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TIIVISTELMÄ
Vuoden 2000 lopussa säteilyn käyttöä varten oli voimassa 1 779 turvallisuuslupaa. Ilmoitusvelvollisuu-
den alaista hammasröntgentoimintaa harjoitti 2 038 toiminnan harjoittajaa. STUKin rekisterissä oli
13 754 säteilylaitetta ja 270 radionuklidilaboratoriota.

Vuonna 2000 STUK teki 360 turvallisuusluvan alaisen toiminnan tarkastusta ja 53 hammasröntgentoi-
minnan tarkastusta. Korjausmääräyksiä annettiin 92 ja korjaussuosituksia 65.

Radioaktiivisten aineiden tuonti oli 175 836 GBq ja vienti 74 420 GBq. Suomessa valmistettiin lyhyt-
ikäisiä radioisotooppeja 55 527 GBq. STUKin radioaktiivisen jätteen välivarastoon tuotiin 37 pienjäte-
lähetystä, joiden kokonaispaino oli 1,9 tonnia.

Annostarkkailussa vuonna 2000 oli 10 846 työntekijää ja 1 171 työpaikkaa. Työntekijöistä 27 %:lla
mitattiin kirjauskynnyksen ylittäviä annoksia. Efektiivisen annoksen vuosiannosraja ei ylittynyt
yhdelläkään työntekijällä. Annosrekisteriin kirjattu kokonaisannos oli 6,5 Sv.

STUK antoi sosiaali-ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti vertailutasot yleisimmille röntgen-ja
isotooppitutkimuksille. Fantomimittausten perusteella tavanomaisista röntgentutkimuksista määrite-
tyt keskimääräiset annokset olivat EU:n ja IAEA:n sekä STUKin asettamia vertailutasoja pienemmät.
Sädehoidossa hyvän hoitotuloksen perustana oleva hoitoannoksen tarkkuus on säilynyt hyväksyntä-
rajojen sisäpuolella eikä hoidon turvallisuutta vaarantaneita yliannoksia ole esiintynyt.

Luonnonsäteilyn valvonnassa tehtiin radonpitoisuuden mittauksia 59 yrityksessä ja radontarkastuk-
sia neljässä kaivoksessa ja yhdellä louhintatyömaalla. Lisäksi mitattiin 29 vesinäytteen aktiivisuus.

Ionisoimattoman säteilyn tutkimuksessa painopistealueina olivat radiotaajuisten kenttien dosimetria
ja pulssimaiset magneettikentät.

Vuonna 2000 STUK tutki 13 säteilyn käyttöön liittyvää poikkeustapahtumaa. Tapahtumista kuusi
koski teollisuuden säteilyn käyttöä, yksi säteilyn lääketieteellistä käyttöä, kaksi ionisoimattoman
säteilyn käyttöä, kaksi valtakunnallista säteilyvalvontaa ja kaksi kulutustavaroita.
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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 käytön ja muun säteilytoiminnan tur-
vallisuutta valvoo säteilylain (592/1991) nojalla
Säteilyturvakeskus (STUK). Valvonta koskee
myös ionisoimattoman säteilyn käyttöä siltä osin
kuin valvonta ei kuulu muille viranomaisille.

Tässä vuosiraportissa esitetään ionisoivan ja
ionisoimattoman säteilyn käyttöön ja muuhun
säteilytoimintaan sekä niiden valvontaan liittyviä

tapahtumia vuodelta 2000. Lisäksi esitetään
Säteilyn käytön valvontaosaston (STO) valvontan-
sa yhteydessä keräämiä tilastotietoja vuodelta
2000 sekä tietoja STO:n mittanormaalitoiminnas-
ta ja säädöstyöstä. Säteilyn käyttöön liittyviä
poikkeustapahtumia selostetaan raportissa esi-
merkkitapauksina, jotta samankaltaisilta tapah-
tumilta voitaisiin välttyä vastaisuudessa.

Liitteessä 1 esitetään voimassa oleva säteily-
toimintaan liittyvä lainsäädäntöjä liitteessä 2 tär-
keimmät Euroopan unionin (EU)S) säteilysuojelu-
säädökset ja -suositukset. Liitteessä 3 on lueteltu
ne koulutusorganisaatiot, jotka STUK on säteily-
lain 18 §:n mukaisesti hyväksynyt järjestämään
säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johta-
jan ja muiden säteilyn käyttöorganisaatiossa toi-
mivien henkilöiden pätevyyskuulusteluja.

Nimien Euroopan unioni ja Euroopan yhteisö(t) käyttö eri
yhteyksissä on horjuvaa. Tässä raportissa käytetään nimeä
Euroopan yhteisöt (lyhenne EY) yhteisölainsäädännön
yhteydessä, mutta muuten nimeä Euroopan unioni (lyhen-
ne EU).



S T U K - B - S T O 43

2 IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ

2.1 Turvallisuusluvat ja
säteilylähteet

Säteilylain mukaan säteilyn käyttöä varten on
oltava turvallisuuslupa. Luvan myöntää STUK
hakemuksesta. Vuoden 2000 lopussa oli voimassa
1 779 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 2 038 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) mu-
kainen 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 vuoden 2000 lopussa olleista
säteilylaitteista ja -lähteistä sekä radionuklidi-
laboratorioista. Rekisteriin oli merkittynä 13 754
säteilylaitetta ja 270 radionuklidilaboratoriota.
Edelliseen vuoteen verrattuna säteilylaitteiden
lukumäärä pysyi jokseenkin muuttumattomana,
mutta radionuklidilaboratorioiden määrä pieneni
3 %. Lääketieteellisessä käytössä olleet 6 781
säteilylaitetta olivat pääosin röntgenlaitteita.
Eläinröntgenlaitteita oli käytössä yhteensä 204.
Teollisuus-, tutkimus- ja opetuskäytössä olleista
6 973 säteilylaitteesta suurin osa oli teollisuudes-
sa käytettäviä, umpilähteen sisältäviä laitteita.
Alle vapaarajan olevia pienlähteitä (esimerkiksi
laboratorioissa käytettäviä kalibrointilähteitä) ja
maahantuojien varastoissa olevia säteilylähteitä
ei rekisteröidä lähdekohtaisesti.
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Taulukko I. Turvallisuuslupien ja luvissa mainittujen säteilytoimintojen lukumäärät vuoden 2000
lopussa.

Säteilyn käyttö

Säteilyn lääketieteellinen käyttö

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

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

• umpilähteiden 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

Turvallisuusluvat

(kpl)

741

1038

1779

Toiminnot

(kpl)

471
io a : >

184
66
16
12
15

619

134
155
135
168
85

9
5

14

Lupa myönnetty pääosin muuhun kuin hammasröntgentoimintaan.
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Taulukko II. Lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä käytössä olleiden säteilylaitteiden ja radio-
nuklidilaboratorioiden lukumäärät vuoden 2000 lopussa.

Laitteet/laboratoriot

Röntgentutkimuslaitteet

Röntgenputket
1) tavanomaiset röntgentutkimukset
2 ) erityistutkimukset

• mammografia (ei seulonta)
• seulontamammografia
• tietokonetomografia
• angiografia (ei DSA)
• digitaalinen subtraktioangiografia (DSA)
• luuntiheysmittaus

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)

1593

1922
1014

908
102
91
70
21
83
47

4 877
4 226

651

73
25

1
8

17
9

13

34
7
1

26

204

100
21
72
7

Röntgentutkimuslaitteen muodostaa suurjännitegeneraattori, yksi tai useampia röntgenputkia sekä yksi
tai useampia tutkimustelineitä.
Koska kaikkia erityistutkimuksia ei ole erikseen lueteltu, ei erityistutkimuksissa yhteensä käytettyjen
röntgenputkien lukumäärä ole sama kuin erikseen lueteltujen erityistutkimusten röntgenputkien
lukumäärien summa.
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Taulukko III. Teollisuus-, tutkimus- ja opetuskäytössä olleiden säteily laitteiden ja radionuklidilaborato-
rioiden lukumäärät vuoden 2000 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)

6 207
2 515
1034

915
622
479
138
117
58
21

308

766
349
162
144
44
67

170
3

25
119
23
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Taulukko TV. Umpilähteissä yleisimmin käytössä olevat radionuklidit sekä lähteiden lukumäärät ja
kokonaisaktiivisuudet vuoden 2000 lopussa.

Radionuklidi

Aktiivisuus < 400 GBq

Cs-137
Co-60
Kr-85
Am-241 (gammalähteet)
Pm-147
Fe-55
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

Säteilylähteitä
(kpl)

3 735
1486

407
323
154
151
98
69
45
30

23
20
11

1
1
1

1

Kokonaisaktiivisuus '
(GBq)

11010
1590
5 120
2 530
3 440

439
1300

211
31

129

655 000
55 800

309 000"'
3 700
1850

888

38 000 000"'

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

"'Aktiivisuus 31.12.2000.

1 GBq = 1 gigabecquerel = 109 Bq

10
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2.2 Säteilyn käytön tarkastukset

Säteilyn käyttöpaikoille tehtävillä tarkastuksilla
STUK valvoo, että säteilylainsäädäntöä ja turval-
lisuusluvissa mainittuja ehtoja noudatetaan ja
että toimintaa muutoinkin harjoitetaan turvalli-
sesti ja hyväksyttävällä tavalla.

Tarkastuksissa varmistetaan, että laitteet ja
toiminta täyttävät niitä koskevat vaatimukset,
säteilysuojaukset sekä laadunvarmistus- ja tur-
vallisuusjärjestelyt ovat riittävät, asetettuja enim-
mäis- tai toimenpidearvoja ei ylitetä ja että työn-
tekijöiden säteilyaltistuksen seuranta ja terveys-
tarkkailu on järjestetty ohjeiden mukaisesti.
Lisäksi varmistetaan, että radioaktiivisista
aineista ja jätteistä huolehditaan asianmukaisesti
ja että käyttäjillä on riittävät ohjeet säteilylähtei-
den käyttöä varten ja onnettomuustilanteiden
varalta. Jokaisesta tarkastuksesta laaditaan pöy-
täkirja.

Säteilylähteet ja niiden käyttö tarkastetaan
ensimmäisen kerran yleensä toiminnan alkaessa.
Käyttöönottotarkastuksen jälkeen tehtäviä mää-
räaikaistarkastuksia tehdään toiminnan laadusta
riippuen 1...5 vuoden välein.

Vuonna 2000 tehtiin säteilyn käyttöpaikoille
360 turvallisuusluvan alaisen toiminnan tarkas-
tusta ja 53 ilmoitusvelvollisuuden alaisen ham-
masröntgentoiminnan tarkastusta. Tarkastusten
lukumäärät tarkastuksen tyypin perusteella eri-
teltyinä on esitetty taulukossa V. Turvallisuus-
luvan alaisen toiminnan tarkastukset toiminnan
tyypin mukaan eriteltyinä on esitetty taulukossa
VI.

Tarkastuksissa annettiin 92 korjausmääräystä
ja 65 korjaussuositusta. Yhtään laitetta ei asetet-
tu käyttökieltoon, mutta hammasröntgentoimin-
nassa asetettiin yksi käyttörajoitus. Huomautuk-
set (korjausmääräykset ja -suositukset) ja niiden
lukumäärät on esitetty taulukossa VII. 260 tar-
kastuksessa ei ollut huomautettavaa.

Taulukko V. Säteilyn käytön tarkastukset vuonna 2000.

Tarkastuksen tyyppi

Käyttöönottotarkastus

Määräaikaistarkastus

Uusintatarkastus

Muu tarkastus tai mittaus

Yhteensä

Tarkastusten lukumäärä (kpl)

Turvallisuusluvan
alainen toiminta

126

219

10

5

360

Hammasröntgentoiminta

1

16

0

36

53

11
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Taulukko VI. Turvallisuusluvan alaisen toiminnan tarkastukset vuonna 2000.

Toiminnan tyyppi

Säteilyn lääketieteellinen käyttö
• röntgentutkimus
• hammasröntgentutkimus
• eläinröntgentutkimus
• avolähteiden käyttö
• umpilähteiden käyttö
• sädehoito
• muu säteilyn käyttö

Säteilyn käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetukses-
sa sekä säteilylähteiden kauppa, asennus ja huolto
• umpilähteiden käyttö (muu kuin radiografia)
• avolähteiden käyttö
• tuonti, vienti ja kauppa
• asennus, koekäyttö ja huolto
• röntgensäteilyn käyttö (muu kuin radiografia)
• gamma- ja röntgenradiografia
• radioaktiivisten aineiden valmistus
• muu säteilyn käyttö

Tarkastuksia yhteensä

Tarkastusten lukumäärä
(kpl)

199
9

17
15

1
32

0

65

6
0
0
5

11
0
0

360

Taulukko VII. Tarkastuksissa annetut huomautukset ja niiden lukumäärät.

Huomautuksen kohde

Lupaa tai rekisteröintiä tai organisaatiota
koskevat huomautukset
• lupa/rekisteröinti
• vastaava johtaja tai hammaslääkäri
• käyttö ja-turvaohjeet
• annostarkkailu j a työoloj en tarkkailu
• muu

Säteilylaitetta tai -toimintaa koskevat
huomautukset
• laitteen toiminta ja suojarakenteet
• radioaktiivisten aineiden ja jätteiden käsittely
• tilat
• laadunvarmistus
• turvajärjestelmät
• oheistarvikkeet ja-toiminnot
• potilasannokset
• muu

Huomautuksia yhteensä

Huomautusten lukumäärä (kpl)

Turvallisuusluvan
alainen toiminta

11
3
2
1
1

22
3
4

24
13
16
6

14

120

Hammasröntgen-
toiminta

5
0
0
0
1

20
0
0
0
0
8
0
4

38

12
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2.3 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 (Euratom) N:o 1493/93 no-
jalla*'. Tiedot vuonna 2000 maahan tuoduista,
maassa valmistetuista ja maasta viedyistä radio-
nuklideista on esitetty taulukoissa VIII...X.

Vuonna 2000 maahan tuotujen radioaktiivisten
aineiden kokonaisaktiivisuus oli 175 836 GBq
(taulukko VIII). Aktiivisuudeltaan suuria, yli
4 000 GBq:n säteilylähteitä ei tuotu maahan vuon-
na 2000. Radioaktiivisia aineita tuodaan Suomeen
enimmäkseen EU:n alueelta (noin 90 % vuonna
1999 tehdyn kyselyn perusteella).

Amerikiumia (241Am) sisältäviä palovaroittimia
ja kiinteistöjen paloilmoitinjärjestelmien ioni-

ilmaisimia tuotiin maahan yhteensä 1 082 000
kappaletta. Niiden yhteenlaskettu aktiivisuus oli
33 GBq.

Vuonna 2000 Suomessa valmistettiin avoläh-
teinä käytettäviä lyhytikäisiä radioaktiivisia
aineita yhteensä 55 527 GBq (taulukko IX). Ainei-
den kokonaisaktiivisuus oli noin 6 % suurempi
kuin edellisenä vuonna.

