
    
   
  
  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uudenmaan alueellinen 
riskiarvio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hyväksytty: Laatijat: Päivämäärä: Versio: 

Uudenmaan pelastusjohtajat Uudenmaan alueellisen riskiarvion työryhmä 3.12.2018 1.0 

 
  



Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018   2 (60) 

   

   
 

 

Sisällysluettelo 

1 Johdanto .................................................................................................................................................................... 3 

1.1 Uudenmaan alueellisen riskiarvion valmistelu .............................................................................................. 4 

1.2 Skenaarioiden valinta ja sisällöllinen rajaus ................................................................................................. 4 

1.3 Riskiarvion laatimisessa käytetyt menetelmät .............................................................................................. 5 

2 Skenaariot .................................................................................................................................................................. 7 

2.1 Nopeahkosti syntyvä laaja tulva asutuskeskuksessa tai sen läheisyydessä ............................................... 7 

2.2 Vakava kemikaali- tai räjähdysonnettomuus .............................................................................................. 12 

2.3 Vakava lentoliikenteen onnettomuus .......................................................................................................... 18 

2.4 Vakava raideliikenteen onnettomuus .......................................................................................................... 21 

2.5 Vakava maantieliikenteen onnettomuus ..................................................................................................... 24 

2.6 Useampi yhtäaikainen laaja maasto- tai metsäpalo ................................................................................... 28 

2.7 Suuri, laajasti yhteiskuntaan vaikuttava häiriötilanne tai onnettomuus kriittisen infrastruktuurin kohteessa: 
talousveden likaantuminen Meilahden alueella ........................................................................................ 31 

2.8 Laaja tai pitkäkestoinen vedenjakeluhäiriö tai jätevesihuollon häiriö ......................................................... 34 

2.9 Myrskyt (rajuilmat ja matalapainemyrskyt) ................................................................................................. 38 

2.10 Laajalle alueelle ulottuva talvimyrsky, johon liittyy pitkä pakkasjakso ........................................................ 41 

2.11 Vakava henkilöjoukkoon kohdennettu väkivallanteko ................................................................................ 44 

2.12 Isojen väkijoukkojen väkivaltainen liikehdintä ............................................................................................. 46 

2.13 Voimahuollon häiriöt ................................................................................................................................... 47 

2.14 Vakava ydinvoimalaitosonnettomuus ......................................................................................................... 52 

3 Yhteenveto ............................................................................................................................................................... 56 

4 Lähteet ..................................................................................................................................................................... 57 

5 Liitteet…………………………………………………………………………………………………………………………61 
 

 

  



Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018   3 (60) 

   

   
 

 

1 Johdanto  

Uudenmaan alueellinen riskiarvio on laadittu osana Suomen kansallisen riskiarvion päivitystyötä 
vuonna 2018. Kansallinen riskiarvio perustuu Euroopan unionin ja neuvoston päätökseen unionin 
pelastuspalvelumekanismista (N:o 1313/2013/EU), jonka velvoittamana jäsenmaiden tulee arvioida 
säännöllisesti riskit, jotka voivat aiheuttaa tarpeen pyytää pelastustoimen apua muilta mailta. 

Kansallisessa riskiarviossa kartoitetaan valtakunnallisella tasolla erilaiset ihmisiä, ympäristöä, 
omaisuutta sekä kriittisiä järjestelmiä ja palveluja uhkaavat riskit, joihin viranomaisten on 
toiminnassaan varauduttava. Ensimmäisen kerran vuonna 2015 laadittu kansallinen riskiarvio 
päivitetään kolmen vuoden välein. Vuonna 2018 tehtävän päivityksen myötä kansallinen riskiarvio 
kattaa kaikki Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa huomioidut uhkamallit, minkä lisäksi kansallista 
riskiarviota täydennetään alueellisilla riskiarvioilla. 

Yhteiskunnan varautuminen on toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön 
hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa. Varautuminen tähtää yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määriteltyjen 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen, joita ovat johtaminen; kansainvälinen ja EU-
toiminta; puolustuskyky; sisäinen turvallisuus; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; väestön 
toimintakyky ja palvelut; sekä henkinen kriisinkestävyys. 

Varautumisen ja sen suunnittelun tulee perustua kaikilla tasoilla ajantasaiseen riskien arviointiin. 
Tarkoitus on, että kansallinen riskiarvio ja sitä alueellisesti täydentävä alueellinen riskiarvio toimivat 
alueellisen tason toimijoiden varautumisen yhteisenä perustana, jota toimijat tarvittaessa täydentävät 
tarkemmilla toimialakohtaisilla riskiarvioillaan. 

Alueellisen tason riskiarvio ei ole tyhjentävä kuvaus kaikista kuviteltavissa olevista onnettomuus- ja 
häiriötilanteista, joiden tapahtuminen alueella on mahdollista. Riskiarviossa on käsitelty eräitä 
esimerkkejä erilaisista alueellisesti merkittävistä riskeistä, joiden hallitseminen edellyttää normaalista 
poikkeavaa toimintaa ja jotka aiheuttavat merkittäviä alueellisia vaikutuksia toteutuessaan. 

Tämä Uudenmaan alueellinen riskiarvio on laadittu sisäministeriön tehtävänannosta alueen 
toimijoiden poikkihallinnollisena yhteistyönä. Riskiarvio koostuu alueellisia uhkia ja häiriötilanteita 
konkretisoivien skenaarioiden kuvauksista, jotka on laadittu sisäministeriön antaman alueellisen 
riskiarvion menetelmäohjeen mukaisesti. 

Etelä-Suomen alueellisia riskejä on aiemmin arvioitu myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston sekä 
Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten yhteistyönä. Kyseinen Etelä-Suomen 
alueellinen riskiarvio käynnistettiin aluehallintoviraston päätöksellä vuonna 2015 ja se kattaa 
alueellisesti Uudenmaan lisäksi Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan 
maakunnat. Etelä-Suomen alueellisessa riskiarviossa on kuvattu myös eri riskeihin liittyviä 
varautumistoimenpiteitä sekä tunnistettu ja arvioitu osittain samoja riskejä kuin tässä Uudenmaan 
alueellisessa riskiarviossa. Arviot eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan ne täydentävät toisiaan 
riskien arvioinnin jatkumossa kansalliselta tasolta alueelliselle tasolle. 
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1.1 Uudenmaan alueellisen riskiarvion valmistelu 

Sisäministeriö pyysi päätöksessään 18.4.2018 pelastuslaitoksia ja aluehallintovirastoja laatimaan 
alueelliset riskiarviot pelastuslaitosalueittain sekä perustamaan työryhmät valmistelua varten. 
Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksia pyydettiin 
valmistelemaan yhteistyössä Uudenmaan alueellinen riskiarvio. 

Uudenmaan alueellisen riskiarvion laatiminen käynnistettiin yhteisellä aloitustilaisuudella 20.6.2018, 
johon kutsuttiin Uudenmaan toimijoiden lisäksi myös Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen 
keskeiset turvallisuustoimijat. Tilaisuudessa päätettiin Uudenmaan alueellisen riskiarvion työryhmän 
perustamisesta ja asetettiin työn ohjausryhmäksi Uudenmaan pelastuslaitosten pelastusjohtajat. 

Työryhmään kutsuttiin edustajia laajasti eri organisaatioista. Työryhmään nimetyt varsinaiset jäsenet 
edustivat seuraavia organisaatioita: 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
Uudenmaan ELY-keskus 
Uusimaa 2019 
Espoon kaupunki 
Helsingin kaupunki 
Hyvinkään kaupunki 
Keravan kaupunki 
Vantaan kaupunki 
Vihdin kunta 
Etelä-Suomen ELVAR (elinkeinoelämän alueellinen varautumisyhteistyö –toimikunta) 
Helsingin kaupungin pelastuslaitos 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 
Helsingin poliisilaitos 
Itä-Uudenmaan poliisilaitos 
Kaartin jääkärirykmentti (yhteinen edustaja Rannikkoprikaatin ja Uudenmaan prikaatin kanssa) 
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 
Suomenlahden merivartiosto 
Tulli 
 
Työryhmä kokoontui työsuunnitelmansa mukaisesti kolme kertaa syksyn 2018 aikana. Riskiarviossa 
käsiteltyjä skenaarioita valmisteltiin kokousten välissä pienemmissä kirjoittajaryhmissä sovitun 
vastuujaon mukaisesti. Skenaarioiden laadinnassa hyödynnettiin työryhmän jäsenten lisäksi heidän 
edustamiensa organisaatioiden ja asiantuntijaverkostojen osaamista myös laajemmin. 

1.2 Skenaarioiden valinta ja sisällöllinen rajaus 

Riskiarviossa käsiteltävien skenaarioiden valinnassa hyödynnettiin alueellisen riskiarvion 
menetelmäohjeen liitteenä toimitettua listausta mahdollisista arvioitavista riskeistä ja häiriötilanteista. 
Listan pohjalta valittiin arviointiin kaikkiaan 14 skenaariota. 

Useimpien skenaarioiden osalta on tekstin yleisessä osassa kuvattu useita erilaisia taustalla 
vaikuttavia uhkia, uhkan kohteita ja mahdollisia toteutumistapoja. Koska kaikkien mahdollisten 
toteutumistapojen yksityiskohtainen arviointi ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista, valittiin 
skenaarion todennäköisyyden ja vaikutusten tarkempaan arviointiin kussakin skenaariotekstissä yksi 
rajattu toteutumistapa. 

Asutuskeskuksessa tai sen läheisyydessä nopeasti syntyvän laajan tulvan skenaarion kuvaus sisältää 
niin hulevesitulvat ja vesistötulvat kuin merenpinnannoususta ja pato-onnettomuuksista aiheutuvat 
tulvat. 

Vakavien liikenneonnettomuuksien osalta todettiin, että lentoliikenteen, raideliikenteen ja 
maantieliikenteen onnettomuudet on tarpeen arvioida erillisinä skenaarioinaan, sillä niiden 
toteutumistapa, todennäköisyys ja seurausvaikutukset eroavat toisistaan huomattavasti. 
Liikenneonnettomuuksien skenaarioiden kuvauksissa on keskitytty henkilö- ja omaisuusvahinkojen 
näkökulmaan. 
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Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät onnettomuudet sen sijaan päätettiin käsitellä kaikkien 
kuljetusmuotojen osalta yhteisesti vakavan kemikaali- tai räjähdysonnettomuuden skenaarion 
yhteydessä, joka käsittää myös vaarallisten kemikaalien varastointiin ja tuotantolaitoksiin liittyvät riskit 
sekä CBRNE-uhkat. 

Kriittisen infrastruktuurin kohteessa tapahtuvan laajasti yhteiskuntaan vaikuttavan onnettomuuden 
skenaario sisältää määritelmällisesti lukuisia mahdollisia onnettomuuksia erilaisissa kriittisen 
infrastruktuurin kohteissa. Arviointiin päätettiin valita yksittäinen tilanne (merkittävään 
erikoissairaanhoidon keskittymään vaikuttava juomaveden kontaminoituminen), joka aiheuttaisi 
merkittävää haittaa kriittisille toiminnoille sekä olisi tilannekuvan muodostamisen ja kokonaisuuden 
johtamisen kannalta huomattavan haastava. 

Laajaa tai pitkäkestoista vedenjakeluhäiriötä tai jätevesihuollon häiriötä kuvaava skenaario pitää 
sisällään myös pohjaveden pilaantumisesta aiheutuvat häiriöt. 

Myrskyjä kuvaavien skenaarioiden osalta päätettiin yhdistää rajuilmoista ja matalapainemyrskyistä 
johtuvat tilanteet ja käsitellä pakkasjakson sisältävä talvimyrsky omana erillisenä skenaarionaan. 

Vakavan henkilöjoukkoon kohdennetun väkivallanteon skenaarioon päätettiin sisällyttää myös 
terroristisessa tarkoituksessa tehdyt teot. 

Uudellamaalla sijaitsee paljon valtakunnallisesti merkittäviä toimintoja, rakenteita ja muuta kriittistä 
infrastruktuuria, minkä vuoksi rajanveto kansallisen ja alueellisen tason riskien välillä on vaikeaa. 
Useimmilla kansallisessa riskiarviossa kuvatuilla skenaarioilla on Uudellamaalla voimakas alueellinen 
ulottuvuus ja päinvastoin. Niinpä Uudenmaan alueella arviointiin valittujen skenaarioiden joukossa on 
myös muutamia skenaarioita, joita on arvioitu myös valtakunnallisesti kansallisessa riskiarviossa 
(voimahuollon häiriöt, vakava ydinvoimalaitosonnettomuus, väkijoukkoon kohdennetut iskut ja isojen 
väkijoukkojen väkivaltainen liikehdintä). Erityisesti näiden skenaarioiden osalta katsottiin työryhmässä 
tarpeelliseksi tehdä alueellisesti tarkennettuja tarkasteluja Uudenmaan näkökulmasta. Myös 
useimpien muiden kansallisessa riskiarviossa arvioitujen skenaarioiden tarkentaminen alueellisesti 
olisi perusteltua (esim. merellinen monialaonnettomuus, laajamittainen maahantulo, pandemia). 

Myös sotilaallisen voiman käytön skenaarion alueellista tarkentamista harkittiin. Kansallisessa 
riskiarviossa on kuvattu yhtenä sotilaallisen voiman käytön toteutumistapana rajoitetut operaatiot, joilla 
on Uudellamaalla erittäin voimakas alueellinen ulottuvuus. Rajoitettujen operaatioiden mahdollisten 
kohteiden tai seurausvaikutusten tarkempi käsittely ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista julkisessa 
asiakirjassa. 

1.3 Riskiarvion laatimisessa käytetyt menetelmät 

Skenaariot tuotettiin alueellisen riskiarvion menetelmäohjeen mukaisesti siten, että ne noudattavat 
yhtenäistä rakennetta ja niiden todennäköisyys, vaikutukset ja arvioinnin luotettavuus on arvioitu 
yhdenmukaisin kriteerein. Kriteerit on sovittu vuonna 2015 laaditun kansallisen riskiarvion 
työryhmässä, pois lukien vuonna 2018 uutena tekijänä sisällytetty alueellisesti kriittisiin toimintoihin 
aiheutuvien vaikutusten arviointi. 

Kustakin skenaariosta kuvattiin sanallisesti skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat (aiheuttaja), 
uhkan kohde, toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset), vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja 
kertautuminen sekä todennäköisyys. 

Todennäköisyyden arvioinnissa käytettiin seuraavaa luokitusta: 

Taulukko 1. Skenaarioiden todennäköisyyden arvioinnissa käytetty luokitus. 

Numeroarvo 1 2 3 4 5 

Sanallinen Hyvin matala Matala Keskimääräinen Korkea Hyvin korkea 

Kriteerit Harvemmin kuin 
kerran 1 000 

vuodessa 

Kerran  
500 – 1 000 
vuodessa 

Kerran 100 – 
500 vuodessa 

Kerran 10 – 
100 vuodessa 

Useammin kuin 
kerran 10 
vuodessa 
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Vaikutusten arvioinnissa huomioitiin vaikutukset ihmisiin, taloudelliset vaikutukset, 
ympäristövaikutukset sekä yhteiskunnalliset vaikutukset. Arvioinnissa käytettiin seuraavaa luokitusta: 

Taulukko 2. Skenaarioiden vaikutusten arvioinnissa käytetty luokitus. 

Vaikutukset ihmisiin 0 I II III IV V X 

Kuolleet (lkm) 0 1–5 6–15 16–50 51–200 > 200 
Ei 

voida 
arvioida 

Loukkaantuneet (lkm) 0 1–15 16–45 46–150 151–600 > 600 

Evakuoidut (lkm) 0 1–50 51–200 201–500 501–2 000 > 2 000 

Taloudelliset vaikutukset I II III IV V X 

Aineelliset vahingot (milj. eur) < 1 1–10 10–100 100–500 > 500 Ei 
voida 

arvioida Keskeytysvahingot (milj. eur) < 1 1–10 10–100 100–500 > 500 

Ympäristö-vaikutukset I II III IV V X 

Ympäristö (km2) < 1 1–10 10–100 100–1 000 > 1 000 Ei 
voida 

arvioida Kesto < vko < kk 1–6 kk 6–12 kk yli 1 v 

Yhteiskunnalliset vaikutukset I II III IV V X 

Kriittisen infran kohteet (kpl) 0 – 2 3–4 5–6 7–8 9–11 

Ei 
voida 

arvioida 

Kesto < pv 1–6 pv 1–2 vko 2–4 vko yli 1 kk 

Alueellisesti kriittiset toiminnot 
(%) 

1 – 10 % 11–30 % 31–50 % 51–70 % 71–100 % 

Kesto < pv 1– 6 pv 1–2 vko 2–4 vko yli 1 kk 

 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin osalta menetelmäohjeen luokitusta täydennettiin siten, 
että mikäli skenaarion osalta voidaan arvioida luotettavasti, ettei ihmisiin kohdistuvia vahinkoja 
aiheudu, käytetään luokkaa 0. Näin meneteltiin, koska menetelmäohjeen mukaisessa taulukossa 
skenaarion vaikutusten arviointi perustuu vain niiden vaikutusten keskiarvoon, jotka on pystytty 
arvioimaan numeerisesti. Näin ollen numeerisesti arvioitujen vaikutusten keskiarvona muodostuva 
kokonaisarvio vääristyisi, jos arvioidut nollavaikutukset kirjattaisiin luokkaan I (1–5 kuollutta, 1–5 
loukkaantunutta tai 1–50 evakuoitua) tai X (ei voida arvioida). 

Evakuoitujen arvioinnissa evakuoiduiksi laskettiin tässä yhteydessä ainoastaan viranomaisen 
kehotuksesta tai määräyksestä kotoaan siirtymään joutuvat ihmiset, joille joudutaan järjestämään 
ainakin tilapäinen majoitus sekä mahdollisesti ruokahuoltoa ja muita yhteiskunnan resursseja vaativaa 
huoltoa. Määrittely perustettiin Sendain riskien vähentämisen viitekehykseen (IDMC 2017) ja sen 
mukaiseen paikaltaan siirtämisen käsitteeseen (displacement), jonka mukaisesti ihmisten on pakon 
edessä jätettävä kotinsa määräämättömäksi ajaksi jonkin luonnon tai ihmisen aiheuttaman 
onnettomuuden, katastrofin tai niiden aiheuttaman uhkan vuoksi. Evakuointi lukeutuu viitekehyksessä 
yhdeksi paikaltaan siirtämisen muodoksi ja sitä kuvastaa tunneista viikkoihin ulottuva aikaikkuna, 
jonka puitteissa ihmishenkien säästämiseen ja haitallisen tapahtuman tai sen uhkan minimoimiseen 
pyrkivät evakuointitoimenpiteet on toteutettava. Tämän määrittelyn pohjalta evakuoinnit valmistellaan 
sillä olettamalla, että ne ovat väliaikaisia ja evakuoitavat voivat palata myöhemmin turvallisesti 
koteihinsa, kohtuullisen aikajänteen sisällä. Onnettomuuspaikalta pelastettuja tai omatoimisesti 
siirtyneitä, loukkaantumattomia henkilöitä ei näin ollen lasketa evakuoiduiksi.  

Yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnissa käytettäväksi tunnistettiin ja määriteltiin menetelmäohjeen 
mukaisesti alueellisesti kriittiset toiminnot. Uudenmaan alueelliseesti kriittisiksi toiminnoiksi katsottiin 
vaikutusten arvioinnissa seuraavat toiminnot: 
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Taulukko 3. Lista Uudenmaan alueellisesti kriittisistä toiminnoista, joihin kohdistuvat vaikutukset huomioidaan 
skenaarioiden yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnissa. 

Alueellisesti kriittiset toiminnot Liittyy yhteiskunnan  

elintärkeisiin toimintoihin: 

1) Kiireellinen ensihoito 

2) Vaativa erikoissairaanhoito 

3) Lääkkeiden ja lääkintätarvikkeiden jakelu 

Sisäinen turvallisuus; 

Väestön toimintakyky ja palvelut; 

Talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus 
4) Johtaminen alueellisella ja paikallisella tasolla Johtaminen 

5) Viranomaistoiminnan alueellinen taso: poliisi, 

rajavartiolaitos, puolustusvoimat, tulli, 

hätäkeskuslaitos, pelastustoimi 

Puolustuskyky; 

Sisäinen turvallisuus 

Kuntalaisten peruspalveluiden turvaaminen: 

6) Ruokapalvelut (päiväkodit, hoitolaitokset ym.), 

7) Perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi (ml. 

sosiaali- ja kriisipäivystys) 

8) Varhaiskasvatus 

9) Perusopetus 

Väestön toimintakyky ja palvelut; 

Henkinen kriisinkestävyys 

10) Julkinen liikenne 

11) Liikenneinfran ylläpito 

12) Energiahuolto 

13) Tieto- ja viestijärjestelmät 

14) Vesihuolto 

15) Rahti- ja matkustajasatamat 

16) Lentokenttätoiminta HKI-Vantaa 

17) Jätehuolto 

Talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus 

18) Päivittäistavarahuolto Talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus 
19) Polttoainejakelu Talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus 

 
Arvioinnin luotettavuus määriteltiin seuraavasti: luotettavuus on vähäinen (lukuarvo 1), jos arvio 
perustuu pelkkään asiantuntija-arvioon. Arvioinnin luotettavuus on keskimääräinen (lukuarvo 2), jos 
kyseessä olevasta tapahtumasta on saatavissa kansainvälistä tilastotietoa mutta vastaavaa 
tapahtumaa ei ole sattunut Suomessa. Arvion luotettavuus on korkea (lukuarvo 3), jos 
kyseisenlaisesta tapahtumasta on olemassa riittävästi kotimaista tilastotietoa. 

Skenaarioiden todennäköisyyden ja vaikutusten arviointi on koottu tämän raportin liitteenä olevaan 
riskimatriisiin. 

2 Skenaariot 

2.1 Nopeahkosti syntyvä laaja tulva asutuskeskuksessa tai sen läheisyydessä 

Tässä skenaariossa käsitellään vesistötulvia, merenpinnan noususta aiheutuvia tulvia, 
rankkasateesta taajamissa aiheutuvia hulevesitulvia sekä pato-onnettomuuksia. Nopeahkosti syntyviä 
laajoja tulvia asutuskeskuksessa tai sen läheisyydessä ja pato-onnettomuuden aiheuttamia riskejä on 
käsitelty myös kansallisessa riskiarviossa 2015 (SM 2016) ja Etelä-Suomen alueellisessa riskiarviossa 
(Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2017). 

Skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat 

Merenpinnan noususta voi aiheutua nopeita, mutta myös laaja-alaisia tulvia alavilla ranta-alueilla. 
Vesistötuvat taas kehittyvät yleensä pitkään jatkuneen sateen tai lumen sulamisvesien suuren määrän 
seurauksena. Hulevesitulvat ovat seurausta rankkasateista tai lumen sulamisesta rakennetuilla 
alueilla. Lisäksi tulvia voivat aiheuttaa patojen tai muiden vesirakenteiden häiriöt ja virtausreittien 
tukkeutumiset. 

Suomessa vuonna 2010 käynnistetyssä Euroopan Unionin tulvadirektiivin velvoittamassa kansallisen 
tulvariskien hallinnan suunnittelussa on merkittäviksi tulvariskialueiksi nimetty 21 kohdetta vesistöjen 
varsilla tai rannikon alueilla vuosille 2011–2018. Uudenmaan maakunnan alueella merkittäviksi 
tulvariskikohteiksi nimettiin Helsingin ja Espoon sekä Loviisan rannikkoalueet. Tulvariskien alustavat 
arvioinnit ja merkittävät alueet tarkistetaan 2018. Uudenmaan ELY-keskus ehdottaa Helsingin ja 
Espoon sekä Loviisan rannikkoalueita merkittäviksi tulvariskikohteiksi myös uudelle kaudelle.  
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Ehdotettujen merkittävien tulvariskialueiden lisäksi ELY-keskus ehdottaa muiksi tulvariskialueiksi 
kymmentä muuta pienempää aluetta Uudellamaalla. Näillä perusteina ovat mm. harvinaisen tulvan 
peittämällä alueella olevat rakennukset ja asukkaat, katkeavat liikenneyhteydet sekä vahinkoa 
aiheuttavat yhdyskuntatekniikan laitteet (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2018.) 

Merenpinnan noustusta aiheutuvat tulvat: Uudenmaan edustan merialue sijoittuu Hankoniemen ja 
Loviisan väliselle rannikkokaistaleelle Etelä-Suomessa. Alueen kaupunkeja ja kuntia ovat lännestä 
alkaen Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio, Kirkkonummi, Espoo, Helsinki, Sipoo, Porvoo ja Loviisa. 
Lisäksi Vantaa ulottuu tarkastelualueelle Länsimäen ja Länsisalmen kaupunginosien kohdalla.  

Helsingin ja Espoon rannikkoalueelle on tyypillistä suuri asukastiheys, verrattain avoimet olosuhteet 
sekä ranta-alueiden nopea kehittyminen. Rannikko on pääosin rakennettua aluetta. Harvinaisen 
(kerran 100–250 vuodessa tapahtuvan) tulvan peittämällä alueella asuu yli 4 000 asukasta. Loviisan 
vastaavalla alueella asuu n. 300 asukasta. Meritulvauhkaan on pääosin varauduttu rakentamalla 
merivedenpinnasta riittävän korkealla sijaitseville alueille. Osa etenkin vanhemmista asuinalueista on 
kuitenkin rakennettu niin alaville alueille, että niihin kohdistuu meritulvariski. Tulvariskialueilla 
sijaitsevien alueiden tulvasuojaukseen on ryhdytty kiinnittämään huomiota etenkin viime 
vuosikymmenen aikana ja osa kriittisimmistä tulvasuojeluhankkeista on jo pääosin toteutettu. 

Merivedenkorkeutta mitataan Suomen rannikolla Ilmatieteen laitoksen mareografiasemilla (yhteensä 
14 kpl), joista Uudenmaan alueelle sijoittuvat Hangon, Helsingin, Porvoon ja Haminan asemat. Veden 
korkeus vaihtelee Suomen rannikolla noin -130 cm ja +200 cm välillä. Itämeren vedenkorkeuksiin 
vaikuttavat merkittävimmin Itämeren altaan vesimäärä, tuulen voimakkuus ja suunta, ilmanpaine, 
virtaukset Tanskan salmien läpi sekä jäätilanne. Nopeasti liikkuvat matalapaineet voivat aiheuttaa 
yllättävän nopeita ja voimakkaita merenpinnan heilahduksia. 

Meren keskivedenpinnan arvioidaan tulevaisuudessa nousevan mm. ilmastonmuutoksen aiheuttaman 
meriveden lämpenemisen ja jäätiköiden sulamisen seurauksena. Uudenmaan alueella, 
Suomenlahden rannikolla jääkauden jälkeinen maanpinnan kohoaminen vähentää nousun vaikutusta 
maanpintaan nähden ainakin lähivuosikymmenien aikana. Merenpinnan nousun ennusteet vaihtelevat 
kuitenkin huomattavasti lähteestä riippuen. Ilmatieteen laitos on alimpia rakentamiskorkeuksia 
käsittelevässä ohjeistuksessaan arvioinut, että keskimääräinen merenpinnan taso nousisi Helsingissä 
33 cm ja Hangossa 26 cm vuoteen 2100 mennessä (Kahma ym. 2014) 

Vesistötulvat: Uudenmaan alueella mereen laskee jokia, joista merkittävimmät ovat Vantaanjoki, 
Porvoonjoki sekä Karjaan- ja Mustionjoki. Espoonjoki, Mätäjoki ja Loviisanjoki ovat Uudenmaan ELY-
keskuksen määrittämiä muita tulva-alueita. Laajimmat tulvavaikutusalueet Uudenmaan vesistötulvien 
suhteen muodostaa kuitenkin Vantaanjoen vesistöalue. Vantaanjoen vesistöalueen tulvat voivat 
esiintyä mihin vuodenaikaan tahansa. Esimerkiksi suurin koettu tulva vuonna 1966 aiheutui 
runsaslumisesta talvesta ja myöhäisestä keväästä. Vuonna 2004 tapahtunut tulva puolestaan sattui 
kesällä ja aiheutui rankoista sateista. Myös jäiden lähdön kasaamien jääpatojen aiheuttamat tulvat 
ovat mahdollisia. Viime vuosina Uudenmaan vesistöalueilla vahingollisia tulvia on esiintynyt vuosina 
2011, 2016 sekä 2017. Esimerkiksi vuoden 2011 lopulla Uudenmaan alueelle ja erityisesti rannikon 
läheisyyteen kertyi runsaasti lunta, jota seurannut sään lämpeneminen ja runsaat vesisateet nostivat 
vesistöt monin paikoin tulvalukemiin.  

Hulevesitulvat: Rankkasateet aiheuttavat hulevesitulvia, kun hulevesiviemäreiden välityskyky ylittyy. 
Hulevesitulvassa vesi nousee kaduille, mikä voi aiheuttaa vahinkoja veden kastellessa rakenteita tai 
päästessä maanalaisiin tiloihin. Hulevesitulvat ovat yleensä paikallisia ja niitä vahvistaa usein 
rumpujen, kaivojen ja uomien tukkeutuminen. Hulevesivalunnan muodostumiseen vaikuttavat sateen 
intensiteetti ja kesto, sadetapahtumaa edeltävän kuivan ajan pituus, maanpinnan kaltevuus ja 
maaperän ominaisuudet. Yksi olennaisimmista tekijöistä on läpäisemättömän pinnan osuus; mitä 
enemmän sitä on, sitä nopeammin ja runsaammin hulevedet synnyttävät pintavaluntaa (Suomen 
Kuntaliitto 2012). Hulevesitulvalle on tyypillistä, että se kehittyy nopeasti ja sen syntypaikkaa on vaikea 
ennustaa. 

Uudenmaan alue on pääosin tiiviisti rakennettua, mikä vahvistaa hulevesitulvien esiintyvyyttä alueella. 
Tulvakeskus antaa varoituksen rankkasateista Uudellamaalla muutamia kertoja vuodessa. Vuonna 
2015 Uudellemaalle annettiin sadevaroitus viidessä eri tilanteessa, vuonna 2016 kymmenessä ja 
vuonna 2017 kolmessa tilanteessa. Tulevaisuudessa Uudenmaan alueella muodostuvien hulevesien 
määrän oletetaan kasvavan muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Skenaarioista riippuen 
Suomen vuotuisen sademäärän ennustetaan kasvavan vuosisadan loppuun mennessä noin 12–24 % 
verrattuna vuosien 1971–2000 vuosisadantaan. Alueellisten ilmastomallituloksien perusteella myös 
sateiden rankkuuden odotetaan voimistuvan. Lisäksi tiivistyvästä ja laajenevasta kaupunkirakenteesta 
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johtuva hulevesien muodostumisen kasvu aiheuttaa vastaavan vaikutuksen kuin sademäärien kasvu, 
eli hulevesien aiheuttamien tulvien tai potentiaalisten tulvakohteiden määrä lisääntyy (FCG 2011). 

Pato-onnettomuudet: Patoturvallisuusviranomainen luokittelee padot vahingonvaaran perusteella 
luokkaan 1, 2 tai 3. Onnettomuuden sattuessa luokan 1 pato aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja 
terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle. Luokan 2 pato saattaa 
onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaraa terveydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa 
ympäristölle tai omaisuudelle. Luokan 3 pato saattaa aiheuttaa onnettomuustilanteessa vain vähäistä 
vaaraa. 

Uudenmaan alueella on yhteensä 26 luokiteltua patoa ja tulvapengertä, joista kolme kuuluu luokkaan 
1, 14 luokkaan 2 ja yhdeksän luokkaan 3. Luokkaan 1 kuuluvat Silvolan tekoallaspato (Helsinki), 
Pirttirannan tulvapenger (Helsinki), sekä Lohijärven maanpato (Porvoo). Silvolan tekoaltaan pato ja 
Pirttirannan tulvapenger sijaitsevat Vantaanjoen vesistöalueella. Vesihuoltoa palvelevalle Silvolan 
tekoaltaan padolle on tehty vahingonvaaraselvitys, jonka perusteella patomurtuma-aalto saattaa 
aiheuttaa huomattavaa riskiä ihmishengelle, omaisuudelle ja liikenteelle. Porvoossa sijaitsevalle 
Lohijärven maapadolle tehdyn vahingonvaaraselvityksen perusteella patomurtuma voi nostaa veden 
moottoritien päälle Tammioträsketin kohdalla lähellä Porvoon ja Loviisan rajaa ja aiheuttaa vaaran 
ihmishengelle ja terveydelle. 

Uhkan kohde 

Kaikilla edellä esitellyillä tulvien toteutumistavoilla voi Uudenmaan alueella tapahtuessaan olla laajoja 
vaikutuksia. Hankalimpia tulvien ennakoinnin kannalta ovat kuitenkin nopeasti syntyvät tulvat. Tällaisia 
ovat rankkasateiden aiheuttamat hulevesitulvat. Myös merivesitulvat voivat syntyä nopeahkosti. 
Merivesitulvien suhteen vakavimmat uhkan kohteet ovat Helsingin ja Espoon sekä Loviisan 
rannikkoalueet. Hulevesitulvien uhkan kohteina ovat kaikki taajama-alueet, joissa on läpäisemätöntä 
maapintaa. 

Loviisassa merkittävä meritulvaa koskettava tulvariskialue on etenkin Loviisanlahden länsireunalla 
melko tiiviisti rakennettua aluetta, joten olemassa oleva vahinkopotentiaali on suuri jo nykytilanteessa. 
On arvioitu, että tulvapenger ei nykytilassaan ole riittävän korkea suojaamaan sen tausta-aluetta 
keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvalta tulvalta. (Jaakonaho ym. 2015b) Helsingin ja Espoon 
meritulvavaara-alueilla taas sijaitsee yksityisrakennusten lisäksi useita yhdyskuntatekniikan alueita, 
rakennuksia ja laitteita käsittäen mm. jätevesipumppaamoja, puhdistamon ja tulotunneleiden 
ylivuotopaikkoja, energiatuotannon ja -verkoston rakennuksia, polttoaineenjakeluasemia, 
kemikaalivarastoja sekä jätehuollon rakennuksia ja alueita (Jaakonaho ym. 2015a). 

Suomessa esiintyvät tulvat aiheuttavat vahinkoja pääosin rakennuksille, infrastruktuurille sekä 
irtaimistoon. Veden noustessa kaduille on siitä haittaa liikenteelle sekä katualueilla sijaitseville 
rakenteille. Lisäksi veden nousu matalalle rakennetuille tonteille voi rajoittaa tonttien käyttöä ja 
vaurioittaa rakenteita sekä aiheuttaa vahinkoa irtaimistolle. Tulvat voivat aiheuttaa ongelmia veden 
päästessä maanalaisiin tiloihin. Lisäksi haittoja voi syntyä jätevedenhuollolle sekä energiantuotannolle 
ja -jakelulle. Uudenmaan alueella tulvat voivat aiheuttaa haittoja myös satama- ja varastokentille. 
Helsingin Satama Oy:n mukaan tulvariski ei kuitenkaan varsinaisesti kohdistu satamien toimintaan. 
Meritulvalla voi kuitenkin olla vaikutusta energiantuotannon palveluketjuun esim. merikuljetusten 
viivästymisen osalta (Jaakonaho ym. 2015a). 

Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset) 

Helsingin ja Espoon sekä Loviisan tulvariskien hallintasuunnitelmissa on tarkasteltu mahdollisena 
tulvaskenaariona keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvaa tulvaa, joka nostaisi merenpinnan 
rannikkoalueilla korkeustasoon N2000 + 1,68 m Hangossa, N2000 + 1,93 m Helsingissä ja N2000 + 
2,43 m Haminassa. 

Vuonna 2005 tapahtunut meriveden noususta aiheutunut tulva rannikkoalueilla oli mitoitukseltaan 
hieman tätä pienempi - kyseisenlaisen tulvan esiintymistodennäköisyys olisi nyt kerran 30 vuodessa 
(esim. Parjanne & Huokuna 2014). Vuoden 2005 kokemusten perusteella kuitenkin tiedetään, että jo 
tällainen merenpinnan nousu aiheuttaa suuria vahinkoja. On arvioitu, että meriveden noususta 
aiheutuneet vahingot olivat yhteensä noin 12 miljoonaa euroa (Suomen valtioneuvosto 2010). 

Hulevesiviemäri suunnitellaan siten, että se pystyy johtamaan ilman padotusta valitun 
mitoitustilanteen aiheuttaman virtaaman. Hulevesiviemäröinnin mitoitustoistuvuudet vaihtelevat 
yleensä välillä 1/2 a – 1/10 a (todennäköisyys 50 – 10 %). Mitoitussadetta rankemmilla sateilla 
hulevesiviemärin on sallittua padottaa, jolloin vesi voi tulvia hulevesikaivoista maan pinnalle. Erittäin 
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rankoilla sateilla vesi voi nousta padotuskorkeudenkin yläpuolelle. Hulevesijärjestelmän 
suunnittelussa verkostosta tulvivaan veteen pitää varautua suunnittelemalla tulvareitit, joita pitkin vesi 
pääsee ohjautumaan alueille, missä siitä ei aiheudu haittaa. 

Esimerkiksi Helsingissä erillisviemärit on mitoitettu kahden vuoden välein tapahtuvalle rankkasateelle. 
(Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2010). Näin ollen jo viiden vuoden välein tapahtuvaksi arvioitu 
rankkasade aiheuttaa tulvia (sateen kesto 30 minuuttia, intensiteetti 0,60 mm/min) (Suomen Kuntaliitto 
2010). Erityisesti tulvavaikutuksia aiheutuisi vanhemmilla asuinalueilla, missä hulevesitulvia ei ole 
huomioitu valuma-alueen tasolla. Ongelmia voi myös aiheuttaa tasaus, jos katuverkko on tontteja 
ylempänä, jolloin vesi voi valua kadulta kiinteistöihin esimerkiksi tonttiliittymiä pitkin. Hulevesitulva voi 
olla myös terveysriski, mikäli vesi on sekoittunut alueen jätevesiviemäreihin noustessaan kaduille. 
Tämä riski korostuu erityisesti sekavesiviemäröidyillä alueilla.  

Mikäli hulevesitulva ja merivesitulva tapahtuisivat samanaikaisesti, olisivat vaikutukset luonnollisesti 
laajat. Tulvien samanaikaisuus tuo paineen myös torjunta- ja korjausresurssien riittävyydelle laajojen 
tulva-alueiden vaikutuksesta. Skenaarion mukainen kahden tulvatyypin yhtäaikainen tilanne voi 
tapahtuessaan syntyä nopeahkosti, mikä aiheuttaa myös haasteita tilanteeseen reagoimiselle. 

Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen 

Yksittäiset tulvat aiheuttavat lyhytkestoista kuormitusta tulvantorjuntaresursseille. Toimintaan 
tulvatilanteessa kuuluvat tulvan aikana suoritettavat toimenpiteet tulvasta aiheutuvien vahinkojen 
estämiseksi tai vähentämiseksi kuten pelastustoiminta sisältäen mahdollisen evakuoinnin ja tilapäisin 
rakentein tapahtuvan suojaamisen. Hulevesitulvan sattuessa pyritään esim. katuja sulkemalla 
ohjaamaan liikenne vaihtoehtoisille reiteille sekä torjumaan huleveden pääsy kohteisiin, joissa siitä voi 
aiheutua vahinkoa. Merivesitulvan sattuessa tarkistetaan ja tarvittaessa otetaan käyttöön ennakolta 
tehdyt tulvantorjuntatoimenpiteet, kuten tulvapenkereet ja -pumppaamot sekä niiden toimivuus, sekä 
niiden ollessa riittämättömiä, rakennetaan tilapäisiä tulvasuojelurakenteita. 

Maanalaiset tilat: Veden pääsy maanalaisiin tiloihin (metro, yhteiskäyttötunnelit, keskustan yleiset 
jalkakäyttötunnelit, maanalaiset pysäköintitilat ja rakennusten syvät kellaritilat) voi aiheuttaa 
käyttökatkoksia ja rajoituksia, vaurioittaa rakenteita sekä aiheuttaa vaaratilanteita 
käyttöhenkilökunnalle. Sähkön ja veden jakelussa voi tapahtua katkoksia. Vesi voi päästä 
maanalaiseen tilaan esimerkiksi työmaiden auki olevien kaivantojen kautta (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto 2010). 

Viemäröinnit: Sekavesiviemärien kautta pumppaamoille tai puhdistamoille tuleva virtaama voi 
tulvatilanteessa kasvaa liian suureksi ja jätevettä voidaan joutua purkamaan tilapäisille alueille, ja 
hulevedet voivat nousta kaduille ja kellareihin. Lisäksi vesistöön ja mereen purkavat hulevesiviemärit 
padottavat alajuoksun täyttyessä vedellä meren pinnan noustessa. Meren pinnan noustessa mereen 
purkavien hulevesiviemäreiden vesi virtaa eri suuntaan ja voi aiheuttaa rantojen ulkopuolisille alhaisille 
alueille tulvia, ellei niitä ole varustettu takaiskuventtiileillä tai ne eivät toimi (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto 2010).  

Jätevesihuoltoon liittyvät tulvanaikaiset haitat ovat lähinnä paikallisia ja tilapäisiä ympäristöhaittoja. 
Mikäli merivesi pääsee tulvatilanteessa viemäriverkostoon, tuottaa se kapasiteettiongelmia, jolloin osa 
jätevesistä voi päätyä sekaviemäriverkoston ylivuotokaivojen/ -paikkojen kautta käsittelemättöminä 
luontoon. Uudenmaan alueella toimivat mm. Suomen suurimmat jätevesilaitokset, Helsingin Viikin ja 
Espoon Suomenojan jätevesilaitokset. Rannikkoalueella sijaitsee myös useita pienempiä 
jätevesilaitoksia. 

Viemäritunneliverkkoon on rakennettu ylivuotoputkia, joista viemärivettä lasketaan verkon painetason 
noustessa liian korkeaksi. Talousveden jakeluun meritulva ei vaikuta. Alueen makeanvedenottamot ja 
puhdistamot eivät sijaitse tulva-alueen välittömässä läheisyydessä (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus 2010). 

Aineelliset vahingot: Tulvista voi aiheutua aineellista vahinkoa mm. rakennuksille, irtaimistolle, 
yhdyskuntatekniselle infrastruktuurille sekä liikenteelle. Lisäksi kustannuksia aiheutuu 
pelastustoiminnasta ja jälkitorjuntatoimenpiteistä. Kiinteistöt vastaavat omistamillaan alueilla 
tulvasuojelusta.  

Vuoden 2005 merivesitulva aiheutti kaikissa Uudenmaan rannikkokaupungeissa aineellisia vahinkoja, 
rikkoen rantarakenteita, mm. loma-asuntoja, laitureita, venevajoja ja poijuja. Vesi tulvi rantojen 
läheisyydessä olevien rakennusten kellareihin eri puolilla Uudenmaan maakuntaa. Helsingissä 
vältyttiin tilapäisten tulvasuojelurakenteiden avulla mittavilta vahingoilta esimerkiksi Kauppatorin 
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ympäristössä. Helsingin Sörnäisten satamassa 400–500 tuontiautoa kärsi vesivahinkoja, kun niiden 
suojaksi hiekasta ja sepelistä tehty suojavalli murtui yöllä (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus 2010). 

Evakuoinnit ja tilapäismajoitus: Meritulvat eivät yleensä ole niin äkillisiä tapahtumia, etteivätkö 
niiden vaikutusalueella olevat henkilöt ehtisi tarvittaessa siirtymään turvaan nousevan meriveden 
tieltä. Hulevesitulvat eivät myöskään hyvin todennäköisesti aiheuta evakuointitarvetta. Tilanteissa on 
kuitenkin otettava huomioon mm. liikuntarajoitteiset henkilöt sekä mahdolliset sairaskohtaukset, joiden 
takia tulvan uhatessa ihmisiä voi olla tarpeen myös evakuoida. Myös tilapäismajoituksen järjestäminen 
voi tulla tarpeeseen, jos tulvan vaikutusalueelta evakuoiduille henkilöille ei ole muuta mahdollisuutta 
tilapäiseen majoitukseen kuten esim. sukulaisten luona asumiseen. 

Energiantuotanto ja sähkönjakelu. Uudenmaan rannikkoalueella toimii merkittäviä 
energiantuotannon laitoksia. Tulva-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat mm. 
Loviisan ydinvoimala, Helsingin Hanasaaren B-voimala ja Salmisaaren voimalalaitokset. Lisäksi tulva-
alueen sisäpuolelle sijoittuu useita sähkönjakeluverkon muuntajia sekä katujakokaappeja.  

