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Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa
Valtakunnallinen ympäristön 
säteilyvalvonta
• Kattaa koko Suomen
• Ilma-, maa-, ja meriympäristön näytteet
• STUKilla lakisääteinen velvoite valvontaan

+ Luonnonsäteilyn valvonta
• Kaivokset, NORM

Ydinvoimalaitosten ympäristön 
säteilyvalvonta
• Kohdennetusti ydinvoimalaitosten 

ympäristön lähialueella
• Pääasiassa meri- ja maaympäristön

näytteet
• Luvanhaltijoilla tulee olla lisäksi omat

ympäristön valvontaohjelmansa
• Viranomaisvalvonta ja luvahaltijoiden

valvonta täydentävät toisiaan, STUKin
valvonnalla varmistetaan myös
luvanhaltijoiden valvontaa



Valtakunnallinen ympäristön säteilyvalvonta
• Tavoitteena tuottaa kokonaiskuva vallitsevasta säteilytilanteesta Suomen alueella

• Velvoite EURATOM-sopimuksesta (artiklat 35 ja 36) 

• Ohjelman toteuttaminen määrätty STUKille (toimivaltainen viranomainen) kotimaiseen 
lainsäädännön puitteissa ja se toteutetaan valtion budjettirahoituksella 

- säteilylaki (859/2018)

- laki ja asetus Säteilyturvakeskuksesta (1069/83, 618/97)

- asetus pelastustoimesta (787/2003)

• Säteilyvaaratilanteissa mittaustietoa tarvitaan reaaliaikaisen säteilytilannekuvan 
muodostamiseksi ja suojelutoimiin liittyvän päätöksenteon perustaksi



Valtakunnallisen ohjelman tarkoitus
• Ympäristön säteilyvalvontaa tehdään, jotta 

viranomaisilla ja kansalaisilla on 
reaaliaikainen tieto elinympäristön 
radioaktiivisuudesta ja sen 
säteilysuojelullisesta merkityksestä. 

• Ohjelma on suunniteltu siten, että sen 
avulla voidaan havaita radioaktiivisuuden 
muutokset ympäristössä ja reagoida 
muutoksiin sekä arvioida ihmisen saamia 
säteilyannoksia ja suunnitella ja neuvoa 
toimenpiteitä annosten pienentämiseksi.



Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos (v. 2018)

https://www.stuk.fi/aiheet/mita-sateily-on/ihmisen-radioaktiivisuus/ 
suomalaisen-keskimaarainen-sateilyannos



Valvontaohjelman erillishankkeet
• Jatkuva valvontaohjelma antaa yleiskuvan säteilytilanteesta Suomessa, mutta sen avulla 

ei voida kattavasti arvioida ympäristön turvallisuutta, koska se ei anna riittävää tietoa 
radioaktiivisten aineiden pitoisuuden ja sitä kautta altistuksen vaihtelusta tai 
erityisryhmien altistuksesta. 

• Jatkuvan valvontaohjelman tuloksia täydennetään hyvin suunnattujen erillishankkeiden 
avulla, joissa tuotetaan yksityiskohtaisempaa, ajantasaista tietoa suomalaisten kannalta 
tärkeimmistä säteilyaltistuksen lähteistä. 



Raportointi
• Kaikki jatkuvan ohjelman mittaustulokset 

viedään STUKin ulkoisille internetsivuille 
https://www.stuk.fi/stuk-valvoo

• Tuloksia toimitettava komissiolle ja 
Itämeren neuvoston jäsenmaille 
(EURATOM-sopimus ja CBSS:n
jäsenmaiden hallitusten välinen sopimus)

• Valvontatulokset kootaan myös vuosittain 
julkaistavaan raporttiin.

