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1. Yhteenveto 2. Johdanto

Vuoden 2015 touko-elokuun aikana ei ollut ti-
lanteita, jotka olisivat vaarantaneet väestön tai 
ympäristön säteilyturvallisuutta ja antaneet ai-
hetta ryhtyä suojelutoimenpiteisiin suomessa. 
säteilytilanne oli suomessa normaali. 

kyseisenä ajanjaksona oli kuitenkin useita ta-
pahtumia, joiden johdosta stukin asiantuntijoi-
den oli tarpeen käynnistää selvitykset tapahtu-
man mahdollisesta turvallisuusmerkityksestä. 

1.5.–31.8.2015 välisenä aikana stukin päivys-
täjään otettiin yhteyttä 50 kertaa.

tämä raportti käsittelee säteilyturvakeskuksen 
varautumista säteilytilanteisiin ja poikkeavia ta-
pahtumia 1.5.–31.8.2015 välisenä aikana. 

stukissa on suunnitelmat ja toimintaohjeet 
säteilyvaaratilanteen varalle. Vaaratilanteessa 
tarvittavia tehtäviä harjoitellaan säännöllisesti. 

stukin päivystäjä ottaa vastaan kaikki sätei-
lyyn ja ydinturvallisuuteen liittyvät kiireelliset 
ilmoitukset ja toiminta käynnistyy 15 minuutin 
kuluessa kaikkina vuorokauden aikoina.
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3. Yhteydenotot kotimaisilta ydinlaitoksilta

kotimaiset ydinvoimalaitokset ilmoittivat stukin 
päivystäjälle yhteensä 6 tapahtumasta tai viasta 
touko-elokuun aikana. suomen ydinvoimalaitoksia 
koskevia käyttötapahtumia on kuvattu yksityis-
kohtaisemmin säteilyturvakeskuksen 
stuk-B -sarjan ydinturvallisuutta käsittelevissä 
neljännesvuosiraporteissa. 

Loviisa
loviisan ydinvoimalaitokselta otettiin yhteyttä 
stukin päivystäjään neljä kertaa. Yhteydenotot 
liittyivät käyttötapahtumiin tai vikoihin. 
tapahtumat eivät vaarantaneet laitoksen, ympä-
ristön tai ihmisten turvallisuutta.

•	 17.8.2015 loviisa 2 -yksikön valvomosta otet-
tiin yhteyttä päivystäjään, koska yksi pääkier-
topumppu oli jouduttu pysäyttämään siinä 
esiintyneiden värähtelyjen takia. 

lisäksi loviisan laitos ilmoitti kolmesta työtapa-
turmasta.

Olkiluoto
olkiluodon ydinvoimalaitokselta otettiin yhteyttä 
stukin päivystäjään kaksi kertaa. Yhteydenotot 
liittyivät käyttötapahtumiin tai vikoihin. 
tapahtumat eivät vaarantaneet laitoksen, ympä-
ristön tai ihmisten turvallisuutta.

•	 6.6.2015 olkiluoto 1 -yksikön vuoropäällikkö 
soitti päivystäjälle ja kertoi kertoi olkiluoto 2 
-yksiköllä tapahtuneen osittaisen turbiinipika-
sulun generaattorin ylijännitesuojan laukeami-
sen takia.

•	 20.6.2015 olkiluoto 2 -yksikön vuoropäällikkö 
ilmoitti, että kyseisellä yksiköllä on turbiini-
puolella venttiiliongelma. myöhemmin samana 
päivänä vuoropäällikkö ilmoitti, että vika on 
paikallistettu ja sen korjaaminen kestää kuu-
desta kahdeksaan tuntiin.

Loviisan ydinvoimalaitos
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4. Säteilyn käyttö- ja säteilylähdetapahtumat Suomessa 

stukin päivystäjä vastaanotti vuonna 2015 tou-
ko-elokuun aikana yhden ilmoituksen säteilyn 
käyttöön tai säteilylähteisiin liittyvistä poikkea-
vista tapahtumista suomessa.

