HY testaa:
turvallisuusarvio

Kerttuli Helariutta
Kemian osasto
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto

Turvallisuusarvio
Uusi säteilylaki, 26 §, koskee turvallisuusluvan alaista toimintaa
- Arvioidaan minkälaista säteilyaltistusta toiminta aiheuttaa, kenelle ja
kuinka paljon
- Esitetään miten altistusta estetään ja säteilyturvallisuus varmistetaan
- Esitetään säteilytoimintoja koskevat luokitukset
Uusi säteilylaki 27§ & Uusi VN säteilyasetus 16§ ja Liite 5

Helsingin yliopiston Kemian osasto

Turvallisuusarvion tekeminen
STUK lomakkeet:
Lomake 1

Yhteenveto tuloksista

Tavanomaista altistusta ja potentiaalista altistusta koskevat lopputulokset tuodaan tähän
päälomakkeeseen liitteenä olevista tarkemmista selvityksistä, jotka tehdään lomakkeille 2 ja 3.
Säteilytoiminnan turvallisuusarvio, yhteenveto tuloksista
Arvion kohde

Säteilyaltistus
normaalissa
toiminnassa

Toiminnanharjoittaja ja
turvallisuusluvan numero
Toiminta,
Käyttöpaikka,
Säteilylähteet
Työperäinen altistus
Työntekijäryhmä ja
altistuvien työntekijöiden
lukumäärä

(Lisää tarvittava määrä
rivejä)
Väestön altistus
Väestöryhmä ja altistuvien
henkilöiden lukumäärä

Säteilyturvallisuuspoikkeamasta
aiheutuva
potentiaalinen
altistus

Säteilytoimintaa
koskevat
luokitukset

(Lisää tarvittava määrä
rivejä)
Luokitusperuste
Työperäinen altistus
Väestön altistus
Lääketieteellinen altistus
Umpilähteet
Avolähteet laboratoriossa
Läjitettävät jätteet

Lomake 3 Potentiaalinen altistus

Liitteitä 2 täytetään niin monta kuin eri tavalla altistuvia työntekijä- ja väestöryhmiä tunnistetaan.

Liitteitä 3 täytetään niin monta kuin erilaisia merkittäviä säteilyturvallisuuspoikkeamia tunnistetaan.

Säteilyaltistus normaalissa toiminnassa
Arvion kohde

Arvioitu annos

Sovellettava
annosrajoitus

Tarkempi
selvitys
(Lomake 2)
Liite nro ___

Säteilylajit ja
altistusreitit

Liite nro ___

Arvioitu annos

Sovellettava
annosrajoitus

(Lisää tarvittava määrä
rivejä)
Lääketieteellinen altistus
(Lisää tarvittava määrä
rivejä)
Poikkeama
ja altistuva
työntekijä-,
väestö- tai
potilasryhmä

Lomake 2 Säteilyaltistus normaalissa toiminnassa

Tarkempi
selvitys
(Lomake 2)
Liite nro ___
Liite nro ___

Potentiaalisen
altistuksen
suuruus

Toteutumisen
todennäköisyys

Liite nro ___

Tarkempi
selvitys
(Lomake 3)
Liite nro ___

Säteilyaltistuksen
rajoittaminen ja
suojelun
optimointi

Liite nro ____

Liite nro ____

Luokka

Liite nro ____

Säteilylaji(t)

Radionuklidit ja/tai
säteilyn energia(t)
Altistusreitit

Turvallisuusarvion Liite nro ___

Potentiaalinen altistus
Arvion kohde

⎕ Omat työntekijät ⎕ Ulkopuoliset työntekijät
⎕ Väestö
⎕ Muu
Henkilöiden lukumäärä: ______
Muita tietoja:
⎕ Röntgen

⎕ Alfa

⎕ Beeta ⎕ Gamma ⎕ Neutroni

Ennalta
ehkäiseminen ja
varautuminen

⎕ Ulkoinen säteily (suora ja/tai sironnut säteily)

⎕ Ihokontaminaatio
⎕
Sisäinen ⎕ Saanti hengitysteitse
säteily
⎕ Saanti ihon/haavojen kautta

