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

Säteilytoiminnan turvallisuudesta vastaa säteilylain mukaan säteilytoiminnan 
harjoittaja. Toiminnan harjoittaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että ST-ohjeissa 
esitetyn mukainen turvallisuustaso toteutetaan ja ylläpidetään.
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1 Yleistä
Teollisuudessa, tutkimuksessa ja turva-alalla 
käytetään kiinteästi asennettuja ja liikuteltavia 
röntgenlaitteita. Tyypillisiä esimerkkejä tällai-
sista röntgenlaitteista ovat tuotteiden tarkastus-
laitteet, tutkimuksen ja opetuksen analyysilait-
teet sekä turvatarkastusten läpivalaisulaitteet. 
Tässä ohjeessa esitetään näiden röntgenlaittei-
den käyttöä koskevat säteilyturvallisuusvaati-
mukset. Nämä laitteet jaotellaan tässä ohjeessa 
kolmeen luokkaan: avoimet laitteet, suojatut lait-
teet ja suljetut laitteet. Laitteiden käyttöä koske-
vat säteilyturvallisuusvaatimukset noudattavat 
tätä luokittelua.

Tässä ohjeessa tarkoitettuja röntgenlaitteita 
käytetään usein sellaisissa tiloissa, joissa on 
vakituisia työpisteitä. Kun säteilyn käyttö on 
järjestetty tämän ohjeen mukaisesti, työntekijöi-
tä ei yleensä tarvitse luokitella säteilytyötä te-
keviksi työntekijöiksi eikä heille tällöin tarvitse 
järjestää säteilyaltistuksen seurantaa. 

Jos käyttöön halutaan ottaa muita kuin tässä 
ohjeessa esitetyt vaatimukset täyttäviä laitteita, 
niiden käyttöä koskevat säteilyturvallisuusvaati-
mukset asetetaan tarvittaessa turvallisuuslupaa 
myönnettäessä.

Ohje ei koske teollisuusradiografiassa käytet-
täviä säteilylaitteita, joita varten on erillinen ohje 
ST 5.6.

Röntgenlaitteiden asennus-, korjaus- ja huol-
totyötä koskevat vaatimukset on esitetty ohjees-
sa ST 5.8.

2 Turvallisuuslupa
2.1 Turvallisuuslupa, vastaava 
johtaja ja käyttöorganisaatio
Röntgenlaitteiden käyttöä varten on oltava tur-
vallisuuslupa (säteilylaki (592/1991) 17 §).

Turvallisuusluvan hakemisesta on säädetty 
säteilyasetuksen (1512/1991) 14 §:ssä. Turvalli-
suuslupahakemukseen on liitettävä säteilyn käyt-
töorganisaatiota koskeva selvitys (organisaatio-
selvitys). Organisaatioselvitykseksi tämän ohjeen 
tarkoittamassa toiminnassa yleensä riittää, että 
nimetään säteilyn käytön turvallisuudesta vas-
taava johtaja. Kuitenkin, jos laitteita on paljon tai 
ne sijaitsevat useilla eri paikkakunnilla, jolloin 

vastaava johtaja ei itse voi jatkuvasti aktiivisesti 
valvoa laitteiden käyttöä, on vastaavan johtajan 
avuksi nimettävä muita vastuuhenkilöitä, jotka 
huolehtivat laitteen käytön turvallisuudesta sä-
teilyn käyttöpaikoilla. Tällöin turvallisuuslupa-
hakemuksessa on esitettävä laajempi organisaa-
tioselvitys, jossa vastaavan johtajan nimeämisen 
lisäksi selvitetään muiden vastuuhenkilöiden 
tehtävät ja vastuunjako. Tarkemmat vaatimuk-
set organisaatioselvityksestä on annettu ohjeessa 
ST 1.4.

Vastaavan johtajan tyypilliset tehtävät on esi-
tetty ohjeessa ST 1.4. Vastaavan johtajan päte-
vyysvaatimukset esitetään ohjeessa ST 1.8. Tässä 
ohjeessa tarkoitetussa toiminnassa vastaavalta 
johtajalta edellytetään ohjeen ST 1.8 mukainen 
pätevyys ”Umpilähteiden ja röntgenlaitteiden 
käyttö teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuk-
sessa”.  

Röntgenlaitteita huoltavilla toiminnan har-
joittajilla on oltava erillinen huoltotoimintaan 
myönnetty turvallisuuslupa. Röntgenlaittei-
den huoltotoiminnassa on noudatettava ohjeen  
ST 5.8 vaatimuksia. Säteilylaitteita huoltavalla 
henkilöstöllä on oltava kyseiseen tehtävään riit-
tävä koulutus.

