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TIIVISTELMÄ
Vuoden 1999 lopussa säteilyn käyttöä varten oli voimassa 1 753 turvallisuuslupaa. Ilmoitusvelvolli-
suuden alaista hammasröntgentoimintaa harjoitti 2 054 toiminnan harjoittajaa. STUKin rekisterissä
oli 13 687 säteilylaitetta ja 278 radionuklidilaboratoriota. Radioaktiivisten aineiden tuonti oli 7 448 000
GBq ja vienti 18 300 GBq. Suomessa valmistettiin lyhytikäisiä radioisotooppeja 52 500 GBq.

Annostarkkailussa vuonna 1999 oli 10 601 työntekijää ja 1 187 työpaikkaa. Työntekijöistä 21 %:lla
mitattiin kirjauskynnyksen ylittäviä annoksia. Efektiivisen annoksen vuosiannosraja ei ylittynyt yh-
delläkään työntekijällä. Annosrekisteriin kirjattu kokonaisannos oli 4,7 Sv.

Tavanomaisten röntgentutkimusten keskimääräiset potilasannokset alittavat EU:n ja IAEA:n vertailu-
arvot. Röntgenkuvien laadussa ei ole 1990-luvun loppupuolella tapahtunut olennaisia muutoksia.
Röntgentutkimusten määrät asukasta kohti ovat Suomessa teollistuneiden maiden keskitasoa. Hoito-
henkilökunnan ja potilaiden säteilyturvallisuus sädehoidossa on säilynyt hyvänä.

Yhteensä 300 yrityksessä tehtiin vuonna 1999 radonpitoisuuden mittaus. Yhdessä maanalaisessa
kaivoksessa toteutettiin työntekijöiden radonaltistuksen seuranta, koska radonpitoisuuksia ei saatu
yrityksistä huolimatta pienennetyksi. Suurin annos oli 17 mSv vuodessa.

Avaruussäteilyn lentohenkilöstölle aiheuttama vuosittainen efektiivinen annos on keskimäärin noin
2mSv.

Ionisoimattoman säteilyn tutkimuksessa painopistealueina olivat radiotaajuisten kenttien dosimetria,
solariumit sekä leveäkaistaiset ja pulssimaiset magneettikentät. Solariumtutkimuksen mukaan sola-
riumien käyttö lisää suomalaisten keskimääräistä UV-annosta noin yhden prosentin.

Vuonna 1999 tutkittiin neljä säteilyn käyttöön liittyvää poikkeustapahtumaa. Tapahtumista yksi koski
teollisuuden säteilyn käyttöä, yksi isotooppitutkimusta sairaalassa ja kaksi ionisoimattoman säteilyn
käyttöä.
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1 YLEISTA

Säteilyn käytöllä tarkoitetaan säteilylaitteiden ja
radioaktiivisten aineiden käyttöä lääketieteessä,
teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa sekä
säteilylaitteiden ja radioaktiivisten aineiden maa-
hantuontia, maastavientiä, valmistusta ja kaup-
paa. Säteilytoiminnalla tarkoitetaan säteilyn
käyttöä ja lisäksi sellaista toimintaa tai olosuh-
detta, jossa luonnonsäteilystä ihmiseen kohdistu-
va säteilyaltistus aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa
terveydellistä haittaa.

Säteilyn käyttöä ja muuta säteilytoimintaa val-
voo säteilylain (592/1991) nojalla Säteilyturvakes-
kus (STUK). Valvonta koskee myös ionisoimatto-
man säteilyn käyttöä siltä osin kuin valvonta ei
kuulu muille viranomaisille.

Tässä vuosiraportissa esitetään ionisoivan ja
ionisoimattoman säteilyn käyttöön ja muuhun sä-
teilytoimintaan sekä niiden valvontaan liittyviä
tapahtumia vuodelta 1999. Lisäksi esitetään Sä-
teilyn käytön valvontaosaston (STO) valvontansa
yhteydessä keräämiä tilastotietoja vuodelta 1999
sekä tietoja STO:n mittanormaalitoiminnasta.
Säteilyn käyttöön liittyviä poikkeustapahtumia
selostetaan esimerkkitapauksina, jotta samankal-
taisilta tapahtumilta voitaisiin välttyä vastaisuu-
dessa.

Vuoden 1999 alusta tuli voimaan laki säteily-
lain muuttamisesta (1142/1998) ja asetus säteily-
asetuksen muuttamisesta (1143/1998). Lain ja
asetuksen muutokset johtuivat Euroopan unionis-
sa (EU) vuonna 1996 julkaistusta työntekijöiden
ja väestön säteilyaltistusta koskevasta direktiivis-
tä (96/29/Euratom) ja vuonna 1997 julkaistusta
lääketieteellistä säteilyaltistusta koskevasta
direktiivistä (97/43/Euratom). Jäsenmaiden on
saatettava voimaan direktiivien noudattamista
edellyttävät lait, asetukset ja hallinnolliset mää-
räykset 13.5.2000 mennessä. Yksityiskohtaiset
määräykset annetaan sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksessa ja STUKin ST-ohjeissa.

Liitteessä 1 esitetään voimassa oleva säteily-
toimintaan liittyvä lainsäädäntö ja liitteessä 2
Euroopan yhteisöjen säteilysuojelusäädökset. Liit-
teessä 3 on lueteltu ne koulutusorganisaatiot, jot-
ka STUK on säteilylain 18 §:n mukaisesti hyväk-
synyt järjestämään säteilyn käytön turvallisuu-
desta vastaavan johtajan ja muiden säteilyn käyt-
töorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys-
kuulusteluja.
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2 IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ
Matti Asikainen, Olavi Pukkila, Mika Markkanen,
Minna Heikkilä, Hannu Järvinen, Eija Vartiainen

2.1 Turvallisuusluvat ja
säteilylähteet

Säteilylain mukaan säteilyn käyttöä varten on
oltava turvallisuuslupa. Luvan myöntää STUK
hakemuksesta. Vuoden 1999 lopussa oli voimassa
1 753 turvallisuuslupaa. STO ylläpitää kaikista
myönnetyistä luvista ja niissä mainituista säteily-
lähteistä turvallisuusluparekisteriä. Turvallisuus-
lupien ja niissä määriteltyjen säteilytoimintojen
lukumäärät on esitetty taulukossa /.

Turvallisuusluvasta vapautettua, mutta ilmoi-
tusvelvollisuuden alaista hammasröntgentoimin-
taa harjoitti 2 054 toiminnan harjoittajaa. Ham-
masröntgenlaitteiden käyttö on vapautettu turval-
lisuusluvasta STUKin päätöksellä 202/310/99 seu-
raavin ehdoin:
1) laitteessa on oltava terveydenhuollon laitteista

ja tarvikkeista annetun lain (1505/1994)
mukainen CE-merkintä (direktiivi 93/42/ETY)

2) laitteen käyttöpaikan suojaukset ovat ST-
ohjeessa 3.1 esitettyjen vaatimusten mukaiset

3) laitteen käyttöä johtaa ja käytön turvallisuu-
desta vastaa hammaslääkäri tai lääkäri.

Jos hammasröntgenlaitteen käyttö ei täytä
STUKin päätöksessä mainittuja ehtoja, käyttöä
varten on oltava turvallisuuslupa. Ehtojen täytty-
minen tutkitaan STUKille ilmoitettujen laitteiden
rekisteröimisen yhteydessä.

Taulukoissa II...TV on esitetty tietoja turvalli-
suusluparekisterissä olleista säteilylaitteista ja
radionuklidilaboratorioista. Rekisteriin oli merkit-
tynä 13 687 säteilylaitetta ja 278 radionuklidila-
boratoriota. Edelliseen vuoteen verrattuna sätei-
Iylaitteiden lukumäärä kasvoi 1 % ja radionuklidi-
laboratorioiden määrä pieneni 6 %. Lääketieteelli-
sessä käytössä olleet 6 560 säteilylaitetta olivat
pääosin röntgenlaitteita. Eläinröntgenlaitteita oli
käytössä yhteensä 198. Teollisuus-, tutkimus- ja
opetuskäytössä olleista 6 929 säteilylaitteesta
suurin osa oli teollisuudessa käytettäviä, umpi-
lähteen sisältäviä laitteita. Pienlähteitä (esimer-
kiksi laboratorioissa käytettäviä kalibrointilähtei-
tä) ja maahantuojien varastoissa olevia säteily-
lähteitä ei rekisteröidä lähdekohtaisesti.
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Taulukko I. Turvallisuuslupien ja luvissa mainittujen säteilytoimintojen lukumäärät vuoden 1999
lopussa.

Säteilyn käyttö

Säteilyn lääketieteellinen käyttö

• röntgentutkimus
• hammasröntgentutkimus
• eläinröntgentutkimus
• avolähteiden käyttö
• umpilahteiden käyttö
• sädehoito
• muu säteilyn käyttö

Säteilyn käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja
opetuksessa sekä säteilylähteiden kauppa,
asennus ja huolto

• umpilahteiden käyttö (muu kuin gamma-
radiografia)

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

Turvallisuuslupia yhteensä

Toiminnot

(kpl)

469
13*>

179
70
14
12
15

593

137
136
140
158
85

9
5

18

Turvallisuusluvat

(kpl)

739

1014

1753

Lupa myönnetty pääosin muuhun kuin hammasröntgentoimintaan.
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Taulukko II. Lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä käytössä olleiden säteily laitteiden ja radio-
nuklidilaboratorioiden lukumäärät vuoden 1999 lopussa.

Laitteet/laboratoriot

Röntgentutkimuslaitteet*'

Röntgenputket
1) tavanomaisissa röntgentutkimuksissa
2 ) erityistutkimuksissa

• mammografia
• tietokonetomografia
• angiografia (ei DSA)
• digitaalinen subtraktioangiografia (DSA)
• luuntiheysmittaus
• läpivalaisu käyttäen

kuvanvahvistin-televisioketjua
litteää kuvanvahvistinta

Hammasröntgenlaitteet
• tavanomaiset hammasröntgenlaitteet
• panoraamaröntgenlaitteet

Sädehoidon laitteet
• kiihdyttimet
• kobolttikeilahoitolaitteet
• jälkilataushoitolaitteet
• röntgenhoitolaitteet tai -kuvauslaitteet
• hoitolaitteen simulaattorit
• muut laitteet

Radioaktiivisia aineita sisältävät laitteet
• verensäteilytyslaitteet
• luuntiheyden mittauslaitteet
• kalibrointilähteet ja muut laitteet

Eläinröntgenlaitteet

Radionuklidilaboratoriot
• B-tyypin laboratoriot
• C-tyypin laboratoriot
• muut laboratoriot

Lukumäärä
(kpl)

1600

1954
1 141

813
188
66
37
57
32

424
9

4 858
4 218

640

74
25

1
10
16
9

13

28
8
3

17

198

103
22
74

7

Röntgentutkimuslaitteen muodostaa suurjännitegeneraattori, yksi tai useampia röntgenputkia sekä yksi
tai useampia tutkimustelineitä.
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Taulukko III. Teollisuus-, tutkimus- ja opetuskäytössä olleiden säteily laitteiden ja radionuklidilaborato-
rioiden lukumäärät vuoden 1999 lopussa.

Laitteet/laboratoriot

Radioaktiivista ainetta sisältävät laitteet
• rajakytkimet
• tiheysmittarit
• pinnankorkeusmittarit
• pintapainomittarit
• hihnavaa'at
• fluoresenssianalysaattorit
• kosteus- ja tiheysmittarit
• paksuusmittarit
• radiografialaitteet
• muut laitteet

Röntgenlaitteet ja kiihdyttimet
• radiografialaitteet
• diffraktio-ja fluoresenssianalysaattorit
• läpivalaisulaitteet
• muut analyysilaitteet
• muut laitteet

Radionuklidilaboratoriot
• A-tyypin laboratoriot
• B-tyypin laboratoriot
• C-tyypin laboratoriot
• muut laboratoriot

Lukumäärä
(kpl)

6 164
2 544
1027

899
587
479
131
114
59
21

303

765
359
165
137
43
61

175
3

25
121
26
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Taulukko TV. Umpilähteissä yleisimmin käytössä olevat radionuklidit sekä lähteiden lukumäärät ja
kokonaisaktiivisuudet vuoden 1999 lopussa.

