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Kari Peräjärvi (ed.). Ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden valtakunnallinen 

havaitsemisarkkitehtuuri. STUK-A 266 Helsinki 2022, 25 s.

AVAINSANAT: havaitsemisarkkitehtuuri, RN-havaitseminen

Tiivistelmä

Kansallinen CBRNE-strategia (lyhenne viittaa sanoihin Chemical, Biological, 

Radiological, Nuclear, Explosives) julkaistiin joulukuussa 2017. Sen tavoitteena on 

CBRNE-uhkien ja tilanteiden ennaltaehkäisyn ja valmiuden jatkuva parantaminen 

yhteiskunnan ja sen elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. CBRNE-strategia 

käynnisti 2013 julkaistun Ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden 

valtakunnallisen havaitsemisarkkitehtuuri -dokumentin päivittämisen. Päivitetyn 

havaitsemisarkkitehtuurin avulla pyritään toimeenpanemaan CBRNE-strategiaa 

RN-havaitsemisen osalta, mukaan lukien siinä tunnistetut tutkimus ja kehitys 

-aiheet.

Havaitsemisarkkitehtuuri muodostaa julkisen yhteenvedon kansallisista 

RN-havaitsemisperiaatteista. Arkkitehtuurin odotetaan säästävän resursseja ja 

lisäävän viranomaisten toiminnan tehokkuutta torjuttaessa RN-rikollisuutta ja 

-terrorismia. Vaikka CBRNE-strategia ja siitä johdettu havaitsemisarkkitehtuuri

keskittyvät merkittävästi rikosten ehkäisyyn, niihin sisältyy myös

rikospaikkatutkinnan ja ydinforensiikan tekniikoiden ja prosessien kehittäminen.

Kansallinen koordinoiva CBRNE-komitea ja -asiantuntijaryhmä 

perustettiin 2019. Sekä CBRNE-komitea (31.8.2021) että -asiantuntijaryhmä 

(7.12.2020) ovat käsitelleet ja antaneet hyväksyntänsä nyt julkaistavalle 

havaitsemisarkkitehtuurille.



6 STUK-A266 / TOUKOKUU 2022

Kari Peräjärvi (ed.). Ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden valtakunnallinen 

havaitsemisarkkitehtuuri. STUK-A 266 Helsingfors 2022, 25 s.

NYCKELORD: detektionsarkitektur, RN-detektion

Sammanfattning

Den nationella CBRNE-strategin (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, 

Explosives) publicerades i december 2017. Dess mål är att förhindra CBRNE-

hot och -situationer samt att kontinuerligt förbättra beredskapen för dessa för 

att säkra samhället och dess livsviktiga funktioner. CBRNE-strategin utlöste 

omarbetningen av den år 2013 utgivna Nationella detektionsarkitekturen 

för kärnämnen och andra radioaktiva ämnen. Den uppdaterade 

detektionsarkitekturen strävar efter att genomdriva CBRNE-strategin i fråga om 

RN-detektering och beaktar även identifierade forsknings- och utvecklingsämnen.

I detektionsarkitekturen formuleras ett offentligt sammandrag av de nationella 

RN-detektionsprinciperna. Arkitekturen förväntas spara resurser och förbättra 

myndigheternas effektivitet ifråga om bekämpning av RN-brottslighet och 

terrorism. Även om CBRNE-strategin och detektionsarkitekturen fokuserar 

primärt på brottsförebyggandet så innehåller den även utveckling av tekniker och 

processer för brottsplatsundersökning och kärnforensik.

År 2019 grundades en nationell CBRNE-kommitté och -expertgrupp. Både  

CBRNE-kommittén (31.8.2021) och expertgruppen (7.12.2020) har behandlat och 

godkänt den nya detektionsarkitekturen.
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Johdanto

Suomessa useat viranomaiset ja yritykset osallistuvat ydinturvan 

havaitsemistoimintaan. Viranomaisvalvonnan ulkopuolelle joutuneiden ydin- 

ja muiden radioaktiivisten aineiden havaitsemiseen liittyvän yhteistoiminnan 

kehittäminen on lähtenyt käytännön tarpeista. Esimerkiksi maan sisäosissa 

tapahtuvaa kenttämittaustoimintaa ja siihen liittyvää tietojenkäsittelyä on 

alun alkaen ollut kehittämässä asialle vihkiytyneitä henkilöitä Helsingin 

poliisilaitoksesta, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksesta, Puolustusvoimista ja 

Säteilyturvakeskuksesta.