Säteilevää romua terästehtaalla
raahen terästehtaalta ilmoitettiin, että kierrätys-
metallikuormasta oli löytynyt säteilevää materiaa-
lia. tehtaan säteilymittausportilla paljastuneesta 
metallikuormasta löytyi lämpövoimalaitokselta 
purettuja putkiston osia, joiden lähellä säteilyn 
annosnopeus oli noin kymmenkertainen normaa-
liin taustasäteilyyn verrattuna. osat palautettiin 
lähettäjälle, ja niistä otetuista näytteistä ilme-
ni stukin mittauksissa, että säteilevä aine on 
tshernobylin laskeumasta peräisin oleva cesium 
(Cs-137). turvetta ja puuainesta käyttävillä voi-
malaitoksilla polttokattilan osiin kerääntyy tyypil-
lisesti tuhkaa ja karstaa, joka sisältää normaalia 
enemmän cesiumia. 

Palautetut putkiston osat.
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5. Ulkoisen säteilyn havainnot

säteilytilanteessa suomessa ei tapahtunut muu-
toksia vuoden 2015 touko-elokuun aikana. stukin 
päivystäjä vastaanotti raportointijakson aikana 
yhteensä 10 ilmoitusta, jotka liittyivät ulkoisen 
säteilyn mittausasemiin. nämä ilmoitukset liittyi-
vät testeihin, vikaantuneisiin mittauslaitteisiin tai 
ongelmiin tiedonsiirrossa. näiden lisäksi stukin 
päivystäjä vastaanotti kaksi ilmoitusta muiden 
viranomaisten tekemistä säteilyhavainnoista. 
näiden havaintojen syynä oli toimintahäiriö mit-
tauslaitteissa.

stuk seuraa radioaktiivisten aineiden pitoi-
suutta ilmassa, vedessä, laskeumassa, elintarvik-
keissa ja ihmisissä. säteilytilannetta seurataan 
jatkuvasti koko maassa ja pienistäkin muutoksista 
saadaan tieto välittömästi. 

ulkoisen säteilyn annosnopeutta valvotaan re-
aaliaikaisella ja kattavalla mittausasemaverkolla 
(uljas-verkko). stukin ja paikallisten pelastusvi-
ranomaisten ylläpitämään automaattiseen valvon-
taverkkoon kuuluu 256 Gm-antureilla varustettua 
uljas-mittausasemaa. Verkkoon on lisäksi liitetty 
ydinvoimalaitosten hallinnoimat laitosten ympä-
ristössä sijaitsevat mittausasemat. ilmatieteen lai-
tos ja puolustusvoimat seuraavat annosnopeutta 
yhteensä yli sadalla havaintoasemalla ja kunnilla 
on valmius ulkoisen säteilyn manuaaliseen valvon-
taan.

stuk on asentanut automaattiseen mittaus-
verkkoon 23 laBr3-spektrometriä, jotka sijaitsevat 
loviisan ja olkiluodon ympäristössä, Värriössä 
ja nuorgamissa lapissa sekä helsingissä. 
spektrometreillä pystytään havaitsemaan huo-
mattavasti pienemmät muutokset säteilytasossa 
kuin ulkoisen säteilyn mittareilla, ja lisäksi häly-
tyksen aiheuttava radionuklidi voidaan tunnistaa.

suomessa ulkoisen säteilyn tausta-annosnope-
us vaihtelee välillä 0,05-0,3 mikrosievertiä tun-
nissa (mikrosv/h). annosnopeuteen vaikuttavat 
maaperä, vuodenaika ja säätila. hälytysrajaksi sä-
teilyvalvontaverkossa on kullekin asemalle määri-
telty seitsemän edeltävän vuorokauden mitattujen 
tulosten keskiarvo, johon lisätään 0,1 mikrosv/h. 
Jokaisella asemalla on siis asemakohtainen, olo-
suhteisiin mukautuva hälytysraja. hälytysrajan 
ylittävistä tuloksista stukin päivystäjä saa heti 
tiedon. tieto hälytysrajan ylityksestä on myös 
siinä hätäkeskuksessa, jonka alueella asema si-
jaitsee. hälytyksen syyn selvittäminen alkaa vä-
littömästi.

