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Valtuutusperusteet
Ydinenergialain (990/1987) 7  r  §:n mukaan Säteilyturvakeskuksen tehtävänä 
on asettaa ydinenergialain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat 
yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset.

Soveltamissäännöt
YVL-ohjeen julkaiseminen ei sinänsä muuta Säteilyturvakeskuksen en-
nen ohjeen julkaisemista tekemiä päätöksiä. Vasta kuultuaan asianosaisia 
Säteilyturvakeskus antaa erillisen päätöksen siitä, miten uutta tai uusittua 
YVL-ohjetta sovelletaan käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin ja luvan-
haltijoiden toimintoihin. Uusiin ydinlaitoksiin ohjeita sovelletaan sellaisenaan.

Kun Säteilyturvakeskus harkitsee YVL-ohjeissa esitettyjen, uusien turvalli-
suusvaatimuksien soveltamista käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin, 
se ottaa huomioon ydinenergialain (990/1987) 7  a §:ssä säädetyt periaatteet: 
Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käy-
tännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi 
on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset 
sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perustel-
tuina.

Ydinenergialain 7  r  §:n kolmannen momentin mukaan Säteilyturvakeskuksen 
turvallisuusvaatimukset velvoittavat luvanhaltijaa, kuitenkin niin, että luvan-
haltijalla on oikeus esittää muunkinlainen kuin vaatimuksissa edellytetty me-
nettelytapa tai ratkaisu. Jos luvanhaltija vakuuttavasti osoittaa, että esitetty 
menettelytapa tai ratkaisu toteuttaa tämän lain mukaisen turvallisuustason, 
Säteilyturvakeskus voi sen hyväksyä.
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1 Johdanto
101. Ydinenergian käytöstä säädetään ydin-
energialaissa (990/1987) ja sen nojalla anne-
tussa ydinenergia-asetuksessa (161/1988) sekä 
ydinturvallisuutta koskevissa valtioneuvoston 
asetuksissa (716/2013, 717/2013 ja 736/2008). 
Ydinenergian käyttöön sovelletaan myös eräi-
tä säteilylain (592/1991) ja säteilyasetuksen 
(1512/1991) vaatimuksia, joiden tarkoituksena 
on suojata yksilöä säteilyn haitallisilta vaiku-
tuksilta.

102. Säteilysuojelun kansalliseen lainsäädäntöön 
ovat vaikuttaneet ICRP:n suositukset ja IAEA:n 
ohjeet. Suomen kansallisessa lainsäädännössä 
on lisäksi otettu huomioon Euroopan Neuvoston 
päätökset.

103. Säteilylain 2 §:n mukaisesti säteilyn käytön 
ja muun säteilyaltistusta aiheuttavan toiminnan 
tulee, ollakseen hyväksyttävää, täyttää seuraavat 
vaatimukset:
1. toiminnalla saavutettava hyöty on suurempi 

kuin toiminnasta aiheutuva haitta (oikeutus-
periaate);

2. toiminta on siten järjestetty, että siitä ai-
heutuva terveydelle haitallinen säteilyaltistus 
pidetään niin alhaisena kuin käytännöllisin 
toimenpitein on mahdollista (optimointiperi-
aate);

3. yksilön säteilyaltistus ei ylitä asetuksella vah-
vistettavia enimmäisarvoja (yksilönsuojaperi-
aate).

Säteilysuojelussa optimointiperiaatteesta käy-
tetään nimitystä ALARA-periaate (As Low As 
Reasonably Achievable).

104. Säteilylain luvussa 9 esitetään säteilytyö-
tä koskevat määräykset sekä säteilyaltistuksen 
seurannassa noudatettavat annosrajat.

105. Säteilysuojelu ydinlaitoksissa perustuu toi-
minnan hyvään suunnitteluun, tarkoituksenmu-
kaisiin työtapoihin, ajanmukaisiin säteilysuoje-
lumenetelmiin, laitteisiin ja suojavarusteisiin, 
aikaisemman kokemuksen hyväksikäyttöön sekä 
yhteistyöhön ydinlaitoksen eri organisaatioyk-
siköiden välillä. Sitoutuminen säteilysuojelun 

päämäärien toteuttamiseen koskee ydinlaitok-
sen koko henkilökuntaa.

106. Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilyturvalli-
suudesta huolehditaan koko laitoksen elinkaaren 
ajan. Säteilysuojelua koskeva yksityiskohtainen 
tarkastelu tehdään tarpeellisessa laajuudessa 
laitoksen rakentamislupaa ja käyttölupaa haet-
taessa, laitosmuutosten yhteydessä, määräajoin 
laitoksen käytön aikana sekä lopulta laitosta 
poistettaessa käytöstä.

2 Soveltamisala
201. Tämä ohje koskee ydinlaitoksen työnteki-
jöiden säteilysuojelua sekä säteilyaltistuksen 
seurantaa. Säteilyturvakeskuksen (STUK) jul-
kaisemat ST-ohjeet täydentävät YVL-ohjeita. 
Esimerkiksi seuraavia säteilylain alaisia ja tur-
vallisuuslupaa edellyttäviä toimintoja käsitel-
lään ST-ohjeissa: avolähteiden käyttö, umpiläh-
teiden käyttö, röntgenlaitteiden käyttö, radiog-
rafia sekä radioaktiivisten aineiden tuonti ja 
vienti.

202. Ydinlaitoksen rakenteellista säteilyturval-
lisuutta käsitellään ohjeessa YVL  C.1. Ydin-
laitoksien säteilymittausjärjestelmiä ja -laittei-
ta käsitellään ohjeessa YVL C.6. Ydin voima-
laitoksen valmiusjärjestelyjä sekä valmiustilan-
teissa noudatettavia säteilysuojelumenettelyjä 
käsitellään ohjeessa YVL C.5. Ydinlaitoksen käy-
töstä poistoa, jätteiden käsittelyä ja kuljetuksia 
käsitellään ohjeissa YVL D.3–D.5.

203. Ydinlaitoksen organisaatiota ja henkilöstöä 
käsitellään ohjeessa YVL A.4. Ydinlaitosten joh-
tamisjärjestelmiä koskee ohje YVL  A.3. Ydin-
laitoksen toiminnan raportointia koskee ohje 
YVL A.9. Ydinlaitoksen käyttökokemustoimintaa 
käsitellään ohjeessa YVL A.10.

204. Säteilytyöntekijöiden terveystarkkailua 
kuvataan tarkemmin ohjeessa ST  7.5. Säteily-
altistuksen seurannassa käytettävien suureiden 
ja käsitteiden määritelmät on esitetty ohjeessa 
ST 7.2. Työntekijöiden altistumista radonille ja 
sitä koskevia säteilymittauksia käsitellään oh-
jeessa ST 12.1. Sisäisestä säteilystä aiheutuvan 
efektiivisen annoksen kertymän laskeminen ja 
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laskemista varten tarvittavat muuntokertoimet 
esitetään ohjeessa ST 7.3. Tietojen ilmoittamis-
ta STUKin ylläpitämään annosrekisteriin ku-
vataan ohjeessa ST  7.4. Annosmittauspalvelun 
hyväksyntää muussa säteilytoiminnassa kuin 
ydinvoimalaitoksissa koskee ohje ST 1.9. Säteily-
lähteiden varoitusmerkintöjä ja niiden käyttöä 
käsitellään ohjeessa ST 1.3.

3 Työntekijöiden 
säteilysuojelu
301. Säteilylain 9 luvussa säädetään säteilytoimin-
nan harjoittajan velvollisuuksista suojella sätei-
lytyössä olevia työntekijöitä. Säteilyaltistuksen 
seurantaperusteista ja terveystarkkailusta sää-
detään tarkemmin säteilyasetuksen luvussa 3.

302. Säteilylain 32 §:n mukaan toiminnan harjoit-
tajan on suunniteltava ja toteutettava työnteki-
jöiden suojelu seuraavien periaatteiden mukaan:
1. selvitetään ennalta työntekijöihin kohdistuva 

säteilyaltistus ja siihen vaikuttavat tekijät, 
missä tulee ottaa huomioon myös tavanomai-
sesta poikkeavat työskentelyolosuhteet;

2. työskentelypaikat jaetaan tarvittaessa valvon-
ta-alueisiin ja tarkkailualueisiin; sekä

3. luokitellaan erilliseksi ryhmäksi (säteilytyö-
luokka A) ne työntekijät, joiden säteilyaltistus-
ta on seurattava henkilökohtaisesti.

303. Työntekijöiden säteilyannosrajoista säteily-
työssä säädetään säteilyasetuksen 3  §:ssä seu-
raavasti:

Säteilytyöstä työntekijälle aiheutuva efektiivinen 
annos ei saa ylittää keskiarvoa 20 millisievertiä 
(mSv) vuodessa viiden vuoden aikana eikä min-
kään vuoden aikana arvoa 50 mSv. Silmän mykiön 
ekvivalenttiannos ei saa ylittää arvoa 150  mSv 
vuodessa eikä käsien, jalkojen tai ihon minkään 
kohdan ekvivalenttiannos arvoa 500 mSv vuodessa.

304. Vuosiannoksella tarkoitetaan ulkoisesta 
säteilystä kalenterivuoden aikana aiheutuvan 
efektiivisen annoksen ja samana ajanjaksona ke-
hoon joutuvista radioaktiivisista aineista aiheu-
tuvan efektiivisen annoksen kertymän summaa.