Ensimmäinen ydinturvan havaitsemisarkkitehtuuri laadittiin TEKESin 

osittain rahoittaman REPO (RElocatable POrtal monitor) -projektin yhteydessä 

vuosina 2012–2013. REPO -projektin johtopäätöksenä todettiin, että informaation 

yhteiskäyttö on viranomaistoiminnan kulmakivi. Tavoitteena on tilanteiden 

kokonaisvaltainen hoitaminen kaikkien viranomaisten näkemykset huomioiden.

Kansallinen CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives) 

-strategia julkaistiin joulukuussa 2017 (Sisäministeriö 2017). Sen tavoitteena

on CBRNE-uhkien ja tilanteiden ennaltaehkäisyn ja valmiuden jatkuva

parantaminen yhteiskunnan ja sen elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi.

Strategian Liite 2 listaa keskeisimmät CBRNE-toimijat ja heidän vastuualueensa.

CBRNE-strategia tiivistää ydinturvan RN-havaitsemisaktiviteettien ja yleisen

kansallisen turvallisuuden välistä yhteyttä. Tähän liittyy myös Kansallinen

terrorismintorjunnan strategia. CBRNE-strategia listaa tutkimusta ja

kehitystä (T&K) vaativia aiheita. Se myös käynnisti havaitsemisarkkitehtuurin

päivittämisprojektin. Päivitetyn arkkitehtuurin avulla pyritään toimeenpanemaan

CBRNE-strategiaa RN-havaitsemisen osalta, mukaan lukien tunnistetut

T&K aiheet. Vaikka tietoon perustuva havaitseminen ja tiedustelutiedon

arviointi ovat myös tärkeitä havaitsemisen elementtejä, tässä asiakirjassa

kuvattu havaitsemisarkkitehtuuri keskittyy enemmän tekniseen säteilyn

havainnointiin. Asiakirjassa ei käsitellä yksityisten luvanhaltijoiden suorittamia

havaitsemistoimenpiteitä. Näiden painotusten ja rajausten jälkeenkin

havaitsemisarkkitehtuuri pitää sisällään runsaasti informaatiota.

Havaitsemisarkkitehtuurissa muodostetaan julkinen yhteenveto kansallisista 

RN-havaitsemisperiaatteista. Siinä hyödynnetään RN-havaitsemiseen liittyviä 
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IAEA (International Atomic Energy Agency) ja GICNT (Global Initiative to 

Combat Nuclear Terrorism) ohjeita ja parhaita käytäntöjä. Arkkitehtuurin 

rakenteen vuoksi tunnistettuja T&K aiheita ei käsitellä samassa järjestyksessä, 

kuin kansallisessa CBRNE-strategiassa. Arkkitehtuurin odotetaan säästävän 

resursseja ja lisäävän viranomaisten toiminnan tehokkuutta torjuttaessa RN-

rikollisuutta ja -terrorismia. CBRNE-strategian Liitteessä 2 mainitut viranomaiset 

vastaavat yksityiskohtaisempien RN-havaitsemissuunnitelmien ja -kyvykkyyksien 

kehittämisestä ja ylläpidosta näiden yleisten asiakirjojen mukaisesti.

Vaikka CBRNE-strategia ja siitä johdettu havaitsemisarkkitehtuuri keskittyvät 

merkittävästi rikosten ehkäisyyn, niihin sisältyy myös rikospaikkatutkinnan 

ja ydinforensiikan tekniikoiden ja prosessien kehittäminen. Lisäksi 

sisäministeriön johdolla laaditaan paraikaa kansallista säteilyvaaratilanteiden 

mittausstrategiaa. On tärkeää huomata, että CBRNE-strategialla ja valmisteilla 

olevalla säteilyvaaratilanteiden mittausstrategialla on yhteisiä rajapintoja 

pahantahtoisesti aiheutetuissa RN-hätätilanteissa.

Kansallinen koordinoiva CBRNE-komitea ja -asiantuntijaryhmä perustettiin 

2019. Sekä CBRNE-komitea (31.8.2021) että -asiantuntijaryhmä (7.12.2020) ovat 

käsitelleet ja antaneet hyväksyntänsä päivitetylle havaitsemisarkkitehtuurille. 