3 Käytönaikaiset 
vaatimukset
3.1 Yleiset vaatimukset
Toiminnan harjoittajan on suunniteltava rönt-
genlaitteen käyttö ja siihen liittyvät menettelyt, 
prosessit ja resurssit siten, että säteilyn käyttö 
on turvallista. Säteilyturvaohjeet on annettava 
kirjallisina.

Röntgenlaitteiden käyttö on järjestettävä si-
ten, että säteilyaltistus pidetään niin vähäisenä 
kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. 
Säteilyasetuksen 7 §:n perusteella Säteilyturva-
keskus voi antaa säteilysuojelun optimointipe-
riaatteen toteuttamiseksi ja eri säteilylähteistä 
aiheutuvan altistuksen huomioon ottamiseksi 
annosrajoituksia. Tämän ohjeen mukaisten rönt-
genlaitteiden käyttöä koskeva efektiivisen an-
noksen annosrajoitus on 0,3 mSv vuodessa. Sen 
varmistamiseksi, että annosrajoitus ei ylity, on 
huolehdittava seuraavista asioista:
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•	 Alueella,	 jolla	 säteilylähteen	aiheuttama	an-
nosnopeus on suurempi kuin 1,5 µSv/h, päi-
vittäinen oleskeluaika ei saa olla yhtä tuntia 
pitempi.

•	 Jos	 käyttö-	 tai	 huoltotehtävissä	 joudutaan	
työskentelemään alueella, jolla säteilylähteen 
aiheuttama annosnopeus on suurempi kuin 
5 µSv/h, työtä varten on laadittava erilliset 
ohjeet sen varmistamiseksi, ettei työnteki-
jälle aiheutuva annos ylitä edellä mainittua 
annosrajoitusta. 

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, 
että röntgenlaitteet huolletaan ja turvalaittei-
den toiminta tarkastetaan säännöllisesti ja että 
näistä toimenpiteistä pidetään kirjaa. Röntgen-
laitteiden huoltojen ja korjausten yhteydessä on 
varmistuttava, että merkkivalot ja muut turva-
laitteet toimivat oikein.

Kun röntgenlaitteita käytetään julkisissa ti-
loissa tavaroiden tai esineiden läpivalaisuun, 
laitteiden lähistöllä on työntekijöiden lisäksi 
myös ulkopuolisia henkilöitä. Tällöin on kiin-
nitettävä erityistä huomiota tässä ohjeessa esi-
tettyihin teknisiin ratkaisuihin, joilla estetään 
tarpeeton säteilylle altistuminen. Työntekijöillä 
on oltava valmiudet opastaa ja valvoa myös ulko-
puolisia henkilöitä siten, että läpivalaisu tapah-
tuu turvallisesti.

3.2 Laitteiden käyttöä koskevat vaatimukset
Röntgenlaitteiden käytöstä aiheutuvaa sätei-
lyaltistusta voidaan rajoittaa säteilysuojuksil-
la ja turvamekanismeilla. Turvamekanismeilla 
voidaan oleellisesti vaikuttaa myös siihen, että 
laitteen tahaton tai luvaton käyttö ja työntekijöi-
den tai ulkopuolisten henkilöiden tarkoitukseton 
altistuminen on hyvin estetty. 

Seuraavat säteilyturvallisuusvaatimukset 
koskevat kaikkien tässä ohjeessa tarkoitettujen 
röntgenlaitteiden käyttöä:
•	 Röntgenlaitteissa	 on	 oltava	 katkaisija,	 jolla	

säteilyntuotto voidaan lopettaa.
•	 Laitteessa	tai	sen	välittömässä	läheisyydessä	

on oltava ionisoivan säteilyn varoitusmerkki 
ja merkkivalo, joka ilmoittaa, kun laite tuottaa 
säteilyä. Varoitusmerkkien ja -valojen yhtey-
dessä voidaan tarvittaessa käyttää säteily-

vaarasta varoittavia selventäviä lisätekstejä. 
Varoitusmerkinnöistä on lisätietoja ohjeessa 
ST 1.3.

