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Valtuutusperuste
Säteilytoiminnan turvallisuudesta vastaa säteilylain mukaan säteilytoiminnan 
harjoittaja. Toiminnan harjoittaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että ST-
ohjeissa esitetyn mukainen turvallisuustaso toteutetaan ja ylläpidetään.

Säteilyturvakeskus antaa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turval-
lisuutta koskevat yleiset ohjeet, säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet), säteilylain 
(592/1991) 70 §:n 2 momentin nojalla.
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1 Yleistä
Toiminnan harjoittajan on merkittävä sätei-
lylaitteet ja radioaktiiviset aineet sekä niiden 
käyttö- ja säilytyspaikat asianmukaisilla mer-
keillä. Tässä ohjeessa esitetään säteilylaitteiden 
ja radioaktiivisten aineiden sekä niiden käyttö-
paikkojen yleiset merkitsemisohjeet. Ohje koskee 
sekä ionisoivaa että ionisoimatonta säteilyä.

Ohjetta koskevat määritelmät ovat liittees-
sä A.

Valtioneuvoston päätöksessä (976/1994) työpaikkojen 

turvamerkeistä ja niiden käytöstä esitetään yleiset, 

työpaikan turvamerkkejä koskevat vähimmäisvaati-

mukset. 

2 Säteilylähteet 
on merkittävä
Varoitusmerkin tarkoitus on kiinnittää huomio 
säteilyvaaraan. Merkin sisältämän varoituk-
sen on oltava sellainen, että myös säteilysuo-
jeluun perehtymätön henkilö ymmärtää sen. 
Merkintätapaa valittaessa on otettava huomioon 
säteilyn aiheuttaman vaaran vakavuus, työ- ja 
ympäristöolosuhteet sekä muut turvallisuuteen 
liittyvät näkökohdat.

Säteilystä varoitetaan kolmion muotoisella 
varoitusmerkillä, jonka keskellä on kyseessä ole-
van säteilyn kuvatunnus. Varoitusmerkin taus-
taväri on keltainen. Kuvatunnus ja reunat ovat 
mustat. Varoitusmerkin ja ympäröivän alueen 
välisen kontrastin parantamiseksi voidaan käyt-
tää keltaista tai valkoista reunusta. Esimerkkejä 
varoitusmerkeistä on esitetty liitteen B kuvissa.

Varoitusmerkin merkitystä voidaan täyden-
tää tai selventää tekstillä tai kuvatunnuksella 
suorakulmion muotoisessa lisämerkissä, jonka 
tulee olla varoitusmerkin yläpuolella, alapuolella 
tai oikealla tai vasemmalla puolella (liitteen B 
kuva 2). Säteilyvaarasta voidaan ilmoittaa myös 
neliön tai suorakulmion muotoisella yhdistel-
mämerkillä, jossa on varoitusmerkki ja tarvit-
tavan lisätiedon ilmaiseva lisämerkki (liitteen 
B kuvat 3, 4, 8 ja 11). Varoitusmerkin koko va-
litaan halutun havaintoetäisyyden perusteella. 
Yksityiskohdat mittasuhteista on esitetty asiaa 
käsittelevissä standardeissa.

Merkkien on kestettävä sijoituspaikalla esiin-
tyvät normaalit rasitukset. Ulos ja kosteisiin 
tiloihin pysyvästi sijoitettavien merkkien kes-
tävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Happoja, emäksiä tai liuottimia kestävistä mate-
riaaleista valmistettuja merkkejä on käytettävä, 
jos on mahdollista, että merkit joutuvat alttiiksi 
kemikaaleille. Merkit on pidettävä riittävän puh-
taina niin, että ne ovat aina selkeästi havaitta-
vissa.

Merkit on poistettava, kun niiden ilmoitta-
maa säteilyvaaraa ei enää ole. Käytöstä poistetut 
säteilystä varoittavat merkit on säilytettävä tai 
hävitettävä siten, että niitä ei voida käyttää 
asiat tomasti.

Valtioneuvoston päätöksessä (976/1994) säädetään 

työnantajan velvoitteesta ottaa huomioon turvamerk-

kejä järjestäessään työsuojelua koskevien säännös-

ten tai määräysten mukaisesti tehty riskien arviointi. 

Työpaikoilla ja julkisilla paikoilla käytettäviin turval-

lisuusväreihin ja -merkkeihin sovelletaan standardeja 

EN ISO 7010 ja ISO 3864-1.