Odotettavissa
oleva annos ja
annosrajoitus

Miten
poikkeama
havaitaan

Nimi:
Tarkempi kuvaus:

Keskeisimmät toimet ja järjestelyt, joilla:
Toteutumisen
•
todennäköisyyttä
• (lisää tarvittaessa kohtia)
pienennetään
•
•

Seurauksia
lievennetään

⎕ Pöly/kura ⎕ Juomavesi ⎕
Ravinto

Keskeisimmät järjestelyt, joilla säteilyaltistusta rajoitetaan
Rakenteelliset
•
ratkaisut
ja
• (lisää tarvittaessa kohtia)
suojaukset
Varojärjestelmät
•
• (lisää tarvittaessa kohtia)
Toiminnalliset
•
järjestelyt
• (lisää tarvittaessa kohtia)
Muuta
•
(lisää tarvittaessa kohtia)
Odotettavissa oleva Kyseistä altistusta
Annosrajoituksen perusta
annos
edellä koskeva annosrajoitus ⎕
Toiminnanharjoittajan
esitetyillä
ehdottama
järjestelyillä
⎕ Määräyksen STUK X/X/2018
mukainen yleinen
annosrajoitus
Odotettavissa olevan
Altistumisaika vuodessa: ________
annoksen keskeiset
Annosnopeus: ________

Turvallisuusarvion Liite nro ___

Toiminta,
Käyttöpaikka,
Säteilylähteet

Säteilyturvallisuus- Poikkeama
poikkeama

⎕ Saanti suun kautta

Liite nro ___

Liite nro ___

Toiminta,
Käyttöpaikka,
Säteilylähteet
Altistuvat henkilöt

Potentiaalinen
altistus ja sen
toteutumisen
todennäköisyys1

(lisää tarvittaessa kohtia)

Toiminta
•
palautetaan
• (lisää tarvittaessa kohtia)
turvalliseksi
Edellä esitetyillä järjestelyillä:
Altistuvat henkilöt tai henkilöryhmä
(työntekijä, väestö, potilas, muu)
Potentiaalisen altistuksen suuruus ja sen
laskenta- ja arviointiperusteet
Toteutumisen todennäköisyys1
Toteutumisen
todennäköisyyttä
koskeva rajoitus

Lisätietoja

1

Rajoituksen perusta
⎕ Toiminnanharjoittajan ehdottama
⎕
Määräyksen STUK X/X/2018
mukainen
rajoituksen suurin arvo.

Toteutumisen todennäköisyys ilmaistaan määräyksen STUK X/X/2018 mukaisesti seuraavasti:
Työntekijöiden

altistuksen

osalta

suhteessa

kyseistä

työtä

tekevien

työntekijöiden

Säteilyaltistus normaalitoiminnassa
Jaettiin radiokemialliset toiminnot samantyyppisiin lokeroihin, joista
täytettiin turvallisuusarviolomakkeet
- C-tyypin radionuklidilaboratoriot
- Sahahuone (C-tyypin radionuklidilaboratorio)
- Kolme erilaista B-tyypin radionuklidilaboratoriota
- A-tyypin radionuklidilaboratorio
- Kiihdytin
- HASS-lähde
- Olkiluodon ONKALOn in situ -koe

Säteilyaltistus normaalissa toiminnassa
Arvion kohde

Toiminta,
Käyttöpaikka,
Säteilylähteet
Altistuvat henkilöt

Säteilylajit ja
altistusreitit

Säteilylaji(t)

Radionuklidit ja/tai
säteilyn energia(t)
Altistusreitit

Turvallisuusarvion Liite nro 6
Radionuklidien käyttö A-tyypin radionuklidilaboratoriossa
AK115, Kemian osasto, Helsingin yliopisto, radionuklidit
avolähteinä
⌧ Omat työntekijät ⎕ Ulkopuoliset työntekijät
⌧ Väestö
⎕ Muu
Henkilöiden lukumäärä: n. 8
Muita tietoja: Väestö: kemian
osaston ympärillä asuvat ihmiset
⎕ Röntgen