305. Säteilyasetuksen 4  §:ssä on säädetty an-
nosrajoista nuorten henkilöiden koulutuksessa. 
Väestön annosrajoja käsitellään säteilyasetuk-
sen 6 §:ssä ja sikiön suojelua 5 §:ssä. Asetuksessa 
todetaan mm. seuraavaa:

Säteilyn käyttö tulee suunnitella ja järjestää si-
ten, että siitä muulle kuin säteilytyössä olevalle 
henkilölle aiheutuva efektiivinen annos ei vuoden 
aikana ylitä arvoa 1 mSv. Silmän mykiön ekvi-
valenttiannos ei saa vuoden aikana ylittää arvoa 
15 mSv eikä ihon minkään kohdan ekvivalentti-
annos arvoa 50 mSv.

Sikiötä tulee suojella samalla tavoin kuin väes-
tön yksilöä. Kun nainen on ilmoittanut olevansa 
raskaana, hänen työnsä on järjestettävä niin, 
että sikiön ekvivalenttiannos on niin pieni kuin 
käytännöllisin toimenpitein on mahdollista, eikä 
ainakaan jäljellä olevana raskausaikana ylitä 
arvoa 1 mSv.

306. Ydinlaitoksen organisaation rakenne ja toi-
mintatavat on suunniteltava siten, että sätei-
lysuojelua toteutetaan jatkuvasti viranomais-
säädösten, laitoksella hyväksyttyjen ohjeiden ja 
ALARA-periaatteen mukaisesti. Erityistä huo-
miota on kiinnitettävä töihin, joissa työskente-
lyolojen, työn laajuuden, poikkeuksellisen luon-
teen tai muiden syiden vuoksi säteilysuojelu ja 
suojavarusteiden oikeaoppinen käyttö tai käytön 
valvonta on vaativaa.

307. Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmässä on ol-
tava kuvattuna menettelyt, joilla säteilysuoje-
lussa havaitut puutteet korjataan tehokkaasti. 
Säteilysuojelun kannalta huomionarvoisista ha-
vainnoista, tapahtumista, puutteista, järjeste-
lyistä ja mittaustuloksista on ylläpidettävä jär-
jestelmällistä kirjanpitoa.

308. Työntekijöiden henkilökohtaisten säteilyan-
nosten lisäksi kollektiivisia säteilyannoksia 
(yhteenlasketut säteilyannokset) on seurattava 
työkohteittain sekä työntekijäryhmittäin. Ydin-
laitoksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli 
kollektiiviset säteilyannokset viittaavat siihen, 
että säteilysuojelumenettelyjä on syytä parantaa.
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309. Ydinlaitoksella on oltava kirjallinen ohjel-
ma säteilyannosten rajoittamiseksi (ALARA-
toimenpideohjelma). Ohjelmasta on ilmettävä 
sekä lyhyen että pitkän tähtäimen suunnitelmat 
ja toimenpiteet siitä, miten laitos pyrkii rajoit-
tamaan säteilytyöntekijöiden säteilyannoksia. 
Toimenpideohjelmassa on otettava huomioon sä-
teilysuojelun kannalta kokonaisvaltaisesti muun 
muassa laitoksen käyttö, laitosmuutokset, vesi-
kemia, materiaalivalinnat, dekontaminointi, jä-
tehuolto, koestukset ja tarkastukset. Ohjelmaan 
on sisällytettävä jatkuvan kehityksen periaattee-
seen pohjautuvat tavoitteelliset rajat, joita suu-
rin henkilökohtainen vuosiannos ja kollektiivi-
nen säteilyannos (manSv/GW) eivät saa ylittää. 
ALARA-toimenpideohjelma on pidettävä ajan 
tasalla, ja se on toimitettava tiedoksi STUKille.

310. Jos yhdellä ydinvoimalaitosyksiköllä työnte-
kijöiden kollektiivinen säteilyannos kahden pe-
räkkäisen vuoden keskiarvona ylittää voimayh-
tiön asettaman kollektiivisen säteilyannoksen 
raja-arvon yhden GW:n nettosähkötehoa kohden, 
on ylittämisen syistä sekä tarpeellisista säteily-
turvallisuuden parantamiseen tähtäävistä toi-
menpiteistä laadittava raportti ja toimitettava se 
tiedoksi STUKille.

311. Jotta henkilökohtaiset säteilyaltistukset voi-
taisiin rajoittaa ALARA-periaatteen mukaisesti, 
ydinlaitoksessa on oltava käytössä säteilyasetuk-
sessa esitettyjä annosrajoja pienempiä annosra-
joituksia.

312. Mikäli ydinlaitoksella jonkun työntekijän 
henkilökohtainen säteilyannos ylittää 20  mSv 
yhden kalenterivuoden aikana, kun otetaan huo-
mioon myös muualla säteilytyössä aiheutunut 
säteilyannos, on säteilyannokseen johtaneista 
syistä laadittava raportti. Se on toimitettava tie-
doksi STUKille.

313. Mikäli ydinlaitoksella jonkun työntekijän 
silmän mykiön ekvivalenttiannos ylittää arvon 
20 mSv vuodessa, asiasta on toimitettava selvi-
tys tiedoksi STUKille.

314. Ennen ydinvoimalaitoksen polttoaineenvaih-
to-, korjaus- ja huoltoseisokkia on laadittava ja 

toimitettava STUKille selvitys, jossa on esitettä-
vä mm.
•	 säteilysuojelun valvonta- ja ohjaustyöhön 

osallistuvan henkilöstön määrä, vuorojärjes-
telyt sekä vastuut

•	 säteilysuojelukoulutuksen suunnittelu
•	 säteilysuojelua, puhtaanapitoa ja jätteidenkä-

sittelyä koskevat järjestelyt seisokin aikana
•	 annostarkkailun ja kontaminaation seuran-

nan järjestelyt
•	 arvio seisokkitöihin osallistuvien työntekijöi-

den määristä, suurimmista yksilöannoksista 
sekä työkohtaisista säteilyannoksista

•	 arvio kollektiivisesta säteilyannoksesta.

315. Jos ydinlaitoksella tehtävästä yksittäises-
tä työstä tai työkokonaisuudesta ennakoidaan 
aiheutuvan säteilyannosta yli 0,05 manSv tai 
jos työhön tai työkokonaisuuteen liittyy mer-
kittävä kontaminaation hallintaan tai suureen 
henkilökohtaiseen annokseen liittyvä riski, on 
yksityiskohtainen työsuunnitelma ja säteily-
suojelutoimenpiteitä kuvaava asiakirja toimitet-
tava STUKille tiedoksi hyvissä ajoin ennen työn 
aloittamista.

316. Toteutuneista polttoaineenvaihtoseisokeis-
ta ja laajoista huolto- ja korjausseisokeista on 
laadittava säteilysuojelun toteutumista kuvaava 
yhteenvetoraportti ohjeen YVL A.9 mukaisesti.

4 Säteilysuojelu
organisaation toiminta
4.1 Henkilöstö
401. Ydinlaitoksen vastuullinen johtaja vastaa 
ydinlaitoksen turvallisesta ja luotettavasta käy-
töstä. Vastuullinen johtaja johtaa ydinlaitoksen 
käyttöön, kunnossapitoon ja laitoksella tapah-
tuvaan tekniseen tukeen liittyvää toimintaa. 
Vastuullisen johtajan tehtäviin kuuluu huoleh-
tia, että säteilysuojelua toteuttavalla henkilös-
töllä on riittävät resurssit ja toimintavaltuudet. 
Näiden resurssien on oltava riittävät jo ennen 
laitoksen käyttöönottoa.

402. Ydinlaitoksen käyttöorganisaatiossa tai sen 
käytettävissä on oltava yksikkö, jonka tehtävänä 
on huolehtia käytännön säteilysuojelutyöstä ja 
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koordinoida siihen liittyviä toimintoja. Yksikön 
esimiehenä toimii laitoksen säteilysuojelupääl-
likkö. Säteilysuojelun toteuttamista koskevat 
tehtävä- ja vastuujärjestelyt on esitettävä laitok-
sen johtamisjärjestelmässä.

403. Säteilysuojeluyksikön toiminnassa ja resurs-
sien mitoituksessa on otettava huomioon en-
nalta odottamattomat säteilysuojelua kuormit-
tavat tilanteet. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
ennalta suunnittelemattomat huoltoseisokit. 
Säteilysuojeluyksikön on voitava tarvittaessa 
toimia kaikkina vuorokaudenaikoina.

404. Säteilysuojelupäällikön on ohjattava ja ke-
hitettävä säteilysuojelun toteutusta laitoksella. 
Hänen on huolehdittava siitä, että säteilysuoje-
lutoiminnoissa otetaan huomioon toimialuetta 
koskeva tutkimus sekä kansallinen ja kansain-
välinen kehitys sekä käyttökokemustoiminta.

405. Säteilysuojeluyksikön on tunnettava laitok-
sen rakenne ja toimintaperiaatteet sekä säteilyn 
lähteet laitoksella. Yksikön on seurattava mitta-
uksin säteilytilannetta laitoksella sekä valvotta-
va laitoksen valvonta-alueella tehtäviä töitä ja 
toimenpiteitä säteilysuojelun kannalta.