Vuoden 2005 tulvassa merivedenkorkeuden nousu uhkasi Loviisan ydinvoimalaa, jonka 
valmiusastetta nostettiin, kun vedenkorkeus nousi 171 senttiä normaalia ylemmäksi. Voimalaitoksen 
alasajoa ei kuitenkaan ehditty toteuttamaan, sillä vedenkorkeus alkoi laskea ja varaustila purettiin 
(Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2010b). Voimalaitoksen ilmoituksen mukaan 
toistuvuudeltaan noin 1/100 a korkuinen tulva voi aiheuttaa pitkäaikaisen tuotannon keskeytyksen, 
mikä aiheuttaisi valtakunnallisessa sähköverkossa merkittävän väliaikaisen kapasiteetin laskun. 
Seuraukset olisivat siten taloudellisesti merkittäviä, mutta eivät vaarantaisi turvallisuutta. 

Helsingin ja Espoon rannikkoalueiden tulvariskien hallintasuunnitelman (Jaakonaho ym. 2015a) 
mukaan meritulvien (1/10 a …1/250 a) ei arvioida aiheuttavan laajempia häiriöitä sähkönjakelussa tai 
vaurioita sähkönjakeluverkostoon. Merivesi- tai hulevesitulvan aiheuttamat ongelmat yksittäisillä 
sähköasemilla voisivat aiheuttaa hetkellisiä häiriöitä lähialueiden asiakkaiden sähkönjakeluun. 
Helsingin energiantuotannon laitosten osalta on tiedossa, että Hanasaaren kivihiilen varastointialueen 
luoteis – länsipuoleinen sivu tulvii osittain 1/250 a meritulvatilanteessa. Tulvavesi rajoittuu suhteellisen 
pienelle alueelle, joten myös vaikutukset jäisivät todennäköisesti pieniksi.  

Arvioitu todennäköisyys 

Todennäköisyys ja vaikutukset on arvioitu haasteelliselle ja seurausvaikutuksiltaan laajalle 
toteutumistavalle: noin 1/100 a tulva (N2000 + 1,68 m Hangossa, N2000 + 1,93 m Helsingissä ja 
N2000 + 2,43 m Haminassa) sekä samanaikainen 1/5 a hulevesitulva (30 min, 0,60 mm/min). 

Taulukko 4. Arvio skenaarion todennäköisyydestä, vaikutuksista ja luotettavuudesta. Skenaario: noin kerran 
sadassa vuodessa esiintyvä tulva ja samanaikainen noin kerran viidessä vuodessa esiintyvä hulevesitulva. 

Arvio todennäköisyydestä 

3 Keskimääräinen Tapahtuu kerran 100 - 500 vuodessa 
    

Vaikutukset ihmisiin 

Kuolleet lkm 0 0 henkilöä 

Loukkaantuneet lkm 0 0 henkilöä 

Evakuoidut lkm X Ei voida arvioida 
    

Ympäristövaikutukset 

Saastunut alue km2 X Ei voida arvioida 

Kesto X Ei voida arvioida 
    

Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kpl) 2  3 – 4 kpl 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kesto) 2  1 – 6 päivää 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (%) 2  11 – 30 % 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (kesto) 2  1 – 6 päivää 
    

Taloudelliset vaikutukset 
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Aineelliset vahingot (milj. euroa) 3 10 – 100 milj. euroa 

Keskeytysvahingot (milj. euroa) 3 10 – 100 milj. euroa 
    

Arvion luotettavuus 

3 Korkea 

 

2.2 Vakava kemikaali- tai räjähdysonnettomuus 

Tässä skenaariossa käsitellään vaarallisten kemikaalien varastointiin, kuljetuksiin ja tuotantolaitoksiin 
liittyviä riskejä sekä CBRNE-uhkia. Tuotantolaitoksiin ja vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä 
kemikaalionnettomuuksien riskejä on arvioitu myös kansallisessa riskiarviossa 2015 (SM 2016) ja 
Etelä-Suomen alueellisessa riskiarviossa (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2017). Lisäksi merellisiä 
monialaonnettomuuksia öljy- ja kemikaalionnettomuudet mukaan lukien käsitellään kansallisen 
riskiarvion päivityksessä 2018.  

Skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat 

Erityistä vaaraa aiheuttava kohteet, varsinkin teollisuuslaitokset ja vaarallisten aineiden kuljetuksiin 
liittyvät rautateiden ratapihat, sijaitsevat yleisesti tiheään asutuissa taajamissa tai niiden välittömässä 
läheisyydessä sekä vilkkaiden liikenneväylien varrella. 

Vaarallisten kemikaalien tai räjähteiden valmistuksen, käsittelyn, varastoinnin tai kuljetuksen aikana 
tapahtuvassa onnettomuudessa voi seurata tilanne, joka aiheuttaa huomattavan päästön, tulipalon, 
räjähdyksen tai muun ilmiön. Vaikutus voi rajoittua kohteen välittömään läheisyyteen tai se voi levitä 
laajastikin kohteen ulkopuolelle ja ympäristöön. 

Vaarallisten kemikaalien valmistuksessa, käsittelyssä, varastoinnissa ja kuljetuksessa tapahtuva 
onnettomuus, josta aiheutuu kemikaalipäästö tai tulipalo ja räjähdysvaara, aiheuttaa vähintäänkin 
suojautumistarpeen sisätiloihin tapahtuessaan asutuksen läheisyydessä. Laajavaikutteinen ja vakava 
onnettomuus voi aiheuttaa myös väestön evakuointitarpeen. 

Uhkan kohde 

Tuotantolaitokset: Uudenmaan maakunnan alueella on yhteensä 29 erityistä vaaraa aiheuttavaa 
kohdetta, jotka ovat keskittyneet lähinnä Länsi- ja Itä-Uudenmaan alueelle. Suurimpana yksittäisenä 
kohteena on Pohjoismaiden suurin kemianteollisuuden keskittymä Porvoon Kilpilahdessa. 

Taulukko 5. Uudenmaan alueella sijaitsevat erityistä vaaraa aiheuttavat kohteet pelastustoimen alueittain 2016 
(Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2017). 

Pelastustoimen alue Erityistä vaaraa 
aiheuttavat kohteet  

Toimintaperiaatelaitokset  
(MAPP)  

Yhteensä  

Helsinki 5  7  12  

Itä-Uusimaa  9  5  14  

Länsi-Uusimaa  11  13  24  

Keski-Uusimaa  4  15  19  

Uusimaa yhteensä 29 40 69 

 

Vaarallisten aineiden kuljetukset, maantieliikenne: Uudenmaan alueelle on tyypillistä koko 
maahan verrattuna tiheä maantieverkko ja erittäin suuret liikennemäärät. Vaarallisten aineiden 
kuljetuksissa tapahtuvien onnettomuuksien osuus kaikista tieliikenneonnettomuuksista on varsin 
pieni. Mahdollisten vakavien seuraustensa takia vaarallisten aineiden onnettomuuksiin on kuitenkin 
syytä kiinnittää huomiota erityisesti, jos onnettomuus on mahdollinen taajaman läheisyydessä, 
vilkasliikenteisellä tieosuudella, maantietunnelissa tai pohjavesialueella. 

Tieliikenteen vaarallisten aineiden kuljetusten osalta tyypillinen skenaario on vaarallisia aineita 
kuljettavan rekan suistuminen tieltä tai yhteentörmäys henkilöauton kanssa. Onnettomuudet ovat 
yleensä vahingoiltaan vähäisiä. Yli 90 % vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista tapahtuu 
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eteläisessä Suomessa, jossa tapahtuu myös suurin osa vaarallisten aineiden tiekuljetusten 
onnettomuuksista. Maanteillä kuljetettavista vaarallisista aineista valtaosa on palavia nesteitä (Etelä-
Suomen aluehallintovirasto 2017). 

Rautatieliikenne: Rautateillä kuljetetaan noin 36 miljoonaa tonnia tavaraa vuodessa, mikä vastaa 
noin 28 % koko Suomen vuosittaisesta kokonaistavarankuljetussuoritteesta. Vaarallisia aineita 
kuljetetaan vuosittain yli 5 miljoonaa tonnia. Noin puolet (48 %) raiteilla liikkuvista vaarallisista aineista 
on palavia nesteitä, kuten polttoaineita ja alkoholia. Palavien nesteiden jälkeen suurimmat vaarallisten 
aineiden luokat ovat kaasut (19 %), syövyttävät aineet (19 %) sekä luokkaan muut vaaralliset aineet 
ja esineet kuuluvat aineet (13 %). VAK-liikenteestä noin neljännes muodostuu kotimaan kuljetuksista 
(Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2017). 

Välillä Sköldvik–Kerava kulkee valtakunnallisesti erittäin suuria määriä kemikaaleja, erityisesti palavia 
nesteitä ja kaasuja. Vuonna 2015 kulki Sköldvikin ratapihan kautta 1 644 000 tonnia vaarallisia aineita 
(Liikennevirasto 2016 c). 

Koko maan vaarallisten aineiden kuljetuksista suurin osa tehdään Etelä-Suomen alueella, missä 
keskeisimmät kuljetusreitit kulkevat Kouvolan ja Riihimäen kautta Vainikkalan raja-asemalle tai 
Sköldvikin ja Hamina-Kotkan satamiin. Erityisesti Kouvola toimii vaarallisten aineiden 
rautatiekuljetusten solmukohtana. Itäisessä rautatieliikenteessä kuljetetaan eniten kaasuja sekä 
palavia nesteitä, kun taas läntisessä liikenteessä kuljetetaan eniten myrkyllisiä ja hapettavia aineita. 
Transitoliikenne koostuu lähes kokonaan palavista nesteistä (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2017). 

Laivaliikenne: Neste Oyj:n Porvoon satama on tonnimäärältään Suomen suurin. Satamassa on 
seitsemän laivapaikkaa ja se palvelee koko Kilpilahden teollisuusaluetta, sillä raakaöljyn lisäksi 
sataman kautta tuodaan raaka-aineita kemianteollisuudelle. Satamasta lähtee suurin osa 
öljytuotteista kotimaan rannikkovarastoille sekä vientiin. Myös petrokemian tuotteiden vientitoimitukset 
tapahtuvat laivoilla. Satamassa käy noin 1200–1300 laivaa vuodessa. Lastia puretaan ja lastataan 
vuosittain 19–23 miljoonaa tonnia. 

Taulukko 6. Kilpilahden sataman tavaraliikenne 2017 (Liikennevirasto 2018c) 

 Tuonti, tonnia Vienti, tonnia Yhteensä 

2015 10 892 643 6 500 383 17 393 026 

2016 12 635 434 8 903 201 21 538 635 

2017 12 785 691 8 587 419 21 373 110 

 

Vaarallisten kemikaalien tai räjähteiden kuljetusten aikana tapahtuva onnettomuus aiheuttaa 
vastaavalla tavalla henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkoja kuin tuotantolaitoksessakin tapahtuva 
onnettomuus, mutta onnettomuuspaikalla voi olla suuri joukko ihmisiä, onnettomuus voi aiheuttaa 
alueen infrastruktuuriin vakavia vaurioita tai esimerkiksi pilata pohjaveden alueelta. Näihin liikenteessä 
tapahtuviin onnettomuuksiin on vaikeampi varautua ennakolta. 

Varastointi: Suurin yksittäinen kemikaalien varastointialue Uudellamaalla on Kilpilahden 
teollisuusalue Porvoossa (mukaan lukien Sköldvikin ratapiha ja Kilpilahden satama säiliöalueineen), 
lisäksi Uudenmaan alueella on useita ulkomaanliikenteen vienti- ja tuontisatamia (Valko, Vuosaari, 
Länsisatama, Hanko), logistiikka- ja varastoalueita, joissa käsitellään ja varastoidaan vaarallisia 
kemikaaleja. Edellisten lisäksi alueella on räjähteitä valmistavia tuotantolaitoksia sekä räjähteiden 
varastointia. 

Vaarallisten kemikaalien tai räjähteiden valmistuksen, käsittelyn, varastoinnin aikana tapahtuva 
onnettomuus voi aiheuttaa henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkoja paikallisesti kyseisessä 
tuotantolaitoksessa sekä välittömästi alueen ulkopuolella muutaman kilometrin etäisyydelle asti. 
Nämä uhkat on tunnistettu tuotantolaitosten riskiarvioinneissa ja niihin on varauduttu ennalta erilaisin 
suojelutoimenpitein. 

Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset) 

Onnettomuus Kilpilahden teollisuusalueella: Kilpilahden teollisuusalue on Pohjoismaiden suurin 
öljyjalostamo- ja petrokemianteollisuuden kokonaisuus. Kilpilahdessa toimii useita teollisuuslaitoksia, 
jotka käsittelevät, varastoivat sekä vastaanottavat ja lähettävät merkittäviä määriä vaarallisia 
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kemikaaleja. Lisäksi Kilpilahden alueella sijaitsee Nesteen operoima satama sekä VR:n operoima ja 
Liikenneviraston hallinnoima VAK-ratapiha, joiden kautta kulkee merkittävä määrä vaarallisia aineita 
ja joissa näitä voidaan myös väliaikaisesti säilyttää (Raivio ym. 2018). 

Pahin mahdollinen skenaario voisi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa vaarallisia kemikaaleja 
käsittelevässä tuotantolaitoksessa tapahtuvan onnettomuuden seurauksena aiheutuu 
dominovaikutuksena uusi onnettomuus lähellä sijaitsevassa tuotantolaitoksessa (Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto 2017). 

Onnettomuusvaikutukset ympäröiville alueille ovat yleensä haitallisen aineen pitoisuus ilmassa, 
räjähdyksen paineaalto, heitteet (räjähdyksen voimasta lentelevät kappaleet) ja tulipalon lämpösäteily. 
(Raivio ym. 2018) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että laajimmat mahdolliset vaikutukset aiheutuvat teollisuusalueen 
mahdollisista kaasuvuodoista. Sen lisäksi maankäytön suunnittelun kannalta relevantteja skenaarioita 
ovat muovituotantoalueen BLEVEt sekä Kilpilahden VAK-ratapihan BLEVE1. 

Kuvassa 1 kaikki onnettomuusskenaarioiden vaikutusalueet on yhdistetty niin, että suuremmat 
vaikutukset peittävät pienemmät vaikutukset ja vaikutuksista on muodostettu suojavyöhykkeet 
maankäytön linjausten mukaisesti (Raivio ym. 2018). 

Vaarallisten aineiden onnettomuus rautateillä: Etelä-Suomen alueellisen riskiarvion mukaan 
(Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2017) mukaan seurauksiltaan vakavimman vaarallisten aineiden 
kuljetuksessa tapahtuvan onnettomuuden aiheuttaisi todennäköisesti tiheään asutun taajaman tai 
kaupungin keskustan lähettyvillä sijaitsevalla kemikaaliratapihalla tapahtuva onnettomuus. 
Vaikutuksiltaan vakavan onnettomuuden voisi aiheuttaa esimerkiksi palavia nesteitä tai vaarallisia 
kemikaaleja kuljettavien vaunujen suistuminen radalta ja siitä johtuva säiliövuoto. VAK-ratapihalla 
(Sköldvik, Porvoo) todennäköisin onnettomuusskenaario olisi vaihtotöissä tapahtuva kaluston 
suistuminen tai vaihtoehtoisesti ratatöiden yhteydessä tapahtuva kalustoyksiköiden törmäys. 

                                                      
1 BLEVE on lyhenne sanoista boiling liquid expanding vapour explosion. Säiliön revetessä sen sisältö äkillisesti osittain höyrystyy muodostaen 

höyry-pisarapilven eli BLEVEn. Tavallisin syy on tulipalo, joka kuumentaa säiliön vaippaa ja sisältöä (kuuma BLEVE). Myös erilaiset mekaaniset 
syyt, kuten esimerkiksi iskut, särön kasvu tai ylitäyttö paineiseksi voivat aiheuttaa säiliön repeämisen (kylmä BLEVE).  

Kuva 1. Suojavyöhykkeet suuronnettomuuden vaikutusalueella Kilpilahdessa (Raivio ym. 2018). 
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Ratapihalla tapahtuva VAK-junan ja matkustajajunan törmäys: Etelä-Suomen alueellisessa 
riskiarviossa (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2017) on arvioitu ratapihalla tapahtuvan VAK-junan ja 
matkustajajunan törmäysskenaariota. Uudellemaalle sovitettuna kyseinen skenaario voisi toteutua 
seuraavasti: palavia nesteitä ja happoja kuljettava tavarajuna suistuu kiskoilta Keravan keskustan 
ratapihan lähellä. Tavarajunan nopeus on tapahtumahetkellä 80 km/h. Osa junan säiliövaunuista 
suistuu kiskoilta kaatuen viereisen raiteen päälle. 

Samaan aikaan vastakkaisesta suunnasta on saapumassa matkustajajuna, jolle ei ehditä antaa tietoa 
tapahtuneesta onnettomuudesta tai tietoa onnettomuudesta ei vielä edes ole. Matkustajajuna on 
tavarajunan suistumishetkellä niin lähellä, ettei törmäystä matkustajajunan raiteella oleviin, 
kaatuneisiin säiliövaunuihin voida estää. Matkustajajuna törmää tavarajunan säiliövaunuihin ja 
törmäyksen seurauksena säiliövaunuja repeytyy ja vaarallisia ja palavia aineita pääsee vapautu-
maan. Osa vaunuista syttyy tuleen. 

Matkustajajunan osuessa tavarajunan suistuneisiin vaunuihin myös osa matkustajajunan 
matkustajista loukkaantuu vakavasti tai lievästi. Tavarajunan vaunujen osuessa matkustajajunan 
kylkeen tapahtuu lisää useita vakavia loukkaantumisia sekä kuolonuhreja. Matkustajat altistuvat 
vaarallisille aineille ja syttyneelle tulipalolle. Tästä voi seurata lisää, mahdollisesti kymmeniä vakavia 
loukkaantumisia ja kuolonuhreja.  

Matkustajien evakuointi on hankalaa, jolloin altistuminen jatkuu. Onnettomuus vaurioittaa pahasti 
rautatien rakenteita katkaisten liikenteen kokonaan. Samassa yhteydessä rautateiden sähkö- ja 
turvalaitejärjestelmien kaapelointi vaurioituu. Rautateiden vaurioiden korjaaminen kestää useita 
vuorokausia, jonka aikana rautatieliikenne on keskeytynyt. Liikenteen keskeytyminen aiheuttaa suuria 
vaikeuksia ja kerrannaisvaikutuksia koko maan rautatieliikenteeseen. 

Tavarajunan vaarallisten aineiden vuoto ja tulipalo aiheuttavat myrkyllisiä aineita sisältävän päästön. 
Onnettomuuden tapahtuessa päiväsaikaan asutuskeskuksessa oleskelee erittäin runsaasti ihmisiä, 
jotka saattavat altistua myrkyllisten aineiden päästöille. Seurauksena voi olla useita vakavia 
loukkaantumista ja pahimmillaan kuolemantapauksia. 

Onnettomuus voi aiheuttaa myös merkittäviä ympäristövahinkoja, erityisesti ratapihalla ja sen 
lähialueella sekä vesistöjen ja pohjavesialueiden lähistöllä. Kemikaaliratapihalla tapahtuva 
onnettomuus voi pahimmillaan haitata laajasti myös koko maan rautatieliikennettä (Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto 2017). 

CBRNE-uhkat: CBRNE-uhkien ja -tilanteiden mittakaava voi vaihdella hyvinkin paikallisesta, yksilöön 
kohdistetusta (esim. jauhekirjetapaukset), aina massiivisiin suuronnettomuuden kaltaisiin iskuihin asti. 
Tästä johtuen myös tapahtuman vaikutukset vaihtelevat. Yhteistä näille tapahtumille on kuitenkin 
tekijän motiivi vaikuttaa tahallisesti joko järjestelmän toimintaan tai yksilön tai kansanjoukon 
terveyteen ja henkeen. Viranomaisverkon kyky tunnistaa tilanteen laajuus ja vakavuus saattaa poiketa 
rutiininomaisista päivittäisonnettomuuksista.  

Rajapinta vaarallisten aineiden onnettomuuksien kanssa on häilyvä, mutta erona voidaan pitää 
käytetyn aineen vaikeaa tunnistettavuutta, yllättävää kohdetta tai suurta tuhovaikutusta. Myös 
viranomaisiin kohdistuva uhka tulee ottaa vakavasti huomioon. CBRNE-uhkatilanteita johtaa aina 
poliisi, mutta uhkan realisoiduttua johtovastuuseen siirtyy pelastusviranomainen. Tilanteiden 
monimuotoisuus, kompleksisuus ja taustalla oleva mahdollinen rikos, aiheuttavat kuitenkin sen, että 
tilanteita on kyettävä johtamaan tehokkaasti eri viranomaisten yhteistyönä. CBRNE-tilanteet ovatkin 
aina moniviranomaistehtäviä. 

Mahdolliset iskut tai uhkatilanteet voidaan luokitella seuraavasti: 

C: Kemiallisilla aineilla (TIC) tai kemiallisilla aseilla (CWA) toteutettu isku 

Kemiallisilla aineilla tai kemiallisilla aseilla toteutettu isku kohdennettaisiin todennäköisesti sellaiseen 
ympäristöön, jossa sen välittömillä vaikutuksilla saavutettaisiin maksimaalinen tuhovoima (uhriluku). 
Tällaisia tilanteita tai ympäristöjä ovat suuret yleisötapahtumat, kauppakeskukset, liikenteen eri 
terminaalit, uskonnolliset yhteisöt, sekä suuren poliittisen huomion kohteet kuten eduskunta, 
valtioneuvosto, ministeriöt ja lähetystöt. C-aseella tai -aineella toteutettu isku aiheuttaisi sekä suuren 
ihmismäärän altistumisen aineelle, että myös paniikkia ja mahdollisia järjestelmää kuormittavia 
psykosomaattisista oireista kärsiviä potilaita. 

B: Biologisten taudinaiheuttajien käyttäminen iskussa 



Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018   16 (60) 

   

   
 

 
Mahdollisena skenaariona voidaan pitää esimerkiksi kauppakeskuksessa tapahtuvaa biologisten 
taudinaiheuttajan levitystä, jossa suuri joukko ihmisiä altistuisi tappavalle määrälle aerosolimuodossa 
levitettyä toksiinia. Hengitysteiden kautta tapahtuvan altistuksen myötä hyvin pieni määrä toksiinista 
ainetta voi olla ihmiselle kuolettava. Altistuneet ihmiset kokisivat ensimmäisiä oireita vasta 4-8 tunnin 
päästä altistuksestaan. Oireilevina ihmiset joko hakeutuisivat itsenäisesti päivystyspoliklinikoille tai 
terveyskeskuksiin, soittaisivat 112 tai jäisivät kotiin sairastamaan. Myöhemmin oireiden pahentumisen 
myötä kaikki todennäköisesti hakeutuisivat hoidon piiriin. 