Lyhenteet

CBRNE Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives

CORES Finnish Consortium for Radiation Safety Research  

- kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymä

GICNT Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism

- kansainvälinen ydinterrorismin vastainen aloite

HIP Helsinki Institute of Physics

IAEA International Atomic Energy Agency

- kansainvälinen atomienergiajärjestö

REPO-PROJEKTI projektin lyhenne koostuu sanoista RElocatable POrtal monitor

RN Radiological, Nuclear 

T&K Tutkimus ja kehitys

TRL Technology Readiness Level

VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
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1 Havaitsemisarkkitehtuurin 
suunnittelun perustana 
on yhteiskuntaa vastaan 
tapahtuvien rikosten 
ehkäiseminen ja erilaisten 
uhkatilanteiden hallinta

IAEA:n mukaan ydinturva koostuu kolmesta pääkomponentista:

1 Ennalta ehkäiseminen

2 Havaitseminen ja 

3 Vaste

Rikosten ennaltaehkäiseminen on ydinturvan ensisijainen päämäärä. Ennalta 

ehkäisevien toimenpiteiden kustannushyötysuhteen katsotaan yleensä olevan 

paras. Ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin sisältyy radikalisoitumisen vastaiset 

toimenpiteet, kuten sosiaalisen syrjäytymisen estäminen. Ennaltaehkäisyyn 

sisältyy myös toimia, jotka lisäävät pahantahtoisen toiminnan aloituskynnystä, 

kuten näkyvät turvajärjestelyt.

Ennaltaehkäisyä tukemassa tulee olla myös suorituskykyjä havaita poikkeavia 

tapahtumia ja reagoida niihin. Olennainen osa ydinturvan havaitsemista 

teknisin keinoin on säteilyhavaintojen ja -hälytysten arviointi sekä käsittely. 

Tätä tarkoitusta varten IAEA määrittelee kaksi toimintoa: valvontalaitteen 

tuottaman hälytyksen oikeellisuuden arviointi (initial assessment) ja 

havainnon turvallisuusmerkityksen arviointi (assessment process). Kentällä 
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säteilyhälytykseen reagoivan henkilön tulee tarvittaessa saada tukea 

säteilyasiantuntijalta hälytyksen tulkintaan tai säteilysuojeluun.

Havaitsemistoiminta voi johtaa ydinforensiiviseen tutkimukseen. Erityisesti 

korkea-aktiivisten säteilylähteiden (R) ydinforensiivisen tutkimuskyvyn 

kehittäminen vaatii lisätyötä. Tässä Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Oy:n  Ydinturvallisuustalo on avainasemassa. Ydinmateriaalien (N) osalta 

ainetta rikkomattomien analyysikykyjen kehittämistä tulee jatkaa. Kaikkein 

monimutkaisimmat analyysit ydinmateriaaleille voidaan teettää Euroopan 

Komission Tutkimuskeskuksessa ( Joint Research Centre, JRC) Karlsruhessa, 

Saksassa. VTT:tä tai JRC:tä ei mainita kansallisessa CBRNE-strategiassa. Myös 

yleistä RN-tutkintaprosessien kehitystä tulee jatkaa.

Mitä, missä, milloin, miten ja kuka ovat kaikkien yllä mainittujen ydinturvan 

komponenttien kannalta keskeisiä kysymyksiä. Nämä kysymykset tuovat hyvin 

esille sitä, miksi viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyö on tärkeää 

kattavan ydinturvan varmistamisessa ja rakentamisessa. Jokainen taho katsoo 

näiden kysymysten kautta ydinturvaa omasta näkökulmastaan ja näin saadaan 

mahdollisimman monipuolinen näkemys sen toteuttamisesta.

IAEA määrittelee riskin (risk) uhkan (threat) toteutumisen todennäköisyyden 

ja sen seurausten (consequences) yhteisvaikutuksena (IAEA 2015). Uhkan 

toteutumisen todennäköisyyttä kuvataan uskottavuudella (likelihood), johon 

vaikuttaa uhka ja haavoittuvuus (vulnerability), katso Kuva 1 (s. 11). Jokaisen 

uhkan taustalla on skenaario, jonka merkittävin tekijä on yhteiskuntaa uhkaava 

vastapuoli – rikolliset, terroristit, ilkivallan tai häiriön tekijät (adversaries). 

Skenaarioon vaikuttaa myös RN-materiaalin saatavuus ja itse kohde.

Tapauskohtaiseen turvallisuusarvioon kuuluu kaksi osa-aluetta: 

välittömän uhkan arviointi ja siitä aiheutuvien seurausten arviointi. Edellisen 

tekee poliisi tukenaan Säteilyturvakeskus. Jälkimmäinen on luonteeltaan 

tilanteen seurausanalyysiä, ja säteilyvaaran arvioinnin osalta vastuun kantaa 

Säteilyturvakeskus.