Maasta vietyjen radioaktiivisten aineiden
kokonaisaktiivisuus oli 74 420 GBq (taulukko X).
Maasta vietiin tritiumia sisältäviä kulutustava-
roita, umpilähteen sisältäviä analyysilaitteita,
radioaktiivisia lääkeaineita ja valmistajalle palau-
tettavia, käytöstä poistettuja säteilylähteitä.

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

EU:n jäsenmaiden välisestä radioaktiivisten aineiden tuon-
nista ja viennistä käytetään termiä "radioaktiivisten ainei-
den siirto". Tässä luvussa on käytetty "tuonti"- ja "vienti"-
termejä riippumatta radioaktiivisen aineen lähtö- tai mää-
rämaasta.

13
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Taulukko VIII. Radioaktiivisten aineiden tuonti vuonna 2000.

Radionuklidi

H-3
Ir-192
Mo-99
1-131
Sm-153
Ho-166
Kr-85
Pm-147
Tc-99m
1-125
Cs-137
Fe-55
1-123
Tl-201
P-32
Xe-127
W-188
S-35
Cd-109
Xe-133
Am-241
Co-60
In-111
muut yhteensä

Tuonti yhteensä

Aktiivisuus (GBq)

Avolähde

271
4

41463
7 150
3 015
1394

750
602

22
251
220
208
176
109
99

65

30
45

55 874

Umpilähde

59 870
56 988

1265
1045

345
255

66

57
36

35

119 962

Yhteensä

60 141
56 992
41463

7 150
3 015
1394
1265
1045

750
602
345
277
251
220
208
176
109
99
66
65
57
36
30
80

175 836

Merkintä "-" tarkoittaa, ettei tuontia ole ollut.
*S) Nuklidit: Ba-133, C-14, Ca-45, Cf-252, Cm-244, Co-57, Cr-51, Cu-64, Eu-152, Fe-59,Ga-67, Gd-153, Ge-68,

1-129, Na-22, Ni-63, P-33, Po-210, Ra-226, Rb-86, Re-186, Se-75, Sr-85, Sr-89, Sr-90 ja Y-90.

14
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Taulukko IX. Radioaktiivisten aineiden (avolähteiden) valmistus vuonna 2000.

Radionuklidi

0-15
C-ll
F-18
Br-82
Na-24
La-140
Au-198
muut yhteensä

Valmistus yhteensä

Aktiivisuus
(GBq)

40 500
8 770
5 508

733
10
4
2

<1

55 527

*' Mm. nuklidit:Ar-41jaCd-109.

Taulukko X. Radioaktiivisten aineiden vienti vuonna 2000.

Radionuklidi

H-3
Ir-192
Mo-99
1-131
Kr-85
Pm-147
Fe-55
Sm-153
Xe-127
Cs-137
Cd-109
Ho-166
Y-90
1-123
W-188
muut yhteensä'

Vienti yhteensä

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

Aktiivisuus
(GBq)

56 023
9 096
6 372
1 160

705
224
211
142
93
92
56
55
54
50
47
40

74 420

Cm-244, Cu-64, Eu-152, Ga-67,1-125,1-129, In-111, Ni-63, Sr-90 ja Tl-201.

15
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2.4 Radioaktiiviset jätteet

STUK ylläpitää kansallista pienjätevarastoa, jon-
ne varastoidaan kiinteitä radioaktiivisia jätteitä
loppusijoitusta varten. Pienjätevarasto sijaitsee
Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluodon ydinvoima-
lan keski- ja vähäaktiivisen voimalajätteen loppu-
sijoitustilan yhteydessä. Varasto on erillinen pien-
jätteiden varastointiin kunnostettu osa Olkiluo-
don jäteluolastosta ja vuokrattu STUKille. Varas-
to otettiin käyttöön keväällä 1997. Sinne on kulje-
tettu vuoden 2000 loppuun mennessä 142 jätepak-
kausta, joiden paino on yhteensä 40,6 tonnia. Mer-
kittävimpien varastossa olevien jätteiden aktiivi-
suus tai massa on esitetty taulukossa XI.

Ennen jätteiden toimittamista Olkiluodon
pienjätevarastoon ne kuljetetaan välivarastoon,

joka sijaitsee STUKin Roihupellon toimitilojen
yhteydessä. Kuljettamisesta vastaa säteilylähteen
käyttäjä, joka on säteilylainsäädännön mukaan
muutoinkin velvollinen huolehtimaan toiminnas-
saan syntyvien radioaktiivisten jätteiden vaarat-
tomaksi tekemiseksi tarpeellisista toimenpiteistä.
Jätekuljetuksissa noudatetaan vaarallisten ainei-
den kuljetuslainsäädäntöä (ADR-sopimuksen
mukaiset määräykset).

Vuonna 2000 STUKin välivarastoon otettiin
vastaan 37 pienjätelähetystä, joissa oli yhteensä
70 kollia. Jätelähetysten kokonaispaino oli 1,92
tonnia. Taulukkossa XII on esitetty STUKiin
vuonna 2000 toimitettujen jätteiden aktiivisuus
tai massa.

Taulukko XI. Merkittävimmät radioaktiiviset pienjätteet Olkiluodon varastossa (joulukuu 2000).

Radionuklidi

H-3

Co-60

Kr-85

Sr-90

Cs-137

Ra-226

U-238

Pu-238

Am-241

Aktiivisuus (GBq) tai massa

21 150

277

765

146

1453

229

164 kg

1405

618
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Taulukko XII. STUKiin vuonna 2000 vastaanotetut radioaktiiviset pienjätteet.

Radionuklidi

H-3

Co-60

Ni-63

Kr-85

Sr-90

Cs-137

Pm-147

Ra-226

U-238

Am-241

Cf-252

Aktiivisuus (GBq) tai massa

7,4

11,0

0,5

111

3,6

57,0

5,1

0,01

70,0 kg

19,3

0,02

2.5 Röntgendiagnostiikka

Vuonna 2000 STUKin tekemissä röntgendiagnos-
tiikkaan kohdistetuissa tarkastuksissa ei todettu
yhtään vakavaa puutetta turvallisuusjärjestelyis-
sä eikä yhtään vaaratilanneilmoitusta tehty. Ylei-
sesti ottaen röntgendiagnostiikan turvallisuus-
tasoa voidaan pitää suhteellisen hyvänä, vaikka
potilasannoksissa oli edelleenkin todettavissa
huomattavia, jopa monikymmenkertaisia käyttö-
paikkakohtaisia eroja. Näitä voidaan tutkimus-
toimenpiteen tarkoituksen kärsimättä yleensä
pienentää. Tämä edellyttää aiempaa turvallisuus-
tietoisempia toimintatapoja ja tutkimusmenetel-
mien optimointia.

Suurimmat potilasannokset ovat annettujen
suositusten perusteella tuntuvasti pienentyneet
lähes kaikissa todetuissa tapauksissa. Tietokone-
tomografialaitteiden potilasannosten pienentämi-
nen ei eräissä tapauksissa laiteteknisistä syistä
ole mahdollista kuvanlaatua selvästi huononta-
matta.

STUK ei todennut oikeutusperiaatteen vastais-
ta toimintaa röntgendiagnostiikassa vuonna 2000.

Röntgentutkimusten vertailutasot

Vuonna 2000 STUK antoi ohjeellaan 596/310/00
vertailutasot röntgen- ja isotooppitutkimuksia
varten sosiaali-ja terveysministeriön (STM) sätei-
lyn lääketieteellistä käyttöä koskevan asetuksen
(423/2000) mukaisesti. Taulukossa XIII on esitet-
ty STUKin vertailutasot tavanomaisille röntgen-
tutkimuksille sekä EU:n asiantuntijaryhmän
raportissa*) vuodelta 1996 esitetyt vastaavat ver-
tailutasot. Vertailutasolla tarkoitetaan standardi-
potilaan (noin 70 kg) annosta, jonka ylittyessä oli-
si tutkittava, onko annos kyseisessä tapauksessa
liiallinen ja voitaisiinko sitä pienentää tutkimuk-
sen tuloksen kärsimättä.

Läpivalaisulaitteiden tarkastukset

Vuonna 2000 tarkastettiin 18 läpivalaisulaitetta
(3 % kaikista laitteista). Kaikkien laitteiden ilma-
kermanopeus ja läpivalaisukuvan laatu olivat ST-
ohjeessa 3.3 esitettyjen arvostelurajojen perus-
teella riittäviä. Tarkastustulokset vuosilta 1996-
2000 on esitetty taulukossa XIV.

European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic
Radiographic Images, EUR 16260 EN, European Commis-
sion, June 1996.
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Taulukko XIII. Tavanomaisten röntgentutkimusten vertailutasoja.

Kuvausprojektio

Thorax PA

Thorax LAT

Lanneranka AP

Lanneranka LAT

Lanneranka LSJ (LV-S1)

Lantio AP

Urografia (kuvaa kohti)

Natiivivatsa AP, seisten

Rinta""' CC, MLO, LAT

Kallo PA

Kallo LAT

Sinus, kuutamo

Hammaskuvaus, ylämolaari

Vertailutaso (mGy) '

STUK

0,2

1

8

25

35

8

8

8

10

5

3

5

5

EU

0,3

1,5

10

30

40

10

10

10

5

3

Vertailutaso tarkoittaa absorboitunutta annosta iholla (Entrance Surface Dose, ESD).
Hilaa käytettäessä.

Taulukko XTV. Läpivalaisulaitteiden ilmakermanopeus ja kuvanlaatu vuosina 1996-2000.

Vuosi

1996

1997

1998

1999

2000

Tarkastettuj en
laitteiden
lukumäärä
(kpl)

22

18

28

14

18

ST-ohjeen 3.3 vaatimus

Ilmakermanopeus
(\iGys1)

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)

0,31 (0,13...0,63)

<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)

0,23 (0,20...0,30)

<0,6

Erotuskyky
(viivaparia^mm1)
Keskiarvo
(vaihteluväli)

*>

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

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

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

1,30 (0,90...1,80)

<0,7

Kuvanlaatuarvojen mittaustuloksia ei ole koottu vuodelta 1996.
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Hammasröntgenlaitteiden valvonta

Hammasröntgenlaitteille tehdään 3...5 vuoden
välein valvontamittaus postitse lähetettävän tes-
tipaketin avulla. Mittauksilla saadaan tiedot
muun muassa käytössä olevista säteilyannoksis-
ta. Valvontamittauksia on tarkemmin esitetty
vuoden 1995 vuosiraportissa (STUK-B-STO 33).

Vuonna 2000 mitattiin 839 hammasröntgen-
laitteen tuottama säteilyannos poskihampaan
röntgenkuvauksessa. Annokset vastaavat posken
pinnalle tulevaa annosta hammasta kuvattaessa.
Mitattujen annosten jakauma on esitetty kuvassa
1. Käytettyjen annosten keskiarvo oli 4,2 mGy ja
vaihteluväli 0,7... 19,5 mGy. Kansainvälisen ato-
mienergiajärjestön (IAEA) suositus*' hammas-

röntgenkuvan annosrajaksi on 7 mGy (Entrance
Surface Dose). STUKin asettama vastaava vertai-
lutaso on 5 mGy (ks. taulukko XIII). Vuonna 2000
mitatuista laitteista 12 % ylitti 7 mGy:n arvon ja
27 % 5 mGy:n vertailutason. 5 mGy:n annos ham-
maskuvauksessa vastaa noin 7 |aSv:n suuruista
efektiivistä annosta.

Vuosina 1995-2000 on mitattu yhteensä 131
panoraamaröntgenlaitteen pinta-ala-annokset.
Kuvassa 2 on esitetty mitattujen pinta-ala-annos-
ten jakauma. Annosten keskiarvo on 96 mGy-cm2

ja vaihteluväli 34...254 mGycm2. STUKin asetta-
ma pinta-ala-annoksen vertailutaso on
120 mGycm2. Mitatuista laitteista tämän ylitti
15%.

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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kuva 1. Annosjakauma vuoden 2000 hammasröntgenmittauksissa.
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Kuva 2. Pinta-ala-annosjakauma vuosien 1995-2000 panoraamaröntgenlaitteiden mittauksissa.

Potilasannos- ja kuvanlaatuselvitykset

STUKin tekemien tarkastusten yhteydessä on
useana vuonna selvitetty potilaiden säteilyannok-
sia ja tutkimusten kuvanlaatua tavanomaisissa
röntgentutkimuksissa. Tarkastusten kohteina
olleissa röntgentoimipaikoissa on käytössä oleval-
la kuvaustekniikalla otettu röntgenkuva fantomis-
ta (potilasvastme) ja mitattu samalla säteilyannos
fantomin pinnalla. Kuvanlaatu- ja annosmittauk-
sia on tehty lannerangan AP- ja keuhkojen PA-
kuvauksissa. Vuonna 2000 tehtiin tällaisia mit-
tauksia 20 %:ssa röntgentoimipaikoista.

Taulukossa XV on esitetty vuosina 1995-2000
tehtyjen tarkastusten yhteydessä mitatut annok-
set. Taulukossa on esitetty myös EU:n asiantunti-
jaryhmän (ks. kohta Röntgentutkimusten vertai-
lutasot sivulla 17) suosittelemat ja STUKin anta-

mat vertailutasot. Keskimääräiset annokset alit-
tavat STUKin vertailutasot kyseisille tutkimuk-
sille. Kuvissa 3 ja 4 on esitetty vuoden 2000 mit-
tauksissa saadut annosjakaumat.

EU:n asiantuntijaryhmä on antanut myös rönt-
genkuvien laatua koskevia suosituksia. Nämä
suositukset koskevat kuitenkin kliinisiä röntgen-
kuvia. Tekniselle kuvanlaadulle ei ole olemassa
kansainvälisiä vertailuarvoja. Kansallista tilan-
netta voidaan arvioida vertaamalla eri vuosina
tehtyjen kuvanlaatumittausten tuloksia.

Taulukossa XVI on esitetty STUKin vuosina
1995-2000 tekemien kuvanlaatumittausten tulok-
set. Mittaukset on tehty käyttäen ST-ohjeessa 3.5
esitettyjä fantomeita ja mittausmenetelmiä.
Kuvanlaadussa ei näiden tulosten perusteella voi-
da havaita tapahtuneen olennaisia muutoksia.
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Taulukko XV. Fantomin pinnalla mitatut annokset lannerangan AP-ja keuhkojen PA-kuvauksissa vuo-
sina 1995-2000.

Vuosi

1995

1996

1997

1998

1999

2000

EU:n vertailuarvo "'

STUKin vertailutaso

Annos (mGy)

Keskiarvo (vaihteluväli)

Lanneranka AP

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)

5,9(0,7...23)

10

8

Keuhko PA

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)

0,13 (0,04...0,44)

0,3

0,2

Annos fantomin pinnalla (Entrance Surface Dose).
Normaalikokoinen, 70 kg:n painoinen potilas.