Biologisten taudinaiheuttajien (virukset, bakteerit, mikrobit ja toksiinit) käyttäminen iskussa ilmenisi 
esimerkiksi siten, että eri terveydenhuollon pisteisiin hakeutuisi itsenäisesti määrällisesti paljon tai 
oireiltaan vakavasti sairastuneita ihmisiä, tai siten, että uhkauksen seurauksena paljastuisi 
mahdollinen taudinaiheuttajan levitykseen tarkoitettu laite. Todennäköisiä kohteita ovat ns. suljetun 
ympäristön kohteet, erilaiset suurten ihmisjoukkojen kohteet sekä valtionhallinnon eri yksiköt. Myös 
erilaiset huippukokoukset, valtiovierailut tai muuten suuren mediahuomion saavat tilanteet ovat 
todennäköisiä kohteita. 

RN: Likainen pommi 

Tyypillisin ja yleisimmin kuvattu radioaktiivisella aineella toteutettu isku on ns. likainen pommi. Pieni 
määrä radioaktiivista ainetta liitetään räjähdysaineeseen, joka voi olla kooltaan pienikin, ja sen avulla 
radioaktiivinen aine levitetään ympäristöön. Aine saattaa sirpaloitua, höyrystyä tai sekoittua pölynä 
ilmamassaan leviten tuulen mukana laajallekin alueelle laskeutuen myöhemmin maahan ja pinnoille. 
Radioaktiivisen aineen suoria, välittömiä terveysvaikutuksia ei suoranaisesti ole, ellei ainetta pääse 
altistuneen ihmisen kehon sisälle, mutta suuri psykologinen ja ympäristöllinen vaikutus sillä on. 
Radioaktiivisen aineen puoliintumisaika voi olla tunneista satoihin vuosiin, joten aineen leviämisen 
seurauksena syntyy tarve puhdistustoimenpiteille. 

Mahdollisia kohdeympäristöjä ovat esimerkiksi erilaiset yhteisöt kuten koulut, yliopistot, risteilyalukset 
ja yritykset, joissa ruokailu tapahtuu esimerkiksi noutopöytäluontoisesti, tai suoran säteilyn osalta 
teatterit tai liikennevälineet, joissa ihminen (matkustaja/asiakas) pysyy kohtuullisen ajan paikallaan 

E: Räjähteillä uhkaaminen tai niiden käyttäminen laittomiin tarkoituksiin 

Räjähteillä uhkaaminen tai niiden käyttäminen laittomiin tarkoituksiin on tyypillisin CBRNE-tilanteiden 
ilmentymä. Räjähdysaineita voidaan käyttää myös muihin CBRN-aineisiin yhdistäen. Kemiallisten tai 
säteilevien aineiden levitys räjähdysaineen avulla on potentiaalinen uhka. Tämän lisäksi suuren, 
huomioon otettavan uhkan, muodostaa ns. +1 -teoria, jonka tarkoituksena on maksimoida 
viranomaisiin kohdistuva tuhovaikutus. Pienellä houkuttelupanoksella pyritään saamaan kohteeseen 
mahdollisimman paljon toimijoita (pelastus, ensihoito, poliisi) ja sen jälkeen laukaistaan varsinainen 
suurempi panos. Tämä vahingoittaisi viranomaisverkon toimintakykyä huomattavasti ja tilanteen 
hallinta olisi hetken aikaa olematonta.  

Suurimman mahdollisen tuhovaikutuksen räjähteiden käyttö aikaansaisi sellaisessa tilassa, jossa on 
paljon ihmisiä, räjähdyspaineen purkautuminen olisi rajoittunut ja kiinteistön rakenteisiin aiheutuisi 
huomattavia vaurioita. Tällaisia tiloja ovat mm. ostos- ja kauppakeskusten maanalaiset kerrokset, 
koulu- ja yliopistorakennukset, yleisötapahtumat sisällä, sekä esimerkiksi matkustaja-alukset. 

Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen 

Tuotantolaitoksissa on jo lainsäädännönkin perusteella tunnistettu onnettomuustilanteiden uhkat sekä 
vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen. Esimerkiksi Kilpilahden teollisuusalue, joka on valtakunnallisesti 
merkittävä palavien nesteiden ja kemikaalien valmistus- ja varastointialue, on selvityksessään 
kuvannut dominovaikutukset alueen yritysten välillä sekä niiden valtakunnalliset heijastevaikutukset. 
Esimerkiksi polttoaineiden tuotannon keskeytymiseen on varauduttu varmuusvarastoimalla 
polttoaineita. 

Alueen tiestöllä, rautateillä tai satamassa tapahtuva onnettomuus voi aiheuttaa haittaa niin 
Uudenmaan alueelle kuin valtakunnallisesti koko maahan. Erityisesti rautatiellä tai satamassa 
tapahtuva onnettomuus voi aiheuttaa vakavia, pitkäkestoisia häiriöitä koko maan sisäisessä 
liikenteessä ja vaikutukset voivat heijastua myös ulkomaan liikenteeseen.   

Vakava kemikaalionnettomuus sitoo alueen viranomaisten resursseja onnettomuustilanteessa 
välittömästi usean päivän ajaksi ja saattaa kuormittaa terveydenhuollon osalta niin HUS alueen kuin 
naapurisairaanhoitopiirien sairaaloita suuren loukkaantuneiden määrän vuoksi usean viikon ajan.  
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Koko maan rautatieliikenne, Kilpilahteen ja Vuosaaren satamaan suuntautuva tavaraliikenne sekä 
päivittäinen työmatkaliikenne voi häiriintyä pääkaupunkiseudulla usean viikon ajaksi pääradan 
korjaustöiden ajaksi. 

Liikenneviranomaiset joutuvat tekemään tilapäisratkaisuja liikennejärjestelyiden osalta ja tieliikenteen 
kuormittuminen aiheuttaa ruuhkautumista ja mahdollisesti lisäonnettomuuksia pääkaupunkiseudun 
pääväylillä. 

Arvioitu todennäköisyys 

Vaarallisia kemikaaleja valmistavissa, varastoivissa ja käsittelevissä laitoksissa sattuu harvoin 
vaikutuksiltaan laajoja ja vakavia suuronnettomuuksia tai suuronnettomuuden vaaratilanteita. Joka 
vuosi koko maassa tilastoidaan kuitenkin lukuisia pienempiä onnettomuuksia ja vaaratilanteita, joissa 
loukkaantuu tai jopa kuolee ihmisiä tai joissa vaarallisten aineiden vuoto aiheuttaa vaaraa 
ympäristölle. 

Rautateillä tapahtuvat onnettomuudet ovat pääsääntöisesti melko pieniä ja niistä aiheutuu lähinnä 
vain aineellisia vahinkoja. Suuremman onnettomuuden voi aiheuttaa esimerkiksi vaunujen 
suistumisesta aiheutuva säiliövuoto. Viime vuosikymmenten merkittävimmät rautateiden VAK-
onnettomuudet tapahtuivat Haminassa 1989 ja Vainikkalassa 1999. 2000-luvulla tapahtuneissa 
onnettomuuksissa on vältytty vakavilta seurauksilta. Viimeksi vakava onnettomuus oli lähellä vuonna 
2010 Kilpilahdessa, kun raiteelta suistuneet säiliövaunut osuivat kaasuputkeen.  

Erityistä vaaraa aiheuttavassa kohteessa tapahtuva onnettomuus, josta aiheutuu kemikaalipäästö tai 
tulipalo ja räjähdysvaara, aiheuttaa vähintäänkin suojautumistarpeen sisätiloihin tapahtuessaan 
asutuksen läheisyydessä. Laajavaikutteinen ja vakava onnettomuus voi aiheuttaa myös väestön 
evakuointitarpeen. 

Taulukko 7. Arvio skenaarion todennäköisyydestä, vaikutuksista ja luotettavuudesta. Skenaario: ratapihalla 
tapahtuva VAK-junan ja matkustajajunan törmäys. 

Arvio todennäköisyydestä 

3 Keskimääräinen Tapahtuu kerran 100 – 500 vuodessa 
    

Vaikutukset ihmisiin 

Kuolleet lkm 2 6 – 15 henkilöä 

Loukkaantuneet lkm 3 46 – 150 henkilöä 

Evakuoidut lkm 3 201 – 500 henkilöä 
    

Ympäristövaikutukset 

Saastunut alue km2 1 Alle 1 km2 

Kesto 4 6–12 kk 

    

Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kpl) 1 0 – 2 kpl 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kesto) 4 2 – 4 viikkoa 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (%) 2 11 – 30 % 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (kesto) 5 Yli kuukauden 
    

Taloudelliset vaikutukset 

Aineelliset vahingot (milj. euroa) 3 10 – 100 milj. euroa 

Keskeytysvahingot (milj. euroa) 3 10 – 100 milj. euroa 
    

Arvion luotettavuus 

3 Korkea 

 



Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018   18 (60) 

   

   
 

 

2.3 Vakava lentoliikenteen onnettomuus 

Tässä skenaariossa on arvioitu vakavan lentoliikenteen onnettomuuden riskiä erityisesti liittyen 
Helsinki-Vantaan lentokenttään ja sen lähialueisiin etenkin kiitoteiden laskeutumis- ja 
noususektoreilla. Vakavan lentoliikenteen onnettomuuden riskiä on arvioitu myös kansallisessa 
riskiarviossa 2015 (SM 2016) ja Etelä-Suomen alueellisessa riskiarviossa (Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto 2017). 

Vaikka jäljempänä esitetyn mukaan valtaosa onnettomuuksista sijoittuu lentokentille ja niiden 
läheisyyteen, on syytä lisäksi huomioida Uudenmaan ja Etelä-Suomen ylittävä idän ja lännen välinen 
lentoliikenne, jossa hyödynnetään laajarunkoisia matkustajakoneita. Tämä muodostaa Uudenmaan 
alueesta potentiaalisen tapahtumapaikan vakavalle lentoliikenteen onnettomuudelle, vaikka tilastojen 
mukaan todennäköisyys tämänkaltaiselle kesken lennon tapahtuvalle lentoliikenteen onnettomuudelle 
on huomattavasti Helsinki-Vantaan lentokentän liikennöintiin liittyvää onnettomuutta pienempi.  

Helsinki-Vantaan lentoasema sijaitsee Vantaan kaupungin alueella ja pohjoiselta osin myös Tuusulan 
kunnan alueella. Lento-onnettomuuden riskialueita ovat nousu- ja laskusuunnat myös Espoon, 
Helsingin, Nurmijärven, Keravan ja Tuusulan alueilla. Kiitoteiden käyttöastetilaston (2007–2011) 
perusteella 41 % laskeutumisista tapahtuu kiitotielle 15 (Nurmijärven suunnalta) ja 64% 
lentoonlähdöistä tapahtuu kiitotieltä 22R (Nuuksion suuntaan).  Vuoden 2016 aikana Helsinki-Vantaan 
lentoasemalta tehtiin 165 430 lento-operaatiota (lentoonlähdöt + laskeutumiset). Vuoteen 2025 
ulottuvassa ennusteessa operaatioiden määrän arvioidaan olevan 335 800 operaatiota vuodessa, 
joka vastaa noin 103 % lisäystä lento-operaatioiden volyymiin nykypäivään verrattuna. Finavian 
(2017) mukaan vuonna 2016 Helsinki-Vantaan matkustajamäärä nousi ennätykseensä, 
matkustajamäärän kasvaessa yli 17 miljoonaan. Ennusteen mukaan kokonaismatkustaja määrä 
nousee 25 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä. (Ekman 2013 & 2016; Finavia 2017) 

Skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat 

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n vuoden 2017 tilaston perusteella lento-onnettomuuden 
tapahtumatiheys maailmanlaajuisesti on noin 2,4 onnettomuutta miljoonaa lentoa kohden. 
Euroopassa vastaava luku on noin 1,4 onnettomuutta miljoonaa lentoa kohden. Euroopan 
onnettomuustilastoon lasketaan ICAO:n aluejaon mukaisesti myös Venäjällä tapahtuneet lento-
onnettomuudet. (ICAO 2018) 

EASA:n (European Aviation Safety Agency) tilastojen mukaan vuosi 2017 oli 
matkustajalentoliikenteen tähänastisesti turvallisin vuosi, jonka kuluessa ei ilmennyt yhtään 
kuolonuhreja vaatinutta onnettomuutta. Ko. vuonna sellaisia onnettomuuksia, jotka eivät vaatineet 
kuolonuhreja, tapahtui 15 ja vakavia läheltä piti -tilanteita 99. Vuodesta 2007 vuoteen 2016 on 
kumulatiivisesti tilastoitu yhdeksän kuolonuhreja vaatinutta onnettomuutta, 235 muuta onnettomuutta 
sekä 792 vakavaa läheltä piti -tilannetta. Vakavia loukkaantumisia vuonna 2017 ilmeni kymmenen, 
kun niitä 2007–2016 välisellä jaksolla tapahtui 111. Kuolonuhrien kokonaismäärä mainitulla 
tarkastelujaksolla oli 664. Vuosien 2007–2016 aikana kuolonuhreja vaatineiden onnettomuuksien 
keskiarvo oli 0,9 miljoona lentoa kohden. (EASA 2018) 

Finavian vuoden 2016 vastuullisuusraportin mukaan Suomen lentoturvallisuus on erinomaisella 
tasolla. Raportin mukaisesti keskeisin lentoturvallisuuden mittari on turvallisuusindeksi, johon 
vaikuttavat luokitellut ja analysoidut poikkeamaraportit. Finavian toimista johtuvia, EU-asetuksen 
mukaisia vaaratilanteita raportoitiin vuonna 2013 2 kpl ja vuosina 2014–2016 0 kpl. Finavian 
toiminnasta tai sen myötävaikutuksesta johtuvia porrasalituksia tapahtui vuosina 2013–2016 24–31 
kpl vuosittain ja kiitotiepoikkeamia 11–30 kpl vuosittain. Porrastusalituksilla tarkoitetaan tapauksia, 
joissa lennonjohdon toiminta on aiheuttanut määrätyn porrastusminimin alituksen ilma-alusten välillä, 
ilma-alusten ja maaston välillä tai ilma-alusten ja rajoittavan ilmatilan osan välillä. Kiitotiepoikkeamalla 
tarkoitetaan tilannetta, jossa ilma-alus, ajoneuvo tai henkilö on kiitotiellä tai sen suoja-alueella luvatta 
tai muuten virheellisesti (Finavia 2015 & 2017). Porrasalitusten trendissä on tarkastelujaksolla 
vallinnut voimakas vuosittainen vaihtelu, alitusten ollessa kuitenkin luonteeltaan hallittuja tilanteita, 
joista ei aiheutunut vakavia vaaratilanteita. Kiitotiepoikkeamien trendi oli pitkäaikaiseen trendiin 
nähden kasvava vuonna 2016, mutta Finavian mukaan ko. loukkausten luonne on ollut 
pääsääntöisesti hyvin hallittu, eikä poikkeamista ole seurannut vakavia vaaratilanteita.   

Lento-onnettomuuden riskiä Helsinki-Vantaan lentoaseman osalta pienentää se, että lentoasemalle 
operoi ainoastaan tunnettuja Euroopan unionin hyväksymiä lentoyhtiötä. Vakavan, yli 10 henkilön 
loukkaantumiseen johtavan onnettomuuden riski on erittäin pieni. Kansainvälisen lento-
onnettomuusaineiston perusteella ainoastaan vain noin joka kymmenes onnettomuus johtaa 10 tai 
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useamman henkilön loukkaantumiseen. Näistä onnettomuuksista noin 72 % tapahtuu lentoasemalla 
tai sen lähialueilla (lennonvaiheet lentoonlähtö, lähestyminen, laskeutuminen, rullaus ja paikoitus). 
Henkilövahingoiltaan tuhoisimmat onnettomuudet tapahtuvat lähestymisen aikana, näissä 
onnettomuuksissa menehtyy tai loukkaantuu keskimäärin noin 80 % koneessa olijoista (Ekman 2013 
& 2016; Ekman & Debacker 2018). 

Vuoden 2015 kansallisessa riskienarvioinnissa (SM 2016) esitetyn mukaisesti ilmailussa on 
tunnistettu kuusi erilaista onnettomuustyyppiä, niiden pääasiallisen taustasyyn mukaan: 

Kiitotiepoikkeamat (RI, Runway incursion): kiitotiepoikkeamalla tarkoitetaan tilannetta, jossa ilma-alus, 
ajoneuvo tai henkilö on kiitotiellä tai sen suoja-alueella luvatta tai muuten virheellisesti.  

Kiitotieltä suistuminen (RE, Runway excursion): kiitotieltä suistumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa 
ilma-alus suistuu käytettävältä kiitotieltä lentoonlähdön tai laskun aikana.  

Yhteentörmäykset ja läheltä piti -tilanteet ilmassa (MAC, Mid-air collision): yhteentörmäyksellä  
tarkoitetaan tilannetta, jossa ilmassa olevat ilma-alukset törmäävät toisiinsa.  

Yhteentörmäys rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä (GCOL, Ground collision): yhteentörmäyksellä 
rullattaessa kiitotielle/kiitotieltä tarkoitetaan tilannetta, jossa ilma-alus törmää toiseen ilma-alukseen, 
ajoneuvoon, henkilöön, eläimeen, rakenteeseen, rakennukseen tai muuhun esteeseen liikkuessaan 
omalla voimallaan.  

Ohjattavissa olevan ilma-aluksen törmäys maastoon ja vastaavat vaaratilanteet (CFIT, Controlled 
flight into or towards terrain): CFIT-tilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa ohjaajan hallinnassa oleva 
lentokelpoinen ilma-alus tahattomasti törmää maahan, veteen tai esteeseen 

Ilma-aluksen hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I, Loss of control in flight): ilma-aluksen hallinnan 
menetyksellä lennon aikana tarkoitetaan tilannetta, jossa ilmassa olevan ilma-aluksen hallinta 
menetetään. 

Uhkan kohde 

Maailmanlaajuisesti tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella tehtyjen analyysien mukaan 
kiitotieturvallisuudessa on eniten parannettavaa. Yli puolet onnettomuuksista sijoittuu tilastoinnin 
mukaan kiitotielle tai lentokenttäalueelle. On kuitenkin huomattava, että eri tyyppisissä tilanteissa 
onnettomuuksien tyypillinen lopputulema vaihtelee merkittävästi. Kiitotiellä tapahtuvissa 
onnettomuuksissa matkustajien selviämisprosentti on yli 90, kun taas CFIT ja LOC-I – luokkien 
onnettomuuksissa henkilö- vahingot ovat jotakuinkin väistämättömiä. Tilastojen mukaan vuosina 
2009–2013 ilmassa tapahtuneissa, hallinnan menetyksestä (LOC-I) johtuvissa onnettomuuksissa vain 
5 %:ssa on selvitty ilman kuolonuhreja (Ekman & Debacker 2018; SM 2016). 

Kuvatun kaltaisessa skenaariossa uhka kohdistuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle sekä kiitoteiden 
nousuunlähtö- ja laskeutumissektoreille. Ensisijaisesti lentoliikenteen suuronnettomuuden uhka 
kohdistuu matkustajien henkeen ja terveyteen ja toissijaisesti lentoliikenteen häiriöttömyyteen, sekä 
maahansyöksyn aiheuttamiin lentokalustolle ja lentokentän infrastruktuurille tai muulle 
infrastruktuurille mahdollisesti aiheutuneisiin vahinkoihin.  

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (Vnp 857/2013) ilmenevät mahdollisen maahansyöksyn 
aiheuttamina lentoliikenteen ja siihen liittyvän logistiikan mahdollisina lyhytaikaisina häiriöinä. 
Maahansyöksyn kohdentumisesta riippuen häiriöitä saattaa esiintyä alueellisesti tai paikallisesti myös 
tieto- ja viestintäjärjestelmien, -verkkojen ja palvelujen häiriöinä, energiantuotannon ja jakelun 
häiriöinä ja / tai vesihuollon häiriöinä, mikäli lentokone syöksyy kriittisen infrastruktuurin kannalta 
keskeiseen pisteeseen. On kuitenkin syytä huomata, että jäljempänä esitetyt mahdollisuudet häiriöihin 
pysynevät vaikutuksiltaan pieninä ja todennäköisyys sille, että maahansyöksy kohdistuu alueellisesti 
merkittävänä pidettävään kohteeseen, on erittäin pieni. Elintärkeistä toiminnoista (YTS 2017) uhka 
kohdistunee lähinnä henkiseen kriisinkestävyyteen, etenkin onnettomuuteen joutuneiden ja heidän 
läheistensä osalta. Uudenmaan alueen kriittisistä toiminnoista skenaarion mukainen lento-
onnettomuus vaikuttaa ensisijaisesti Helsinki-Vantaan lentokenttätoimintaan ja liikennöintiin. 

Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset) 

Vakavaan lentoliikenteen onnettomuuteen liittyvä skenaario on kuvattu samankaltaisena 
kansallisessa riskiarviossa (SM 2016) sekä Etelä-Suomen alueellisessa riskiarviossa (Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto 2017): 



Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018   20 (60) 

   

   
 

 
”Matkustajalentokoneeseen kohdistuva lento-onnettomuus aiheuttaa lähes aina vähintään 
kymmeniä ja pahimmassa tapauksessa useita satoja kuolemia tai vaikeita vammautumisia. 
Pahin Suomessa kuviteltavissa oleva onnettomuusskenaario on Helsinki-Vantaalla isolle 
matkustajalentokoneelle tapahtuva onnettomuus. Syinä onnettomuuteen voisivat olla 
törmääminen toiseen ilma-alukseen tai ajoneuvoon kiitotiellä, maahansyöksy tai kiitotieltä 
suistuminen. Näistä syytekijöistä todennäköisin olisi ilma-alusten tai ilma-aluksen ja ajoneuvon 
törmäys kiitotiellä. Skenaariossa kuolisi tai vammautuisi vaikeasti satoja henkilöitä.  

Helsinki-Vantaalla ei ole tapahtunut matkustajalentokoneille merkittäviä onnettomuuksia, 
mutta erilaisia vaaratilanteita kuitenkin tapahtuu vuosittain. Pahin esitettyyn skenaarioon 
liittyvä vaaratilanne tapahtui vuonna 1990 jolloin Finnairin matkustajalentokone törmäsi 
kiitotiellä olleeseen huoltoautoon, mutta pysyi kuitenkin kiitotiellä. Vastaavia erilaisia 
ajoneuvojen ja ilma-alusten luvattomia kiitotielle menoja tapahtuu vuosittain lukuisia. 
Suomessa operoi runsaasti ulkomaisia lentoyhtiöitä. Lisäksi myös kotimaisten lentoyhtiöiden 
matkustajissa on usein suuri määrä ulkomaalaisia henkilöitä. Onnettomuudella olisi täten 
merkittävä vaikutus myös Suomen rajojen ulkopuolelle ja se tulisi herättämään erittäin laajaa 
kansainvälistä huomiota.”  

