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Säteilyturvakeskus - STUK

Toiminta-ajatus 

• Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien 

sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 

STUK on: 

• Viranomainen, asiantuntija ja tutkimuslaitos

• Perustettu 1958, Helsinki, Roihupelto

• Paikallistarkastajat Olkiluodossa ja Loviisassa

• Noin 335 työntekijää

7.12.2021

Maatilojen varautuminen, Tuusula, PV



7.12.2021

Maatilojen varautuminen, Tuusula, PV



Esityksen sisältö

• Valtakunnallinen säteilyvalvonta
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• Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen 

varhaisvaiheessa

• Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen 

jälkivaiheessa

• Aktiivisuuspitoisuuksien enimmäispitoisuudet

• Radioaktiivisuutta vähentävät toimet

• Lisämateriaalia



Valtakunnallinen 

ympäristön säteilyvalvonta
• Ulkoisen säteilyn valvontaverkko, 

255 asemaa

• Ilman radioaktiivisuus, 8 kerääjää

• Laskeuma

• Pintavedet

• Juomavesi

• Maito

• Kaupan elintarvikkeet

• Ihminen

• Jäteliete 

• Itämeri

• Sisäilman radon

• + muita

24.11.2021

Antti Kallio, STUK



• STUKin nettisivuilla on nähtävissä 

ulkoisen säteilyn tilanne:

• https://www.stuk.fi/aiheet/sateily-

ymparistossa/sateilytilanne-

tanaan

• Tavanomainen taustasäteily 

Suomessa on noin 0,05-0,3 µSv/h

• Ohjeellinen toimenpidetaso 

elintarvikkeiden alkutuotannon 

suojaamiselle on 1 µSv/h

24.11.2021

Antti Kallio, STUK

Säteilytilanne ja 

annosnopeudet

https://www.stuk.fi/aiheet/sateily-ymparistossa/sateilytilanne-tanaan


Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos

• Suomalaisten keskimääräinen 

efektiivinen säteilyannos on 

5,9 millisievertiä (mSv) vuoden 

2018 tietojen perusteella 

laskettuna

• Julkaisu: Suomalaisten 

keskimääräinen efektiivinen 

annos vuonna 2018, STUK-A 

263

24.11.2021

Antti Kallio, STUK



Normaalitilanteessa säteilyannos keinotekoisista radioaktiivista aineista 

elintarvikkeiden kautta jää pieneksi

24.11.2021

Antti Kallio, STUK

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa, Vuosiraportti 2020 (STUK-B 268) 
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Radioaktiivinen laskeuma 

• Vakava säteilytilanne mahdollinen:

• Ydinvoimalaonnettomuus (Suomessa tai ulkomailla)

• Ydinaseiden käyttö

• Merkittävimmät radioaktiiviset aineet elintarvikkeiden kannalta
puoliintumisaika

• Jodi-131 131I 8 päivää

• Cesium-134 134Cs 2 vuotta

• Cesium-137 137Cs 30 vuotta

• Strontium-89 89Sr 51 päivää

• Strontium-90 90Sr 29 vuotta

• (transuraanit: Pu, Am)
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Laskeuma

1 MBq

Vilja

1 KBq/kg seuraavana 
kesänä

Peruna

3 KBq/kg seuraavana 
kesänä

Liha (max parissa kuukaudessa)

10 KBq/kg

137Cs:n pitoisuusarvioita elintarvikkeissa 

onnettomuustilanteessa

1 KBq/kg

Maito

3 KBq/kg

(max viikossa)

Maatilojen varautuminen, Tuusula, PV



Esimerkkitilanne: Ravintoketju ruoho – lehmä – maito - ihminen

Laidunruoho: 

cesium 3 300 Bq/m2

jodi 1 600 Bq/m2

Maito:

cesium 1 000 Bq/l

jodi  500 Bq/l

Säteilyannos litrasta

maitoa:

cesium  0,015 mSv

jodi        0,007 mSv

Elintarvikkeisiin voi päätyä niin paljon radioaktiivisia aineita, että niitä ei saa toimittaa myyntiin, 

vaikka ulkoisen säteilyn annosnopeus ei nousisi yli normaalin vallitsevan säteilytason.

