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LIITE SÄTEILYTURVALLISUUS DEMONSTRAATIOVÄLINEITÄ KÄYTETTÄESSÄ



Valtuutusperuste
Säteilyturvakeskus antaa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvalli-
suutta koskevat yleiset ohjeet, säteilyturvallisuusohjeet (ST-ohjeet), säteilylain 
(592/1991) 70 §:n 2 momentin nojalla.

Säteilytoiminnan turvallisuudesta vastaa säteilylain mukaan säteilytoimin-
nan harjoittaja. Toiminnan harjoittaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että 
ST-ohjeissa esitetyn mukainen turvallisuustaso toteutetaan ja ylläpidetään.
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1 Yleistä 
Kouluopetuksessa käytettävät ionisoivaa sätei-
lyä aikaansaavat laitteet ovat yleensä pienite-
hoisia ja säteilylähteenä käytettävän radioak-
tiivisen aineen määrä on vähäinen. Tästä huo-
limatta on tärkeätä noudattaa huolellisuutta ja 
käyttöohjeita demonstraatioiden ja oppilastöiden 
aikana, jotta vältetään oppilaiden ja opettajan 
säteilyaltistus. 

Säteilyturvallisuuden varmistamisessa tär-
keitä näkökohtia ovat laitteiden hyvä laatu ja 
kunto sekä radioaktiivisten aineiden säilytyk-
sestä ja käytöstä poistamisesta annettujen mää-
räysten noudattaminen. Olennaista on myös se, 
että opetuksessa käytettävät säteilymittarit ovat 
riittävän herkkiä havaitsemaan vähäisenkin sä-
teilyannoksen tai -annosnopeuden. 

Tässä ohjeessa esitetään kouluopetukseen liit-
tyvälle säteilyn käytölle asetettavat turvallisuus-
vaatimukset sekä ne periaatteet, joiden mukaan 
säteilylähteitä voidaan käyttää ilman säteilylain 
(592/1991) 16 §:ssä tarkoitettua turvallisuuslu-
paa. Ohje koskee ionisoivaa säteilyä aikaansaa-
vien säteilylähteiden käyttöä peruskouluissa ja 
lukioissa sekä säteilyn käyttöä ammatillisten 
oppilaitosten ja niihin rinnastettavien laitosten 
fysiikan ja kemian opetuksessa. Yliopistoissa ja 
korkeakouluissa käytetään yleensä aktiivisuu-
deltaan tai energialtaan niin suuritehoisia sätei-
lylähteitä, että niiden käyttö edellyttää turval-
lisuuslupaa. Jos yliopistoissa ja korkeakouluis-
sa käytetään turvallisuusluvasta vapautettuja 
säteilylähteitä, voidaan niiden käyttö järjestää 
tämän ohjeen mukaisesti.

Ohje ei koske alle 5 000 voltin jännitteellä toi-
mivia sähköisesti ionisoivaa säteilyä synnyttäviä 
laitteita.

2 Turvallisuuslupa ja 
luvasta vapauttaminen 
Säteilylain (592/1991) 16 §:n mukaan säteilyn 
käyttöön on pääsääntöisesti oltava turvallisuus-
lupa.

Säteilylain 17 §:ssä säädetyn mukaisesti on 
eräät toiminnot vapautettu turvallisuusluvasta. 

Säteilyturvakeskus voi vapauttaa turvallisuus-
luvasta säteilyn muunkinlaisen käytön, jos voi-
daan riittävän luotettavasti varmistua siitä, että 
säteilyn käyttö ei aiheuta terveydellistä hait-
taa tai vaaraa. Peruskriteerit säteilyn käytön 
vapauttamiselle turvallisuusluvasta on esitetty 
ohjeessa ST 1.5. 

Kouluopetuksessa säteilyn käyttö suositel-
laan järjestettäväksi siten, ettei turvallisuuslu-
paa tarvita.

3 Turvallisuusluvasta 
vapautettu säteilyn käyttö 
3.1 Opetuskäyttöön hyväksytyt säteilylähteet
Kouluopetuksessa voidaan käyttää säteilylähtei-
tä ilman turvallisuuslupaa, jos ne ovat Säteily-
turvakeskuksen tarkastamia ja ne on tarkastuk-
sen perusteella vapautettu turvallisuusluvasta 
ja hyväksytty opetuskäyttöön.