Taulukko XVI. Kuvanlaatu lannerangan AP-ja keuhkojen PA-kuvauksissa vuosina 1995-2000.

Vuosi

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Filmin mus tuma (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)

1,22 (0,58...1,88)

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)

1,67 (0,60...2,26)

Kontrast i (OD)

Keskiarvo (vaihteluväli)

Lanneranka AP

0,21

0,21

0,24

0,22

0,25

0,22

(0,09...0,35)

(0,11...0,29)

(0,12...0,40)

(0,06...0,50)

(0,06...0,47)

(0,08...0,39)

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)

0,30 (0,08...0,52)

Erotuskyky (viivaparia-mm1)

Keskiarvo (vaihteluväli)

Lanneranka AP

2,1 (1,4.

2,0(1,2.

2,2 (1,2.

2,2 (1,0.

2,0 (0,8.

2,2 (0,9..

.2,8)

• 2,8)

.4,0)

.4,3)

• 3,1)

.4,3)

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)

3,9 (1,8...5,0)
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Kuva 3. Annosjakauma vuoden 2000 keuhkokuvausmittauksissa.

Kuva 4. Annosjakauma vuoden 2000 lannerankakuvausmittauksissa.
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2.6 Isotooppilääketiede

Isotooppitutkimusten vertailutasot

Vuonna 2000 antamassaan röntgen- ja isotooppi-
tutkimusten vertailutasoja koskevassa ohjeessaan
(ks. kohta Röntgentutkimusten vertailutasot si-
vulla 17) STUK antoi vertailutasot 17 isotooppi-
tutkimukselle. Lisäksi annettiin lapsille annetta-
van aktiivisuuden osuus aikuisille annettavasta
aktiivisuudesta lapsen painon funktiona sekä lap-
sille annettavan aktiivisuuden vähimmäismäärä
joillekin radioaktiivisille lääkeaineille.

Isotooppitutkimuksen vertailutasolla tarkoite-
taan etukäteen määriteltyä isotooppitutkimuksen
aktiivisuustasoa, jonka ei oleteta ylittyvän nor-
maalikokoiselle potilaalle hyvän käytännön
mukaan tehdyssä tutkimuksessa. Vertailutasoja
ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksittäisen poti-
laan säteilyaltistuksen rajoittamiseen. Vertailuta-
soja suurempien aktiivisuuksien käyttäminen on
perusteltua ainoastaan lääketieteellisistä syistä.
Jos potilaille tietyssä tutkimuksessa annettavat
aktiivisuudet ovat huomattavasti vertailutasoa
pienempiä, on varmistettava, että saadaan diag-
noosin kannalta riittävä informaatio. Vertailuta-
sojen käyttäminen on uusi optimoinnin väline.

Isotooppitutkimuksesta saatava diagnostinen
informaatio vaihtelee potilaalle annetun aktiivi-
suuden mukaan. Aktiivisuudella on kynnysarvo,
jonka alapuolella ei ole odotettavissa riittävää
diagnostista informaatiota. Tämän kynnysarvon
yläpuolella diagnostinen informaatio lisääntyy
jyrkästi aktiivisuutta lisättäessä, kunnes saavute-
taan ns. optimiaktiivisuus. Optimiaktiivisuutta
suurempien aktiivisuuksien käyttäminen lisää
vain potilaan annosta, mutta ei diagnostista infor-
maatiota.

Lopullisena tavoitteena on, että käytetään
mahdollisimman lähellä optimiaktiivisuutta ole-

vaa aktiivisuutta. Käytännössä isotooppitutki-
muksissa potilaille annettavan radioaktiivisen
lääkeaineen aktiivisuus määräytyy paljolti paikal-
lisen kokemuksen ja perinteen mukaan, mistä
syystä eri käyttöpaikoissa samassa isotooppitut-
kimuksessa potilaalle annettava aktiivisuus vaih-
telee huomattavasti. Taulukossa XVII on esitetty
Suomessa vuonna 1997 eri tutkimuspaikoissa jois-
sakin isotooppitutkimuksissa käytettävien aktii-
visuuksien tutkimusten lukumäärän suhteen pai-
notettu keskiarvo ja ilmoitettujen keskimäärin
käytettävien aktiivisuuksien vaihteluväli*'- Aluksi
vertailutasoilla pyritäänkin eliminoimaan kaik-
kein suurimmat aktiivisuudet. Kun vertailutaso-
jen käytöstä on saatu kokemuksia, voidaan tarvit-
taessa antaa uudet vertailutasot. Vertailutaso
annettiin aluksi sellaisille isotoppitutkimuksille,
joita tehdään paljon ja joista aiheutuva kollektii-
vinen efektiivinen annos on siitä syystä suuri tai
joista yksittäiselle potilaalle aiheutuva säteilyan-
nos on suuri. Ensimmäisten kansallisten vertailu-
tasojen määrittämisessä käytettiin hyväksi
STUKin tekemää selvitystä radioaktiivisten lää-
keaineiden käytöstä vuonna 1997.

Taulukossa XVIII on esimerkki keuhkoperfuu-
sion gammakuvauksesta 99mTc-MAA:lla (99mTc:lla
leimattu makroaggregoitu albumiini). Taulukosta
voidaan nähdä, että eri kuvauspaikoissa keuhko-
perfuusion gammakuvauksessa keskimäärin käy-
tetty aktiivisuus vaihteli vuonna 1997 välillä
50...222 MBq. Vertailutasoksi Suomessa valittiin
150 MBq. Täten noin 10 % keuhkoperfuusion gam-
makuvauksista tehtiin vuonna 1997 nyt annettua
vertailutasoa suurempaa aktiivisuutta käyttäen.

Taulukossa XIX on verrattu joitakin isotooppi-
tutkimusten suomalaisia vertailutasoja NRPB:n
(National Radiological Protection Board) Englan-
nissa antamiin vertailutasoihin**} ja IAEA:n anta-
miin enimmäisaktiivisuuksiin (ks. alaviite sivulla
19).

H. Korpela, Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttö Suo-
messa vuonna 1997, STUK-B-STO 37, Säteilyturvakeskus,
Helsinki 1999.
Notes on Guidance on the Clinical Administration of Radio-
pharmaceuticals and Use of Sealed Radioactive Sources. Na-
tional Radiological Protection Board (NRPB), 1998.
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Taulukko XVII. Suomessa vuonna 1997 eri käyttöpaikoissa joissakin isotooppitutkimuksissa potilaalle
keskimäärin annettu aktiivisuus (tutkimusten lukumäärän suhteen painotettu keskiarvo) ja eri käyttö-
paikkojen ilmoittamien keskimäärin käytettävien aktiivisuuksien vaihteluväli.

Tutkimus

Luuston gammakuvaus

Luuston SPECT

Munuaistoiminnan
gammakuvaus

Aivoperfuusion SPECT

Kilpirauhasen gamma-
kuvaus

Radionuklidi/
radioaktiivinen lääkeaine

Tc-99m/fosfaatit ja fosfonaatit

Tc-99m/fosfaatit ja fosfonaatit

Tc-99m/DTPA

Tc-99m/HMPAO

Tc-99m/perteknetaatti

Keskimäärin
annettu
aktiivisuus

(MBq)

595

121

166

733

122

Vaihteluväli

(MBq)

100...740

500...740

74...370

600...900

74... 185

Taulukko XVIII. Tutkimuspaikkojen ja tutkimusten lukumäärät sekä käytetyt aktiivisuudet vuonna
1997 keuhkoperfuusion gammakuvauksessa C9mTc-MAA). Vertailutaso on 150 MBq.

Keskimäärin käytetty
aktiivisuus

(MBq)

50

60

74

75

80

100

110

111

120

148

150

185

222

Tutkimuspaikkoj en
lukumäärä

(kpl)

1

1

1

3

2

2

3

5

1

2

3

3

1

Tutkimusten lukumäärä

(kpl)

137

916

406

708

322

408

450

836

293

341

544

235

390
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Taulukko XIX Isotooppitutkimusten vertailutasoja Suomessa sekä NRPB:n vertailutasoja ja IAEAm
suosittelemia enimmäisaktiivisuuksia samoille tutkimuksille.

Isotooppitutkimus

Luuston gammakuvaus

Tulehduspesäkkeen gamma-
kuvaus

Keuhkoperfuusion gamma-
kuvaus

Munuaistoiminnan gamma-
kuvaus

Sydänlihasperfuusion SPECT

Aivoperfuusion SPECT

Kilpirauhasen gammakuvaus

Kilpirauhasmetastaasien
gammakuvaus

Lisäkilpirauhasten gamma-
kuvaus

Radio-
nuklidi

Tc-99m

Tc-99m

Tc-99m

Tc-99m

Tc-99m

Tl-201

Tc-99m

Tc-99m

Tc-99m

1-123

1-131

Tc-99m

Yhdiste tai
kemiallinen
muoto

fosfaatit

leukosyytit

MAA

MAG3

DTPA

kloridi

MIBI

HMPAO

pertekne-
taatti

jodidi

jodidi

MIBI

Vertailu-
taso
Suomessa

(MBq)

600

300

150

150

300

100

1 000*'

740

150

20

400

740

NRPB:n
vertailu-
taso

(MBq)

600

200

100

100

300

80

1 000*'

500

80

20

400

900

IAEAm
enimmäis-
aktiivisuus

(MBq)

600

400

100

100

350

100

-

500

200

20

400

-

' Potilaalle saman vuorokauden aikana annettava aktiivisuus yhteensä.
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2.7 Sädehoito

Yleistä

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 Kan-
sainvälisen säteily-yksiköiden ja mittausten toi-
mikunnan (ICRU) antamien suositusten mukaan
hoitoannoksen epävarmuus ei saisi keskimäärin
olla suurempi kuin 5 %. Oikeutus- ja optimointi-
periaatteen toteutumisen valvonnassa päähuomio
on tämän vuoksi kohdistettu niihin seikkoihin,
jotka vaikuttavat potilaan saaman sädehoitoan-
noksen tarkkuuteen eli annoksen oikeaan suuruu-
teen ja oikeaan kohdistumiseen potilaassa.

Sädehoitoannoksen hyvän tarkkuuden varmis-
tamiseksi sädehoitoyksiköiltä on vaadittu hoito-
laitteiden käyttöä koskevat laadunvarmistusohjel-
mat. Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä vuonna
2000 annetussa STM:n asetuksessa säädetään sä-
teilyn käyttäjille monia uusia velvollisuuksia, joi-
den toimeenpano sädehoitoyksiköissä merkitsee
teknisten laadunvarmistusohjelmien lisäksi koko
sädehoitotoiminnan laadunhallinnan tarkastelua.
Käytännössä tämä tarkoittaa laadunhallintastan-
dardien mukaisen laatujärjestelmän perustamis-
ta. Sädehoidon valvonnassa on tämän vuoksi kiin-
nitetty huomiota myös kokonaisvaltaisten säde-
hoidon laatujärjestelmien kehittämiseen sädehoi-
toyksiköissä.

Tarkastukset

Laadunvarmistusohjelmien toimivuutta ja tulok-
sia arvioidaan säännöllisin väliajoin STUKin suo-
rittamien tarkastusten avulla. Vuonna 2000 kaik-
ki sädehoitoyksiköt toteuttivat laadunvarmistus-
ta vaatimusten mukaisesti. Yli vuoden käytössä
olleilla sädehoidon laitteilla oli yksityiskohtainen
STUKin hyväksymä laadunvalvontaohjelma.

Vuonna 2000 tarkastettiin sädehoitoyksiköissä
kaikkiaan 36 laitetta. Tarkastuksista viisi oli uu-
sien laitteiden käyttöönottotarkastuksia. Tarkas-
tusten ja niihin sisältyvien mittausten perusteella
voidaan arvioida hoitohenkilökunnan ja potilaiden

säteilyturvallisuuden sädehoitotoiminnassa säily-
neen hyvänä. Sädehoidon laitteiden (hoitolaitteet
ja sädehoidon simulaattorit) tarkastukset ja ver-
tailumittaukset osoittavat myös hoitoannoksen
tarkkuuteen vaikuttavien toimintojen ja laitteiden
ominaisuuksien yleensä täyttäneen niille asetetut
vaatimukset. Huomautuksia turvajärjestelmien,
sädehoidon laitteiden tai laadunvalvontamenetel-
mien puutteista kirjattiin neljä kappaletta. Hoito-
laitteiden tuottaman annoksen vertailumittauk-
sissa saatiin elektronisäteilyllä kaksi toimenpide-
rajan (2 %) ylittävää tulosta. Annossuunnittelu-
laitteistoja tarkastettiin 13 kpl ja niissä toimenpi-
deraja (5 %) ei ylittynyt. Hoitoannoksen tarkkuu-
den perusteella voidaan oikeutus-ja optimointipe-
riaatteen toteutumista sädehoidossa pitää hy-
vänä.

Laatujärjestelmien kehittäminen

STUKin koolle kutsuman sädehoidon asiantunti-
jatyöryhmän työn tuloksena valmistunut opas sä-
dehoidon laatujärjestelmien perustamisesta muo-
kattiin saadun palautteen perusteella lopulliseen
muotoonsa ja julkaistiin. Oppaassa kuvataan
sädehoitotoiminnan kattavan laatujärjestelmän
perusteet ja periaatteet sekä annetaan käytännön
ohjeita ja esimerkkejä sädehoidon laatujärjestel-
män toteuttamiseksi. Opas perustuu ESTROn
(European Society for Therapeutic Radiology and
Oncology) suositukseen ja edustaa täten ISO 9000
-sarjan laatustandardeihin pohjautuvaa, mutta
sädehoidon sovellutuksiin muokattua ohjeistoa.

Sädehoitoyksiköiden ylilääkäreille tehdyn ky-
selyn perusteella arvioitiin sädehoitoyksiköiden
suunnitelmia laatujärjestelmien luomiseksi ja
käyttöönottamiseksi. Tilanteesta laadittu yhteen-
veto toimitettiin tiedoksi STM:lle.