Ydinturvan riskien määrittäminen pitkällä aikavälillä antaa suuntaa 

havaitsemisjärjestelmien ja vasteen kehittämiseen. Tässä tehtävässä sovelletaan 

IAEA:n määrittelemää riskiperusteista arviointia. Äärimmäisenä riskinä voi 

olla ydinräjähteen käyttö. Toisaalta uhka voi arjessa olla ilkivaltaa, uhkailua tai 

häiriköintiä vaarattomalla tai vain lievästi säteilevällä aineella.
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KUVA 1. IAEA:n määrittelemä riskin, uhkan ja seurausvaikutusten suhde. Uhka 

ja haavoittuvuus määrittävät tapahtuman uskottavuuden (todennäköisyyden). 

Riski on uskottavuuden ja tapahtuman seurausten yhteisvaikutus (tulo). Huomaa, 

että vaikka uhka on suuri, voi riski olla pieni, jos haavoittuvuus on vähäinen tai 

seurausvaikutukset on minimoitu.
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2 Informaation yhteiskäyttö 
on yksi viranomaistoiminnan 
kulmakivistä

Oikean tiedon tehokas välittäminen ja hyödyntäminen antavat mahdollisuuden 

oikea-aikaiseen ja oikein kohdennettuun viranomaistoimintaan. RN-aineiden 

havaitsemisarkkitehtuuriin kuuluu monenlaisia informaation käyttäjiä; jokaisella 

heistä on oma yksilöity tiedon tarve. Oikea tieto oikeille käyttäjille oikeaan aikaan 

on ensiarvoisen tärkeää ydinturvan tehtävien onnistumiselle. Esimerkiksi oikea 

tieto vaarallisista aineista on saatava ensivasteen toimijoille nopeasti. 

Havaitsemisarkkitehtuurin kaikilla osa-alueilla on sitouduttava hyvään 

tietoturvaan, jotta luottamus yhteistoimintaan ja tiedon eheys säilyvät, mutta silti 

tiedot ovat saatavilla niitä tarvitseville. Havaintolaitteiden eristetty paikallinen 

käyttö rajoittaa kokonaisprosessin tehokkuutta. 
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3 Havainnointijärjestelmiä 
arvioidaan ja optimoidaan 
ydinturvan eri osa-alueilla

IAEA:n ja GICNT:n mukaan kokonaisvaltainen havaitsemisarkkitehtuuri 

tarkastelee yhdeksää ydinturvan osa-aluetta, joissa viranomainen voi puuttua 

uhkaan (IAEA 2013, GICNT 2009). Ne voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen – 

ulkomaat, raja-alue ja kotimaa (Kuva 2, s. 15):

Ulkomaat: 

1 Ydinlaitokset tai radioaktiivisia aineita käsittelevät laitokset ulkomailla 

2 Kuljetukset laitosten ja rajanylityspaikkojen välillä ulkomailla 

3 Rajanylityspaikat ulkomailla

Raja-alue:

4 Kuljetus lähdemaasta kohdemaahan

5 Rajanylityspaikka

Kotimaa:

6 Kotimaiset ydinlaitokset tai radioaktiivisia aineita käsittelevät laitokset 

7 Maanlaajuinen havainnointi – kuljetukset, liikenteen solmukohdat

8 Havainnointijärjestelmät turvaetäisyydellä kohteesta

9 Kohde (voi esimerkiksi olla suuri julkinen tapahtuma)
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Tietoon perustuva havaitseminen ja tiedustelutiedon arviointi ovat tärkeitä 

havaitsemisen elementtejä. Tässä asiakirjassa kuvattu havaitsemisarkkitehtuuri 

keskittyy kuitenkin enemmän tekniseen säteilyn havainnointiin. 

Havaitsemisarkkitehtuuri perustuu kerroksittaiseen lähestymistapaan. Vaaralliset 

aineet voidaan havaita useissa eri vaiheissa ennen kuin niitä käytetään rikollisiin 

tarkoitusperiin. On tärkeää tarkastella huolellisesti kaikkia osa-alueita ja 

ottaa huomioon taloudelliset ja muut realiteetit. Yksityisten luvanhaltijoiden 

suorittamat havaitsemistoimenpiteet on rajattu tämän dokumentin tarkastelun 

ulkopuolelle. 

Kokonaisvaltaisen arkkitehtuurin avulla erilaiset havaitsemisjärjestelmät 

ja vaste voidaan kehittää kansallisesti mahdollisimman kustannustehokkaiksi. 