leningradin ydinvoimalaitoksen laitosalueella 
ja ympäristössä on yhteensä 26 ulkoisen säteilyn 
mittausasemaa. tällä hetkellä 16 mittausaseman 
tulokset tulevat suomeen satelliitin välityksellä. 
myös näiltä asemilta tieto tulee samalla tavalla 
kuin suomen asemilta suoraan stukin päivystä-
jälle.

Ympäristön säteilyvalvonta ja poikkeavat ta-
pahtumat stukin valvontaverkossa kuvataan 
yksityiskohtaisemmin stuk-B -sarjan vuosira-
portissa ”Ympäristön säteilyvalvonta suomessa 
- vuosiraportti 2015”. tässä raportissa kuvataan 
vain stukin päivystäjälle tulleet ilmoitukset. 
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6. Ulkoilman radioaktiiviset aineet

Keräysjakso Paikka-

kunta

Radionuklidi Pitoisuus  
mikroBq/m³ 

4.5. — 11.5. Kotka Co-60 0,29
Nb-95 0,21
Cs-134 0,27

4.5. — 11.5. Sodankylä I-131 0,92
11.5. — 18.5. Rovaniemi Zr-95 0,07

Nb-95 0,16

Ru-103 0,14

Cs-134 0,20

STUKin hiukkaskeräysasemilla tehdyt poikkeavat havainnot 
touko–elokuussa 2015.

Vuonna 2015 touko-elokuun aikana tehtiin 10 ha-
vaintoa poikkeavista keinotekoisista radioaktiivi-
sista aineista suomen pintailmassa. toukokuussa 
kerätyistä näytteistä voitiin havaita keinotekoisia 
radioaktiivisia aineita kotkassa (Co-60, nb-95 ja 
Cs-134), sodankylässä (i-131) ja rovaniemellä (Zr-
95, nb-95, ru-103, Cs-134 ja Ce-141). elokuussa 
havaittiin kotkassa kerätystä näytteestä Co-60:tä. 
kaikkien havaittujen aineiden aktiivisuuspitoi-
suudet olivat erittäin pieniä, eikä niistä aiheudu 
terveysvaikutuksia. pitoisuudet pystytään havait-
semaan vain laboratoriossa tehtävillä mittauk-
silla. leviämislaskentaan nojautuen havaituille 
nuklideille ei voida osoittaa yhtä todennäköistä 
päästölähdettä. muilla keräysasemilla kerätyistä 
näytteistä ei ole havaittu poikkeavia keinotekoisia 
radioaktiivisia aineita.

ulkoilmasta kerätyissä hiukkasnäytteissä ha-
vaitaan lisäksi säännöllisesti cesium-137:ää, joka 
on suurimmalta osin peräisin vuonna 1986 tapah-
tuneesta tshernobylin ydinvoimalaitosonnetto-
muudesta. Cesiumin pitoisuudet ovat niin pieniä, 
että ne havaitaan vain erityslaitteistolla eikä niillä 
ole vaikutusta ihmisen terveyteen.

stukilla on ilmanäytteiden keräysasema kah-
deksalla eri paikkakunnalla. ulkoilman sisältämät 
radioaktiiviset aineet kerätään imemällä suuri 
määrä ilmaa suodattimien läpi. suodattimiin pi-
dättyneet radioaktiiviset aineet analysoidaan labo-
ratoriossa. lasikuitusuodatin kerää radioaktiivisia 
aineita sisältävät hiukkaset ja aktiivihiilisuodatin 
pidättää erityisesti kaasumaisen jodin. 

