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Grund för bemyndigandet
Enligt strålskyddslagen ansvarar verksamhetsutövaren för att strålningsverk-
samheten är säker. Verksamhetsutövaren är skyldig att sörja för att den säker-
hetsnivå som framställs i ST-direktiven förverkligas och upprätthålls.

Strålsäkerhetscentralen ger för strålningsanvändning och annan strålnings-
verksamhet allmänna anvisningar, strålsäkerhetsdirektiv (ST-direktiv) med stöd 
av strålskyddslagen (592/1991) 70 § 2 mom.
Detta direktiv innehåller krav som gäller genomförandet av rådets direktiv 
96/29/Euratom; EGT nr L 159, 29.6.1996, s. 1.
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1 Allmänt
Verksamhetsutövaren ska märka strålningsal-
strande apparater och radioaktiva ämnen samt 
utrymmena där de används eller förvaras med 
ändamålsenliga skyltar. I detta direktiv ges 
allmänna instruktioner för märkning av strål-
ningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen 
och dessas användningsställen. Direktivet gäller 
både joniserande och icke-joniserande strålning.

Definitioner som förekommer i direktivet ges 
i bilaga A.

I statsrådets beslut om säkerhetsmärkning och signaler 

för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och om an-

vändningen av dessa (976/1994) uppställs allmänna 

minimikrav gällande säkerhetsmärkning på arbets-

platser.

2 Strålkällor ska märkas
Varningsskyltens syfte är att fästa uppmärksam-
het vid strålrisken. Skylten ska vara sådan att 
också en person som inte är insatt i strålskydd 
förstår den. Märkningssättet ska väljas med 
hänsyn till den fara strålningen medför, arbets- 
och omgivningsförhållandena samt andra säker-
hetsrelaterade faktorer.

Strålrisk anges med en triangelformad 
varningsskylt, med symbolen för det aktuel-
la strålningsslaget i mitten. Varningsskyltens 
bakgrundsfärg är gul. Bården och symbolen är 
svarta. Kontrasten mellan varningsskylten och 
omgivningen kan vid behov förbättras med en 
gul eller vit bård. Bildexempel på varningsskyl-
tar ges i bilaga B.

Skylten kan förtydligas eller förklaras med 
text eller en symbol på en rektangulär tilläggs-
skylt som placeras ovanför, nedanför, till höger 
eller till vänster om varningsskylten (bild 2 i bi-
laga B). Strålrisken kan också anges med en kva-
dratisk eller rektangulär kombinationsskylt, för-
sedd med en varningssymbol och en tilläggsskylt 
som innehåller den önskade informationen (bil-
derna 3, 4, 8 ja 11 i bilaga B). Varningsskyltens 
storlek väljs så att den tydligt kan urskiljas på 
önskat avstånd. De detaljerade proportionerna 
framgår av respektive standard.

Skyltarna ska tåla normalt förekommande 
påfrestningar där de placeras. Särskild vikt ska 

fästas vid hållbarheten hos skyltar som perma-
nent placeras utomhus eller i fuktiga utrymmen. 
Om skyltar kan utsättas för kemikalier ska de 
tillverkas av material som tål syror, alkalier eller 
lösningsmedel. Skyltarna ska hållas tillräckligt 
rena, så att de alltid tydligt kan urskiljas.

Skyltarna ska avlägsnas när strålrisken de 
anger inte längre är för handen. När skyltar som 
varnar för strålning tagits ur bruk ska de förva-
ras eller kasseras så att de inte kan användas 
obehörigt.

I statsrådets beslut (976/1994) föreskrivs om arbets-

givarens skyldighet att vid tillhandahållandet av sä-

kerhetsmärkning och signalsystem beakta eventuella 

riskvärderingar som utförts på arbetsplatsen enligt 

stadgandena och bestämmelserna om skydd i arbetet. 

Varselfärger och varselskyltar som används på arbets-

platser och offentliga platser ska följa standarderna 

EN ISO 7010 och ISO 3864-1.

3 Varningsskyltar för 
joniserande strålning
Varningsskyltar används när man vill framhålla 
eller specificera den risk som joniserande strål-
ning medför (bilderna 1–4 i bilaga  B). För att 
göra märkningen lättare att förstå är det i all-
mänhet tillrådligt att förtydliga den med förkla-
rande text på användningsställets arbetsspråk.

Apparater som alstrar strålning på elektrisk 
väg, radioaktiva ämnen samt apparater och av-
fallskärl som innehåller radioaktiva ämnen ska 
förses med en skylt som varnar för radioaktivt 
ämne eller joniserande strålning (bild 1 i bilaga 
B). Radioaktiva ämnen och apparater som inne-
håller radioaktiva ämnen ska dessutom i princip 
förses med en kombinationsskylt eller en till-
läggsskylt som också anger radionukliden och 
dess aktivitet samt datum för konstaterandet 
(bild 4 i bilaga B).