(Tšernobyl laskeuma-alue 2 Suomessa 

6000 – 11000Bq/m2)

Laskeuma:

cesium 10 000 Bq/m2

jodi 5 000 Bq/m2

24.11.2021

Antti Kallio, STUK
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Elintarvikkeet saastuvat heti tai viiveellä

• Jodi voidaan havaita maidossa jo ensimmäisenä 

päivänä mutta häviää parissa kuukaudessa

• Avomaan kasvikset saastuvat välittömästi

• Sisävesistöjen kalojen aktiivisuus kasvaa ensimmäisinä 

vuosina, petokaloissa säilyy pidempään

• Maataloudessa ensimmäisen satokauden jälkeen 

merkittävä aktiivisuuden väheneminen

• Luonnontuotteiden 137Cs pitoisuudet laskevat hitaasti -

marjat, sienet, riista, kalat, porot

137Cs maidossa

Maatilojen varautuminen, Tuusula, PV



Puhdasrehuruokinta vaikuttaa

Radiocesium kulkeutuu rehusta maitoon 

ja lihaan muutamassa päivässä.

Radiocesiumin poistuminen 

puhdasrehuruokinnassa:

– maito 3,5 päivää

– naudanliha 21 päivää

Ref. O. Harbitz, L. Skuterud. Radioaktiv 

forurensning, 1999.
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Cs-137 vaihtelu elintarvikkeissa nykyään, Bq/kg

EU:n suositus 60o Bq/kg (myytäville tuotteille, tiedotus väestölle)

Maatilojen varautuminen, Tuusula, PV



Suojelutoimet

1) Suojelutoimet ennen päästöpilven tuloa

Toimet joilla estetään päästöpilven ylikulun aikana tapahtuvaa saastumista:  

työntekijöiden, rehun, juomaveden, eläinten, kasvustojen ja tuotantotilojen suojaaminen

2) Suojelutoimet päästöpilven ohikulun jälkeen

Toimet joilla estetään maahan ja pinnoille laskeutuneiden radioaktiivisten aineiden 

kulkeutumista alkutuotannon tuotteisiin

”Radioaktiivisten aineiden aiheuttamaa saastumista voidaan ajatella erittäin hienojakoisena 

näkymättömänä pölynä, jolta tulee suojautua”

Maatilojen varautuminen, Tuusula, PV
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Elintarvikkeiden alkutuotannon suojelutoimet 

säteilyvaaratilanteessa

• Suojaus- ja muihin toimiin tulisi ryhtyä vasta viranomaisten ohjeiden pohjalta, 

ja vain silloin kun niillä ei vaaranneta eläinten hyvinvointia

• Elintarvikkeiden alkutuotannon suojaaminen pitää tarvittaessa käynnistää 

mahdollisimman nopeasti

• Suojaaminen pitäisi olla tehtynä ennen kuin radioaktiivisia aineita saapuu alueelle

• STUK antaa suosituksia ja Ruokavirasto päättää suojaamistoimenpiteistä 

• Ruokavirasto ohjeistaa maatiloja

Maatilojen 

varautuminen, 

Tuusula, PV
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Suojelutoimet ennen päästöpilven tuloa (eläimet) 

• Kaikki eläimet sisätiloihin, ja niille puhdas ravinto ja vesi

• Kotieläimille varataan karkearehua ja väkirehuja 2-3 päiväksi

• Eläinsuojien ilmanvaihtoa vähennetään (tai suljetaan)

• Ylimääräiset kulkuaukot suljetaan, ikkunat ja ovet teipataan

• Varastoissa oleva rehu suojataan  (kuormapeitteet, aumamuovi)

• Viljasiilot suljetaan ja luukut tiivistetään tarvittaessa

• Rehunjakelun koneet ja laitteet suojataan

• Kaivot ja avoimet vesisäiliöt suojataan (kevytpeitteet)

– Luonnonvesiä varattava suojattuun säiliöön 2-3 päiväksi

• Ulkona olevat rehut suojataan

• Pellolla kasvava puhdas rehu 

kerätään talteen

Maatilojen 

varautuminen, 

Tuusula, PV
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Suojelutoimet ennen päästöpilven tuloa (kasvit) 

• Kasvihuoneiden ilmanvaihto suljetaan jos mahdollista, tai 

tuloilma suodatetaan

• Viljasiilot suljetaan ja luukut tiivistetään tarvittaessa, jos 

mahdollista

• Sato korjataan  ja korjattu sato suojataan:

– Viljelykset (esim. kasvimaat, marjapensaat) peitetään muoveilla, 

peitteillä, tms.

