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Lentokonehalleilla raja-arvot 
ylittäviä radonpitoisuuksia  
 

 
 

Ennakkoilmoitus 
tukitoimien 
jatkamisesta 

 

Työsuojelu 

Finnair Technical Servicen 
lentokoneiden korjaus- ja 
huoltotoimintaan käyttä-
missä lentokonehalleissa on 
mitattu viime talvikautena 
radonpitoisuuksia, jotka 
ylittävät Säteilyturvakes-
kuksen (STUK) sille asetta-
mat viitearvot. Henkilöstöl-
le asiasta tiedotettiin kui-
tenkin vasta syyskuussa. 
 
Radonvalvonta 

Säteilylainsäädäntö uudistui 
loppuvuodesta 2018. Yksi lain-
säädännön piiriin kuuluvista 
STUK:lle osoitetuista tehtävis-
tä on radonvalvonta työpai-
koilla. 

Valvonnan päämääränä on, 
ettei yksikään työntekijä altis-
tu liikaa keuhkosyöpää aiheut-
tavalle radioaktiiviselle radon-
kaasulle. Valvonnan kannalta 
olennaista on, että työpaikoilla 
mahdollisesti tarvittavat toi-
menpiteet mitoitetaan oikein 
ja toteutetaan riittävän nope-
asti. 
 
Helsinki-Vantaan tilanne 

STUK on päivittänyt joulu-
kuussa 2018 luettelon paikka-
kunnista ja alueista, joissa työ-
paikkojen radonmittaus on 

pakollinen aikaisemmin tehty-
jen radonmittausten perusteel-
la. 

Helsinki-Vantaan lentoasema 
sijaitsee tällaisella alueella. 
Viime talvikautena tehdyissä 
radonmittauksissa ongelmia 
löytyi valtaosassa lentoaseman 
kiinteistöistä. Tämän perus-
teella kiinteistöjen omistajat 
ryhtyivät myös asianmukaisiin 
toimenpiteisiin säteilylain vel-
voitteen mukaisesti. 
 
Laiminlyönti viivästytti kor-
jauksia ja suosituksia   

Lentokonehallien 7 ja 11 mitta-
ustulokset ylittivät myös ra-
donille asetetut raja-arvot, 
mutta niiden omistajat laimin-
löivät velvollisuutensa toimit-
taa mittaustulokset STUK:lle 
viivytyksettä. Tieto ylityksistä 
saavutti säteilyviranomaisen 
vasta, kun työpaikan työsuoje-
luvaltuutettu puutui asiaan ja 
toimitti asiaan kuuluvat tiedot. 

Työsuojeluvaltuutetun toimin-
nan jälkeen asiat ovat eden-
neet niin, että halleilla on ryh-
dytty tarvittaviin korjaustöi-
hin. Lisäksi Finnairin työterve-
yshuolto on antanut lausun-
non radonista ja keuhkosyöpä-
riskistä sekä esittänyt siihen 
kuuluvat suositukset säteilylle 
altistuvalle henkilökunnalle. 

 

 
 

 

 

 

 

IAU / PAU 

IAU on jättänyt eilen (12.11.) 
uuden ennakkoilmoituksen 
valtakunnansovittelijalle ja 
työnantajayhdistys Paltalle tu-
kitoimistaan Postin työriidas-
sa. Ilmoitus täydentää aiem-
min (24.10.) jätettyä ilmoitusta. 

Maanantaina 11.11. kello 6:00 
alkaneita alun perin kahden 
viikon pituiseksi ilmoitettuja 
tukitoimia jatketaan edelleen 
kahdella viikolla sunnuntaihin 
8.12. kello 24:00, mikäli Postin 
työriidassa ei päästä ennen sitä 
sovintoon. Tukitoimet toteute-
taan myötätuntotyötaisteluna, 
jonka aikana IAU:n jäsenet ei-
vät osallistu postin käsitte-
lyyn lentoasemilla. 

Posti- ja logistiikka-alan 
PAU:lle kohdistamillaan tuki-
toimilla IAU puolustaa Postin 
työntekijöiden työehtoja ja on 
mukana estämässä Postin toi-
minnan leviämistä laajemmin 
työmarkkinoille. 

Työriidan taustalla on paitsi 
Paltan yksitäisen jäsenyrityk-
sen yltiöpäinen hanke heiken-
tää työntekijöidensä ansiota-
soa 20-50 %, myös työnanta-
jayhdistyksen vakava arviointi-
virhe, jonka vuoksi sen on nyt 
hankala ottaa asiassa taka-as-
kelia. 


