
FYSA2002/K1 ”Radioaktiivisuus ja säteilylähteisiin tutustuminen” 

Tässä työssä tutustutaan radioaktiivisuuteen, erilaisiin säteilylähteisiin ja radioaktiivisen 

hajoamisen tilastolliseen luonteeseen. Mittaukset tehdään Geiger-Müller –putkella (eli GM-

putkella). 

Valmistautumisena tähän lapputyöhön lue tämän ohjeen lisäksi Säteilyturvakeskuksen sivuilta 

(https://www.stuk.fi/julkaisut/stuk-opastaa) löytyvä ohje Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja 

oppilaitoksissa. Työhön liittyvät ennakkotehtävät ovat luvun 2 lopussa. 

 

1 Johdanto 

Radioaktiivisuutta on aina esiintynyt maapallolla. Luonnollista radioaktiivisuutta on 

maaperässä, rakennuksissa ja nauttimassamme ruuassa. Myös hengitysilmassa on 

radioaktiivisia kaasuja. Oma ruumiimme pitää sisällään radioaktiivisia alkuaineita. 

Radioaktiivista säteilyä tulee myös avaruudesta. Tätä kutsutaan kosmiseksi säteilyksi. 

Me olemme myös keinotekoisen säteilyn kohteena, kuten röntgenkokeissa, joita säteilyä 

käytetään sairauksien diagnosointiin ja syöpähoidoissa. Laskeumat ydinkokeista ja 

ydinvoimalaonnettomuuksista ovat osa säteilykuormaamme.  

Radioaktiivisuus on termi, jota käytetään kuvaamaan atomin hajoamista. Atomia voidaan 

luonnehtia protonien lukumäärällä ytimessä. Jotkin luonnossa olevat alkuaineet ovat 

epästabiileja. Tämän vuoksi niiden ydin hajoaa vapauttaen energiaa säteilyn muodossa.  

Radioaktiivinen hajoaminen ilmaistaan yksikössä becquerel (Bq), eli hajoamisina sekunnissa. 

Epästabiilit ytimet hajoavat niille luonteenomaisella nopeudella, joka ei riipu ympäristön 

olosuhteista. Aikaa, joka kuluu siihen, että puolet ytimistä hajoaa, kutsutaan 

puoliintumisajaksi. Puoliintumisaika on erisuuruinen eri radioaktiivisille ytimille. Esimerkiksi 

131I:n puoliintumisaika on 8 päivää, mutta kehomme pääasialliselle radioaktiivisuuden lähteelle 

40K:lle se on 1,42*109 vuotta. 

 

https://www.stuk.fi/julkaisut/stuk-opastaa


2 Lähtökohdat 

2.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily 

Atomin ydin koostuu positiivisesti varautuneista protoneista ja neutraaleista neutroneista. 

Samalla alkuaineella on aina yhtä monta protonia, mutta neutroniluku ja samalla ytimen massa 

voi vaihdella saman alkuaineen atomeilla. Näitä saman alkuaineen erimassaisia ytimiä 

kutsutaan isotoopeiksi.  Läheskään kaikki ydinkonfiguraatiot eivät ole stabiileja, vaan suurin 

osa tunnetuista isotoopeista on epästabiileja. Epästabiilit eli radioaktiiviset ytimet lähettävät 

hajotessaan ionisoivaa säteilyä, joka voi olla hiukkassäteilyä, kuten alfa- tai beetasäteilyä (α, 

β- tai β+), tai sähkömagneettista gammasäteilyä (γ). Alfahajoamisessa epästabiili ydin emittoi 

alfahiukkasen (4He-atomin ydin), joka koostuu kahdesta protonista ja kahdesta neutronista. 

Beetahajoamisessa heikko vuorovaikutus muuttaa joko ytimen neutronin  

protoniksi (β- -hajoaminen), jolloin ydin emittoi elektronin ja antineutriinon, tai ytimen 

protonin neutroniksi (β+-hajoaminen), jolloin ydin emittoi näiden positronin ja neutriinon. 

Hajoamisessa tytärydin voi jäädä virittyneeseen tilaan, jonka jälkeen ydin emittoi γ-kvantin (tai 

kvantteja) palatessaan perustilaan. Samoin kuin atomin tapauksessa myös atomin ytimen 

energiatilat ovat kvantittuneet ja emittoidun fotonin (γ-kvantin) energia vastaa ytimen 

energiatilojen erotusta.  