Apparater som alstrar strålning på elektrisk 
väg kan märkas med en kombinationsskylt eller 
en tilläggsskylt som anger strålrisk när elström-
men till apparaten är påkopplad.

I strålningsarbete ska de områden där man 
arbetar vid behov indelas i kontrollerade och 
övervakade områden. Ett kontrollerat område 
och vid behov också ett övervakat område ska 
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märkas. Av märkningen ska områdets status 
framgå (bild 3 i bilaga B).

Om en strålkälla används eller förvaras i ett 
för ändamålet avsatt utrymme ska på dörren till 
utrymmet eller i dess omedelbara närhet place-
ras en skylt som varnar för strålrisk när risk för 
joniserande strålning föreligger.

Skyltarna ska placeras så att de inte i onö-
dan väcker utomståendes uppmärksamhet. 
Skyltarna får dock inte placeras så att strålsä-
kerheten försämras.

Symbolen för joniserande strålning ges i standarden 

ISO 361. Vid användning av öppna strålkällor och vid 

hantering av radioaktivt avfall tillämpas direktiven 

ST 6.1 och ST 6.2. Klassificering av arbetslokaler be-

handlas i direktiv ST 1.6. Varningsskyltar och -ljus i 

strålkällors driftsrum behandlas i direktiven ST 1.10 

och ST  5.6. Säkerhetsarrangemangen beskrivs när-

mare i direktiv ST 1.11.

4 Varningsskyltar för icke-
joniserande strålning
Varningsskyltar ska användas när man vill 
framhålla eller specificera den risk som icke-
joniserande strålning medför, och i synnerhet 
när maximivärdena för icke-joniserande strål-
ning kan överskridas. Den allmänna symbolen 
för icke-joniserande strålning används som var-
ningsskylt (bild 5 i bilaga  B) om särskild var-
ningsskylt inte finns för det aktuella slaget av 
icke-joniserande strålning.

Varningsskyltar för icke-joniserande strålning beskrivs 

i standarden EN ISO 7010.

4.1 Magnetfält
Varningsskylten för statiskt och lågfrekvent 
magnetfält visas i bild 6 i bilaga B. Skylten kan 
specificeras med en tilläggsskylt. Texten på till-
läggsskylten kan t.ex. vara ”Starkt magnetfält”. 
Vid behov kan på skylten också anges frekven-
sen, t.ex. ”Frekvens 50 Hz”. När det är fråga 
om ett starkt magnetfält (t.ex. en magnetisk 
resonanstomograf), finns det skäl att dessutom 
använda förbudsskyltar, (bild 7 i bilaga B) med 
vilka tillträde nekas personer med pacemaker 
eller metallimplantat.

4.2 Elfält
För statiska och lågfrekventa elfält finns ingen 
fastställd symbol, varför man för dessa kan an-
vända den allmänna varningsskylten för icke-
joniserande strålning (bild  5 i bilaga  B) och en 
tilläggsskylt med förklarande text, såsom ”Starkt 
elfält”.

4.3 Radiofrekvent strålning
Som varningsskylt för radiofrekvent strålning 
används den allmänna varningsskylten för icke-
joniserande strålning (bild  5 i bilaga  B). Till 
radiofrekvent strålning räknas också mikrovågs-
strålning, vars frekvens är 300  MHz−300  GHz.  
Kombinationsskylten för mikrovågsstrålning vi-
sas i bild 8.

4.4 Infrarött och inkoherent ljus
Som varningsskylt för infrarött och inkoherent 
ljus kan man använda varningsskylten för optisk 
strålning (bild 9 i bilaga B). Dessutom är det till-
rådligt att använda en förklarande tilläggsskylt.

4.5 Laserstrålning
Laserapparater ska förses med varningsskylten 
för laserstrålning (bild 10 i bilaga B). Dessutom 
ska laserapparater förses med en skylt som 
anger laserapparatens säkerhetsklass. På text-
skylten till laserapparater av högre säkerhets-
klass än 1 ska också finnas standardenlig var-
ningstext för respektive klass samt uppgifter om 
strålningen, dvs. största möjliga strålningsef-
fekt, laserstrålningens våglängd/-längder samt 
vid pulsad laser pulsens längd. På apparaten ska 
också anges enligt vilken standard laserappara-
ten klassificerats samt datum för publicering av 
standarden. Varningsskylten för laserstrålning 
(bild 10) och kompletterande tilläggsskyltar kan 
kombineras till en kombinationsskylt (bild  11 
i bilaga  B). På laserapparater av klass 3R, 3B 
och 4 ska strålningsöppningarna utmärkas med 
texten ”Laserstråle” eller ”Undvik exponering 
-laserstrålning ur denna öppning”.