Tavoitteena on saada resurssit toimimaan kokonaisuutena eri viranomaisten 

kulloinkin ilmenevien tarpeiden mukaisesti. Tämä edellyttää sitä, että 

teknologia on yhteensopivaa ja tiedonsiirto on tosiaikaista riippumatta siitä 

missä toimitaan. Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää viranomaisten yhteisiä 

laitteistospesifikaatioita, toteuttaa yhteisiä tarjouskilpailuja ja tehdä yhteisiä 

puitesopimuksia yritysten kanssa. CBRNE-komitean ja -asiantuntijaryhmän 

koordinoiva rooli on tässä avainasemassa.

Koska tekniset järjestelmät ovat usein kalliita, on tärkeää arvioida 

kokonaisvaltaisesti, ovatko suunnitellut hankinnat järkeviä ja toimivia. Tiuhaan 

muuttuvat valvontaympäristöt, kuten lentokentät ja satamat, sisältävät omat 

lisähaasteensa. Viranomaisten tarpeiden ja suorituskykyvaatimusten kattava 

määritteleminen on olennainen osa hankintaprosessia. Aina, kun suunnitellaan 

teknisiä muutoksia, on myös selvitettävä niiden mahdolliset vaikutukset 

toimintamalleihin ja -menetelmiin.



3 HAVAINNOINTIJÄRJESTELMIEN ARVIOINTI JA OPTIMOINTI

15 STUK-A266 / TOUKOKUU 2022

KUVA 2. Ydinturvan yhdeksän osa-aluetta ulkomailla, raja-alueella ja kotimaassa. 

Osa-alueet on kuvattu kirjallisesti kappaleessa 3.
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4 Säteilymittaukset, analyysi ja 
tiedonhallinta muodostavat 
kiinteän kokonaisuuden

Ydinturvan säteilymittaus- ja analyysitoiminnan tarkoituksena on uhkan 

varhainen havaitseminen ja sen turvallisuusmerkityksen arvioiminen, jotta 

saatua informaatiota voidaan käyttää oikein kohdennettuun ja mitoitettuun 

vasteeseen. Vaste ei saa olla ylilyönti eikä aliarvio. Siinä tulee huomioida 

mahdollisuus tilanteen eskaloitumiseen ja/tai pitkittymiseen, sekä tarvittaessa 

tapaukseen liittyvät kansainväliset ulottuvuudet. Kaikkien asiantuntijoiden 

ja koko mittauskaluston välitöntä komentamista kentälle on syytä harkita. 

Eri viranomaisten työnjaon on oltava selvä ja kaikkien turvallisuudesta on 

huolehdittava. Riittävät henkilö- ja mittalaiteresurssit sekä ketteryys ja joustavuus 

niiden soveltamisessa ovat avain onnistuneeseen vasteeseen.

Havaitsemisarkkitehtuurissa liikkuvia ja siirrettäviä säteilymittausjärjestelmiä 

käytetään kiinteiden havainnointijärjestelmien rinnalla tarpeen mukaan. 

Kiinteitä ja siirrettäviä havainnointijärjestelmiä käytetään tyypillisesti ihmisten, 

rahdin ja kriittisten tilojen jatkuvaan tarkkailuun. Liikkuvilla mittauksilla 

täydennetään säteilytilannekuvaa ja lisätään ydinturvan havaitsemistoiminnan 

ennalta-arvaamattomuutta. Ydinturvaan liittyviä mittauksia voidaan tehdä 

melkein missä ja millaisissa olosuhteissa tahansa. Muun muassa liikkuvissa 

mittauksissa luonnonsäteilyn vaihtelut voivat olla merkittäviä. Ydinturvan 

mittaustoiminnassa spektrometriset havainnointijärjestelmät ovat nykyisin 

varsin yleisiä. Spektrometreillä pystytään säteilyn havaitsemisen lisäksi myös 

paremmin tunnistamaan ja karakterisoimaan säteilevät kohteet. Huomaa, että 

ydinturvan kannalta heikot signaalit voivat myös olla erittäin merkittäviä. 

Tästä syystä ydinturvassa käytetään usein mahdollisimman suuria ja tehokkaita 

säteilyilmaisimia. 
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Erilaisten miehitettyjen ja miehittämättömien alustojen tehokas käyttö 

liikkuviin mittauksiin vaatii edelleen tutkimusta ja kehittämistä. Etävalvottujen 

ilmaisinjärjestelmien hälytyksiin reagoiminen edellyttää merkittävää 

etukäteissuunnittelua. Tehokas hälytysten selvittäminen tarvitsee tyypillisesti 

tuekseen muiden järjestelmien, kuten videokameroiden, tuottamaa informaatiota. 