Radionuklidi

Aktiivisuus < 400 GBq

Cs-137
Co-60
Kr-85
Am-241 (gammalähteet)
Fe-55
Pm-147
Am-241 (AmBe-neutronilähteet)
Sr-90
Cd-109
Cm-244

Aktiivisuus 400...400 000 GBq
Cs-137
Ir-192
Co-60
H-3
Tm-170
Pu-238 (PuBe-neutronilähde)

Aktiivisuus > 400 000 GBq

Co-60

S äteilylähteitä
(kpl)

3 669
1499

418
316
149
141
108
70
42
31

23
15
9
1
1
1

1

Kokonaisaktiivisuus
(GBq)

10 880
1 970
5 250
2 460

429
2 390
1360

213
29

132

655 000
55 800

252 000**'
3 700
1 850

888

42 000 000**'

Käyttöönotettaessa ilmoitettujen nimellisaktiivisuuksien summa. Lyhytikäisille radionuklideille (esimerkiksi
Ir-192 ja Tm-170) käytössä oleva aktiivisuus on huomattavasti pienempi kuin nimellisaktiivisuus.
Käytössä oleva aktiivisuus.

1 GBq = 1 gigabecquerel = 10 Bq

10
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2.2 Radioaktiivisten aineiden
tuonti, valmistus ja vienti

STUK kokoaa vuosittain radioaktiivisten aineiden
maahantuojilta ja valmistajilta valvontaa varten
tietoja radioaktiivisten aineiden kaupasta. EU:n
sisältä Suomeen tuoduista radioaktiivisista
aineista saadaan tietoja myös suoraan lähettäjiltä
neuvoston asetuksen (1493/93/Euratom) nojalla.
Tiedot vuonna 1999 maahan tuoduista, maassa
valmistetuista ja maasta viedyistä radionuklideis-
ta on esitetty taulukoissa V...VII. Lisäksi taulu-
kossa VIII on esitetty tilastotietoja vuosina 1990-
1999 maahan tuoduista 60Co- ja 137Cs-määristä.

Vuonna 1999 maahan tuotujen radioaktiivisten
aineiden kokonaisaktiivisuus oli 7 447 663 GBq
(taulukko V). Aktiivisuudeltaan 4 000 GBq:ä pie-
nempien säteilylähteiden tuonti oli noin 7 % pie-
nempi kuin edellisenä vuonna.

Aktiivisuudeltaan suurin maahan tuotu sätei-
lylähde oli sterilointilaitoksen käyttöön tarkoi-
tettu 60Co-täydennyserä, jonka aktiivisuus oli
7 340 000 GBq.

Amerikiumia (241Am) sisältäviä palovaroittimia
ja kiinteistöjen paloilmoitinjärjestelmien ioni-
ilmaisimia tuotiin maahan yhteensä 1 240 000
kappaletta. Niiden yhteenlaskettu aktiivisuus oli
41 GBq.

Vuonna 1999 Suomessa valmistettiin avoläh-
teinä käytettäviä lyhytikäisiä radioaktiivisia
aineita yhteensä 52 456 GBq (taulukko VI). Ainei-
den kokonaisaktiivisuus oli noin 15 % pienempi
kuin edellisenä vuonna.

Maasta vietyjen radioaktiivisten aineiden ko-
konaisaktiivisuus oli 18 277 GBq (taulukko VII).
Maasta vietiin tritiumia sisältäviä kulutustava-
roita, umpilähteen sisältäviä analyysilaitteita,
radiofarmaseuttisia valmisteita ja valmistajalle
palautettavia, käytöstä poistettuja säteilylähteitä.
Maasta vietyjen radioaktiivisten aineiden koko-
naisaktiivisuus oli noin 33 % pienempi kuin edel-
lisenä vuonna.

Tuonti- ja vientitilastoissa eivät ole mukana
radioaktiiviset aineet, joita on toimitettu Suomen
kautta muihin maihin. Suomen kautta kuljete-
taan muun muassa radiofarmaseuttisia valmistei-
ta Baltiaan.

11
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Taulukko V. Radioaktiivisten aineiden tuonti vuonna 1999.

Radionuklidi

Säteilylähteet, joiden aktiivisuus
< 4 000 GBq

Ir-192
Mo-99
1-131
H-3
Sm-153
Pm-147
Kr-85
Ho-166
W-188
1-123
Fe-55
Xe-127
Tl-201
P-32
Cs-137
1-125
Xe-133
Sr-90
Am-241
S-35
Cd-109
In-111
muut yhteensä

Yhteensä

Säteilylähteet, joiden aktiivisuus
> 4 000 GBq

Co-60

Tuonti yhteensä

Aktiivisuus (GBq)

Avolähde

*>

41241
7 399

49
1350

333
315
277

222
195
185

134
77
74

66

55
69

52 041

52 041

Umpilähde

49 838

3 453

847
840

226

184
23

4
73

55

79

55 622

7 340 000

7 395 622

Yhteensä

49 838
41241

7 399
3 502
1350

847
840
333
315
277
226
222
195
185
184
157

77
78
73
66
55
55

148

107 663

7 340 000

7 447 663

Merkintä "-" tarkoittaa, ettei tuontia ole ollut.
"' Nuklidit: Ba-133, C-14, Ca-45, Cl-36, Cf-252, Cm-244, Co-57, Co-60, Cr-51, Cs-134, Eu-152, Fe-59,Ga-67,

Gd-153, Ge-68,1-129, Na-22, Ni-63, P-33, Po-210, Ra-226, Rb-86, Ru-106, Se-75, Sr-85, Sr-89, Y-90 ja Zn-65.

12
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Taulukko VI. Radioaktiivisten aineiden (avolähteiden) valmistus vuonna 1999.

Radionuklidi

0-15
C-ll
F-18
Br-82
La-140
Na-24
In-116m
muut yhteensä*'

Valmistus yhteensä

Aktiivisuus
(GBq)

38 700
8 091
4 958

669
24
10
3
1

52 456

*' Mm. nuklidit: Ar-41, Cl-38, Hf-181, Ru-103.

Taulukko VII. Radioaktiivisten aineiden vienti vuonna 1999.

Radionuklidi

Ir-192
Mo-99
H-3
1-131
Kr-85
Y-90
Fe-55
Xe-127
Sm-153
Pm-147
Cd-109
1-123
Ho-166
W-188
Cm-244
muut yhteensä*'

Vienti yhteensä

*' Nuklidit: Am-241, C-14, Ga-67

Aktiivisuus
(GBq)

6 127
5 616
3 451
1341

760
192
177
169
141

67
44
43
40
32
25
52

18 277

Cf-252, Co-57, Co-60, Cs-137, Eu-152,1-125,1-129, Ni-63, Sr-90 ja Tl-201.

13
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Taulukko VIII. 60Co:nja 137Cs:n maahantuonti vuosina 1990-1999.

Vuosi

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Kokonaistuonti vuodessa (GBq)

Co-60

Keskisuuret ja
pienet lähteet

68

32

58

6 177

92

3 843

191

49

33

28

Suuret lähteet

3 130 000

4 343 000

3 720 000

3 750 000

4 432 000

14 932 000

11 282 000

10 666 000

-

7 340 000

Cs-137

Keskisuuret ja
pienet lähteet

455

354

551

286

290

499

222

231

259

184

Suuret lähteet '

66 900

-

-

-

-

107 000

4 400

163 000

82 000

-

Säteilylähteet, joiden aktiivisuus on yli 4 000 GBq.

2.3 Röntgendiagnostiikka

Röntgendiagnostiikan turvallisuustaso Suomessa
on hyvä. Keskimääräiset potilasannokset tavan-
omaisissa tutkimuksissa täyttävät EU:n asiantun-
tijaryhmän antamat suositukset. Röntgentutki-
musten potilasannoksissa on kuitenkin edelleen
todettavissa huomattavia, jopa monikymmenker-
taisia käyttöpaikkakohtaisia eroja. Näitä eroja
voidaan tutkimustoimenpiteen tarkoituksen kär-
simättä pienentää. Tämä edellyttää ALARA-
periaatteen mukaisia, entistä turvallisuustietoi-
sempia toimintatapoja, tutkimusmenetelmien
optimointia ja laadunvarmistusta säteilyn käyttö-
paikoilla.

STUK ei todennut oikeutusperiaatteen vastais-
ta toimintaa röntgendiagnostiikassa vuonna 1999.

Läpivalaisulaitteiden tarkastukset

Vuonna 1999 tarkastettiin 14 läpivalaisulaitetta
(3 % kaikista laitteista). Kahden laitteen läpiva-
laisuautomatiikan toiminta ei täyttänyt ST-
ohjeessa 3.3 asetettua vaatimusta (ilmakerma-
nopeus < 0,8 uGy/s). Läpivalaisukuvan laatu oli
ohjeessa esitettyjen arvostelurajojen perusteella
riittävä. Tarkastustulokset vuosilta 1996-1999 on
esitetty taulukossa IX.

Hammasröntgenlaitteiden valvonta

Hammasröntgenlaitteille tehdään 3.. .5 vuoden vä-
lein valvontamittaus postitse lähetettävän testi-
paketin avulla. Mittauksilla saadaan tiedot muun
muassa käytössä olevista säteilyannoksista. Val-

14



S T U K - B - S T O 41

Taulukko IX. Läpivalaisulaitteiden ilmakermanopeus ja kuvanlaatu vuosina 1996—1999.

Vuosi

1996

1997

1998

1999

Tarkastettujen
laitteiden
lukumäärä
(kpl)

22

18

28

14

ST-ohjeen vaatimus

Ilmakermanopeus
(|iGy/s)

Keskiarvo
(vaihteluväli)

0,43 (0,16...0,76)

0,39 (0,15...0,66)

0,34 (0,08...0,70)

0,44 (0,11...1,60)

<0,8

Kuvanlaatu

Kontrastikynnys
(mm AI)

Keskiarvo
(vaihteluväli)

*)

0,24 (0,20...0,40)

0,30 (0,20...0,60)

0,27 (0,20...0,40)

<0,6

Erotuskyky
(viivaparia/mm)

Keskiarvo
(vaihteluväli)

1,25 (0,70...1,80)

1,23 (< 0,60...2,20)

1,16 (< 0,70...1,60)

<0,7

Kuvanlaatuarvojen mittaustuloksia ei ole koottu vuodelta 1996.

vontamittauksia on tarkemmin esitetty vuoden
1995 vuosiraportissa (STUK-B-STO 33).

Vuonna 1999 mitattiin 909 hammasröntgen-
laitteen tuottama säteilyannos poskihampaan
röntgenkuvauksessa. Annokset vastaavat posken
pinnalle tulevaa annosta hammasta kuvattaessa.
Mitattujen annosten jakauma on esitetty kuvas-
sa 1. Käytettyjen annosten keskiarvo oli 3,5 mGy
ja vaihteluväli 0,8... 16,4 mGy. IAEAin*0 suositus
hammasröntgenkuvan annosrajaksi on 7 mGy
(suositusarvo suureelle Entrance Surface Dose).
Vuonna 1999 mitatuista laitteista 4,8 % ylitti
tämän arvon. 7 mGy:n annos hammaskuvaukses-
sa vastaa noin 10 p.Sv:n suuruista efektiivistä an-
nosta.

Vuosina 1995-1999 on mitattu yhteensä 80 pa-
noraamaröntgenlaitteen pinta-ala-annokset. Ku-
vassa 2 on esitetty mitattujen pinta-ala-annosten
jakauma. Annosten keskiarvo oli 94 mGycm2 ja
vaihteluväli 34...254mGycm2.

Potilasannos- ja kuvanlaatuselvitykset

EU:n asiantuntijaryhmän raportissa**' vuodelta
1996 on esitetty laatusuositukset tavanomaisille
röntgentutkimuksille sekä vertailuarvot (suuree-
na Entrance Surface Dose) näistä tutkimuksista
normaalikokoiselle potilaalle aiheutuville sätei-
lyannoksille.

STUKin tekemien tarkastusten yhteydessä on
jo useana vuonna selvitetty toiminnan harjoitta-
jille säteilylain 40 §:ssä säädetyn laadunvarmis-
tusvelvoitteen vaikutusta potilaiden säteilyannok-
siin ja tutkimusten kuvanlaatuun tavanomaisissa
röntgentutkimuksissa. Tarkastusten kohteina ol-
leissa röntgentoimipaikoissa on käytössä olevalla
kuvaustekniikalla otettu röntgenkuva fantomista
(potilasvastine) ja mitattu samalla säteilyannos
fantomin pinnalla. Kuvauksia ja mittauksia on
tehty lannerangan AP- ja keuhkojen PA-kuvauk-
sissa. Vuonna 1999 tehtiin kuvauksia ja mittauk-
sia 14 %:ssa röntgentoimipaikoista.

International Basic Safety Standards for Protection against
Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources.
Safety Series No. 115, Schedule III, p. 279, International
Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna 1996.

