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TIIVISTELMÄ 

Vuoden 1992 lopussa säteilyn käyttöä varten oli voimassa 1 630 turvallisuuslupaa. Lisäksi 
ilmoitusvelvollisuuden alaisia hammasröntgentoimintaa harjoittavia toimipaikkoja oli 2 022 kpl. 
Käytössä oli 12 468 säteilylähdettä ja 308 radionuklidilaboratoriota. 

Radioaktiivisten aineiden tuonti oli 3,9 • 1015 Bq ja vienti 2,6 - 1 0 " Bq. Suomessa valmistettiin 
lyhytikäisiä radioisotooppeja 1,1 -10" Bq. 

Säteilyaltistuksen seurannassa oli mukana 11 978 työntekijää ja 1 286 työpaikkaa. Työntekijöistä 
23 %:lla oli kirjauskynnyksen ylittävä vuosiannos. Annosrekisteriin kirjattu henkilökohtaisten 
annosmittarien lukemien summa (kokonaisannos) oli 7,6 man Sv, josta ydinvoimalaitosten työn
tekijöiden osuus oli 78 %. Kahdeksalla radiologilla tai toimenpideradiologilla ja kahdeksalla ydinvoi
malaitoksessa työskennelleenä työntekijällä vuotuinen annoslukema oli 20 mSv tai sitä suurempi. 
Efektiiviset annokset eivät kuitenkaan ylittäneet 50 mSv annosrajaa. Säteilysuojaimien käytön an
siosta radiologeilla ja toimenpideradiologeilla efektiiviset annokset erot ylittäneet arvoa 20 mSv. 

Säteilyn käytössä raportoitiin kahdeksan käyttöhäiriötä tai poikkeuksellista tapahtumaa. Yleensä 
tapahtuman syynä oli inhimillinen erehdys tai laiminlyönti. 
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1 YLEISTA 

Säteilyn käytöllä tarkoitetaan säteily laitteiden ja 
radioaktiivisten aineiden käyttöä lääketieteessä, 
teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa 
sekä säteily laitteiden ja radioaktiivisten aineiden 
maahantuontia, maastavientiä, valmistusta ja 
kauppaa. Säteilytoiminnalla tarkoitetaan säteilyn 
käytön lisäksi toimintaa tai olosuhdetta, jossa 
luonnonsäteilystä ihmiseen kohdistuva säteilyal
tistus aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa terveydel
listä haittaa. 

Säteilyn käyttöä ja muuta säteilytoimintaa val
voo säteilylain (592/91) nojalla säteilyturvakes
kus. Valvonta koskee myös ionisoimattoman 
säteilyn käyttöä siltä osin kuin valvonta ei kuu
lu muille viranomaisille. 

Säteilylain 6, 38 ja 41 §:iä muutettiin 
27.11.1992 annetulla lailla säteilylain muutta
misesta (1102/92). Lainmuutos johtui sosiaali-
ja terveyshallituksen organisaatiomuutoksesta ja 
sillä siirrettiin kyseisissä pykälissä säädetyt 
lääkintöhallitukselle (myöhemmin sosiaali- ja 
terveyshallitus) kuuluneet lentävät sosiaali- ja 
terveysministeriölle ja säteilyturvakeskukselle. 

Tässä raportissa esitetään säteilylain valvonnan 
yhteydessä kerättyjä tilastotietoja ja tapahtumia 
vuodelta 1992 ionisoivan ja ionisoimattoman 
säteilyn käytöstä ja muusta säteilytoiminnasta. 
Säteilyn käyttöön liittyviä poikkeuksellisia ta
pahtumia ja vaaratilanteita selostetaan esimerk
kitapauksina. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 21.1.1992 
päätöksen asuntojen huoneilman radonpi
toisuuden enimmäisarvoista (944/92). Liittees
sä 1 on esitetty vuonna 1992 voimassa ollut 
lainsäädäntöjä määräykset. Liitteessä 2 on lue
teltu voimassa olevat säteilyturvakeskuksen 
antamat ST- ja SS-ohjeet. 

2 SÄTEILYLAINSÄADANNON MUUTOKSET 
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3 TURVALLISUUSLUVAT JA 
SÄTEILYLÄHTEET 

Säteilylain mukaan säteilyn käyttöä varten on 
oltava erityinen turvallisuuslupa. V'.ioden 1992 
lopussa oli voimassa 1 630 turvallisuuslupaa. 
Voimaantulleen uuden säteilylain nojalla ham
maslääkärin tavanomainen röntgentoiminta va
pautettiin turvallisuusluvasta säteilyturvakes
kuksen päätöksellä nro 77/310/92. Hammas-
röntgentoimintaan aiemmin edellytetty turvalli
suuslupa korvattiin ilmoitusmenettelyllä. Muu
tos koski lähes 4 500 hammasröntgenlaitetta. 
Hammasröntgentoimintaa harjoittavia toimi
paikkoja oli 2 022 kpl. Toimipaikoista 115 
harjoitti myös muuta kuin hammasröntgentoi
mintaa. Niiden osalta turvallisuuslupa jäi edel
leen voimaan. Muutoksen johdosta turvallisuus
lupien määrä väheni puoleen edellisen vuoden 
lupien määrään verrattuna. Turvallisuuslupien ja 
niissä määriteltyjen säteilytoimintojen lukumää
rät on esitetty taulukossa I. Luparekisteriin oli 
merkittynä 12 468 säteilylähdettä ja 308 ra-
dionuklidilaboratoriota. Edelliseen vuoteen ver
rattuna säteilylähteiden lukumäärä kasvoi lähes 
3%. Radionuklidilaboratorioiden määrä pysyi 
samana. 

Lääketieteellisessä käytössä olleet 6 877 sätei
lylähdettä olivat pääasiassa röntgenlaitteita. 
Teollisuus-, tutkimus-ja opetuskäytössä olleis
ta 5 424 säteilylähteestä suurin osa oli teolli
suudessa käytettäviä umpilähteitä. Pienlähteitä 
esimerkiksi laboratorioissa käytettäviä kalib-
rointilähteitä ei rekisteröidä lähdekohtaisesti. 
Taulukoissa 11...IV on esitetty tarkempia tietoja 
käytössä olevista säteilylähteistä. 