⎕ Alfa

18F, 68Ga, 11C, 123I

⌧ Beeta ⌧ Gamma ⎕ Neutroni

ja mahdollisesti muita lääketieteellisiä
radionuklideja
⌧ Ulkoinen säteily (suora ja/tai sironnut säteily)
⎕ Ihokontaminaatio
⎕
Sisäinen ⎕ Saanti hengitysteitse
säteily
⎕ Saanti ihon/haavojen kautta
⎕ Saanti suun kautta

Säteilyaltistuksen
rajoittaminen ja
suojelun
optimointi

⎕ Pöly/kura ⎕ Juomavesi ⎕
Ravinto

Keskeisimmät järjestelyt, joilla säteilyaltistusta rajoitetaan
Rakenteelliset
• kaksi lyijysuojattua kuumakammiota
ratkaisut
ja
• kuumakammioiden ilmanvaihto on suodatettu
suojaukset
• lyijysuojattu vetokaappi

Säteilyaltistuksen
rajoittaminen ja
suojelun
optimointi

⎕ Pöly/kura ⎕ Juomavesi ⎕
Ravinto

Keskeisimmät järjestelyt, joilla säteilyaltistusta rajoitetaan
Rakenteelliset
• kaksi lyijysuojattua kuumakammiota
ratkaisut
ja
• kuumakammioiden ilmanvaihto on suodatettu
suojaukset
• lyijysuojattu vetokaappi
• suodattimet vetokaappien poistoilmastoinnissa
• korkeampi savupiippu poistoilmastoinnille
Varojärjestelmät

•

•
•
•
•
•
Toiminnalliset
järjestelyt
Muuta

Odotettavissa
oleva annos ja

Odotettavissa oleva
annos
edellä

•
•
•

kuumakammioiden
poistoilmakoneella
on
varakonejärjestelmä,
joka
tulee
käyttöön
automaattisesti, jos poistopuhallin sammuu
poistoilman aktiivisuutta valvotaan reaaliaikaisesti
seinällä hälyttävä annosnopeusmittari
huoneessa alipaine, jonka toteutumista mitataan
hälyttävällä järjestelmällä
vetokaapit hälyttävät, jos veto ei ole riittävä (0,5 m/s,
kun luukku on 30 cm auki)
laboratorion ulkopuolella seinässä hälyttävä
kontaminaatiomittari

pääosa radionukliditöistä tehdään kauko-ohjattuna
jätteiden säilytys lyijysuojissa
henkilökohtaisten suojainten käyttö (työtakki,
suojalasit, suojahanskat, hengityssuojain)
• siisteys ja puhtaus työskentelyssä
• työntekijöiden säteilysuojelukoulutus
• työntekijöiden
perehdytys
säteilysuojelukäytäntöihin
Kyseistä altistusta
Annosrajoituksen perusta
koskeva annosrajoitus
⎕
Toiminnanharjoittajan

•

Muuta

Odotettavissa
oleva annos ja
annosrajoitus

Lisätietoja

Odotettavissa oleva
annos
edellä
esitetyillä
järjestelyillä
< 0,1 – 0,3 mSv/kk
sormiannos <1 - 20
mSv/kk
väestö < 10 µSv/h
Odotettavissa olevan
annoksen keskeiset
laskenta- ja
arviointiperusteet

henkilökohtaisten suojainten käyttö (työtakki,
suojalasit, suojahanskat, hengityssuojain)
• siisteys ja puhtaus työskentelyssä
• työntekijöiden säteilysuojelukoulutus
• työntekijöiden
perehdytys
säteilysuojelukäytäntöihin
Kyseistä altistusta
Annosrajoituksen perusta
koskeva annosrajoitus
⎕
Toiminnanharjoittajan
ehdottama
⌧ Määräyksen STUK X/X/2018
mukainen yleinen
20
mSv/vuosi/työntekijät annosrajoitus
10 µSv/vuosi/väestö

Altistumisaika vuodessa: ________
Annosnopeus: ________
Muita tekijöitä: tähänastiset henkilödosimetriamittaukset,
väestön annos arvioitu erillisillä Gaussian plume -laskuilla

Väestölle aiheutuvat annokset normaalikäytössä on laskettu erillisessä raportissa,
joka on hyväksytty Säteilyturvakeskuksessa.