406. Säteilysuojeluyksikön on huolehdittava siitä, 
että laitoksella on käytettävissä riittävä mää-
rä säteilyvalvontalaitteita ja suojavarusteita. 
Lisäksi yksikön on huolehdittava näiden laittei-
den ja varusteiden kunnosta sekä siitä, että niitä 
käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti.

407. Säteilysuojeluyksikön on osallistuttava nii-
den valvonta-alueella tehtävien töiden suunnit-
teluun, joista ennakoidaan aiheutuvan työnte-
kijöille säteilyaltistusta. Säteilysuojelu on huo-
mioitava töiden eri toteutusvaiheissa. Säteily-
suojeluhenkilöstöllä on oltava valtuudet kes-
keyttää työnteko säteilysuojelullisin perustein ja 
riittävät valtuudet toteuttaa toimenpiteitä, jotka 
tähtäävät säteilyannosten rajoittamiseen.

408. Ydinvoimalaitoksen polttoaineenvaihtoseiso-
keissa ja laajoissa huolto- ja korjausseisokeis-
sa säteilysuojelusta vastaavien on toteutetta-
va säteilysuojelun sisäistä laadunseurantaa. 
Kirjattavia asioita ovat muun muassa säteilysuo-

jelun valvontakohteiden tapahtumat, säteilysuo-
jelun keskeiset toimenpiteet ja päätökset sekä 
säteilysuojelun poikkeamat ja niihin kohdenne-
tut korjaavat toimenpiteet. Vastaavaa seurantaa 
on tehtävä laitoksen käytön aikana sen laajuise-
na kuin on tarpeen.

409. Mikäli ydinlaitoksen säteilysuojeluhenkilös-
tön lisäksi laitoksella käytetään määräaikaisia 
säteilysuojelutyöntekijöitä, heidän on toimitta-
va laitoksen säteilysuojeluohjeiden mukaisesti, 
ydinlaitoksen kouluttamana ja valvonnassa.

410. Ydinvoimalaitoksella on oltava säteilysuo-
jelun ja muiden laitostoimintojen (esim. käyt-
tö, kunnossapito, turvallisuus) asiantuntijoista 
koostuva yhteistyöryhmä tai muu menettely, jol-
la varmistetaan, että säteilysuojelu otetaan huo-
mioon laitoksella eri tekniikan alueilla riittävän 
laajalti.

4.2 Säteilysuojelukoulutus
411. Säteilylain 36 §:n mukaan työntekijöille on 
järjestettävä toiminnan laadun ja työpaikan olo-
suhteiden mukainen koulutus ja opastus teh-
täviinsä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
tietoon säteilyn terveydellisistä haitoista ja tur-
vallisuutta korostaviin työtapoihin siten, että 
tarpeeton altistuminen säteilylle ja poikkeavaan 
säteilyaltistukseen johtavat tapahtumat voidaan 
estää.

412. Ydinlaitoksen säteilysuojelukoulutuksen si-
sältö ja koulutussuunnitelmat on ilmoitettava 
STUKille.

413. Säteilysuojelukoulutusta on annettava val-
vonta-alueella työskenteleville hyvissä ajoin en-
nen laitoksen käyttöönottoa.

4.3 Säteilysuojelua koskeva tulokoulutus
414. Säteilysuojelua koskevan tulokoulutuksen 
(jatkossa tulokoulutus) tarkoituksena on antaa 
työntekijöille tietoa säteilylainsäädännöstä ja 
sen nojalla annetuista määräyksistä sekä antaa 
työntekijöille edellytykset oikeaoppiseen työs-
kentelyyn valvonta- ja tarkkailualueilla sekä 
edesauttaa säteilysuojelun tavoitteiden saavut-
tamista. Koulutuksen on annettava edellytykset 
toimia johdonmukaisesti turvallisuusnäkökoh-



OHJE YVL C.2 / 15.11.2013 S T U K

9

tien mukaisesti, mikäli työkohteella syntyy en-
nalta odottamattomia tilanteita. Koulutuksen ja 
ohjeiden antamisen yhteydessä on korostettava 
työntekijän velvollisuutta huolehtia omasta ja 
muiden henkilöiden säteilyturvallisuudesta.

415. Tulokoulutusta on annettava kaikille niille 
ydinlaitoksen vakinaisille ja tilapäisille työnte-
kijöille, jotka työskentelevät valvonta-alueella. 
Koulutus on annettava kaikille työntekijöille 
kansallisuudesta riippumatta. Kielitaito on 
otettava huomioon mm. siten, että työntekijät 
ymmärtävät säteilysuojelun kannalta keskeiset 
merkinnät laitoksella.

416. Työntekijöiden on kirjallisessa tai tietokone-
pohjaisessa kokeessa osoitettava säteilyturvalli-
suustietojensa riittävyys. Kokeesta on laadittava 
tallenne, josta käy ilmi sekä arvioinnin tehnyt 
henkilö että kokeen suorittanut työntekijä.

417. Tulokoulutuksen lisäksi on määräajoin an-
nettava kertauskoulutusta. Tulokoulutuksen 
laajuinen koulutus on järjestettävä vähintään 
kolmen vuoden välein.

418. Tulokoulutus voidaan katsoa päteväksi kos-
kemaan kaikkia suomalaisia ydinlaitoksia, mi-
käli koulutuksen yhteydessä on otettu huomioon 
laitoskohtaiset hallinnolliset ja rakenteelliset 
erityispiirteet ja eroavaisuudet. Tämä voi tapah-
tua esimerkiksi työntekijöille jaettavan kirjalli-
sen materiaalin avulla. Ruotsissa saatu tulokou-
lutus voidaan hyväksyä suomalaisilla ydinlaitok-
silla samoin perustein.

4.4 Muu säteilysuojeluun liittyvä koulutus
419. Ydinlaitoksen organisaation toimintaa on 
jatkuvasti kehitettävä, jotta säteilysuojelus-
sa päästään asetettuihin tavoitteisiin. Säteily-
suojelun keskeisissä tehtävissä toimivien hen-
kilöiden ammattitaidon kehittämiseksi ja yl-
läpitämiseksi on laadittava koulutusohjelmat. 
Säteilysuojeluhenkilöstöön kuuluville vakituisil-
le työntekijöille on pidettävä kuulustelu, jossa 
heidän on pystyttävä osoittamaan, että he ym-
märtävät tehtäviensä edellyttämät säteilysuo-
jelumääräykset ja -toimenpiteet sekä osaavat 
käyttää säteilysuojelussa tarvittavia tietojärjes-
telmiä, välineitä ja laitteita.

420. Erityistä säteilysuojelukoulutusta on annet-
tava niille henkilöille, joiden työ (esim. työnsuun-
nittelu) vaikuttaa merkittävästi säteilysuojelun 
tuloksiin. Tämä koskee sekä laitoksen omaa hen-
kilöstöä että urakoitsijoita.

421. Työnsuunnitteluun osallistuvan henkilöstön 
on yhdessä säteilysuojeluhenkilöiden kanssa 
huolehdittava siitä, että työvaiheita käydään 
läpi tai niitä harjoitellaan, ennen kuin ne to-
teutetaan säteilysuojelun kannalta vaativissa 
työkohteissa.

4.5 Säteilysuojeluohjeet
422. Ydinlaitoksella on oltava säteilysuojelun to-
teuttamista koskevat ohjeet. Ohjeissa on esitet-
tävä ainakin
•	 säteilysuojeluperiaatteet ja niiden toteutta-

misesta vastaava organisaatio
•	 säteilysuojelukoulutuksen järjestäminen
•	 määräykset menettelyistä valvonta-alueella 

ja tarkkailualueella
•	 työntekijöiden säteilytyöluokat
•	 säteilytyöntekijöiden terveystarkkailu
•	 säteilymittaukset valvonta-alueella ja tark-

kailualueella
•	 henkilökohtaisen säteilyaltistuksen seuranta
•	 reaaliaikainen annosvalvonta
•	 työntekijöiden dekontaminointi
•	 säteilytyölupakäytäntö
•	 työnsuunnitteluprosessi säteilysuojelun kan-

nalta tärkeissä huolto- ja muutostöissä
•	 säteilysuojelumenettelyt yllättävissä ja kii-

reellisissä korjaus- tai huoltotöissä tehoajon 
aikana

•	 henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö-
vaatimukset

•	 menettelyt, joilla varmistetaan ALARA-
periaatteen toteutuminen

•	 säteilysuojelun laadunseurannan menettelyt.

Säteilysuojeluohjeet on toimitettava tiedoksi 
STUKille.

423. Säteilysuojeluohjeet on pidettävä kattavina, 
ajan tasalla, ja niitä on arvioitava säännöllisesti 
ydinlaitoksen johtamisjärjestelmän määrittele-
mällä tavalla. Säteilysuojeluohjeiden mukaista 
toimintaa on arvioitava osana laitoksen laadun-
hallintaa.
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424. Ydinlaitoksella on oltava tarvittavat yksi-
tyiskohtaiset ohjeet, joihin on kirjattu säteilysuo-
jeluun ja säteilymittauksiin liittyviä käytäntöjä 
sekä erilaisiin säteilyä mittaaviin tai analysoi-
viin laitteisiin tarvittavia tietoja. Näiden ohjei-
den on oltava osa laitoksen johtamisjärjestelmää.