Säteilyturvakeskus pitää radioaktiivisten pien
jätteiden varastoa, jonne otetaan säilytettäväksi 
säteilyn käyttäjiltä pienjätteitä lopullista hävittä
mistä varten. Jätevarastossa oli vuoden 1992 
lopulla kaikkiaan 458 jäte-erää, joiden koko-
naisaktiivisuus oli noin 3,4 - 10" Bq. Tästä 
määrästä suurin osa muodostui nuklideista H-3, 
Cs-137, Kr-85, Am-242, Ra-226, Co-60 ja 
Sr-90, joista tritiumin osuus oli 94 %. Jätteiden 
kokonaisaktiivisuuden määrä kasvoi edellisestä 
vuodesta 10 %. 
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Taulukko I. Turvallisuuslupien ja luvissa mainittujen säteilytoimintojen määrä vuoden • "V2 
lopussa. 

Säteilyä lääkctietecUiBCB käytti 

* röntgentutkimus 
* hammasröntgentutkimus 
* eläiniöntgentutkimus 
* avolähteiden käyttö 
* umpilähteiden käyttö 
* sädehoito 
* muu säteilyn käyttö 

Säteilyä käyttö tcoffisuadtsM Ja tatttanksessa sekä 
säteilylähteiden kauppa, ueaaasja aaoKo 

* umpilähteiden käyttö 
* avolähteiden käyttö 
* tuonti, vienti ja kauppa 
* asennus, koekäyttö ja huolto 
* röntgensäteilyn käyttö (muu kuin radiografia) 
* röntgenradiografia 
* gammaradiografia 
* radioaktiivisten aineiden valmistus 
* muu säteilyn käyttö 

TarvalUsuaslapia yatceasi 

Toiminnot 

494 
115 
149 
110 
14 
13 
18 

562 
147 
143 
134 
132 
94 
13 
3 
7 

Turvallisuus
luvat 

64* 

984 

1630 
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Taulukko IL Lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä käytössä olleiden säteilylaitteiden ja 
radionuklidilaboratorioiden lukumäärä vuoden 1992 lopussa. 

Lääketieteelliset röntgentntkiniaslaitteet 

Röntgenpatket 
(muu kuin hammasröntgentoiminta) 

Käyttötarkoituksen mukainen jaottelu 
* mammografia (ei seulontaa) 
* seulontamammografia 
* tietokonetomografia 
* pienoiskuvaus 
* angiografia (ei DSA) 
* digitaalinen substraktioangiografia (DSA) 
* läpivalaisu käyttäen 

kuvanvahvistin-televisioketjua 
kuvanvahvistinta 
fluoresoivaa varjostinta 

Hammasröntgenlaitteet, joista 
* panoraamaröntgenlaitteita 

Sädehoidon laitteet, joista 
* kiihdyttimiä 
* kobolttikanuunoita 
* jälkilatauslaitteita 
* röntgenlaitteita tai -putkia 
* hoitolaitteen simulaattoreita 
* muita laitteita 

Maat radioaktiivisen säteilylähteen sisältävät laitteet 

Eläinröntgenlaitteet 

Radionuklidilaboratoriot 

102 
78 
53 
5 

97 
39 

508 
14 
11 

2125 

4667 
530 

72 
24 
2 
8 

17 
11 
10 

13 

167 

134 

8 



STUK-B-ST028 SÄTEILYTURVAKESKUS 

Taulukko III. Teollisuus-, tutkimus-ja opetuskäytössä otteiden säteifylaitteidenja radionuklidi-
laboratorioiden lukumäärä vuoden 1992 lopussa. 

RMyoaklihiBta abetta siBiitivit bittect, joista 

* rajakytkimiä 
* tiheysmittareita 
* pinnankorkeusmittareita 
* pintapainomittareita 
* hihnavaakoja 
* paksuusmittareita 
* kosteusmittareita 
* fluoresenssianalysaattoreita 
* radiografialaitteita 
* muita laitteita 

Röntgealaitteet ja kJihdyttinwt 

* radiografialaitteita 
* läpivalaisulaitteita 
* diffraktio- ja fluoresenssianalysaattoreita 
* muita analyysilaitteita 
* muita laitteita 

RadioBokttdilaboratoriot 

4727 

1935 
856 
645 
491 
315 
78 
65 
89 
38 

215 

697 

389 
72 

150 
49 
37 

174 
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Taulukko W. Umpilähteissä yleisimmin käytössä olleet radionuklidit sekä lähteiden lukumäärä ja 
kokonaisaktiivisuus vuonna 1992. 

RadkMMkBdi 

Cs-137 
Co-60 
Kr-85 
Am-241 
Sr-90 
Am-241/Be 
Fe-55 
Pm-147 
Ir-192 
Cm-244 

Siteiryliateiti 
(kpl) 

2877 
1082 
348 
282 
102 
88 

104 
79 
34 
34 

Käyttöönotettaessa ilmoitettu nimellisaktiivisuus 
Mukana ei 

Kokouisaktiivistiiis* 
(Bq) 

3,56 1014 

1,08 
5,03 
2,47 
4,45 
1,08 
2,52 
9,47 

(1.16 

1015" 
10" 
10" 
10" 
10" 
10" 
10" 
1014)*** 

1,29 • 10" 

ole kahta suurinta säteilytykseen käytettävää Co-60 -säteilylähdettä 
1,8 • 1016 Bq ja 5,0 - Iff* Bq. 
Lukuarvo on epätarkka lyhyen puoliintumisajan johdosta. 
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4 RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN TUONTI, 
VALMISTUS JA VIENTI 

Radioaktiivisten aineiden maahantuojilta ja 
valmistajilta pyydettiin valvontaa varten tietoja 
mm. radioaktiivisten aineiden kaupasta. Tiedot 
vuonna 1992 tuotujen, valmistettujen ja vietyjen 
radionuklidien määrästä, laadusta ja käyt
tötarkoituksesta on esitetty taulukoissa V...VH 

Maahan tuotujen radioaktiivisten aineiden ko-
konaisaktiivisuus oli 3,9 - 101J Bq. Suurin maa
han tuotu lähde oli säteilytyslaitoksen käyttöön 
tarkoitettu Co-60 -säteilylähde 3,7 - 10" Bq. 
Maahantuotujen radioaktiivisten aineiden ko-
konaisaktiivisuus oli 14 % pienempi kuin edel
lisenä vuonna. 

