. Sen sijaan 
kaksi muuta valohoitolaiteoa (Original Hanau Q400 ja Psoralux 905) olivat tyyppiä IEC-4. 

Vertailun vuoksi todettakoon vielä, että 250 A virralla tapahtuvan NilG-hitsauksen 
synnyiiämän ultraviolettisäteilyn CIE-painotettu lehotiheys on 1 m etäisyydeltä mitattuna 
noin 80 W/m2 aallonpituusalueella 200...320 nm ja noin 0,05 W/m2 välillä 320...400 nm. 
Attistusraja 50 J/m2 (STMp 200/90) ylittyy yhdessä sekunnissa. 
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8 ULTRAVIOLETTISÄTEILYLTÄ 
SUOJAUTUMINEN 

Liialliselle UV-säteilylle altistutaan useimmiten turvallisuusohjeiden laiminlyönnin tai 
tie imäuömyyden vuoksi. UV-säteilylähteiden lähellä työskenneltäessä on noudatettava 
kohdassa 6.13 esitettyä sosiaali-ja terveysministeriön päätösluonnosta ionisoimattoman 
säteilyn altistusrajoista. 

8.1 Suojaseinämät ja -verhot 

Ihanteellinen tila UV-laitteelle on erillinen huone, jonka seinäpinnat ovat huonosti säteilyä 
heijastavia. Solariumhoitotila voidaan myös eristää muusta huoneesta lattiaan ulottuvilla 
verhoilla. Suojaverho, joka estää näkyvän valon, estää yleensä myös UV-säieilyn läpäisyn. 
Tavallinen ikkunalasi suodattaa hyvin lyhytaaltoisen UV-säteilyn, mutta sopivalla kalvolla 
päällystettynä niiden absorptio paranee huomattavasti (ks. kuva 34). 

Kuva 34. Esimerkkejä erilaisien heijastekalvojen UV-säteilyn ja valon läpäisystä: 
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8.2 Suojalasit 

Silmien suojaamiseksi haitalliselta UV-säteilyltä ja usein samalla näkemisen 
parantamiseksi olisi käytettävä aurinko- tai suojalaseja. Työssä UV-säteilyltä 
suojautumiseen tarkoitettujen silmiensuojainten tärkeimmät vaatimukset esitetään 
standardissa SFS 5141 "Henkilökohtainen silmien suojaus. Ultraviolettisäteilyn 
suodattimet. Läpäisy vaatimukset ja suositeltu käyttö". 

Näiden vaatimusten mukaisia laseja voidaan käyttää suojauduttaessa solariumin säteilyltä. 
Standardin mukaiset Iäpäisyvaatimukset esitetään liitteessä D. Standardissa 
silmiensuojainten tyypillisestä käytöstä annettujen yleisten ohjeiden mukaan 
suoja-asteikon arvoilla 3-2.0, 3-2.S, 3-3, 3-4 ja 3-5 varustettuja suojaimia suositellaan 
käytettäväksi solariumeilla työskenneltäessä. 

Solariumissa säteilytettävän henkilön osalta on huomattava, että pelkkä silmien 
sulkeminen ei aina riitä suojaukseksi. On nimittäin raportoitu silmävammatapauksia 
silmien sulkemisesta tai suojalasien käytöstä huolimatta. Suojalasivaatimukseton esitetty 
edellä mainitussa säteilyturvakeskuksen ohjeessa SS 9.1 "Solariumlaitteiden ja 
aurinkolamppujen säteilyturvallisuusvaatimukset ja tyyppitarkistus". 

8.3 Aurinkolasit 

Aurinkolaseissa on eriasteisesti ja erivärisesti tummennetut, polarisoivat tai auringon 
säteilyssä itsestään tummuvat linssit. Aurinkolasit läpäisevät valoa 15-60 %. Tavallisissa 
aurinkolaseissa on yleensä ruskea tai harmaa sävytys. Harmaa vääristää vähiten värisävyjä. 
Sen sijaan värilliset linssit saattavat heikentää värinäön heikkoudesta kärsivien värien 
erotuskykyä. Ruskean lisäys harmaaseen tai keltaiset sävyt parantavat kontrasteja. 