5 Ydinlaitoksen 
säteilyolosuhteiden 
mukainen alue ja 
vyöhykejako
5.1 Yleiset periaatteet vyöhykejaossa
501. Ydinlaitosalueella on tehtävä järjestelmälli-
sesti annosnopeusmittauksia sekä ilman radio-
nuklidipitoisuuden ja pintakontaminaation (ak-
tiivisuuskate) määrityksiä. Mittausten tulosten 
perusteella työskentelypaikat jaetaan valvonta-
alueisiin ja tarkkailualueisiin.

502. Valvonta-alueen ja tarkkailualueen ulkopuo-
linen alue on säteilysuojelun kannalta luokittele-
matonta aluetta.

503. Vyöhykejako ydinlaitoksilla ei koske radonia. 
Radonin huomioon ottamista työpaikoilla on kä-
sitelty ohjeessa ST 12.1.

504. Teollisuusradiografiassa sovelletaan ydin-
voimalaitoksen luokittelemattomalla alueella 
vyöhykejaossa ohjetta ST  5.6. Valvonta-alueella 
teollisuusradiografian aiheuttamat säteilykeilat 
on otettava huomioon selkein varoitusmerkein ja 
kulkurajoituksin.

5.2 Tarkkailualue
505. Jos efektiivinen annos alueella säännölli-
sessä työssä voi ylittää 1  mSv, silmän ekviva-
lenttiannos 15 mSv tai käsien, jalkojen tai ihon 
ekvivalenttiannos 50 mSv vuodessa, on alue luo-
kiteltava vähintään tarkkailualueeksi.

506. Tarkkailualueella on tarkkailtava työoloja 
ja tarvittaessa järjestettävä työntekijöiden an-
nostarkkailu säteilyaltistuksen luonteen ja laa-
juuden mukaisesti. Alueella sijaitsevat säteily-
lähteet ja tieto niihin liittyvästä säteilyvaarasta 

on merkittävä asianmukaisesti. Alueen merkin-
nöistä on käytävä ilmi, että kyseessä on tarkkai-
lualue.

507. Työntekijöille on annettava ohjeet työsken-
telystä tarkkailualueella, säteilylähteiden käy-
töstä sekä lähteisiin liittyvästä säteilyvaaras-
ta. Tarkkailualueen rajaus, säteilyolosuhteet ja 
suojelutoimenpiteiden riittävyys on tarkistettava 
määräajoin.

5.3 Valvontaalue
508. Valvonta-alueeksi on määriteltävä vähintään 
ne laitoksen tilat, joissa ulkoinen säteilyannos-
nopeus saattaa ylittää arvon 3 µSv/h tai joissa 40 
tunnin viikoittaisesta oleskelusta voi ydinlaitos-
peräisistä radionuklideista aiheutua yli 1 mSv:n 
sisäinen säteilyannos vuodessa.

509. Valvonta-alueella on noudatettava erityisiä 
sääntöjä ja menettelyjä, joiden tarkoitus on suo-
jata työntekijöitä ionisoivalta säteilyltä ja estää 
radioaktiivisten aineiden leviäminen.

510. Liitteessä (taulukko A01) on esitetty pin-
takontaminaatiolle asetettavat raja-arvot alim-
malle valvonta-alueen vyöhykkeelle sekä rajat 
poistuttaessa valvonta-alueelta.

5.4 Valvontaalueen vyöhykkeet
511. Valvonta-alueen tilat on jaettava vyöhyk-
keisiin ulkoisen annosnopeuden, pintakontami-
naation ja ilman radionuklidipitoisuuden perus-
teella. Vyöhykkeitä on oltava vähintään kolme. 
Vyöhykejako, joka laitoksella on vähintään olta-
va, on esitetty liitteessä (taulukko A02).

512. Ulkoinen annosnopeus, pintakontaminaatio 
tai radionuklidien pitoisuus ilmassa saa paikalli-
sesti ylittää luokitusrajan, mikäli kulku alueelle 
on rajattu kulkuestein ja selvästi erottuvin mer-
kinnöin tai kohde on merkitty kilvin, joista sel-
viävät säteilytilanne, mahdolliset oleskelurajoi-
tukset ja vaadittava suojavarustus. Poikkeavat 
säteilylähteet on merkittävä näkyvästi.

513. Tilan vyöhykeluokitus on ilmoitettava sel-
kein merkinnöin sisääntulon kohdalla. Jos sä-
teilytilanne muuttuu, tilan luokitusmerkintä on 
muutettava olosuhteita vastaavaksi.
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514. Ydinlaitoksella on pidettävä ajan tasalla 
olevaa tiedostoa tilojen vyöhykejaosta ja sätei-
lyolosuhteista. Sen on katettava sekä laitoksen 
normaalin käytön että vuosihuollon aikainen 
tilanne.

5.5 Valvontaalueella liikkuminen
515. Valvonta-alueelle pääsyä on valvottava. Jos 
huonetilan annosnopeus voi olla yli 25 µSv/h, sen 
on oltava lukittu tai valvottu.

516. Kontaminaation leviämistä valvonta-alueella 
on rajoitettava tarvittaessa huonetiloja lukitse-
malla ja pääsyä rajoittamalla.

517. Annostarkkailuun käytettävien laitteiden 
käyttö on voitava todentaa helposti. Valvonta-
alueella liikkuvilla on oltava näkyvillä tunnista-
mista varten henkilökohtainen lupakortti.

518. Suojavaatetuksena on käytettävä vähintään 
kokosuojapukua ja jalkinesuojuksia täydennetty-
nä tarpeen mukaan tehtävän vaatimilla lisäsuo-
jaimilla (suojakäsineet, suojajalkineet, hengitys-
suojaimet). Jalkinesuojat voidaan korvata vain 
valvonta-alueella käytettävillä kengillä (laitos-
kengät). Suojahaalari voidaan korvata suojata-
killa perustelluissa poikkeustapauksissa, mikäli 
vaatteiden kontaminoitumisen mahdollisuus on 
pieni. Mikäli näistä periaatteista poiketaan, on 
korvaaville menettelyille haettava hyväksyntä 
STUKilta.

519. Syöminen, juominen ja tupakointi on valvon-
ta-alueella kielletty. Poikkeuksena tähän sään-
töön voivat olla erikseen osoitetut kahviot ja 
taukopaikat. Lisäksi poikkeuksena voi olla juo-
mavesiautomaattien käyttö. Näitä tiloja ja auto-
maatteja voidaan käyttää kuitenkin vain silloin, 
kun säteilymittauksin voidaan varmistaa, ettei 
työntekijöille aiheudu niiden käytöstä sisäistä 
säteilyaltistusta.

520. Valvonta-alueelta poistuvien pintakontami-
naatio on tarkastettava pintakontaminaation 
mittauslaitteella. Mittalaitteen mittausgeomet-
rian on oltava sellainen, että se riittävän hy-
vin kattaa mitattavan kehon, raajat ja pään. 

Alueelta voidaan poistua normaalisti, jos työn-
tekijän kontaminaatiorajoja ei ylitetä (ks. liite, 
taulukko A01). Mikäli näistä periaatteista poi-
ketaan, on korvaaville menettelyille haettava 
hyväksyntä STUKilta.

521. Pintakontaminaatiorajan ylittäneet mittaus-
tulokset on rekisteröitävä. Kontaminoituneiden 
suojavaatteiden vaihtoa varten on oltava menet-
telyt. Työntekijöiden pintakontaminaation puh-
distusta varten on ydinlaitoksella oltava käytet-
tävissä asianmukaisesti varustetut henkilöde-
kontaminointitilat.

522. Valvonta-alueelta ulosvietävän tavaran pin-
takontaminaatio on tarkastettava mittauksin. 
Tavaran ulosvienti on sallittu, mikäli liitteen tau-
lukossa A01 esitetyt rajat alittuvat. Ydinjätteen 
valvonnasta vapauttamista koskee ohje YVL D.4.

5.6 Säteilytyölupa
523. Valvonta-alueella tehtäviä töitä varten 
on laadittava säteilytyölupa tai -ohje, mikäli 
se on säteilyturvallisuuden vuoksi perustel-
tua. Rutiininomaisia, toistuvaisluonteisia töitä 
varten voidaan laatia pysyväisluonteinen lupa. 
Säteily työluvan myöntämistä koskevat menette-
lyt ja vastuut on määriteltävä laitoksen säteily-
suojeluohjeissa. Tarvittaessa monivaiheisien työ-
kokonaisuuksien säteilytyölupa voidaan jakaa 
eri vaiheisiin.

524. Säteilytyöluvasta tai siihen liittyvistä asia-
kirjoista on käytävä ilmi ainakin
•	 luvan laatija (myös hyväksyjä, jos eri henkilö)
•	 myöntämisajankohta
•	 työnjohtaja (tai työntekijöiden nimet ja mää-

rä)
•	 työkohde ja sen säteilyolosuhteet
•	 työnkuvaus
•	 annosnopeuden, pintakontaminaation ja il-

man radionuklidipitoisuuden mittausta kos-
kevat vaatimukset

•	 säteilysuojelutoimenpiteet tai -ohjeet ja tar-
vittavat suojavarusteet.