– Tehdään jos ajallisesti ja viljelyksien laajuus huomioiden 

mahdollista

Maatilojen 

varautuminen, 

Tuusula, PV
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Suojelutoimet päästöpilven jälkeen (eläimet)

• Eläinten ulkonaoloaika mahdollisimman lyhyt, ei laidunneta

• Eläintilat ja rehuvarastot tuuletetaan ja tarvittaessa laskeumapöly poistetaan 

pesemällä tai pyyhkimällä pinnat

– HUOM. Hengityssuojaimet, suojavaatteet, peseytyminen!

• Säteilytilanteen aikana satanutta vettä ei juoteta eläimille

• Suojaamattomat rehut tutkittava, paitsi jos puhdasta rehua ei ole saatavilla -> 

poistetaan pintakerros ja ruokitaan eläimet

• Eläimet lypsetään normaalisti, saastunutta maitoa säilytetään esim. tilatankissa tai 

lietelantasäiliössä

• Ruokintaa vähennetään maidontuotannon pienentämiseksi (tarvittaessa)

• Rehussa voidaan käyttää lisäaineita 

• Muutetaan eläinten teurastusaikoja (tarvittaessa)

Maatilojen 

varautuminen, 

Tuusula, PV
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Suojelutoimet päästöpilven jälkeen (kasvit)

• Sadevettä ei tule käyttää viljelyksien kasteluun

• Kasvusto niitetään tai puidaan ennen ensimmäistä sadetta ja kasvijäte poistetaan

• Kasvustot peittävä lumi poistetaan

• Pellot kynnetään, tarvittaessa maan pintakerros kuoritaan ja poistetaan

• Kaliumlannoitus vähentää kasvien cesiumin ottoa (K ~ Cs)

• Kalkitus vähentää kasvien strontiumin ottoa (Ca ~ Sr)

• Sopivien kasvilajien valinta (esim. sokeri, alkoholi, energiakasvit) ja lannoituksen 

optimointi

• Saastunutta lantaa ei käytetä elintarvike-

kasvien tai laidunten lannoittamiseen

Maatilojen 

varautuminen, 

Tuusula, PV
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Maatilojen varautuminen säteilyvaaratilanteeseen

• Jotta voi varautua, täytyy tietää etukäteen mitä suojelutoimia saatetaan tarvita -> 

ohjeisiin tutustuminen

• Kullekin maatilalle sopivat erilaiset toimet on syytä pohtia etukäteen

• Vaatii omatoimisuutta ja suunnitelmallisuutta

• Eläimille puhdas ruoka ja vesi, mahdollisuus sisätiloihin

– Saadaanko eläimet nopeasti sisätiloihin?

– Onko kylmäpihaton rajaamista ja suojaamista suunniteltu?

– Voiko ilmanvaihdon sulkea tai ilman suodattaa?

– Onko suojassa olevaa puhdasta rehua saatavilla?

– Onko eläinten juomavesi helposti suojattavissa/varastoitavissa?

• Tarvikkeet (kuormapeitteet, kevytpeitteet, muovit)

– Jos säteilytilanne tulee, onko riittävää määrää nopeasti saatavilla?

Maatilojen 

varautuminen, 

Tuusula, PV
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Ohjeita koko elintarvikeketjulle 

Maatilojen varautuminen, Tuusula, PV
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https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/varautuminen-

sateilyvaaratilanteisiin/elintarvikehuoneistojen_suojelutoimet.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/varautuminen-

sateilyvaaratilanteisiin/elintarvikeketjun_alkutuotanto_elaimet.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/varautuminen-

sateilyvaaratilanteisiin/elintarvikeketjun_alkutuotanto_kasvit_rehuntuotanto.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/varautuminen-sateilyvaaratilanteisiin/elintarvikehuoneistojen_suojelutoimet.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/varautuminen-sateilyvaaratilanteisiin/elintarvikeketjun_alkutuotanto_elaimet.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/varautuminen-sateilyvaaratilanteisiin/elintarvikeketjun_alkutuotanto_kasvit_rehuntuotanto.pdf


Elintarvikkeita, vettä ja rehua koskevat aktiivisuus-

pitoisuusrajat EU:n alueella

• Komissio määrää käyttöön ennalta asetetut pitoisuusrajat.