Säteilyturvakeskus on tietyin ehdoin päätök-
sellään 30/310/07 vapauttanut ionisoivaa säteilyä 
sähköisesti synnyttävien ja radioaktiivista ainet-
ta sisältävien opetusvälineiden käytön turvalli-
suusluvasta, kun niiden käyttö liittyy fysiikan 
tai kemian opetukseen kouluissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja niihin rinnastettavissa laitok-
sissa. Vapauttamispäätöksessä on turvallisuus-
luvasta vapauttamisen edellytykseksi asetettu 
seuraavat ehdot ja vaatimukset:
• Säteilylähteen tai säteilylähdetyypin on ol-

tava Säteilyturvakeskuksen tarkastama ja 
säteilyturvallisuusominaisuuksiltaan opetus-
käyttöön hyväksymä tai Suomen hyväksy-
mässä kansainvälisessä sopimuksessa edelly-
tetyllä tavalla tarkastettu ja opetuskäyttöön 
hyväksytty muualla. Säteilylähteessä on olta-
va hyväksynnän osoittava merkintä. 

• Oppilaitoksen on nimettävä säteilyturval-
lisuudesta huolehtiva vastuuhenkilö, jonka 
tehtävänä on valvoa, että säteilylaitteiden 
käytössä ja säilytyksessä sekä radioaktiivis-
ten jätteiden hävittämisessä noudatetaan sä-
teilyturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita.

• Rikkoutuneita ja käytöstä poistettuja radio-
aktiivista ainetta sisältäviä säteilylähteitä on 
käsiteltävä radioaktiivisena jätteenä.
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Yllä mainitun hyväksynnän hakemisesta huo-
lehtii yleensä säteilylähteen valmistaja tai maa-
hantuoja.

3.2 Kulutustavarana käytettävät 
säteilylaitteet ja vapaarajat 
Säteilylain tai Säteilyturvakeskuksen päätösten 
nojalla turvallisuuslupaa ei tarvita seuraaviin 
toimintoihin: 
• Kulutustavarana käytettävän säteilylaitteen 

käyttö. Näitä laitteita ovat muun muassa ko-
tikäyttöön tarkoitetut palovaroittimet ja ra-
dioaktiivista valoväriä sisältävät kompassit.

• Sellaisen säteilylaitteen käyttö, joka on ai-
heuttamansa erittäin vähäisen säteilyaltis-
tuksen perusteella vapautettu valvonnasta. 
Näitä laitteita ovat umpilähteen sisältävät 
laitteet, joissa aktiivisuus ei ylitä vapaarajaa.

• Radioaktiivisen aineen käyttö ja hallussapito, 
kun kerralla hallussa oleva aktiivisuus on 
pienempi kuin vapaaraja tai kerralla hallussa 
olevan radioaktiivisen aineen aktiivisuuspi-
toisuus on pienempi kuin vapaaraja.

• Luonnon radioaktiivisia aineita sisältävien 
mineraali- ja kivinäytteiden käyttö.

Jos kyseessä on radionuklidiseos tai useampi 
kuin yksi radionuklidi, turvallisuuslupaa ei tar-
vita, mikäli 

Kaavoissa 
Ak on radionuklidin k aktiivisuus  
AE,k on aktiivisuuden vapaaraja radionuklidille k  
Ck on radionuklidin k aktiivisuuspitoisuus  
CE,k on aktiivisuuspitoisuuden vapaaraja radio-
nuklidille k. 

Radionuklidien vapaarajat on esitetty ohjeessa 
ST 1.5. Vapaarajoja sovelletaan samoin sekä 
avo- että umpilähteisiin. Tavallisimmin käyte-
tyille radionuklideille vapaarajat ovat seuraavat:  

Radionuklidi Vapaaraja
Aktiivisuus

(kBq)
Aktiivisuus-  

pitoisuus  
(kBq/kg)

Co-60 100 10
Sr-90 10 100
Cs-137 10 10
Ra-226 10 10
Am-241 10 1

Radioaktiivisten aineiden käyttöä avolähteinä 
on vältettävä, ellei siihen ole opetuksen kannalta 
erityistä tarvetta. 

4 Vastuuhenkilö ja 
hänen tehtävänsä
Kohdassa 3.1 tarkoitetuksi säteilyn käytöstä 
huolehtivaksi vastuuhenkilöksi suositellaan ni-
mettäväksi henkilö, jolla on tarpeelliset tiedot ja 
edellytykset toimia tässä tehtävässä. Käytännös-
sä vastuuhenkilö on yleensä fysiikan tai kemian 
opettaja, joka muutoinkin huolehtii säteilylähtei-
den käytöstä opetuksessa.