•	 Röntgenlaitteessa	 on	 oltava	 merkittynä	 lait-
teen sarja- tai valmistenumero sekä mahdolli-
suuksien mukaan suurin käyttöjännite, suurin 
virta ja merkintä röntgenputken suodatukses-
ta. Jos laitetietoja suurimmasta käyttöjännit-
teestä, suurimmasta virrasta ja röntgenput-
ken suodatuksesta ei ole merkitty laitteeseen, 
ne on ilmoitettava laitteen käyttöohjeessa.

•	 Kun	 laite	ei	ole	käytössä,	se	on	varastoitava	
lukittuun tilaan tai sen luvaton käyttö on es-
tettävä lukolla tai vastaavalla järjestelyllä.

•	 Kuljetuksen	 aikana	 liikuteltavat	 laitteet	 on	
pidettävä lukollisessa kuljetuslaatikossa lu-
vattoman käytön estämiseksi. Lisäksi liiku-
teltavista laitteista ja laitteiden käyttöpai-
koista on pidettävä kirjaa.

•	 Toiminnan	 päättyessä	 laitteet	 on	 luovutet-
tava laitetoimittajalle, toiselle toiminnan 
harjoittajalle tai röntgenlaite on romutetta-
va asianmukaisesti. Käytöstä poistetuista ro-
mutettavista röntgenlaitteista on poistettava 
ionisoivaa säteilyä ja säteilyvaaraa koskevat 
merkinnät. Lisäksi on huolehdittava laittei-
den sisältämien myrkyllisten tai vaarallisten 
aineiden vaarattomaksi tekemisestä.

3.2.1 Suljetut laitteet
Tässä ohjeessa suljetulla röntgenlaitteella tar-
koitetaan sellaista laitetta, jossa röntgenputki, 
säteilykeila ja tutkittava tai analysoitava kohde 
on suojattu rakenteellisin suojuksin sellaiseen 
tilaan, johon ei ole pääsyä laitteen tuottaessa 
säteilyä. Tyypillisiä suljettuja laitteita ovat kote-
loidut röntgendiffraktio- ja fluoresenssilaitteet ja 
elektroniikkakomponenttien tarkastuslaitteet.

Suljetun röntgenlaitteen rakenteellisina suo-
jina toimivat ovet, paneelit ja luukut on varus-
tettava turvalaitteilla, jotka katkaisevat sätei-
lytuoton niitä avattaessa. Tämä koskee kaikkia 
pääsyreittejä säteilykeilaan.

Säteilyn annosnopeus laitteen ulkopinnalla 
ei saa ylittää arvoa 2,5 μSv/h 5 cm:n etäisyydellä 
mitattuna mistä tahansa laitteen kosketeltavas-
ta pinnasta.
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3.2.2 Suojatut laitteet
Tässä ohjeessa suojatulla röntgenlaitteella tar-
koitetaan sellaista laitetta, jossa röntgenputki ja 
säteilykeila on suojattu rakenteellisin suojuksin 
ja tutkittava tai analysoitava kohde on suojuksen 
sisällä sellaisessa tilassa, johon on pääsy lait-
teen tuottaessa säteilyä. Tyypillisiä suojattuja 
laitteita ovat turvatarkastuksissa ja laadunval-
vonnassa käytettävät läpivalaisulaitteet ja tut-
kimuksessa ja opetuksessa käytettävät suojatut 
analyysilaitteet.

Säteilykeilan alueelle johtavat huoltoluukut, 
irrotettavat paneelit tai vastaavat on varustetta-
va turvalaitteilla, jotka katkaisevat säteilytuoton 
niitä avattaessa.

Säteilyn annosnopeus ei saa ylittää arvoa 
5 μSv/h 5 cm:n etäisyydellä mistä tahansa lait-
teen kosketeltavasta pinnasta.

Tutkittava tai analysoitava kohde on ase-
tettava suojuksen sisään ennen säteilyntuoton 
aloittamista, tai näytteen siirtomekanismin on 
oltava automaattinen. 

Tuotteiden ja tavaroiden tarkastukseen käy-
tettävissä suojatuissa laitteissa olevat meno- ja 
tuloaukot on varustettava lisäsuojuksin, esimer-
kiksi lyijykumiliuskoin, jotka vaimentavat aukon 
lähellä esiintyvää säteilyä. Jos laitteita käytetään 
julkisissa tiloissa ja meno- ja tuloaukoista on 
pääsy säteilykeilaan, on tahaton säteilykeilaan 
joutuminen estettävä. Laitteisiin suositellaan tä-
män vuoksi asennettavaksi lähestymisesteitä, 
jotka estävät tahattoman altistuksen.