• Noudatettava kaupassa EU:n alueella, viennissä ja tuonnissa

– Noudattaminen edellyttää: tuotteet mitattava tai arvioitava luotettavasti

• Neuvosto voi tarvittaessa päättää tilannekohtaisista pitoisuusrajoista; rajoja voidaan muuttaa 

ja niiden voimassaoloaikaa säädellä 

(puhtaiden elintarvikkeiden saatavuus, tuotantoon liittyvät sosiaaliset ja taloudelliset 

näkökohdat)

• Tavoitteena, että elintarvikkeista aiheutuva altistus 

– alle 1 mSv ensimmäisenä vuonna (syötävä ruoka sisältää max. 10 % saastunutta ruokaa)

– vaikeassakin tilanteessa alle 10 mSv. 

• VAL-ohje keskimääräinen elintarvikkeiden kulutus. Vaihtelut suuria.  

Maatilojen 

varautuminen, 

Tuusula, PV
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Aktiivisuuspitoisuusrajat elintarvikkeille ja juomavedelle
(Euratom) 3954/87, (Euratom) 2218/89, (ETY) 2219/89

1 Eri radionuklidiryhmille määritellyt toimenpidetasot eivät ole toisistaan riippuvaisia. Kutakin sovelletaan 

erikseen.

2 Vähän käytettäville elintarvikkeille (esim. mausteet) pitoisuudet voivat olla kymmenkertaisia taulukon 

peruselintarvikkeiden pitoisuuksiin verrattuina.

3 Ei hiili-14, kalium-40 ja tritium.

Aktiivisuuspitoisuus, Bq/kg

Radionuklidi1 Vauvan ruoka Maitotuotteet ja nestemäiset 

elintarvikkeet ja juomavesi

Muut elintarvikkeet2

Strontium-isotoopit yhteensä 75 125 750

Jodin isotoopit yhteensä 150 500 2000

Plutonium ja transplutonium-isotoopit 

yhteensä

1 20 80

Yhteensä muut radionuklidit3, joiden 

puoliintumisaika on yli 10 vrk, esim. 

cesium-134 ja cesium-137

400 1000 1250

Maatilojen varautuminen, Tuusula, PV
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Cesium-137 

Etelä-Suomen 

meijerimaidossa 

(Bq/l) 1960-2020

24.11.2021

Antti Kallio, STUK

Ympäristön 

säteilyvalvonta 

Suomessa, 

Vuosiraportti 2020 

(STUK-B 268) 



Tsernobylin onnettomuudesta johtuvat, 

voimassa olevat rajoitukset

EU-alueelle tuotavien elintarvikkeiden 134Cs ja 137Cs:n pitoisuustasot annettu neuvoston asetuksessa N:o 

737/90, voimassaoloaikaa pidennetty usealla asetuksella, viimeksi N:o 1048/2009 (voimassa 31.3.2020 

saakka)

• Tuontiraja EU:n alueelle (134Cs ja 137Cs) 

– maitotuotteet ja vauvan ruoka 370 Bq/kg

– muut elintarvikkeet 600 Bq/kg

Komission suositus 2003/274/ Euratom:

Jäsenvaltioiden varmistettava, että EU-alueella noudatetaan edellä olevaa pitoisuusrajaa (600 Bg/kg), 

kun saatetaan markkinoille luonnontuotteita (riista, metsämarjat, -sienet, järvien petokalat)

• Nämä rajoitukset eivät enää voimassa, jos uudessa tilanteessa otetaan käyttöön ennalta asetetut (87/3954/Euratom) tai 

uudet tilannekohtaiset raja-arvot.

Maatilojen varautuminen, Tuusula, PV
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Luonnontilaiset ekosysteemit (=metsät, niityt, suot)

• altistusta jonkin verran luonnontuotteista myöhäisvaiheessa: 

sienet, marjat, riista

• radioaktiivisuus säilyy pitkään 

• ravinneköyhä maa edesauttaa nuklidien siirtymistä kasveihin

• mahdollista myös isompi annos tulvan, metsäpalojen 

vaikutuksesta

Maatalous

• Radioaktiivisten aineiden pitoisuudet pienenevät nopeasti laskeuman 
jälkeisinä vuosina