European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic
Radiographic Images, EUR 16260 EN, European Commis-
sion, June 1996.
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Kuva 1. Annosjakauma vuoden 1999 hammasröntgenmittauksissa.
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Kuva 2. Pinta-ala-annosjakauma vuosien 1995-1999 panoraamaröntgenlaitteiden mittauksissa.
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Taulukossa X on esitetty vuosina 1995-1999
tehtyjen tarkastusten yhteydessä mitatut annok-
set. Taulukossa on myös EU:n asiantuntijaryh-
män suosittelemat vertailuarvot sekä Suomessa
80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa tehdyissä tar-
kastuksissa saadut tulokset*). Taulukon mukaan
vuoden 1999 keskimääräiset annokset ovat sel-
västi pienemmät kuin 80-90-luvun vaihteessa mi-
tatut annokset, ja annosten vaihteluväli on tuntu-
vasti pienempi. Tulos on suuntaa-antava siihen
liittyvien epävarmuuksien johdosta (pieni otos,
tarkastuskohteet eivät samat).

EU:n asiantuntijaryhmän antamat, röntgenku-
vien laatua koskevat suositukset koskevat kliini-
siä röntgenkuvia. Tekniselle kuvanlaadulle ei ole
olemassa kansainvälisiä vertailuarvoja. Kansallis-
ta tilannetta voidaan arvioida vertaamalla eri vuo-
sina tehtyjen kuvanlaatumittausten tuloksia.

Taulukossa XI on esitetty STUKin vuosina
1995-1999 tekemien kuvanlaatumittausten tulok-
set. Mittaukset on tehty käyttäen ST-ohjeessa 3.5
esitettyjä fantomeita ja mittausmenetelmiä.
Kuvanlaadussa ei näiden tulosten perustella voi-
da havaita tapahtuneen olennaisia muutoksia.
Tuloksia ei voida verrata 80-90-luvun vaihteessa
tehtyihin mittauksiin, koska tuolloin käytössä oli-
vat erilaiset fantomit.

Röntgentutkimusten määrät

Säteilyn turvalliseen käyttöön liittyvät pääpe-
riaatteet ovat oikeutusperiaate ja optimointi-
periaate. Oikeutusperiaate röntgentutkimuksissa
tarkoittaa sitä, että potilaan röntgentutkimus on
oikeutettu, mikäli hänen kokonaishoitonsa katso-
taan siitä hyötyvän. Tällöinkin tutkimus on opti-
mointiperiaatteen mukaan tehtävä niin, ettei poti-
laalle aiheudu siitä turhaa säteilyannosta.

UNSCEAR (United Nations Scientific Commit-
tee on the Effects of Atomic Radiation) suosittaa
röntgentutkimusmäärien seuraamista säännölli-
sesti. Tarkoituksena on seurata säteilyn käytön
suuntauksia ja tutkia eroja eri maiden välillä.
Muutokset tutkimusmäärissä aiheuttavat muu-
toksen koko väestön koUektiiviannokseen ja sitä
kautta säteilyturvallisuuteen.

STUK on kartoittanut röntgentutkimusmääriä
viimeksi vuonna 1995. Sairaalat, terveyskeskuk-
set ja yksityiset laitokset tekivät vuonna 1995
noin 4,2 miljoonaa tutkimusta ja mammogra-
fiaseulontaa (näistä noin 29 000 röntgenosastojen
ulkopuolella). Tämä tarkoittaa noin 0,8:aa rönt-
gentutkimusta/asukas, mikä on teollistuneiden
maiden keskitasoa. Lasten röntgentutkimuksia oli
noin 9 % kaikista tutkimuksista**). Tutkimusmää-
rät eri hoitolaitoksissa on esitetty taulukossa
XII***') ja eri tutkimusryhmien suhteelliset osuu-
det tutkimusten kokonaismäärästä taulukossa
XIII.

Röntgentutkimusten määrä ei Suomessa pit-
källä aikavälillä ole kovin paljon muuttunut. Vuo-
den 1995 röntgentutkimusmäärä oli osapuilleen
sama kuin vuonna 1984 (4,6 miljoonaa tutkimus-
ta). Näyttää kuitenkin siltä, että Suomessa rönt-
genyksiköiden tutkimusmäärä vaihtelee enem-
män kuin niiden soveltama tutkimuskäytäntö, jo-
ten säteilyä käyttäviä tutkimuksia ehkä tehdään
liikaa. Oikeutusperiaatetta tulisi noudattaa tar-
kemmin.

Oikeutus- ja optimointiperiaatteita korostaa
myös lääketieteellistä säteilyaltistusta koskeva
EU-direktiivi (97/43/Euratom), jonka määräykset
on saatettava osaksi EU:n jäsenmaiden kansallis-
ta lainsäädäntöä vuonna 2000.

Patient dose and image quality in five standard X-ray exa-
minations. R. Havukainen, M. Pirinen, Med. Phys. 20 (3),
May/June 1993.

Frequency and practice of paediatric X-ray examinations in
Finland 1995. A. Servomaa, M. Heikkilä, T. Uus, T. Parviai-
nen, Internal Report, CEC IV-Framework Research Project,
1997.
Radiologiset tutkimusmäärät ja tunnusluvut. T. Parviai-

nen, M. Heikkilä, Säteilyturvallisuus ja laadunvarmistus
röntgendiagnostiikassa 1998 (toim. A. Servomaa), STUK-
A152, Oy Edita Ab, Helsinki 1998.
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Taulukko X. Fantomin pinnalla mitatut säteilyannokset lannerangan AP-ja keuhkojen PA-kuvauksissa

vuosina 1988-1999.

Vuosi

1988-1991

1995

1996

1997

1998

1999

EU:n vertailuarvo**'

Annos* (mGy)

Keskiarvo (vaihteluväli)

Lanneranka AP

8,4 (2,9...28)

6,0 (2,4...13)

6,0 (2,3...16)

4,7 (1,1...12)

6,0 (0,4...26)

5,4 (1,1...11)

10

Keuhko PA

0,27 (0,04...0,84)

0,19 (0,04...0,52)

0,14 (0,06...0,36)

0,12 (0,03...0,30)

0,12 (0,03...0,47)

0,13 (0,03...0,33)

0,3

Säteilyannos fantomin pinnalla. Vuosien 1995—1999 tulokset on erilaisen fantomin johdosta muunnettu vas-
taamaan vuosien 1988-1991 tuloksia.
Normaalikokoinen, 70 kg:n painoinen potilas.

Taulukko XI. Kuvanlaatu lannerangan AP- ja keuhkojen PA-kuvauksissa vuosina 1995-1999.

Vuosi

1995

1996

1997

1998

1999

Filmin mustuma (OD)

Keskiarvo (vaihteluväli)

Lanneranka AP

1,30 (0,59...2,25)

1,24 (0,67...2,16)

1,23 (0,67...1,83)

1,31 (0,52...2,27)

1,26 (0,66...1,97)

Keuhko PA

1,66 (0,74...2,4)

1,53 (0,72...2,35)

1,43 (0,63...2,21)

1,60 (0,43...2,39)

1,64 (1,06...2,33)

Kontrasti (OD)

Keskiarvo (vaihteluväli)

Lanneranka AP

0,21 (0,09...0,35)

0,21 (0,11...0,29)

0,24 (0,12...0,40)

0,22 (0,06...0,50)

0,25 (0,06...0,47)

Keuhko PA

0,30 (0,20...0,40)

0,33 (0,24...0,49)

0,32 (0,20...0,47)

0,31 (0,10...0,52)

0,30 (0,13...0,54)

Erotuskyky (viivaparia/mm)

Keskiarvo (vaihteluväli)

Lanneranka AP

2,1 (1,4...2,8)

2,0 (1,2...2,8)

2,2 (1,2...4,0)

2,2 (1,0...4,3)

2,0 (0,8...3,1)

Keuhko PA

3,7 (3,1. ..5,0)

3,9 (2,6...5,0)

3,8 (2,0...5,0)

3,9 (2,2...5,0)

3,7 (1,4...5,0)
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Taulukko XII. Röntgentutkimusten määrät eri hoitolaitoksissa Suomessa vuonna 1995.

Sairaala tai hoitolaitos

Yliopistosairaalat

Keskussairaalat

Aluesairaalat

Terveyskeskukset

Yksityiset laitokset

Muut*'

Yhteensä

Tutkimusmäärä

585 000 (13,8 %)

675 000 (16,0 %)

539 000 (12,7 %)

1 580 000 (37,3 %)

803 000 (19,0 %)

50 000 (1,2 %)

4 232 000 (100,0 %)

Varuskuntasairaalat, vankilat, psykiatriset sairaalat ja vastaavat.

Taulukko XIII. Röntgentutkimusryhmien suhteelliset osuudet vuonna 1995.

Tutkimusryhmä

Luusto ja pehmytosat

Keuhkot

TT-tutkimukset

Ruoansulatus

Mammografia

Interventiot

Virtsatiet

Angiografiat

Hermosto

Muut

Yhteensä

Suhteellinen osuus (%)

53,8

33,5

3,9

3,2

1,6

1,2

1,2

1,1

0,5

0,0

100,0

19



S T U K - B - S T O 4 1

2.4 Sädehoito

Sädehoidossa pyritään tuhoamaan paikallinen
syöpäkasvain siten, että tervettä kudosta vaurioi-
tetaan mahdollisimman vähän. Tämän onnistu-
miseksi on säteily kohdistettava määrätylle koh-
dealueelle mahdollisimman tarkasti ja oikean
suuruisena. Kansainvälisten, muun muassa
ICRUn (International Commission on Radiation
Units and Measurements) antamien, suositusten
mukaan hoitoannoksen epävarmuus ei saisi kes-
kimäärin olla suurempi kuin 5 %. Oikeutus- ja
optimointiperiaatteen toteutumisen valvonnassa
päähuomio on tämän vuoksi kohdistettu niihin
seikkoihin, jotka vaikuttavat potilaan saaman
sädehoitoannoksen tarkkuuteen eli annoksen
oikeaan suuruuteen ja oikeaan kohdistumiseen
potilaassa.

Sädehoitoannoksen hyvän tarkkuuden varmis-
tamiseksi sädehoitoyksiköiltä on vaadittu laadun-
varmistusohjelmat, joiden toimivuutta ja tuloksia
arvioidaan säännöllisin väliajoin STUKin suorit-
tamien tarkastusten avulla. Vuonna 1999 kaikki
sädehoitoyksiköt toteuttivat laadunvarmistusta
vaatimusten mukaisesti. Yli vuoden käytössä
olleilla sädehoidon laitteilla oli yksityiskohtainen
STUKin hyväksymä laadunvalvontaohjelma.

Vuonna 1999 tehtiin sädehoitoyksiköissä kaik-
kiaan 24 tarkastusta, joista kolme oli uusien lait-
teiden käyttöönottotarkastuksia. Tarkastusten ja
niihin sisältyvien mittausten perusteella voidaan
arvioida hoitohenkilökunnan ja potilaiden säteily-
turvallisuuden sädehoitotoiminnassa säilyneen
hyvänä. Sädehoidon laitteiden (hoitolaitteet ja sä-
dehoidon simulaattorit) tarkastukset ja vertailu-
mittaukset osoittavat myös hoitoannoksen tark-
kuuteen vaikuttavien toimintojen ja laitteiden
ominaisuuksien yleensä täyttäneen niille asetetut
vaatimukset. Huomautuksia turvajärjestelmien,
sädehoidon laitteiden tai laadunvalvontamenetel-
mien puutteista kirjattiin 5 kpl. Hoitolaitteiden
tuottaman annoksen vertailumittauksissa saatiin
elektronisäteilyllä kolme toimenpiderajan (2 %)
ylittävää eroa. Poikkeamien syyt ovat selvitettävi-
nä. Annossuunnittelulaitteistoja tarkastettiin
12 kpl, joissa toimenpideraja (5 %) ei ylittynyt.
Hoitoannoksen tarkkuuden perusteella voidaan

oikeutus- ja optimointiperiaatteen toteutumista
sädehoidossa pitää hyvänä.

Sädehoito-osastojen laatujärjestelmien valta-
kunnallista kehittämistyötä jatkettiin perusta-
malla työryhmä, joka laatii asiasta ESTROn
(European Society for Therapeutic Radiology and
Oncology) suosituksiin perustuvan kansallisen
ohjeluonnoksen. Työryhmässä on kaksi sädehoito-
lääkäriä, yksi röntgenhoitaja, kolme sädehoitofyy-
sikkoa ja kaksi edustajaa STUKista. Ohje viimeis-
tellään vuoden 2000 alussa.