Suomessa valmistettiin avolähteinä käytettä
viä lyhytikäisiä radioaktiivisia ainetta yhteensä 
1,1 - 10u Bq, josta lääketieteelliseen käyttöön 
toimitettiin 0,46 - 10" Bq ja muuhun käyttöön 
0,62 - 10" Bq. Valmistettujen radioaktiivisten 
aineiden kokonaisaktiivisuus oli 46 % pienempi 
kuin edellisenä vuonna. 

Maasta vietyjen radioaktiivisten aineiden koko
naisaktiivisuus oli 2,6 -10" Bq. Maasta vietiin 
tritiumia sisältäviä kulutustavaroita, urnpilähteen 
sisältäviä analyysilaitteita, radiofannaseuttisia 
yhdisteitä sekä käytöstä poistettuja säteilylähtei
tä, jotka palautettiin valmistajalle. Maasta vie
tyjen radioaktiivisten aineiden kokonaisaktiivi
suus oli 38 % pienempi kuin edellisenä vuonna. 
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Taulukko V. Radioaktiivisten aineiden tuonti vuonna 1992. 

Nnklidi 

Lääketieteellinen 
käyttö 

Akiiivbaus (• 10* Bq) 

Teoltisnas-, tutkimus-
ja opetuskäyttö 

avolähde umpilähde avolähde umpilähde 

Yhteensä 

Säteilylähteet, joiden aktiivisuus < 4 - 1012 Bq 

Ir-192 
Mo-99 
H-3 
1-131 
1-125 
Cs-137 
Tl-201 
Fe-55 
Xe-133 
Kr-85 
Pm-147 
P-32 
Am-241 
Co-60 
Muut" 

-
35 557 

2 
3 524 

36 
-

226 
-

209 
-
-

69 
-
-

581 

-
-

90 
-

33 
-
-
9 
-
-
-

70 
-
— 

59 737 
-

27 870 
-
-

551 
-

204 
-

203 
164 

-
61 
58 

59 737 
35 557 
27 962 
3 524 

750 
551 
226 
213 
209 
203 
164 
139 
61 
58 

344 

Yhteensä 129 698 

Yksittäiset säteilylähteet, joiden aktiivisuus > 4 • 1012 Bq 

Co-60 3 719 700 

"-" ei tuontia tai tuonti alle 10* Bq 
NukJidit: C-14, Ca-45, Cd-109, Ce-141, Cl-36, Cm-244, Co-57, Co-58, Cr-51, Cs-134, 
Eu-152, Fe-59, Ga-67, Ge-68, Hg-203,1-123, In-111, Mn-54, Na-22, Ni-63, Np-235, 
P-33, Pu-236, Pu-237, Pu-239, Ra-226, Rb-86, S-35, Sc-46, Se-75, Sra-153, Sr-85, 
Sr-89, Sf-90, TI-204, Y-90, Zn-65, Zr-95 
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Taulukko VI. Radioaktiivisten aineiden (avolähteiden) valmistus vuonna 1992. 

NokJidi 

C- l l 
Dy-165 
Br-82 
F-18 
Sm-153 
muut yhteensä* 

Valmistus yhteensä 

* Nuklidit: Al-28, Ar-41, Au 
Na-24, P-32, Re-

-198, Ca-49, Cu-64, Fe-59, 
-188, W-186 

AktMvinra 
(•10* Bq) 

4 296 
4 100 

987 
891 
353 
232 

10 859 

In-116, K-43, La-140, Mn-56, 

Taulukko VII. Radioaktiivisten aineiden vienti vuonna 1992. 

Nnklidi Aktiivisuus 
(-109 Bq) 

H-3 
Ir-192 
Fe-55 
1-131 
Cm-244 
Kr-85 
Am-241 
muut yhteensä* 

Vienti yhteensä 

18 612 
6 671 

144 
130 
119 
103 
14 

139 

25 932 

Nuklidit: C-14, Cd-109, Co-57, Co-60, Cs-137, Eu-152,1-125,1-129, Mo-99, Ni-63, 
Pm-147, Ra-226, S-35, Sm-153 
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5 SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 

Säteilyturvakeskus pitää annosrekisteriä, j o 
hon kirjataan säteilylle altistuneista työnteki
jöistä altistuksen määrittämiseksi tarpeelliset 
tiedot. Annosrekisteristä on säädetty säteilylain 
34 §:ssä. Tiedot kerätään annosrekisteriin sä
teilyturvakeskuksen annosmittauksista ja ydin
voimalaitosten säteilyturvakeskukselle raportoi
mista annoksista. Annosten mittausjakso on 
ydinvoimalaitoksissa yksi kuukausi ja kirjaus-
kynnys 0,1 mSv. Muissa säteilyn käyttöpai
koissa mittausjakso on yleensä kolme kuukautta 
ja kirjauskynnys 0 3 mSv. 

Annosrekisteriin kirjatut annokset ovat annos-
mittareiden lukemia, jotka antavat yläarvion 
efektiiviselle annokselle. Lukeman ollessa huo
mattavan suuri selvitetään altistustilanne, arvi
oidaan ekvivalenttiannoksen ja efektiivisen 
annoksen suuruus sekä selvitetään, ovatko an
nokset pysyneet säteilyasetuksessa säädetyissä 
rajoissa. 