– kyntö

– lannoitus 

– muokkaus

– cesiumin sitoutuminen savipitoiseen peltomaahan

• maito, liha erityisen tärkeitä tutkia

Maatilojen varautuminen, Tuusula, PV



Jatkojalostukseen liittyvät toimet

• Valmistetaan tuotteita, joihin päätyy vain vähän aktiivisuutta, esim. maidon ohjaus voin, 

juuston tai maitojauheen valmistukseen

• säilytysaikana lyhytikäiset radionuklidit häviävät, jodi-131

• juuston tai voin cesiumpitoisuus pienempi kuin raaka-aineena käytetyn maidon

• Valmiissa tuotteessa vain vähän 

aktiivisuutta,  esim. sokerin, alkoholin 

valmistus

• Ruoan valmistuksessa radioaktiivisten aineiden vähentäminen

• pintakontaminaation poisto: pesu, kuorinta

• sienet: liotus, keitto, suolaus

• liha, kala: suolaliuoksessa liottaminen, keitto

Maatilojen 

varautuminen, 

Tuusula, PV
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Yhteenveto

• Elintarvikkeiden alkutuotannon suojelutoimiin tulisi ryhtyä viranomaisten 

päätösten pohjalta, ja vain silloin kun niillä ei vaaranneta eläinten hyvinvointia

• Ruokavirasto päättää alkutuotannon suojelutoimista

• Ruokaviraston ja STUKin tekemistä ohjeista löytyy tietoa mahdollisista 

suojelutoimista

• Maatilakohtaista varautumista voi suunnitella etukäteen resurssien mukaan, 

vaikka vakavan laskeumatilanteen todennäköisyys on hyvin pieni

• Elintarvikkeisiin voi kohdistua myynti- tai vientirajoituksia radioaktiivisuuden 

vuoksi laskeumatilanteessa

24.11.2021

Antti Kallio, STUK



Lisätietoja

• Kasvi- ja rehutuotannon suojelutoimet säteilyvaaratilanteessa (RUOKAVIRASTO ja 

STUK)

https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/vierasaineet/varautuminen_sateilyvaa

ratilanteeseen/elintarvikeketjun_alkutuotanto_kasvit_rehuntuotanto.pdf

• Eläinten ja eläintuotannon suojelutoimet säteilyvaaratilanteessa (RUOKAVIRASTO 

ja STUK)

https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/vierasaineet/varautuminen_sateilyvaa

ratilanteeseen/elintarvikeketjun_alkutuotanto_elaimet.pdf

• Sisäministeriön säteilyvaaratilanneohje

http://www.intermin.fi/julkaisu/382012

• STUK valmiusohje VAL

http://www.stuk.fi/saannosto/stukin-viranomaisohjeet/valmiusohjeet

Maatilojen 

varautuminen, 

Tuusula, PV
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https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/vierasaineet/varautuminen_sateilyvaaratilanteeseen/elintarvikeketjun_alkutuotanto_kasvit_rehuntuotanto.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/vierasaineet/varautuminen_sateilyvaaratilanteeseen/elintarvikeketjun_alkutuotanto_elaimet.pdf
http://www.intermin.fi/julkaisu/382012
http://www.stuk.fi/saannosto/stukin-viranomaisohjeet/valmiusohjeet


KIITOS !



Eri toimien ohjeelliset toimenpidetasot (VAL)

Ulkoinen 

annosnopeus

Suojelutoimi

1 mikroSv/h Elintarvikkeiden alkutuotannon suojaaminen

10 mikroSv/h Ulkonaolon rajoittaminen 

10 mikroSv/h Joditabletin ottaminen: lapset ja raskaana olevat

10 mikroSv/h Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden suojaaminen

10 mikroSv/h Tuotantolaitosten sisätilojen suojaaminen

10 mikroSv/h Elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden väliaikainen myynti- ja käyttökielto

100 mikroSv/h Sisälle suojautuminen

100 mikroSv/h Joditabletin ottaminen

100 mikroSv/h Kulkurajoitus

Maatilojen 

varautuminen, 
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Elintarvikkeiden ja tavaroiden kauppaa koskevat rajoitukset ja 

suositukset

Elintarvikkeet

• Varmistettava, että liian saastuneita elintarvikkeita ei tule myyntiin

• Komissio päättää ennalta vahvistettujen pitoisuusrajojen käyttöönotosta tilanteen aikana

• Varmistetaan alusta lähtien rajojen edellyttämä turvallisuustaso

– Varhaisvaiheessa on syytä noudattaa pitoisuusrajoja ja saattaa ne kansallisesti voimaan

• Väliaikaiset elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden myynti- ja käyttökiellot mahdollisia

Tuotteiden ja tavaroiden kauppa

• Kansainväliset suositukset raja-arvoista (VAL ohje), joiden alittuessa ei ole säteilysuojelullisia 
esteitä tuotteiden kansainväliselle kaupalle

