
Sisäasiainministeriön asetuksen mukaiset  
erillisohjeet Eurajoen, Luvian ja  
Rauman väestölle

Radioaktiivisuus ja säteily 

Pääosa ihmiseen kohdistuvasta sä-
teilystä tulee luonnosta: maaperäs-
sä olevista radioaktiivisista aineista 
(sisäilman radon, ulkoinen säteily 
maaperästä), avaruussäteilystä ja ih-
misen kehossa luonnostaan olevista 
radioaktiivisista aineista. 

Osa ihmisten saamasta annokses-
ta aiheutuu säteilyn hyötykäytöstä 
kuten säteilyn lääketieteellisestä 
käytöstä. Suomalaiset saavat säteilyä 
vuosittain keskimäärin 4 mSv. Tästä 
määrästä yli puolet on peräisin luon-
nosta. Tshernobyl-laskeuma lisää 
suomalaisen altistusta alle prosentin.

Säteilyä ei voi havaita ihmisaistein, 
vaan siihen tarvitaan säteilymitta-
reita.

Säteilyn terveysvaikutukset

Säteilyn terveyshaittoja arvioidaan 
säteilyannoksen avulla. Säteilyan-
nokset ilmoitetaan tavallisesti milli-
sieverteinä (mSv). 

Kaikkea ylimääräistä säteilyä tu-
lee välttää, sillä mitä suuremman 
säteilyannoksen ihminen saa, sitä 
suurempi on myös terveyshaittojen 
mahdollisuus. 

Vain hyvin suuri lyhyessä ajassa 
saatu säteilyannos voi vaikuttaa vä-
littömästi terveydentilaan. 

Säteilyaltistus lisää mahdollisuutta 
sairastua myöhemmin syöpään, vaik-
ka useimmissa tapauksissa henkilö 
välttyy haitoilta kokonaan. 

Normaalista poikkeava 
säteilytilanne 

Normaalista poikkeava säteilytilan-
ne syntyy, jos onnettomuuden tai 

muun poikkeavan tilanteen vaiku-
tuksesta ympäristöön vapautuu ra-
dioaktiivisia aineita. Ihminen saat-
taa saada ulkoista säteilyä ilmassa 
kulkeutuvista tai alas laskeutuvista 
radioaktiivisista aineista. Kehon si-
sälle radioaktiivisia aineita voi kul-
keutua hengitysilman tai ravinnon 
mukana. 

Valmiustoiminta ja 
pelastustoiminta 

Turvallisuus on Olkiluodon ydin-
voimalaitoksen toiminnan keskei-
nen edellytys. Moninkertaiset ja 
toisiaan varmistavat turvallisuusjär-
jestelyt takaavat sen, että ihmisille 
haittaa tuottava onnettomuus on 
erittäin epätodennäköinen. Ydin-
voimalaitoksen turvallisuutta ja ym-
päristön säteilytilannetta valvotaan 
jatkuvasti. 

Pelastusviranomaiset ovat varautu-
neet suojaamaan väestöä myös ydin-
voimalaitosonnettomuudessa. 

Pelastustoimintaa johtaa Satakun-
nan pelastuslaitos. Käytännön toi-
menpiteistä, kuten säteilytason mit-
tauksista huolehtivat muun muassa 
palokunnat, poliisi ja merivartiosto. 

Ydinvoimalaitoksella on oma val-
miusorganisaatio. Vakavassa häiriö-
tilanteessa valmiusorganisaatio ryh tyy 
kaikkiin tarvittaviin toimiin saadak-
seen tilanteen hallintaan ja rajoit-
taakseen mahdollisia haittavaiku-
tuksia. 

Voimalaitos hälyttää Säteilyturva-
keskuksen ja pelastusviranomaiset ja 
varoittaa tarvittaessa lähialueen ih-
misiä pelastusviranomaisten kanssa. 

Säteilyturvakeskus valvoo ydinvoi-
man käyttöä ja antaa säteilyvaarati-
lanteessa suositukset suojelutoimista 
pelastustoimen johtajalle, joka to-
teuttaa tarpeelliset toimet. 

Ohjeet väestölle 

Säteilyvaaratilanteessa pelastusvi-
ranomaiset varoittavat väestöä ja 
antavat tarvittaessa ohjeita radiossa 
sisätiloihin suojautumisesta, jodi-
tablettien käytöstä ja evakuoinnista 
sekä kotieläintuotannon suojaami-
sesta. Kaikilla näillä toimilla pyri-
tään siihen, että ihmiset altistuisivat 
säteilylle mahdollisimman vähän. 

Väestön varoittaminen 

Väestöä varoitetaan yleisellä vaara-
merkillä, jos tilanne voi vaikuttaa 
alueen turvallisuuteen. 

Yleinen vaaramerkki on noin mi-
nuutin kestävä yhtämittainen nouse-
va ja laskeva ääni. Yleistä vaaramerk-
kiä seuraa aina radiotiedote.

”Vaara ohi” -merkki on minuutin 
mittainen, tasakorkea äänimerkki.