Epäsäännöllisten sädehoitokenttien dosimet-
riaan liittyvät selvitykset saatettiin päätökseen ja
tulokset otettiin huomioon sädehoidon tarkastus-
toiminnan ohjeistossa. Sädehoidon konekuvaus-
laitteiden laadunvarmistusta varten hankittiin
laitteiden laadunvalvontatesteihin soveltuva lait-
teisto ja aloitettiin laitteiston käyttöönottoon liit-
tyvät mittaukset.

STUK osallistuu EU:lta rahoitusta saavaan
eurooppalaiseen tutkimusprojektiin "A Code of
Practice for Dosimetry of Boron Neutron Capture
Therapy (BNCT) in Europe", joka jatkui vuonna
1999. Projektin tarkoituksena on eurooppalaisen
mittaussuosituksen laatiminen ja julkaiseminen
BNCT-sädehoidon dosimetrian yhtenäistämiseksi.
STUK osallistuu projektissa metrologisesti hyväk-
syttävän annosmittausmenetelmän perustami-
seen. Samalla STUK kehittää valvontatarpeita
varten menetelmät, joilla varmistetaan BNCT-
sädehoidon annosmäärityksen oikeellisuus ja
tarkkuus. Vuonna 1999 julkaistiin Radiation
Protection Dosimetry -lehdessä tutkimus, jossa
selvitettiin niin sanotun kaksoisionisaatiokam-
miotekniikan soveltuvuutta BNCT-neutroni/gam-
makeilan annosmittauksiin. Tutkimustuloksia
käsiteltiin lisäksi vuonna 1999 valmistuneessa
sädehoidon dosimetriaa koskevassa väitöskirjas-
sa. Projekti jatkuu vuonna 2000.

STUK osallistuu ICRUn raporttikomitean työ-
hön, jonka tarkoituksena on beetasädehoidon do-
simetriaa koskevan suosituksen valmistelu. Suo-
situksesta valmistunut luonnos käsiteltiin ICRUn
komission vuoden 1999 kokouksessa, jossa todet-
tiin luonnokseen tarvittavan joitakin lisäyksiä.
Luonnoksen viimeistely siirtyi vuodelle 2000.
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2.5 Annostarkkailu

STUK pitää annosrekisteriä, johon kirjataan
säteilytyötä tekevistä työntekijöistä altistuksen
määrittämiseksi tarpeelliset tiedot. Annosrekiste-
ristä on säädetty säteilylain (muutos 1142/1998)
34 §:ssä. Rekisteriin kirjattavat tiedot kerätään
STUKin omista annosmittauksista ja ydinvoima-
laitosten STUKille ilmoittamista annoksista.

Ulkoisesta säteilyaltistuksesta rekisteriin kir-
jattava annos tarkoittaa syväannosta (Hp(10)),
joka ilmoittaa ylälikiarvion efektiiviselle annok-
selle. Jos syväannos on suuri, selvitetään altistus-
tilanne ja arvioidaan efektiivinen annos. Vuonna
1999 ei ollut yhtään tapausta, jossa efektiivinen
annos olisi ylittänyt yksittäisen vuoden vuosian-
nosrajan 50 mSv. Vuosina 1995-1999 ei ollut
myöskään yhtään tapausta, jossa efektiivinen an-
nos olisi ylittänyt viiden vuoden aikana yhtä vuot-
ta kohti lasketun keskiarvoannosrajan 20 mSv.

Pienin rekisteriin kirjattava annos (kirjaus-
kynnys) syväannoksella on ydinvoimalaitoksissa
työskenteleville 0,1 mSv/kk ja muille 0,1 mSv/kk
tai 0,3 mSv/3 kk mittausjakson pituudesta riip-
puen.

Annostarkkailussa vuonna 1999 oli 10 601
työntekijää. Työntekijöiden lukumäärä toimialoit-
tain on esitetty taulukossa XIV. Seurannassa ole-
vien työpaikkojen lukumäärä oli 1 187. Työnteki-
jöistä 2 252:11a (21 %) oli kirjauskynnyksen ylittä-
vä annos. Annosrekisteriin kirjattujen annosten
summa (kokonaisannos) oli 4,7 Sv, josta ydinvoi-
malaitostyöntekijöiden (suomalaisilla ja ulkomai-
silla ydinvoimalaitoksilla työskentelevät suoma-
laiset sekä suomalaisilla laitoksilla työskentele-
vät ulkomaalaiset) osuus oli 2,8 Sv (60 %) (tauluk-
ko XV). Taulukossa XVI on esitetty annostarkkai-
lussa olleiden työntekijöiden lukumäärät eräissä
työntekijäryhmissä sekä näiden ryhmien koko-
nais- ja keskiarvoannokset vuonna 1999.

Suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla työskente-
levien työntekijöiden kokonaisannos oli 2,3 Sv.
Tästä 1,7 Sv kirjattiin ulkopuolisille työntekijöille
ja 0,6 Sv voimalaitosten omille, vakituisille työn-
tekijöille. Suomen ydinvoimalaitoksilla työskente-
li annostarkkailussa olleita vakituisia työntekijöi-
tä 866, joista 431:llä oli kirjauskynnyksen ylittävä
annos. Ulkopuolisia työntekijöitä oli noin 1 540,
joista noin 850:11a oli kirjauskynnyksen ylittävä
annos. Sisäisestä säteilyaltistuksesta aiheutuvia,
yli 0,1 mSv:n ylittäviä annoksia oli 10 ydinvoima-
laitostyöntekijällä. Sisäisestä altistuksesta aiheu-
tuva yhteenlaskettu annos oli 1,3 mSv.

Suurin henkilökohtainen syväannos vuonna
1999 oli 50 mSv. Se mitattiin sairaalassa työsken-
nelleellä kardiologilla. Efektiivisen annoksen vuo-
siannosraja ei suojaimien käytön ansiosta kuiten-
kaan ylittynyt.

Suurin efektiivinen annos viiden vuoden jak-
solla 1995-1999 oli 84 mSv. Altistunut henkilö
työskenteli ydinvoimalaitoksessa siivoustehtä-
vissä.

Säteilylainsäädännön muutoksen johdosta an-
nosrekisteriin kirjataan uutena tietona työnteki-
jän säteilytyön luokka. Säteilytyöluokkaan A kuu-
luvat ne työntekijät, joiden vuosittainen efektiivi-
nen annos on tai voi olla suurempi kuin 6 mSv tai
silmän mykiön, ihon, käsien tai jalkojen ekviva-
lenttiannos suurempi kuin 3/10 niille säädetyistä
annosrajoista. Luokkaan B kuuluvat ne säteily-
työtä tekevät, jotka eivät kuulu luokkaan A.

Ydinvoimalaitoksissa työskentelevien henkilöi-
den säteilytyön luokka kirjataan rekisteriin vuo-
den 2000 aikana. Muista työntekijöistä on noin
20 % kirjattu säteilytyöluokkaan A ja noin 50 %
luokkaan B. Luokitus puuttuu 30 %:lta työnteki-
jöistä.
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Taulukko XIV. Annostarkkailussa vuonna 1999 olleiden työntekijöiden lukumäärä toimialoittain annok-
sen mukaan ryhmiteltynä.

Annosväli
(mSv)

<0,3

0,3...<0,5

0,5...< 5,0

5,0...< 10,0

10,0...<20,0

>20,0

Yhteensä

Työntekijöiden lukumäärä toimialoittain (kpl)

Terveyden-
huolto

4 767

162

405

49

22

12

5 417

Eläin-
lääkintä

245

13

19

1

0

0

278

Teollisuus

1018

33

60

7

1

0

1 119

Tutkimus

1337

11

20

3

1

0

1372

Ydin-
energian
käyttö

1 447**'

170

745

122

40

0

2 524

Yhteensä*'

8 720

380

1243

182

64

12

10 601

*' Koska muutamat työntekijät ovat työskennelleet useammalla kuin yhdellä toimialalla, eivät tässä sarak-
keessa esitetyt luvut välttämättä ole samoja kuin kunkin luvun kanssa samalla rivillä esitettyjen toimiala-
kohtaisten työntekijälukumäärien summa.

"' 1 126 työntekijällä alle 0,1 mSv.

Taulukko XV. Toimialakohtaiset kokonaisannokset vuonna 1999.

Toimiala

Terveydenhuolto

Eläinlääkintä

Teollisuus

Tutkimus

Ydinenergian käyttö

Yhteensä

Kokonaisannos (Sv)

1,70

0,04

0,15

0,07

2,78

4,74
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Taulukko XVI. Eräiden työntekijäryhmien annostietoja vuodelta 1999.

Työntekijäryhmä

Radiologit

Toimenpideradiologit

Kardiologit

Kirurgit

Röntgenhoitajat

Teollisuuskuvaajat

Tutkijat

Ydinvoimalaitoksissa
työskentelevät yhteensä

• mekaaniset työt
• aineenkoetus
• käyttöhenkilökunta
• siivous
• eristetyöt
• säteilysuojelu

Työntekijöiden
lukumäärä

585

26

101

185

2 489

367

1030

2 524

604

133

220

188

45

75

Kokonais-
annos(Sv)

0,58

0,13

0,57

0,05

0,14

0,05

0,03

2,78

0,81
0,16
0,11
0,28
0,19
0,16

Annosten
keskiarvo (mSv)

Kirjaus-
kynnyksen
ylittäneet
työntekijät

2,6

7,0

6,6

1,9

0,9

0,8

1,3

2,0

2,0

1,7

0,9

2,4

4,6

2,4

*j
Kirjauskynnys ydinvoimalaitoksissa työskenteleville on 0,1 mSv/kk ja muille 0,1 mS
mittausjakson pituudesta riippuen.

Kaikki
annostarkkai-
lussa olleet
työntekijät

1,0

5,1

5,6

0,2

0,1

0,1

0,0

1,1

1,3

1,2

0,5

1,5

4,2

2,2

v/kk tai 0,3 mSv/3 kk

Suurin
annos (mSv)

21,5

43,7

50,0

11,7

4,2

2,6

5,4

17,7

15,4
6,9

5,2

17,5
14,9
10,2
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3 IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN KÄYTTÖ
Kari Jokela, Valpuri Jalarvo

3.1 Valvontatoiminta

STUK valvoo ionisoimatonta säteilyä aikaansaa-
via laitteita ja näiden laitteiden käyttöä ionisoi-
mattoman säteilyn valvonnasta säädetyn asetuk-
sen (1306/1993) mukaisesti. Tarkastuksia tehdään
solariumlaitteiden, yleisöesityksissä käytettävien
suurtehoisten laserlaitteiden, suurtaajuuskuu-
mentimien ja mikroaaltokuumentimien käyttöpai-
koilla sekä matkapuhelimien tukiasemilla.

Vuonna 1998 STUK teki sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle (STM) esityksen ionisoimattoman sätei-
lyn altistuksen enimmäisarvoja koskevan päätök-
sen uudistamiseksi. Vuonna 1999 EU antoi väes-
tön altistusta sähkömagneettisille kentille koske-
van suosituksen. STM:n päätöksen uudistaminen
ei edennyt vuonna 1999.

Kuluttajien käyttöön markkinoitavia sola-
riumeja ja solariumpalveluita sekä kuluttajalase-
reita ja laseresityksiä valvottiin pistokokein, joita
tehtiin 12. UV-hoitolaitemittauksia tehtiin kol-
messa sairaalassa, radiotaajuisen säteilyn mit-
tauksia tehtiin viidellä käyttöpaikalla ja säteily-
turvallisuuslausuntoja laadittiin kolme kappa-
letta.

Vuonna 1999 tutkittiin ionisoimattoman sätei-
lyn käytössä kaksi poikkeustapahtumaa, jotka
kumpikin liittyivät kuntosaleilla käytettäviin
solariumlaitteisiin (ks. luku 6).

3.2 Tutkimustoiminta

Ionisoimattoman säteilyn tutkimustoiminnassa
STUKin painopistealueita vuonna 1999 olivat
radiotaajuisten (RF) kenttien dosimetria, sola-
riumien käyttö- ja käyttöpaikkatutkimukset sekä
leveäkaistaiset ja pulssimaiset magneettikentät.

Säteilytysjärjestelmien kehittäminen
eläin- ja soluviljelmätutkimuksia varten
(COST bis -projekti)

Eurooppalaiseen matkaviestinlaitteiden turvalli-
suutta käsittelevään COST 244 bis -projektiin
kuuluu suomalainen yhteistyöprojekti "Matka-
puhelinten sähkömagneettiset kentät mahdollise-
na terveysriskinä", jonka osaprojekti on otsikossa
mainittu projekti. STUKin tavoitteena projektissa
on
1) kehittää 900 MHz:n taajuudella toimiva solu-

jen altistuslaitteisto (in vitro -altistuslaitteis-
to), jossa altistustaso ja lämpötila on tarkasti
kontrolloitu

2) kehittää 900 MHz:n taajuudella toimiva rot-
tien altistuslaitteisto (in vivo -altistuslaitteis-
to), jossa suuri ryhmä koe-eläimiä voidaan
altistaa samanaikaisesti siten, että kukin eläin
voi liikkua vapaasti kammiossaan ja eläinten
koko kehon SAR on tarkasti määritetty.