• Varhaisvaiheessa on syytä noudattaa rajoja myös kansallisesti ja varmistaa alusta lähtien rajojen 
edellyttämä turvallisuustaso 

Maatilojen 
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Fukushiman onnettomuudesta johtuvat voimassa olevat 

rajoitukset

• Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 996/2012 erityisten edellytysten asettamisesta 

Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille 

Fukushima Daiichin  ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (voimassa 31.3.2014)

• Todistus aktiivisuudesta vaaditaan

– Tuotteet: sienet, tee, kalastustuotteet, tietyt syötävät luonnonvaraiset kasvit, tietyt vihannekset, 

tietyt hedelmät, riisi ja soijapapu sekä niistä jalostetut ja saadut tuotteet tai rehuseos tai elintarvike, 

joka sisältää näitä tuotteita yli 50 prosenttia

– alueet: Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten 

prefektuurit

– Fukushiman alueelta kaikki elintarvikkeet ja rehut. 
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Fukushiman onnettomuudesta johtuvat voimassa olevat 

rajoitukset, (EU) N:o 996/2012 
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Elintarvikkeiden kansainvälinen kauppa EU:n ulkopuolisten 

maiden kanssa

• Noudatetaan Codex Alimentarius -rajoja kansainvälisessä kaupassa, sekä tuonnissa 

että viennissä, jos ei ole voimassa muita säädöksiä, joita ovat

– EU:n tai kansallinen lainsäädäntö

– viennin kohdemaan lainsäädäntö 

• Codex Alimentarius -rajojen lähtökohdat 

– elintarvikkeista alle 1 mSv altistus tapahtuman jälkeisenä vuotena, oletettu alle 10% 

kontaminoituneita tuotteita

– myöhempien vuosien pitoisuusrajoja ei lasketa, koska oletetaan myytävien kontaminoituneiden 

tuotteiden määrän vähentyvän markkinamekanismin ja pitoisuuksia alentavien toimien takia

• Harkitaan kansallisesti rajojen muuttamista, jos altistustavoite ei toteudu tai oletukset 

eivät päde  
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Elintarvikkeiden kansainvälisessä kaupassa noudatettavat Codex 

Alimentarius -pitoisuusrajojen suositusarvot (Bq/kg)

Radionuklidit

Aktiivisuuspitoisuus (Bq/kg)

Vauvan ruoka Muut elintarvikkeet

238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am yhteensä 1 10

90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U yhteensä 100 100

35S, 60Co, 89Sr, 103Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 192Ir 

yhteensä
1000 1000

3H, 14C, 99Tc yhteensä 1000 10 000
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Rehujen aktiivisuuspitoisuuden enimmäisarvot 
(cesium-134 ja cesium-137), Komission asetus (Euratom) 770/90

• otetaan käyttöön komission päätöksellä

• pitoisuusrajoja sovelletaan valmisrehuihin

• rajat eivät takaa sitä, että elintarvikkeiden raja-arvot alittuvat noudattamalla 

näitä rehujen raja-arvoja; lähellä raja-arvoja olevia pitoisuuksia sisältäviä 

rehuja voidaan käyttää vain osana ruokintaa

Eläinlaji Aktiivisuuspitoisuus, Bq/kg

Sika 1250

Siipikarja, lammas, vasikat 2500

Muut 5000
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Kirjallisuutta

• http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/fi_FI/tutkimusjulkaisut/

– Elintarvikeketjun suojaustoimenpiteet laskeumatilanteiden varalle. STUK-A215 

– Radioaktiivisten aineiden siirtyminen päästöpilven kulkeutumisen aikana tuotettaviin elintarvikkeisiin. STUK-
A209

– Elintarviketeollisuuslaitosten ja niiden ympäristön puhdistustoimenpiteet säteilytilanteessa. STUK-A212

– Vesistöjen ja juomaveden 137Cs, 90Sr ja 3H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteissa. STUK-A241

• http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-12714.pdf

- Ympäristöterveyden erityistilanteiden opas, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2010:2

• http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/kirjasarja/fi_FI/kirjasarja2/

– Säteily ympäristössä, STUKin Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjan osa 2 
• Luku 6: Radioaktiiviset aineet ja ravinto

• Luku 9: Säteilyvaaratilanteet ja suojautuminen

• http://www.eu-neris.net/ → Library → Handbooks (päivitetyt versiot)

– Management of contaminated food production systems 

– Management of contaminated inhabited area
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