525. Säteilytyöluvan on oltava nähtävillä työ-
kohteessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista tilan 
ahtauden tms. syyn vuoksi, säteilytyöluvan on 
oltava saatavilla siten, että työn tekijöillä ja 
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säteilysuojeluhenkilökunnalla on mahdollisuus 
tarvittaessa helposti tarkastaa säteilytyöluvan 
edellyttämät vaatimukset työkohteessa.

6 Säteilytyöntekijöiden 
säteilytyöluokat ja 
terveystarkkailu
6.1 Säteilytyöluokat
601. Säteilytyötä tekevät työntekijät on luokitel-
tava säteilyasetuksen mukaan säteilytyöluok-
kiin A tai B. Säteilyasetuksen 10 §:n mukaan sä-
teilytyöluokkaan A kuuluvat ne työntekijät, joille 
työstä aiheutuva efektiivinen annos, kun otetaan 
huomioon työhön liittyvä poikkeavaan säteilyal-
tistukseen johtavan tapahtuman mahdollisuus, 
on tai voi olla suurempi kuin 6 mSv vuodessa tai 
ekvivalenttiannos suurempi kuin kolme kymme-
nesosaa silmän mykiölle, iholle, käsille ja jaloille 
säädetyistä annosrajoista.

602. Säteilytyöluokkaan B kuuluvalla työntekijäl-
lä tarkoitetaan säteilytyötä tekevää työntekijää, 
joka ei kuulu säteilytyöluokkaan A.

603. Ydinlaitoksissa valvonta-alueella työtä teke-
vä henkilö kuuluu yleensä säteilytyöluokkaan A. 
Mikäli ydinlaitoksella kuitenkin sallitaan työs-
kentely valvonta-alueella säteilytyöluokassa B, 
tämän on oltava perusteltua. Mikäli säteilytyö-
luokkaan B kuuluvalle työntekijälle aiheutuu 
ydinlaitoksella säteilyaltistusta yli 6 mSv vuodes-
sa, on tapahtuma ja siihen johtaneet syyt rapor-
toitava välittömästi STUKille.

604. Säteilylain 37 §:n mukaan säteilytyötä teke-
vän henkilön on oltava 18 vuotta täyttänyt. Tätä 
nuorempi henkilö, ei kuitenkaan alle 16-vuoti-
as, voi osallistua säteilylähteiden käyttöön siinä 
määrin kuin se on tarpeen hänen ammatillisen 
koulutuksensa vuoksi. Häntä ei kuitenkaan luo-
kitella säteilytyöntekijäksi.

6.2 Terveystarkkailu
605. Työntekijöiden työterveyshuollon järjestämi-
sestä säädetään yleisesti työterveyshuoltolaissa 
(1383/2001) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä.

606. Ydinlaitoksella on huolehdittava siitä, että 
säteilytyötä tekevät työntekijät kuuluvat säteily-
työhön osallistuville tarkoitettuun terveystark-
kailuun. Säteilytyöluokkaan A kuuluvien työn-
tekijöiden terveystarkkailu on järjestettävä 
säteily lain 9 luvussa ja säteilyasetuksen 3 luvus-
sa säädetyn mukaisesti. Yksityiskohtia terveys-
tarkkailun toteuttamisesta on annettu ohjeessa 
ST 7.5.

607. Säteilytyötä tekevän työntekijän terveystark-
kailun tarkoituksena on mm.
•	 varmistaa, että työntekijä soveltuu säteilytyö-

hön eikä hänen terveydentilansa ole esteenä 
säteilytyön tekemiselle

•	 varmistaa, että säteilytyöntekijä pystyy käyt-
tämään säteilytyössä tarvittavia suojavarus-
teita

•	 seurata työntekijän terveydentilaa säteily-
työn aikana etenkin sellaisten mahdollisten 
muutosten havaitsemiseksi, jotka muodosta-
vat esteen säteilytyön jatkamiselle

•	 määrittää altistuksen terveydellinen merki-
tys silloin, kun todetaan tai epäillään annos-
rajan ylittävää tai muuten poikkeavaa altis-
tumista säteilylle.

608. Ydinlaitosta käyttävän organisaation on an-
nettava ulkopuoliselle työntekijälle joko suoraan 
tai tämän työnantajan välityksellä tarpeelliset 
tiedot ja selvitykset työpaikan olosuhteista ja 
toiminnassa tapahtuneista muutoksista. Nämä 
tiedot on välitettävä terveystarkkailusta vas-
taavalle lääkärille. Lisäksi luvanhaltijan on vel-
voitettava ulkopuolinen työnantaja välittämään 
työntekijöidensä annostiedot terveystarkkailus-
ta vastaavalle lääkärille.

609. Ydinlaitoksella on ylläpidettävä rekisteriä 
säteilytyöluokkaan A kuuluvien terveystarkas-
tuksen suorittamisesta.

610. Valmiustilanteisiin osallistuvien työnteki-
jöiden terveystarkkailua käsitellään ohjeessa 
YVL C.5.
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7 Säteilyaltistuksen 
seuranta
7.1 Yleiset periaatteet 
säteilyaltistuksen seurannassa
701. Säteilyasetuksen 11  §:ssä todetaan annos-
tarkkailun järjestämisestä seuraavaa:

Säteilytyöluokkaan A kuuluville työntekijöille on 
järjestettävä annostarkkailu työstä aiheutuvien 
säteilyannosten seuraamiseksi. Tarkkailun tulee 
perustua henkilökohtaiseen annosmittaukseen tai 
muuhun henkilökohtaiseen annosmääritykseen.

702. Kaikki ydinlaitoksen valvonta-alueella liik-
kuvat työntekijät on varustettava henkilökohtai-
silla annosmittareilla.

703. Henkilökohtaisia annosmittareita on säily-
tettävä valvonta-alueen sisäänkäynnin yhtey-
dessä tai STUKin hyväksymällä tavalla niin, 
että mittareiden
•	 käyttöä voidaan valvoa
•	 altistus taustasäteilylle, ultraviolettisäteilylle 

ja voimakkaalle valolle on vähäinen
•	 säilytyspaikan kosteus ja lämpötila eivät hei-

kennä niiden toimintaa
•	 annosluenta ja pintakontaminaation tarkas-

tus ovat helposti tehtävissä.

704. Annosmittareissa sekä niiden säilytyspaikas-
sa on oltava tunnistetiedot. Vakinaisessa käytös-
sä oleviin annosmittareihin on liitettävä tunnis-
tusnumeron lisäksi vähintään käyttäjän nimi.

705. Henkilökohtaisella annosmittarilla määrite-
tään koko kehon keskimääräistä säteilyannosta. 
Mittarin on oltava mittauksen kannalta edusta-
valla paikalla. Lisäksi on tarvittaessa käytettävä 
muita annosmittareita, jotta esimerkiksi epäta-
saisesti säteilylle altistuttaessa kehon eri osien 
annos voidaan määrittää.

706. Myös tarkkailualueella työskentelevien sä-
teilyaltistuksen määrä on arvioitava.

707. Muille kuin säteilytyöluokkaan A kuuluville 
työntekijöille on säteilyasetuksen 12 §:n mukaan 
järjestettävä annostarkkailu siinä laajuudessa, 
että
1. tarkkailun perusteella voidaan todentaa, että 

työntekijät on asianmukaisin perustein luoki-
teltu säteilytyöluokkiin A ja B;

2. työntekijöiden säteilyaltistus voidaan määrit-
tää; sekä

3. ennalta arvaamattomat poikkeamat työnteki-
jöiden säteilyaltistukseen vaikuttavissa teki-
jöissä voidaan viivytyksettä havaita.

708. Mikäli ydinlaitoksella tarkkailualueella tai 
luokittelemattomalla alueella tehdään tavaran 
siirtoja, joissa työntekijän annos voi poiketa nor-
maalista alueella vallitsevasta taustasäteilystä, 
kun otetaan huomioon työhön liittyvä poikkea-
vaan säteilyaltistukseen johtavan tapahtuman 
mahdollisuus, työntekijälle on järjestettävä hen-
kilökohtainen annostarkkailu.

709. Työntekijöiden aikaisemmat säteilyannokset 
kuluvalta vuodelta sekä edelliseltä neljältä vuo-
delta on selvitettävä ennen säteilytyön aloitta-
mista ydinlaitoksella sen varmistamiseksi, ettei 
annosrajoja ylitetä. Ydinlaitoksen annosvalvon-
nan vastuuhenkilöiden on tarvittaessa hankit-
tava kansalliseen annosrekisteriin tällaisten an-
nostietojen luentaan tarvittavat käyttöoikeudet. 
Muussa tapauksessa annostietojen selvittämi-
seen on käytettävä työntekijän säteilypassia tai 
tarvittessa muuta virallista asiakirjaa.

710. Säteilyaltistuksen määrityksessä ja annos-
mittareiden saatavuudessa on otettava huomi-
oon valmiustilanteet. Valmiustilanteita käsitel-
lään tarkemmin ohjeessa YVL C.5.