Kirjatut annokset on luokiteltu viiteen ryhmään: 
lääkintä, eläinlääkintä, teollisuus, tutkimus ja 
ydinvoima työnantajan toimialan perusteella. 
Ryhmään lääkintä on kirjattu säteilyn lääketie
teellisessä käytössä aiheutuneet annokset. Tähän 
luokkaan sisältyy myös lääketieteellisessä tutki
mustyössä, esimerkiksi yliopistollisissa sairaa
loissa saadut työntekijöiden annokset. Ryhmään 
eläinlääkintä on kirjattu työntekijöiden saamat 
annokset säteilyn käytöstä eläinlääkinnässä ja 
eläinlääketieteellisessä tutkimuksessa. Ryhmään 
teollisuus on kirjattu teollisuuden säteilyn käy
tössä saadut työntekijöiden annokset. Ryhmään 
tutkimus on kirjattu säteilyn käytöstä tutkimus
laitoksissa, esimerkiksi yliopistoissa ja korkea
kouluissa sekä opetustoiminnassa saadut annok
set. Lääketieteellinen ja eläinlääketieteellinen 
tutkimustyö ei sisälly tähän luokkaan. Ryhmään 
ydinvoima on kirjattu suomalaisissa ydinvoima
laitoksissa aiheutuneet voimayhtiöiden mittaa

mat työntekijöiden annokset sekä ruotsalaisissa 
ydinvoimalaitoksissa aiheutuneet suomalaisten 
työntekijöiden annokset. 

Säteilyaltistuksen seurannassa oli vuonna 1992 
yhteensä 11 978 työntekijää ja 1 286 työpaik
kaa. Työntekijöistä S 960 (50 %) ja työpaikoista 
657 (51 %) oli säteilyn lääketieteellisiä käyttä
jiä. Taulukossa VIII on esitetty säteilyaltistuk
sen seurannassa olleiden työntekijöiden luku
määrät annosväleittäni ja toimialoittain. Taulu
kossa IX on seurannassa olleiden ja annosta 
saaneiden henkilöiden työpaikkojen lukumäärät 
toimialoittain. 

Säteilyturvakeskuksen mittauspalvelussa tehtiin 
34 880 annosmittausta 8 503 henkilölle. Kir-
jauskynnyksen (03 mSv) ylittäviä vuosiannok
sia oli 806 henkilöllä. Mittauksista 1 415 oli 
sormiannosmittauksia, joita tehtiin 380 henki
lölle. 

Ydinvoimalaitostyöntekijöitä säteilyaltistuk
sen seurannassa oli 3 475. Näistä 2 012 hen
kilön annoslukema ylitti kirjauskynnyksen 
(0,1 mSv/kk). 

Annosrekisteriin kirjattu annosmittarien lukemi
en summa (kokonaisannos) vuonna 1992 oli 
7,6 man Sv, josta 6,0 man Sv kirjattiin ydin
voimalaitoksissa työskennelleMle ja 1,2 man Sv 
lääkinnässä työskennelleille henkilöille. Taulu
kossa X on esitetty kokonaisannoksen jakauma-
tiedot toimialoittain. 

Lääkinnässä saadusta kokonaisannoksesta 
1,0 man Sv (85 %) aiheutui röntgenlaitteiden 
käytöstä. Annosten keskiarvo oli kirjauskyn
nyksen ylittäneillä 2,6 mSv ja kaikkilla altis
tuksen seurannassa mukana olleilla 0,2 mSv. 
Taulukossa XI on esitetty eri ammattiryhmien 
annostietoja. 
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Teollisuudessa saadusta kokonaisannoksesta 
0,088 man Sv (62 %) aiheutui röntgen- tai 
gammaradiografiasta. Kirjauskynnyksen ylittä
neillä annosten keskiarvo oli 1,0 mSv ja kaik-
ktlla altistuksen seurannassa olleilla 0 3 mSv. 

Tutkimustyössä kirjauskynnyksen ylittäneillä 
annosten keskiarvo oli 2,8 mSv ja kaikilla altis
tuksen seurannassa olleilla 0,2 mSv. 

Ydinvoimalaitoksissa saadusta kokonaisannok
sesta 5,4 man Sv (90 %) kirjattiin pääosin sei
sokkien aikana korjauksia suorittaneille tilapäi
sille työntekijöille ja 0,59 man Sv (10 %) voi
malaitosten vakituisille työntekijöille. Annosten 
keskiarvo oli annosta saaneilla vakituisilla 
työntekijöillä 2,4 mSv ja tilapäisillä työnteki
jöillä 3,0 mSv. Kaikkien seurannassa mukana 
olleiden vakituisten työntekijöiden annosten 
keskiarvo oli 1,4 mSv ja tilapäisten työntekijöi
den 1,8 mSv. 

Kuvassa 1 on esitetty toimialakohtaiset an
nokset, jotka on saatu annosrekisteriin kir
jatuista annosmittarien lukemista vuonna 1992. 
Kuvassa 2 on vastaavat tiedot vuosilta 
1982-1992. 

Säteilyaltistuksen seurannassa olleista työnteki
jöistä 23 %:lla oli kirjauskynnyksen ylittävä 
annos. Kirjauskynnyksen ylittäneitä työnteki
jöitä oli lääkinnässä 9,5 %, eläinlääkinnässä 
17 %, teollisuudessa 12 %, tutkimuksessa 5,5 % 
ja ydinvoimalaitoksissa 58 % seurannassa ol
leista työntekijöistä. 

Vuonna 1992 kirjattu kaikkien toimialojen yh
teenlaskettu kokonaisannos oli 58 % suurempi 
kuin edeUisenä vuonna kirjattu vastaava annos. 
Suurin ero edelliseen vuoteen verrattuna oii 
ydinvoimalaitoksissa työskennelleiden annok
sissa. 

Ydinvoimalaitoksissa kokonaisannos oli 
2,7 man Sv (85 %) suurempi kuin vuonna 
1991. Tämä johtui vuoden 1992 aikana tehdyis
tä laajoista perusparannustöistä. Säteilyn lää
ketieteellisessä käytössä kokonaisannos kasvoi 
edellisen vuoden annokseen verrattuna 6 3 %• 

Säteilytyöstä työntekijälle aiheutuva efektiivinen 
annos ei saa ylittää keskiarvoa 20 mSv vuodes
sa viiden vuoden aikana eikä minkään vuoden 
aikana arvoa 50 mSv. 