Sädehoitoyksiköt kokevat laatujärjestelmien
perustamisen tarpeelliseksi ja välttämättömäksi,
ja motivaatio niiden toteuttamiseen on hyvä. Laa-
tujärjestelmän kehittäminen on aloitettu kaikissa
sädehoitoyksiköissä, mutta yksiköt ovat kehitys-
työssään hyvin eri vaiheissa. Vain yhdessä säde-
hoitoyksikössä on valmis laatujärjestelmä, osana
koko sairaalan ja sairaanhoitopiirin laatujärjes-
telmää, ja järjestelmällä on myös Suomen Stan-
dardisoimisliiton (SFS) sertifiointi. Kolmessa
muussa yksikössä laatujärjestelmän arvioidaan
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valmistuvan seuraavan kahden vuoden kuluessa,
kun taas muissa viidessä sädehoitoyksikössä työ
on vasta alkuvaiheessa. Useimmissa yksiköissä
laatujärjestelmän kehittämisellä ei ole selvää kyt-
kentää sairaalan tai sairaanhoitopiirin vastaa-
vaan työhön, vaan kehitys on tapahtunut itsenäi-
sinä projekteina. Toimeenpanon pääongelmaksi
ovat osoittautuneet riittämättömät henkilöresurs-
sit, joita ylikuormitetuissa sädehoitoyksiköissä ei
ole voitu osoittaa ilman ylimääräistä rahoitusta.
Ongelmana on ollut myös tarvittavan laatukoulu-
tuksen järjestäminen, toisaalta siitä aiheutuvat
kustannukset, toisaalta sopivan asiantuntijakou-
lutuksen löytäminen.

Tutkimus

Boorineutronikaappaussädehoidon (BNCT) dosi-
metriaan liittyvässä, osaksi EU:n rahoittamassa
tutkimuksessa (A Code of Practice for Dosimetry
of Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) in Eu-
rope) tavoitteena on eurooppalaisen mittaussuosi-
tuksen laatiminen ja julkaiseminen BNCT-säde-
hoidon dosimetrian yhtenäistämiseksi. STUKin
vastuut ja velvoitteet projektissa liittyvät lähinnä
metrologisesti hyväksyttävän annosmittausmene-
telmän perustamiseen eurooppalaiseen BNCT-
dosimetrian ohjeistoon sekä koko ohjeiston saat-
tamiseen julkaisukelpoiseen muotoon. Projekti on
jatkunut mittausmenetelmiä koskevan testaus- ja
vertailuohjelman suunnittelulla, johon liittyen
STUKin käyttöön hankittiin muun muassa mikro-
dosimetrialaitteisto. Eurooppalaisen ohjeiston on
tarkoitus valmistua vuonna 2002.

Kotimainen yhteistyö ja koulutus

Vuonna 2000 STUK järjesti seuraavat sädehoidon
valvontaa koskevat koulutus- ja neuvottelutilai-
suudet:
• Sädehoitofyysikoille järjestettiin vuotuiset

neuvottelupäivät Naantalissa. Neuvottelupäi-
vien pääaiheina olivat EU-direktiivien toi-
meenpanoon liittyvät lainsäädännön muutok-
set, sädehoidon laatujärjestelmiä koskevat
asiat sekä sairaalafyysikoiden koulutusasiat.
Lisäksi käsiteltiin sädehoidon valvontaan liit-
tyviä STUKin tutkimusprojekteja.

• Yhdessä Tampereen yliopistollisen sairaalan

kanssa järjestettiin sädehoidon dosimetrian
neuvottelupäivät 25.-26.10.2000 Tampereella.
Pääaiheena olivat sädehoidon laitteiden kalib-
rointiin ja laadunvalvontaan liittyvät mittauk-
set. Päiville osallistui lähinnä koulutuksessa
olevia fyysikoita.

Kansainvälinen yhteistyö

STUK osallistuu ICRUn raporttikomitean työhön,
jonka tarkoituksena on beetasädehoidon dosimet-
riaa koskevan suosituksen valmistelu. Raportti-
komitean valmisteleman raporttiluonnoksen
käsittely jatkui ulkopuolisten asiantuntijoiden
lausuntokierroksella. Raportin arvioidaan valmis-
tuvan vuonna 2001. Lisäksi STUKin edustaja on
jäsenenä IEC:n (International Electrotechnical
Commission) SC 62C -komitean standardisoimis-
työryhmässä WG 1.

STUKin asiantuntija osallistui ESTROn fysii-
kan komitean työhön sekä ESTROn EU:n tuella
perustamaan työryhmään sädehoidon vertailu-
mittausten kehittämiseksi. ESTROn ohjelman
mukaiset vertailumittaukset toimeenpantiin lähes
kaikissa Suomen sädehoitoyksiköissä. Tulosten
tarkastelu siirtyy vuoteen 2001.

Vuonna 2000 STUKin asiantuntijat vierailivat
Tallinnan sädehoitokeskuksessa antamassa asian-
tuntija-apua tykösädehoidon laitteiden kalibroin-
nissa ja osallistuivat IAEA:n nimeäminä asian-
tuntijoina Liettuan sädehoitoklinikoiden tarkas-
tuksiin.

2.8 Annostarkkailu

Yleistä

Säteilylain mukaan toiminnan harjoittajan on jär-
jestettävä säteilytyötä tekeville henkilöille sätei-
lyaltistuksen seuranta. Seurannan on oltava hen-
kilökohtaista (annostarkkailu) säteilytyöluokassa
A. Usein myös säteilytyöluokkaan B kuuluvien
henkilöiden altistuksen seuranta on tarkoituksen-
mukaisuussyistä järjestetty annostarkkailuna.
Säteilytyöluokkaan A kuuluu työ, jossa vuosittai-
nen efektiivinen annos on tai voi olla suurempi
kuin 6 mSv tai silmän mykiön, ihon, käsien tai
jalkojen ekvivalenttiannos suurempi kuin 3/10
niille säädetyistä annosrajoista. Kaikki muu sätei-
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lytyö kuuluu luokkaan B.
STUK pitää säteilylain (muutos 1142/1998)

34 §:n mukaisesti annosrekisteriä säteilytyössä
toimivien työntekijöiden säteilyaltistuksesta.
Annosrekisteriin kirjataan annostarkkailussa ole-
vien työntekijöiden altistustiedot. Rekisteriin
lähettävät tietoja ydinvoimalaitokset ja STUKin
annosmittauspalvelu. Lisäksi tietoja tallennetaan
ulkomailla työskennelleiden henkilöiden sätei-
lyaltistuksen seuranta-asiakirjoista ja Ruotsin
annosrekisteristä saaduista raporteista.

Työntekijöiden ulkoisesta säteilystä saamat
annokset mitataan henkilökohtaisilla annosmitta-
reilla. Mittaustulokset ilmoitetaan suureina syvä-
annos Hp(10) ja pinta-annos Hp(0,07), jotka ovat
efektiivisen annoksen ja ihon ekvivalenttiannok-
sen likiarvoja. Jos syväannos tai pinta-annos on
suuri, selvitetään altistustilanne ja arvioidaan
henkilön efektiivinen annos tai ihon ekvivalentti-
annos. Pienin rekisteriin kirjattava annos (kir-
jauskynnys) syväannoksella on ydinvoimalaitok-
sissa työskenteleville 0,1 mSv/kk ja muille
0,1 mSv/kk tai 0,3 mSv/3 kk mittausjakson pituu-
desta riippuen. Pinta-annoksen kirjauskynnys on
vastaavasti joko 2 mSv/kk tai 6 mSv/3 kk.

Työntekijöiden sisäisestä säteilystä saamat
annokset määritetään eritenäytteistä tai koko-
kehomittauslaitteistolla tehdyistä kehon aktiivi-
suusmittauksista. Mitatusta aktiivisuudesta las-
ketaan työntekijän efektiivinen annos, joka tal-
lennetaan annosrekisteriin.

EU:n alueelle säteilytyöhön lähtevät, työluok-
kaan A kuuluvat työntekijät tarvitsevat säteily-
passin. Säteilypassi koostuu STUKin antamasta
säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjasta (ote an-
nosrekisteristä) ja terveystarkkailusta vastaavan
lääkärin antamasta todistuksesta. Seuranta-asia-
kirja on esitettävä ulkomaiselle toiminnan har-
joittajalle, joka merkitsee siihen säteilytyön kes-
toa, säteilyaltistusta ja mahdollista terveystarkas-
tusta koskevat tiedot. Kun ulkomailla tehty sätei-
lytyö on päättynyt, asiakirja palautetaan STUKil-
le tietojen annosrekisteriin siirtämistä varten.

Annostarkkailu vuonna 2000

Annostarkkailussa vuonna 2000 oli 10 846 työnte-
kijää. Työntekijöiden työsuhteista 46 % on kirjat-

tu säteilytyöluokkaan A ja 41 % säteilytyöluok-
kaan B. Luokitusta ei ole ilmoitettu 13 %:ssa työ-
suhteista.

Työntekijöiden lukumäärä toimialoittain on
esitetty taulukossa XX. Seurannassa olevien työ-
paikkojen lukumäärä oli 1 171. Työntekijöistä
2 976:11a (27 %) oli kirjauskynnyksen ylittävä
annos. Annosrekisteriin kirjattujen annosten sum-
ma (eli kokonaisannos) oli 6,5 Sv, josta ydinvoima-
laitostyöntekijöiden (suomalaisilla ja ulkomaisilla
ydinvoimalaitoksilla työskentelevät suomalaiset
sekä suomalaisilla laitoksilla työskentelevät ulko-
maalaiset) osuus oli 4,4 Sv (68 %) (taulukko XXI).
Taulukossa XXII on esitetty annostarkkailussa
olleiden työntekijöiden lukumäärät eräissä työn-
tekijäryhmissä sekä näiden ryhmien kokonais- ja
keskiarvoannokset vuonna 2000.

Suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla työskente-
levien työntekijöiden kokonaisannos oli 4,0 Sv.
Tästä 3,3 Sv kirjattiin ulkopuolisille työntekijöille
ja 0,7 Sv voimalaitosten omille, vakituisille työn-
tekijöille. Suomen ydinvoimalaitoksilla työskente-
li annostarkkailussa olleita vakituisia työntekijöi-
tä 869, joista 474:llä oli kirjauskynnyksen ylittävä
annos. Ulkopuolisia työntekijöitä oli noin 1 960,
joista noin 1 310:llä oli kirjauskynnyksen ylittävä
annos. Sisäisestä säteilyaltistuksesta aiheutuvia,
yli 0,1 mSv.n ylittäviä annoksia oli 9 ydinvoima-
laitostyöntekijällä. Sisäisestä altistuksesta aiheu-
tuva yhteenlaskettu annos oli 1,2 mSv.

Vuonna 2000 ei ollut yhtään tapausta, jossa
efektiivinen annos olisi ylittänyt yksittäisen vuo-
den vuosiannosrajan 50 mSv. Vuosina 1996-2000
ei ollut myöskään yhtään tapausta, jossa efektiivi-
nen annos olisi ylittänyt viiden vuoden annosra-
jan 100 mSv.

Suurin henkilökohtainen syväannos vuonna
2000 oli 46 mSv. Se mitattiin sairaalassa työsken-
nelleellä radiologilla. Efektiivisen annoksen vuo-
siannosraja ei suojaimien käytön ansiosta kuiten-
kaan ylittynyt. Suurin efektiivinen annos viiden
vuoden jaksolla 1996-2000 oli 93 mSv. Altistunut
henkilö työskenteli ydinvoimalaitoksessa siivous-
tehtävissä.

Annosrekisteristä annettiin 58 säteilyaltistuk-
sen seuranta-asiakirjaa vuonna 2000.
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Taulukko XX Annostarkkailussa vuonna 2000 olleiden työntekijöiden lukumäärä toimialoittain annoksen
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

4 820

162

424

38

29

11

5 484

Eläin-
lääkintä

256

10

21

5

0

0

292

Teollisuus

889

33

105

4

1

0

1032

Tutkimus

1218

8

24

3

2

0

1255

Ydin-
energian
käyttö

1 3908"1

237

1016

195

77

0

2 915

Yhteensä'

8 480

432

1566

246

111

11

10 846

' 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.

"] 1 050 työntekijällä alle 0,1 mSv.

Taulukko XXI. Toimialakohtaiset kokonaisannokset annostarkkailussa vuonna 2000.

Toimiala

Terveydenhuolto

Eläinlääkintä

Teollisuus

Tutkimus

Ydinenergian käyttö

Yhteensä

Kokonaisannos (Sv)

1,74

0,07

0,22

0,10

4,40

6,53
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Taulukko XXII. Eräiden työntekijäryhmien annostietoja vuodelta 2000.

Työntekij äryhmä

Radiologit

Toimenpideradiologit

Kardiologit

Kirurgit

Röntgenhoitaj at

Teollisuuskuvaajat

Tutkijat

Ydinvoimalaitoksissa
työskentelevät

• mekaaniset työt

• aineenkoetus
• käyttöhenkilökunta

• siivous

• eristetyöt

• säteilysuojelu

Työntekij öiden
lukumäärä (kpl)

594

25

114

222

2 475

380

941

758

233

218

215

96

75

Kokonais-
annos(Sv)

0,61

0,18

0,44

0,05

0,20

0,11

0,04

1,25
0,49
0,13

0,55

0,49
0,24

Annosten
keskiarvo (mSv)

Kirjaus-
kynnyksen
ylittäneet
työntekijät

2,4

8,0

4,9

1,6

0,7

0,8

1,5

2,2

2,5

1,0

3,6

5,8

3,5

Kaikki
annostarkkai-
lussa olleet
työntekijät

1,0

7,4

3,9

0,2

0,1

0,3

0,0

1,7

2,1
0,6

2,5

5,1

3,5

Suurin
annos (mSv)

46,2

41,7

24,4

13,5

6,0

4,8

8,6

17,1
14,8

4,6

18,0
18,4
14,2

Kirjauskynnys ydinvoimalaitoksissa työskenteleville on 0,1 mSv/kk ja muille 0,1 mSv/kk tai 0,3 mSv/3 kk
mittausjakson pituudesta riippuen.

Annostarkkailu vuosina 1991-2000

Annostietoja on seurattu ja koottu rekisteriin yli
30 vuoden ajan. Annostietojen keskitetyn valvon-
nan päätarkoitus on turvallisuuden varmistami-
nen sekä työntekij äkohtaisesti että käyttöpaikka-
kohtaisesti.

Taulukoissa XXIII-XXIV on yhteenveto annos-
tarkkailussa olleiden työntekijöiden määrästä ja
annoksista toimialoittain vuosina 1991-2000**.
Ydinenergian käytön toimialalla mukana ovat
suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla työskentelevät
henkilöt.

Taulukoissa XXIII-XXIV ja taulukossa XXV esitetyt tiedot
voivat hieman poiketa aiemmin raportoiduista. Tämä joh-
tuu siitä, että STUKin annosrekisteriin on ilmoitettu tieto-
ja vielä vuotuisen raportointiajankohdan jälkeenkin. Annos-
rekisteriin ilmoitettuja työnlaatukoodeja on myös täyden-
netty ja tarkistettu tarvittaessa.
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Taulukko XXIII. Annostarkkailussa olleiden työntekijöiden lukumäärä toimialoittain vuosina 1991-
2000.