Etävalvontakonseptien kehittäminen jatkuu. Myös kuvantavien ja suuntaherkkien 

ilmaisinten soveltaminen ydinturvan eri osa-alueille vaatii lisätutkimusta ja 

kehittämistä.

Useat viranomaiset tekevät ydinturvaan liittyviä säteilymittauksia. Kaikilla 

viranomaisilla ei kuitenkaan ole omia säteilyasiantuntijoita, jotka voivat tulkita 

havaintoja luotettavasti. Tästä syystä viranomaisten välinen yhteistyö on 

tehokkaan ydinturvan perusta. Nopeuden ja kustannustehokkuuden takaamiseksi 

asiantuntija-apua pyritään ensisijaisesti antamaan etänä. Tarpeen mukaan 

säteilyasiantuntijoita lähetetään myös kentälle. Suomessa kenttämittauksiin 

liittyvää spektrometrisen analyysin osaamista on Säteilyturvakeskuksessa ja 

Puolustusvoimissa. 

Etätukitoimintaa kehitetään palvelemaan nykyistä monipuolisemmin eri 

viranomaisten tarpeita (24/7 etätukitoiminto, reachback). Etätuki sisältää sekä 

operatiivisen mittaustoiminnan tosiaikaista avustamista että viranomaisten 

pyynnöstä tehtyjä erillisanalyysejä ja muita tukitoimia. Keskeisiä teknisiä 

komponentteja, joita onnistuneeseen etätukiyhteistyöhön vaaditaan, ovat: 

turvalliset ja luotettavat tiedonsiirto- ja viestintäkanavat sekä tarkoitusta varten 

räätälöidyt tiedonhallinta- ja analysointityökalut. Näiden työkalujen jatkuva 

ylläpito ja kehittäminen on tärkeää.     

Etätukijärjestelmän piiriin kuuluvien tosiaikaisesti etätietokantaan 

mittaustietoa tallentavien ilmaisinten lisääntyessä, myös etätuen tarve kasvaa. 

Koska toiminnan volyymin kasvua ei voida täysin kompensoida asiantuntijoiden 

lukumäärää lisäämällä, digitalisaation ja automaation roolia tulee jatkossa myös 

kasvattaa.    

Etätukikeskusten- ja eri viranomaisten RN-tilannekuvajärjestelmien 

graafisten käyttöliittymien kehittämistä jatketaan. Myös manuaali- ja 

automaattianalyysityökalujen jatkokehittäminen on ratkaisevan tärkeässä 

roolissa. Niiden avulla voidaan nopeuttaa hälytysten tulkintaa, vakioida 

analyysien laatua ja lisätä operatiivisissa tilanteissa yhden analyytikon 

samanaikaisesti seuraamien ilmaisinten lukumäärää. Etätukikeskuksen on 

kyettävä tehokkaasti prosessoimaan useita samanaikaisia   tapahtumia eri paikoissa 
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tai muodostamaan säteilytilannekuvaa useiden ilmaisinten tuottamasta datasta 

yhteen paikkaan. Nopeat lähteenpaikannustekniikat ovat tärkeitä. 

Ensivasteen toimijoiden lisäksi etätukea on tarjolla myös kentällä toimiville 

säteilyasiantuntijoille. Yhteenvetona tästä kappaleesta voidaan todeta, että 

luotettava ja tehokas etätukitoiminta on kansallisen havaitsemisarkkitehtuurin 

tärkeä poikkileikkaava komponentti.



5 HAVAITSEMISTOIMINNAN YLLÄPITO JA JATKUVA KEHITTÄMINEN 

19 STUK-A266 / TOUKOKUU 2022

5 Havaitsemistoiminnan ylläpito 
ja jatkuva kehittäminen on 
olennainen osa arkkitehtuuria

Kuten monissa muissakin maissa, myös Suomessa on operatiivisessa käytössä eri 

elinkaaren vaiheessa olevia havaitsemisjärjestelmiä. Käytön lisäksi viranomaiset 

osallistuvat järjestelmien ylläpitoon, laadunvalvontaan ja laadunvarmistukseen 

sekä tarvittaessa niiden jatkokehittämiseen yritysyhteistyönä. 