In vitro -laitteiston toinen prototyyppi rakennet-
tiin Kuopion yliopiston hienomekaanisessa vers-
taassa vuonna 1999. STUKin testaukset saadaan
päätökseen vuoden 2000 loppuun mennessä. In
vivo -laitteiston suunnittelu saadaan myös pää-
tökseen vuoden 2000 loppuun mennessä. Projekti
jatkuu.

SAR-mittausmenetelmien kehittäminen
kolmannen sukupolven matkapuhelimille
(NAMS-projekti)

Vuonna 1996 STUKissa kehitettiin COST 244
-projektin yhteydessä matkapuhelinten SAR-mit-
tauksissa käytettävien SAR-mittapäiden kalib-
rointilaitteisto 900 MHz:n taajuudelle. NAMS-pro-
jektissa STUKin tavoitteena on kehittää vastaa-
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vat kalibrointilaitteistot 20...450 MHz:n taajuus-
alueelle ja noin 2 000 MHz:n taajuudelle sekä ver-
tailla eri laboratorioissa suoritettujen kalibroin-
tien yhteensopivuutta. Lisäksi yhteistyössä
TKK:n kanssa parannetaan johtavuusmittausten
tarkkuutta, koska johtavuusmittausten epävar-
muus on huomattava virhelähde vertailtaessa eri
laboratorioissa suoritettujen SAR-kalibrointien
tarkkuutta.

Kalibrointilaitteisto SAR-mittapäiden kalib-
rointiin 1 800 MHz:n taajuudella kehitettiin vuon-
na 1998. 2 000 MHz:n taajuudella toimiva laitteis-
to valmistuu vuoden 2000 loppuun mennessä.

SAR-mittapäiden kalibroinnin luotettavuutta
arvioitiin vertailemalla kalibrointituloksia ETH:n
(Eidgenössische Technische Hochschule, Sveitsi)
RF-dosimetrialaboratorion kanssa. Tulosten erot
olivat alle 3 %.

Laajakaistaisesta kalibrointijärjestelmästä on
alustavia suunnitelmia, mutta suunnitelmien
toteutus siirtynee myöhemmäksi. Projekti jatkuu.

Magneettikuvauslaitteiden käyttö ja
turvallisuus

Projektin tavoitteena oli
1) selvittää Suomessa käytössä olevien magneet-

tikuvauslaitteiden lukumäärät ja tyypit sekä
tutkimusten lukumäärät

2) kehittää mittausmenetelmiä muuttuvien mag-
neettikenttien aiheuttaman altistuksen mää-
rittämiseksi

3) arvioida henkilökunnan altistumista staattisel-
le magneettikentälle

4) laatia ohjeet magneettikuvausten turvallisuu-
desta.

Projektin loppuraportti saatiin valmiiksi syys-
kuussa 1999.

UV-säteilymittausten tarkkuuden
parantaminen (EV-projekti)

Projekti on osa laajaa NPL:n (National Physical
Laboratory, Englanti) koordinoimaa EU-projektia,
jonka tarkoituksena on parantaa UV-säteilyn mit-
tausten tarkkuutta.

STUKin osaprojektin tavoitteena on kehittää
yhteistyössä TKK:n mittaustekniikan laborato-
rion kanssa suodatinradiometreihin perustuva

tarkka kalibrointiketju auringon UV-säteilyä mit-
taaville spektroradiometreille. STUKin päätehtä-
vänä on kehittää kvartsihalogeenilamppuihin
perustuva kenttäkalibraattori (siirtonormaali),
joka on stabiloitu puolijohdedetektorien avulla ja
kalibroitu TKK:n suodatinradiometrien välityk-
sellä kryogeenista absoluuttiradiometriä vastaan.
Spektroradiometrit voidaan sitten kalibroida
STUKin kenttäkalibraattorin avulla.

Vuonna 1999 tarkistettiin STUKin referenssi-
normaalilampun kalibrointi, joka oli tehty vuonna
1998 TKK:n suodatinradiometrin välityksellä
kryogeenista absoluuttiradiometriä vastaan. Ha-
logeenilampputestaukset saatiin päätökseen ja
lamppuihin perustuva siirtonormaali on suunni-
teltu. Normaalin ensimmäinen koekappale val-
mistunee keväällä 2000. Detektoripohjaisen ja
konventionaalisen lamppukalibroinnin vertailun
tuloksista kirjoitettiin tieteellinen lehtiartikkeli.
Projekti jatkuu.

Solariumien käyttö Suomessa

STUK käynnisti vuonna 1998 kaksiosaisen tutki-
muksen, joka koski solariumien käyttöä Suomes-
sa. Tutkimuksen tavoitteena oli
1) Selvittää solariumien väestölle aiheuttama

UV-säteilyannos ja verrata sitä arvioituun
auringosta saatavaan vuotuiseen UV-annok-
seen. Myös eri väestöryhmien solariumin käy-
tön yleisyys ja käyttötavat haluttiin selvittää.

2) Kartoittaa kaupallisessa käytössä olevien sola-
riumlaitteiden määrä Suomessa sekä selvittää
laitteiden, niiden käyttöohjeiden ja muiden tur-
vallisuuteen vaikuttavien seikkojen vaatimus-
tenmukaisuus.

Väestön solariuminkäyttö selvitettiin lähettämäl-
lä postikysely 4 000:lle yli 15-vuotiaalle suomalai-
selle. Kyselyllä kerättiin tietoja demografisista
tekijöistä, solariumin käytön määristä ja käyttö-
tavoista sekä asenteista auringon UV-säteilyä ja
auringonottoa kohtaan. Henkilökohtaisen ihon
herkkyyden ja ihosyöpäriskin määrittämistä var-
ten kysyttiin lisäksi tietoja silmien, hiusten ja rus-
kettumattoman ihon väristä. Solariumin käyttöä
eri väestöryhmissä analysoitiin tilastollisin mene-
telmin. Käytön aiheuttamia UV-annoksia arvioi-
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tiin yhdistämällä kerättyjä tietoja solariumien
UV-säteilystä aiemmin tehtyjen mittausten anta-
mien tulosten kanssa.

Kyselyyn saatiin 2 622 vastausta. Vastaajista
8,6 % oli käyttänyt solariumia kyselyä edeltävän
vuoden aikana, ja koko elinaikanaan solariumissa
oli käynyt lähes joka kolmas vastaaja. Ahkerim-
min solariumissa olivat käyneet naiset (noin 70 %
solariumissa kävijöistä) ja nuoret, 20...24 -vuo-
tiaat, joista joka neljäs oli käynyt solariumissa.
Suurin osa kävijöistä oli käynyt solariumissa kor-
keintaan kymmenen kertaa vuoden aikana, mikä
vastaa STUKin nykyistä suositusta. Solariumista
ja auringosta saatavaa UV-annosta vertailtaessa
havaittiin, että tyypillisen suomalaisen sola-
riumin käyttäjän saama UV-annos kasvaa sola-
riumin käytön vuoksi keskimäärin 13 %. Suomen
koko väestön vuotuista UV-annosta solariumien
käytön arvioitiin lisäävän noin yhden prosentin.

Laitekannan kartoitus toteutettiin yhteistyös-
sä kunnallisten terveysviranomaisten kanssa.
Paikalliset terveystarkastajat tarkastivat sola-
riumien käyttöpaikkojen vaatimuksenmukaisuu-
den turvallisuusmääräysten osalta sekä laitteiden
käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät. He myös sel-
vittivät käytössä olevien laitteiden ja lamppujen
tyypit sekä jakoivat tiedotusmateriaalia.

Lähes 500 solariumien käyttöpaikkaa tarkas-
tettiin. Tarkastusten perusteella solariumlaitteita
arvioidaan olevan Suomessa kaupallisessa käytös-
sä noin 1 000 kappaletta. Solariumlaitteiden tar-
kastuksissa suurimmat ilmitulleet puutteet löy-
tyivät laitteiden käyttöohjeista ja merkinnöistä.
Käyttöohjeet puuttuivat kokonaan noin joka kol-
mannesta laitteesta ja vaadittavat varoitustekstit
joka toisesta laitteesta. Teknisesti valtaosa lait-
teista oli hyväksyttäviä, mutta kerättyjen tietojen
perusteella voidaan arvioida, että noin kymmenen
prosenttia laitteista ylittää rusketuskäyttöön hy-
väksytylle laitetyypille asetetut säteilyrajat.

Tutkimuksen perusteella voidaan tiedotusta
solariumien liialliseen käyttöön liittyvistä vaarois-
ta entistä paremmin kohdentaa tietoa tarvitsevil-
le väestöryhmille. Solariumlaitosten työntekijöi-
den tietoutta turvallisuusvaatimuksista ja UV-
altistuksen vaikutuksista kohennettiin tarkastuk-
sissa jaetulla materiaalilla. Tietoa jaetaan myös

tulevaisuudessa tehtävien tarkastusten yhteydes-
sä. Solariumin käyttäjien turvallisuus varmiste-
taan, kun solariumeissa havaitut puutteet korja-
taan ja ennalta ehkäistään sellaisten laitteiden
markkinointi, jotka eivät täytä asetettuja vaati-
muksia.

Tutkimuksesta julkaistaan kaksi raporttia
STUKin julkaisusarjoissa. Solariumien maahan-
tuojille ja muille ammattilaisille kohdennetaan
tiedotevihkonen solariumien turvallisuusmäärä-
yksistä. Tutkimuksen tuloksia julkaistaan myös
kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa.

3.3 Muu toiminta

Tiedotus ja koulutus

Vuonna 1999 STUK keskittyi ionisoimattoman
säteilyn tiedotuksessa auringon UV-säteilyyn
sekä solariumien, matkapuhelimien, puhelimien
tukiasemien ja mikroaaltokuivainten säteilytur-
vallisuuteen. Yleistajuisia artikkeleita laadittiin
ALARA-lehteen ja lisäksi laadittiin epävirallinen
tiedote, jossa esitetään mikroaaltokuivaus-
laitteiden säteilyturvallisuusvaatimukset. Tie-
dotusvälineille annettiin lukuisia haastatteluja
erityisesti matkapuhelimien ja solariumien
säteilyturvallisuudesta. Yksityishenkilöitä, yri-
tyksiä ja julkisia organisaatioita opastettiin mitä
erilaisimmissa säteilysuojeluongelmissa.

Luentoja ja esitelmiä pidettiin useissa koulu-
tustilaisuuksissa:
• luento ihotautilääkäreille UV-hoitolaitteiden

teknisestä laadunvalvonnasta
• luento auringon UV-säteilyn mittarien kalib-

roinnista NPL:n järjestämällä UV-mittauksia
käsittelevällä kurssilla

• kutsuttu esitelmä ammatillisesta altistuksesta
NRPB:n (National Radiological Protection
Board, Englanti) järjestämässä kansainvälises-
sä seminaarissa, joka käsitteli sähkömagneet-
tisten kenttien aiheuttaman altistuksen met-
riikkaa ja dosimetriaa

• kutsuttu esitelmä mittauksista ja niiden stan-
dardinmukaisuudesta ICNIRPin (Internatio-
nal Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection) ja Maailman terveysjärjestön
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(WHO) seminaarissa, joka käsitteli Muuta
300 Hz... 10 MHz:n sähkömagneettisten kent-
tien terveysvaikutuksia. ICNIRPille laadittiin ehdotus toimikunnan kan-

nanotoksi uusien ohjearvojen soveltamisesta
Kansainvälinen yhteistyö leveäkaistaisiin ja pulssimaisiin magneettikent-

tiin. Ehdotuksen tieteelliset ja tekniset perustelut
STUKin edustajat ovat mukana useissa kansain- on esitetty Health Physics -lehteen lähetetyssä
välisissä komiteoissa ja työryhmissä. Vuonna 1999 laajassa lehtiartikkelissa. Kannanotolla olisi huo-
osallistuttiin seuraavien komiteoiden ja työryh- mattava vaikutus alle 100 kHz:n magneettikent-
mien työhön: tien aiheuttaman altistumisen määrittämiseen.
• ICNIRPin pysyvä komitea "Fysiikka ja tek-

niikka"
• Euroopan sähköteknillisen standardisoimisko-

mitean (CENELEC) sähkömagneettisia kent-
tiä käsittelevä TC 211 -komitea ja sen matka-
puhelintyöryhmä

• IEC:n (International Electrotechnical Commis-
sion) solariumien säteilyturvallisuutta käsitte-
levä työryhmä TC 61/WG 16.
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4 LUONNONSATEILY
Mika Markkanen, Eija Vartiainen

Säteilylain 45 §:n mukaan toiminnan harjoittaja,
joka käyttää luonnossa olevia maa-, kivi- tai mui-
ta aineksia elinkeinotoiminnassa, on velvollinen
selvittämään toiminnasta aiheutuvan säteilyaltis-
tuksen, jos ilmenee tai perustellusti epäillään,
että toiminta on säteilytoimintaa. Sama velvolli-
suus on työnantajalla, jonka työtiloissa tai muus-
sa työskentelypaikassa todetaan tai perustellusti
epäillään, että luonnonsäteilystä kohdistuu ihmi-
seen säteilaltistusta, joka aiheuttaa tai saattaa
aiheuttaa terveydellistä haittaa.