Vuosi

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Työntekijöiden lukumäärä toimialoittain (kpl)

Terveyden-
huolto

6 155

5 970

5 556

5 384

5 381

5 523

5 594

5 542

5 425

5 484

Eläin-
lääkintä

165

199

217

233

294

271

272

293

278

292

Teollisuus

1 124

1076

1010

1080

1188

1209

1234

1201

1125

1032

Vain kirjauskynnyksen ylittäneiden työntekijöiden määrä,
tiedot myös niistä ydinvoimalaitosten työntekijöistä, joiden

Tutkimus

1340

1433

1398

1457

1470

1516

1499

1409

1378

1255

Ydinenergian
käyttö

2 1478)

3 377

2 902

3 062

2 555

3 306

3 138

3 346

2 403

2 826

Yhteensä

10 824

11901

10 957

11093

10 775

11675

11673

11650

10 502

10 757

Vuodesta 1992 lähtien rekisteriin on tallennettu
annokset ovat olleet alle kirjauskynnyksen.

Taulukko XXTV. Annostarkkailussa olleiden työntekijöiden kokonaisannokset toimialoittain vuosina
1991-2000.

Vuosi

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Yhteensä

Kokonaisannokset toimialoittain (Sv)

Terveyden-
huolto

1,16

1,23

1,35

1,82

2,02

2,08

2,08

2,17

1,71

1,74

17,36

Eläin-
lääkintä

0,07

0,05

0,05

0,05

0,06

0,07

0,05

0,07

0,04

0,07

0,58

Teollisuus

0,13

0,14

0,18 •

0,17

0,18

0,18

0,23

0,22

0,15

0,22

1,80

Tutkimus

0,21

0,24

0,21

0,20

0,14

0,14

0,11

0,10

0,07

0,10

1,52

Ydinenergian
käyttö

3,08

5,69

3,79

4,74

2,24

4,32

2,81

4,14

2,30

3,99

37,10

Yhteensä

4,65

7,35

5,58

6,98

4,64

6,79

5,28

6,70

4,27

6,12

58,36
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Annostarkkailussa tapahtuneita muutoksia

Kymmenen viime vuoden aikana annostarkkailus-
sa on tapahtunut seuraavia muutoksia:
• Vuoden 1992 alussa astuivat voimaan uudet

annosrajat, ja myös luonnonsäteilystä aiheutu-
vaa työperäistä altistusta ryhdyttiin valvo-
maan. Muutokset johtuivat laajamittaisesta
säteilylainsäädännön uudistuksesta, jossa oli
huomioitu Kansainvälisen säteilysuojelutoimi-
kunnan (ICRP) uusimmat suositukset.

• Vuonna 1993 STUKin annosmittauspalvelu
ryhtyi vaihtamaan ulkoisen säteilyn henkilö-
annosmittareita termoloisteannosmittareihin.
Vanhoista filmiannosmittareista luovuttiin
kokonaan vuoden 1995 aikana. Muutoksen
seurauksena henkilöannosten mittaustark-
kuus parani.

• Vuoden 1996 alusta alkaen STUKin annosmit-
tarit on kalibroitu ICRP:n suosittamiin mit-
taussuureisiin syväannos Hp(10) ja pinta-annos
Hp(0,07) (tarkemmin henkilöannosekvivalentti
10 mm:n ja 0,07 mm:n syvyydellä kudoksessa).
Nämä mittaussuureet antavat paremman liki-
arvon efektiiviselle annokselle ja ihon ekviva-
lenttiannokselle kuin aikaisemmat mittaus-
suureet. Aiemmin filmiannosmittarit kalib-
roitiin suureeseen annosekvivalentti. Efektii-
vistä annosta ja ihon ekvivalenttiannosta vas-
taavia annoksia kutsuttiin kokokehoannoksek-
si ja ihoannokseksi. Ihoannoksella tarkoitettiin
annosekvivalenttia ihon pinnalla pehmeälle
röntgensäteilylle ja beetasäteilylle.

• Suomen liityttyä EU:hun vuonna 1995 otettiin
käyttöön niin sanottu säteilypassi. Asiasta sää-
dettiin säteilyasetuksen muutoksessa (1598/
1994), jonka taustalla oli direktiivi "Ulkopuo-
listen työntekijöiden suojelusta työskentelyn
aikaisen ionisoivan säteilyn vaaroilta valvon-
ta-alueella" (90/641/Euratom).

• Vuonna 1998 STUKin annosrekisterin tietojär-
jestelmät uusittiin. Samassa yhteydessä
STUKin henkilöannosten mittauspalvelulle
luotiin oma, annosrekisteristä riippumaton tie-
tojärjestelmä. Kirjauskynnys muutettiin mit-

tausjaksosta riippuvaksi (esimerkiksi syvä-
annoksella 0,1 mSv/kk tai 0,3 mSv/3 kk).

• Vuonna 1999 annosrekisteriin ryhdyttiin kir-
jaamaan tieto työntekijän säteilytyön luokasta.
Luokituksesta säädettiin säteilylain muutok-
sessa (1142/1998) ja säteilyasetuksen muutok-
sessa (1143/1998). Lain ja asetuksen muutok-
sen taustalla oli vuonna 1996 julkaistu työnte-
kijöiden ja väestön säteilyaltistusta koskeva
EU-direktiivi (96/29/Euratom). Annostarkkai-
lun mittausjaksot muutettiin samalla siten,
että säteilytyöluokassa A mittausjakso on 4
viikkoa ja säteilytyöluokassa B 12 viikkoa.
Ydinvoimalaitoksilla mittausjakso on 1 kuu-
kausi säteilytyöluokasta riippumatta.

• Vuonna 2000 STUKin annosmittauspalvelu
hankki standardin SFS-EN 45001 ja ohjeen
ISO/IEC Guide 25 vaatimusten mukaisen
akkreditoinnin. Akkreditoinnin myönsi Mitta-
tekniikan keskuksen akkreditointipalvelu
(FINAS).

Syöpäriski

Säteilyn aiheuttaman syöpäkuoleman laskennal-
linen riski työikäisellä väestöllä on ICRP:n
arvion*' mukaan 4 % yhden sievertin suuruista
efektiivistä annosta kohden. Jos lasketaan
mukaan kaikki syöpätapaukset (myös ei-kuole-
maan johtavat), riski on noin kaksinkertainen.

Efektiivinen annos kuvaa ihmisen eri elimiin
tai kudoksiin kohdistuneiden säteilyannosten ter-
veydellistä kokonaishaittaa. Säteilytyössä henki-
lökohtaisilla annosmittareilla mitatusta syväan-
noksesta voidaan arvioida työntekijän efektiivinen
annos. Käytännössä syväannos on hyvä ylälikiar-
vo työntekijän efektiiviselle annokselle. Poikkeuk-
sena tästä ovat röntgentutkimukset, koska tutki-
musta tekevien työntekijöiden annokset mitataan
säteilyltä hyvin suojaavan lyijykumiesiliinan pääl-
tä. Tämän vuoksi terveydenhuollossa ja eläinlää-
kinnässä röntgensäteilylle altistuvien työntekijöi-
den syväannokset ovat 10...60 kertaa suurempia
kuin heidän efektiiviset annoksensa.

1990 Recommendations of the International Commission
on Radiological Protection. ICRP Publication 60. Interna-
tional Commission on Radiological Protection (ICRP), 1991.
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Taulukossa XXV on esitetty yhteenveto vuosi-
na 1991-2000 annostarkkailussa olleiden työnte-
kijöiden työperäisestä säteilyaltistuksesta ja arvio
siitä aiheutuvien, kuolemaan johtavien syöpäta-
pausten määrästä (ks. alahuomautus sivulla 30).
Terveydenhuollossa on eritelty röntgensäteilylle
altistuneet työntekijät toimialan muista altistu-
neista työntekijöistä, koska heidän annoksensa
eivät edellä mainitusta syystä ole suoraan efektii-
visen annoksen likiarvoja. Röntgensäteilylle ter-
veydenhuollossa ja eläinlääkinnässä altistuneiden

työntekijöiden yhteenlaskettu efektiivinen annos
on arvioitu jakamalla yhteenlaskettu syväannos
30:llä.

Kymmenen viime vuoden aikana annostark-
kailussa on ollut noin 27 000 työntekijää. Arvio
heidän yhteenlasketusta efektiivisestä annokses-
taan on 42,6 Sv. Tästä säteilyaltistuksesta aiheu-
tuu laskennallisesti noin kaksi kuolemaan johta-
vaa syöpää. Tätä ei voi erottaa syövistä, jotka syn-
tyvät muista syistä. Syöpä aiheuttaa vuosittain
noin 20 % kaikista kuolemista Suomessa.

Taulukko XXV. Vuosina 1991-2000 annostarkkailussa olleiden työntekijöiden yhteenlasketusta efektii-
visestä annoksesta arvioitu kuolemaan johtavien syöpätapausten määrä toimialoittain.

Toimiala

Terveydenhuolto

• röntgensäteilylle altistuneet

• muut

Eläinlääkintä

• röntgensäteilylle altistuneet

• muut

Teollisuus

Tutkimus

Ydinenergian käyttö

Yhteensä

Työntekijöiden
lukumäärä

(kpl)

8 466

2 082

589

19

2 376

3 966

9 418

26 916

Yhteenlaskettu
efektiivinen annos

(Sv)

0,52

1,65

0,02

0,01

1,80

1,52

37,10

42,62

Laskennallisten
syöpäkuolemien
määrä (kpl)

0,021

0,066

0,001

0,000

0,072

0,061

1,484

1,705
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3 lONISOIMATTOMAN SÄTEILYN KÄYTTÖ

3.1 Valvontatoiminta

STUK valvoo ionisoimatonta säteilyä aikaansaa-
via laitteita ja näiden laitteiden käyttöä ionisoi-
mattoman säteilyn valvonnasta säädetyn asetuk-
sen (1306/1993) mukaisesti. Valvonnan edellyttä-
miä tarkastuksia tehdään solariumlaitteiden, ylei-
söesityksissä käytettävien suurtehoisten laserlait-
teiden, suurtaajuuskuumentimien ja mikroaalto-
kuumentimien käyttöpaikoilla sekä matkapuheli-
mien tukiasemilla.

Vuonna 1998 STUK teki STM:lle esityksen
ionisoimattoman säteilyn altistuksen enimmäisar-
voja koskevan päätöksen uudistamiseksi. Tämän
säädöksen valmistelua jatkettiin vuonna 2000,
koska esitys ei tyydyttänyt kauppa-ja teollisuus-
ministeriötä (KTM) eikä voimansiirtoyhtiöitä. Esi-
tystä muokattiin ohjeellisempaan suuntaan EU:n
neuvoston vuonna 1999 antaman suosituksen
(1999/519/ETY) mukaisesti. EU:n suositus koskee
väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen
rajoittamista.

Valvontaan liittyviä tarkastuksia ja säteilymit-
tauksia tehtiin vuonna 2000 UV-säteilyä tuottavil-
le laitteille 14 kpl ja sähkömagneettista säteilyä
tuottaville 3 kpl. Solariumien markkinavalvontaa
tehostettiin tarkastamalla 20 solariumlaitetta.
Lisäksi annettiin 7 lausuntoa.

Vuonna 2000 tutkittiin ionisoimattoman sätei-
lyn käytössä kaksi poikkeustapahtumaa, joissa
solariumissa ja UV-valohoidossa oli aiheutunut
haittavaikutuksia liiallisesta UV-säteilystä (ks.
luku 7).

3.2 Tutkimustoiminta

Säteilytysjärjestelmien kehittäminen eläin- ja
soluviljelmätutkimuksia varten

EU:n osaksi rahoittaman CEMFEC-tutkimuksen
tarkoituksena on kehittää Kuopion yliopistolle
900 MHz:n taajuudella toimiva rottien altistus-
laitteisto (in vivo -altistuslaitteisto), jossa suuri
ryhmä koe-eläimiä voidaan altistaa samanaikai-
sesti siten, että kukin eläin voi liikkua vapaasti
häkissään ja eläinten kokokehon SAR on tarkasti
määritetty. Päädyttiin siihen, että altistuskam-
miot (yhdeksän kappaletta) rakennetaan kahdes-
ta pyöreästä levystä, joiden halkaisijat ovat 1,5 m
ja jotka ovat noin 15 cm:n etäisyydellä toisistaan.
Vuoden 2000 aikana laitteiston suunnittelu saa-
tiin päätökseen. Prototyyppi on rakenteilla ja
muut tarvittavat laitteet on hankittu. Projekti on
kuitenkin noin puoli vuotta myöhässä, koska se
osoittautui huomattavasti suunniteltua työlääm-
mäksi.

COST bis -tutkimuksessa (rahoittajana Tekno-
logian kehittämiskeskus (TEKES)) valmistui
uudentyyppinen 900 MHz:n taajuudella toimiva
solualtistuskammio, joka toimitettiin Kuopion yli-
opistolle. Kammio on asetettu vaakasuoraan inku-
baattorin ulkopuolelle, ja tehokkaalla lämmönsää-
döllä huolehditaan, että solujen lämpötila on mik-
roaaltoabsorptiosta huolimatta mahdollisimman
lähellä asetettua lämpötilaa (37 °C). Kammioon
sijoitettujen soluviljelmien SAR-taso määritettiin.
Kammio toimi suunnitellun mukaisesti.
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SAR-mittausmenetelmien kehittäminen
kolmannen sukupolven matkapuhelimille

NAMS-projektin (rahoittajana TEKES) tarkoituk-
sena on parantaa radiopuhelimien SAR-tes-
tausten tarkkuutta. Vuoden 2000 aikana saatiin
projektissa seuraavia tuloksia:
• suunniteltiin 20...450 MHz:n taajuuksilla toi-

miva SAR-mittapäiden kalibrointilaite
• laajennettiin SAR-kalibrointeja 2,0 ja

2,45 GHz:n taajuuksille
• kahdessa laboratorioiden välisessä vertailussa

havaittiin, että STUKin kehittämä SAR-tes-
tauslaitteisto mittaa SAR:n varsin tarkasti
tasofantomissa, mutta anatomisesti pään muo-
toja jäljittelevässä fantomissa tulee suuria vir-
heitä.

Suurilla mikroaaltotaajuuksilla toimivien
multimediaterminaalien säteilyturvallisuus

Euroopan avaruusjärjestön (ESA) tilaamassa
ASTE-projektissa selvitetään satelliittimultime-
dia-antennien säteilyturvallisuutta ja säteilytur-
vallisuustestauksia. Vuoden 2000 aikana laadit-
tiin kirjallisuuskatsaus yli 10 GHz:n taajuus-
alueen turvallisuusnormistosta ja aloitettiin mik-
roaaltosäteilyn biologisia vaikutuksia tällä taa-
juusalueella koskeva kirjallisuustutkimus.
10 GHz:n tehotiheystestauksissa tarvittava mit-
tausanturin liikuttelujärjestelmä suunniteltiin ja
permittiivisyysmittauksia varten selvitettiin SAR-
testauksissa tarvittavan fantomiliuoksen optimi-
koostumus (etanoli-vesiseos).