Vastuuhenkilön tulee perehtyä opetusvälinei-
nä käytettäviä säteilylähteitä koskeviin sätei-
lyturvallisuusmääräyksiin ja -ohjeisiin. Hänen 
tehtävänään on myös huolehtia siitä, että
• säteilylähdeluettelo on ajan tasalla
• säteilylähteet ovat oikealla tavalla merkitty-

jä
• säteilylähteet ja niiden säteilysuojaukset ovat 

kunnossa
• opettajilla on käytettävissään demonstraatioi-

den kannalta riittävät käyttö- ja turvaohjeet 
sekä erityismääräykset, joita säteilylähteiden 
luvastavapauttamisasiakirjoissa tai muutoin 
on määrätty noudatettaviksi

• säteilylähteiden säilytys on järjestetty turval-
lisuusvaatimusten mukaisesti 

• käytöstä poistetuista säteilylähteistä (radio-
aktiivisista jätteistä) huolehditaan asianmu-
kaisesti.
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Kouluopetukseen tarkoitettujen säteilylähteiden 
käyttö ei yleensä voi johtaa vakaviin säteily-
vaaratilanteisiin. Vaikka vahinkotilanteissa ei 
tarvittaisikaan säteilysuojelullisia erityistoimia, 
on suositeltavaa, että vahinko-, onnettomuus-, 
käyttöhäiriö- ja väärinkäyttötilanteiden varalle 
laaditaan toimintaohjeet. Näiden ohjeiden tulisi 
sisältää ainakin kuvaus välittömistä toimista 
vahingon tultua ilmi sekä yhteydenottomenette-
lyt koulun vastuuhenkilöihin ja Säteilyturvakes-
kukseen.

Keskeisimmistä ohjeista ja säteilyturvalli-
suusnäkökohdista on hyvä laatia tiivistelmä ja 
sijoittaa se koulun fysiikan tai kemian luokkaan 
tai säteilylähteiden säilytystilan yhteyteen. Esi-
merkki tällaisesta tiivistelmästä on esitetty liit-
teessä. 

5 Luvanvarainen 
säteilyn käyttö
Jos kouluopetuksessa aiotaan käyttää muita 
kuin luvussa 3 tarkoitettuja turvallisuusluvasta 
vapautettuja säteilylähteitä, oppilaitoksen tai 
sen toiminnasta vastaavan yhteisön on haetta-
va säteilylain 16 §:n mukainen turvallisuuslu-
pa. Lupa haetaan Säteilyturvakeskukselta siten 
kuin säteilyasetuksen (1512/1991) 4 luvussa on 
säädetty. 

Lupahakemuksessa on esitettävä säteilyn 
käytön laadun ja laajuuden edellyttämällä ta-
valla tiedot muun muassa säteilyn käyttöpaikas-
ta ja säteilylähteistä, käytettävistä suojaus- ja 
varojärjestelmistä, säteilyaltistuksen seurannan 
järjestämisestä sekä radioaktiivisten jätteiden 
käsittelystä ja vaarattomaksi tekemisestä.

Luvanvaraiseen säteilyn käyttöön on nimet-
tävä säteilylain 18 §:ssä tarkoitettu säteilyn 
käytön turvallisuudesta vastaava johtaja. Vas-
taavaksi johtajaksi esitettävän henkilön on täy-
tettävä ohjeessa ST 1.8 esitetyt pätevyysvaati-
mukset. Turvallisuusvaatimukset luvanvaraisen 
säteilyn käytöstä on esitetty kyseisiä toimintoja 
koskevissa muissa ST-ohjeissa.

6 Turvallisuusvaatimuksia 
luvasta vapautetussa 
säteilyn käytössä

6.1 Säteilyaltistuksen rajoittaminen
Säteilysuojelun yleisten periaatteiden mukaan 
säteilyaltistus on pidettävä niin pienenä kuin 
käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. 

Säteilyn käyttö kouluopetuksessa tulee suun-
nitella ja toteuttaa siten, että
• opettajalle, oppilaalle tai muulle henkilölle 

aiheutuva efektiivinen annos vuoden aikana 
ei ylitä arvoa 0,3 mSv 

• yhdestä demonstraatiosta oppilaalle aiheutu-
va annos ei ylitä arvoa 0,03 mSv.

6.2 Säteilylähteiden merkinnät ja säilytys 
Säteilylähteissä on oltava ionisoivan säteilyn 
varoitusmerkki. Radioaktiivista ainetta sisältä-
vissä laitteissa on tämän lisäksi oltava merkintä, 
josta ilmenevät radionuklidi, aktiivisuus ja päi-
vämäärä, jolloin aktiivisuus on määritetty. 