Kahdeksalle radiologille tai toimenpideradiolo
gille ja kahdeksalle ydinvoimalaitoksessa työs
kennelleelle kirjattiin annosrekisteriin 20 mSv 
ylittävä vuotuinen annoslukema. Ydinvoimalai-
tostyöntekijöiden annokset olivat alle 50 mSv. 

Suurimmat henkilökohtaiset säteilyannokset kir
jattiin kuten aikaisempinakin vuosina toimenpi
deradiologiassa työskenteleville lääkäreille. 
Suurin toimenpideradiologin annoslukema 
vuonna 1992 oli 103 mSv. Tehdyn selvityksen 
mukaan efektiiviset annokset jäivät kuitenkin 
säteilytyöntekijän annosrajan, 20 mSv, alapuo
lelle. Tämä johtui siitä, että lääketieteellisissä 
röntgentutkimuksissa käytetään henkilökohtaisia 
säteilysupjaimia, mm. lyijykumiesiliinaa. An
nosmittaria on pidettävä suojaesiliinan ulko
puolella, jotta saadaan arvioiduksi suojaamatto
man kehon osaan, mm. silmään kohdistuva 
säteilyaltistus. Säteilysuojaimien käytön vuoksi 
efektiivinen annos jää tällöin huomattavasti 
annosmittarin lukemaa pienemmäksi. Annosre
kisteriin kirjattu annosmittarin lukema kuvaa 
tässä tilanteessa suojaamattoman kehon osan, 
esimerkiksi pään annosta, eikä efektiivistä an
nosta. 
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Ydinvoima 78% 

Eläinlääkintä 1% 

Tutkimus 3% 

Lääkintä 16% 
Teollisuus 2% 

Yhteensä 7,6 man Sv 

Kuva 1. Annosrekistertin kirjatut kokonaisannokset (annosmittariin lukemien summat) toimialoit
tain vuonna 1992. 
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Toimiala 

H Lääkintä LJ Teollisuus «Tutkimus n Ydinvoima 

Kuva 2. Annosrekistertin kirjatut kokonaisannokset (annosmittarien lukemiei summat) vuosina 
1982 - 1992. 
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Taulukko VIII. Säteilyaltistuksen seurannassa olltiden työntekijöiden lukumäärät toimialoittain 
vuonna 1992 saadun annoksen (annosmittarin lukeman) mukaan ryhmiteltynä. 

Aaaosvili 

(mSv) 

< 0 3 
0 3 . . 0,49 
0,5 ... 4,9 
5,0... 9,9 
1Q0... 2Q0 
>20,0 

Yhteensä 

Lääkintä 

5 391 
183 
337 
27 
14 
8 

5960 

Eläin
lääkintä 

163 
9 

25 
• 

-
-

197 

"-" ei kirjattuja annoksia 
" Alle 0,1 mSv 1 463 henkilöä 

TyöatekUöidea talauuiri 

Teollisuus 

950 
51 
71 

2 
1 
-

1075 

Tutkimus 

1365 
22 
42 

9 
6 
-

1444 

Ydin
voima" 

1811 
197 

1061 
257 
141 

8 

3 475 

Kaikki'" 
työntekijät 

9 548 
441 

1510 
300 
163 
16 

11978 

Koska muutamat henkilöt ovat työskennelleet useammalla kuin yhdellä toimialalla, sarakkees
sa "Kaikki työntekijät" esitetty luku 
toimialakohtaisten annosten summa. 

voi olla pienempi kuin samalla annosvälillä esitettyjen 
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Taulukko IX. Säteilyaltistuksen seurannassa olleiden työpaikkojen lukumäärä toimialoittain 
vuonna 1992. 

Toimiala 

Lääkintä 
Eläinlääkintä 
Teollisuus 
Tutkimus 
Ydinvoima 

Yhteensä 

Työpaikkoja 
ykteeasi 
(kpl) 

657 
57 

156 
149 
267 

1286 

(*>) 

51 
4 

12 
12 
21 

100 

Työpaikkoja , joiden työn-
tckyöilli kirjattuja annoksia 
(kpl) 

128 
24 
34 
28 

201 

415 

(%) 

31 
6 
8 
7 

48 

100 

Taulukko X. Toimialakohtaiset kokonaisannokset, jotka on laskettu kirjatuista annosmittarien 
lukemista. Kirjauskynnys oli ydinvoimalaitoksissa työskenteleville 0,1 mSvlkkja muille 0,3 mSv/3kk. 

Annosväli 

(mSv) 

<0,3 
0 3 - 0,49 
0,5 ... 4,9 
5,0 ... 9,9 

1Q0... 2Q0 
>20,0 

Yhteensä 

Lääkintä 

—" 

0,060 
0^26 
0,186 
0,174 
0,276 

1,222 

Eläin
lääkintä 

— 

0,003 
0,044 

-
-
— 

0,047 

"-" ei kirjattuja annoksia 

Annosten! 

Teollisuus 

— 

0,017 
0,099 
0,017 
0,010 

-

0,143 

ramma (man 

Tutkimus 

— 

0,007 
0,064 
0,069 
0,083 

-

0,223 

Sv) 

Ydin
voima 

0,057 
0,074 
1,993 
1,825 
1341 
0,193 

5,983 

Kaikki" 
työntekijät 

0,056 
0,154 
2,688 
2,129 
2,122 
0,469 

7,618 

Koska muutamat henkilöt ovat työskennelleet useammalla kuin yhdellä toimialalla, sarakkees
sa "Kaikki työntekijät" esitetty luku 
toimialakohtaisten annosten summa. 

voi olla pienempi kuin samslla annosvälillä ilmoitettujen 
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Taulukko XI. Muutamien työntekijäryhmien annostietoja vuodelta 199Z 
Laskentaperuste annosrekisteriin kirjatut mittaustulokset 

Ryhmä 

Radiologit 

Toimenpideradiologit 

Kardiologit 

Muut lääkärit 

Hoitajat 

Avustajat 

Teollisuuskuvaajat 

Tutkijat 

YV mekaaniset työt 

YV aineenkoestus 

' efektiivinen annos ali 

Henkilöitä 

534 

31 
60 

298 

4 139 

662 

344 

839 

998 

333 

e 20 mSv, ks. 