Muu tutkimustoiminta

• Laajakaistaisia ja pulssimaisia magneettikent-
tiä koskeva tieteellinen artikkeli korjattiin tar-
kastajien kommenttien mukaiseksi. Artikkeli
julkaistiin Health Physics -lehdessä.

• Kuopion yliopistoa autettiin varashälyttimiä
koskevan työsuojelututkimuksen teossa.

• Tampereen aluetyöterveyslaitosta autettiin
metalliteollisuudessa esiintyvien laajakaistais-
ten magneettikenttien altistumistutkimuk-
sessa.

• Solariumlaitteiden käyttöä (kuntaselvitys) kos-
kevan tutkimuksen käsikirjoitus valmistui.
Tutkimus julkaistaan STUKin A-raporttisar-
jassa.

• Magneettitutkimuksia ja niiden turvallisuutta
koskeva raportti ilmestyi Lääkelaitoksen
raporttisarjassa.

3.3 Muu toiminta

Tiedotus ja koulutus

Eräiden kansalaispiirien huoli erityisesti matka-
puhelimien ja niiden tukiasemien sähkömagneet-
tisten kenttien terveysvaikutuksista lisääntyi.
Vuonna 2000 STUKin asiantuntijat antoivat ter-
veysvaikutuksista puhelimitse ja internetin väli-
tyksellä henkilökohtaista neuvontaa. Lehdistölle,
Yleisradiolle ja TVrlle annettiin lukuisia haastat-
teluja asiasta. Päivälehtiin ja ALARA-lehteen kir-
joitettiin kolme artikkelia.

Aloitettiin internet-palvelu, jossa on näkyvillä
touko-syyskuun välisenä aikana UV-indeksi edel-
lisestä vuorokaudesta tarkasteluhetkeen. Indeksi
perustuu tarkasti määritettyyn UV-säteilyn irra-
dianssiin, joka on mitattu STUKin Roihupellon
toimitilan katolla.

Lisäksi vuonna 2000:
• STUK laati STUK tiedottaa -julkaisusarjaan

mikroaaltokuivureitä koskevan ohjeen, joka
sisältää mikroaaltokuivureiden käyttöä koske-
vat turvallisuusvaatimukset.

• STUKin asiantuntijat osallistuivat EU:n work-
shop-kokoukseen, jossa pohdittiin varashälyt-
timien ja muiden vastaavien laitteiden aiheut-
tamien magneettikenttien turvallisuuskysy-
myksiä sekä aloitettiin EU:ta ja sen jäsenvalti-
oita näissä asioissa opastavan dokumentin laa-
dinta.

• STUK piti kaksi UV-säteilyn terveydellisiä vai-
kutuksia käsittelevää koulutustilaisuutta ja
yhden koulutustilaisuuden sähkömagneettis-
ten kenttien vaikutuksista.
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Kansainvälinen yhteistyö

STUKin edustaja osallistui vuonna 2000 seuraa-
viin kansainvälisiin yhteistyökokouksiin ja mit-
tauskampanjoihin:
• ICNIRPin (International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection) pysyvän komi-
tean SC 3 kokous San Antoniossa, jossa val-
misteltiin STUKin aiemmin tekemän ehdotuk-
sen pohjalta lopulliseen muotoonsa laajakais-
taisia ja pulssimaisia magneettikenttiä koske-
va ICNIRPin kannanotto.

• Pohjoismaisen otsonityöryhmän järjestämä
auringon UV-säteilyn radiometrien vertailu.
STUKin tulokset pysyivät hyvin arvioitujen
epävarmuuksien puitteissa verrattuna keski-
määräisiin tuloksiin.

• Pohjoismaisen otsonityöryhmän kokous Köö-
penhaminassa.

• UV-säteilyn mittauksia käsittelevän EU:n
temaattisen verkon kokous Boräsissa.

• UV-indeksiä käsittelevä kansainvälinen work-
shop Munchenissä.

• IEC TC 61 -komitean työryhmän WG 16 ko-
kous Hampurissa, jossa uudistettiin solariu-
mien säteilyturvallisuutta koskevaa standar-
dia IEC 335-2-27.

• Amerikkalaisen standardisoimisjärjestön
IEEE:n SCC 28 -komitean ja sen alakomiteoi-
den SC 3 ja SC 4 kokoukset Munchenissä.

• Biosähkömagnetiikan seuran (BEMS) vuosiko-
kous Munchenissä.

Muuta

Lääkelaitokselle laadittiin suunnitelma UV-hoito-
laitteiden ja solariumien lamppujen vaihdettavuu-
den selvittämiseksi.
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4 LUONNONSATEILY

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 säteilyaltistusta, 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 2000 radonpitoisuuksia mitattiin
yhteensä 59 yrityksen toimitiloissa. Lisäksi teh-
tiin varmistusmittauksia 22 sellaisessa työpaikas-
sa, joissa aikaisempien mittausten perusteella on
epäilty radonpitoisuuden toimenpidearvon ylitty-
vän. Vuoden lopussa STUKin valvontarekisterissä
oli 71 työpaikkaa, joille on annettu kehotus pie-
nentää radonpitoisuutta tai selvittää todellinen
työnaikainen radonpitoisuus jatkuvatoimisella
radonmittalaitteella. Tarkempi työnaikaisen

radonpitoisuuden selvitys tehtiin 35:ssä eri työ-
paikassa (13:n eri työnantajan toimitiloja), joissa
pitkäaikainen mittaus oli osoittanut toimenpide-
arvon ylittyvän. Näistä 10 työpaikassa annettiin
kehotus pienentää radonpitoisuutta, 8:ssa tarvi-
taan lisäselvityksiä ja 17 paikassa selvitys osoitti,
että työnaikainen radonpitoisuus oli toimenpi-
dearvoa pienempi, jolloin muita jatkotoimia ei tar-
vittu.

Radontarkastus tehtiin neljässä kaivoksessa ja
yhdellä maanalaisella louhintatyömaalla. Radon-
pitoisuudet olivat pienempiä kuin 400 Bq-nr3 kai-
kissa muissa paikoissa paitsi Mullikkorämeen
kaivoksessa. Syynä suuriin pitoisuuksiin ovat kal-
liopohjaveden suuri radonpitoisuus ja veden mer-
kittävät vuodot kaivokseen. Radonpitoisuudet oli-
vat eri työtiloissa 1 000...2 000 Bq-nr3. Kaivoksen
toiminta loppui kesällä 2000.

Radonmittalaitteiden 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 XXVI
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 XXVI. Organisaatiot, joiden mittalaitteet on hyväksytty työntekijöiden radonaltistuksen mää-
rittämiseen.

Organisaatio

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

Äänekosken kaupun-
ki

• Tampereen ammat-
tikorkeakoulu

• Janakkalan kunta
• Kymenlaakson

ammattikorkea-
koulu

• Rovaniemen am-
mattikorkeakoulu

• Lahden kaupunki
• Turun teknillinen

oppilaitos

Mittalaite

Alfaj älki-ilmaisimeen
perustuva radonmit-
tauspurkki

Radon-Box 10

• Pylon AB-5 ja
Alpha Guard

• Ionisaatiokammio
. Pylon AB-5

• Pylon AB-5

• Pylon AB-5
• Pylon AB-5

Kalibrointi
voimassa

1.7.2001

31.8.2001

. 27.7.2002
31.12.2002

• 31.12.2000
. 13.4.2001

• 31.12.2001

• 4.4.2002
• 20.6.2001

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.

4.2 Muu luonnonsäteily

STUK teki turvetuhkan radioaktiivisuuden valvo-
miseksi 28 aktiivisuusmittausta. Mittaustulokset
eivät antaneet aihetta erityistoimenpiteisiin tuh-
kan käsittelyssä tai läjittämisessä.

Talousveden radioaktiivisuutta valvotaan ST-
ohjeen 12.3 perusteella. Ohje koskee sellaisten ve-
silaitosten jakamaa vettä, jota enemmän kuin 50
henkilöä tai 10 asuinhuoneistoa käyttää talousve-
tenä. Vuoden 2000 aikana laadittiin tarkastuspöy-
täkirja 29 vesinäytteen aktiivisuusmittauksesta.
Näistä neljässä tapauksessa kehotettiin pienentä-

mään vesissä olevien radioaktiivisten aineiden
määrää. Useimmiten pitoisuusrajojen ylittymisen
syynä oli veden radon. Korjaustoimille asetettiin
vuoden määräaika.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT)
mineraalitekniikan laitokselle Outokummussa
tehtiin tarkastus, jonka tarkoituksena oli selvit-
tää työntekijöille aiheutuvaa altistusta, kun koe-
rikastuksessa oli gabonilaista, luonnon uraania ja
toriumia sisältävää mineraalia. Työntekijöiden
altistuminen todettiin niin vähäiseksi, että erityi-
siä toimia sen rajoittamiseksi ei tarvittu.
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5 MITTANORMAALITOIMINTA

Säteilylain (muutos 1334/1994) 23 §:n mukaan
STUKin tehtävänä on ylläpitää säteilymittausten
luotettavuuden varmistamiseksi tarpeellisia mit-
tanormaaleja. Säteilyllä tarkoitetaan tässä sekä
ionisoivaa että ionisoimatonta säteilyä. Mittanor-
maalitoiminnan tarkoituksena on säteilymittaus-
ten riittävän tarkkuuden ja kansainvälisen ver-
tailukelpoisuuden varmistaminen. Mittanormaa-
lit ovat jäljitettävissä mittayksiköiden määritel-
miin joko suoraan tai kansainvälisesti hyväksytyn
mittanormaalin välityksellä.

5.1 Ionisoiva säteily

Mittanormaalit, jäljitettävyys ja
mittausepävarmuudet

STUKin ionisoivan säteilyn mittanormaalit ovat
ionisaatiokammioita tai säteilylähteitä. Ne ovat
pääosin sekundäärinormaaleita, jotka on kalib-
roitu primäärinormaalien avulla Kansainvälises-
sä paino- ja mittatoimistossa (BIPM) tai Englan-
nin tai Saksan kansallisessa mittanormaalilabo-
ratoriossa (NPL tai PTB). Ionisoivan säteilyn mit-
tanormaalien jäljitettävyyskaavio on esitetty ku-
vassa 5. Kansallisia mittanormaaleja ylläpidetään
suureille ilmakerma, absorboitunut annos, annos-
ekvivalentti, referenssi-ilmakermanopeus ja aktii-
visuuskate. Suureiden mittausepävarmuudet (nk.
laajennettu epävarmuus kattavuuskertoimella 2)
ovat: ilmakerma 1...3 %, absorboitunut annos
3...5%, annosekvivalentti 2... 10 %, referenssi-
ilmakermanopeus 2...3 % ja aktiivisuuskate 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 90Sr/90Y-beetalähteet
• Neutronisäteilyn sekundäärinormaali: AmBe-

neutronilähteet
• Alfa- ja beetasäteilyn pintalähteet: 90Sr/90Y-,

36C1-ja 14C-beetalähteet sekä 241Am-alfalähde.

Mittanormaalien ylläpito

Vuonna 2000 ionisoivan säteilyn mittanormaalit
ylläpidettiin aikaisemmassa laajuudessaan. Mit-
tanormaalien laadunvarmistusmittauksissa (va-
kioisuustesteissä) ei todettu toimenpiderajojen
ylityksiä. IAEA:n suorittamassa vuosittaisessa
TLD-annosvertailussa sädehoidon annostasolla
STUKin tulokset poikkesivat alle 1 %:n IAEA:n
vertailuarvosta. Poikkeamat eivät ylitä IAEA:n
käyttämää hyväksyntärajaa (3,5 %). Taulukossa
XXVII on esitetty STUKin tulokset IAEA:n annos-
vertailuissa vuosina 1990-2000.

STUKin ionisoivan säteilyn mittanormaalitoi-
minnan laatujärjestelmään kuuluvaa ohjeistoa
täydennettiin, tavoitteena yleisimpien kalibrointi-
palvelujen akkreditointi vuonna 2001.
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ILMAKERMA

Vapaailma-ionisaatiokammio

Onteloionisaatiokammio

BIPM
(terapiataso)

NPL
(suojelutaso)

lonisaatiokammiot
NE 2561
NE 2536
NE 2551

ABSORBOITUNUT ANNOS

VETEEN

Kalorimetri

lonisaatiokammio +
onteloionisaatio-
teoria

BIPM IAEA

lonisaatiokammiot
NE 2561
NE 2536

Keithley-elektrometrit
Genrad-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.

en
H
c

CD

O)
H

O

co

Kuva 5. STUKin ionisoivan säteilyn mittanormaalien jäljitettävyyskaavio.
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Taulukko XXVII. STUKin mittaustulosten poikkeamat IAEA:n vertailuarvosta ionisoivan säteilyn mit-
tanormaalitoiminnan TLD-annosvertailuissa sädehoidon annostasolla vuosina 1990-2000.

Vuosi

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Poikkeama (%)

TLD-vertailu
Co-60 -keilassa

-0,2

-0,4

-0,2

-0,0

+ 1,4

+ 0,2

- 1 J

-0 ,5

+ 0,8

+ 0,6

-0,1

TLD-vertailu
kiihdyttimen
fotonisäteilykeilassa

- 0,5 (18 MV)

+ 0,9 (15 MV)

+ 3,2 (10 MV)

- 1,7 (6 MV)

- 0,7 (18 MV)

- 0,2 (6 MV)

+ 0,3 (4 MV)

+ 0,3 (15 MV)

+ 0,4 (18 MV)

+ 1,2 (25 MV)

- 1,1 (4 MV)
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Säteilymittareiden kalibroinnit ja testaukset

Säteilymittareiden kalibrointeja tai testauksia
tehtiin 145 kpl. Henkilökohtaisten annosmittarei-
den säteilytyskertoja oli 65 kpl ja muita säteily-
tyksiä 46 kpl. Kalibroinneista ja testauksista noin
puolet oli STUKin ulkopuolisten asiakkaiden
tilauksia. Kalibrointitodistuksia annettiin 65 kpl,
säteilymittareiden tarkastustodistuksia 13 kpl,
säteilytystodistuksia 23 kpl ja testausraportteja
8 kpl.

Mittanormaali- ja kalibrointilaitteistojen
kehitystyö

Suojelumittareiden kalibrointiin käytetylle moni-
lähde-säteilytyslaitteelle (Revolver) valmisteltiin
ja otettiin käyttöön uusi ilmakermanopeuksien
laskentaohjelma. Diagnostiikkamittareiden kalib-
roinnissa otettiin käyttöön monitorikammion ja
vakioetäisyyden käyttöön perustuva uusi menet-
tely. Tykösädehoitolähteiden kalibroinnissa otet-
tiin koekäyttöön uusi kalibrointimenettely niin
sanotun kaivokammion avulla. Toisen kalibrointi-
radan mittarivaunun sähkötyöt aloitettiin.

Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö

STUK on ionisoivan säteilyn suureiden osalta
jäsenenä IAEA:n ja Maailman terveysjärjestön
(WHO) ylläpitämässä ionisoivan säteilyn mitta-
normaalilaboratorioiden (SSDL-laboratoriot) ver-
kossa ja osallistuu verkon keskuudessa vuosittain
tehtäviin vertailumittauksiin (ks. kohta Mittanor-
maalien ylläpito). Mittanormaalien ylläpitoon liit-
tyen STUKin edustaja toimi vuonna 2000 yhdys-
henkilönä EUROMETin (European Collaboration
on Measurement Standards) ionisoivan säteilyn
ryhmässä. Lisäksi STUKin edustaja on jäsenenä
Metrologian neuvottelukunnassa ja Eurolab-Fin-
land -järjestössä.

STUKin asiantuntija osallistuu ICRUn raport-
tikomitean työhön, jonka tavoitteena on röntgen-
diagnostiikan dosimetriaohjeen valmistelu, ja
säteilymittareiden standardisointityöhön IEC:n
SC 62C -komitean työryhmän WG 3 jäsenenä.
Lisäksi STUKin edustaja toimii Suomen yhdys-
henkilönä IEC:n SC 62C -komitean ja ISOn TC 85

-komitean osalta. Standardiluonnoksista annettiin
vuonna 2000 yhteensä 15 lausuntoa.

Vuonna 2000 STUKin asiantuntija vieraili
IAEArn kustantamana asiantuntijana Minskissä
Valko-Venäjällä tehtävänään SSDL-laboratorion
laatujärjestelmän arviointi. STUKin asiantuntija
vieraili myös Ruotsin akkreditointielimen
(SWEDAC) kutsumana asiantuntijana Ruotsin
säteilysuojelu-instituutin (SSI) kalibrointilabora-
torion auditoinnissa.

STUKin ionisoivan säteilyn laboratorio on huo-
lehtinut tullin henkilöstölle tarkoitettujen
STUKin järjestämien kurssien harjoitusten pitä-
misestä. Kursseja oli vuonna 2000 kolme, joista
kaksi järjestettiin lähialueyhteistyönä Baltian
maiden tullihenkilöstölle ja yksi suomalaisille tul-
livirkailijoille.

5.2 lonisoimaton säteily

STUK ylläpitää viranomaistoiminnalleen tarpeel-
lisia ionisoimattoman säteilyn mittanormaaleja.
Kansallisen tason normaaleja ylläpidetään spekt-
riselle UV-irradianssille sekä voimakkaille sähkö-
jä magneettikentille turvallisuuden kannalta kes-
keisimmillä taajuusalueilla.

Spektrisen UV-irradianssin mittanormaali
(1 kW:n kvartsihalogeenilamput) on jäljitetty suo-
raan USA:n kansallisen mittanormaalilaborato-
rion (NIST) primäärinormaalim ja akkreditoidun
laboratorion (lampun valmistaja) kautta PTB:n
primäärinormaalim vuonna 1995 sekä Teknillisen
korkeakoulun (TKK) mittaustekniikan laborato-
rion primäärinormaaliin vuonna 1998 (ks. kuva
6). TKK:ssa tehty kalibrointi on tarkistettu vuon-
na 1999.

Vuonna 2000 STUK osallistui auringon UV-sä-
teilyn mittausten tarkkuuden parantamista kos-
kevaan tutkimukseen, joka on osa laajaa NPL:n
koordinoimaa SMT-ohjelmaan (standardit, mit-
taukset ja testaukset) kuuluvaa EU-projektia.
STUKin osaprojektin tavoitteena on kehittää yh-
teistyössä TKK:n mittaustekniikan laboratorion
kanssa aurinkoa monitoroiville spektroradiomet-
reille kvartsihalogeenilamppuihin perustuva
kenttäkalibraattori (siirtonormaali), joka on stabi-
loitu puolijohdedetektoreiden avulla ja kalibroitu
TKK:n suodatinradiometrien välityksellä kryogee-
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nista absoluuttiradiometria vastaan. Vuoden 2000
aikana suunniteltiin ja rakennettiin kalibraatto-
rin ensimmäinen prototyyppi. Laboratorio- ja
kenttäoloissa suoritetut testaukset osoittivat, että
laite toimii suunnitellulla tavalla.

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 7.

Vuonna 2000 STUK kalibroi 18 mittaria, joilla
mitataan UV-säteilyä ja 13 mittaria, joilla mita-
taan sähkömagneettisia kenttiä. Lisäksi tehtiin
yksi turvallisuusarviointi.

Vuonna 2000 STUK osallistui EUROMETin
järjestämään pientaajuisen magneettikentän
kalibrointivertailuun. STUKin tuloksen poikkea-
ma vertailuarvosta pysyi arvioidun epävarmuu-
den puitteissa.

Suodatin-
radiometri

I Kryogeeninen
-j absoluutti-
! radiometri

TKK

1 kW: n kvartsi-
halogeenilamppuja

Kalibrointi

Musta
kappale

Terminen
detektori

NIST PTB

Mittayksikön
realisointi

Primääri-
normaalit

Gigahertz-Optik j

v
1 kW: n kvartsi-
halogeeniiamppu
F-434

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

1 kW: n kvartsi- j
halogeenilamppuja j

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

STUKin sekundaari-
normaalit

STUKin työnormaali

Muut mitta-
normaalit

Kuva 6. STUKin UV-säteilyn mittanormaalien jäljitettävyysketjut.
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CD

Ominaisa bsorbtionopeus

Kudosmateriaalilla
täytetty aaltoputki
900 MHz

Magneettikenttä
(50 Hz -1 MHz)

Radiotaajuinen sähkö- ja magneettikenttä

Mittatekniikan
keskuksen
kalibroima
lämpömittari

Silmukka-antenni,
halkaisija 10 cm

TEM-kammio
1 - 300 MHz

Helmholtzin kela

Hewlett Packardin
kalibroima
piirianalysaattori
HP 8752C

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

V

Ilmatäytteinen
aaltoputki
900 MHz

""TR""

—i

> Kalibrointi <

Kalibroidut
antennit
2,45 ja 9 GHz

Torviantenni

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

Mittayksikön
realisointi ja
primääri-
normaalit

Sekundaari-
normaalit

Muut mitta-
normaalit

O

Kuva 7. STUKin sähkö-ja magneettikenttien mittanormaalien jäljitettävyysketjut.
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6 SÄÄDÖKSET JA SÄÄDÖSTYÖ STUKISSA

6.1 Säteilylaki, säteilyasetus ja
ST-ohjeet

Ionisoivan säteilyn käyttöä ja muuta säteilytoi-
mintaa koskevat määräykset on annettu säteily-
laissa (592/1991) ja säteilyasetuksessa (1512/1991)
sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä. Sätei-
lylain ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten noudattamista valvoo STUK, joka
myös ohjaaja valvoo STM:n alaisena säteilyn lää-
ketieteellistä käyttöä. Säteilytoimintaa ja sen tur-
vallisuutta koskevat myös Suomen solmimat
säteilyturvallisuusalan kansainväliset sopimukset
ja EY-lainsäädäntö.

Säteilylakia ja säteilyasetusta muutettiin vii-
meksi vuonna 1998, kun säädettiin säteilylain
muutos (1142/1998) ja säteilyasetuksen muutos
(1143/1998). Lisäksi STM antoi vuonna 2000 ase-
tuksen säteilyn lääketieteellisestä käytöstä (423/
2000). STUK osallistui näiden kaikkien säädösten
valmisteluun.

Säteilylain 70 §:n perusteella STUK antaa
säteilylain mukaisen turvallisuustason toteutta-
mista koskevia yleisiä ohjeita eli ST-ohjeita. ST-
ohjeissa täsmennetään säteilylainsäädännössä
esitettyjä määräyksiä sekä otetaan huomioon EY-
säädökset ja kansainväliset suositukset. Säteily-
toiminnan turvallisuuteen liittyviä hyviä käytän-
töjä ja opastusta turvalliseen työskentelyyn anne-
taan STUK tiedottaa -oppaissa.

ST-ohjeita arvioidaan ja muutetaan kansainvä-
linen kehitys huomioon ottaen siten, että turvalli-
suusvaatimukset ovat ajan tasalla. ST-ohjeen
asiasisältö ja voimassaolon jatkuminen tarkiste-
taan viimeistään viiden vuoden kuluttua ohjeen
vahvistamisesta. Jos ohjeen asiasisältöön ei ole
muutostarvetta, ohje voi olla voimassa enintään
kymmenen vuotta.

ST-ohjeet valmistellaan STUKissa työryhmis-
sä, joihin voidaan tarvittaessa kutsua myös
STUKin ulkopuolisia henkilöitä. Ohjeluonnoksista
pyydetään STUKin sisäiset lausunnot ja luonnok-
set lähetetään lausunnolle myös ulkopuolisille
asiantuntijoille ja sidosryhmille. Tarvittaessa pyy-
detään kannanottoa myös säteilyturvaneuvottelu-
kunnalta.

Jos ST-ohjeessa annetaan direktiivien täytän-
töönpanoa koskevia vaatimuksia tai muutetaan
aikaisemmin annettuja vaatimuksia, ohje toimite-
taan ennen sen vahvistamista tiedoksi EU:n
komissiolle. Jos ST-ohjeessa annetaan tuotteita
koskevia teknisiä määräyksiä, joilla saattaa olla
vaikutusta ulkomaankauppaan, ilmoitetaan ohje
ennen sen vahvistamista valtioneuvoston päätök-
sen (802/1999) mukaisesti myös KTM:lle, joka
ilmoittaa ohjeluonnoksesta komissiolle ja Maail-
man kauppajärjestölle (WTO).

Jos ohjeluonnosta ei ole tarvinnut toimittaa tie-
doksi komissiolle eikä siitä ole tehty ilmoitusta
EU:n ja WT0:n tietojenvaihtojärjestelmiin,
STUKin pääjohtaja vahvistaa ST-ohjeen käyttöön.
Jos luonnos on toimitettu tiedoksi komissiolle tai
siitä on tehty ilmoitus EU:lle ja WTO:lle, odote-
taan kolmen kuukauden määräaika (stand still),
jolloin ohjetta ei saa painaa. Tänä aikana EU:n
komissio sekä EU:n ja WTO:n jäsenmaat voivat
kommentoida luonnosta. Tämän jälkeen kommen-
tit käsitellään ja ohje vahvistetaan.

Vuonna 2000 julkaistiin neljä uutta ST-ohjetta:
• ST 5.4 Säteilylähteiden kauppa
• ST 7.1 Säteilyaltistuksen seuranta
• ST 7.4 Säteilyannosten rekisteröinti
• ST 12.1 Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle

altistavassa toiminnassa.
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6.2 EY-säädökset

Säteilytoimintaa koskevat EY-säädökset on annet-
tu Euroopan atomienergiayhteisön (EURATOM)
perustamissopimuksen 30 artiklan perusteella.
Neuvoston asetukset ovat sinällään jäsenmaita si-
tovia. Direktiivien säädökset on saatettava kan-
salliseen lainsäädäntöön. STUK toimii Euratom-
sopimuksen säteilydirektiivien (BSS ja MED) toi-
mivaltaisena viranomaisena.

Radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenmai-
den välillä on annettu asetus (Euratom) N:o 1493/
93. Tämän perusteella STUK lähettää toimivaltai-
sena viranomaisena toisen EU-maan umpilähteen
tai radioaktiivisen jätteen lähettäjälle vahvistuk-
sen siitä, että vastaanottaja Suomessa täyttää
BSS-direktiivin mukaisesti täytäntöönpannut
kansalliset säädökset. Tämän lisäksi STUK ottaa
vastaan ja käsittelee lähettäjien neljännesvuosit-
tain toimittamat tiedot kaikista umpilähteiden tai
radioaktiivisen jätteen siirroista Suomeen.

Työntekijöiden ja väestön säteilyturvallisuutta
koskevat EY-säädökset on annettu direktiivissä
96/29/Euratom (BSS) ja siinä olevia säteilyn lää-
ketieteellistä käyttöä koskevia säädöksiä on täy-
dennetty direktiivillä 97/43/Euratom (MED). Näi-
den direktiivien säädökset on saatettu Suomen
lainsäädäntöön kohdassa 6.1 mainituilla säteily-
lain muutoksella, säteilyasetuksen muutoksella ja
STM:n asetuksella. Vuonna 2000 julkaistuista ST-
ohjeista ST 7.1, ST 7.4 ja ST 12.1 olivat viimeiset
BSS-direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät ST-oh-
jeet, mutta MED-direktiivin täytäntöönpanoon
liittyen STM:n asetuksessa STUKin tehtäviksi
määrättyjen asioiden valmistelu on vielä käyn-
nissä.

EU:n komissiolle on toimitettava tiedoksi työn-
tekijöiden, terveystarkkailusta vastaavien lääkä-
reiden, muiden lääkäreiden, hammaslääkäreiden,
avustavien henkilöiden ja säteilyasiantuntijoiden
(qualified experts) koulutusohjelmat (komission
suositus 91/444/Euratom). Työntekijöiden säteily-
suojelukoulutusta koskevan ST-ohjeen valmistelu
ja säteilyn käyttöorganisaatioon kuuluvien työn-
tekijäryhmien säteilysuojelukoulutuksen sisällön
määrittely ovat käynnissä (Euratom-sopimuksen
33 artikla).

Tuotteita koskevat EY-säädökset annetaan tuo-
tedirektiiveissä, jotka annetaan Euroopan talous-
yhteisön (ETY) perustamissopimuksen perus-
teella. Terveydenhuollon laitteiden - myös säteily-
laitteiden - oleelliset turvallisuusvaatimukset on
annettu Lääkintälaitedirektiivissä 93/42/ETY.
Direktiivi on pantu täytäntöön Suomessa lailla ja
asetuksella terveydenhuollon laitteista ja tarvik-
keista (1505/1994 ja 1506/1994). Terveydenhuol-
lon laitteiden turvallisuutta, valmistusta ja mark-
kinoille saattamista valvoo Lääkelaitos.

Osallistuminen EY-säädösten valmisteluun

STUK osallistuu EY-säädösten ja kansainvälisten
suositusten valmisteluun toimimalla säädöksiä ja
suosituksia valmistelevissa työryhmissä. EU-ta-
solla erityinen merkitys on työskentelyllä niin
sanotussa Artikla 31 -asiantuntijaryhmässä (ja
sen alaryhmissä), joka valmistelee yhdessä EU:n
komission kanssa esitykset EU:n neuvostolle
säteilytoimintaa koskeviksi uusiksi EY-säädöksik-
si. STUKin edustaja osallistuu tarpeen mukaan ja
erikseen pyydettäessä Suomen edustajana myös
neuvoston Atomic Questions Group -ryhmän työ-
hön (virkamiestason käsittely), kun asialistalla on
säteilysuojelua koskevia kysymyksiä, erityisesti
uusia säädöksiä. Tarpeen mukaan osallistutaan
myös IAEA:n kokouksiin, joissa valmistellaan
säteilytoimintaa ja sen valvontaa koskevia suosi-
tuksia.