Potentiaalinen altistus
1. Mieti mahdollisia pieleen meni –tapauksia
2. Anna numeroarvot tapahtumalle
-

Paljonko aktiivisuutta?
Kuinka pitkä altistusaika?
Höyrystyykö jotain ilmaan? Kuinka paljon?
Roiskuuko jotain iholle? Kuinka paljon?
Saako joku ihminen aktiivisuutta sisälleen? Kuinka paljon?
Pääseekö aktiivisuutta laboratorion ulkopuolelle? Kuinka paljon?

Paljon oletuksia

tuloksena riskin kokoluokka

3. Arvaa tapahtuman todennäköisyys!

Apua arvioihin?
Esim.
D. Delacroix et al.,
Radionuclide and
radiation protection
data handbook 2002

Kemian osaston C-tyypin radionuklidilaboratoriot
• 100 ml:n pullollinen nestettä, A = 100 kBq, kaatuu pöydälle ja lattialle. Muodostuu n.
500 cm2 kokoinen lätäkkö (testattu!)
• Testataan yleisesti käytössä olevilla nuklideilla 22Na, 57Co, 85Sr, 133Ba, 134Cs
• Lasketaan annosnopeus 10 cm:n päässä lätäköstä
- valmiiksi lasketut annosnopeuden arvot äärettömälle lätäkölle (1 MBq/m2)
Delacroix et al.:n kirjasta, skaalataan 100 kBq/0,05 m2 :iin
• Arvioidaan aika, joka menee siivoustyöhön: n. 15 min
• TULOS: maksimisyväannos siivoajalle 7 µSv, eniten annosta antavat nuklidit 22Na ja
134Cs
• Arvataan, että näitä sattuu ehkä 4 vuoden välein

tn. 0.25

Lomake 3 Potentiaalinen altistus
Liitteitä 3 täytetään niin monta kuin erilaisia merkittäviä säteilyturvallisuuspoikkeamia tunnistetaan.

Potentiaalinen altistus
Arvion kohde

Toiminta,
Käyttöpaikka,
Säteilylähteet

Säteilyturvallisuus- Poikkeama
poikkeama

Ennalta
ehkäiseminen ja
varautuminen

Miten
poikkeama
havaitaan

Radionuklidien käyttö C-tyypin radionuklidilaboratorioissa, Kemian
osasto, Helsingin yliopisto, erilaisia radionuklideja avolähteinä
Nimi: Radionuklidiliuos kaatuu pöydälle
Tarkempi kuvaus:
Astia, jossa on radionuklidiliuosta, kaatuu
laboratorion pöydälle. Nuklidiliuos leviää pöytäpinnalle ja osittain
pöydän edessä olevalle lattialle.
Työntekijä havaitsee astian kaatumisen

Keskeisimmät toimet ja järjestelyt, joilla:
Toteutumisen
• Pienet ja kiikkerät astiat pidetään suuremman astian sisällä
todennäköisyyttä
tai lyijysuojassa tuettuna
pienennetään
Seurauksia
lievennetään

Potentiaalinen

Turvallisuusarvion Liite nro 9

•

•

•
•
•
Edellä esitetyillä järjestelyillä:

Toiminta palautetaan
turvalliseksi

Pöytäpinnat on päällystetty imupaperilla, jonka pohja on
läpäisemätöntä materiaalia
Joka laboratoriossa on käsillä selluloosavanua ja suurempia
määriä varten ABSOL-kemikaalinimeytysainetta
Poistetaan kontaminoituneet paperit
Puhdistetaan mahdollisesti kontaminoituneet pinnat
Käsitellään syntyneet jätteet asianmukaisesti

•

Potentiaalinen
altistus ja sen
toteutumisen
todennäköisyys1

•
•
•
Edellä esitetyillä järjestelyillä:

Toiminta palautetaan
turvalliseksi

tai
henkilöryhmä
Altistuvat
henkilöt
(työntekijä, väestö, potilas, muu)
Potentiaalisen altistuksen suuruus ja sen
laskenta- ja arviointiperusteet

Toteutumisen todennäköisyys1

Lisätietoja

Joka laboratoriossa on käsillä selluloosavanua ja suurempia
määriä varten ABSOL-kemikaalinimeytysainetta
Poistetaan kontaminoituneet paperit
Puhdistetaan mahdollisesti kontaminoituneet pinnat
Käsitellään syntyneet jätteet asianmukaisesti

Toteutumisen
todennäköisyyttä
koskeva rajoitus

??