 

2.2 Annos ja annosnopeus 

Osuessaan väliaineeseen, esimerkiksi kudokseen, säteily ionisoi sen atomeja ja molekyylejä. 

Syntyneet ionit puolestaan luovuttavat saamansa energian edelleen väliaineeseen. Säteilyn 

vaikutukset väliaineelle riippuvat merkittävästi säteilyn väliaineeseen tuoman energian 

määrästä.  

Absorboitunut annos D kertoo väliaineeseen absorboituneen energian massa yksikköä kohti. 

Sen SI-yksikkö on J/kg ja sen nimitys on Gray (Gy). Yksikköä voidaan käyttää kaikille 

säteilylajeille kaikissa väliaineissa. Annosnopeus on taas absorboitunut annos aikayksikköä 

kohti. 

Säteilyltä suojautumisen kannalta ekvivalenttiannos on oleellisempi suure, sillä siinä otetaan 

huomioon eri säteilytyyppien erilaiset kyvyt aiheuttaa biologisia haittavaikutuksia. 

Ekvivalenttiannos H määritellään säteilylajin vaarallisuutta kuvaavan painotuskertoimen wR 

ja absorboituneen annoksen tulona, missä painotuskerroin wR on 1 röntgen- ja 

gammasäteilylle, elektroneille ja myoneille, mutta esim. alfasäteilylle ja fissiossa syntyneille 



ytimille 20. Ekvivalenttiannoksen yksikölle on annettu oma nimi, Sievert (Sv). 

Ekvivalenttiannosnopeus on taas vastaavasti ekvivalenttiannos aikayksikköä kohti. 

Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos löytyy STUK:n sivuita 

(https://www.stuk.fi/aiheet/mita-sateily-on/ihmisen-radioaktiivisuus/suomalaisen-

keskimaarainen-sateilyannos). 

Modernin fysiikan laboratoriotöissä käytetään säteilylähteitä, jotka ovat hyvin suojattuja, ja 

joiden aktiivisuus ei ole vaarallisen voimakasta. On kuitenkin hyvä totutella lähteiden 

asianmukaiseen käsittelyyn pitämällä lähteet ehjinä sekä pitämällä säteilyannos pienenä 

lyhytaikaisella ja varovaisella käsittelyllä. Säteily pienenee kääntäen verrannollisesti 

etäisyyden neliöön, joten kovin kaukana lähteestä ei tarvitse olla. Paljaaseen säteilylähteeseen 

ei saa koskea.  

 

2.3  Säteilyn ja aineen vuorovaikutuksesta 

Radioaktiivinen säteilyllä on siis kyky ionisoida välianeeseen osuessaan väliaineen atomeja. 

Seuraavassa kerrotaan lyhyesti säteilyn ja aineen välisistä vuorovaikutuksista. Gammasäteily 

eroaa selvästi beeta- ja alfasäteilystä. Ero johtuu siitä, että γ-kvantilla ei ole varausta, kun taas 

elektroni ja alfahiukkanen omaavat sellaisen. Gammasäteilyn vaimenemiselle pätee 

𝐼 = 𝐼0𝑒
−𝜇𝑥, 

missä I on säteilyn intensiteetti säteilyn kuljettua matkan x, I0 intensiteetti sen tullessa 

väliaineeseen ja μ ainekohtainen vakio, matkavaimennuskerroin. Gammasäteilyn ja aineen 

vuorovaikutuksessa on kolme tapaa, valosähköinen ilmiö, Comptonin sironta ja 

parinmuodostus. Puoliintumispaksuudeksi sanotaan väliaineessa kuljettu matkaa, jossa 

intensiteetti tippuu puoleen alkuperäisestä. 

 Elektronit ja alfahiukkaset menettävät energiaa törmäyksissä väliaineen atomien elektronien 

kanssa.  Alfahiukkasilla energian menetys yksittäisessä törmäyksessä on pieni johtuen 

alfahiukkasen ja elektronin massaerosta, elektroni sen sijaan voi menettää suuren osan 

energiastaan törmätessään atomin elektroniin. Varattujen hiukkasten reitti väliaineessa ei ole 

suoraviivainen. Beeta- ja alfasäteilyn kohdalla ei puhuta puoliintumispaksuudesta, vaan 

kantamasta. Gammasäteilyn vaimentamiseksi tarvitaan jotain metallia (jonka paksuus riippuu 

gammakvantin energiasta), elektroneille riittää esim. ohut alumiinilevy tai muovi, ja 

alfahiukkaset vuorovaikuttavat vieläkin voimakkaammin väliaineen materian kanssa. 