Kansallisen riskiarvion (SM 2016) mukaisessa skenaariossa taustaolettama on, että 
matkustajalentokoneen lento-onnettomuus aiheuttaa lähes aina vähintään kymmeniä ja pahimmassa 
tapauksessa useita satoja kuolemia tai vaikeita vammautumisia. Maailmanlaajuisen tilastoinnin 
mukaan kaikista lento-onnettomuuksista kuitenkin 81 % on sellaisia, että kaikki koneessa olijat 
selviytyvät hengissä. Lento-onnettomuuksissa, joissa loukkaantui 10 tai enemmän ihmistä, 
keskimääräinen menehtymisprosentti oli ainoastaan noin 15 ja loukkaantumisprosentti noin 50. 
Tilastojen perusteella valtaosa matkustajakoneille tapahtuneista onnettomuuksista on lieviä, joissa 
menehtyneiden määrä on pieni tai olematon. Onnettomuudet joiden seurauksena suuri määrä 
koneessa olijoista loukkaantuu tai menehtyy, ovat mahdollisia ja riski tällaiseen tapahtumaan on 
olemassa, mutta se on todennäköisyydeltään erittäin pieni. Helsinki-Vantaan kiitotie- ja 
lentokenttäalueen lisäksi on syytä huomioida uhkakuvana myös Etelä-Suomen ylilentoliikenne, jonka 
myötä koko Etelä-Suomi on potentiaalista lento-onnettomuusaluetta (ICAO 2018; Ekman 2013 & 
2018). 

Aiemmin esitetyn mukaan kiitotieturvallisuudessa on eniten parannettavaa. Helsinki-Vantaan 
lentokentällä on tapahtunut kuluvana vuonna (2018) jo kaksi Onnettomuustutkintakeskuksen 
tutkintaan päätyneitä vakavaksi vaaratilanteeksi luokiteltavaa kiitotiepoikkeamaa (OTKES 2018a). 
Tässä skenaariossa arvioitava onnettomuustapahtuma perustuu kiitotiepoikkeamaan, jossa 
tapahtuman seuraukset ovat kansallisen riskiarvion skenaariota lievemmät, mutta vastaavasti 
tapahtuman todennäköisyys on kansallisen riskiarvion skenaariota suurempi. Kiitotiepoikkeamien 
aiheuttamien onnettomuuksien seurausten vakavuus saattaa vaihdella merkittävästikin, tilanteesta 
riippuen. Mikäli kiitotiepoikkeama johtaa kahden matkustajalentokoneen yhteentörmäykseen, ovat 
uhrien korkeamman määrän lisäksi myös muut seuraukset ja vaikutukset laajempia ja 
pitkäkestoisempia, kuin esimerkiksi matkustajakoneen ja lentokentän huoltokalustoon kuuluvan 
ajoneuvon yhteentörmäyksessä. 

Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen 

Vakava lentoliikenteen onnettomuus vaikuttaisi toteutuessaan Uudenmaan alueen kriittisistä 
toiminnoista ensisijaisesti Helsinki-Vantaan lentokenttätoimintaan ja sen mahdollistamaan 
liikennöintiin vähintäänkin pelastus- ja raivaustoimintaan liittyvien operaatioiden ajan. 
Pelastustoiminnan osalta kesto on arviolta 8–12 tuntia, kun se raivauksen ja onnettomuustutkinnan 
osalta voi viedä vuorokausia. Häiriön kestoa arvioitaessa on huomioitava, että lentoliikennetoimintaa 
pyrittäisiin todennäköisesti jatkamaan muilta kuin välittömästi onnettomuuteen liittyviltä kiitoteiltä 
mahdollisimman nopeasti. Lentoliikenteen mahdollinen määräaikainen keskeytys ja/tai muutokset 
aiheuttaisivat seurannaisvaikutuksia myös Suomen ulkopuolelta tulevaan ja sinne lähtevään 
liikenteeseen. Nämä seurannaisvaikutukset lento- ja matkustusreittien muutoksineen kestäisivät 
useamman vuorokauden ajan. 

Vakava lentoliikenteen onnettomuus sitoisi akuutin tilanteen ajaksi merkittävän osan pelastustoimen 
resursseja. Tämä aiheuttaisi tarvetta paikata päivittäisvalmiuteen muodostuvaa resurssipulaa 
sopimuspalokuntien ja/tai naapurialueiden yksiköillä. Vakava onnettomuus kuormittaisi akuutisti ja 
laajalti myös Uudenmaan alueen terveydenhuollon järjestelmää sekä sitoisi kriisityön resursseja 
kunnissa jopa vuosiksi. Kuvatun kaltaisessa lento-onnettomuustilanteessa ei Uudenmaan alueellisen 
riskianalyysin mukaisen evakuoitavan määritelmän mukaan tule evakuoitavia, vaan 
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onnettomuuskoneessa olevat matkustajat ja lentohenkilökunta lukeutuvat joko menehtyneisiin, 
loukkaantuneisiin tai muutoin koneesta pelastettaviin. 

Arvioitu todennäköisyys 

Taulukko 8. Arvio skenaarion todennäköisyydestä, vaikutuksista ja luotettavuudesta. Skenaario: Helsinki-
Vantaan lentoaseman kiitotiellä tapahtuva matkustajakoneen ja ajoneuvon yhteentörmäys. 

Arvio todennäköisyydestä 

4 Korkea Tapahtuu kerran 10 – 100 vuodessa 
    

Vaikutukset ihmisiin 

Kuolleet lkm 3 16 – 50 henkilöä 

Loukkaantuneet lkm 3 46 – 150 henkilöä 

Evakuoidut lkm 0 0 henkilöä 
    

Ympäristövaikutukset 

Saastunut alue km2 1 Alle 1 km2 

Kesto 2 Alle kuukausi 

    

Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kpl) 1 0 – 2 kpl 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kesto) 2 1 – 6 päivää 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (%) 1 1 – 10 % 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (kesto) 2 1 – 6 päivää 
    

Taloudelliset vaikutukset 

Aineelliset vahingot (milj. euroa) 4 100 – 500 milj. euroa 

Keskeytysvahingot (milj. euroa) 2 1 – 10 milj. euroa 
    

Arvion luotettavuus 

2 Keskimääräinen 

 

2.4 Vakava raideliikenteen onnettomuus 

Tässä skenaariossa käsitellään raideliikenteen onnettomuuksia erityisesti matkustajaliikenteen ja 
henkilövahinkoriskien näkökulmasta. Skenaarion tarkastelussa huomioidaan suuria henkilövahinkoja 
aiheuttavien onnettomuuksien lisäksi onnettomuudet, jotka ovat pelastustoiminnan kannalta 
poikkeuksellisia tai haastavia tilanteita, vaikkei niissä aiheutuisikaan suuria henkilövahinkoja. Tällaisia 
tilanteita voivat olla esimerkiksi metrotunneleissa tai maanalaisilla metroasemilla tapahtuvat 
onnettomuudet sekä suistumisonnettomuudet sillalta. 

Lisäksi onnettomuusskenaarion erityispiirteenä on huomioitu moniviranomaistilanne, joka edellyttää 
pelastustoiminnan johtajalta onnettomuuden yleisjohtamista ja viranomaisten yhteistä tilannekuvaa. 

Skenaariossa keskitytään pääsääntöisesti rautatie- ja metroliikenteen onnettomuuksiin. Lisäksi 
huomioidaan pääkaupunkiseudun tuleva pikaraitioliikenne (Raide-Jokeri). Raide-Jokeri on 
nopeudeltaan vastaava kuin paikallisjuna, mutta kulkiessaan muun liikenteen tuntumassa nopeus 
laskee taajamanopeuteen. Raitiotieliikenne jätetään tarkastelun ulkopuolelle hitaampien 
kulkunopeuksien vuoksi. 

Vakavan raideliikenteen onnettomuuden skenaariossa tarkastelun ulkopuolelle jätetään vaarallisten 
aineiden rautatiekuljetusten ja VAK-ratapihojen onnettomuusriskit, jotka on otettu huomioon 
skenaarion Vakava kemikaali- tai räjähdeonnettomuus yhteydessä. Näissä riskeissä yhteisenä 
keskeisenä näkökulmana ovat erityisesti kemikaaleista ja vaarallisista aineista aiheutuvat 
seurausvaikutukset. Vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa tapahtuvaa onnettomuuden riskiä on 
käsitelty alueellisesti myös Etelä-Suomen alueellisessa riskiarviossa (Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto 2017) ja lisäksi kansallisessa riskiarviossa 2015 (SM 2016). 
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Skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat 

Raideliikenteen onnettomuusriskien kannalta Uudenmaan erityispiirteitä ovat muun muassa suuret 
matkustajamäärät, pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen painottuminen metro- ja 
rautatieliikenteeseen, tiheä raideliikenneverkosto, raideliikenteen sijoittuminen tiheään asutun alueen 
keskelle sekä kauppakeskusten ja asuinrakentamisen keskittäminen radan varteen ja asemien 
välittömään läheisyyteen. Erityisesti metroasemien päälle rakennetut kauppakeskukset ja 
asuinrakennukset ja maanalaiset metrotunnelit ovat Uudenmaan raideliikenneverkoston 
erityispiirteitä. 

Uudenmaan alueella mahdollinen onnettomuuspaikka on muuhun Suomeen verrattuna kuitenkin 
pelastustoimen näkökulmasta suhteellisen nopeasti saavutettavissa kattavan pelastustoimen 
asemaverkoston ja lyhyempien maantieteellisten etäisyyksien vuoksi. 

Uudenmaan alueella rautateiden matkustajaliikenne painottuu pääkaupunkiseudun lähiliikenteeseen. 
Pääkaupunkiseudulla raideliikenne on kasvanut ja kasvaa edelleen lähivuosien aikana, kun 
metroliikenne laajenee metroradan valmistuessa Espoon Kivenlahteen saakka. Lisäksi Kehäradan 
käyttöönotto on lisännyt pääkaupunkiseudun poikittaista raideliikennettä. Myös Espoon Keilaniemen 
ja Helsingin Itäkeskuksen välille rakenteilla oleva pikaraitiotie Raide-Jokeri lisää raideliikennettä 
Uudellamaalla. 

Uhkan kohde 

Vakavat raideliikenneonnettomuudet olisivat seurauksiltaan todennäköisesti vakavimmat ruuhka-
aikana vilkkaasti liikennöidyllä rataosuudella. Uhkan kohteena on pääkaupunkiseudun lähiliikenteen 
verkosto rautatiellä ja metroradalla. Ruuhka-aikana matkustajamäärät sekä junissa että asemilla ovat 
suurempia, jolloin myös mahdollisen onnettomuuden sattuessa henkilövahinkojen lukumäärä voi olla 
suurempi. Myös kerrannaisvaikutukset julkisen liikenteen korvaaville järjestelyille ja 
maantieliikenteelle ovat huomattavat matkustajamääristä johtuen. 

Maanalaisessa tunnelissa tai kauppakeskusten ja asuinrakennuksen välittömässä läheisyydessä 
tapahtuessaan onnettomuuden olosuhteet olisivat pelastustoiminnan kannalta haastavat muun 
muassa suuren ihmismäärän ja onnettomuuspaikan mahdollisesti vaikean saavutettavuuden vuoksi. 

Rautatieliikenteen osalta erityisesti vartioimattomat tasoristeykset ovat mahdollinen uhkan kohde, 
etenkin huonoissa sääolosuhteissa ja näkyvyyden ollessa heikko. Valvomattomia tasoristeyksiä on 
Uudenmaan alueella erityisesti Hanko–Hyvinkää ja Lahti–Loviisa -rataosuuksilla. 
Raideliikenneonnettomuuksissa kuolleet ovat pääasiassa junan alle jääneitä ja 
tasoristeysonnettomuuksia on tapahtunut suhteellisen vähän. Uudellamaalla tapahtuneista 
tasoristeysonnettomuuksista vakavin on neljä kuolonuhria vaatinut Raaseporin 
tasoristeysonnettomuus vuonna 2017 (OTKES 2018b). 

Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset) 

Mahdollisia raideliikenneonnettomuuden toteutumistapoja ovat erilaiset suistumis-, törmäys-, ja 
tasoristeysonnettomuudet. Myös tahalliset vahingonteot rataverkostoon sekä teknisten laitteiden 
vioittumiset ja tahallinen vahingoittaminen ovat mahdollisia onnettomuuden aiheuttajia. 
Todennäköisimpänä skenaariona voidaan pitää laitevikaantumisten ja ihmisen toiminnan aiheuttamia 
yhteisvaikutuksia. 

Rautatieliikenteessä junien törmääminen on epätodennäköistä, sillä se vaatisi usean 
liikenteenohjausjärjestelmän pettämistä. Tekniikan vikaantumisen ja kuljettajan piittaamattoman 
ajotavan (esimerkiksi ylinopeus vaihdealueella) yhteisvaikutuksesta junan suistuminen tai 
törmäämisen toiseen junaan voisi olla mahdollinen. Lisäksi tasoristeyksen turvatekniikan, puomien ja 
valojen pettäminen voisi johtaa mahdolliseen kohtaamisonnettomuuteen. 

Uudenmaan erityispiirteiden kannalta tässä yhteydessä on arvioitu tarkemmin metron 
suistumisonnettomuutta maanalaisen aseman läheisyydessä. Onnettomuus olisi seurauksiltaan 
vakava ja pelastustoiminnan kannalta haastava tilanne. 
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Onnettomuuden sattuessa aamun työmatkaliikenteen ruuhkahuipun aikaan kahden vaunuparin 
metrojunassa voi olla yli 500 matkustajaa2. Suistumisen todennäköinen syy olisi jokin ulkopuolinen 
tekijä, kuten ilkivaltainen este ajoradalla tai teknisen vian, esimerkiksi asetinlaitteen vikaantumisen ja 
kuljettajan virheellisen toiminnan aiheuttama yhteisvaikutus. Mahdollisia loukkaantuneita olisi useita 
kymmeniä. Metrojunan vaunut sekä raide vahingoittuisivat, minkä lisäksi myös tunnelissa olevat 
suurjännitekaapelit voisivat vahingoittua suistumisen seurauksena. 

Onnettomuus voi sattua esimerkiksi kauppakeskusrakennuksen alapuolella sijaitsevan metroaseman 
läheisyydessä, jossa on kauppakeskuksen lisäksi esimerkiksi asuntoja, autojen liityntäpysäköinti sekä 
bussiterminaali. Metroasemalla olevien matkustajien lisäksi aseman välittömässä läheisyydessä voi 
kulkea tuhansia ihmisiä. Metrojunien vuoroväli on ruuhka-aikana 2,5 minuuttia, mikä tarkoittaa, että 
asemien välillä voi olla useampi juna yhtä aikaa. 

Onnettomuuden seurauksena muu metroliikenne jouduttaisiin pysäyttämään. Ennen 
pelastustoiminnan aloittamista on huomioitava yhteydet Metro-valvomoon sekä varmistettava rata-
alueen jännitteettömyys ja maadoitus, mikä osaltaan voi hidastaa pelastustoiminnan aloittamista. 
Onnettomuuspaikan saavutettavuutta, matkustajien siirtymistä sekä potilaiden siirtämistä 
onnettomuusalueelta voi hankaloittaa kulkeminen tunnelialueella sekä ruuhkautuneen metroaseman 
tyhjentäminen matkustajista. Tilanne olisi tilannekuvan ylläpitämisen ja yleisjohtamisen kannalta 
vaativa moniviranomaistilanne. 

Metron kulkua valvotaan teknisesti, joten radan vaurioittaminen tahallisesti on vaikeaa. Junaliikenteen 
radan vaurioittaminen tahallisesti on helpompaa taajamien ulkopuolella. Tahallisesti aiheutetut 
onnettomuudet (suistaminen, räjähdys, tulipalo) olisivat toteutuessaan seurauksiltaan vakavimmat 
erityisesti asema-alueella, tunnelissa tai sillalla. Metrojunan syttyminen on epätodennäköistä mutta 
mahdollista. Matkustajien evakuointi olisi haastavaa erityisesti tunnelista sekä maanalaisilta 
metroasemilta matkustajamäärien ollessa suuria. 

Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen 

Raideliikenneonnettomuus (pl. vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuudet) on toteutuessaan 
paikallinen, mutta vian korjausajan ollessa pitkä onnettomuuden vaikutukset voivat olla laaja-alaiset. 
Vakavan raideliikenneonnettomuuden seurauksena aiheutuu lyhytaikaista kuormitusta 
pelastustoiminnan resursseille. Lisäksi mahdollinen suuri uhriluku kuormittaa sairaaloita ja 
terveydenhuollon järjestelmiä. Vaikutukset infrastruktuurille ja erityisesti raideverkostoon riippuvat 
vahingon suuruudesta ja voivat mahdollisesti aiheuttaa pidempikestoisia korjaustoimenpiteitä. 

Vakavan raideliikenneonnettomuuden kerrannaisvaikutukset liittyvät suurelta osin korvaaviin 
liikennejärjestelyihin. Suurten matkustajamäärien siirtyessä korvaavilla joukkoliikennejärjestelyillä 
sekä omilla ajoneuvoillaan maantieliikenteeseen, seuraukset näkyvät ruuhkien lisääntymisenä 
erityisesti pääliikenneväylillä. Seurauksena voi liikennemäärien kasvun vuoksi aiheutua myös 
maantieliikenneonnettomuuksia. 

Metroliikenteen vikaantuessa kerrannaisvaikutuksena aiheutuu kovia haasteita joukkoliikenteelle 
korvaavien liikennejärjestelyjen muodossa. Kerrannaisvaikutukset ovat laajat ja pitkäkestoiset, mikäli 
metron rataosuudelle aiheutuu pitkäkestoisia korjaustoimenpiteitä tai samalla kertaa aiheutuu 
vahinkoa suurelle määrälle metrovaunukalustoa. Uudenmaan alueen suurista matkustajamääristä 
johtuen korvaavien joukkoliikennejärjestelyiden käyttöönottaminen ja raideliikenteen korvaaminen 
esimerkiksi linja-autoliikenteellä vaatii mittavia resursseja ja järjestelyitä. 

Arvioitu todennäköisyys 

Taulukko 9. Arvio skenaarion todennäköisyydestä, vaikutuksista ja luotettavuudesta. Skenaario: Metron 
suistuminen maanalaisen aseman läheisyydessä. 

 Arvio todennäköisyydestä 

4 Korkea Tapahtuu kerran 10 – 100 vuodessa 
    

Vaikutukset ihmisiin 

                                                      
1) HSL-liikenteen joukkoliikenteen suunnitteluohjeen 31.1.2012 mukaan metrojunien suurin suunnittelussa sallittu tunnin 

keskimääräinen matkustajamäärä on 288 matkustajaa/vaunupari eli 576 matkustajaa/kahden vaunuparin metrojuna. Tällöin 
seisovien matkustajien määrä on enintään 3 hlö/lattia-m2 ja seisovien matkustajien osuus on enintään 55 %. 
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Kuolleet lkm 2 6 – 15 henkilöä 

Loukkaantuneet lkm 3 46 – 150 henkilöä 

Evakuoidut lkm 0 0 henkilöä 
    

Ympäristövaikutukset 

Saastunut alue km2 1 Alle 1 km2 

Kesto 1 Alle viikko 

    

Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kpl) 1 0 – 2 kpl 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kesto) 4 2 – 4 viikkoa 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (%) 2 11 – 30 % 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (kesto) 5 Yli kuukauden 
    

Taloudelliset vaikutukset 

Aineelliset vahingot (milj. euroa) 3 10 – 100 milj. euroa 

Keskeytysvahingot (milj. euroa) 3 10 – 100 milj. euroa 
    

Arvion luotettavuus 

3 Korkea 

 
2.5 Vakava maantieliikenteen onnettomuus 

Tässä skenaariossa käsitellään maantieliikenteen onnettomuuksia erityisesti henkilövahinkoriskin 
näkökulmasta. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä onnettomuusriskejä käsitellään skenaarion 
vakava kemikaali- tai räjähdysonnettomuus yhteydessä. Lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuksissa 
tapahtuvan tieliikenneonnettomuuden riskiä on käsitelty alueellisesti Etelä-Suomen alueellisessa 
riskiarviossa (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2017). 

Vakavana maantieliikenteen onnettomuutena voidaan pitää myös pelastustoiminnan kannalta 
poikkeuksellisia tai haastavia tilanteita, vaikkei niissä aiheutuisikaan suuria henkilövahinkoja. Tällaisia 
tilanteita voivat olla esimerkiksi maantietunneleissa tapahtuvat liikenneonnettomuudet ja 
suistumisonnettomuudet sillalta tai eritasoliittymästä. 

Skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat 

Maantieliikenteen onnettomuusriskien kannalta Uudenmaan erityispiirteitä ovat muun muassa tiheä 
maantieverkko, suuri maantieliikenteen kuljetusten ja henkilöliikenteen määrä, useat 
korkeanopeuksiset väylät, maantietunnelit ja hyvin vaihtelevat talviolosuhteet. Uudenmaan osuus 
koko Suomen autoliikenteen liikennesuoritteesta (km/v) oli 30 % vuonna 2017. Vuonna 2000 osuus 
oli 19 % eli Uudenmaan osuus Suomen liikennesuoritteesta on kasvanut (Liikennevirasto 2018b). 

Uudellamaalla sattuu määrällisesti eniten henkilövahinkoon johtaneita 

maantieliikenneonnettomuuksia Suomen yhdeksän ELY-keskuksen alueista3. Tiekilometriä kohti 

laskettu henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuustiheys4 on valtakunnan keskiarvoon verrattuna 

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella jopa yli kaksinkertainen. Tieliikennesuoritteeseen suhteutettu 

onnettomuusaste5 sen sijaan on noin viidenneksen pienempi kuin valtakunnallisesti (Liikennevirasto 

2017). 

Vuosina 2013–2017 pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokanta Prontoon kirjattiin 
keskimäärin 2 900 tieliikenneonnettomuutta vuodessa, joista yli puolet (53 %) sattui 
pääkaupunkiseudulla. Tämä kaikkia tieliikenneonnettomuuksia kuvaava luku pitää sisällään myös 
muulla tieverkolla kuin maanteillä tapahtuneet onnettomuudet.  