• Erillishankkeista kirjoitetaan 
yhteenvetoraportit

• www.julkari.fi

https://www.stuk.fi/stuk-valvoo


Valtakunnallinen ympäristön säteilyvalvontaohjelma

• Ympäristön säteilyvalvonta aloitettiin Suomessa 1960-luvun alussa.
• Vuosittain ympäristönäytteitä analysoidaan noin 1500 kappaletta. Näytteitä kerätään 

maa- ja vesiympäristöstä. 
• Valvontaohjelmaan kuuluu noin 260 automaattista ulkoisen säteilyn valvonta-asemaa. 

Tämän lisäksi ydinvoimalaitoksilla on yhteensä 25 omaa ulkoisen säteilyn valvonta-
asemaa. 

• Valvonta sisältää myös ihmisen radioaktiivisuuden seurannan.
• STUK ylläpitää Suomen sisäilman radonkartastoja



Valvontakohteet
• Ulkoinen säteily

– noin 260 mittausasemaa
• Ulkoilman radioaktiiviset aineet

– 8 asemaa
• Ilman beeta-aktiivisuus (Ilmatieteen laitos)
• Laskeuma

– 8 asemaa
• Pintavesi

– 4 jokea

• Talousvesi
– 5 kaupunkia

• Maito
– 5 meijeriä

• Elintarvikkeet 
– Suurkeittiöiden 1 viikon annokset
– Kaupan luonnontuotteet
– 3 kaupunkia

• Radioaktiiviset aineet ihmisessä
– 3 kaupunkia

• Jätelietteet
• Itämeren radioaktiivisuus



Ulkoisen säteilyn valvontaverkko
• Älykkäät, Virve-verkon välityksellä STUKin kanssa kommunikoivat asemat, 256 kpl
• Mittaa annosnopeutta (µSv/h)
• Hälyttää poikkeavasta säteilytilanteesta 
• Tulokset 10 minuutin välein Virve-verkon kautta STUKiin
reaaliaikainen säteilytilannekuva.
• Selainpohjainen säteilytilannekuvan esitysjärjestelmä
• Taustasäteilyn annosopeus Suomessa 0.05 - 0.30 µSv/h. 
Verkon hälytysrajana 0.1 µSv/h nousu yli asemakohtaisen 
tasoitetun 7 vrk tausta-arvon. 
• Hälytys STUKin lisäksi myös paikalliseen hätäkeskukseen
• Ydinvoimalaitosten ympäristön mittausverkot osana 
(TVO:lla 10 asemaa, Fortumilla 15 asemaa)
• Osalla asemia spektrometri



Ulkoisen säteilyn valvontaverkot Euroopassa

Säteilytilanne EU:n alueella: http://eurdep.jrc.ec.europa.eu



Ilman radioaktiivisuuden valvonta
• 8 suurtehoista hiukkaskerääjää
• Asemilla pintailmaa pumpataan suodattimien läpi 

(lasikuitu ja aktiivihiili)
• Suodattimiin pidättyneet radioaktiiviset aineen 

analysoidaan gamma-spektrometrisesti STUKissa
• Jatkuva suodattimen mittaus LaBr3 -

spektrometrillä osalla asemalla
• Erittäin herkkä menetelmä, jolla havaitaan pieniä 

radioaktiivisuus-pitoisuuksia ilmassa
• Keräysjakso asemasta riippuen 1-7 vuorokautta
• Havaitsemisraja useille radionuklideille alle 1 

µBq/m3



Keräyslaitteisto ja havaintoja



Päästölähteen selvittäminen
• Valvonnassa havaittavien keinotekoisten radionuklidien alkuperä pyritään aina 

selvittämään
• Leviämislaskenta yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa



Laskeuma – sadevesi ja kuivalaskeuma

• Kerääjiä 8 kpl samoilla paikoilla kuin hiukkaskerääjät
• Jatkuva keräys, näytteet analysoidaan kerran kuukaudessa
• Näytteistä analysoidaan gamma-aktiiviset aineet ja strontium-90, H-3 analysoidaan