menetelmällä havaitaan keinotekoiset radioak-
tiiviset aineet erittäin tarkasti. havaitsemisraja 
on alle yksi mikrobecquereliä kuutiometrissä il-
maa. tämä tarkoittaa yhtä radioaktiivista hajoa-
mista kuutiometrissä ilmaa 1 000 000 sekunnissa 
eli 11,6 vuorokauden aikana. kaikki poikkeavat 
havainnot ympäristön säteilyvalvonnassa julkais-
taan stukin verkkosivuilla. Valtakunnallisen sä-
teilyvalvonnan tulokset esitetään stuk-B -sar-
jan vuosiraportissa ”Ympäristön säteilyvalvonta 
suomessa - vuosiraportti 2015”.
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7.  Säteilyvalvonta Suomen rajoilla

Vuonna 2015 touko-elokuussa stukin päivystä-
jä sai tullilta kolme ilmoitusta poikkeavista ha-
vainnoista suomen rajojen säteilyvalvonnassa. 
imatran tulli otti kaksi kertaa yhteyttä neutro-
nihavaintojen vuoksi. Varmistusmittauksissa ei 
löytynyt mitään poikkeavaa. tapauksia tutkittiin 
stukissa myöhemmin, ja todettiin, että hälytyk-
set johtuvat luonnon taustasäteilyn tilastollisesta 
vaihtelusta. laitteiden hälytysrajoja on nyt sää-
detty hieman korkeammalle.
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8. Tapahtumia ulkomailla

Korkea annosnopeus kontissa 
portugalilaisessa satamassa 
30.5.2015 päivystäjä sai ilmoituksen, että 
lissabonin satamaan oli saapunut Casablancasta, 
marokosta tyhjä kontti, joka oli kontaminoitunut. 
mitattu nuklidi oli Cesium-137 ja suurin annosno-
peus löytyi kontin puisesta lattiasta. 

Maastopalo Tsernobylin 
ydinvoimalaitoksen lähistöllä Ukrainassa 
30.6.2015 Valtioneuvoston tilannekeskuksesta 
otettiin yhteyttä päivystäjään ja ilmoitettiin leh-
dessä olleesta jutusta tsernobylin ydinvoimalan 
lähistöllä riehuvista maastopaloista. stukissa 
selvitettiin mahdollista turvallisuusmerkitystä 
ydinvoimalaitoksen kannalta ja erityisesti mahdol-
lisesti alueella matkustavien suomalaisten kannal-
ta. stuk julkaisi asiasta nettitiedotteen samana 
päivänä. myöhemmin samana päivänä ukrainan 
viranomaiset kertoivat, että maastopalot on saatu 
hallintaan. 

Laitostapahtumat Yhdysvalloissa
13.7.2015 Valtioneuvoston tilannekeskus informoi 
päivystäjää usa:ssa salem 1 -laitosyksiköllä sat-
tuneesta tapahtumasta, jossa dieselpumppuhuone 
tuntemattomasta syystä täyttyi hiilidioksidista. 
tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa ympäristölle. 

21.7.2015 otettiin päivystäjään yhteyttä 
Valtioneuvoston tilannekeskuksesta ja kerrot-
tiin laitostapahtumasta nebraskassa usa:ssa. 
laitosyksikkö ajettiin alas korjaustöitä varten kun 
yksi neljästä reaktorin jäähdytysvettä pumppaa-
vasta pumpusta alkoi vuotaa.

25.7.2015 Valtioneuvoston tilannekeskus otti 
yhteyttä päivystäjään. tällä kertaa tennesseessä, 
usa:ssa yksi laitosyksikön reaktori sulkeutui 
odottamatta. operaattori tutkii asiaa ja käynnis-
tää yksikön uudestaan kunhan syy alasajoon sel-

viää ja mahdolliset korjaustoimenpiteet on tehty.   

Puolassa varastettu säteilylähde 
16.7.2015 päivystäjä sai ilmoituksen, että 15.7. 
rakennustyömaalta etelä-puolasta oli varastettu 
iridium-192 -säteilylähde. 23.7. tuli ilmoitus, että 
lähde oli löytynyt ja palautettu omistajalleen. 