Huomattavia henkilövahinkoja vaativia tieliikenneonnettomuuksia voi sattua maanteiden lisäksi myös 
kunnallisen katuverkon osuuksilla, joilla nopeudet ovat tyypillisesti huomattavasti matalampia kuin 

                                                      
3 Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alueeseen kuuluvat Uudenmaan maakunnan lisäksi myös Kanta-Häme ja Päijät-Häme. 
4 Onnettomuuksien määrä vuodessa laskettuna sataa tiekilometriä kohti. 
5 Onnettomuuksien määrä vuodessa jaettuna vuosittaisella liikennesuoritteella (onnettomuutta / 100 milj. autokm). 
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maanteillä. Vuonna 2016 kaikissa tieliikenneonnettomuuksissa aiheutuneista kuolemista 76,5 % sattui 
maanteillä. Vastaavasti kaikissa tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista 55,5 % loukkaantui 
maantieliikenteen onnettomuuksissa (Liikennevirasto 2017). 

Keskimäärin Uudenmaan maakunnan alueella sattuu vuosittain hieman yli 500 henkilövahinkoon 
johtavaa maantieliikenteen onnettomuutta, joista noin 20 johtaa kuolemaan ja 485 loukkaantumiseen. 
Uudellamaalla sattuvissa maantieliikenneonnettomuuksissa kuolee vuosittain noin 21 ja loukkaantuu 
noin 675 henkeä. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä Uudellamaalla on laskenut 
vuosien 2012-2016 välillä 25 % (Liikennevirasto 2014, 2016a, 2016b & 2017).  

Useamman kuin yhden kuolonuhrin vaatineita tieliikenneonnettomuuksia sattui Uudellamaalla vuosina 
2013–2017 yhteensä viisi kappaletta, joista vakavimpana neljä kuolonuhria vaatinut Raaseporin 
tasoristeysonnettomuus vuonna 2017. Vähintään kolmeen vakavaan henkilövahinkoon johtaneita 
tieliikenneonnettomuuksia sattuu Uudellamaalla noin 3–4 vuodessa. Vuosittain Uudellamaalla sattuu 
yhteensä noin 350 tieliikenneonnettomuutta, joissa on osallisena raskaan liikenteen ajoneuvo. 

Kaikissa vakavimmissa viime vuosina Uudellamaalla sattuneissa tieliikenneonnettomuuksissa on ollut 
osallisena linja-auto tai kuorma-auto. Vuonna 2015 yksi henkilö menehtyi, kaksi loukkaantui vakavasti 
ja 17 loukkaantui lievästi henkilöauton ja linja-auton kohtaamisonnettomuudessa Karkkilassa. 26 
henkilöä loukkaantui lievästi linja-auton suistuessa ojaan Sipoossa vuonna 2016. Vuonna 2017 linja-
auto törmäsi kuljettajan sairaskohtauksen seurauksena kahteen puuhun Helsingin keskustassa 
Mannerheimintiellä onnettomuudessa, jossa loukkaantui vakavasti yksi ja lievästi 16 henkilöä.  

Liikennemäärät ovat kasvaneet voimakkaasti Etelä-Suomen pääteillä koko 2000-luvun ja Uudenmaan 
ELY-keskuksen alueella liikenteen on ennustettu kasvavan edelleen vuoteen 2030 mennessä noin 30 
prosenttia (Uudenmaan ELY-keskus 2012). 

Yleisimpiä kuolemaan ja henkilövahinkoon johtaneet maantieonnettomuudet ovat tieosuuksilla, joilla 
nopeusrajoitus on 80 km/h tai 100 km/h. Tyypillisesti henkilövahinkoon johtaneissa 
maantieliikenneonnettomuudessa kyse on yksittäisonnettomuudesta, joissa osallisena on vain yksi 
ajoneuvo. Eniten kuolonuhreja aiheuttavat kuitenkin kahden tai useamman ajoneuvon 
kohtaamisonnettomuudet, vaikka niitä sattuu määrällisesti huomattavasti vähemmän (Liikennevirasto 
2017). 

Huonot ajo-olosuhteet kasvattavat onnettomuusriskiä, vaikkakin vuosina 2012–2016 yli puolet 
henkilövahinkoja aiheuttaneista onnettomuuksista ja niissä kirjatuista henkilövahingoista tapahtui tien 
pinnan ollessa paljas ja kuiva. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ennustetaan yleistyvän. 
Esimerkiksi rankkasateet, lumipyryt ja myrskytuulet voivat aiheuttaa nykyistä useammin 
liikennehäiriöitä, vaurioittaa teiden rakenteita ja vaikeuttaa liikenneverkon kunnossapitoa 
(Uudenmaan ELY-keskus 2012). Teiden kantavuus heikkenee ja kelirikon todennäköisyys kasvaa 
lisääntyvän sateisuuden lisäksi myös leutojen talvilämpötilojen ja roudan vähenemisen myötä. 
Keskilämpötilojen noustessa on myös ennustettu nollakelien yleistyvän, mikä johtaa tienpintojen 
vuoroin sulamiseen ja jäätymiseen. Tämä saattaa johtaa liukkaiden kelien yleistymiseen ja 
onnettomuusriskin kohoamiseen (Helsingin kaupunki / kaupunkiympäristön toimiala 2018). 

Väestön ikääntyminen vaikuttaa maantieliikenteen turvallisuuteen, sillä vanhenemisen myötä 
havainnointi- ja reagointikyky heikkenevät luontaisesti, minkä lisäksi erilaiset ajokykyyn vaikuttavat 
sairaudet yleistyvät. Onnettomuusriski kasvaa erityisesti yli 75-vuotiailla. Onnettomuuden seuraukset 
ovat tyypillisesti vakavampia ikääntyneillä, sillä iäkkäät henkilöt vammautuvat herkemmin ja 
tervehtyvät hitaammin kuin nuoret (Uudenmaan ELY-keskus 2012). 

Myös alkoholin ja muiden päihteiden vaikutuksen alaisena ajaminen kasvattaa onnettomuusriskiä. 
Vuosina 2012–2016 Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sattuneista henkilövahinkoja aiheuttaneista 
onnettomuuksista noin 9 %:ssa jonkin onnettomuudessa osallisen ajoneuvon kuljettaja oli juopunut ja 
noin 3,5 %:ssa huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena (Liikennevirasto 2014, 2016a, 2016b 
& 2017). 

Uhkan kohde 

Vakavat maantieliikenteen onnettomuudet ovat mahdollisia missä tahansa Uudenmaan alueella, 
mutta riski on suurin vilkkaimmin liikennöidyillä pääteillä, joilla liikennöi myös paljon raskaan liikenteen 
kuljetuksia. Uudenmaan alueen maanteistä suurin henkilövahinkojen tiheys vuosina 2015–2016 oli 
teillä 101, 45, 50 ja 120. Kuntien katuverkon osalta erityisesti Helsingissä sattuu paljon 
henkilövahinko-onnettomuuksia suhteessa katuverkon pituuteen (Liikennevirasto 2017).  
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Henkilövahinko-onnettomuudet ovat yleisimpiä sellaisilla tieosuuksilla, joilla liikennemäärät ovat 
suuria. Vaikka henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on Uudellamaalla korkea suhteessa tieverkon 
pituuteen, suhteessa autolla ajettuihin kilometrimääriin henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on 
Uudellamaalla muuhun Suomeen verrattuna matala (Liikennevirasto 2017). 

 

Kuva 2. Uudenmaan päätieverkolla tapahtuvata henkilövahinko-onnettomuudet suhteessa tiekilometreihin ja tieliikennetunnelit. 

Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset) 

Vakava maantieliikenteen onnettomuus voi toteutua yksittäisenä vakavana kertaluontoisena 
onnettomuutena tai esimerkiksi huonon ajokelin seurauksena yhtenä tai useampana samanaikaisena 
kolarisumana vilkasliikenteisillä valtaväylillä. 

Vakava yksittäinen onnettomuus: tyypillisimmin vakavat maantieliikenteen onnettomuudet ovat 
kohtaamisonnettomuuksia, joissa vähintään toisena osapuolena on raskas ajoneuvo. Yksittäinen 
vakava onnettomuus voi aiheutua esimerkiksi matkustajia täynnä olevan linja-auton suistuessa 
ajoradalta tai törmätessä vastaantulevaan liikenteeseen. Yhteentörmäys henkilöauton kanssa 
aiheuttaisi todennäköisesti henkilöauton matkustajien menehtymisen tai ainakin vakavan 
loukkaantumisen, minkä lisäksi myös linja-auton matkustajia voisi loukkaantua vakavasti tai jopa 
menehtyä. Kohtaamisonnettomuus toisen raskaan liikenteen ajoneuvon kanssa taas aiheuttaisi 
todennäköisesti useita, jopa kymmeniä kuolonuhreja ja vakavia loukkaantumisia. 

Törmäyksen seurauksena linja-auto voi lisäksi kaatua törmäyksen voimasta tielle tai suistua ajoradalta 
ja kaatua ojanpenkkaan. Linja-auton kaatuessa ajoradalle riski ketjukolarille kasvaisi erityisesti 
huonojen sääolojen vallitessa. Myös ajoradalta suistuminen ja kaatuminen lisäisi syntyneiden 
henkilövahinkojen määrää ja todennäköisesti myös vaikeuttaisi pelastustoimintaa 
onnettomuuspaikalla. 

Vakavia henkilövahinkoja aiheuttava ajoneuvon suistuminen on mahdollinen myös ilman 
kohtaamisonnettomuutta, esimerkiksi kuljettajan sairaskohtauksen tai ajovirheen seurauksena. 
Pahimmassa tapauksessa suistuminen tapahtuisi johonkin muualle kuin ajoradan pientareelle (esim. 
suistuminen alas rampilta tai sillalta, suistuminen raiteille tai toiselle liikenneväylälle, suistuminen 
väkijoukkoon kaupunkiympäristössä), jolloin vakavien henkilövahinkojen todennäköisyys kasvaa 
entisestään ja tehtävä voi olla myös pelastustoiminnan kannalta erityisen vaativa. 

Useampi samanaikainen onnettomuus: Vaihtoehtoisesti vakava maantieliikenteen onnettomuus 
voi muodostua useista samanaikaisista ketjukolareista yhdellä tai useammalla vilkkaasti liikennöidyllä 
maantiellä esimerkiksi huonon ajokelin seurauksena. Sankka lumipyry voi heikentää ajo-olosuhteita 
äkillisesti ja haitata näkyvyyttä niin, että aamun työmatkaliikenteen ollessa vilkkaimmillaan 
pääkaupunkiseudun valtaväylillä sattuu useita ulosajoja ja peräänajoja. Huonoissa olosuhteissa 
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tilannenopeudet ovat tyypillisesti normaalia matalampia, mutta yksittäisten onnettomuuksien 
eskaloituminen ketjukolareiksi on paljon todennäköisempää kuin tavallisesti. 

Tällaisissa tapauksissa yksittäisten onnettomuuksien henkilö- ja omaisuusvahingot eivät ole 
todennäköisesti suuria, mutta kokonaisuutena etenkin omaisuusvahingot ja työmatkaliikenteelle 
aiheutuvista häiriöistä johtuvat taloudelliset vaikutukset voivat olla huomattavat. Vaikeista 
keliolosuhteista, liikenteen ruuhkautumisesta ja pelastustoimen resurssien suuresta kuormituksesta 
johtuen pelastustoiminta vie todennäköisesti paljon aikaa sekä onnettomuuspaikkojen ja esimerkiksi 
vakavasti loukkaantuneiden tavoittaminen voi olla huomattavasti tavanomaista hitaampaa ja 
vaikeampaa. Useiden samanaikaisten onnettomuuksien hoitaminen asettaa erityisiä haasteita 
pelastustoiminnalle ja pelastustoimen resursseille. Esimerkiksi moottoritiellä talvisaikaan sattuvassa 
laajassa onnettomuustilanteessa ihmiset eivät pääse välttämättä poistumaan onnettomuuspaikalta, 
vaan he voivat jäädä tuntikausiksi jumiin onnettomuuspaikalle ennen kuin tilanne saadaan purettua. 
Vaikeat talviolosuhteet ja mahdollisesti kova pakkanen yhdistettynä sääolosuhteisiin nähden 
riittämättömään pukeutumiseen lisäävät ihmisten terveyteen kohdistuvia riskejä. 

Jos onnettomuus tapahtuu tunnelissa, se asettaa tiettyjä erityisiä haasteita pelastustoiminnalle. 
Tieliikennetunneleissa tapahtuvat onnettomuudet jaotellaan niin sanottuihin kuumiin ja kylmiin 
tehtäviin: kuumat tehtävät ovat tunneleissa tapahtuvia liikennevälinepaloja tai itse tunnelitilojen 
tulipaloja, kylmät tehtävät taas ovat tyypillisesti liikenneonnettomuuksia, vuotojen aiheuttamia 
vahingontorjuntatehtäviä tai veden tulvimisesta johtuvia tilanteita. Sammutus- ja pelastustyötä tukeva 
tekninen varustus vaihtelee tunneleittain huomattavasti ja vaikuttaa merkittävästi pelastustoiminnan 
toimintaedellytyksiin, johtamiseen ja valittavaan toimintatapaan onnettomuustilanteessa. 
Suomalaisissa tunneleissa turvallisuustekniikka on kuitenkin korkeatasoista ja tunnelit ovat 
perusrakenteeltaan turvallisempia kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa tavattavat vanhat 
yksöistietunnelit. 

Eräs haasteellisimmista tunnelissa tapahtuvista tilanteista pelastustoiminnan kannalta on tulipalo. 
Liikennevälineen tulipalo aiheuttaa runsaasti savua ja lämpöä tunneliin, mikä vaarantaa ihmisten 
turvallisen poistumisen onnettomuustilanteessa. Liikennevälinepalot kehittyvät nopeasti ja niiden 
paloteho on suuri, minkä vuoksi näkyvyys on hyvin rajoittunutta ja suuresta säteilylämmöstä aiheutuva 
kuumuus voimakasta. Luotettavan tilannekuvan muodostaminen nopeasti on vaikeaa. 

Pelastustoiminnan aloittaminen hidastuu varsinkin vilkasliikenteisillä teillä tunnelin suuaukon 
tavoitettavuuden vaikeutuessa muun liikenteen ruuhkautumisen seurauksena. Pelastustoiminnan 
aloittamista voi vaikeuttaa myös pitkät etäisyydet tunnelissa. Maanalaisten tilojen ja tunneleiden 
paloissa merkittävänä haasteena pelastustoiminnan resurssien kannalta on tehtävän vaativuudesta 
johtuva runsas savusukeltajien tarve. Tehtävän akuutti vaihe voi kestää pitkään. Myös 
pelastushenkilöstön työturvallisuudelle aiheutuu haasteita, sillä kaikkia paloja ei välttämättä pystytä 
sammuttamaan ja tunnelirakenteiden palonkestävyys on rajallinen. On mahdollista, että 
pelastushenkilöstön on vetäydyttävä tunnelista romahdusvaaran vuoksi. 

Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen 

Yksittäisen vakavan maantieliikenneonnettomuuden seurauksena aiheutuu lyhytaikaista kuormitusta 
pelastustoiminnan resursseille. Mahdollisesti suuri vakavasti loukkaantuneiden määrä kuormittaa 
sairaaloita ja terveydenhuollon järjestelmiä. Vilkkaasti liikennöidyllä väylällä sattuessaan onnettomuus 
voi aiheuttaa huomattavaa liikenteen ruuhkautumista ja viivästyksiä työmatkaliikenteeseen ja 
maantiekuljetuksiin. Pelastus- ja raivaustoiminnalla pyritään kuitenkin palauttamaan liikenne 
normaaliksi mahdollisimman nopeasti, joten vaikutus on todennäköisesti suhteellisen lyhytkestoinen 
(alle vuorokausi). Yksittäisen vakavan onnettomuuden seurauksena syntyvä haitta voi lisäksi olla 
luonteeltaan suhteellisen paikallinen, sillä esimerkiksi työmatkaliikenteessä pystytään hyödyntämään 
todennäköisesti korvaavia reittejä ja vaihtoehtoisia kuljetusmuotoja. 

Yhdellä tai useammalla vilkkaasti liikennöidyllä maantiellä tapahtuvien useiden samanaikaisten 
ketjukolarien tapauksessa aiheutuu merkittävää kuormitusta pelastustoimen resursseille. Pelastus- ja 
raivaustehtäviä voi olla samanaikaisesti jopa satoja, kohteiden tavoittaminen on todennäköisesti 
hidasta ja keliolosuhteista johtuen lisäonnettomuuksien riski kasvaa. Maantieliikenteen häiriöt ovat 
laajamittaisia ja voivat kestää vaikeiden keliolosuhteiden pitkittyessä jopa useita vuorokausia. Myös 
korvaavilla reiteillä ajo-olosuhteet ovat vaikeat, ne ruuhkautuvat ja onnettomuusriski myös niillä 
kasvaa. Myös tienhoidon resurssit ja kalusto kuormittuvat huomattavasti, minkä vuoksi väylien hoito 
on hidasta. Tämä puolestaan lisää uusien onnettomuuksien riskiä sekä hidastaa ja vaikeuttaa 
pelastustoimen pääsyä kohteeseen. 
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Vakavia henkilövahinkoja ei todennäköisesti aiheudu runsaita määriä, joten tilanne ei kuormita 
todennäköisesti sairaaloita huomattavasti. Sen sijaan useat lievät loukkaantumiset voivat kuormittaa 
terveydenhuoltoa. 

Arvioitu todennäköisyys 

Todennäköisyys ja vaikutukset on arvioitu pelastustoiminnan kannalta haasteelliselle ja 
seurausvaikutuksiltaan laajalle toteutumistavalle: huonosta ajokelistä aiheutuvat useat samanaikaiset 
ketjukolarit yhdellä tai useammalla vilkkaasti liikennöidyllä maantiellä. Kuolleiden ja loukkaantuneiden 
lisäksi onnettomuuspaikalta täytyisi pelastaa kymmeniä–satoja vammoitta selvinneitä henkilöitä, jotka 
eivät pääsisi poistumaan onnettomuuspaikalta omatoimisesti vaan jäisivät saarroksiin lumipyryyn 
maantielle. Heidän ajoneuvonsa olisi mahdollisesti vaurioitunut ja heillä olisi todennäköisesti talvisiin 
sääolosuhteisiin riittämätön vaatetus. Onnettomuuspaikalta pelastettuja, vammoitta selvinneitä 
henkilöitä ei tässä riskiarviossa käytetyn määritelmän mukaisesti lasketa evakuoiduiksi.  

Ympäristövaikutusten laajuutta ei pystytä tässä skenaariossa arviomaan luotettavasti. 
Todennäköisesti peltikolarien seurauksena aiheutuisi jonkin verran pieniä ajoneuvojen 
polttonesteiden ja voiteluaineiden vuotoja, jotka eivät saastuttaisi ympäristöä merkittävästi. Jos 
ketjukolarien seurauksena kuitenkin aiheutuisi esimerkiksi vaarallisia aineita kuljettavan ajoneuvon 
suistuminen ja säiliön vuotaminen, voisi skenaariosta aiheutua myös ympäristön pilaantumista. 

Taulukko 10. Arvio skenaarion todennäköisyydestä, vaikutuksista ja luotettavuudesta. Skenaario: huonosta 
ajokelistä aiheutuvat useat samanaikaiset ketjukolarit yhdellä tai useammalla vilkkaasti liikennöidyllä maantiellä. 

 Arvio todennäköisyydestä 

4 Korkea Tapahtuu kerran 10 – 100 vuodessa 
    

Vaikutukset ihmisiin 

Kuolleet lkm 1 1 – 5 henkilöä 

Loukkaantuneet lkm 2 16 – 45 henkilöä 

Evakuoidut lkm 0 0 henkilöä 
    

Ympäristövaikutukset 

Saastunut alue km2 X Ei voida arvioida 

Kesto X Ei voida arvioida 

    

Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kpl) 1 0 – 2 kpl 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kesto) 2 1 – 6 päivää 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (%) 2 11 – 30 % 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (kesto) 2 1 – 6 päivää 
    

Taloudelliset vaikutukset 

Aineelliset vahingot (milj. euroa) 2 1 - 10 milj. euroa 

Keskeytysvahingot (milj. euroa) X Ei voida arvioida 
    

Arvion luotettavuus 

3 Korkea 

 

2.6 Useampi yhtäaikainen laaja maasto- tai metsäpalo 

Tässä skenaariossa käsitellään maasto- ja metsäpalojen riskiä Uudellamaalla. Useamman 
yhtäaikaisen laajan metsäpalon riskiä on arvioitu myös kansallisessa riskiarviossa 2015 (SM 2016). 

Skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat 

Ilmastonmuutoksen vaikutusten voimistuessa myös Suomessa pitkien helle- ja kuivuusjaksojen 
todennäköisyys kasvaa. Helle- ja kuivuusjaksojen seurauksena kasvaa myös todennäköisyys 
maastopalojen ja useiden yhtäaikaisten palojen esiintymiselle. 
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Uudenmaan maastopalojen lukumäärä on vuosina 2010–2017 vaihdellut vuosittain noin 450 ja 520 
palon välillä (Pronto). Poikkeuksellisen vähän paloja oli vuosina 2012 (189 kpl) ja 2015 (296 kpl), 
jolloin niin hellepäivien lukumäärä kuin sademäärä jäivät vähäisiksi. 

Vuonna 2017 Uudellamaalla oli 456 maastopaloa, joista 179 oli metsäpaloja. Palanut maastoala oli 
yhteensä noin 200 hehtaaria ja palanut metsäala noin 171 hehtaaria. Vastaavasti vuonna 2018 
Uudellamaalla havaittiin jopa 835 maastopaloa, joista metsäpaloja oli 411 kpl. Palanut maastoala oli 
noin 117 ha, josta palanut metsäala vain 70 hehtaaria (Pronto).  

Pitkän kuivuusjakson myötä kasvanut maasto- ja metsäpalojen lukumäärä ei siis välttämättä johda 
vastaavaan kasvuun palaneen maasto- ja metsäalan laajuudessa. Tämä voi selittyä sillä, että 
Uudellamaalla sijaitsevat metsäalueet ovat hajanaisempia kuin muualla Suomessa. Lisäksi 
Uudellamaalla palopesäkkeistä saadaan ilmoitus pääsääntöisesti nopeasti ja muutamia 
luonnonsuojelualueita lukuun ottamatta ne myös tavoitetaan nopeasti, eivätkä maastopalot näin ollen 
pääse helposti laajenemaan huomattavan suuriksi. 

Useat pienet samanaikaiset palot kuitenkin sitovat ja voivat kuormittaa pelastustoimen resursseja 
erityisesti kesälomakaudella. Maastopalojen nopeaa havaitsemista Uudellamaalla rajoittaa se, että 
maastopalojen lentotiedustelu sivuaa Karkkilaa, muttei ulotu muuten Uudenmaan alueelle. 