Helsingistä ja Rovaniemeltä



Laskeuman pitkäaikainen seuranta

SkK/NAL



Pintavesi

• Näytteitä kerätään neljän suurimman joen jokisuista

• Näytteistä analysoidaan gamma-aktiiviset aineet ja Sr-90

• Näytteet (30 l) kerätään kerran vuodessa

• Näytteet kerää ulkopuolinen taho



Talousvesi

• Talousveden radioaktiivisuutta valvontaan 5 paikkakunnalla

• Näytteistä analysoidaan gamma-aktiiviset aineet, Sr-90 ja tritium

• Näytteitä kerätään kerran vuodessa
Rovaniemi

Tampere

Helsinki

Oulu

Turku



Maito

• Näytteet kerätään viidestä suurimmasta meijeristä
• Näytteistä analysoidaan gamma-aktiiviset aineet ja Sr-90
• Näytteitä kerätään viikoittain ja yhdistetään kuukausinäytteksi
• Ydinvoimalaitosten lähistöltä kerätään myös maitonäytteet osana

ydinvoimalaitosten ympäristön valvontaohjelmaa

Joensuu

Oulu

Jyväskylä

Riihimäki

Seinäjoki



Elintarvikkeet 

• Kerätään näytteet kolmen kaupungin sairaaloiden viikon
ateriat ja yhden päivän juomat

• Näytteiden ravintosisältö keskimäärin 2000-2200 kcal
• Sairaalaruokanäytteet kerätään kerran vuodessa yhden 

viikon ajan
– Näiden avulla arvioidaan vuosittain ruuan kautta saatavaa 

säteilyannosta
• Lisäksi kerätään näytteitä kolmen kaupungin kaupoissa ja 

toreilla myynnissä olevista luonnontuotteista (marjat, 
sienet, riista, kalat)

Rovaniemi

Tampere

Helsinki



Jäteliete

• Näytteitä kerätään Helsingissä Viikin 
jätevedenpuhdistamolta

• Näytteistä analysoidaan gamma-aktiiviset 
aineet

• Näytteitä kerätään kaksi kertaa vuodessa 
• Näytteet kertovat minälaisia 

radioaktiivisia aineita ihmisten läpi 
kulkeutuu
– Luonnon radioaktiiviset aineet
– Sairaalassa käytetyt radiolääkeaineet
– Keinotekoiset radioaktiiviset aineet



Ihmisten mittaukset

• Koululaisia ja opettajia mitataan kolmella
paikkakunnalla. Helsingissä
vertailuryhmää mitattu vuodesta 1965 
lähtien

• Mittaukset tehdään
kokokehomittauslaitteistolla

• Mittauksia tehdään kerran vuodessa



Itämeri

• STUK valvoo Itämeren radioaktiivisuutta 
Itämeren suojelukomission (HELCOM) 
valvontaohjelman osana

• Vuosittain reilut sata näytettä Itämeren 
vedestä, pohja-sedimenteistä, kaloista ja 
muista eliöistä

• Ydinvoimalaitosten meriympäristöä 
valvotaan osana ydinvoimalaitosten 
ympäristön valvontaohjelmaa




	Ympäristön säteilyvalvonta
	Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa
	Valtakunnallinen ympäristön säteilyvalvonta
	Valtakunnallisen ohjelman tarkoitus
	Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos (v. 2018)
	Valvontaohjelman erillishankkeet
	Raportointi
	Valtakunnallinen ympäristön säteilyvalvontaohjelma
	Valvontakohteet
	Ulkoisen säteilyn valvontaverkko
	Ulkoisen säteilyn valvontaverkot Euroopassa
	Ilman radioaktiivisuuden valvonta
	Keräyslaitteisto ja havaintoja
	Päästölähteen selvittäminen
	Laskeuma – sadevesi ja kuivalaskeuma
	Laskeuman pitkäaikainen seuranta
	Pintavesi
	Talousvesi
	Maito
	Elintarvikkeet 
	Jäteliete
	Ihmisten mittaukset
	Itämeri
	Dia numero 24