Moniin järjestelmiin liittyvät testaus- ja/tai kalibrointiprosessit vaativat 

edelleen kehittämistä. Ydinturvan havaitsemistoiminnan tutkimus- ja 

kehitystyössä hyödynnytetään mahdollisuuksien mukaan sekä kansainvälistä- 

että yliopistoyhteistyötä. Tietokonesimulaatioiden rooli järjestelmäkehityksessä 

kasvaa koko ajan. Järjestelmien huoltotoiminta on pääasiassa ulkoistettu 

yrityksille.     Viimevuosien aikana REPO -projektin teknisistä tuloksista on ollut 

merkittävää apua havaitsemistoiminnan systemaattiselle kehittämiselle.

5.1 Viranomaisosapuolille tarjotaan 
systemaattista koulutusta ja harjoituksia

Viranomaisten koulutus- ja harjoitustoiminta sekä sen kehittäminen on osa 

kansallista CBRNE-strategiaa. Koulutus- ja harjoitustoiminnan keskeisiä 

elementtejä ovat tietoisuus uhkista, erilaiset menetelmät, suojavarusteet ja 

mittalaitteet, harjoitukset, niiden arviointi ja havaintojen jalkauttaminen 

koulutukseen sekä edelleen operatiiviseen toimintaan. Tavoitteena on osaamisen 

jatkuva ylläpito ja kehittäminen.

Viranomaisten koulutuksessa merkittävä haaste on ensivasteen 

toimijoiden peruskoulutus. Ensivasteen toimijat ovat yleensä ensimmäisenä 

tapahtumapaikalla ja heistä tulee helposti autettavia, ellei heillä ole 
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perusosaamista CBRNE-uhkista ja henkilökohtaisesta suojautumisesta. Tietoisuus 

CBRNE-aineista ja niihin liittyvästä rikollisesta ja lainvastaisesta toiminnasta sekä 

viranomaisvasteesta eri tilanteissa tulee integroida osaksi ensivasteen toimijoiden 

koulutusta.

RN-havaitsemisarkkitehtuurissamme säteilyasiantuntijoiden lisäksi muun 

muassa Pelastuslaitoksen, Poliisin, Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja Tullin 

henkilöstö käyttää säteilyilmaisimia kentällä. STUK tekee aktiivista yhteistyötä 

näiden viranomaisten kanssa RN-koulutuksen ja -harjoitusten saralla. Kansallisen 

RN-koulutus- ja -harjoitustoiminnan optimointi ja jatkuva kehittäminen vaatii 

keskitettyä koordinaatiota ja suunnittelua. Laajempien massojen kouluttamiseen 

sovelletaan kouluta kouluttajat (train the trainers) -periaatetta.

5.2 Tutkimusta ja kehitystä toteutetaan ydinturvan 
kansallisen tarpeen lähtökohdista

Turvatakseen RN-tutkimus- ja -kehitystyön jatkuvuutta Suomessa, STUK perusti 

vuonna 2016 suomalaisten yliopistojen kanssa Säteilyturvallisuustutkimuksen 

yhteenliittymän (Cores - Finnish Consortium for Radiation Safety Research). 

Lisäksi STUK on liittynyt Fysiikan tutkimuslaitos HIPin (Helsinki Institute of 

Physics) määräaikaiseksi jäseneksi. Lupaavaa havaitsemisteknologiaa voidaan 

esimerkiksi tutkia ja kehittää yliopistoyhteistyönä teknologian valmiusasteen 

tasolle (technology readiness level, TRL) 4–7 saakka. Sen jälkeen etsitään 

kumppaniksi yksityinen sektori, joka tekee teknologiakonseptista hallitusti 

tuotteen nostamalla TRL-tasoa pykälän kerrallaan. Tämä menettelytapa 

varmistaa, että haluttu tavoite saavutetaan ennen kuin tehdään suuren luokan 

investointeja.
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6 Kansalaisten 
ydinturvatietoisuutta 
lisätään viestinnän avulla 
– Tietoon perustuva
havaitseminen tehostuu

Viime vuosien väkivaltaiset tapahtumat Suomessa ja muualla maailmassa ovat 

herättäneet pelkoa ja epävarmuutta, sekä korostaneet viestinnän tärkeyttä 

kriiseihin varautumisessa ja niitä hoidettaessa. Erilaisten pahantahtoisten 

RN-uhkakuvien tiedostaminen antaa viranomaisille hyvän pohjan edistää 

asiaan liittyvää tiedotusta ja valistusta kansalaisille. Viranomaisten hyvin 

suunnittelemalla ja toteuttamalla tiedotuksella voidaan lisätä myös 

pahantahtoisen RN-toiminnan aloituskynnystä. 