4.1 Radon

Radon työpaikoilla

Työpaikoilla suurimman luonnonsäteilyaltistuk-
sen aiheuttaja on hengitysilman radon. STUKin
valvontakohteita ovat maanalaiset kaivokset, lou-
hintatyömaat ja muut maanalaiset työtilat samoin
kuin muutkin työpaikat, joiden ilmassa on huo-
mattavan suuri radonpitoisuus. Radonpitoisuu-
den toimenpidearvo säännöllisessä työssä on
400 Bq-m-3.

Vuonna 1999 radonpitoisuuden mittaus tehtiin
300 työpaikassa, lähinnä Jaalassa, Valkealassa,
Vehkalahdella, Kotkassa ja Miehikkälässä, joissa
oleville yrityksille lähetettiin edellisenä vuonna
kirjallinen kehotus selvittää työtilojensa radonpi-
toisuus. Suurin osa vuonna 1999 tehdyistä mit-
tauksista liittyi radonpitoisuutta pienentävien toi-
menpiteiden vaikutusten toteamiseen tai muihin
jatkoselvityksiin työpaikoilla, joissa aikaisemman
radonpitoisuuden mittauksen perusteella on
todettu tai epäilty toimenpidearvon ylittyvän.
Vuoden lopussa STUKin valvontarekisterissä oli
142 yritystä, joille on annettu kehotus pienentää
radonpitoisuutta tai selvittää todellinen työn-
aikainen radonpitoisuus jatkuvatoimisella radon-
mittalaitteella. Työnaikainen radonpitoisuus sel-

vitettiin seitsemän työnantajan eri toimitiloissa,
joissa pitkäaikainen mittaus oli osoittanut toimen-
pidearvon ylittyvän. Kahdessa työpaikassa annet-
tiin kehotus pienentää radonpitoisuutta, mutta
muissa paikoissa selvitys osoitti, että työnaikai-
nen radonpitoisuus oli toimenpidearvoa pienempi,
joten muita jatkotoimia ei näissä paikoissa tar-
vittu.

Radontarkastus tehtiin neljässä kaivoksessa ja
yhdellä maanalaisella louhintatyömaalla. Kysei-
sellä louhintatyömaalla radonpitoisuus ylitti toi-
menpidearvon 400 Bq-nr3. Tilanne kuitenkin kor-
jaantui, kun louhittavan tunnelin päätyyn saatiin
avatuksi ilmastointikuilu. Kaivoksissa radonpitoi-
suudet olivat pienempiä kuin 400 Bq-nr3 kaikissa
muissa paikoissa paitsi Mullikkorämeen kaivok-
sessa. Syynä suuriin pitoisuuksiin ovat kalliopoh-
javeden suuri radonpitoisuus ja veden merkittä-
vät vuodot kaivokseen. Radonpitoisuudet olivat
eri työtiloissa 1 000...3 000 Bq-nr3. Työntekijöiden
altistusta seurattiin siten, että työntekijöiden työ-
tunnit kirjattiin ja radonpitoisuudet eri työpisteis-
sä määritettiin kolmen kuukauden välein. Suurin
annos vuonna 1999 oli 17 mSv. Kaivoksen työnte-
kijöiden annokset on esitetty taulukossa XVII.

Radon-mittalaitteiden hyväksyntä

Radonpitoisuuden mittalaitteella tai mittausme-
netelmällä, jota käytetään työntekijöiden altistuk-
sen määrittämiseen, on oltava STUKin hyväksyn-
tä. Hyväksynnän edellytyksenä on, että mittalaite
on asianmukaisesti kalibroitu. Taulukossa XVIII
on lueteltuna organisaatiot (yritys, yhteisö, laitos
tai vastaava), joiden mittalaitteet on hyväksytty
työntekijöiden radonaltistuksen määrittämiseen
ja joiden laitteilla on voimassaoleva kalibrointi.
Taulukossa on päivämäärä, johon mennessä mit-
talaite on kalibroitava uudelleen, jotta hyväksyn-
tä olisi voimassa.
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Taulukko XVII. Työntekijöiden annokset vuosina 1998-1999 Mullikkorämeen kaivoksessa.

Annosväli (mSv)

< 1

l...<6

6...<10

10...<20

Työntekijöitä yhteensä

Suurin annos

Työntekijöiden lukumäärä (kpl)

1998

8

15

7

10

40

16mSv

1999

10

11

0

12

33

17mSv

Taulukko XVIII. Organisaatiot, joiden mittalaitteet on hyväksytty työntekijöiden radonaltistuksen mää-
rittämiseen.

Organisaatio

Gammadata Mättek-
nik i Uppsala AB/
Gammadata Finland
Oy, Helsinki

• Liperin kunta
• Äänekosken kau-

punki

• Tampereen ammat-
tikorkeakoulu

• Janakkalan kunta
• Kymenlaakson

ammattikorkea-
koulu

• Rovaniemen am-
mattikorkeakoulu

Mittalaite

Alfaj älki-ilmaisimeen
perustuva radonmit-
tauspurkki

• Radon-Box 10
• Radon-Box 10

. Pylon AB-5

• Ionisaatiokammio
. Pylon AB-5

. Pylon AB-5

Kalibrointi
voimassa

1.7.2000

. 5.10.2000

. 31.8.2001

. 1.10.2000

. 31.12.2000

. 13.4.2001

. 31.12.2001

Huomautus

Purkkimittausmenetelmällä voidaan
määrittää radonpitoisuuden pitkän aika-
välin keskiarvo. Menetelmä ei sovellu
radonpitoisuuden ajallisten vaihteluiden
selvittämiseen.
Menetelmä on hyväksytty myös asunto-
jen radonmittauksiin.

Mittalaite, jolla voidaan määrittää ra-
donpitoisuuden lyhyen aikavälin (7 vrk)
keskiarvo. Laite ei sovellu radonpitoi-
suuden ajallisten vaihteluiden selvittä-
miseen.

Jatkuvatoimiset mittalaitteet, joilla voi-
daan rekisteröidä radonpitoisuuden ajal-
liset vaihtelut. Laitteet soveltuvat työn-
aikaisen radonpitoisuuden selvityksiin.
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4.2 Avaruussäteily

Jos lentotyötä tekevien työntekijöiden efektiivinen
annos ylittää vuodessa arvon 1 mSv, on heille
säteilyasetuksen (muutos 1143/1998) 28 a §:n
mukaan järjestettävä säteilyaltistuksen seuranta
ja terveystarkkailu samojen periaatteiden mu-
kaan kuin säteilytyötä tekeville työntekijöille.

Avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutu-
vaa altistusta on Suomessa seurattu vuodesta
1992 lähtien. Finnair Oyj arvioi vuosittain palve-
luksessaan oleville, isoissa matkustajakoneissa
työskenteleville lentäjille ja matkustamohenkilös-
töön kuuluville avaruussäteilystä aiheutuvan
efektiivisen annoksen. Annos arvioidaan lasken-
nallisesti siten, että otetaan huomioon henkilöi-
den lentoreitit ja lentoajat sekä avaruussäteilyn
annosnopeuden muutokset 8...12 km:n lentokor-
keuksilla.

Vuonna 1999 arviossa oli mukana 506 Finnarin
palveluksessa olevaa lentäjää ja lentoperämiestä,
1 082 matkustamohenkilöstöön kuuluvaa työnte-
kijää sekä 152 muuta henkilöä. Tulokset arvioin-
nista on esitetty taulukossa XIX.

Suurin lentäjän saama vuosiannos oli 2,8 mSv
ja matkustamohenkilöstöön kuuluvan 3,5 mSv.
Lentäjien vuosiannosten keskiarvo oli 1,9 mSv ja
matkustamohenkilöstön 2,1 mSv. Keskiarvot las-
kettiin vuoden aikana vähintään 10 kuukautta
työskennelleiden henkilöiden annoksista. Lentä-
jien kokonaisannos oli 0,96 Sv ja matkustamohen-
kilöstön 2,24 Sv.

4.3 Muu luonnonsäteily

Rakennusmateriaalit, sivutuotteet ja
teollisuusjätteet

STUK teki turvetuhkan radioaktiivisuuden valvo-
miseksi 29 aktiivisuusmittausta. Mittaustulokset
eivät antaneet aihetta erityistoimenpiteisiin tuh-
kan käsittelyssä tai läjittämisessä.

Työntekijöiden säteilyaltistuksen selvittämi-
seksi tehtiin tarkastus metallipurkamolle, jossa
romumetallissa oli havaittu luonnon taustasätei-
lyn annosnopeudesta poikkeava annosnopeus.
Syyksi osoittautui purettuun lämmityskattilaan
jäänyt turvetuhka. Siitä työntekijöille mahdolli-
sesti aiheutuva altistus todettiin erittäin pieneksi.

Talousvesi

STUK valvoo talousveden radioaktiivisuutta ST-
ohjeen 12.3 perusteella. Ohje koskee sellaisten
vesilaitosten jakamaa vettä, jota enemmän kuin
50 henkilöä tai 10 asuinhuoneistoa käyttää talous-
vetenä.

Vuoden 1999 aikana laadittiin tarkastuspöytä-
kirja 33 vesinäytteen aktiivisuusmittauksesta.
Näistä kuudessa tapauksessa kehotettiin pienen-
tämään vesissä olevien radioaktiivisten aineiden
määrää. Useimmiten pitoisuusrajojen ylittymisen
syynä oli veden radon. Korjaustoimille asetettiin
vuoden määräaika.

Kansainvälinen toiminta

EU:n säteilysuojelusäädöksiä laadittaessa on
EU:n komission Euratom-sopimuksen mukaisesti
kuultava tämän sopimuksen Artikla 31:ssa mai-
nittua asiantuntijaryhmää. STUK on vuodesta
1995 lähtien osallistunut mainitun asiantuntija-
ryhmän alaisen luonnonsäteilytyöryhmän toimin-
taan. Vuoden 1999 aikana luonnonsäteilytyöryh-
mä sai valmiiksi suositukset siitä, kuinka raken-
nusmateriaalien radioaktiivisuutta tulisi EU:n
alueella valvoa. Komissio on julkaissut suosituk-
set raportissa "Radiological protection principles
concerning the natural radioactivity of building
materials", Radiation Protection No. 112, Luxem-
bourg. Suositusten perustana olivat Suomen asiaa
koskevat säädökset (ST-ohje 12.2) sekä STUKin
komissiolle vuonna 1997 tekemä selvitys raken-
nusmateriaalien radioaktiivisuudesta ja sen val-
vonnasta eri jäsenmaissa.

Vuoden 1998 loppupuolella EU:n neuvosto
hyväksyi uuden talousvesidirektiivin, johon sisäl-
lytettiin ohjearvo 0,1 mSv-a4 veden radioaktiivis-
ten aineiden aiheuttamalle annokselle. Komission
tulee antaa 18 kuukauden kuluessa direktiivin
hyväksymisestä käytännön ohjeet valvonnan jär-
jestämisestä ja annoksen määrittämisestä. Asiaa
valmistelemaan perustettiin erityinen Artikla
31:n asiantuntijaryhmän alainen talousvesityö-
ryhmä, jonka toimintaan STUK osallistui. Työryh-
mä valmisteli komissiolle myös luonnoksen komis-
sion suositukseksi talousveden radonista.
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Taulukko XIX. Finnair Oyj:n lentohenkilöstön avaruussäteilystä saamat efektiiviset annokset vuonna
1999.