7.2 Ulkoisen säteilyannoksen määritys
711. Säteilylain 12 §:n mukaan hyväksytyllä an-
nosmittauspalvelulla tarkoitetaan toimintayksik-
köä tai palveluntuottajaa, joka vastaa työnteki-
jöiden säteilyaltistuksen seurantaan kuuluvasta 
henkilökohtaisten säteilyannosten mittaamisesta 
ja määrittämisestä ja jonka Säteilyturvakeskus 
on hyväksynyt siten kuin 32 a §:ssä säädetään.
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712. Säteilylain 32 a § toteaa annosmittauspalve-
lun hyväksymisestä seuraavaa:

[ – – ] annosmittauspalvelu on esitettävä Säteily-
turvakeskuksen hyväksyttäväksi ennen toimin-
nan aloittamista.

Annosmittauspalvelun hyväksyttävyyttä arvioita-
essa tulee kiinnittää huomiota erityisesti mittaus-
menetelmien soveltuvuuteen, mittaushenkilöstön 
pätevyyteen sekä toiminnan ohjauksessa käytet-
tävään laatujärjestelmään. Annosmittauspalvelu 
hyväksytään määräajaksi, enintään viideksi vuo-
deksi kerrallaan.

713. Mittaussuureena annostarkkailussa on käy-
tettävä henkilöannosekvivalenttia Hp(10) (syvä-
annos) korkeaenergiselle fotonisäteilylle sekä 
Hp(0,07) (pinta-annos) matalaenergiselle foto-
nisäteilylle ja beetasäteilylle. Silmäannokselle 
käytetään mittaussuuretta Hp(3).

714. Järjestelmän suunnittelussa, hyväksynnäs-
sä ja käytössä on otettava huomioon voimassa 
olevat standardit, ohjeet ja suositukset. Tämän 
ohjeen kohdassa Viitteet on esitetty tämän oh-
jeen laatimisen hetkellä keskeisimmät huomioon 
otettavat dokumentit [21, 22, 23, 24].

715. Hyväksynnän ja toiminnan edellytyksenä on, 
että
•	 mittausjärjestelmä on testattu, tarkastettu ja 

se soveltuu tehtävään
•	 mittausjärjestelmän käyttäjien koulutus ja 

käyttöorganisaatio on riittävä tehtävän hoi-
tamiseksi

•	 mittausten luotettavuuden varmistamiseksi 
on käytössä laadunvalvontaohjelma

•	 mittausjärjestelmän kalibrointi voidaan jäl-
jittää kansalliseen tai kansainväliseen mitta-
normaalilaboratorioon.

716. Hyväksytyn annosmittauspalvelun toiminta 
edellyttää, että laitoksella on käytettävissä kou-
lutettuja asiantuntijoita, jotka pystyvät tarvitta-
essa määrittämään lyhyessä ajassa työntekijän 
saaman säteilyannoksen.

717. Henkilökohtaisella annosmittarilla on voita-
va mitata
•	 erikseen syväannos ja pinta-annos
•	 luotettavasti gammasäteilyn aiheuttama sy-

väannos alueella 0,1 mSv…1 Sv, kun fotonien 
energia on välillä 80 keV…3 MeV

•	 tarvittaessa neutroniannos
•	 tarvittaessa silmäannos.

718. Annosmittarin vaste fotonisäteilylle on tun-
nettava myös edellä esitetyn energia-alueen ul-
kopuolella. Energiavaste on otettava huomioon 
sekä syväannoksen että pinta-annoksen määri-
tyksessä.

719. Eri säteilylajien ja -energioiden yhtäaikainen 
esiintyminen voi häiritä annosmittausta. Tämä 
on otettava huomioon mittareiden ominaisuuk-
sia kartoittavissa testeissä.

720. Ydinlaitoksella on oltava käytössään menette-
lyt ja toimintaohjeet, joilla varmistetaan, että an-
nostarkkailu pysyy jatkuvasti korkealaatuisena.

721. Säteilyaltistuksen seurannan on toimittava 
myös sellaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa, 
joissa annosluentaan normaalisti käytettäviä 
laitteita ei voida käyttää. Tällaisia tilanteita 
voisivat olla esimerkiksi pitkäaikainen sähkön-
syötön menetys säteilyaltistuksen määrittämi-
seen käytettäviltä laitteilta tai säteilyaltistuksen 
määritykseen käytettävien tilojen ja laitteiden 
kontaminoituminen. Tällaisia poikkeustilanteita 
varten laitoksella on oltava toimenpidesuunni-
telmat sekä ennalta laaditut ohjeet.

722. Annostarkkailun mittaustiedot, niistä laske-
tut annostiedot sekä tieto käytetystä laskenta-
menetelmästä on tallennettava. Lisäksi kirjan-
pito annostarkkailuun käytettävän laitteiston 
laadunvalvonnasta, huollosta, korjauksesta ja 
testauksesta on tallennettava. Näiden tietojen 
tallennusajat on määritettävä annostarkkailua 
käsittelevissä ohjeissa.

723. Henkilökohtaisten annosten valvontajärjes-
telmän määräaikaistarkastusten tulokset on toi-
mitettava STUKille tiedoksi.
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7.3 Sisäisen säteilyannoksen määritys
724. Ydinlaitoksella on oltava käytössään lait-
teisto valvonta-alueella työskentelevien työnte-
kijöiden sisäisen radioaktiivisuuden havaitse-
mista varten. Tämän laitteiston herkkyyden on 
oltava sellainen, että sillä pystytään riittävällä 
tarkkuudella havaitsemaan yläkehon alueelta 
ne ydinlaitosperäiset gammasäteilyä emittoivat 
radioaktiiviset aineet, joista voi mittaushetken 
radioaktiivisuuden perusteella aiheutua kirjaus-
rajan ylittävä efektiivinen annos.

725. Ydinlaitoksen käytössä on oltava lisäksi 
tekninen välineistö ja laskentamenetelmä, jol-
la voidaan määrittää ydinlaitosperäisten radio-
nuklidien aiheuttama sisäinen annos. Sisäisellä 
säteilyannoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä 
kehoon joutuneiden radioaktiivisten aineiden ai-
heuttamaa efektiivisen annoksen kertymää 50 
vuoden aikana.

726. Nuklidispesifinen mittaus on tehtävä sellai-
sille työntekijöille, joilla työn luonteen perusteel-
la arvioidaan olevan sisäisen kontaminoitumi-
sen riski. Mittaukseen on valittava työntekijöitä 
sekä ydinlaitoksen vakinaisista että urakoitsijoi-
den palveluksessa olevista työntekijöistä. Tähän 
mittaukseen on valittava riittävän monta työnte-
kijää, jotta voidaan varmistaa seurannan edus-
tavuus.

727. Kehon sisäisen säteilyannoksen määrittä-
misessä tarvittavaa tietoa on tallennettava. 
Tällaista ovat esimerkiksi tieto altistuspaikasta, 
altistusajankohdasta, työkohteiden pintakonta-
minaation ja ilman radionuklidikonsentraation 
määristä sekä tieto puhdistustoimenpiteitä ai-
heuttaneista henkilökontaminaatiotapauksista.

728. Sisäisen säteilyn aiheuttama altistus on 
määritettävä myös silloin, kun valvonta-alueel-
ta poistuvan henkilön ihon ja suojavaatetuksen 
kontaminaatiomittaus tai muu havainto osoit-
taa, että normaalista poikkeava sisäinen konta-
minoituminen on mahdollista.

729. Jos mittaustulosten perusteella todetaan 
jollain työntekijällä ydinlaitosperäinen sisäinen 
kirjauskynnyksen ylittävä altistus, on sisäinen 

säteilyaltistus määritettävä myös muille samaan 
työhön osallistuneille.

730. Mittaustulokset on tallennettava. Tallen-
teista on ilmettävä mitattavan henkilötiedot, 
mittausajankohta sekä mitattujen radioaktiivis-
ten nuklidien kokonaisaktiivisuus. Myös tieto 
havaitsemisrajan alittaneista mittauksista on 
tallennettava.

731. Sisäisen annoksen arvioinnissa voidaan tar-
vittaessa käyttää eritenäytteitä tai muita bio-
logisia näytteitä. Mittausten ajankohta on va-
littava siten, että mahdollinen altistus voidaan 
parhaiten havaita.

732. Sisäinen annos pitää määrittää menettelyl-
lä, joka on STUKin hyväksymä ja menettely on 
kuvattava luvanhaltijan dokumentaatiossa. Jos 
menettelyssä tapahtuu sellaisia muutoksia, joilla 
voi olla vaikutusta sisäisen annoksen määrityk-
seen, muutokset on hyväksytettävä STUKissa. 
Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset mittauspe-
riaatteessa tai annoslaskentamallissa.

7.4 Säteilyannoksen määritys 
erityistapauksissa
733. Valvonta-alueella käyvien vierailijoiden sä-
teilyannos on mitattava. Ryhmäannosmittareita 
voidaan käyttää, mikäli niiden mittaama sätei-
lyannos on jokaisen yksilön kannalta edustava.

734. Ydinlaitoksen käytössä on oltava STUKin 
hyväksymä laskentamenetelmä, jolla voidaan 
määrittää pintakontaminaation tai radioaktiivi-
sen hiukkasen iholle tai silmän mykiölle aiheut-
tama ekvivalenttiannos.

735. Mikäli säteily kohdentuu ensisijaisesti vain 
johonkin kehon osaan (esim. pää, silmät, kädet), 
on luvanhaltijalla oltava STUKin hyväksymä 
menettely osakehoannosten määrittämiseen.