Säteilyä havaittu Kiinasta Israeliin 
saapuneessa kontissa
 3.8.2015 päivystäjä sai hälytyskanavien kautta 
tiedon, että kiinasta israeliin saapuneesta aluk-
sesta löydettiin radioaktiivista säteilyä. laivan 
lastina ilmoitettiin olevan raaka- tai romuterästä. 

Mahdollinen tulivuorenpurkaus Japanissa 
15.8.2015 päivystäjä sai ilmoituksen mahdollisesta 
suuresta tulivuoren purkauksesta Japanissa, noin 
50 kilometrin päässä sendain ydinvoimalaitok-
selta. kyseinen tulivuori purkautuu normaalisti 
monta kertaa vuodessa. Japanin viranomaiset val-
mistautuivat evakuoimaan lähialueen asukkaita. 

Kadonnut lähde.
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9.  Valmiusharjoitukset, yhteyskokeilut, testit ja koestukset

Valmiusharjoitukset
Vuoden 2015 touko-elokuussa stuk järjesti itse 
yhden valmiusharjoituksen ja osallistui yhteen ul-
kopuolisen tahon järjestämään valmiusharjoituk-
seen.
•	 8.6.2015 stuk järjesti toiminnan käynnis-

tysharjoituksen, jossa testattiin valmiusorga-
nisaation ja sen toimintojen käynnistymistä. 
kyseessä oli ydinlaitostapahtuma ja harjoitus 
pidettiin niin sanottuna yllätysharjoituksena, 
jonka ajankohtaa ei oltu kerrottu etukäteen 
eikä osallistujia nimetty.

•	 25.8.2015 iaea järjesti kansainvälistä avun-
antoa koskevan harjoituksen. siinä suomelta 
pyydettiin säteilymittaus- ja analysointiapua 
kuvitteelliseen säteilyvaaratilanteeseen lu-
xembourgissa. harjoituksen aikana kehitettiin 
myös stukin omaa avunantoa koskevaa oh-
jeistusta.

Testit, koestukset ja STUKin 
henkilöstön tavoitettavuuskokeilut
Vuoden 2015 touko-elokuussa stukin päivystäjä 
vastaanotti yhteensä kolme yhteyskokeilua, joi-
hin edellytettiin nopeaa vastausta. stuk vastasi 
iaea:n sekä tanskan tekemiin yhteyskokeiluihin 
tavoiteajassa. 

olkiluodon voimalaitos testasi viikoittain ja 
loviisan voimalaitos kerran kuukaudessa suoria 
tiedonsiirtoyhteyksiä. 

stukin hälytyslistalla on noin 160 henkilöä, 
joiden gsm-puhelimiin saadaan lähes samanai-
kaisesti ja helposti yhteys vapaamuotoisella teks-
tiviestillä ja puhelinsoitolla. stuk on testannut 
henkilöstön tavoitettavuutta yli 20 vuoden aika-
na muutaman kerran vuodessa ennalta ilmoit-
tamattomana ajankohtana. stukin henkilöstön 
tavoitettavuutta testattiin elokuussa tiistaina klo 
19:00. puolen tunnin sisällä yhteydenottoon vas-
tasi 122 henkilöä eli 74 % testatuista. kahden 
tunnin sisällä työpaikalla olisi ollut 117 henkilöä 
eli 71 % testatuista. kaikki tarpeelliset toimet olisi 
saatu käynnistettyä tavoiteajassa.
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10.  Muut yhteydenotot päivystäjään

muut päivystäjän vastaanottamat viestit liittyi-
vät muun muassa kansainvälisten järjestöjen ja 
kotimaisten yhteistyökumppaneiden lähettämiin 
tiedonantoihin sekä erilaisiin kansalaisten yhtey-
denottoihin. 

ilmoitukset koskivat muun muassa seuraavia asi-
oita: 
•	 tuoreen ydinpolttoaineen sekä verensäteilytti-

men kuljetuksia
•	 mielenilmauksia Fennovoimaa vastaan
•	 säteilytyöntekijän annosrajan ylittymistä 

usassa 
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