Aaaos 

Yhteeasi 

(man Sv) 

0,490 

0 3 2 
0,188 

0,049 

0,247 

0,028 

0,088 

0,089 

2,575 

0,722 

teksti. 

Keskiarvo 

Kirjaos-
kynykara 
yktäaeet 
(mSv) 

2,5 
8,6 
4,6 

1,4 
1,0 

1,0 
1,0 
2,5 

3,4 

23 

Kaikki 
aaaokset 

(mSv) 

0,9 

7,5 

3,1 
0^ 

0,1 
0,0 

03 
0,1 
2,6 

22 

Sauria 

(mSv) 

322' 
1023* 
23,5* 

8,5 
5,6 

3,4 

3,9 

132 
22,7 
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6 LUONNONSATEILY 

Vuoden 1992 alussa voimaan tulleen säteilylain 
mukaan luonnonsäteilyUe altistuvien työnteki
jöiden työoloja on seurattava ja työntekijöille on 
järjestettävä säteilyaltistuksen seuranta, jos 
altistus on niin suuri, että työ luokitellaan sätei-
lytyöksi. Valvontakohteita ovat kaivokset, lou-
hintatyömaat ja maanalaiset tilat samoin kuin 
muutkin työpaikat, joiden ilmassa on huomatta
va määrä radonia 

Työpaikkojen radonmittauksia tehtiin 330 niillä 
alueilla, joissa asuinympäristössä tehtyjen 
radonmittausten perusteella on havaittu ta
vanomaista korkeampia radonpitoisuuksia. 
Mitattujen 130 työpaikan radonpitoisuuden 
keskiarvoksi saatiin 630 Bq/m3 ja mediaaniksi 
210 Bq/m3. Mittauksista 30 % ylitti rajan 
400 Bq/m3, joka edellyttää pitoisuuden alenta
miseksi tähtääviä lisäselvityksiä. Työpaikoista, 
joissa vähintään yksi mittaustulos ylitti arvon 
400 Bq/m3 oli noin 15 % (50 kpl). Säteilyase-
tuksen 28 §:n mukaisesti säteilytyöksi mää
riteltävää työtä ei vuonna 1992 todettu. 

Finnair arvioi säteilyturvakeskuksen kehoituk
sesta palveluksessaan olevan lentohenkilöstön 
säteilyaltistusta kosmiselle säteilylle vuoden 
1991 lentotuntien ja henkilömäärien perusteella. 
Henkilöstö altistuu eniten kosmiselle säteilylle 
isoilla matkustajakoneilla tehtävillä pitkillä 
lennoilla lentokorkeuden ollessa ajoittain lähes 
12 km. Kosmisen säteilyn annosnopeus kasvaa 
lentokorkeuden kasvaessa ja lähestyttäessä 
napa-aluetta. Ohjaajien vuotuisen säteilyannok
sen arvioitiin olevan enintään 3,6 mSv, kun 
lentotuntien määrä on 710 h ja matkustamoben-
kilökunnan annos enintään 3,2 mSv, kun lento
tuntien määrä on 770 h. Vuonna 1991 Finnairin 
palveluksessa oli 456 ohjaajaa ja yhteensä 
1390 lentoemäntää ja stuerttia. Henkilökohtais
ten annosten arvioitiin jäävän alle 5 mSv vuo
dessa, joka säteilyasetuksessa on määritelty 
säteilytyön rajaksi. Raskaana olevan henkilöstön 
lentotuntien määrää määrättiin kuitenkin tark
kailtavaksi ja tarvittaessa rajoitettavaksi sikiön 
säteilyaltistuksen pienentämiseksi. 

7 IONISOIMATON SÄTEILY 

Ionisoimatonta säteilyä aikaansaavia laitteita ja 
niiden käyttöä valvottiin ionisoimattoman sätei
lyn valvonnasta annetun asetuksen (1513/91) 
nojalla. Valvonnan kohteina olivat mm. sola
riumit ja laseresitykset. Vuoden 1992 lopussa 
tyyppihyväksyttyjä rusketuslaitteita oli yhteensä 
24 kpl ja hylättyjä 6 kpl. 

Solariumlaitteiden ja aurinkolamppujen tarkas
tustuloksia vuosina 1989-1992 on esitetty eril
lisessä raportissa STUK-B-STO 27. 
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8 POIKKEUSTAPAHTUMIA 

Säteilyasetuksen 17 §:n mukaan säteilyturva
keskukselle on ilmoitettava säteilyn käyttöön 
liittyvästä poikkeavasta tapahtumasta, jonka 
seurauksena turvallisuus säteilyn käyttöpaikalla 
tai sen ympäristössä merkittävästi vaarantuu. 
Samoin on ilmoitettava säteilylähteen katoami
sesta, anastuksesta tai lähteen joutumisesta 
muulla tavalla pois turvallisuusluvan haltijan 
hallusta. Ilmoitus on tehtävä myös muista poik
keavista havannoista ja tiedoista, joilla on olen
naista merkitystä työntekijöiden tai ympäristön 
säteilyturvallisuuden kannalta. 

Vuonna 1992 säteilyturvakeskukselle ilmoitet
tiin säteilyn käytön osa-alueilla kahdeksan 
käyttöhäiriöksi tai vastaavanlaiseksi tapahtu
maksi luokiteltavaa tapausta. Taulukossa XII on 
esitetty yhteenvetona tapahtumien syitä, seu
rauksia ja toimenpiteitä, joihin tapahtuman 
johdosta on ryhdytty. Tapausten kuvaamisen ja 
julkistamisen tarkoituksena on kiinnittää sätei
lyn käyttäjien huomiota säteilylähteiden käyt
töön aina liittyvään potentiaaliseen vaaraan ja 
tarvittaviin ennakkotoimenpiteisiin vastaavan
laisten vahinko- tai poikkeustilanteiden synty
misen estämiseksi. 
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is> Tmulukko XII. Foikkeustapahtumia säteilyn käytössä vuonna 1992. 

Tapahtuma 

TapahtiuMl 
Säteilylähteitä maahantuovan yrityksen pa
kettiauto varastettiin. Autossa oli P-32 -sätei-
lylihdc (10 MBq). 