Tehtävä

Lentäjät ja konetyypit

Kapteenit
• Boeing 757
. MD-11

Airbus 320
. DC-9
. MD-80
Lentoperämiehet
• Boeing 757
. MD-11

Airbus 320
. DC-9
. MD-80

Lentäjät yhteensä

Matkustamohenkilöstö
• purserit
• apulaispurserit
• liikematkustamoluokan

henkilöstö
• lentoemännät ja stuertit

(kapearunkokoneet)
• lentoemännät ja stuertit

(laajarunkokoneet)

Matkustamohenkilöstö
yhteensä

Muu henkilöstö

Lento-
tuntien
keski-

arvo

580
500
520
570
710

590
510
500
570
750

640
630

670

670

630

Henkilöi-
den luku-
määrä

43
54
29
50

117

41
40
14
30
88

506

106
159

92

296

429

1082

152

Efektiiviset annokset

Kokonais-
annos

(Sv)

0,08
0,13
0,05
0,06
0,23

0,08
0,09
0,02
0,04
0,18

0,96

0,26
0,36

0,23

0,46

0,94

2,25

0,24

Annosten
keskiarvo

(mSv)

1,9
2,4
1,6
1,2
2,0

1,9
2,3
1,4
1,2
2,0

2,4
2,3

2,5

1,5

2,2

1,6

Suurin
annos
(mSv)

2,4
2,8
2,2
2,0
2,6

2,2
2,8
1,8
1,6
2,5

3,5
3,0

3,2

2,8

3,2

2,5
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5 MITTANORMAALITOIMINTA
Hannu Järvinen, Kari Jokela

Säteilylain mukaan STUKin tehtävänä on ylläpi-
tää säteilymittausten luotettavuuden varmistami-
seksi tarpeellisia mittanormaaleja. Säteilyllä tar-
koitetaan tässä sekä ionisoivaa että ionisoimaton-
ta säteilyä. Mittanormaalitoiminnan tarkoitukse-
na on säteilymittausten riittävän tarkkuuden ja
kansainvälisen vertailukelpoisuuden varmistami-
nen. Mittanormaalit ovat jäljitettävissä mittayk-
siköiden määritelmiin joko suoraan tai kansain-
välisesti hyväksytyn mittanormaalin välityksellä.

5.1 Ionisoiva säteily

STUKin ionisoivan säteilyn mittanormaalit ovat
ionisaatiokammioita tai säteilylähteitä. Ne ovat
pääosin sekundäärinormaaleita, jotka on kalibroi-
tu primäärinormaalien avulla Kansainvälisessä
paino- ja mittatoimistossa (BIPM) tai Englannin
tai Saksan kansallisessa mittanormaalilaborato-
riossa (NPL tai PTB). Ionisoivan säteilyn mitta-
normaalien jäljitettävyyskaavio on esitetty kuvas-
sa 3. Kansallisia mittanormaaleja ylläpidetään
suureille säteilytys, ilmakerma, absorboitunut
annos, annosekvivalentti ja aktiivisuuskate. Suu-
reiden mittausepävarmuudet (nk. laajennettu
epävarmuus kattavuuskertoimella 2) ovat: sätei-
lytys ja ilmakerma 1...3 %, absorboitunut annos
3...5 %, annosekvivalentti 2... 10 % ja aktiivisuus-
kate noin 10 %.

STUKilla on seuraavat säteilylaitteet ja -läh-
teet ionisoivan säteilyn mittanormaalien ylläpitoa
ja mittalaitteiden kalibrointia varten:

• Gammasäteilytyslaitteet: 60Co-ja 137Cs-gamma-
lähteet (useita aktiivisuuksia)

• Röntgenlaitteet: 160 kV:n ja 320 kV:n röntgen-
putket

• Beetasäteilyn sekundäärinormaali: 147Pm-,
204T1-ja 9°Sr/90Y-beetalähteet

• Neutronisäteilyn sekundäärinormaali: AmBe-
neutronilähteet

• Alfa- ja beetasäteilyn pintalähteet: 90Sr/90Y-,
36C1- ja 14C-beetalähteet sekä 241Arn-alfalähde.

Kalibrointi- ja säteilytyslaitteistoja kehitettiin
vuonna 1999 hankkimalla yksi uusi gammalähde
(60Co), uudistamalla säteilytyslaitteiden ohjausoh-
jelmistot, hankkimalla nk. kaivokammio tykö-
sädehoidon lähteiden kalibrointeihin ja uusi kalib-
rointiteline sädehoidon tasolevykammioiden ka-
librointeihin elektronikeiloissa (sairaaloissa).

Vuonna 1999 STUK kalibroi tai testasi ionisoi-
van säteilyn mittareita kaikkiaan 166 kpl. Henki-
lökohtaisia annosmittareita säteilytettiin 138 ker-
taa ja muita säteilytyksiä oli 45 kpl. Kalibrointi-
todistuksia annettiin yhteensä 65 kpl, väestönsuo-
jelumittareiden tarkastustodistuksia 13 kpl, sätei-
lytystodistuksia 16 kpl ja testausraportteja 9 kpl.

STUK on jäsenenä Kansainvälisen atomiener-
giajärjestön (IAEA) ja Maailman terveysjärjestön
(WHO) ylläpitämässä ionisoivan säteilyn mitta-
normaalilaboratorioiden verkossa ja osallistuu
verkon keskuudessa vuosittain tehtäviin vertailu-
mittauksiin. Vuonna 1999 tehdyssä vertailumit-
tauksessa STUKin mittaustulokset poikkesivat
IAEA:n vertailuarvoista alle 1,2 %. Poikkeamat
ovat huomattavasti pienempiä kuin IAEA:n käyt-
tämä toimenpideraja 3,5 %.

5.2 lonisoimaton säteily

STUK ylläpitää viranomaistoiminnalleen tarpeel-
lisia ionisoimattoman säteilyn mittanormaaleja.
Kansallisen tason mittanormaaleja ylläpidetään
spektriselle UV-irradianssille sekä voimakkaille
sähkö- ja magneettikentille turvallisuuden kan-
nalta keskeisimmillä taajuusalueilla.
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Spektrisen UV-irradianssin mittanormaali
(1 kW:n kvartsihalogeenilamput) on jäljitetty suo-
raan USA:n kansallisen mittanormaalilaborato-
rion (NIST) primäärinormaaliin ja akkreditoidun
laboratorion (lampun toimittaja) kautta PTB:n
primäärinormaaliin vuonna 1995 sekä TKK:n mit-
taustekniikan laboratorion primäärinormaaliin
vuonna 1998 (ks. kuva 4). TKK:ssa tehty kalib-
rointi tarkistettiin vuonna 1999.

Voimakkaiden sähkö- ja magneettikenttien
osalta ei ole olemassa tarkkoja jäljitettävyysketju-

ja, koska riittävän tarkkoja siirtonormaaleja ei
ole. STUKilla on käytössään itse suunnitellut
kalibrointilaitteistot (TEM-kammiot ja kalibroidut
antennit radiokaiuttomassa huoneessa), joiden
tarkkuutta on vertailtu Saksan, Hollannin, Ruot-
sin ja Englannin kansallisten mittanormaalilabo-
ratorioiden (PTB, VSL, SP, NPL) mittanormaalei-
hin vuonna 1992. Sähkö- ja magneettikenttien
mittanormaalien jäljitettävyyskaavio on esitetty
kuvassa 5.
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SÄTEILYTYS KERMA

Vapaailma-ionisaatiokammio

Onteloionisaatiokammio

BIPM
(terapiataso)

NPL
(suojelutaso)

lonisaatiokammiot
NE 2561
N E 2536
NE 2551

ABSORBOITUNUT ANNOS

VETEEN

Kalorimetri

lonisaatiokammio +
onteloionisaatio-
teoria

BIPM IAEA

lonisaatiokammiot
NE 2561
NE 2536

Keithley-elektrometrit
Gen rad-kondensaattorit
Bertan-jännitelähteet

pienten virtojen
(<pA)
mittauslaitteisto

PEHMEÄÄN
KUDOKSEEN

Ekstrapolaatio-
ionisaatio-
kammio

PTB

Beetalähteet

Ekstrapolaatio-
ionisaatio-
kammio

-> KALIBROINTI <-

ANNOSEKVIVALENTTI

lonisaatiokammiot

Mangaanisulfaatti-
"kylpy"

NPL PTB

lonisaatiokammio
NE 2551

Beetalähteet

Neutronilähteet

Mittayksikön
realisointi

Ulkomaiset kansalliset
ja kansainväliset
mittanormaalilaboratoriot

STUKin mittanormaalit

Muut mittanormaalit
yms.

c
I

ro

H
O
-ti.

Kuva 3. STUKin ionisoivan säteilyn mittanormaalien jäljitettävyyskaavio.
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Suodatin-
radiometri

Kryogeeninen
absoluutti-
radiometri

TKK

1 kW: n kvartsi-
halogeeni lamppuja

Kalibrointi

Musta
kappale

Terminen
detektori

NIST PTB

Mittayksikön
realisointi

Primääri-
normaalit

Gigahertz-Optik

1 kW: n kvartsi-
halogeenilamppu
F-434

1 kW: n kvartsi-
halogeeni lamppuja

1 kW: n kvartsi-
halogeenilamppu
BN-9101 -165

VTT:n kalibroimat Keithley 182
-digitaalivolttimittari ja 0,01 Q : n
tarkkuusvastus (virta)

STUKin sekundaari-
normaalit

STUKin työnormaali

Muut mitta-
normaalit

Kuva 4. STUKin UV-säteilyn mittanormaalien jäljitettävyysketjut.
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Mittatekniikan
keskuksen
kalibroima
lämpömittari

Ominaisabsorbtionopeus Magneettikenttä
(50 Hz - 1 MHz)

Radiotaajuinen sähkö- ja magneettikenttä

Kudosmateriaalilla
täytetty aaltoputki
900 MHz

Hewlett Packardin
kalibroima
piirianalysaattori
HP 8752C

Silmukka-antenni,
halkaisija 10 cm

VTT: n kalibroima
Keithley 196 i
-digitaalivolttimittari
(virta ja jännite)

TEM-kammio
1 - 300 MHz

Ilmatäytteinen
aaltoputki
900 MHz

Kalibroidut
antennit
2,45 ja 9 GHz

Torviantenni

Tele-Engineeringin kalibroima
tehomittari HP 435A/8481A
(RF-teho)

Kalibrointi

Mittayksikön
realisointi ja
primääri-
normaalit

Sekundääri
normaalit

Muut mitta-
normaalit

00
•

H
O

Kuva 5. STUKin sähkö-ja magneettikenttien mittanormaalien jäljitettävyysketjut.
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6 POIKKEUSTAPAHTUMIA

Säteilyasetuksen 17 §:n mukaan STUKille on
ilmoitettava säteilyn käyttöön liittyvästä poikkea-
vasta tapahtumasta, jonka seurauksena turvalli-
suus säteilyn käyttöpaikalla tai sen ympäristössä
merkittävästi vaarantuu. Samoin on ilmoitettava
säteilylähteen katoamisesta, anastuksesta tai läh-
teen joutumisesta muulla tavalla pois turvalli-
suusluvan haltijan hallusta. Ilmoitus on tehtävä
myös muista poikkeavista havainnoista ja tiedois-
ta, joilla on olennaista merkitystä työntekijöiden
tai ympäristön säteilyturvallisuuden kannalta.

Vakavia säteilyonnettomuuksia ei tapahtunut
vuoden 1999 aikana. Myöskään ei todettu sellai-
sia tapahtumia, jotka olisivat saattaneet johtaa
säteilyonnettomuuteen. Säteilyn käyttöön liittyviä

normaalista poikkeavia tapahtumia tutkittiin nel-
jä kappaletta. Tapauksista yksi koski teollisuuden
radiografiakuvausta, yksi isotooppitutkimusta
sairaalassa ja kaksi ionisoimattoman säteilyn
käyttöä.

Taulukossa XX on esitetty yhteenvetona vuo-
den 1999 aikana tutkitut poikkeustapahtumat
sekä niiden syyt, seuraukset ja toimenpiteet, joi-
hin tapahtuman johdosta on ryhdytty. Tapausse-
lostusten tarkoituksena on kiinnittää säteilyn
käyttäjien huomiota säteilylähteiden käyttöön liit-
tyvään potentiaaliseen vaaraan ja tarvittaviin
ennakkotoimenpiteisiin vastaavanlaisten vahin-
ko- tai poikkeustilanteiden syntymisen estämi-
seksi.
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00 Taulukko XX. Tutkitut poikkeustapahtumat säteilyn käytössä vuonna 1999.

Tapahtuma

Tapahtuma 1.