 

https://www.stuk.fi/aiheet/mita-sateily-on/ihmisen-radioaktiivisuus/suomalaisen-keskimaarainen-sateilyannos
https://www.stuk.fi/aiheet/mita-sateily-on/ihmisen-radioaktiivisuus/suomalaisen-keskimaarainen-sateilyannos


Ennakkotehtävä 1: a) Pidät nyrkissäsi 10 minuutin ajan 100 μCi säteilylähdettä, joka emittoi 

2,8 MeV beetahiukkasia. Millainen säteilyannos (yksiköissä Sv) kohdistuu käteesi, kun kaikki 

energia absorboituu käteesi. Oletetaan käden massan olevan 0,25 kg. b) Toista lasku, kun 

säteilylähde on 1,0 m päässä kädestäsi, jonka pinta-ala on 100 cm2. 

 

Ennakkotehtävä 2: Millaisiin mittauksiin liittyy normaalijakauman sijasta Poisson-jakauma?

     

3 Laitteisto ja mittaukset 

3.1 Laitteistosta 

Työ tehdään Wallacin valmistamalla GM-putkella. GM-putken toimintaa on selitetty työn 

FYSA2002/K2 työohjeessa. Tässä työssä käytettävälle GM-putkelle sopiva jännite on noin 650 

V. GM-putken mittaamat pulssimäärät kussakin mittauksessa kerätään Capstonella. 

Capstonessa sensoriksi valitaan Geiger counter. GM-putkelta tuleva signaali (noin 100 μs leveä 

negatiivinen jännitepulssi) ei suoraan kelpaa Capstonelle, vaan se pitää muokata positiiviseksi 

ns. TTL-pulssiksi. Tällainen signaalien muokkaus on tavallista ydinfysiikassa. 

Pulssinmuokkauslaitteisto on valmiina. Assistentti esittelee työn laitteiston (kuva 1) ja työssä 

käytettävät säteilylähteet. Työssä käytetään seuraavia säteilylähteitä: 241Am (alfalähde), 90Sr 

(beetalähde) ja 137Cs (gammalähde). Kyseisten isotooppien hajoamiskaaviot ovat liitteessä 1. 

 

  

Kuva 1. Kaaviokuva työssä käytettävästä laitteistosta 

 

 



3.2 Mittaukset 

 

Mittausten aluksi tutustutaan laitteistoon piirtämällä mittaustilanne ja merkitsemällä asetukset 

muistiin, sekä säädetään Capstonen asetukset työhön sopiviksi. 

 

1) Mittaa ympäristöstä tuleva tausta. 

2) Tutki alfa, beeta ja gammasäteilyn vaimenemista asettamalla eri materiaaleja (paperia, 

alumiinilevyjä ja lyijylevyjä) säteilylähteen ja GM-putken väliin. Päättele mittauksesi 

pohjalta, millainen suojaus tarvitaan kunkin säteilylajin kanssa. 

3) Tutki 137Cs-lähdettä käyttäen, miten GM-putken havaitsema laskentataajuus riippuu lähteen 

ja GM-putken välisestä etäisyydestä. 

4) Tutki samalla lähteellä GM-putken havaitsemaa pulssimäärien jakaumaa, kun samaa 

mittausta toistetaan monta kertaa. Sopiva pulssimäärä per valittu ajanjakso on 20-30. 

Millainen jakauma mittauksessa tulisi tulla ilmi, ja mikä jakauman keskihajonnan oletetaan 

olevan? Tuliko? 

5) Työosastolla on myös annosnopeusmittari. Tutki, millainen annosnopeus on työpisteen 

ympäristössä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Liite 1: Työssä käytettävien radioaktiivisten isotooppien hajoamiskaaviot. 

 

Kuva 1. Hajoamiskaaviot 90Sr:lle ja 241Am:lle. 

 

 

 

Kuva 2: 137Cs:n hajoamiskaavio 

 