Utförliga krav gällande varningsmärkning av laser-

apparater ges i standarden EN 60825-1. I statsrådets 

förordning (291/2008) om laseranordningar och be-

siktning av dem anges krav gällande apparaterna och 

deras bruk.
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4.6 Ultraviolett strålning
För ultraviolett strålning finns ingen särskilt 
fastställd symbol. Som varningsskylt för ultra-
violett strålning kan man till skillnad från vad 
som sägs i inledningen till kapitel  4 använda 
varningsskylten för optisk strålning (bild  9 i 
bilaga B) tillsammans med tilläggsskylten ”UV-
strålning”.

De märkningar som ska finnas på solarier för kosme-

tiskt bruk ges i standarden EN 60335-2-27.

5 Märkning av transporter 
av radioaktiva ämnen
De märkningar som krävs på transportförpack-
ningar och fordon vid transport av radioaktiva 
ämnen behandlas i lagstiftningen om transport 
av farliga ämnen. Detaljerade krav på märk-
ningen ges i förordningar och bestämmelser för 
olika transportformer (landsvägs-, flyg-, sjö- och 
järnvägstransporter). Kraven på märkning för 
de olika transportformerna är i huvudsak de 
samma från land till land och baserar sig på 
Internationella atomenergiorganets (IAEA) re-
kommendationer.

I lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) före-

skrivs om transport av farliga ämnen. I punkterna 5.2 

och 5.3 i bilaga A till kommunikationsministeriets för-

ordning (369/2011) finns bestämmelser om märkning 

av landsvägstransporter. Krav på flygtransporter ges i 

Trafiksäkerhetsverkets direktiv OPS  M1-18. Krav på 

sjötransporter ges i förordningen (666/1998) och krav 

på järnvägstransporter i kommunikationsministeriets 

förordning (370/2011).
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Bilaga a

Förbudsskylt
Skylt som förbjuder verksamheten som kan inne-
bära fara.

Symbol
Bild som beskriver en situation eller föreskriver 
ett visst uppträdande och som används på en 
skylt.

Tilläggsskylt
Skylt som används tillsammans med en varsel-
skylt och lämnar kompletterande information.

Strålningsalstrande apparat
Apparat som alstrar strålning på elektrisk väg 
eller som innehåller radioaktivt ämne.

Strålkälla
Strålningsalstrande apparat eller radioaktivt 
ämne.

Varselskylt
Skylt som genom en kombination av form, färg 
och symbol lämnar särskild information i varsel-
sammanhang.

Varningsskylt
Skylt som anger källan till en möjlig skada och 
varnar för en risk eller fara.

Kombinationsskylt
Skylt som inom samma rektangulära fält inne-
håller en varselskylt och en eller flera ankny-
tande tilläggsmärkningar.

Definitioner



DIREKTIV ST 1.3 / 9.12.2013 S T U K

7

Bilaga B

exempel på varnings- och förBuDsskyltar

Tillträde förbjudet

STRÅLRISK
Kontrollerat område
Tillträde förbjudet 

STRÅLRISK
Radionuklid:  
Aktivitet:  
Datum:  
Tillverkningsnr:   

Bild 1. Varningsskylt för radioaktivt ämne eller 
joniserande strålning.

Bild 2. Exempel på tilläggsskylt i samband med 
varningsskylt för joniserande strålning.

Bild 3. Exempel på kombinationsskylt med 
varningssymbolen för radioaktivt ämne eller 
joniserande strålning och förklarande text.

Bild 4. Exempel på skylt som fästes på skyddet till en 
strålkälla.
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a) b) c)

MIKROVÅGS-
STRÅLNING
Säkerhetsavstånd till antennen     m

Bild 5. Varningsskylt för icke-joniserande strålning.

Bild 6. Varningsskylt för starkt magnetfält.

Bild 7. Exempelvis följande förbudsskyltar används 
tillsammans med varningsskyltarna om det finns 
skäl att neka vissa personer tillträde till lokaler där 
starka magnetfält förekommer. a) inga personer med 
pacemaker, b) inga personer med ferromagnetiska 
implantat, c) inga metallföremål eller klockor.

Bild 8. Exempel på kombinationsskylt med 
varningssymbolen för icke-joniserande strålning och 
förklarande text.
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SYNLIG OCH OSYNLIG 

LASERSTRÅLNING
Undvik exponering av ögon eller hud för
direkt eller diffust reflekterad strålning.

Klass 4 laser apparat

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

Bild 9. Varningsskylt för optisk strålning. Vid behov 
används en tilläggsskylt med information om den 
optiska strålningens typ (UV-strålning, synligt ljus 
eller infrarött ljus).

Bild 10. Varningsskylt för laserstrålning.

Bild 11. Exempel på kombinationsskyltar med 
varningssymbolen för laserstrålning och förklarande 
text enligt säkerhetsklassen.
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