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Tietoa haitallisesta
säteilystä metallien kierrätyksessä
LUONNONSÄTEILY (NORM)
& PIENET LÄHTEET

VARO RADIOAKTIIVISIA LÄHTEITÄ

Cs-137
lääketieteellinen käyttö

Ra-226
savuilmaisin

U-238 (köyhdytetty
uraani) Lentokoneen siipi

Am-241 & Be
geologinen etsintälaite

Co-60 pinnankorkeuden
mittalaite

Ra-226
lääketieteellinen käyttö

Th-232 ja U-238
lentokoneen moottori

Th-232
Optinen linssi

Ra-226

Cs-137
geologinen etsintälaite

Ra-226 & Be
tiheyden mittalaite

Am-241
ukkosen johdatin

Radioaktiivinen lähde
pois suojuksesta

Radioaktiivinen lähde
pois suojuksesta

Radioaktiivinen lähde
pois suojuksesta

Ra-226

Ra-226
mittari

Ra-226
valvontapaneeli

Kuljetuspakkaus

Cs-137
lääketieteellinen käyttö

Kuljetuspakkaus

Kosteuden/tiheyden
mittalaite

Hoitolaitteen kärki,
lääketieteellinen käyttö

Palamaton materiaali

Ra-226
mittari

Th-232 ja U-238
alumiini valut

TÄRKEÄÄ
JOS NÄET EDELLÄ KUVATUN MERKIN TAI LAITTEEN
TAI JOS NÄET EPÄILYTTÄVÄÄ TAI TODELLISTA
RADIOAKTIIVISTA MATERIAALIA ROMUSSA,
METALLITUOTTEISSA TAI JÄTTEESSÄ: SOITA

Yrityksen lisättävä sisäisiin yhteystietoihinsa johtaja, joka voi ottaa yhteyttä asiasta vastaavaan tahoon
ja/tai toimivaltaiseen viranomaiseen hätätilanteissa.

PORTTIVALVONTA

KYLLÄ

EI

ALKU

Auto
ajaa
portille

NOPEUSHÄLYTYS

KYLLÄ
SÄTEILYHÄLYTYS

EI

Kuorma-auton on
kuljettava laitteen
läpi uudelleen. Jos
hälytys laukesi
ensimmäisellä
kerralla, kuormaauton on ajettava
vielä kaksi kertaa
laitteen läpi
hälytystä
laukaisematta
ennen kuin se voi
lähteä.

Auto voi
poistua
tai saapua

KYLLÄ
SÄTEILYHÄLYTYS

EI

Pysäköi auto
ennalta
määritellylle
turvalliselle
alueelle
Eristä alue
auton ympärillä

Kutsu pätevä
henkilö
käyttämään
käsimittaria

SÄTEILYRAPORTTI

PERUSOHJEET

SÄTEILYRISKIN PIENENTÄMINEN

Eristä epäilyttävä auto, paketti-auto, kuorma-auto,
kontit tai varusteet. Tarvittaessa pysäytä metallien
ja jätteiden käsittely ja lähetys.

AIKA: Ole vähemmän aikaa säteilijän lähellä, niin saat vähemmän säteilyä.

Tunnista henkilöt, jotka ovat voineet altistua
säteilylle. Kirjaa heidän yhteystiedot.
Informoi esimiestä tapahtumasta. Hän auttaa
tiedottamisessa yrityksen säteilystä vastaavalle.
Opettele säteilyltä suojautumisen periaatteet ja
säteilymittareiden käyttö.

Kutsu pätevä
henkilö käyttämään
käsimittaria

EI

EI
LÖYTYYKÖ
EPÄILYTTÄVIÄ
KAPPALEITA

Tutki kuljetusta (kuljettaja,
matkustajat ja auto) kunnes
radioaktiiviset kohteet löytyvät.
Tarkasta kuorma-auto tarvittaessa
uudelleen.

EI
KYLLÄ
ONKO
ANNOSNOPEUS
YLI 50 µSv/h AUTON
VIERESSÄ

ONKO
ANNOSNOPEUS
YLI 50 µSv/h

Poista epäilyttävät
kappaleet

KYLLÄ

EI
KYLLÄ

Eristä 1
µSv/h alue
Kiellä pääsy
Ota yhteys
STUK:een

ILMOITA
PELASTUSLAITOK
SELLE

ILMOITA
TOIMITTAJALLE

ILMOITA
SÄTEILYTURVAKESKUKSELLE

Erottele
radioaktiiviset
esineet
Varastoi esineet
soveltuvassa
pakkauksessa
Lukitse pakkaus

KIELLOT

ETÄISYYS: Pidä aina suurin mahdollinen etäisyys säteileviin
materiaaleihin. Säteilyn voimakkuus ja sen vaikutukset heikkenevät
jyrkästi etäisyyden kasvaessa.

Älä kosketa tai nosta pakkauksia tai säteilysuojusta, joissa on
säteilymerkki. Pysy mahdollisimman kaukana niistä.

SUOJAUS: Suojaus vähentää altistumista säteilylle. Suojaavat materiaalit
kuten sementti, lyijy, teräs ja muut materiaalit vaimentavat säteilyä.
Säteilyturvaviranomaiset käyttävät suojamateriaaleja säteilyaltistuksen
pienentämiseksi.

Älä avaa tai riko epäilyttäviä pakkauksia missään tapauksessa.
Avaaminen voi olla terveydelle vaarallista sinulle, muulle
henkilöstölle ja ulkopuolisille. Muista, että raskasmetalli pakkaukset
ja suojukset voivat olla köyhdytettyä uraania lyijyn sijaan.
Älä kosketa epäilyttävää tai todellista radioaktiivista materiaalia
paljain käsin.

Metalliromun uusiokäyttäjät eivät halua radioaktiivista saastetta, mutta se uhkaa heitä koska hallitukset ovat menettäneet kansallisten lakien tai säätelevän elimen tarkoittamien valvottavien
radioaktiivisten materiaalien hallinnan - tai heillä ei ehkä koskaan hallintaa ollutkaan. Tunnistamalla tällaisen radioaktiivisuuden suojelevat uusiokäyttäjät ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä auttavat
palauttamaan hallinnollista valvontaa ja ehkäisemään radioaktiivisten materiaalien leviämistä ja saastuttavaa vaikutusta.
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