TapaktiUM2 
Potilas odotti röntgeimuoneen tutkimuspöydällä 
varjoainetutkimuksen suorittamista. Röntgen
hoitaja valmisteli potilasta tutkimukseen. Läpi
valaisu kytkettiin epähuomiossa noin neljin 
minuutin ajaksi. 

TapahtumS 
Neijän miehen työryhmä poisti kovettunutta 
masuunikuonaa kuonasiilosta. Pinnankorkeus-
mittarin säteilylähteen suljin oli epähuomiossa 
auki. 

Syy, altistuminen 

Ei altistumista, koska säteilylähteen aktiivisuus 
oli pieni. 

Primäärisäteily kohdistui potilaan jalkaan. An
nokseksi jalan pinnalla arvioitiin 110 mGy. 
Henkilodosimetrin perusteella arvioiden rönt
genhoitajalle ei aiheutunut tapahtumasta sätei
lyaltistusta. 

Säteilyaltistus jäi vähäiseksi. Silmien annok
seksi arvioitiin 1 uSv. 

Toimenpiteet 

Normaali poliisitutkimus. 

Läpivalaisutelineen läpivalaisukytkin määrät
tiin muutettavaksi sellaiseksi, että läpivalaisu 
kytkeytyy vain kytkintä painettaessa. 

Turvallisuusluvan haltijaa huomautettiin tur-
vallisuusmäariystenlaimnilyömisestä. Säteily
lähteen suljin on suljettava ennen siiloon me
noa (ST-ohje 5.1). 



Tapahtuma 

Tapahtuma 4 
Kolongrafiatutkimuksen jälkeen potilaasta otet
tiin röntgenkuvia viereisellä tutkimuspöydällä. 
Noin viiden minuutin työskentelyn jälkeen sää-
töpöydän läpi valaisukelk) häly Ui. Röntgenlääkäri 
totesi läpivalaisulaitteen läpivalaisukytkimen 
jääneen päälle ja kytki sen välittömästi pois. 

Tapahtuma 5 
Jätelaitokselta löytyi kotane pientä ryijypurkkia, 
joissa oli fysiikan demonstraatiovälineitä: 3 pg 
Ra, 10 ng Ra ja 30 ng Ra. Yksi lähteistä oli 
vuotanut purkin pohjalle. 

Tapahtuma 6 
Lentoaseman rahtiterminaalissa kuumentunut 
radioaktiivisen aineen (Co-60) kuhetuskolli 
aiheutti hälytyksen paloasemalla. Kuormakirjan 
mukaan lähetyksen aktiivisuus oli 740 TBq. 

Syy, altistuminen 

Röntgenlaitetta huoltava yritys tarkisti läpiva-
laisutelineen ja -kellon. Laitteessa ei havaittu 
sellaista vikaa, joka olisi aiheuttanut säteilytyk-
sen. Henkilöannosmittarinmukaan röntgenhoita
ja ei tapahtuman johdosta altistunut säteilylle. 

Ei altistumista. 

Tapahtumasta ei aiheutunut säteilyvaaraa ympä
ristölle eikä lentoaseman työntekijöille. Kulje
tuskolli oli kansainvälisten kuljetusmääräysten 
mukainen, mutta sen varastoinnissa ei ollut 
otettu huomioon lämpötilan nousua pienessä 
suljetussa tilassa. 

Toimenpiteet 

Läpivalaisutelineen läpivalaisukytkin määrättiin 
muutettavaksi sellaiseksi, että läpivalaisu kyt
keytyy päälle vain kytkintä painettaessa. 

Jätteiden toirrittajaa ei saatu selville. Demonst
raatiovälineiden hävittämisestä on annettu ST-
ohje 5.3. Ohjeen mukaan kyseisiä umpilähteitä 
ei saa viedä kaatopaikalle hävitettäväksi. 

Lentoasemalle annettiin ohjeet lämmön kehityk
sen huomioonottamisesta rahdattaessa suuren 
aktiivisuuden omaavia säteilylähteitä. 

I 
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Tapahtuma Syy, altistuminen Toimenpiteet 

Tapahtua» 7 
Järvestä löytyi muoviputki, jossa oli säteily vaa-
ramerkki ja merkinnät "MC, ei saa koskea". 
Löydöstä oli ilmoitettu paikalliselle palokunnal
le. 

Tapahtuma 8 
Lineaarikiihdyttimen määräaikaistarkastuksessa 
todettiin fotonisiteilyn annoskalibroinnin (an-
nos/monitoriasetus) muuttuneen noin 10 - 13 % 
ja elektronisäteilyn annoskalibroinnin noin 14 %. 
Kalibroinnin muutos oli tapahtunut vähitellen 
kahden vuoden aikana edellisen määräaikaistar
kastuksen jälkeen. 

Muoviputki ei sisältänyt radioaktiivista ainetta. 
Säteilyvaaramerkkiä oli käytetty tutkimustarkoi
tusta varten sijoitettuun putkeen sen vuoksi, että 
putki saisi olla rauhassa ulkopuolisilta. 

Teknistä syytä annoskalibroinnin muutoksesta ei 
saatu selville. Muutoksen huomiotta jääminen 
johtui hoitolaitteen laadunvalvonnan tulosten 
puutteellisesta seurannasta. Tapahtuman vuoksi 
21:119 kuratiivista hoitoa saaneella potilaalla 
toteutunut annos oli enemmän kuin 10 % suun
niteltua hoitoannosta suurempi-

Muoviputken asentanutta henkilöä huomautettiin 
säteily vaaramerkin tarpeettomasta käyttämisestä. 

Annoskalibrointi säädettiin oikeaksi. Annoskali
broinnin vakioisuudelle määrättiin tehostettu 
valvonta. Yli 2 %:n muutoksista velvoitettiin il
moittamaansa teilyturvakeskukselle.Annoskalib-
roinnin muutoksen syy ja sen vaikutukset poti-
lasannoksiin vaadittiin selvitettäväksi. Hoitolait
teen laadunvalvontaohjelmaa määrättiin paran
nettavaksi ja toimittamaan säteilyturvakeskuk
seen hyväksyttäväksi. 