Lyhyt kerran nouseva ja laskeva 
äänimerkki on kokeilumerkki. Häly-
tyslaitteita kokeillaan säännöllisesti. 

Suojautuminen sisälle 

Asuintalot antavat hyvän suojan sä-
teilyvaaratilanteessa. Tästä syystä on 
tärkeää, että hälytetyllä alueella asu-
vat menevät hälytyksen tapahduttua 
sisälle. 

Sisälle suojautuminen vähentää 
ulkona hengitysilmassa olevien ra-
dioaktiivisten aineiden joutumista 
kehoon ja pienentää ulkoisesta sä-
teilystä aiheutuvaa säteilyannosta. 
Radioaktiivisten aineiden kulkeu-
tumista sisätiloihin estetään sulke-
malla ikkunat, ovet ja ilmanvaihto. 
Kotona olevat ruokatarvikkeet ja 
vesi ovat käyttökelpoisia. Maatiloilla 
karja ja muut kotieläimet siirretään 
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sisätiloihin ja suojataan niiden ra-
vinto, jotta eläimistä saatavat tuot-
teet, kuten maito eivät saastu.

Joditabletit 

Säteilyvaaratilanteessa ulkoilmaan 
saattaa vapautua myös radioaktiivis-
ta jodia. Hengitettynä se kerääntyy 
kilpirauhaseen, joka altistuu ylimää-
räiselle säteilylle. Radioaktiivisen 
jodin keräytyminen kilpirauhaseen 
estyy, jos ihminen saa joditabletis-
ta tavallista jodia. Tärkeää on että 
jodiannos otetaan viranomaisten 
ilmoittamana ajankohtana. Liian 
aikaisin tai myöhään otettuna jodi-
tablettien teho pienenee.

Mikäli yleinen vaaramerkki on an-
nettu tai muuten kehotettu alueen 
asukkaita pysymään sisällä, ei jodi-
tabletteja pidä lähteä hakemaan. Jo-
ditabletti suojaa vain kilpirauhasta 
eikä vähennä muuta altistusta. Jo-
ditablettien ottaminen on erityisen 
tärkeää lapsille ja raskaana oleville 
naisille, sillä lasten ja sikiön kilpi-
rauhaset ovat herkempiä säteilylle 
kuin aikuisten. Joditabletin ottami-
nen on sisätiloihin suojautumista 
täydentävä toimi. Suojautumalla si-
sätiloihin vähennetään merkittäväs-
ti myös hengityksen kautta saatavaa 
jodin määrää. 

Viranomaiset suosittelevat, että 
kaikki varautumisalueen taloudet 
hankkivat joditabletteja etukäteen 
koteihinsa ja loma-asuntoihinsa. 
Joditabletteja jaetaan tarvittaessa 
vaara-alueen väestölle ja samalla an-
netaan ohjeet niiden käytöstä. Jodi-
tabletteja ei tule ottaa ilman viran-
omaisten suositusta. 

Evakuointi 

Viranomaiset määräävät väestön siir-
tymään tilapäisesti pois ydinvoima-
laitoksen välittömästä läheisyydestä, 
enintään noin viiden kilometrin 
etäisyydellä laitoksesta. Evakuointi 
toteutetaan jo silloin, kun vakava 
onnettomuus uhkaa laitosta ja on 
vaara merkittävästä radioaktiivisten 
aineiden vapautumisesta ympäris-
töön. Päästön alettua, jolloin hen-
gitysilmassa on radioaktiivisia ainei-
ta, ei evakuointia käynnistetä vaan 
suojaudutaan sisätiloihin siihen asti, 
kunnes evakuointi voidaan toteut-
taa.

Evakuointipäätöksestä ja sen to-
teuttamisesta ilmoitetaan radiossa. 
Evakuoinnissa suurin osa väestöstä 
siirtyy yksityisautoilla. 

Määränpää ja mahdolliset ko-
koontumispaikat päätetään tilan-
teen mukaan. Pelastustoiminnan 

johto järjestää tarpeen mukaan kul-
jetuksia myös linja-autolla. 

Kuuntele ohjeita  
radiosta ja Tv:sta 

Väestölle tiedotetaan radiossa ja 
Tv:ssa tapahtumasta ja annetaan sa-
malla ohjeita suojautumisesta . Ra-
diossa ja Tv:ssa ilmoitetaan myös, 
kun vaara on ohi. 

Älä soita 

Puhelimen käyttöä tulee välttää sä-
teilyvaaratilanteen aikana. Ylimää-
räinen kuormitus puhelinlinjoilla 
voi estää kaikkien puhelujen perille 
menon, jolloin pelastustoiminta voi 
vaikeutua. 

Satakunnan pelastuslaitos 
Teollisuuden Voima Oyj

Yleinen vaaranmerkki 
 
 

1 min
Kuuntele radiota 
tai televisiota

Suojaudu sisätiloihin

Sulje ikkunat,  
ovet, aukot ja 
ilmastointi

Vältä puhelimen 
käyttöä
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