Aurinkolasien pitäisi pystyä suodattamaan UV-sätcilyä, infrapunasäteilyä ja näkyvää 
valoa. Useimmissa aurinkolaseissa ei vielä nykyään ole selvitystä niiden säteilyn 
absorptiokyvystä eikä muusta optiikan laadusta. Koska standardeja aurinkolasien säteilyn 
Iäpäisyominaisuuksille ei ole, aurinkolaseja hankittaessa on optikolle kuvattava tarkasti 
niiden pääasiallinen käyttötarkoitus ja mahdollinen altistuminen haitalliselle säteilylle 
työssä tai vapaa-aikana. Jos aurinkolaseja tarvitseva käyttää kaukolaseja, paras vaihtoehto 
on omien linssien voimakkuuteen hiotut tummennetut tai itsestään tummuvat linssit. 
Aurinkolasien läraisyimkimuslcn mukaan niiltä voidaan vaatia alle 1 % UV säteilyn 
läpäisyä, eivätkä ne saisi läpäistä infrapunasäteilyä enempää kuin valoa, is. absorptio-
proscntli sama kuin valolla. Lisäksi voidaan vaatia, ctlä sinisen valon spekirmcn läpäisy 
ei ylittäisi valon läpäisyä. 
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Kuva 35. Esimerkki lasisen ja muovisen aurinkolasilinssin spektrisestä läpäisystä ,60 

60. Suomessa tulkittiin 32 eri aurinkolasin säteilyn läpäisy. Tutkimuksessa todettiin, ettM 
läpäisyä on infrapunasäleilyn alueella useimmiten liikaa (yli 80 %). Piikäaalioisinta 
360-400 nm UV-säteilyä yli 15 % läpäisi tutkituista laseista yhdeksän, 
esitetään tyypillisen lasi-ja muovilinssin spektrinen läpäisy. 

60 Kuvassa 35 

Erityisesti kaihilcikatut afakiapotilaat ja PUVA-hoitoa saavat psoriasispotitaat vaarantuvat 
ympäristön UV-sätcilylle. Kaihilaseissa ja nykyisin myös lekomykiössä on UV-suodaius. 
Suodatuksen pitäisi ulottua myös sinisen valon alueelle verkkokalvon fotokemiallisten 
haittavaikutusten estämiseksi. :45 

8.4 Ihon suojaaminen 

Ihon suojaamisessa käytetään erilaisia suojavoiteita, joilla estetään haitallisen UV-B- ja 
UV-C-säteilyn pääsy ihoon. Koska voiteet absorboivat vähemmän UV-A:la kuin UV-B:m, 
niitä voidaan käyttää aurinkovoiteina, jotka eivät kokonaan estä ruskettumisia. 
Aurinkovoiteet sisältävät para-aminobcntsoehappoa (PABA) ja sen estereilä, salisylaatteja 
ja bentsofenoncja.2 PABA absorboi hyvin alle 320 nm aallonpituuksilla, kun taas 
bentsofenonit absorboivat yli 320 nm aallonpituuksilla, joten niillä saadaan tarvittaessa 
suoja koko UV-aluccllc. Työssä suojavoiteiden jatkuva käyttöön kuitenkin hankalaa, joten 
kasvonsuojaimcn käyttö on parempi menetelmä. 
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Vaatteet absorboivat niin hyvin UV-säteilyä, että auringossa oleskeltaessa ei ole vaaraa 
ihon liiallisesta altistumisesta. Työssä sen sijaan esim. hitsattaessa vaaditaan vaatetus, 
jonka optinen tiheys on vähintään 4 (läpäisy 10 j . Pääsääntöisesti voidaan olettaa, että 
valoa läpäisemätön vaate ei läpäise myöskään ultraviolettisäteilyä. 
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LIITE A 

Sähkötarkastuskeskuksen 21.8.1989 voimassa olevat eri vuosilta peräisin olevat 
solariumtyyppien hyväksynnät (kpl) 

MMM 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1965 19B6 1987 1986 1989 
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LIITE B 

Ihon kosmeettiseen käsittelyyn ja hoitoon tarkoitettujen uv-laitteiden luokitus 
EN-standardin 60 335-2-27 EN. AMI mukaan 

Laitteen 
IKC-tyyppi 

1 

2 

1 1 
i 
i 
i 

4 

| | j IV Auri. . 

t 

Biologisesti painotettu efektiivinen 
tehotiheys Et* eri ailonpituusalueilla (W/m2) 
X ^ 320 nm 

< 0.0005 

0,0005..0.15 

< 0.15 

ä 0.15 

320 nm 

tu* •*Iloflf)ituut*luctta 320 400 nm 

< X s, 400 nm 

> 0.15 

> 0.15 

< 0.15 

£0,15 

Esim. 

UV-A1* 
tchosäätcijä 

lääkinnällinen 
UV-laite 

tyypillinen 
solarium 

vanhanaikainen 
alppiaurinkolamppu 
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LIITE C 

Saksan liittotasavallan terveysviraston suosituksen mukainen solariumtilaan 
sijoitettavan varoitustaulun teksti 

Protection Guideline* for users of commeroat aod hame Win lamps 

Suure.' flKMHMnblMM at tlw Federal Hult* Ohicc. ftörtM Health ruMitt i i» 30 ( t l . p. I I M (M»r| 

CAUTION: 

U V - I R R A O I A T I O N MAV HE HAZARDOUS TO EYES ANO SKIN < 

GENERAL PROTECTION GUIOELINES 

• In the «^ent of existing skin disease consult your physician p r i o r to irradiation. 