Säteilylähteet on siirrettävä säilytyspaik-
kaansa välittömästi oppitunnin päätyttyä. Säily-
tyspaikan on oltava lukittava, ja sinne pääsy tai 
sen avaaminen on sallittua vain säteilyturval-
lisuudesta huolehtivan vastuuhenkilön luvalla. 
Tila tai kaappi, jossa säilytetään radioaktiivisia 
aineita, on merkittävä ionisoivan säteilyn vaaraa 
osoittavalla merkillä.

Kaikista oppilaitoksen hallinnassa olevista 
säteilylähteistä on pidettävä luetteloa, johon on 
merkitty säteilylähteen tunnistetiedot, kuten 
lähteen valmistaja, tyyppi, sarjanumero, radio-
nuklidi sekä aktiivisuus ja päivämäärä, jolloin 
aktiivisuus on määritetty. 

6.3 Säteilylähteiden poistaminen käytöstä
Tarpeettomaksi käyneet säteilylähteet on viivy-
tyksettä poistettava käytöstä. Niiden varastoimi-
nen oppilaitoksen tiloissa ei ole hyväksyttävää.

Kun säteilylähde poistetaan käytöstä radio-
aktiivisena jätteenä, on noudatettava ohjetta 
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ST 6.2, Radioaktiiviset jätteet ja päästöt. 
Jos oppilaitokselle tarpeettomaksi käynyt tur-

vallisuusluvasta vapautettu säteilylähde on vielä 
käytettävissä fysiikan ja kemian opetukseen, se 
voidaan myös luovuttaa toiselle oppilaitokselle 
tähän käyttötarkoitukseen. Luovutuksesta teh-
dään molempien osapuolten allekirjoittama asia-
kirja, jossa tulee yksilöidä luovutettu säteilyläh-
de sekä todeta omistuksen, hallinnan ja vastuun 
siirtymisajankohta.

Säteilylähteen poistamisesta on tehtävä sätei-
lylähdeluetteloon merkintä, josta ilmenee poista-
misajankohta sekä tiedot, mihin radioaktiivinen 
jäte on toimitettu tai lähde luovutettu. 

6.4 Suojausohjeita
Opettajan on huolehdittava, että säteilylähteiden 
käyttö ei kestä pitempään, kuin opetuksen kan-
nalta on välttämätöntä, eivätkä oppilaat käsitte-
le lähteitä tarpeettomasti ja ilman valvontaa. 

Säteilyn vaimeneminen on kääntäen verran-
nollinen säteilylähteestä mitatun etäisyyden ne-
liöön. Säteilyaltistusta voidaan täten pienentää 
helposti lisäämällä etäisyyttä säteilylähteeseen.

Säteilylähdettä ei saa pitää tarpeettomasti 
suojuksensa ulkopuolella. Suojuksesta poistet-
tua säteilylähdettä on käsiteltävä siten, ettei 
mikään kehon osa joudu tarpeettomasti alttiiksi 
säteilylle. 

7 Käyttörajoituksia 
Suojaamattomien röntgenlaitteiden käyttö kou-
luopetuksessa on kielletty. Opetuskäyttöön hy-
väksytään vain sellaisia suojattuja röntgenlait-
teita, joissa primäärisäteilykeila on niin hyvin 
suojattu, että oleskelua primäärikeilan suunnas-
sa ei ole tarpeen erikseen rajoittaa.

Kylmäkatodityyppiset purkausputket voivat 
aikaansaada röntgensäteilyä. Röntgensäteilystä 

ei aiheudu vaaraa, jos purkausputkia käyte-
tään enintään 5 kilovoltin jännitteellä. Tämän 
vuoksi säädettävää jännitelähdettä, jonka jän-
nite voidaan asettaa suuremmaksi kuin 5 kV, ei 
saa käyttää purkausputken yhteydessä ilman 
jännitemittaria tai muutoin varmistamatta, että 
jännite on pienempi kuin 5 kV.

Edellä tarkoitettuja purkausputkia ovat esi-
merkiksi 
• katodisäteen taipumista magneettikentässä 

osoittava ns. Crookesin putki
• Braunin putki
• fluoriloistemateriaalia sisältävät katodisäde-

putket
• varjoristiputki
• katodisäteen paineen demonstroimisputki
• katodisäteen lämpövaikutuksen demonstroi-

misputki
• kanavasädeputki.

Kipinäinduktorin käyttö röntgensäteilyä ai-
heuttavien laitteiden jännitelähteenä on kiel-
letty, koska jännitteen pysyminen alle 5 kV:n on 
epävarmaa.