Uudenmaan erityispiirteenä maastopalojen kannalta voidaan pitää erityisesti suuria asutuskeskuksia, 
joiden lähistöllä sattuessaan pienikin maastopalo voi aiheuttaa savunmuodostuksen vuoksi haittaa 
suurelle ihmisjoukolle ja mahdollisesti jopa tarpeen suojaväistöille. Savunmuodostuksesta ja palosta 
johtuen voidaan joutua mahdollisesti myös sulkemaan tai rajoittamaan liikenneväylien käyttöä tai jopa 
keskeyttämään toimintaa tuotantolaitoksissa. Maastopalot voivat aiheuttaa suuriakin 
omaisuusvahinkoja niin metsätuhoina kuin levitessään lähelle asutusta, varasto- ja tuotantolaitoksia 
sekä liikenneväyliä ja muuta logistista ja rakennettua infrastruktuuria. 

Uhkan kohde 

Uudellamaalla on tunnistettavissa muutamia erityiskohteita, joissa maastopalo voi aiheuttaa suuriakin 
haasteita. Tällaisia ovat muun muassa: 

 Nuuksion kansallispuisto: laaja-alainen, vaikeakulkunen ja paikoin hankalasti saavutettava alue. 
Alueella on lisäksi paljon ulkoilijoita ja muuta virkistyskäyttöä (mm. ulkomaalaisia matkailijoita). 

 Puolustusvoimien hallinnoima Syndalenin ampumaharjoitusalue: alueella on vuosittain useita 
syttymiä, joista osa kehittyy suuriksi maastopaloiksi. Alueen sammutustoimintaa vaikeuttaa 
erityisesti ampuma-alueella olevat räjähtämättömät ammukset. 

 Erilaiset varasto- ja tuotantolaitokset (Loviisan ydinvoimalaitos, Forcitin tuotantolaitos Hangossa, 
Kilpilahden öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskittymä, Puolustusvoimien varastoalueet, 
satamat). 

 Suurten asutuskeskusten alueella sijaitsevat puisto- ja virkistysalueet. 

 Saaristo. 

Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset) 

Maastopalojen syttyminen voi aiheutua useista erilaista tekijöistä. Pitkän helle- ja kuivuusjakson 
aikana maastopalojen syttyminen voi tapahtua luonnonilmiön aiheuttamana, kuten esimerkiksi 
salamaniskusta tai kaatuvan puun katkaistessa sähköjohdon, mistä aiheutuva kipinöinti sytyttää 
maastopalon. 

Maastopalon syttyminen voi aiheutua myös ihmisen toiminnasta, kuten varomattomasta tulen 
käsittelystä esimerkiksi virkistys- ja retkeilyalueilla. Myös erilaiset käytettäessä kuumenevat työkoneet 
ja laitteet tai niiden pakokaasut voivat sytyttää maastopalon. Koneiden ja laitteiden vikaantuminen tai 
esim. oikosulut voivat aiheuttaa maastopaloja koneen ollessa valvomatta tai käyttämättä. Lisäksi 
esimerkiksi kuivaan ruohikkoon tai heinikkoon pysäköidyn ajoneuvon kuuma pakoputkisto voi 
aiheuttaa maaston syttymisen. Maastopalon voi aiheuttaa myös rakennus- tai ajoneuvopalon 
leviäminen ympäröivään maastoon, jolloin tilanteessa tarvittavien pelastustoimen resurssien tarve voi 
kasvaa nopeasti. 

Maastopalon leviämisen todennäköisuus on suurempi, jos se esiintyy vaikeasti tavoitettavalla ja 
syrjäisellä alueella, jossa paloa ei havaita heti ja sammutustoimintaa ei päästä aloittamaan yhtä 
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nopeasti kuin lähellä suurempia keskuksia. Uudenmaan olosuhteiden näkökulmasta on kuitenkin 
todennäköisempää, että yhteiskunnan kannalta merkittävämpää haittaa aiheuttaisi kooltaan rajatumpi 
palo, joka esiintyisi lähellä tiivistä asutusta tai rakennettua ympäristöä. 

Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen 

Maastopalot voivat aiheuttaa vakavia ja laajoja sähkö- ja tietoliikenneongelmia, jos paloalueella 
sijaitsee sähkön jakelun tai tietoliikenneyhteyksien kannalta merkittäviä rakennelmia, kuten mastoja, 
muuntajia tai sähkölinjoja. Maastopalojen aiheuttamat sähkö- tai tietoliikenneongelmat vaikuttavat 
nopeasti suureen määrään ihmisiä ja yrityksiä ja vaikutukset voivat heijastua koko Suomeen. 
Avunsaanti hätätapauksissa saattaa viivästyä tai estyä kokonaan, jos myös viranomaisten 
tietoliikenneyhteydet häiriintyvät tai ovat poikki. 

Lisäksi metsäpalon savunmuodostuksen tai palon nopean leviämisen johdosta avun tarvitsijoiden 
määrä voi olla niin suuri, että terveydenhuollon kapasiteetti ei riitä huolehtimaan kaikista (savulle 
altistuneet, mahdollisesti jopa palovammat). 

Paloalueen sijaitseminen lähellä tiheää asutusta saattaa aiheuttaa välittömästi suurien ihmismäärien 
ja esim. sairaaloiden ja palvelutalojen suojaväistöjä sekä liikenneväylien katkeamista (maantiet, 
rautatiet ja metro). Liikenneyhteyksien katkeaminen tai katkaiseminen palon takia voi vaikeuttaa myös 
julkisten palveluiden tuotantoa ja yritysten toimintaa. 

Uudellamaalla sijaitsee useita valtakunnallisesti tärkeitä tuotantolaitoksia, varastoalueita ja muita 
logistiikan toimintoja, joiden häiriintyminen tai toimitusketjun katkeaminen vaikuttaa nopeasti koko 
Suomeen. 

Helle- ja kuivuusjaksot Suomessa ajoittuvat tyypillisesti vilkkaan kesälomakauden ajalle, minkä vuoksi 
esimerkiksi pelastustoiminnassa tarvittavan lisähenkilöstön saaminen töihin voi olla haasteellista. 
Myös virka-avun saaminen muilta pelastuslaitoksilta ja viranomaisilta voi olla lomakaudella haastavaa. 
Henkilöstön saatavuus heijastuu myös Suomeen kykyyn antaa apua ulkomaille. 

Maastopalon hallintaan saaminen ja sammuttaminen voi kestää useista vuorokausista jopa viikkoihin, 
mikä aiheuttaa haasteita pelastushenkilöstön riittävyydelle, jaksamiselle ja henkilöstön kierron 
järjestämiselle. Pitkäkestoisessa ja laajassa tehtävässä henkilöstön riittävän määrän lisäksi 
haasteeksi muodostuu myös muu huolto, kuten pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön 
ruokahuolto ja majoitus sekä kaluston huolto. Laajassa maastopalossa tarvittavan 
pelastushenkilöstön huoltamiseen tarvitaan apua kunnilta ja muilta viranomaisilta, sillä pelastustoimen 
resurssit eivät yksin riitä. 

Pitkäkestoisessa ja laajassa tehtävässä myös pelastustoiminnassa tarvittavan kaluston riittävyys ja 
saatavuus voivat muodostua haasteeksi. Tällöin ratkaisevaan asemaan nousevat tavarantoimittajien 
kotimaassa olevat varastot ja heidän tavarantoimitusaikansa. Ulkomailta tilattavan materiaalin tai 
varaosien käyttöön saamisessa voi kulua pitkäkin aika. 

Arvioitu todennäköisyys 

Taulukko 11. Arvio skenaarion todennäköisyydestä, vaikutuksista ja luotettavuudesta. Skenaario: tiiviisti 
rakennetun asutuskeskuksen lähellä tapahtuva maastopalo. 

 Arvio todennäköisyydestä 

4 Korkea Tapahtuu kerran 10 – 100 vuodessa 
    

Vaikutukset ihmisiin 

Kuolleet lkm 1 1 – 5 henkilöä 

Loukkaantuneet lkm 1 1 – 15  henkilöä 

Evakuoidut lkm 2 51 – 200 henkilöä 
    

Ympäristövaikutukset 

Saastunut alue km2 1 Alle 1 km2 

Kesto 4 6 – 12 kuukautta 

    

Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kpl) 1 0 – 2 kpl 



Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018   31 (60) 

   

   
 

 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kesto) 2 1 – 6 päivää 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (%) 1 1 – 10 % 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (kesto) 3 1 – 2 viikkoa 
    

Taloudelliset vaikutukset 

Aineelliset vahingot (milj. euroa) 1 alle 1 milj. euroa 

Keskeytysvahingot (milj. euroa) 2 1 – 10 milj. euroa 
    

Arvion luotettavuus 

3 Korkea 

 
2.7 Suuri, laajasti yhteiskuntaan vaikuttava häiriötilanne tai onnettomuus kriittisen 
infrastruktuurin kohteessa: talousveden likaantuminen Meilahden alueella 

Kriittisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan perusrakenteita, palveluita ja niihin liittyviä toimintoja, jotka 
ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi. Kriittiseen infrastruktuuriin 
kuuluu niin fyysisiä laitoksia ja rakenteita kuin digitaalisia toimintoja ja palveluja.  

Mahdollisten kriittisen infrastruktuurin kohteessa tapahtuvien, yhteiskunnan toimintaan laajasti 
vaikuttavien onnettomuuksien kirjo on hyvin laaja. Kyseeseen voi tulla niin onnettomuus (esimerkiksi 
tulipalo, räjähdys, liikenneonnettomuus) kuin tahallisesti aiheutettu teko. Tapahtuman kohteena voi 
olla esimerkiksi voimahuollon, liikenteen tai logistiikan järjestelmät, tieto- ja viestintäjärjestelmät, vesi- 
ja jätehuolto tai vaativan erikoissairaanhoidon kohteet ja järjestelmät. 

Kriittisen infrastruktuurin kohteessa tapahtuvia tulipaloja on käsitelty tarkemmin muun muassa 
kansallisessa riskiarviossa 2015 (SM 2016). Muita erilaisia kriittisen infrastruktuurin kohteisiin ja 
järjestelmiin kohdistuvia tai vaikuttavia onnettomuus- ja häiriötilanteita on osaltaan käsitelty myös 
tämän riskiarvion muissa skenaarioissa (laaja tai pitkäkestoinen vedenjakeluhäiriö tai jätevesihuollon 
häiriö, voimahuollon häiriöt, vakava kemikaali- tai räjähdysonnettomuus, vakava 
ydinvoimalaitosonnettomuus). 

Tähän osioon valittiin kuvattavaksi yksi tarkasti rajattu skenaario, jonka yhteiskunnalliset vaikutukset 
olisivat huomattavat ja joka olisi tilannekuvan muodostamisen ja johtamisen kannalta hyvin haastava: 
juomaveden alueellinen kontaminoituminen läntisessä Helsingissä, jolla olisi välittömiä vaikutuksia 
erikoissairaanhoidon keskittymään. Skenaario valittiin seuraavista syistä: 

 Vaikutus kohdistuu kahteen ihmisten hengen ja terveyden kannalta keskeiseen asiaan: 
juomaveteen ja terveydenhuollon jatkuvuuteen. Näihin asioihin liittyvät epävarmuudet aiheuttavat 
kansalaisissa välittömästi turvattomuuden tunnetta ja vaikuttavat tavalla tai toisella jokaiseen 
kansalaiseen. 

 Tilanne on hitaasti kehittyvä ja tilannekuvan hahmottaminen on toimivalle johdolle vaikeaa. 

 Kokonaistilanteen johtamisjärjestelmä on varsin haastava, sillä ongelma koskee alueellisesti 
rajattua, mutta tiheästi asuttua aluetta, jolla on useita kriittisiä toimintoja. Kyse ei ole 
onnettomuudesta, joten suuronnettomuuksia varten luotu viranomaisten johtamisjärjestelmä ei 
suoraan ole käytettävissä. 

 Skenaario lisää samanaikaisesti potilaskuormitusta ja heikentää mahdollisuuksia vastata 
potilashoidolliseen haasteeseen (kriittiset tilat pois käytöstä, mahdollisesti myös henkilökuntaa 
sairastuu). 

 Tilanne on sairaalan johtamistoimenpiteiden kannalta haastava, sillä joudutaan arvioimaan, mitkä 
toiminnot voivat jatkua, mitkä ohjataan muihin sairaaloihin ja mitkä toiminnot siirretään (esim. 
elektiivinen leikkaustoiminta). Voidaanko joitain toimintoja jatkaa esimerkiksi tankkiautolla 
huollettuna (päivystys, tehohoito, kuvantaminen, laboratoriodiagnostiikka, ruokahuolto). 

 Tilanteen korjaaminen kestää useista päivistä viikkoihin (putkistojen desinfiointi, leikkaussalien 
desinfektio-siivoaminen jne.) 

 Viestintähaaste on potilasohjauksen ja kokonaistilanteen hallinnan kannalta merkittävä. 

Kuvaus arviontiin valitun tilanteen kehittymisestä 
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Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ottaa tiistaina klo 11.53 vastaan puhelun HSY:n 
päivystäjältä, joka ilmoittaa HSY:n sisäisessä prosessivalvonnassa havaitun juomavedessä 
kohonneita e-coli tasoja Meilahden, Munkkivuoren ja Pikkuhuopalahden alueilla. HSY selvittää 
ongelman laajuutta eikä laatuongelman aiheuttaja ole tiedossa. Tiedossa ei ole myöskään se, 
miltä jakelualueelta kontaminoitunut vesi verkostoon tulee. HSY:n päivystäjä suosittelee 
näytteiden ottamista Meilahden sairaalan juomavedessä. Juomavedessä ei ole havaittu 
aistinvaraisesti mitään tavallisesta poikkeavaa hajua tai väriä. Sen sijaan lisääntyneitä 
sairaspoissaoloja on raportoitu Meilahden tornisairaalasta ja Kolmiosairaalan osastoilta sekä 
yllättäviä potilaiden sairastumisia lievään vatsatautiin sairaalan hoitojakson aikana. Myös 
Haartmanin sairaalasta on raportoitu vastaavia tapauksia, mutta tilannetta on pidetty 
tavanomaiseen kausi-influenssaan liittyvänä vatsaoireena. Päivystykseen on tuotu 
poikkeuksellisen paljon vatsaoireisia vanhuksia, joiden yleistila on heikentynyt. Myös Uuden 
lastensairaalan lasten päivystykseen on tuotu edellisen vuorokauden aikana poikkeuksellisen 
paljon ripuloivia lapsia, joiden yleiskunto on heikentynyt huolestuttavalla tavalla. Vanhemmat eivät 
osaa identifioida mitään ruoka-ainetta tai muuta syytä, joka selittäisi ripuloinnin ja lapsen 
yleiskunnon äkillisen heikkenemisen.  

Meilahden sairaala-alueelta otetuissa vesinäytteissä käy ilmi, että juomavesiverkostossa oleva 
vesi on lievästi kontaminoitunut ja siinä on todettu e-coli bakteerikannan nousua. HSY ilmoittaa 
välittömästi HUS:lle, että juomavettä ei tule käyttää elintarvikkeena ja kaikki vesi tulee keittää 
ennen käyttöä elintarvikkeena. Kielto koskee em. vaikutusaluetta, jonka piiriin koko Meilahden 
sairaala-alue kuuluu. 

Skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat 

Juomaveden kontaminoituminen alueellisesti voi johtua esimerkiksi inhimillisestä virheestä, 
tahallisesta kontaminaation laittamisesta juomavesiverkostoon, putkiston tai laitteiston 
rikkoutumisesta. Juomaveteen joutuvat epäpuhtaudet laimentuvat varsin nopeasti, mutta jo 
vähäisetkin määrät epäpuhtauksia aiheuttavat merkittävää haittaa tiiviisti asutussa 
yhdyskuntarakenteessa sekä tietyissä yhteiskunnan elintärkeissä toiminnoissa. Tällainen on 
esimerkiksi terveydenhuollon erikoissairaanhoidon toimipiste, joissa puhtaustason vaatimus on 
korkea. 

Uhkan kohde 

Kohteena erityistason erikoissairaanhoidon keskittymä Meilahdessa eli Meilahden sairaalakampus. 
Sairaala-alueella toimii merkittävä osa Uudenmaan alueen eritystason erikoissairaanhoidosta sekä 
eräitä valtakunnallisiin vastuisiin liittyviä toimintoja. Lisäksi alueella toimii Biomedicum, joka on 
Helsingin yliopiston biolääketieteen ja lääketieteellisen tiedekunnan keskeinen koulutuskeskus. 

Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset) 

Skenaario saattaa toteutua huomaamattomasti, epäpuhtauksien tihkuessa järjestelmään siten, ettei 
hälytysrajat ylity ja ongelma havaitaan vasta kun kontaminaatio on levinnyt vesijohtoverkostoon. 
Tällaisessa tapauksessa tilanne on hankala, sillä talousveden jakeluverkosto on kontaminoitunut eikä 
kiinteistöjen jakeluverkkoon voida esim. pumpata juomavettä tankkiautoista ilman, että verkosto ensin 
dekontaminoidaan, huuhdellaan ja veden laatu analysoidaan. 

Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen 

Kuvatun kaltaisessa tilanteessa ongelma on moninainen, sillä vaikutukset kertautuvat. Mikäli 
talousvedenjakeluverkkoon syystä tai toisesta pääsisi epäpuhtauksia kuten esimerkiksi e-coli- 
bakteereita, vaikutukset kertautuisivat neljällä tavalla:  

1) Tiiviisti asutetulla kaupunkialueella juomavesiverkostoon päässyt epäpuhtaus saattaisi aiheuttaa 
saastuneella alueella asuvalle väestölle pahoinvointia ja ripulia. Tämä kohdistuisi 
todennäköisimmin pieniin lapsiin sekä toisaalta vanhuksiin tai henkilöihin, jotka sairastavat jotain 
vakavaa perussairautta ja joiden yleiskunto ei lähtökohtaisestikaan ole hyvä. Heidän 
yleiskuntonsa saattaa heiketä äkillisesti, mikä kuormittaisi erityisesti päivystystoimintoja sekä 
mahdollisesti ensihoitoa; 

2) Mikäli henkilökunta olisi juonut saastunutta vettä, saattaisi se lisätä sairaspoissaolojen määrää, 
joskaan tämä riski ei liene koko järjestelmän toimivuuden kannalta merkittävä; 
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3) Jos hoitojaksolla sairaalassa olevat potilaat olisivat nauttineet saastunutta vettä, saattaisi se 

heikentää heidän terveydentilaansa. Tästä seuraisi potilaiden vaikeampi hoidettavuus, mikä 
puolestaan kuormittaisi henkilökuntaa; 

4) Saastunutta vettä ei voitaisi käyttää pintojen pyyhintään eikä myöskään esim. potilasruuan 
valmistukseen tai välinehuollon toiminnoissa, mistä seuraisi merkittäviä vaikeuksia sairaalan 
perustoimintojen jatkuvuudelle. Riippuen tilanteen vakavuudesta sekä ajankohdasta, sairaalan 
valmiusjohto joutuisi pohtimaan toiminnan jatkuvuuden edellytyksiä eli elektiivisen 
leikkaustoiminnan keskeyttämistä, poliklinikkakäyntien peruttamista ja 
potilasohjauksenmuuttamista siten että potilaita ohjattaisiin muihin HUS:n sairaaloihin. 

Arvioitu todennäköisyys 

Juomaveden laadunvalvonta on Helsingin alueella HSY:n toimesta varsin korkealla tasolla. Verkostoa 
kuitenkin korjataan jatkuvasti ja muiden infrastruktuuritöiden yhteydessä vesijohtoverkko saattaa 
vikaantua vähän ja muodostaa ajan saatossa vähitellen riskikohteen. Toisaalta inhimilliset virheet ovat 
aiheuttaneet juomavesien ja likaisten vesien sekoittumista ja hulevesien hallintaan liittyvistä 
ongelmista johtuen pintavesiä on päässyt juomaveden sekaan. Todellisiakin juomaveden 
saastumistilanteita on ollut mm. Nokialla, Nousiaisissa ja Porvoossa (2017). Riskin todennäköisyys 
lienee kuitenkin lyhyellä aikavälillä (1–3 vuotta) varsin alhainen, mutta pidemmällä aikavälillä (5–10 
vuotta) todennäköisyys lienee kohtalainen. 

Skenaarion vaikutus on merkittävä ja sairaalatoiminnan jatkuvuuden kannalta hyvin haasteellinen. 
Tilanteen hallittavuutta vaikeuttaa sen aiheuttamien seurausten vaikea hahmotettavuus, jolloin 
tilannekuva (ongelman laajuus, vaikutukset, keston arvio) muodostuu vähitellen toisin kuin äkillisissä 
onnettomuustyyppisissä tilanteissa, joissa kohde on selvä ja tapahtumien kulku sekä vaikutukset 
hahmottuvat toimivalle johdolle nopeasti. Tilanne on johtamisen kannalta hyvin haastava.  

Pidemmällä aikavälillä (5–10 vuotta) tilanteen vaikutuksia korostaa se, että Siltasairaalan valmistuttua 
Meilahden sairaalakampukselle, yhä merkittävämpi osa päivystystoiminnoista sekä 
leikkaustoiminnasta tapahtuu Meilahden sairaala-alueella, jolloin toiminnallisen häiriön vaikutukset 
ovat yhä merkittävämmät. 

Taulukko 12. Arvio skenaarion todennäköisyydestä, vaikutuksista ja luotettavuudesta. Skenaario: Meilahden 
sairaalakeskittymän toimintaan vaikuttava talousveden likaantuminen Meilahden alueella. 

 Arvio todennäköisyydestä 

4 Korkea Kerran 10 – 100 vuodessa 
    

Vaikutukset ihmisiin 

Kuolleet lkm 2 6 – 15 henkilöä * 

Loukkaantuneet lkm 5 Yli 600 henkilöä ** 

Evakuoidut lkm 3 201 – 500 * 
    

Ympäristövaikutukset 

Saastunut alue km2 X Ei voida arvioida 

Kesto X Ei voida arvioida 

    

Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kpl) 1 0 – 2 kpl 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kesto) 3 1 – 2 viikkoa 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (%) 4 51 – 70 % 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (kesto) 3 1 – 2 viikkoa 
    

Taloudelliset vaikutukset 

Aineelliset vahingot (milj. euroa) 2 1 – 10 milj. euroa 

Keskeytysvahingot (milj. euroa) 3 10 – 100 milj. euroa 

    

Arvion luotettavuus 

2 Keskimääräinen 
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* Riippuu kontaminaatioasteesta 
** Oirehtivien ja sairastuvien henkilöiden määrä 

2.8 Laaja tai pitkäkestoinen vedenjakeluhäiriö tai jätevesihuollon häiriö 

Skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat 

Vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, jonka oletetaan toimivan kaikissa tilanteissa. Yhdyskunnan 
vedensaannin toimintavarmuutta sekä talousveden määrää ja laatua uhkaavat kuitenkin useat eri 
tekijät. Häiriöitä voivat aiheuttaa muun muassa ympäristötekijät, saatavuushäiriöt, 
vesihuoltojärjestelmän toimintahäiriöt sekä muut uhkatekijät, joilla kaikilla voi olla vaikutusta 
myös talousveden laatuun. Häiriön taustalla on usein ihmisen toiminta tai vesihuoltojärjestelmän 
tekniikan pettäminen.  