Laboratorion työntekijät, varsinkin se, jolle
kaatuminen tapahtui
Maksimissaan n. 7 µSv siivoustyöntekijälle.
Laskentaperusteet: Delacroix et al.,
Radionuclide and radiation protection data
handbook 2002, Infinite plane source dose
rate at 10 cm. 100 kBq yleisesti käytettyjä
radionuklideja 22Na, 57Co, 85Sr, 134Cs ja 133Ba,
kaatunut tilavuus 100 ml, altistusaika 15 min,
jonka oletetaan kuluvan siivoukseen, suurin
potentiaalinen annos nuklideista 22Na ja
134Cs.
0,25 per vuosi

Rajoituksen perusta
⎕ Toiminnanharjoittajan ehdottama
⎕ Määräyksen STUK X/X/2018 mukainen
rajoituksen suurin arvo.

Puhdistus- ja muiden vastatoimien yhteydessä on tärkeää estää kontaminaation leviäminen

Kemian osaston A-tyypin radionuklidilaboratorio
• Radiolääkeaineen leimaus kuumakammiossa, käytössä n. 30 GBq nuklidia 18F.
Synteesissä vapautuu kaasumaisia 18F-yhdisteitä n. 500 MBq. Kesken synteesin
kuumakammion poistopuhallin lakkaa toimimasta.
• Arvioidaan, että tutkija ehtii viettää 10 min huoneessa ennen kuin huomaa
tapahtuman
• Lasketaan kaapista huoneen yleisilmanvaihdon huonetilaan vetämä aktiivisuus
10 minuutissa
• Oletetaan, että aktiivisuus laimenee ¼ huonetilan tilavuuteen
• Lasketaan
1.
2.

Paljonko työntekijä ehtii hengittää aktiivisuutta ja saada sisäistä annosta
Kuinka paljon annosta kertyy ulkoisesta säteilystä kun seistään 18F-”pilvessä”

• TULOS: sisäistä annosta 33 µSv, ulkoista 60 µSv
• Tässä otettava huomioon myös väestö

jää alle 10 µSv

Muita
14C-pitoista kivisahanpurua pääsee leviämään sahahuoneen
pinnoille
14C-MMA –pullo putoaa laboratorion lattialle
18F-leimattua lääkeainetta roiskahtaa tutkijan päälle koeeläininjektiossa
111In-kontaminaatio kädessä, tutkija ei huomaa heti
…

Yhteenveto
Säteilytoiminnan turvallisuusarvio, yhteenveto tuloksista
Arvion kohde

Säteilyaltistus
normaalissa
toiminnassa

Toiminnanharjoittaja ja
turvallisuusluvan numero
Toiminta,
Käyttöpaikka,
Säteilylähteet
Työperäinen altistus
Työntekijäryhmä ja
altistuvien työntekijöiden
lukumäärä
30

Helsingin yliopisto, Kemian osasto, turvallisuuslupa nro
2012/L32/17
Säteilyn käyttö tutkimuksessa, Kemian osasto, A.I.
Virtasen
aukio
1,
säteilylähteet
lueteltu
turvallisuusluvassa