3 Ionisoivan säteilyn 
varoitusmerkit
Varoitusmerkkejä käytetään, kun on tarpeen il-
mentää tai täsmentää ionisoivan säteilyn aiheut-
tamaa vaaraa (liitteen B kuvat 1–4). Yleensä 
on hyvä käyttää ymmärtämisen helpottamiseksi 
merkkiä, jossa on mukana selittävä teksti käyt-
töpaikan työkielellä.

Sähköisesti säteilyä synnyttävät laitteet, ra-
dioaktiiviset aineet, radioaktiivista ainetta sisäl-
tävät laitteet sekä myös radioaktiivista ainetta 
sisältävät jäteastiat on merkittävä radioaktiivi-
sesta aineesta tai ionisoivasta säteilystä varoitta-
valla merkillä (liitteen B kuva 1). Radioaktiiviset 
aineet ja radioaktiivista ainetta sisältävät lait-
teet on lisäksi pääsääntöisesti merkittävä yh-
distelmä- tai lisämerkillä, josta ilmenee myös 
radionuklidi ja radionuklidin aktiivisuus totea-
mispäivämäärineen (liitteen B kuva 4).

Sähköisesti säteilyä tuottavat laitteet voi-
daan merkitä yhdistelmä- tai lisämerkillä, josta 
ilmenee, että laite aiheuttaa säteilyvaaran säh-
kövirran ollessa kytkettynä päälle.

Säteilytyössä työskentelypaikat on tarvittaes-
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sa jaettava valvonta-alueisiin ja tarkkailualuei-
siin. Valvonta-alue ja tarvittaessa myös tarkkai-
lualue on merkittävä. Merkeistä on käytävä ilmi, 
mikä alue on kyseessä (liitteen B kuva 3).

Jos säteilylähdettä käytetään tai säilytetään 
sille erityisesti varatussa tilassa, on käyttötilaan 
johtavassa ovessa tai sen välittömässä läheisyy-
dessä oltava säteilyvaaraa osoittava merkki, kun 
on tarpeen varoittaa ionisoivan säteilyn aiheut-
tamasta vaarasta.

Merkit on sijoitettava siten, että ne eivät 
aiheettomasti herätä ulkopuolisten huomiota. 
Merkkien sijoittelu ei kuitenkaan saa johtaa sä-
teilyturvallisuuden heikentymiseen.

Ionisoivan säteilyn kuvatunnus on esitetty standardis-

sa ISO 361. Avolähteiden käytössä ja radioaktiivisten 

jätteiden käsittelyssä sovelletaan ohjeita ST 6.1 ja 

ST 6.2. Työskentelypaikkojen luokittelua käsitellään 

ohjeessa ST 1.6. Säteilylähteiden käyttötilojen varoi-

tusmerkkejä ja -valoja käsitellään ohjeissa ST 1.10 ja 

ST 5.6. Turvajärjestelyistä annetaan tarkempia ohjeita 

ohjeessa ST 1.11.

4 Ionisoimattoman 
säteilyn varoitusmerkit
Varoitusmerkkejä käytetään, kun on tarpeen il-
mentää tai täsmentää ionisoimattoman säteilyn 
aiheuttamaa vaaraa ja erityisesti silloin, kun 
ionisoimattoman säteilyn enimmäisarvot voivat 
ylittyä. Ionisoimattoman säteilyn yleismerkkiä 
käytetään varoitusmerkkinä (liitteen B kuva 5), 
ellei tietylle ionisoimattoman säteilyn lajille ole 
omaa varoitusmerkkiä.

Ionisoimattoman säteilyn varoitusmerkit esitetään 

standardissa EN ISO 7010.

4.1 Magneettikentät
Staattisen ja pientaajuisen magneettikentän va-
roitusmerkkinä käytetään liitteen B kuvan 6 
mukaista merkkiä. Merkkiä voidaan täsmentää 
lisämerkillä. Lisämerkin teksti voi olla esimer-
kiksi ”Voimakas magneettikenttä”. Tarvittaessa 
lisämerkkiin voidaan merkitä myös taajuus, esi-
merkiksi ”Taajuus 50 Hz”. Voimakkaan kentän 
yhteydessä (esimerkiksi magneettikuvauslait-
teet) on syytä käyttää lisäksi kieltomerkkejä 

(liitteen B kuva 7), joilla kielletään pääsy tiloihin 
henkilöiltä, joilla on esimerkiksi sydämentahdis-
tin tai metalli-implantti.