736. Neutronisäteilystä aiheutuvan säteilyaltis-
tuksen seurantaan on käytettävä tarkoitukseen 
soveltuvaa annosmittaria. Henkilökohtainen 
neutroniannostarkkailu on järjestettävä, jos 
neutronisäteilystä aiheutuva syväannos voi 
poikkeavat tilanteet huomioon ottaen ylittää 
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0,2 mSv/kk. Tällaisia tilanteita voi esiintyä esi-
merkiksi käytetyn polttoaineen siirron tai käsit-
telyn yhteydessä.

7.5 Reaaliaikainen 
säteilyaltistuksen seuranta
737. Ydinlaitoksella on oltava työntekijöiden hen-
kilökohtaisen säteilyaltistuksen seurantaan 
käytettävän järjestelmän lisäksi mittausjär-
jestelmä, jolla voidaan reaaliaikaisesti valvoa 
valvonta-alueen työntekijöille ulkoisesta sätei-
lystä aiheutuvan säteilyannoksen kertymistä. 
Reaaliaikaisessa säteilyaltistuksen seurannassa 
on tarvittaessa käytettävä etäluentaa.

738. Reaaliaikaisen annosmittausjärjestelmän 
avulla saatavaa tietoa on käytettävä hyväksi 
varmentamaan, että henkilökohtaiseen annos-
valvontaan käytettävät mittausvälineet toimivat 
luotettavasti.

739. Mikäli varsinainen annosmittaus epäonnis-
tuu mittarin katoamisen tai muun poikkeuksel-
lisen tapahtuman vuoksi, reaaliaikaisen annos-
mittausjärjestelmän taltioimia annosmittaus-
tietoja voidaan käyttää apuna säteilyaltistusta 
arvioitaessa. Tällaisen tarkkailujakson annos on 
ilmoitettava annosrekisteriin arvioituna annok-
sena.

740. Reaaliaikaisissa annosmittareissa on oltava 
annosnäyttö, ja niihin on voitava asettaa annos-
hälytys sekä tarvittaessa lisäksi annosnopeus-
hälytys.

741. Reaaliaikaisella säteilyaltistuksen seuran-
nalla on kerättävä tietoja työn suunnittelua var-
ten sekä varmistettava, että säteilysuojelutoimet 
ovat riittäviä.

8 Säteilyannosten 
ilmoittaminen 
annosrekisteriin
8.1 Yleiset periaatteet
801. Säteilylain 34 § toteaa annosrekisterin pidos-
ta seuraavaa:

Säteilyturvakeskus pitää tiedostoa säteilytyös-
sä toimivien työntekijöiden säteilyaltistuksesta 
(annosrekisteri). Annosrekisteriin tallennetaan 
kunkin työntekijän tunnistetiedot sekä tiedot sä-
teilytyön laadusta, käytetyistä säteilyaltistuksen 
seurantamenetelmistä ja säteilyaltistukseen vai-
kuttavista tekijöistä sekä tiedot säteilyaltistuksen 
määrityksen tuloksista.

Toiminnan harjoittaja vastaa siitä, että rekiste-
röitävät tiedot ja säteilyaltistuksen seurannan 
tulokset toimitetaan Säteilyturvakeskukselle sen 
määräämällä tavalla eriteltyinä siten, että jokai-
sen työntekijän säteilyaltistus voidaan määrittää.

802. Ydinlaitoksen annoskirjanpidossa on nouda-
tettava henkilötietolakia (523/1999).

803. Säteilyannosten ilmoittamismenettelyt on 
kuvattava ydinlaitoksen ohjeissa. Niihin on si-
sällyttävä menettelyt sekä normaaleja käyttöti-
lanteita että poikkeustilanteita varten.

804. Mikäli muita kuin ydinlaitoksen annosmitta-
reita käytetään ydinlaitoksen valvonta-alueella, 
on huolehdittava siitä, ettei henkilökohtainen 
annos tule kirjattua annosrekisteriin kahteen 
kertaan.

8.2 Säännöllinen ilmoittaminen
805. Ydinlaitoksien on ilmoitettava tiedot säteily-
työntekijöiden henkilökohtaisista säteilyannok-
sista STUKin annosrekisteriin vähintään kerran 
kuukaudessa. Samalla on toimitettava rekiste-
riin annostarkkailun alaisen työn aloittaneiden 
ja lopettaneiden työntekijöiden henkilötiedot, 
työn laatu sekä työn aloittamis- ja lopettamis-
ajankohdat. Säteilyasetuksen 11  §:n mukaan 
toiminnan harjoittajan tulee huolehtia siitä, että 
annostarkkailun tulokset ilmoitetaan asianomai-
selle työntekijälle ja vastaavalle lääkärille.

806. Annosrekisteriin ilmoitettavia henkilötieto-
ja ovat työntekijän nimi ja henkilötunnus sekä 
ulkomaisella työntekijällä nimi, syntymäaika, 
sukupuoli ja kansalaisuus. Lisäksi on ilmoitetta-
va säteilytyöntekijän säteilytyöluokka (A tai B).
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807. Annosrekisteriin on toimitettava tallentamis-
ta varten myös säteilytyöntekijän työnantajan 
nimi, toimiala, yhteystiedot ja yhdyshenkilö.

808. Ilmoittamista koskevat seuraavat rajat:
•	 Kirjauskynnys syväannokselle on 0,1 mSv/kk. 

Tätä pienemmät henkilöannokset ilmoitetaan 
annosrekisteriin nolla-annoksina.

•	 Mitatut neutroniannokset on ilmoitettava 
annosrekisteriin erillisinä. Kirjauskynnys 
neutroneista aiheutuvalle syväannokselle on 
0,2 mSv/kk.

•	 Pinta-annokset ja sormiannokset on il-
moitettava annosrekisteriin erillisinä. 
Kirjauskynnys näille on 1 mSv/kk.

•	 Silmäannoksen kirjauskynnys on 1 mSv/kk.
•	 Kilpirauhasannokselle kirjauskynnys on 2 

mSv/kk.

809. Mikäli tarkka mittaustulos on pienempi kuin 
kirjauskynnys, säteilyannos ilmoitetaan annos-
rekisteriin tuloksena 0 mSv. Kirjauskynnyksen 
ylittävät annokset ilmoitetaan tarkkuudella 
0,01 mSv.

810. Sisäisen säteilyn aiheuttamat annokset on 
ilmoitettava annosrekisteriin, mikäli ydinlaitok-
sella työskenneltäessä kehoon joutuneista ra-
dioaktiivisista aineista aiheutuva annoskertymä 
ylittää 0,1 mSv. Tiedot sisäisistä säteilyannok-
sista on raportoitava annosrekisteriin erillisinä 
kuukauden kuluessa sisäisen aktiivisuuden ha-
vaitsemisesta.

811. Ydinlaitoksella on huolehdittava siitä, että 
ulkopuolisen työntekijän työnantaja saa ilmoi-
tuksen työntekijälle aiheutuneista säteilyannok-
sista vähintään kerran kuukaudessa. Tämä kos-
kee myös ulkomaalaisten työntekijöiden annok-
sia. Luvanhaltijan on ilmoitettava työnantajalle 
velvollisuudesta toimittaa säteilyannostiedot 
myös aliurakoitsijoille, mikäli tällaisia yrityksiä 
on urakoitsijan palveluksessa.

812. Ydinvoimalaitosten ja käytetyn polttoai-
neen huoltoon ja loppusijoitukseen tarkoitettu-
jen ydinlaitosten on huolehdittava, että ruotsa-
laisten työntekijöiden annokset ilmoitetaan 
lisäksi Ruotsin ydinvoimalaitosten keskus-
annos rekisteriin Säteilyturvakeskuksen ja 

Strålsäkerhetsmyndighetin kesken sovitulla ta-
valla [25].

813. Työntekijöiden säteilypassiin on merkittävä 
hyväksytyllä tavalla työssä aiheutunut annos.

8.3 Poikkeustilanteita koskeva ilmoittaminen
814. Säteilyasetuksen 13 a §:ssä todetaan rapor-
toinnista poikkeustilanteissa seuraavaa:

Toiminnan harjoittajan tulee viipymättä ilmoit-
taa seuraavista havainnoista asianomaisille työn-
tekijöille, työntekijöiden terveystarkkailusta vas-
taavalle lääkärille sekä Säteilyturvakeskukselle:
1. todettu tai epäilty annosrajan ylitys;
2. 7  §:ssä tarkoitetun annosrajoituksen ylitys; 

sekä
3. annostarkkailun tulos tai työolojen tarkkai-

lussa tehty havainto, joka turvallisuuden kan-
nalta merkittävästi poikkeaa siitä, mikä on 
tyypillistä kyseisessä työtehtävässä tai työs-
kentelypaikassa. Toiminnan harjoittaja vas-
taa siitä, että poikkeavat säteilyaltistukset ja 
niiden syyt selvitetään ja raportoidaan, ja että 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteutetaan.

815. Jos säteilyaltistus aiheutuu hätätilanteessa 
säteilyvaaran rajoittamiseksi ja säteilylähteen 
hallintaan saamiseksi tarvittavista välittömis-
tä toimenpiteistä, altistuksesta on ilmoitettava 
STUKin ylläpitämään annosrekisteriin erillään 
muusta säteilytyöstä aiheutuvasta altistuksesta. 
Jos altistuksesta ei ole käytettävissä mittaustu-
loksia, ilmoitetaan arvioitu altistus ja arvioinnin 
perusteet. Arvioinnin perusteet toimitetaan an-
nosrekisteriin esim. kirjeitse.