5

< 0.1-0.5 mSv/kk
Iho < 1 – 20
mSv/kk
<< 0.1 mSv/kk

6 mSv/vuosi

Tarkempi
selvitys
(Lomake 2)
Liite nro 1-3,8,9

0,3 mSv/vuosi

Liite nro 10

Kumpulanmäen asukkaat

< 10 µSv/vuosi

10 µSv/vuosi

10

Väestön altistus
Väestöryhmä ja altistuvien
henkilöiden lukumäärä
(Lisää

tarvittava

määrä

Arvioitu annos

< 0.1 mSv/kk

Arvioitu annos

Sovellettava
annosrajoitus

20 mSv/vuosi

Sovellettava
annosrajoitus

Liite nro 4-7

Tarkempi
selvitys
(Lomake 2)
Liite nro 6

Liite nro ___

Säteilyturvallisuuspoikkeamasta
aiheutuva
potentiaalinen
altistus

(Lisää
tarvittava
määrä
rivejä)
Poikkeama
ja
altistuva
työntekijä-,
väestö- tai
potilasryhmä
Radionuklidiliuos
kaatuu
pöydälle,
C-tyypin
laboratorion työntekijät
14C-pitoista
sahanpurua
pääsee leviämään huoneen
pinnoille
14C-MMA
–pullo
putoaa
lattialle
Lääkeainetta
roiskahtaa
tutkijan päälle injektiossa
111In-kontaminaatio kädessä
Vetokaappi
lakkaa
toimimasta synteesin aikana

Säteilytoimintaa
koskevat
luokitukset

Vetokaappi
lakkaa
toimimasta synteesin aikana
Luokitusperuste
Työperäinen altistus
Työperäinen altistus
Väestön altistus

Liite nro ___

Liite nro ___

Potentiaalisen
altistuksen
suuruus
3 µSv

Toteutumisen
todennäköisyys
0,25/vuosi

Tarkempi
selvitys
(Lomake 3)
Liite nro 11

0,4 µSv

0,5/vuosi

Liite nro 12

90 µSv

0,03/vuosi

Liite nro 13

0,2/vuosi

Liite nro 15

iho 130 mSv
syvä 3 µSv
iho 33 mSv

93
µSv/työntekijä
sisäisenä
ja
ulkoisena
annoksena
< 10 µSv väestön
edustajalle
Luokka
2
3
3

0,2/vuosi

0,05/vuosi
0,05/vuosi

Liite nro 14

Liite nro 16
Liite nro 16

Lääkeainetta
roiskahtaa
tutkijan päälle injektiossa
111In-kontaminaatio kädessä

Vetokaappi
lakkaa
toimimasta synteesin aikana

Säteilytoimintaa
koskevat
luokitukset

Vetokaappi
lakkaa
toimimasta synteesin aikana
Luokitusperuste
Työperäinen altistus
Työperäinen altistus
Väestön altistus
Lääketieteellinen altistus
Umpilähteet
Avolähteet laboratoriossa
Avolähteet laboratoriossa
Avolähteet laboratoriossa
Läjitettävät jätteet

iho 130 mSv
syvä 3 µSv
iho 33 mSv

93
µSv/työntekijä
sisäisenä
ja
ulkoisena
annoksena
< 10 µSv väestön
edustajalle
Luokka
2
3
3
E
3
1
2
3
E

0,2/vuosi

Liite nro 14

0,05/vuosi

Liite nro 16

0,2/vuosi

0,05/vuosi

Liite nro 15

Liite nro 16

?

Turvallisuusarvion tarkastus
Säteilyaltistus
• luokka 1:
• luokka 2:
• luokka 3:

3 vuotta
5 vuotta
8 vuotta
…tai jos jotain tapahtuu

Mitä opin?
Kertasin nykyiset annosrajoitukset, ST 1.6, 1.10, 6.1, 6.2, 7.2
• 10 µSv – jätteiden käsittelystä edustavalle henkilölle tuleva annos
• 0,3 mSv – toiminnasta väestön edustajalle tuleva annos
• 6 mSv – tarkkailualueelle (onko pääteltävä 20 mSv rajoitus valvonta-alueella?)

Tulossa ”toteutumisen todennäköisyyttä koskeva rajoitus”
• Määräys STUK X/X/2018?

Mitä opin?
Potentiaalisen altistuksen skenaariot:
antaa kuvan siitä mikä on vaaran taso
Esim.:

1 MBq βγ-säteilijää pöydällä – pienehkö syväannosta
1 MBq βγ-säteilijää sormessa – isohko ihoannos

Mitä opin?
Hyvä katsoa läpi kaikki toiminnot riskin kannalta
Vielä parempi tehdä riskiarvio erikseen kutakin ”Säteilyaltistus
normaalitoiminnassa” liitettä vastaavan työntekijäryhmän kanssa

Lopuksi

OHJE VS. MÄÄRÄYS?
OPPAAT?