4.2 Sähkökentät
Staattisille ja pientaajuisille sähkökentille ei ole 
vahvistettua kuvatunnusta, joten niissä voidaan 
käyttää ionisoimattoman säteilyn varoitusmerk-
kiä (liitteen B kuva 5) ja lisämerkkinä selventä-
vää tekstiä, kuten ”Voimakas sähkökenttä”.

4.3 Radiotaajuinen säteily
Radiotaajuisen säteilyn varoitusmerkkinä käyte-
tään ionisoimattoman säteilyn varoitusmerkkiä 
(liitteen B kuva 5). Radiotaajuiseen säteilyyn 
kuuluu myös mikroaaltosäteily, jonka taajuus on 
300 MHz–300 GHz. Mikroaaltosäteilyyn liittyvä 
yhdistelmämerkki on esitetty kuvassa 8.

4.4 Infrapunasäteily ja epäkoherentti valo
Infrapunasäteilyn ja epäkoherentin valon varoi-
tusmerkkinä voidaan käyttää optisen säteilyn 
varoitusmerkkiä (liitteen B kuva 9). Lisäksi on 
suositeltavaa käyttää selventävää lisämerkkiä.

4.5 Lasersäteily
Laserlaitteet on varustettava lasersäteilyn va-
roitusmerkillä (liitteen B kuva 10). Laserlaite 
on varustettava lisäksi merkillä, josta ilmenee 
laserlaitteen turvallisuusluokka. Luokkaa 1 
ylempiin turvallisuusluokkiin kuuluvien laser-
laitteiden lisämerkeissä tulee esittää myös stan-
dardin mukainen turvallisuusluokkakohtainen 
varoitusteksti ja säteilytiedot eli suurin mah-
dollinen säteilyteho, lasersäteilyn aallonpituus 
tai -pituudet sekä pulssin kesto, jos kyseessä on 
pulssitoiminen laser. Myös laserlaitteen luoki-
tukseen käytetty standardi ja sen julkaisuajan-
kohta tulee merkitä laitteeseen. Lasersäteilyn 
varoitusmerkki (kuva 10) ja sitä täydentävät 
lisämerkit voidaan myös yhdistää yhdistelmä-
merkiksi (liitteen B kuva 11). Luokkien 3R, 3B ja 
4 laitteisiin on merkittävä lasersäteilyn ulostu-
loaukot käyttäen merkissä joko ”Lasersäde”- tai 
”Varo altistumista – tästä aukosta tulee lasersä-
teilyä” -tekstiä.

Laserlaitteita koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset 

varoitusmerkkien osalta on esitetty standardissa EN 

60825-1. Valtioneuvoston asetuksessa (291/2008) la-
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serlaitteista ja niiden tarkastuksesta annetaan vaati-

muksia liittyen laitteisiin ja niiden käyttöön.

4.6 Ultraviolettisäteily
Ultraviolettisäteilylle ei ole erikseen vahvistet-
tu kuvatunnusta. Ultraviolettisäteilyn varoi-
tusmerkkinä voidaan luvun 4 johdantotekstistä 
poiketen käyttää optisen säteilyn varoitusmerk-
kiä (liitteen B kuva 9) lisämerkin ”UV-säteily” 
kanssa. 

Ruskettumiseen tarkoitetuissa solariumlaitteissa käy-

tettävät varoitusmerkit on esitetty standardissa EN 

60335-2-27.

5 Radioaktiivisten 
aineiden kuljetusten 
merkinnät
Vaatimukset kuljetuspakkausten ja ajoneu-
vojen merkinnöistä radioaktiivisten aineiden 
kuljetuksessa perustuvat vaarallisten ainei-
den kuljetuslainsäädäntöön. Tarkemmat mer-
kintävaatimukset on annettu kuljetusmuoto-
kohtaisissa (maantie-, ilma-, meri- ja rautatie-
kuljetukset) asetuksissa sekä määräyksissä. 
Kuljetusmuotokohtaiset merkintävaatimukset 
ovat kansainvälisesti pääsääntöisesti samanlai-
sia ja perustuvat Kansainvälisen atomienergia-
järjestön (IAEA) suosituksiin. 

Vaarallisten aineiden kuljetuksista säädetään lais-

sa vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994). 