EY-säädöksiin liittyvä standardisointityö

EU-käytännön mukaisesti tuotteiden hyväksyttä-
vyys osoitetaan tuotteeseen kiinnitettävällä CE-
merkinnällä. Käytännössä direktiivien oleellisten
vaatimusten täyttyminen osoitetaan sillä, että
tuote täyttää kyseiseen direktiiviin liittyvien yh-
denmukaistettujen standardien (EN-standardit)
vaatimukset. Luettelo yhdenmukaistetuista stan-
dardeista julkaistaan Euroopan yhteistöjen viral-
lisessa lehdessä. Säteilylaitteiden tapauksessa yh-
denmukaistettuja standardeja ovat CENELECin
(European Committee for Electrotechnical Stand-
ardization) standardit, jotka käytännössä valmis-
tellaan IEC:ssä.
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STUKin valvontatehtävät liittyvät laitteiden tuksia myös laitteen käytönaikaisille turvallisuus-
käytönaikaiseen turvallisuuteen. Valmistusta kos- tasovaatimuksille. STUK osallistuu IEC:n ja
kevia, laitteiden rakenteeseen ja toimintatapaan CENELECin standardisointityöhön osallistumal-
kohdistuvia vaatimuksia STUK ei voi asettaa, la standardeja valmisteleviin työryhmiin, anta-
Koska on tulkittava, että laitteelta ei käytön aika- maila kommentteja standardiluonnoksiin ja otta-
na voi vaatia turvallisempaa toimintaa kuin lai- maila kantaa Suomen äänestyskäyttäytymiseen
tetta markkinoille hyväksyttäessä, asettavat standardeja hyväksyttäessä.
IEC:n standardien rajat siksi reunaehtoja ja rajoi-
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7 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 tai anastuksesta tai
lähteen joutumisesta muulla tavalla pois turvalli-
suusluvan haltijan hallusta. Ilmoitus on tehtävä
myös muista poikkeavista havainnoista ja tiedois-
ta, joilla on olennaista merkitystä työntekijöiden,
muiden henkilöiden tai ympäristön säteilyturval-
lisuuden kannalta.

Vakavia säteilyonnettomuuksia ei tapahtunut
vuoden 2000 aikana eikä myöskään todettu sellai-
sia tapahtumia, jotka olisivat saattaneet johtaa
säteilyonnettomuuteen. Vuoden aikana STUK kui-
tenkin tutki 13 tapausta, joihin liittyi tai joihin

epäiltiin liittyvän normaalista poikkeava tapahtu-
ma tai tilanne säteilyn käytössä. Tapauksista kuu-
si koski teollisuuden säteilyn käyttöä, yksi sätei-
lyn lääketieteellistä käyttöä, kaksi ionisoimatto-
man säteilyn käyttöä, kaksi valtakunnallista
säteilyvalvontaa ja kaksi kulutustavaroita.

Taulukossa XXVIII on esitetty yhteenvetona
vuoden 2000 aikana tutkitut poikkeustapahtumat
ja niiden syyt sekä toimenpiteet, joihin kunkin
tapahtuman johdosta on ryhdytty. Tapausselos-
tusten tarkoituksena on kiinnittää säteilyn käyt-
täjien huomiota säteilylähteiden käyttöön liitty-
vään potentiaaliseen vaaraan ja lähteiden ja nii-
den merkintöjen asialliseen käyttöön sekä tarvit-
taviin ennakkotoimenpiteisiin vastaavanlaisten
poikkeustilanteiden syntymisen estämiseksi.
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Taulukko XXVIII. Tutkitut poikkeustapahtumat säteilyn käytössä vuonna 2000.

Tapahtuma

Tapahtuma 1.

Valimolla viisi työntekijää altistui huolto-
töissä pinnankorkeusmittarin sisältämän
säteilylähteen (700 MBq:n 60Co-lähde)
säteilylle.
Työskentelyaikojen perusteella arvioitu
työntekijöiden suurin mahdollinen efek-
tiivinen annos on noin 0,2 mSv.

Tapahtuma 2.

Kaksi työntekijää altistui lievästi sätei-
lylle työskennellessään säteilylähteen
(370MBq:n 137Cs-lähde) sisältävän pin-
nankorkeusmittarin lähellä.
Työntekijöiden efektiivinen annos on
enintään 0,1 mSv.

Syy

Työntekijät menivät huoltotöiden vuoksi
valimon uuniin sulkematta ensin uunin
pinnankorkeusmittarin säteilylähdettä.

Pinnankorkeusmittari oli irrotettu pol-
tinyksikön kyljestä ja sen suljin oli jätetty
auki niin, että työntekijät työskentelivät
säteilykeilassa.
Tutkimuksissa todettiin, ettei laitteen
käyttäjällä ollut säteilylain 16 §:n mukais-
ta turvallisuuslupaa eikä laitteen maa-
hantuoja ollut lain 28 §:n mukaisesti var-
mistunut laitteen vastaanottajan turvalli-
suusluvasta.

Toimenpiteet

Valimon työohjetta muutettiin siten, että
vastaisuudessa uuniin saa mennä vain
kirjallisella työluvalla, jossa todetaan,
että lähde on suljettu.

STUK antoi tapauksen poliisin tutkitta-
vaksi mahdollisena säteilylain säännös-
ten rikkomisena.
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Tapahtumat 3 ja 4.

Kahdelta metalliromuttamolta löytyi sä-
teilylähteen (1,2 GBq:n ja 2,3 GBq:n 137Cs-
lähteet) sisältävä teollisuuden mittalaite.
Suuremman lähteen sisältänyttä laitetta
käsitellyt työntekijä altistui lievästi sä-
teilylle.

Tapahtuma 5.

Metalliromuttamosta löytyi malminerot-
teluun käytetty laite, joka oli merkitty
säteilyvaaramerkein, mutta ei kuitenkaan
säteillyt.

Syy

Syy mittalaitteiden joutumiseen romun
joukkoon ei selvinnyt, koska laitteiden
omistajaa ei löytynyt. Laitteita ei ole kos-
kaan ilmoitettu STUKin rekisteriin eikä
niitä varten ole haettu turvallisuuslupaa.
Mittalaitteiden maahantuoja on mennyt
konkurssiin.

Laitetta käyttänyt yritys oli ennen lait-
teen romuttamoon toimittamista poista-
nut laitteesta säteilylähteet, mutta jättä-
nyt säteilyvaaramerkit ja laitteen tun-
nuskilven poistamatta.

Toimenpiteet

Lähteet on toistaiseksi varastoitu
STUKin välivarastoon.
STUK teki suuremman lähteen löytymi-
sestä lehdistötiedotteen ja tapauksesta
kerrottiin tiedotusvälineissä. Lisäksi
STUK lähetti romuliikkeille kirjeen, jossa
kehotettiin kiinnittämään huomiota ro-
mumetallin joukkoon mahdollisesti joutu-
neisiin sä-teilylähteisiin. Romuliikkeille
lähetettiin myös "huoneentauluksi" sopiva
tiedote "Varo säteilevää romua".

STUK huomautti yritykselle kilpien ja
merkintöjen poistamisen laiminlyönnistä.
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Tapahtuma 6.

Teollisuuslaitoksen siilon purkutöiden
yhteydessä katosi säteilylähteen (240
MBq:n 60Co-lähde) sisältävä siilon pin-
nankorkeuden mittalaite.
Laitetta etsittiin teollisuuslaitoksen
alueelta ja siilon purkutyöstä vastanneen
romuliikkeen varastoalueelta, mutta sitä
ei löytynyt.

Tapahtumat 7 ja 8.

Kahdella aluepelastuslaitoksella auto-
maattinen säteilyvalvontamittari laukaisi
hälytyksen, vaikka ulkoisen säteilyn an-
nosnopeus oli normaali.

Syy

Laitteen irrottamisen jälkeen sen toimit-
tamisesta teollisuuslaitoksen säteilyläh-
devarastoon ei huolehdittu asianmukai-
sesti.

1. Hälytyksen laukaisun aiheutti mittarin
anturin lähellä ollut palomies, joka oli
ollut isotooppitutkimuksessa.
2. Hälytyksen laukaisun aiheutti lähis-
töllä suoritettu teollisuuden radiogra-
fiakuvaus.

Toimenpiteet

Teollisuuslaitoksen säteilevien laitteiden
käsittelyä koskevia ohjeita täydennettiin
ja henkilöstön vastuita täsmennettiin.
STUK teki katoamisesta lehdistötiedot-
teen ja tapauksesta kerrottiin tiedotus-
välineissä.

1. Tapahtuma ei aiheuttanut toimenpitei-
tä.
2. STUK lähetti teollisuusradiografiaa
harjoittaville turvallisuusluvan haltijoille
kirjeen, jossa tarpeettomien hälytysten
välttämiseksi annettiin säteilyvalvonta-
asemien läheisyydessä tehtäviä kuvauksia
varten menettelyohjeet.
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Tapahtuma 9.

Asiakkaan kasvot paloivat rakoille kau-
neushoitolan solariumissa.

Tapahtuma 10.

Terveyskeskuksessa UV-valohoidossa
ollut potilas sai palovammoja koko var-
taloonsa.

Syy

Solariumlaitteen lamppujen vaihdon
vuoksi laitteen kasvotehostimen suoda-
tinlaseja ei vielä ollut asennettu takaisin
paikoilleen. Laite oli jätetty ilman riittä-
vää valvontaa, jolloin asiakas epähuo-
miossa pääsi sitä käyttämään.

Hoitoon käytetyn laitteen ajastin ei toi-
minut.
Saatujen tietojen mukaan kyseisessä ter-
veyskeskuksessa potilaat ottavat valohoi-
tonsa omatoimisesti heille annetun oh-
jeen mukaan.

Toimenpiteet

STUK antoi kauneushoitolalle määräyk-
sen riittävin toimenpitein estää tilanteet,
joissa asiakas epähuomiossa voi käyttää
epäkuntoista laitetta.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet ovat Lää-
kelaitoksen harkittavina.

H
C
7\
I

00

o
CO



UI

Tapahtuma

Tapahtuma 11.

Ranskasta löytyi Hongkongissa valmistet-
tuja rannekelloja, joiden rannekkeiden
metalliosat sisältävät radioaktiivista ko-
bolttia (60Co). IAEA informoi asiasta
kaikkia jäsenmaitaan.

Tapahtuma 12.

Eräs matkapuhelinliike myi matkapuhe-
limien kuoria, joissa oli säteilyvaara-
merkki.

Syy

Syy radioaktiivisen aineen päätymiseen
kellojen rannekkeiden metalliosiin ei ole
selvillä.

Matkapuhelinliikkeen myyntivalikoimaan
kuului monenlaisia, etenkin nuorille tar-
koitettuja erikoiskuoria.

Toimenpiteet

Kuluttajaviraston tekemän selvityksen
mukaan kyseisiä kelloja ei ole myyty
Suomessa.

Säteilyvaaramerkin käyttö ilman säteily-
vaaraa on epäasiallista.
Asia on siirretty kuluttajaviraston tutkit-
tavaksi.
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Tapahtuma 13.

STUK epäili säteilylain 2 §:ssa esitetyn
oikeutusperiaatteen vastaista toimintaa
röntgenkuvauksessa.

Syy

Eräässä lehdessä julkaistiin artikkeli ja
kalloröntgenkuva rock-muusikosta.

Toimenpiteet

STUK pyysi röntgenkuvauksen oikeutuk-
sesta selvitystä kuvan ottaneen laborato-
rion röntgentoiminnasta vastaavalta joh-
tajalta. Vastaava johtaja ilmoitti, että
kuvaukseen oli työpaikkalääkärin lähete.
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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

Sosiaali-ja terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä

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

423/2000

1306/1993

1474/1991

944/1992

1069/1983

1106/1987

618/1997

580/1993
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LIITE 2

Euroopan yhteisöjen säteilysuojelusäädöksiä ja -suosituksia

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

Komission suositus, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1991, Euratom-sopimuksen Artikla 33:n kolman-
nen ja neljännen momentin soveltamisesta (91/444/Euratom) (epävirallinen käännös)

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 1.2.2001.

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

Stadia, Helsingin ammattikorkeakoulu,
Sosiaali-ja terveysala

Stadia, Helsingin ammattikorkeakoulu,
Sosiaali-ja terveysala
Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen
tiedekunta
Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

Helsingin ylipisto, Radiologian klinikka

ARCADA, Nylands svenska yrkeshögskola,
Institutionen för hälso- och socialvärd
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu

Kuopion yliopisto, Kliinisen radiologian laitos

Kuopion yliopisto,
Koulutus-ja kehittämiskeskus
Oulun seudun ammattikorkeakoulu,
Sosiaali- ja terveysala

Oulun seudun ammattikorkeakoulu,
Sosiaali-ja terveysala

Oulun seudun ammattikorkeakoulu,
Sosiaali-ja terveysala

Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Sairaalafyysikoiden pätevyyslautakunta

Sairaalakemistien pätevyyslautakunta

Tampereen teknillinen korkeakoulu,
Ragnar Granit-instituutti

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu,
Sosiaali-ja terveysala

Tampereen yliopisto,
Lääketieteellinen tiedekunta

Turun ammattikorkeakoulu,
Sosiaali-ja terveysala

Turun ammattikorkeakoulu,
Sosiaali-ja terveysala

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 ITE 3 (JATKUU)

Hyväksymis-
päivä

Organisaatio Pätevyysala

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

20.12.1991

6.4.1993

3.4.1992

26.1.1994

8.4.1992

3.4.1992

26.8.1992

31.1.1995

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

AEL, NDT-tekniikka

Stadia, Helsingin ammattikorkeakoulu,
Tekniikka ja liikenne

Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

Helsingin yliopisto,
Lahden tutkimus-ja koulutuskeskus Paimenia

Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellisen
tiedekunnan laitekeskus

Helsingin yliopisto, Radiokemian laitos

Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tekniikka ja liikenne

Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos

Kuopion yliopisto,
Koulutus-ja kehittämiskeskus

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Oulun yliopisto, Fysikaalisten tieteiden laitos

Oulun yliopisto, Biokemian laitos

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

POHTO, Pohjois-Suomen Teollisuusopisto

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SPEK, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Tampereen ammattikorkeakoulu,
Tekniikan ja liikenteen ala

Turun ammattikorkeakoulu,
Tekniikka ja teollisuus

Turun yliopisto, Fysiikan laitos

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 yleiskäyttöjä säteilylähteiden kauppa

Umpi-ja avolähteiden käyttö

Umpi-ja avolähteiden käyttö

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

Säteilylähteiden kauppa, säteilylähteiden käyttö
teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa

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 käyttöjä säteilylähteiden
kauppa
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