• In the event of skin reactions due to sun exposure, do n o t irradiate. 

• Consult your physician immediately, if inflammation or blistering occurs. 

• Wear protective glasses or keep eyes closed tot minimum protection. Persons who have undergone 
eye lens surgery, are u r g e n t l y reminded to wear glasses in order to »void injury to eyes. 

• Remove a 11 cosmetics several hours b e f o r e irradiation. 

" D o n o t u s e commercial sun protection products 

• UV irradiation while taking prescribed mediation: there are pharmaceuticals that increase the 
UV-sensitivity o( the skin due to their side effects; consult your p h y s i c i a n i n c a s e o l 
d o u b t . 

• Expose yourself to radiation from commercial or home sun lamps only once per day. Avoid sun 
bathing on the same day- Observe intermittent oreaks beiwcen -.eries of irradiation 

• Read instruction carefully. They contain further rules and guidelines. 

EQUIPMENT SPECIFIC PROTECTION GUIDELINES: 

" Oo n o t exceed the irradiation lime* recommend'yi for your skin type 

• Recommended initr.il irradiation turn' 

for normally pigmented skin m i n u t e , " ) 

for poorly pigmented skm: mmutfrt.") 
( blond hair, blue eve:;. Ii'jhi i*m Xnd tendency lor sunburn ) 

• D o n o t shorten the indicated minimum distance from the irradiation device. 
Minimum irradiation distance c m . ' ' I 

Observe the general protection guidelines and recommended irradiation data legibly displayed on the 
equipment or in the sunning room 

*] 'he threshold »radiation time lor erythema of poorly pigmented, sensitive, non irradiated s'.m i; 
md ejted on ilnr fiinipitvnt, the value-, lor s^n r>l nirm.il pin/iwiiatinn .vr higher by a factor 
n/ I 'j l.) .1 

I he threshold irradiation lime fur erythema r, not to he earreeded in any ease. 

' "| I Ire value-, a f ii>dii ,IN"d fur en h indrv-trial UV in.ldiahorl <1-\'ii r 

/Vofc The prrn/te ers J«d (»i>''ra(<K-, ol <njr1ijtnni r>ji(i(>men( are responsible tor the 
fedahihty of data contained m the equipment siieohr. probation guidelines 

f fj t Profit Cirjri g(/r tefrnes frir uv'-s rrf co-mmeroal and Uontr sun lan.ps 
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LUTED 

Standardin SFS 5141 mukaiset ultraviolettisäteilyn suojalasien läpäisyvaatimukset 

Taulukko l Upäisyvuftmukset 

Suoja-
astokfco 

2... 15 
2... 1.4 
3... 15 

3... 1.4 
3... 1.7 
3... 2 

3..2.5 
3 .3 
3 . .4 
3 . 5 

UHravMenisiieilyn 

SpeMrinen läpäisy 

313 <vn 

% 
0.0003 

0.0003 

0.0003 

0.0003 
0.0003 
0.0003 

0.0003 
0.0003 
0.0003 
0.0003 

365 nm 

0.3 
0.3 

50 

35 

22 
14 

6.4 

2.8 

0.95 

0.30 

Valon läpäisy 

*, 
suunn 
% 
100 

74.4 

100 

74.4 

58.1 

43.2 

29.1 
17.8 
8.5 

3.2 

pienin 

% 
74.4 
58.1 
74.4 

58.1 
43.2 
29. J 

17.8 
8.5 
3.2 
1.2 

Infeapuna-

sätolyn 

läpäisy 

Ei 
vaatimuksia 

Lisävaatimukset: 

a) alueella210nm s * s 3i3nmvalil lalapaiSyeisaaylittääaaUonpttuudelle313nm 

määriteltyä arvoa 

ti) alueella 313 nm < *. •.-. 365 nm v.ii.Kaiapaisy ei saa ylittää aallonpituudelle 365 nm 

määritettyä arvo.i 

c) alueella 365 nm •: A •= *03 ni:j välillä läpäisy e> saa yl i tua valon läpäisy i 

Ö) alueella Aallonpituusalueen 405 nm ia ö 10 nm välillä speklfinen läpäisy ci saa suo

ja-asteikon arvori:j 3 — 12 3 — S poiketa valon läpäisyn arvosta 70 % nnempa.i 

Muom Valo. i läpäisynar-.o: onm.i.ir.t.-ii.T.TCii; n vuolahteen Aavi/tlaffcatso |ui*aisu 

CIE 17| 
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