Merkintävaatimukset maantiekuljetuksille säädetään 

liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (369/2011) 

liitteen A kohdissa 5.2 ja 5.3. Vaatimukset ilmakul-

jetuksille on esitetty Liikenteen turvallisuusviraston 

määräyksessä OPS M1-18. Vaatimukset merikuljetuk-

sille säädetään asetuksessa (666/1998) ja rautatiekul-

jetuksille liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa 

(370/2011).
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Liite A

Määritelmät

Kieltomerkki
Turvallisuusmerkki, joka osoittaa, että tietty toi-
minta on kiellettyä.

Kuvatunnus (symboli)
Kuvio, joka kuvaa tilannetta tai määrää tietyn 
käyttäytymisen ja jota käytetään merkissä.

Lisämerkki
Toista merkkiä täydentävä merkki, jonka 
pääasial linen tarkoitus on selventää kyseisen 
merkin viestiä.

Säteilylaite
Laite, joka sähköisesti tuottaa säteilyä tai joka 
sisältää radioaktiivista ainetta.

Säteilylähde
Säteilylaite tai radioaktiivinen aine.

Turvallisuusmerkki
Merkki, jossa esitetään väriin ja geometriseen 
muotoon perustuva yleinen turvallisuusviesti ja 
joka kuvatunnuksella varustettuna välittää eri-
tyisen turvallisuusviestin.

Varoitusmerkki
Turvallisuusmerkki, joka osoittaa tietyn mah-
dollisen vahingon lähteen ja jolla varoitetaan 
riskistä tai vaarasta.

Yhdistelmämerkki
Merkki, jossa samalla suorakulmaisella taustal-
la on turvallisuusmerkki sekä yksi tai useampi 
siihen liittyvä lisämerkki.
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Liite B

Esimerkkejä varoitus- ja kieltomerkeistä

Kuva 1. Radioaktiivisen aineen tai ionisoivan säteilyn 
varoitusmerkki.

Pääsy kielletty
Kuva 2. Esimerkki radioaktiivisen aineen tai 
ionisoivan säteilyn varoitusmerkin yhteydessä 
käytettävästä lisämerkistä.

SÄTEILYVAARA
Valvonta-alue
Pääsy kielletty 

Kuva 3. Esimerkki yhdistelmämerkistä, jossa on 
radioaktiivisen aineen tai ionisoivan säteilyn 
varoitusmerkki ja selittävä teksti.

SÄTEILYVAARA
Radionuklidi:  
Aktiivisuus:  
Pvm:  
Valmistusnro:   

Kuva 4. Esimerkki säteilylähteen suojukseen 
kiinnitettävästä yhdistelmämerkistä.
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Kuva 5. Ionisoimattoman säteilyn varoitusmerkki.

Kuva 6. Voimakkaan magneettikentän 
varoitusmerkki.

Kuva 7. Esimerkiksi näitä kieltomerkkejä käytetään 
varoitusmerkkien yhteydessä, jos on syytä estää 
tietyiltä henkilöiltä pääsy tiloihin, joissa on 
voimakkaita magneettikenttiä. a) Pääsy kielletty 
henkilöiltä, joilla on sydämentahdistin, b) pääsy 
kielletty henkilöiltä, joilla on metalli-implantteja ja 
c) metalliesineet ja kellot kielletty.

MIKROAALTO-
SÄTEILYÄ
Turvaetäisyys antenniin     m

Kuva 8. Esimerkki yhdistelmämerkistä, jossa on 
ionisoimattoman säteilyn varoitusmerkki ja selittävä 
teksti.

a) b) c)
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Kuva 9. Optisen säteilyn varoitusmerkki. Tarvittaessa 
on käytettävä lisämerkkiä, jossa annetaan lisätietoa 
optisen säteilyn tyypistä (UV-säteily, näkyvä valo tai 
infrapunasäteily).

Kuva 10. Lasersäteilyn varoitusmerkki.

NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ 

LASERSÄTEILYÄ
Varo silmien tai ihon altistumista
suoralle tai hajaheijastuneelle säteilylle.

Luokan 4 laserlaite

He-Ne      633 nm 5 mW jatkuvatoiminen
CO2       10600 nm max 75 W jatkuvatoiminen EN 60825-1:2007

Kuva 11. Esimerkki yhdistelmämerkistä, jossa on 
lasersäteilyn varoitusmerkki ja turvallisuusluokan 
mukainen varoitusteksti.
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