Niillä potilailla, joilla hoitojakso oli kesken, 
toteutuneen ja suunnitellun annoksen ero kom
pensoitiin jäljellä olevissa hoitofraktioissa. Poti
laiden hoitotietoihin merkittiin toteutuneet an
nokset ja heidän terveydentilaansa seurataan 
normaalien kontrollikäyntien yhteydessä. 

Sairaalalle annettiin huomatus laadunvalvonta-
ohjelman toteuttamisen laiminlyönnistä. 
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Liite 1 

Säteilytoimintaan liittyvä lainsäädäntö ja määräykset vuonna 1992 

Säädöksen tai 
päätöksen numero 

SiteUytunralisns 

Säteilylaki 

Laki säteilylain muuttamisesta 

Säteilyasetus 

Asetus ionisoimattoman säteilyn valvonnasta 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös ionisoimattoman säteilyn 
altistuksen enimmäisarvoista 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös asuntojen huoneilman 
radonpitoisuuden enimmäisarvoista 

Asetus sairaalassa tai terveyskeskuksessa säteilytyötä tekevien henkilöiden 
vuosilomasta 

YdiaturvalBsai» 

Ydinenergialaki 
* muutos 

Ydinenergia-asetus 

Valvontaorganisaatio 

Laki säteilyturvakeskuksesta 
* muutos 

* muutos 

Asetus säteilyturvakeskuksesta 

Asetus säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 

KuUetukset 

Radioaktiivisia aineita koskevat myös vaarallisten aineiden kuljetussäännökset. 

592/91 

1102/% 

1512/91 

1513/91 

1474/91 

944/92 

1514/91 

990/87 
1271/88 

161/88 

1069/83 
979/86 

1106/87 

1515/91 

1458/91 
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LIITE 2 

Säteilyturvakeskuksen ST- ja SS-ohjeet 

Yleiset ohjeet 

ST 1.2 Säteilyaltistuksen enimmäisarvojen sovel
taminen ja altistuksen seuranta, 313.1992 

ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkmnät, 
9.4.1992 

ST 1.4 Säteilyn käyttöorganisaatio, 24.10.1991 
ST 1 .S Radionuklidien enimmäisarvot ja luokituk

set, 26.11.199.1 
ST 1.6 Säteilyaltistuksen seuranta ja annosten 

rekisteröinti, 16.12.1992 
ST 1.7 Säteilytyöntekijöiden terveystarkkailu, 

19.12.1991 

Sädehoito 

ST 2.1 Sädehoidon laitteiden laadunvarmistus, 
13.1.1993 

SS 2.8 Sädehoitolaitteiden ja tilojen säteily-
suojausvaatimukset. 
Suurenergiahoitolaitteet, 21.12.1989 

SS 2.9 Sädehoitolaitteiden ja tilojen säteily-
suojausvaatimukset. 
Röntgenhoitolaitteet (25...400 kV), 
21.12.1989 

SS 2.10 Sädehoitolaitteiden ja tilojen säteily-
suojausvaatimukset. 
Jälkilataushoitolaitteet, 21.12.1989 

Lääketieteellinen röntgentutkimus 

SS 3.1 Hammasröntgenlaitteiden tyyppitarkas-
tus ja tekniset vaatimukset, 25.2.1987 

SS 3.2 Marsrscgrafialaitteiden säteilyturvalli-
suusvaatimukset, 17.2.1987 

ST 3.3 Lääketieteelliset röntgentutkimuslait-
teet ja niiden käyttö, 27.8.1992 

ST 3.4 Kuvanvahvistin-televisktketjuien laa
dunvalvonta, 24.10.1991 

ST 35 Lääketieteellisten röntgentutkimuslait-
teiden ja röntgenfilmien kehityksen laa
dunvalvonta, 3.12.1991 

ST 3.6 Röntgentutkimushuoneen säteilysuo-
jaus, 20.12.1991. 

Säteilyn mittaaminen 

ST 4.2 Väestönsuojelun säteilymittarit, 
6.6.1991 

Teollisuus, tutkimus, opetus 
ja kaupallinen toiminta 

ST 5.1 Umpilähteidenja niitä sisältävien laittei
den säteilyturvallisuus, 27.8.1992 

ST 5.3 Ionisoivan säteilyn käyttö fysiikan ja 
kemian opetuksessa, 14.12.1992 

SS 5.4 Radioaktiivisten aineiden ja niitä sisältä
vien laitteiden tuonti, vienti ja kauppa, 
9.1.1989 

SS 5.6 Säteilyturvallisuus teollisuusradiogra-
fiassa, 6.1.1989 

SS 5.8 Lääkinnällisten säteilylähteiden asen
nus-, korjaus- ja huoltotyö, 28.3.1988 

SS 5.9 Radioaktiivisten aineiden kuljetus, 
16.5.1989 

Avolähteet ja radioaktiiviset jätteet 

ST 6.1 Radionuklidilaboratorioiden säteilytur-
vallisuusvaatimukset, 30.5.1991 

ST 6.2 Radioaktiiviset jätteet ja päästöt, 
20.12.1991 
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Ionisoimaton säteily 

SS 9.1 Solariumlaitteiden ja aurinkolamppujen 
säteilyturvallisuusvaatimukset ja tyyppi-
tarkastus, 1.9.1989 

ST 9.2 Pulssitutkien säteilyturvallisuus, 
11.12.1991 

ST 9.3 ULA- ja TV-asemien mastotöiden sätei
lyturvallisuus, 9.4.1992 

Luonnonsäteily 

ST 12.1 Kaivos- ja louhintatyön säteilyturvallisuus, 
27.8.1992 

ST 12.2 Rakennusmateriaalien, polttoturpeen ja 
turvetuhkan radioaktiivisuus, 2.2.1993 

SS-okJcct mdbtetMMi CT-okJdksi sMa 
•akaa kata sakea Umtmt sfeillölfiaea 
tarve. 

Sr-objeita voi tilata säteily tarvakeskuksea 
aiteilytwrvalliniwosastoKa. Object ovat 
•aksallaia. 
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