
 
 
Turvaplaani koostamise juhend 
 
 
Turvameetmete ulatus ja detailsus on proportsionaalsed võimaliku ohuga, mida põhjustavad nii 
asjaomased kiirgusallikad kui ka tegevuse olemus. Turvaplaan peab sisaldama vähemalt 
järgmist: 
 
1. Turvameetmete kirjeldus 
1.1. Vastutuse jaotus eri osaliste (sh organisatsioonisiseste ja -väliste) vahel, käsuliin. 
1.2. Vastutavad isikud, nende kohustused, koolitus- ja muud nõuded. 
 
2. Teave kiirgusallika kohta 
2.1. Kiirgusallika kasutamise eesmärk, radionukliid, aktiivsus. 
2.2. Kiirgusallikaga seonduva kiirgustegevusloa number, kiirgusallikat sisaldava seadme 
number. 
 
3. Teave kiirgusallika kasutus-/hoiukoha kohta 
3.1. Ala või hoone asendiplaan, kuhu on märgitud kiirgusallikate asu-, kasutus- ja/või 
hoiukohad, konstruktsiooniliste tõkete ja tehniliste lahenduste asukohad ning turvameetmete 
tasemed (ainult turvameetmete A ja B tase). 
3.2. Konstruktsiooniliste tõkete kirjeldus. 
3.3. Juurdepääsukontrolli tehniliste lahenduste kirjeldus. 
3.4. Häiresüsteemide tehnilise lahenduse kirjeldus. 
 
4. Tegevusjuhendid 
4.1. Kiirgusallikate vastuvõtmine, üleandmine ja aruandlus. 
4.2. Kiirgusallikate regulaarne kontroll. 
4.3. Juurdepääsukontrolli meetmed. 
4.4. Meetmed ja teavitus mis tahes kõrvalekallete ilmnemisel. 
4.5. Järelevalve- ja häire tehnosüsteemide regulaarne kontroll ja hooldus. 
4.6. Teavitamine ebatavalistest sündmustest. 
4.7. Turvameetmete juhendid ja suunised töötajatele. 
4.8. Turvameetmete kava ja dokumentide käitlemise ja konfidentsiaalsuse nõuete regulaarne 
kaasajastamine. 
 
Konstruktsiooniline tõke 
 
Konstruktsioonilist tõket kasutatakse eesmärgiga raskendada ja aeglustada radioaktiivsetele 
kiirgusallikatele juurdepääsu, et takistada kiirgusallikate tahtlikku kahjustamist või nende loata 
eemaldamist. 
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Konstruktsiooniliseks tõkkeks loetakse: 
 

 konstruktsioonid, mis on otseselt seotud kiirgusallika või selle kasutamisega, näiteks: 
- kohtkindlalt paigaldatud kiirgusallikate kasutamine tööstuses; 
- kiirgusallikate kasutamine, mis nõuab nende eemaldamiseks selliste 

transpordivahendite kasutamist, mida on kiirgusallika asukohas keeruline rakendada, 
ning mis selle tulemusena aeglustab olulisel määral kiirgusallika loata eemaldamist; 

 
 konstruktsioonid, mis asuvad kiirgusallika vahetus läheduses, näiteks: 
- kiirgusallikate hoiuruumi lukustatavad uksed; 
- kiirgusallikad hoitakse eraldi lukustatavates ruumides; 
 
 konstruktsioonid väljaspool kiirgusallika kasutus- või hoiukohta, näiteks kiirgusallika 

kasutamise või hoiukoharuumi asumine hoones, mille välisuksed on lukustatud, või 
nende asumine lukustatud aiaga piiratud alal. 

 
 

 
 
 

 

 




