
Keskkonnaministri 24. novembri 2016. a määrus nr 60  
„Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded,  

taotluse ja kiirgustegevusloa andmete loetelud ning  
tuumamaterjali arvestuse pidamiseks kasutatavate  

kiirgusallikaid iseloomustavate andmete loetelud” 
Lisa 2 

    (keskkonnaministri 10. juuni 2020. a 
                                                       määruse nr 32 sõnastuses) 

 
Kinnist kiirgusallikat, lahtist kiirgusallikat, elektrikiirgusseadet ja tuumamaterjali 

iseloomustavate andmete loetelu 
 
1. Kinnist kiirgusallikat iseloomustavad andmed 
 
1.1.  Kinnist kiirgusallikat ja seda sisaldavat seadet iseloomustavad andmed 
 
Andmed seadme kohta: 
1.1.1  nimetus; 
1.1.2  mudel; 
1.1.3  seerianumber; 
1.1.4  kiirgusallikate arv seadmes; 
1.1.5  maksimaalne doosikiirus isotsentris; 
1.1.6 statiivi tüüp; 
1.1.7  kasutus; 
1.1.8  kiirgustegevuse staatus; 
1.1.9  tootja; 
1.1.10  tootja riik; 
1.1.11  valmistamise kuupäev; 
1.1.13  asukoht; 
1.1.14  sisseveo kuupäev ja sisseveo riigi nimi; 
1.1.15  ohutustamine. 
 
Andmed kinnise kiirgusallika kohta: 
1.2.1  radionukliid; 
1.2.3  algaktiivsus; 
1.2.4  füüsikaline vorm; 
1.2.5  kiirgusallika mudel; 
1.2.6  kapsli mudel; 
1.2.7  kapsli seerianumber; 
1.2.8  kiirguse liik; 
1.2.9  tootja; 
1.2.10  tootja riik; 
1.2.11  sisseveo kuupäev ja sisseveo riigi nimi; 
1.2.12  ohutustamine; 
1.2.13  andmed seadme kvaliteedi kontrolli kohta, andmed seadme hoolduse kohta; 
1.2.14  kiirgusallika sertifikaadi koopia; 
1.2.15  andmed abiseadmete kohta. 
 
 



1.3. Kontrollallika andmed: 
1.3.1  radionukliid; 
1.3.2  algaktiivsus; 
1.3.3  füüsikaline vorm; 
1.3.4  kiirgusallika mudel; 
1.3.5  kapsli mudel; 
1.2.6  kapsli seerianumber; 
1.2.7  kiirguse liik; 
1.2.8  tootja; 
1.2.9  tootja riik; 
1.2.10  valmistamise kuupäev; 
1.2.11  asukoht; 
1.2.12  kiirgustegevuse staatus; 
1.2.13  sisseveo kuupäev ja sisseveo riigi nimi; 
1.2.14  ohutustamine; 
1.2.15  kiirgusallika sertifikaadi koopia. 
 
2. Lahtist kiirgusallikat iseloomustavad andmed 
 
2.1. Lahtist kiirgusallikat iseloomustavad andmed (välja arvatud NORMi iseloomustavad 

andmed): 
 
2.1.1 radionukliid; 
2.1.2 radioaktiivse aine nimetus; 
2.1.3 füüsikaline vorm; 
2.1.4 aktiivsuskontsentratsioon ja selle kogus; 
2.1.5 koguaktiivsus aastas; 
2.1.6 kiirguse liik; 
2.1.7 asukoht; 
2.1.8 kiirgustegevuse staatus; 
2.1.9 ohutustamine; 
2.1.10 radioaktiivse aine tootja andmed. 
 
2.2. NORMi iseloomustavad andmed: 
2.2.1 radionukliid; 
2.2.2 radioaktiivse aine nimetus; 
2.2.3 füüsikaline vorm; 
2.2.4 aktiivsuskontsentratsioon ja selle kogus; 
2.2.5 koguaktiivsus aastas; 
2.2.6 asukoht; 
2.2.7 kiirgustegevuse staatus; 
2.2.8 ohutustamine; 
2.2.9 radioaktiivse aine tootja andmed. 
 
3. Elektrikiirgusseadet iseloomustavad andmed. 
 
3.1. Röntgenseadme andmed: 
3.1.1  seadme nimetus; 
3.1.2  seadme mudel; 
3.1.3  seadme seerianumber; 



3.1.4  röntgentoru mudel; 
3.1.5  röntgentoru seerianumber; 
3.1.6  maksimaalne torupinge; 
3.1.7  maksimaalne voolutugevus; 
3.1.8  kasutus; 
3.1.9  valmistamise aasta; 
3.1.10  tootja; 
3.1.11  tootja riik; 
3.1.12  asukoht; 
3.1.13  kiirgustegevuse staatus; 
3.1.14  ohutustamine; 
3.1.15  andmed seadme kvaliteedi kontrolli ja hoolduse kohta. 
 
3.2. Kiirendi andmed: 
3.2.1 seadme nimetus; 
3.2.2 seadme mudel; 
3.2.3 seerianumber; 
3.2.4 statiivi tüüp; 
3.2.5 maksimaalne doosikiirus isotsentris; 
3.2.6 maksimaalne voolutugevus; 
3.2.7 kiirguse liik ja maksimaalne energia; 
3.2.8 valmistamise aasta; 
3.2.9 tootja; 
3.2.10  tootja riik; 
3.2.11 asukoht; 
3.2.12 kiirgustegevuse staatus; 
3.2.13 ohutustamine; 
3.2.14 andmed seadme kvaliteedi kontrolli ja hoolduse kohta. 
 
4. Tuumamaterjali iseloomustavad andmed 
 
4.1. Tuumamaterjalist koosneva seadme ning tuumamaterjali ja seda sisaldava seadme 

andmetele esitatakse lisaks käesoleva määruse lisa 2 punkt is 1 esitatule täiendavalt 
juurde järgmised andmed vastavalt komisjoni määrusele (Euratom) nr 302/2005, 
8. veebruar 2005. 
Euratomi julgeolekumeetmete rakendamise kohta: 

4.1.1 tuumamaterjali liik; 
4.1.2 tuumamaterjali esinemiskuju; 
4.1.3 seadme mass. 
 
4.2. Punktis 4.1 nimetamata tuumamaterjali korral lisaks käesoleva määruse lisa 2 

punktis 2.1 toodule esitatakse täiendavalt juurde järgmised andmed vastavalt 
komisjoni määrusele (Euratom) nr 302/2005, 8. ve ebruar 2005 Euratomi 
julgeolekumeetmete rakendamise kohta: 

4.2.1 tuumamaterjali liik; 
4.2.2 tuumamaterjali mass; 
4.2.3 tuumamaterjali esinemiskuju. 