3.2.3 Avoimet laitteet
Tässä ohjeessa avoimella röntgenlaitteella tar-
koitetaan sellaista laitetta, jossa säteilykeila 
suuntautuu laitteen ulkopuolelle. Tyypillisiä 
avoimia laitteita ovat esimerkiksi kannettavat 
fluoresenssianalysaattorit. 

Avoimissa	 röntgenlaitteissa	 on	 oltava	meka-
nismi, jolla säteilyn tuotto voidaan katkaista tai 
estää. Sellaisissa avoimissa laitteissa, joissa on 
useampia kuin yksi säteilyikkuna, on muut kuin 
käytössä olevat ikkunat pystyttävä sulkemaan 
kiinteästi. 

Röntgenputken suojavaipan on oltava sellai-
nen, että vuotosäteilyn annosnopeus 5 cm:n etäi-
syydellä mistä tahansa laitteen kosketeltavasta 

pinnasta säteilykeilan ulkopuolella ei saa ylittää 
arvoa 25 µSv/h. Laitteen ohjausyksikkö tai käyt-
töpaneeli on sijoitettava siten, että laitteen käyt-
töä voidaan valvoa. 

Avoimessa	 röntgenlaitteessa	 on	 oltava	 sätei-
lykeilan suuntaa osoittava merkintä ja erillinen 
varoitus, mikäli röntgenputkessa ei ole lisäsuo-
datusta.

Avoimien	 röntgenlaitteiden	 käyttötilojen	 sä-
teilysuojaustarve ja varoitusmerkinnät on arvioi-
tava tapauskohtaisesti. Säteilysuojauksia ja va-
roitusmerkintöjä koskevat vaatimukset on esi-
tetty ohjeessa ST 3.6.

Liikuteltavat avoimet laitteet on varustettava 
turvakytkimellä, joka estää laitteen toiminnan 
ilman analysoitavaa tai tutkittavaa kohdetta. Li-
säksi liikuteltavat laitteet on varustettava avai-
mella tai koodilla, jolla estetään laitteen tahaton 
käyttö. Kaikki liikuteltavien laitteiden turva-
mekanismit on varmistettava suojapiirillä, joka 
estää laitteen toiminnan vikatilanteissa.

3.3 Työntekijöiden koulutus ja opastus
Röntgenlaitteiden käyttäjät on koulutettava ja 
heille on annettava täydennyskoulutusta ohjeen 
ST 1.8 mukaisesti. Lisäksi työntekijöillä on olta-
va käytettävissään käyttöpaikan kielellä laitteen 
käyttö- ja säteilyturvallisuusohjeet. Työntekijöi-
tä on opastettava myös poikkeavien tapahtumien 
varalta, ja säteilyturvallisuuden varmistaminen 
on otettava osaksi jokapäiväistä toimintaa. 

Suojattujen ja avoimien röntgenlaitteiden 
käyttäjille on lisäksi laadittava työtehtäväkohtai-
set ohjeet, joita on noudatettava kyseistä työteh-
tävää suoritettaessa. Lisäksi ohjeessa on esitettä-
vä varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon 
röntgenlaitteen läheisyydessä työskenneltäessä. 
Työtehtäväkohtaiset ohjeet on pidettävä jatku-
vasti ajan tasalla.

Erityisesti avoimella laitteella työskennel-
täessä on varmistettava, että kaikki työ sätei-
lylaitteella on optimoitua ja säteilyturvallisuus-
vaatimusten mukaista.  

Avoimien	 laitteiden	 työtehtäväkohtaisissa	
ohjeissa ja työntekijöiden koulutuksessa on sel-
keästi painotettava sitä, että käsien tai muiden 
kehon osien vieminen säteilykeilaan on kielletty.
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4 Poikkeavat tapahtumat
Poikkeavalla tapahtumalla säteilyn käytössä 
tarkoitetaan sellaista tapahtumaa, jonka seu-
rauksena turvallisuus vaarantuu merkittävästi 
säteilyn käyttöpaikalla tai sen ympäristössä. Se 
voi olla myös sellainen poikkeuksellinen ha-
vainto tai tieto, jolla on olennaista merkitystä 
työntekijöiden tai muiden henkilöiden säteilytur-
vallisuudelle. 