Teollisuuden röntgenradiografialaite
käynnistyi itsestään lämmittämisen jäl-
keen. Kaksi kuvauksia valmistelevaa ku-
vaajaa altistui säteilylle. Toisen kuvaajan
efektiivinen annos oli noin 0,6 mSv. Toi-
selta kuvaajalta altistuivat mahdollisesti
sormet, mutta altistuksen keston mukaan
arvioiden käsien annosraja ei kuitenkaan
ylittynyt.

Tapahtuma 2.

Sairaalassa isotooppitutkimuksessa poti-
laalle annettiin väärää radioaktiivista
lääkeainetta. Tutkimus jouduttiin uusi-
maan oikealla lääkeaineella, jolloin poti-
laalle aiheutui noin 1,7 mSv:n ylimääräi-
nen efektiivinen annos.

Syy

Röntgenlaitetta ei lämmittämisen jälkeen
sammutettu ohjeiden mukaisesti, jolloin
itsestään käynnistyminen on mahdollista
esimerkiksi viallisen sähköpistokkeen
vuoksi.

Väärän lääkeaineen antaminen johtui
inhimillisestä erehdyksestä.

Toimenpiteet

Turvallisuusluvan haltija on tapahtuman
jälkeen antanut kuvaajille määräyksen,
että röntgenlaitteen virta-avain on aina
kuvausten välillä otettava irti laitteesta,
jolloin itsestään käynnistyminen on
mahdotonta.

Sairaalan henkilökuntaa on opastettu
vastaavanlaisten erehdysten välttämi-
seksi.
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Tapahtuma

Tapahtuma 3.

Kuntokoulun asiakas sai kasvoihinsa ja
ylävartaloonsa toisen asteen palovam-
moja solariumista.

Tapahtuma 4.

Kuntosalin solariumissa havaittiin käy-
tettävän UV-lamppuja, jotka olivat liian
voimakkaita käytettäväksi kosmeettiseen
rusketustarkoitukseen. Lamput oli tar-
koitettu lääkinnälliseen käyttöön, mutta
lisätutkimuksissa havaittiin, ettei niiden
vaatimustenmukaisuutta kyseiseen käyt-
töön ollut varmistettu terveydenhuollon
laitteilta ja tarvikkeilta edellytettyjen
menettelyjen mukaisesti.

Syy

Solariumlaitteesta puuttui toinen kasvo-
tehostinlampun edessä olevista suoja-
laseista. Mittausten mukaan laite kuiten-
kin täytti Suomessa hyväksyttävän lait-
teen vaatimukset.

Putkien maahantuoja oli markkinoinut
lamppuja säädösten vastaisesti.

Toimenpiteet

Tarkastuksessa kasvotehostinlamppu
poistettiin laitteesta ja laitteelle asetet-
tiin käyttörajoitus, jonka mukaan lampun
saa asentaa takaisin ja sitä saa käyttää
vasta, kun kumpikin lampun suojalaseista
on asennettu paikalleen.

Kuntosalin solarium asetettiin käyttökiel-
toon.

Lääkelaitos kielsi terveydenhuollon lait-
teista ja tarvikkeista annettujen säädös-
ten perusteella sakon uhalla maahan-
tuojaa markkinoimasta kyseisiä lamppuja.
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LIITE 1

Säteilytoimintaan liittyvä lainsäädäntö

Säädös tai päätös

Säteilyturvallisuus

Säteilylaki
• muutos
• muutos
• muutos
• muutos
• muutos

Asetus säteilylain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Säteilyasetus
• muutos
• muutos

Asetus ionisoimattoman säteilyn valvonnasta

Sosiaali-ja terveysministeriön päätös ionisoimattoman säteilyn
altistuksen enimmäisarvoista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös asuntojen huoneilman
radonpitoisuuden enimmäisarvoista

Valvontaorganisaatio

Laki Säteilyturvakeskuksesta
• muutos

Asetus Säteilyturvakeskuksesta

Maksut

Sosiaali-ja terveysministeriön päätös Säteilyturvakeskuksen
suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Kuljetukset

Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntö koskee myös radioaktiivisten
aineiden kuljetuksia

Säädöskokoelman
numero

592/1991
1102/1992
1334/1994
594/1995
490/1997

1142/1998

1597/1994

1512/1991
1598/1994

1143/1998

1306/1993

1474/1991

944/1992

1069/1983
1106/1987

618/1997

580/1993
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Euroopan yhteisöjen säteilysuojelusäädöksiä

Neuvoston direktiivi 80/836/Euratom, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, perusnormien vahvistami-
sesta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta
annettujen direktiivien muuttamisesta

Neuvoston direktiivi 84/466/ Euratom, annettu 3 päivänä syyskuuta 1984, lääketieteellisissä tutkimuk-
sissa ja hoidoissa olevien henkilöiden säteilysuojelua koskevista perustoimenpiteistä

Neuvoston direktiivi 84/467/Euratom, annettu 3 päivänä syyskuuta 1984, direktiivin 80/836/Euratom
muuttamisesta perusnormien vahvistamisen osalta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi
ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta

Neuvoston direktiivi 90/641/Euratom, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990, ulkopuolisten työntekijöiden
suojelusta työskentelyn aikaisen ionisoivan säteilyn vaaroilta valvonta-alueella

Neuvoston direktiivi 92/3/Euratom, annettu 3 päivänä helmikuuta 1992, Euroopan yhteisön jäsenval-
tioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvien radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonnasta
ja tarkkailusta

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1493/93, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1993, radioaktiivisten aineiden
siirroista jäsenvaltioiden välillä

93/552/Euratom: Komission päätös, tehty 1 päivänä lokakuuta 1993, neuvoston direktiivissä
92/3/Euratom tarkoitettujen radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonta-asiakirjasta

Neuvoston direktiivi N:o 96/29/Euratom, annettu 13 päivänä toukokuuta 1996, perusnormien vahvis-
tamisesta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaa-
roilta

Neuvoston direktiivi 97/43/Euratom, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1997, henkilöiden terveyden suoje-
lemisesta ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä ja
direktiivin 84/466/Euratom kumoamisesta

Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, väestön sähkömagneettisille kentille
(0 Hz-300 GHz) altistumisen rajoittamisesta (1999/519/EY)
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LIITE 3
Koulutusorganisaatiot, jotka on hyväksytty järjestämään säteilyn käytön turvallisuu-
desta vastaavan johtajan ja käyttöhenkilöstön pätevyyskuulusteluja. Tilanne
1.2.2000.
Hyväksymis-
päivä

Organisaatio

Säteilyn lääketieteellinen käyttö

20.12.1991

21.1.1992

5.5.1997

29.2.1996

15.4.1993

10.4.1992

20.12.1991

1.6.1992

10.5.1993

6.10.1992

20.12.1991

25.11.1994

25.4.1997

20.12.1991

27.5.1993

20.12.1991

3.3.1992

29.2.1996

20.12.1991

17.8.1993

20.12.1991

3.8.1992

26.1.1994

8.6.1993

20.12.1991

Helsingin ammattikorkeakoulu

Helsingin ammattikorkeakoulu

Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen
tiedekunta

Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

Helsingin ylipisto, Radiologian klinikka

Helsingfors svenska sjukvärdsinstitut

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu

Kuopion yliopisto, Kliinisen radiologian laitos

Kuopion yliopisto,
Koulutus-ja kehittämiskeskus

Oulun seudun ammattikorkeakoulu,
Terveysalan yksikkö

Oulun seudun ammattikorkeakoulu,
Terveysalan yksikkö

Oulun seudun ammattikorkeakoulu,
Terveysalan yksikkö

Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Sairaalafyysikoiden pätevyyslautakunta

Sairaalakemistien pätevyyslautakunta

Tampereen teknillinen korkeakoulu,
Ragnar Granit-instituutti

Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos

Tampereen yliopisto,
Lääketieteellinen tiedekunta

Turun ammattikorkeakoulu,
Terveys, hyvinvointi ja kestävä kehitys

Turun ammattikorkeakoulu,
Terveys, hyvinvointi ja kestävä kehitys

Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Svenska yrkeshögskolan

Pätevyysala

Vastaava käyttäjä

Hammasröntgenlaitteiden vastaava käyttäjä

Eläinröntgentoiminta

Säteilyn yleiskäyttö

Röntgentutkimukset ja radioaktiivisten aineiden käyttö
(radiologian erikoislääkärikuulustelu)

Hammasröntgenlaitteiden vastaava käyttäjä

Vastaava käyttäjä

Hammasröntgenlaitteiden vastaava käyttäjä

Röntgentutkimukset ja radioaktiivisten aineiden käyttö
(radiologian erikoislääkärikuulustelu)

Säteilyn käyttö (ei yleiskäyttö)

Vastaava käyttäjä

Hammasröntgenlaitteiden vastaava käyttäjä

Kirurgisen läpivalaisulaitteen vastaava käyttäjä

Röntgentutkimukset ja radioaktiivisten aineiden käyttö

Röntgentutkimukset ja radioaktiivisten aineiden käyttö
(radiologian erikoislääkärikuulustelu)

Säteilyn yleiskäyttö

Radioaktiivisten aineiden käyttö

Säteilyn yleiskäyttö

Vastaava käyttäjä

Röntgentutkimukset ja radioaktiivisten aineiden käyttö
(radiologian erikoislääkärikuulustelu)

Vastaava käyttäjä

Hammasröntgenlaitteiden vastaava käyttäjä

Röntgentutkimukset ja radioaktiivisten aineiden käyttö

Röntgentutkimukset ja radioaktiivisten aineiden käyttö
(radiologian erikoislääkärikuulustelu)

Vastaava käyttäjä
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L I I T E 3 (JATKUU)

Hyväksymis-
päivä

Säteilyn käyttö

20.12.1991

6.4.1993

3.4.1992

26.1.1994

8.4.1992

3.4.1992

26.8.1992

31.1.1995

11.5.1992

6.10.1992

12.3.1992

4.8.1994

4.5.1992

15.5.1992

21.1.1992

18.5.1992

21.1.1992

14.2.1992

3.8.1992

3.8.1992

Organisaatio Pätevyysala

teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa sekä säteilylähteiden kauppa ja huolto

AEL, Metalli- ja koneosasto

Helsingin ammattikorkeakoulu

Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

Helsingin yliopisto,
Lahden tutkimus-ja koulutuskeskus

Teollisuusradiografia (myös vastaava käyttäjä)

Säteilylähteiden kauppa ja huolto

Säteilyn yleiskäyttö, avolähteiden käyttö, röntgen-
säteilyn käyttö (ei teollisuusradiografia), säteilyn käyttö
oppilaitosten demonstraatiotoiminnassa ja
säteilylähteiden kauppa

Säteilyn yleiskäyttö ja säteilylähteiden kauppa

Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellisen Umpi-ja avolähteiden käyttö
tiedekunnan laitekeskus

Helsingin yliopisto, Radiokemian laitos

Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tekniikka ja liikenne

Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu,
Tekniikka

Kuopion yliopisto,
Koulutus-ja kehittämiskeskus

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Oulun yliopisto, Biofysiikan laitos

Oulun yliopisto, Biokemian laitos

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pohjois-Suomen Teollisuusopisto

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu,
Tekniikka ja teollisuus

Turun yliopisto, Fysiikan laitos

Umpi-ja avolähteiden käyttö

Teollisuusradiografia, umpi-ja avolähteiden käyttö
sekä säteilylähteiden kauppa ja huolto

Säteilylähteiden kauppa, säteilylähteiden käyttö
teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa

Säteilyn yleiskäyttö, röntgensäteilyn käyttö, umpi-ja
avolähteiden käyttö sekä säteilylähteiden kauppa ja
huolto

Säteilyn käyttö (ei yleiskäyttö) ja säteilylähteiden
kauppa ja huolto

Säteilyn yleiskäyttö, röntgensäteilyn käyttö, umpi- ja
avolähteiden käyttö

Säteilylähteiden kauppa, säteilylähteiden käyttö
teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa

Umpi- ja avolähteiden käyttö

Säteilylähteiden kauppa ja huolto

Röntgensäteilyn ja umpilähteiden käyttö
(ei teollisuusradiografia)

Röntgensäteilyn käyttö, teollisuusradiografia,
umpilähteiden käyttöjä säteilylähteiden kauppa

Paloilmoittimien asennus ja huolto

Röntgensäteilyn ja umpilähteiden käyttö
(ei teollisuusradiografia)

Säteilyn yleiskäyttö, teollisuusradiografia, röntgen-
säteilyn käyttö, umpilähteiden käyttö sekä säteily-
lähteiden kauppa ja huolto

Säteilyn yleiskäyttö, teollisuusradiografia, röntgen-
säteilyn käyttö, umpilähteiden käyttö ja säteilylähteiden
kauppa
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