Yli 10 vuotta vanhojen 226Ra-lähteiden käyttö 
on kielletty, ellei ole varmistettu, että ne ovat 
edelleen tiiviitä.

Kirjallisuutta
1 International Commission on Radiological 

Protection. Protection against Ionizing Radia-
tion in the Teaching of Science. ICRP Publica-
tion 36. Oxford: Pergamon Press; 1983.

2 International Commission on Radiological 
Protection. 1990 Recommendations of the 
International Commission on Radiological 
Protection. ICRP Publication 60. Oxford: Per-
gamon Press; 1991. 
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LIITE (ESIMERKKI)

Säteilyturvallisuus demonstraatiovälineitä käytettäessä

Tarkista, että säteilylähteet eivät ole vioittuneet ja että niihin liittyvät turvalaitteet toimivat.

Tunne laitekohtaiset käyttöohjeet ja noudata niitä.

Käytä säteilylähteitä vain niin kauan, kuin opetuksen kannalta on välttämätöntä.

Huolehdi demonstraation aikana siitä, ettei röntgenlaitteen primäärikeilan suunnassa ole ketään 
eivätkä oppilaat käsittele säteilylähteitä tarpeettomasti ja ilman valvontaa.

Älä pidä säteilylähdettä tarpeettomasti suojuksensa ulkopuolella. Käsittele suojaamatonta säteily-
lähdettä siten, että mikään kehon osa ei joudu tarpeettomasti alttiiksi säteilylle.

Siirrä säteilylähteet lukittavaan säilytyspaikkaansa välittömästi demonstraation päätyttyä.

Ilmoita heti viallisesta tai kadonneesta säteilylähteestä säteilyturvallisuudesta huolehtivalle vastuu-
henkilölle.

Lisätietoja säteilyn käyttöä koskevista asioista saa Säteilyturvakeskuksesta, puh. (09) 759 881.

TÄMÄN KOULUN FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVISTÄ SÄTEILYLÄH-
TEISTÄ JA NIIDEN TURVALLISUUSOHJEISTA HUOLEHTIVA

 VASTUUHENKILÖ ON _____________________________________________________________________  
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ja kaupallinen toiminta

ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden 
säteilyturvallisuus, 17.2.1999 

ST 5.3 Ionisoivan säteilyn käyttö fysiikan ja kemian 
opetuksessa, 4.5.2007 

ST 5.4 Säteilylähteiden kauppa, 2.10.2000 
ST 5.6 Säteilyturvallisuus teollisuusradiografiassa, 

17.2.1999

ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-, korjaus- ja huolto-
työ, 17.2.1999 

Avolähteet ja radioaktiiviset jätteet

ST 6.1 Radionuklidilaboratorioiden säteilyturvalli-
suusvaatimukset, 1.7.1999 

ST 6.2 Radioaktiiviset jätteet ja päästöt, 1.7.1999 
ST 6.3 Säteilyn käyttö isotooppilääketieteessä, 

18.3.2003

Säteilyannokset ja terveystarkkailu 

ST 7.1 Säteilyaltistuksen seuranta, 25.2.2000 
ST 7.2 Säteilyaltistuksen enimmäisarvojen sovelta-

minen ja säteilyannoksen laskemisperusteet, 
1.7.1999

ST 7.3 Sisäisestä säteilystä aiheutuvan annoksen 
laskeminen, 1.7.1999 

ST 7.4 Säteilyannosten rekisteröinti 25.2.2000 
ST 7.5 Säteilytyötä tekevien työntekijöiden terveys-

tarkkailu, 4.5.2007 

Ionisoimaton säteily

ST 9.1 Solariumlaitteiden säteilyturvallisuusvaati-
mukset ja valvonta, 1.12.2003 

ST 9.2 Pulssitutkien säteilyturvallisuus, 2.9.2003 
ST 9.3 ULA- ja TV-asemien mastotöiden säteilytur-

vallisuus, 2.9.2003 
ST 9.4 Yleisöesityksissä käytettävien suuritehoisten 

laserlaitteistojen säteilyturvallisuus, 28.2.2007 

Luonnonsäteily

ST 12.1 Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altista-
vassa toiminnassa, 6.4.2000 

ST 12.2 Rakennusmateriaalien ja tuhkan radioaktiivi-
suus, 8.10.2003 

ST 12.3 Talousveden radioaktiivisuus, 9.8.1993 
ST 12.4 Säteilyturvallisuus lentotoiminnassa, 

20.6.2005
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