816. Annosrekisteriin tallennetaan kunkin työn-
tekijän tunnistetietojen lisäksi tiedot säteilytyön 
laadusta, käytetyistä säteilyaltistuksen määri-
tystavoista ja säteilyaltistukseen vaikuttavista 
tekijöistä sekä tiedot säteilyaltistuksen määri-
tyksen tuloksista.

817. Jos säteilyannos määritetään tavanomaises-
ta poikkeavalla tavalla, annos on ilmoitettava 
STUKin ylläpitämään annosrekisteriin arvioitu-
na annoksena. Näin voidaan joutua toimimaan 
tilanteessa, jossa henkilöannosmittarin luenta 
epäonnistuu, mittari kontaminoituu, katoaa tai 
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rikkoontuu. Laitoksen sisäisissä ohjeissa on ni-
mettävä ne henkilöt, joilla on oikeus suorittaa 
näitä säteilyannosmäärityksiä.

818. Kaikista sellaisista tapahtumista, joissa 
työntekijän annosraja todetaan ylitetyksi tai sä-
teilyaltistus on epäselvä, on ilmoitettava välittö-
mästi STUKille ohjeen YVL A.10 mukaisesti.

9 Säteilyturvakeskuksen 
valvontamenettelyt
901. STUK valvoo ydinlaitoksen säteilysuojelun 
toteutusta koko ydinlaitoksen elinkaaren ajan. 
STUKilla on erillinen tarkastusohjelma ydinlai-
toksen rakentamisen, käyttöönoton, käytön ja 
käytöstä poiston aikana.

902. STUK tarkastaa kuvaukset säteilysuojelun 
menettelyistä sekä käytettävissä olevista mit-
tauslaitteista ja -menettelyistä osana laitoksen 
alustavan ja lopullisen turvallisuusselosteen ja 
laitosten ohjeistojen tarkastusta.

903. STUK valvoo ydinlaitoksen suunnittelua, 
rakentamista, käyttöä ja käytöstä poistoa ohjees-
sa YVL A.1 esitetyllä tavalla. Ohjeessa YVL A.6 
käsitellään STUKin suorittamaa vuosihuoltoval-
vontaa sekä ohjeessa YVL A.8 muutos-, korjaus- 
ja huoltotöiden valvontaa.

904. STUK tarkastaa tässä ohjeessa esitettyjä 
valvontaa käsitteleviä raportteja sekä hyväk-
syy ydinvoimalaitoksilla käytettävän annosmit-
tauspalvelun. Säteilyaltistuksen mittaamiseen 
käytettävien säteilymittalaitteiden hankintaan 
ja käyttöön vaadittavaa dokumentaatiota käsi-
tellään tarkemmin ohjeessa YVL C.6.

905. STUK tarkastaa säteilysuojelun kannalta 
merkittäviä kohteita ja muutostöiden toteutta-
mista sekä tekee muita erillisiä tarkastuksia 
seisokkien aikana. Osana käytön tarkastusoh-
jelmaa STUK tarkastaa säteilysuojelun ja sätei-
lyaltistuksen seurannan toteutumista laitospai-
kalla. Harkintansa mukaan STUK tekee erillis-
tarkastuksia säteilysuojelun kannalta keskeisiin 
toimintoihin.

906. Merkittävistä muutoksista ydinlaitoksilla on 
haettava hyväksyntä ohjeen YVL A.1 mukaisesti. 
Merkittäville valvonta-alueen muutoksille STUK 
tekee harkintansa mukaan erillisen käyttöönot-
totarkastuksen.

907. STUK tekee harkintansa mukaan annosmit-
tausjärjestelmälle sokkotestejä, joissa tarkiste-
taan järjestelmän toimintakyky ja tarkkuus.

908. Säteilysuojelun ja säteilyaltistuksen määri-
tyksen alueella STUK osallistuu tutkimustyöhön, 
kansainväliseen käyttökokemustyöhön, seuraa 
kansallista ja kansainvälistä tieteen ja tekniikan 
kehitystä sekä raportoi säteilyturvallisuuden to-
teutumisesta raporteissaan (mm. neljännesvuosi-
raportit, vuosiraportit).
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Määritelmät
Annosraja

Annosrajalla tarkoitetaan enimmäisarvoa, 
jota säteilyannos ei tietyssä ajassa saa ylittää.

Annosrajoitus
Annosrajoituksella tarkoitetaan annosrajaa 
pienempää raja-arvoa, jota käytetään opti-
mointiperiaatteen toteuttamiseksi ja eri sä-
teilylähteistä aiheutuvan altistuksen huomi-
oonottamiseksi.

Annosrekisteri
Annosrekisterillä tarkoitetaan tiedostoa, jo-
hon tallennetaan säteilytyössä toimivien 
työntekijöiden annos- ja tunnistetiedot.

Dekontaminointi
Dekontaminoinnilla tarkoitetaan laitteiden, 
rakenteiden tai huonetilojen puhdistamista 
radioaktiivisista aineista.

Efektiivinen annos
Efektiivisellä annoksella tarkoitetaan sätei-
lylle alttiiksi joutuneiden kudosten ja elin-
ten ekvivalenttiannosten painotettua sum-
maa, jossa ekvivalenttiannos on säteilystä 
kudokseen tai elimeen massayksikköä kohti 
keskimäärin siirtyneen energian ja säteilyn 
painotustekijän tulo.

Ilman aktiivisuuspitoisuusraja (DAC)
Ilman aktiivisuuspitoisuusrajalla tarkoite-
taan radionuklidikohtaista enimmäisarvoa 
ilmassa olevalle keskimääräiselle aktiivisuus-
pitoisuudelle, jossa voidaan työskennellä 2000 
tuntia vuodessa annosrajoja ylittämättä.

Kontaminaatio
Kontaminaatiolla tarkoitetaan ei-toivottua 
radioaktiivista ainetta pinnalla (aktiivisuus-
kate), kiinteässä aineessa, nesteessä tai kaa-
sussa (myös ihmiskehossa).

Säteilyaltistus
Säteilyaltistuksella tarkoitetaan säteilylle 
alttiiksi joutumista.

Tarkkailualue
Tarkkailualuella tarkoitetaan aluetta, jolla 
työolosuhteita tarkkaillaan työntekijöiden 
suojelemiseksi säteilyltä.

Valvonta-alue
Valvonta-alueella tarkoitetaan työaluetta, 
jolla on noudatettava erityisiä turvaohjeita 
säteilyltä suojaamiseksi ja jonne pääsyä val-
votaan.

Vuosiannos
Vuosiannoksella tarkoitetaan ulkoisesta sä-
teilystä vuoden ajanjaksona saatavan efek-
tiivisen annoksen ja samana ajanjaksona 
kehoon joutuvista radioaktiivisista aineista 
saatavan efektiivisen annoksen kertymän 
summaa. (VNA 717/2013)

Vuosisaantiraja (ALI)
Vuosisaantirajalla (ALI) tarkoitetaan radio-
nuklidikohtaista enimmäisarvoa aktiivisuu-
delle, joka voi joutua elimistöön efektiivisen 
annoksen vuosiannosrajan ylittymättä. Kun 
elimistöön joutuu useampaa kuin yhtä radio-
nuklidia, efektiivisen annoksen vuosiannos-
raja ei ylity, jos laskettaessa yhteen eri radio-
nuklidien elimistöön joutuneet aktiivisuudet 
jaettuina kyseisten nuklidien vuosisaantira-
joilla summa ei ylitä arvoa yksi.

Vyöhykejako
Vyöhykejaolla tarkoitetaan valvonta-alueen 
tilojen jakamista vyöhykkeisiin ulkoisen an-
nosnopeuden, pintakontaminaation ja ilman 
radionuklidipitoisuuden perusteella.
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Liite A Taulukot
Taulukko A01. Pintakontaminaatiorajat ydinlaitoksella.

Radioaktiivinen aine

Työpaikat ja työssä käytettävät työkalut 
ja materiaali

Työntekijät

Valvontaalueen alin vyöhyke Bq/cm² Vaatteet Bq/cm² Iho Bq/cm²

Alfasäteilijät (vaarallisuusluokka 1) 0,4 0,4 0,2

Muut nuklidit 4 4 2

Taulukko A02. Vyöhykejako ydinlaitoksella.

Ulkoinen annosnopeus Pintakontaminaatio (aktiivisuuskate)

Ilmakonsentraatio DAC (Derived 
Air Concentration, ilman johdettu 

konsentraatioraja)

Vyöhyke 1 ≤ 25 µSv/h beeta-säteilijät ≤ 4 Bq/cm² 
alfa-säteilijät ≤ 0,4 Bq/cm² ≤ 0,3 DAC

Vyöhyke 2 25 µSv/h…1 mSv/h beeta-säteilijät 4 Bq/cm²…40 Bq/cm² 
alfa-säteilijät 0,4 Bq/cm²…4 Bq/cm² 0,3 DAC…30 DAC

Vyöhyke 3 ≥ 1 mSv/h beeta-säteilijät ≥ 40 Bq/cm² 
alfa-säteilijät ≥4 Bq/cm² ≥ 30 DAC
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