Kansalaisilla on paljon tietoa, mutta he eivät välttämättä ymmärrä tiedon 

merkitystä. Tähän voidaan vaikuttaa viestinnän keinoin. Tärkeä kysymys on myös 

se, miten oudosta tapahtumasta tai havainnosta ilmoittamisen kynnys saadaan 

mahdollisimman matalaksi. Tehtävään sopii esimerkiksi Poliisin lanseeraama 

”Nettivinkki” www-palvelu. Sitä kautta tehdyt ilmoitukset päätyvät Poliisin, 

Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteiselle PTR-keskukselle prosessoitaviksi.

Viranomaisten tietoiskut, poikkeavien tapahtumien aikaiset suositukset ja 

kehotukset kansalaisille saattavat jäädä huomaamatta sen vuoksi, ettei niitä ole 

jaettu optimaalisia kanavia pitkin. Viranomaisilla onkin oltava monipuolisia 

tapoja, mukaan lukien sosiaalinen media, aktiiviseen ja helposti ymmärrettävään 

viestintään kansalaisten kanssa. Tämän lisäksi tarvitaan tiedottamisen 

koordinaatiota ja systemaattista tiedonvaihtoa eri viranomaisten välillä, jotta 

kaikilla viranomaisilla on yhtenäinen käsitys vallitsevasta tilanteesta. Viestinnän 

kehittämistä jatketaan.
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7 Osallistutaan aktiivisesti 
kansainväliseen 
ydinturvatoimintaan ja 
sen kehittämiseen

Kansallinen ydinturva on kattavaa vain, jos se ottaa riittävästi huomioon RN-

aineisiin liittyvät kansainväliset uhkat ja niiden toteutumisen seuraukset. 

Tämä edellyttää kahdenvälistä ja monenkeskistä (alueellista ja kansainvälistä) 

yhteistyötä, esimerkiksi yhteisiä harjoituksia. Kansainvälisen vuorovaikutuksen 

avulla voidaan myös kehittää ja yhdenmukaistaa omaa toimintaa. Ydinturvan 

tärkeys tunnustetaan aiempaa paremmin ja sen kehittämistä pidetään tärkeänä 

monissa maissa. Tämä suuntaus näkyy myös IAEA:n, Interpolin ja GICNT:n 

toiminnassa sekä EU:n rahoitusohjelmissa. Suomella on syvällistä osaamista 

ydinturvan eri osa-alueilta. Tämä antaa meille hyvän perustan osallistua 

kansainväliseen ydinturvayhteistyöhön.

Alan kehittymiseen voidaan vaikuttaa monin eri tavoin. Osallistumista 

kahdenvälisiin, alueellisiin tai kansainvälisiin hankkeisiin harkitaan 

tapauskohtaisesti mahdollisuuksien ja prioriteettien rajoissa.
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8 Toimenpiteet ja suositukset

1 Jatketaan RN -tutkintaprosessien ja -tekniikoiden kehittämistä. 

Tässä myös VTT:llä on merkittävä rooli.

2 Kehitetään viranomaisten yhteisiä RN-laitteistospesifikaatioita,  

toteutetaan yhteisiä tarjouskilpailuja ja tehdään yhteisiä puitesopimuksia 

yritysten kanssa.

3 Jatketaan tietokantojen, graafisten RN-tilannekuva- ja -etätukijärjestelmien 

sekä turvallisten tiedonsiirto- ja viestintäkanavien kehittämistä.

4 Erilaisten miehitettyjen ja miehittämättömien alustojen tehokas käyttö 

liikkuviin mittauksiin vaatii edelleen tutkimusta ja kehittämistä.

5 Etävalvontatekniikka ja -konseptit, ilmaisinverkot, kuvantavat ilmaisimet 

ja ilmaisimet, jotka pystyvät määrittämään säteilyn saapumissuunnan,  

vaativat lisätutkimuksia ja -kehittämistä.

6 Sekä manuaalisten että automaattisten analyysialgoritmien ja 

-ohjelmistojen kehittämistä tulee jatkaa.

7 Havainnointijärjestelmien testaus- ja kalibrointiprosessit vaativat 

edelleen kehittämistä.

8 Jatketaan viranomaisten RN-koulutuksen, -harjoitusten ja -arvioinnin 

systemaattista kehittämistä sekä parannetaan toiminnan koordinaatiota.

9 Jatketaan kansalaisviestinnän kehittämistä ja ydinturvan kansainväliseen 

toimintaan osallistumista.
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