4.1 Ohjeet poikkeavan tapahtuman varalta
Toiminnan harjoittajan on laadittava ohjeet 
poikkeavan tapahtuman varalta. Ohjeessa on 
kuvattava kirjallisesti yhteydenottomenetelmät 
ja toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä poikkeavis-
sa tapahtumissa. Ohjeiden pitää olla kaikkien 
työntekijöiden saatavilla, ja ne on selvitettävä 
työntekijöille. Ohjeet on pidettävä myös liikutel-
tavien röntgenlaitteiden mukana, esimerkiksi 
laitteen kuljetuspakkauksessa. 

4.2 Poikkeavasta tapahtumasta ilmoittaminen
Säteilyasetuksen 17 §:n mukaan Säteilyturva-
keskukselle on viivytyksettä ilmoitettava 
•	 säteilyn	käyttöön	liittyvästä	poikkeavasta	ta-

pahtumasta, jonka seurauksena turvallisuus 
säteilyn käyttöpaikalla tai sen ympäristössä 
merkittävästi vaarantuu 

•	 säteilylähteen	katoamisesta,	anastuksesta	tai	
joutumisesta muulla tavalla pois luvanhalti-
jan hallusta 

•	muista	poikkeavista	havainnoista	ja	tiedoista,	
joilla on olennaista merkitystä työntekijöiden 
tai ympäristön säteilyturvallisuuden kannal-
ta. 

Poikkeavan tapahtuman ensi-ilmoituksessa 
(yleensä puhelimitse) on ilmoitettava seuraavat 
asiat:
•	 toiminnanharjoittaja	 (turvallisuusluvan	 hal-

tija) ja vastaava johtaja
•	 ilmoituksen	antajan	nimi	ja	yhteystiedot
•	 tapahtuma-aika	ja	-paikka
•	 tapahtuman	kuvaus
•	 tiedot	 vaaratilanteeseen	 joutuneista	 henki-

löistä sekä mahdollisesti aiheutuneesta sätei-
lyaltistuksesta

•	 välittömät	toimenpiteet.

Ensi-ilmoitus on vahvistettava myöhemmin kir-
jallisena. Kirjallisessa raportissa on edellä esi-
tettyjen tietojen lisäksi selvitettävä poikkeavan 
tapahtuman syyt ja seuraukset (erityisesti mah-
dolliset säteilyaltistukset) sekä toimet vastaa-
vien tapahtumien estämiseksi.
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ST-OHJEET (1.10.2008)

Yleiset ohjeet

ST 1.1 Säteilytoiminnan turvallisuusperusteet, 
23.5.2005

ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkinnät, 16.5.2006 
ST 1.4 Säteilyn käyttöorganisaatio, 16.4.2004 
ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuuslu-

vasta ja ilmoitusvelvollisuudesta, 1.7.1999 
ST 1.6 Säteilysuojelutoimet työpaikalla, 29.12.1999 
ST 1.7 Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa, 

17.2.2003
ST 1.8 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien hen-

kilöiden pätevyys ja pätevyyden edellyttämä 
säteilysuojelukoulutus, 16.4.2004 

ST 1.9 Säteilytoiminta ja säteilymittaukset, 17.3.2008 

Sädehoito

ST 2.1 Sädehoidon laadunvarmistus, 22.5.2003 
ST 2.2 Sädehoitolaitteiden ja -tilojen säteilyturvalli-

suus, 2.2.2001 

Lääketieteellinen röntgentutkimus

ST 3.1 Hammasröntgenlaitteiden käyttö ja valvonta, 
27.5.1999

ST 3.2 Mammografialaitteet ja niiden käyttö, 
13.8.2001

ST 3.3 Röntgentutkimukset terveydenhuollossa, 
20.3.2006

ST 3.6 Röntgentilojen säteilyturvallisuus, 24.9.2001 
ST 3.7 Mammografiaan perustuva rintasyöpä-

seulonta, 28.3.2001 

Teollisuus, tutkimus, opetus 
ja kaupallinen toiminta

ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden 
säteilyturvallisuus, 7.11.2007 

ST 5.3 Ionisoivan säteilyn käyttö fysiikan ja kemian 
opetuksessa, 4.5.2007 

ST 5.2 Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttö, 
26.9.2008

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, 4.10.2007 

Avolähteet ja radioaktiiviset jätteet

ST 6.1 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä, 
17.3.2008

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, 2.8.2007 
ST 7.2 Säteilyaltistuksen enimmäisarvojen sovelta-

minen ja säteilyannoksen laskemisperusteet, 
9.8.2007

ST 7.3 Sisäisestä säteilystä aiheutuvan annoksen 
laskeminen, 23.9.2007 

ST 7.4 Annosrekisteri ja tietojen ilmoittaminen, 
9.9.2008

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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