Suomessa yhdyskunnan vedenhankinnasta ja -jakelusta vastaavat vesihuoltolaitokset omilla toiminta-
alueillaan. Haja-asutusalueilla vedenjakelusta vastaavat kiinteistöt itse tai erilaiset vesiyhtymät joko 
omista vedenottamoistaan tai verkostoyhteydellä toiselta vesihuoltolaitokselta. Kunnat vastaavat 
vesihuollon kehittämisestä alueellaan. Kiinteistönomistajilla on vastuu kiinteistönsä vesihuollon 
järjestämisestä. Vesihuoltolaitoksilla on palveluntarjoajana vastuu järjestelmiensä kunnosta ja 
toimittamansa talousveden laadusta. Talousvettä toimittavien laitosten veden laadun 
viranomaisvalvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.  

Uudellamaalla käytetystä talousvedestä noin 80 prosenttia on pintavettä. Tämä johtuu siitä, että koko 
pääkaupunkiseutu käyttää Päijänteen Asikkalanselältä Päijännetunnelia pitkin johdettua vettä. Muut 
kunnat käyttävät miltei poikkeuksetta pohjavettä. Uudenmaan alueella on noin 100 000 asukasta 
vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen ulkopuolella. Vaikka uusia alueita liitetään koko ajan 
keskitetyn vesihuollon piiriin, lukumäärä ei viime vuosina ole kuitenkaan oleellisesti vähentynyt, sillä 
verkostojen ulkopuolelle haja-asutusalueille kohdistuu koko ajan merkittävästi uudisrakentamista. 

Yhdyskuntaan kohdistuva vedenjakeluhäiriö koskettaa aina suurta joukkoa ihmisiä ja toimijoita. 
Pääkaupunkiseudun noin miljoonan asukkaan vedenhankinta toteutetaan seudun omien 
vedenottamoiden lisäksi myös raakavesitunnelia pitkin Päijät-Hämeestä Asikkalan Päijänteestä. 
Päijännetunnelista johdettavaa vettä käyttävät Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Hyvinkää, 
Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo ja Tuusula. Kriisiaikana vedenhankinnassa hyödynnetään 
myös toissijaisia lähteitä. 

Uhkan kohde 

Laadukas ja toimintavarma vesihuolto on välttämätön edellytys väestölle ja merkittävälle osalle 
elinkeinoelämää. Vesihuolto turvaa puhtaan veden niin juomavedeksi, hygienian ylläpitämiseksi kuin 

teollisuuden raaka‐aineeksi sekä jätevesien poisjohtamisen ja käsittelyn, siten ettei niistä aiheudu 
haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. 

Laajan ja pitkäkestoisen vedenjakeluhäiriön kohteena onkin käytännössä kaikki vaikutusalueen 
toimijat: kunnat ja niiden asukkaat, tuotanto ja alkutuotanto, palvelut ja muu elinkeinoelämä. 
Uudenmaan ja erityisesti pääkaupunkiseudun ongelmana on alhainen omavaraisuuden aste – 
harvalla on kotona varastoituna käyttövettä tai edes riittävää määrää puhtaita astioita.  

Suuret taajamat ja merkittäviä vesimääriä käyttävät yksittäiset toimijat, kuten sairaalat ja 
elintarviketeollisuus, ovat hyvin haavoittuvia vedenjakelussa tapahtuville vakaville häiriöille. 
Suomessa keskustaajamien vedenhankinta on järjestetty tyypillisesti huomattavan antoisista 
vesilähteistä ja pääosin vielä niin, että käytettävissä on kaksi toisistaan riippumatonta vesilähdettä. 
Pitkittyneenkään kuivuuden oloissa haitallisten vaikutusten ei arvioida aiheuttavan siten merkittäviä 
ongelmia suurten vesihuoltolaitosten toimintaan eikä niiden piirissä oleville asukkaille tai 
elinkeinotoiminnoille. 

Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset) 

Vedenjakelun häiriöitä voivat aiheuttaa muun muassa ympäristötekijät, saatavuushäiriöt, 
vesihuoltojärjestelmän toimintahäiriöt sekä muut uhkatekijät, joilla kaikilla voi olla vaikutusta myös 
talousveden laatuun (kuva 3). Vedenjakeluhäiriöitä aiheuttavina ympäristötekijöinä kyseeseen voivat 
tulla luonnonilmiöt (kuivuus, tulviminen, myrskyt, pakkanen) sekä vedenottokaivoon tai vesilähteeseen 
(pohjavesiesiintymä tai vesistö) kohdistuvat ympäristöonnettomuudet.  

Pilaantumisvaaraa voivat aiheuttaa kaikki toiminnot, joiden yhteydessä käsitellään, varastoidaan, 
kuljetetaan tai syntyy pohjaveden laadulle haitallisia yhdisteitä. Keskeisiä riskitekijöitä ovat eräät 
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teollisuuden lajit, vaarallisten aineiden kuljetus ja varastointi, kaatopaikat (erityisesti luvattomat 
kaatopaikat vanhoilla, kunnostamattomilla sorakuopilla), liukkaudentorjunta, maa- ja metsätalous 
oheistoimintoineen, kauppapuutarhat, huoltoasemat ja muut polttonesteiden jakelupisteet, 
ampumaradat ja jätevesien hallitsematon maahan pääsy. Myös suunnittelematon maa-ainesten otto 
on merkittävä riskitekijä. Esimerkiksi maarakennustyöt tai liiallinen pohjavedenotto voi muuttaa 
pohjaveden virtaussuuntia. 

Erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat monin tavoin sekä raakaveden laatuun että sen riittävyyteen. 
Lisäksi esimerkiksi myrskyt ja rankkasateet voivat haitata muitakin vesihuoltotoimintoja. Kuivuus 
koettelee herkimmin niitä paikkakuntia, joilla pohjavesialueet ovat pieniä ja raakavedeksi sopivaa 
pintavettä ei ole. Riittävyysongelmien lisäksi veden vähyys aiheuttaa haittoja myös veden laadussa. 
Pohjavedenpintojen alenemisen seurauksena veden mikrobiologinen laatu voi heikentyä. Tulviminen 
voi aiheuttaa vesihuollolle monenlaisia haittoja. Jo pienialainen, rankan sateen synnyttämä 
kaupunkitulva huuhtoo epäpuhtauksia kaduilta, katoilta ja pysäköintialueilta viemäriverkostoon. 
Esikaupunkialueilta nämä hulevedet valuvat yleensä suoraan vesistöön heikentäen veden laatua. 
Sekaviemäröityjen alueiden hulevedet päätyvät jätevedenpuhdistamolle, joiden kapasiteetti voi ylittyä, 
eikä kaikkia vesiä voida puhdistaa riittävän hyvin. Pohjavesiä voivat vaarantaa hyvin monet ihmisen 
toiminnot. 

Vesihuoltoon liittyy useita mahdollisia saatavuushäiriöitä. Sähkönjakelun sekä automaatio- ja 
tietojärjestelmien rikkoutumiset tai häiriöt, kemikaalien ja erilaisten prosessilaitteistojen varaosien 
saatavuusongelmat voivat pahimmillaan johtaa laajamittaisiin vedenjakeluhäiriöihin. 

Nykyaikainen vesihuolto on äärimmäisen sähköriippuvaista. Veden jakelu käyttäjille ja jätevesien 
johtaminen viemärissä puhdistamolle vaativat pumppaamista. Veden käsittelyssä tarvitaan 
kemikaalipumppuja, ilmastimia ja muita sähköllä toimivia laitteita. Alueeltaan laajoja 
vesihuoltojärjestelmiä valvotaan ja ohjataan tietokoneilla. Vesihuollon ohjaaminen ilman automaatiota 
on teknisesti usein mahdollista, mutta sitä ei välttämättä osata tehdä tai siihen ei ole riittäviä 
resursseja. Vedensaannin turvaamiseksi monet vesihuoltolaitokset ovat hankkineet kiinteitä 
varavoimakoneita ja rakentaneet liittymäpisteitä siirrettäviä koneita varten. 

Vesihuoltojärjestelmään kohdistuvia toimintahäiriöitä aiheuttavat puolestaan erilaiset suunnittelu- ja 
rakennusvirheet sekä laitteistojen ja verkoston kunnossapidon laiminlyönti. 

Pitkäkestoisia vedenjakeluhäiriöitä voivat aiheuttaa myös yksittäisen henkilön tekemät inhimilliset 
virheet sekä esimerkiksi vesitorneihin kohdistuvat tulipalot tai vesihuoltojärjestelmään kohdistuva 
vahingonteko tai muu tahallinen teko. Vedenjakeluhäiriöitä tai veden käytön rajoituksia voivat 
aiheuttaa myös erilaiset biologiset ja kemialliset taudinaiheuttajat, jos esimerkiksi pinta- tai jätevesiä 
tai eläimiä tai niiden ulosteita pääsee vesihuoltojärjestelmään. 

Mahdollinen tulipalo vesihuoltolaitoksessa voi vaikeuttaa veden käsittelyä ja jakelua sekä heikentää 
merkittävästi veden laatua tai pahimmassa tapauksessa aiheuttaa toiminnan pitkäaikaisen 
keskeytymisen. Veden laatuun voivat palamistuotteiden ohella vaikuttaa sammutusaineet. Tahallisista 
tulipaloista ylivoimaisesti suurin osa kohdistuu helposti saavutettavissa oleviin ja heikon valvonnan 
alaisena oleviin kohteisiin. Suomessa ainakin yksi vesitorni on joutunut tuhopolton kohteeksi. Tällöin 
verkostoon virtasi savukaasujen pilaamaa vettä, minkä seurauksena jouduttiin massiivisiin 
huuhtelutoimenpiteisiin. Mikäli tuhopolttojen kaltainen vahingonteko ilmenee yleisempänä 
vandalismina ja lisääntyy tuhopolttojen tavoin, voivat vesihuoltolaitoksen näkyvät osat – 
vedenottamot, vesisäiliöt ja muut maanpäälliset rakenteet olla mahdollisia kohteita.  Räjähdykset ovat 
vesihuoltolaitoksilla mahdollisia lähinnä viemäriverkossa ja lietteen mädätyksessä. Räjähdysten 
seuraukset voivat olla tuhoisia. 

Sabotaasin tai terroriteon todennäköisyys ei ole kovin suuri, mutta vaikutukset voivat olla merkittävät. 
Toteutuneita tapahtumia on maailmalla raportoitu vain muutamia, uhkauksia ja estettyjä tapauksia on 
kuitenkin ollut lukuisia. Näihin voidaan laskea mukaan myös vesihuoltolaitosten kyberturvallisuuteen 
liittyvät uhat, jotka on tiedostettava ja joihin on varauduttava. 
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Kuva 3. Uhat, vaikutukset ja uhkien torjunta. Lähde: Vikman & Arosilta 2006. 

.  

Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen 

Yhdyskuntaan kohdistuvan vedenjakeluhäiriön todennäköisyys on erittäin korkea. Häiriön syy, kesto 
ja laajuus voivat vaihdella erittäin paljon. Vedenjakeluhäiriön aiheuttava onnettomuus voi myös 
tapahtua vedenhankintaketjun eri vaiheissa, kuten kunnan vesilähteenä toimivassa 
pohjavesiesiintymässä tai vesijohtoverkossa.  

Vedenjakelun keskeytyminen tai talousveden laadun heikkeneminen voi muodostaa vakavan uhan 
ihmisten hengelle, terveydelle ja monille yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille. Laaja ja pitkäkestoinen 
vedenjakelun keskeytyminen vaarantaa myös tiiviin kaupunkialueen sanitaation toimivuuden. 
Vesivälitteiset taudinaiheuttajat tai muut verkostoveteen päässeet haitalliset aineet voivat puolestaan 
aiheuttaa nopeasti ja laajalle leviävän vakavan epidemian. Häiriötilanteissa vesihuolto pyritään 
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korvaamaan joko tilapäisin vedenjakelu- ja sanitaatioratkaisuin tai korvaavien vesilähteiden 
käyttöönotolla ja toimintojen siirtämisellä muualle, mikäli se on teknisesti mahdollista.  

Yhdyskuntaan kohdistuvan laajan ja pitkäkestoisen vedenjakeluhäiriön riskinä voi pahimmillaan olla 
yksittäisen kunnan, huoltovarmuuden, sairaaloiden ja runsaasti vettä käyttävän elintarviketeollisuuden 
sekä alkutuotannon vedensaannin estyminen. Pahin riski voi tapahtua tilanteessa, jossa ainoa 
vesilähde tai - yhteys joudutaan syystä tai toisesta ottamaan pois käytöstä eikä korvaavia 
vaihtoehtoisia vesilähteitä, - yhteyksiä ja -määriä ole käytettävissä. Esimerkiksi Päijännetunnelin 
käytettävyyteen liittyvät häiriöt vaikeuttavat pahimmillaan pääkaupunkiseudun vedensaantia, 
vaikkakin korvaavia vesilähteitä on olemassa.  

Jos vettä joudutaan jakamaan asiakkaille poikkeusjärjestelyillä, veden saannissa etusijalla ovat 
asuinrakennukset, terveydenhuolto, eläintilat ja huoltovarmuuden kannalta tärkeä 
elintarviketeollisuus. Vesilaitoksien pitää suunnitella etukäteen, miten näille vedenkäyttäjille 
toimitetaan vettä normaalin vedenjakelun katkettua. Etukäteen pitää myös selvittää, kuka 
vesilaitoksen organisaatiossa vastaa asiakkaille tiedottamisesta ja miten ohjeita ja tietoa veden 
jakelusta välitetään veden käyttäjille, kun sähköä ei ole käytössä. Sairaaloiden tai sellaisten 
teollisuuslaitosten, joiden toiminnalle vedensaanti on kriittistä, olisi hyvä varautua vesikatkoihin myös 
omatoimisesti, esimerkiksi vesisäiliöllä. Säiliön veden on vaihduttava jatkuvasti, jotta veden laatu 
pysyy hyvänä.  

Etelä-Suomessa pitkittyneestä kuivuudesta aiheutuva vedenjakelun vaikeutuminen on 
vaikeusasteeltaan merkittävästi lievempi kuin valtakunnan muilla alueilla tai useissa muissa maissa. 
Runsaista pinta- ja pohjavesivaroista johtuen vakavien kuivuudesta aiheutuvien ongelmien 
aiheutuminen edellyttää verraten pitkää, arviolta yli vuoden kestävää keskimääräistä selvästi 
vähäsateisempaa jaksoa. Pitkittyneenkään kuivuuden oloissa haitallisten vaikutusten ei arvioida 
lyhyellä ajanjaksolla aiheuttavan merkittäviä ongelmia vesihuoltolaitosten toimintaan eikä niiden 
piirissä oleville asukkaille tai elinkeinotoiminnoille. 

Etelä-Suomessa keskustaajamien vedenhankinta on järjestetty tyypillisesti niin, että käytettävissä on 
kaksi toisistaan riippumatonta vesilähdettä. Maaseudulla vesihuolto saattaa nopeastikin vaikeutua 
pienten vesilähteiden antoisuuden ja veden laadun heikentymisen ja kaivojen kuivumisen 
seurauksena. Maaseudulla haitta jää kuitenkin selvästi taajamia pienemmäksi.  

Ilmastonmuutoksen ja sen mukanaan tuomien sään ja vesiolojen ääri-ilmiöiden yleistymisen 
arvioidaan kuitenkin ainakin jonkin verran lisäävän kuivuudesta ja tulvasta johtuvien 
vedenjakeluhäiriöiden riskiä ja varautumistarvetta. Nykytiedon valossa riskiä voidaan toistuvuuden 
osalta pitää korkeana (kerran 10–20 vuodessa). 

Arvioitu todennäköisyys 

Todennäköisyyttä ja vaikutuksia on arvioitu skenaarion pohjalta, jossa talousveden 
puhdistuskapasiteetti on pääkaupunkiseudulla äkillisesti pienentynyt tuotantolaitoksen kokonaisen tai 
osittaisen tuhoutumisen vuoksi, eikä tuotantoa voida korvata muista lähteistä.  
Taloudellisten vahinkojen arviossa on huomioitu vain vaikutukset vesiyhtiölle. 

Taulukko 13. Arvio skenaarion todennäköisyydestä, vaikutuksista ja luotettavuudesta. Skenaario: talousveden 
puhdistuskapasiteetin äkillinen pienentyminen pääkaupunkiseudulla tuotantolaitoksen kokonaisen tai osittaisen 
tuhoutumisen vuoksi. Tuotantoa ei voida korvata muista lähteistä. 

 Arvio todennäköisyydestä 

4 Korkea Tapahtuu kerran 10 – 100 vuodessa 
    

Vaikutukset ihmisiin 

Kuolleet lkm X Ei voida arvioida 

Loukkaantuneet lkm X Ei voida arvioida 

Evakuoidut lkm 3 201 – 500 henkilöä 
    

Ympäristövaikutukset 

Saastunut alue km2 X Ei voida arvioida 

Kesto X Ei voida arvioida 
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Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kpl) 3 5 – 6 kpl  

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kesto) 5 Yli kuukauden 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (%) 4 51 – 70 % 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (kesto) 5 Yli kuukauden 
    

Taloudelliset vaikutukset 

Aineelliset vahingot (milj. euroa) 3 10 – 100 milj. euroa 

Keskeytysvahingot (milj. euroa) 1 Alle 1 milj. euroa 

    

Arvion luotettavuus 

2 Keskimääräinen 

 

2.9 Myrskyt (rajuilmat ja matalapainemyrskyt) 

Tässä skenaariossa käsitellään myrskyjä (rajuilmoja ja matalapainemyrskyjä). Laajalle ulottuvaa 
talvimyrskyä, johon liittyy pitkä pakkasjakso, käsitellään jäljempänä omassa skenaariossaan. 
Vastaavia myrskyskenaarioita on käsitelty myös kansallisessa riskiarviossa 2015 (SM 2016).  

Matalapainemyrsky on laaja-alainen sääilmiö, jossa voi esiintyä useita uhkaavia säätekijöitä 
samanaikaisesti (SM 2016). Tunnetuimpia Suomessa tapahtuneita rajuilmoja ovat olleet mm. 
5.7.2002 Unto-rajuilma, kesän 2010 rajuilmat (Asta, Veera, Lahja, Sylvi) ja Kiira-rajuilma 12.8.2017. 
Viimeksi mainittu osui voimallisesti ruuhka-Suomeen. 

Skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat 

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n analyysien mukaan ilmastonmuutoksen myötä 
Suomen ilmaston ennustetaan lämpenevän ja sademäärien kasvavan kaikissa skenaarioissa.  
Lämpeneminen ja sademäärän kasvu ovat sitä voimakkaampia, mitä suuremmat kasvihuonekaasujen 
päästöt ovat. Sää- ja ilmastoriskien arvioidaan yleisesti kasvavan pitkällä aikavälillä eli vuosisadan 
puolivälissä ja sen jälkeen (Tuomenvirta ym. 2018). 

Toisaalta osan vaaratekijöistä, esimerkiksi äärimmäisten pakkasjaksojen, arvioidaan 
ilmastonmuutoksen seurauksena lieventyvän (Tuomenvirta ym. 2018). Lisäksi ihmisten sopeutumista 
pystytään parantamaan ja haavoittuvuutta vähentämään muun muassa lääketieteen kehityksen, 
ilmastoinnin, lämpöeristettyjen rakennusten ja muiden teknisten ratkaisujen myötä.  

Suomen ilmastossa on arvioitu Tuomenvirran ym. (2018) koosteen mukaan pitkällä aikavälillä 
tapahtuvan seuraavia muutoksia: 

 Meritulvan riski on kasvussa ja on vuosisadan lopulla Suomenlahdella selkeästi suurempi kuin 
nyt, mikä johtuu pääasiassa meriveden lämpölaajenemisesta ja mannerjäätiköiden 
sulamisesta. Tämänhetkisten arvioiden mukaan vuoteen 2100 mennessä keskimääräinen 
merenpinta nousee Suomenlahdella n. 30 cm, korkeimman arvion ollessa n. 90 cm. 

 Vuodenaikaan nähden lämpimät jaksot, ml. kesän hellejaksot, yleistyvät ja pitenevät. 
Vastaavasti kylmiä jaksoja esiintyy entistä harvemmin. 

 Rankkasateet voimistuvat kesäisin. 

 Jäätävät sateet yleistyvät. 

 Talvisin sadepäivien lukumäärä kasvaa. Talvisin myös pilvisyys lisääntyy ja auringonpaiste 
vähenee. 

 Lumipeitekausi lyhenee ja lumen määrä vähenee keskimäärin erityisesti Etelä-Suomessa. 
Runsaiden lumisateiden määrä ei vähene, vaan voi jopa lisääntyä. 

 Maaperän roudan syvyys vähenee ja kesto lyhenee – erityisesti auratuilla alueilla kuten tiet, 
lentokentät ja pihat. 
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 Vesistöjen jääpeite ohenee ja jääpeiteaika lyhenee. Sama kehitys luonnehtii Itämeren 
jääpeitettä. 

 Maaperän pintakerroksen kuivuus yleistyy eniten keväisin, myös erittäin kuivia kesiä saattaa 
esiintyä.  

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia voimakkaisiin matalapaineisiin tai pienen mittakaavan ilmiöihin, kuten 
voimakkaisiin ukkospilviin, ei tunneta vielä riittävästi. Tuulisuuden luontainen vaihtelu on merkittävää 
ja voimakkaiden tuulien kehityksen arviointiin liittyy epävarmuuksia. Vaikka rajuilmojen 
kokonaismäärä ei muuttuisikaan, voi ilmaston lämmetessä yksittäinen rajuilma olla entistä rajumpi tai 
voimakkaimpien rajuilmojen osuus kaikista rajuilmoista nykyistä suurempi (Tuomenvirta ym. 2018). 

Kansainvälisesti on arvioitu, että vuonna 2100 Euroopassa voisi kuolla sääoloihin liittyvien 
onnettomuuksien seurauksena vuosittain jopa 150 000 henkeä, kun tällä hetkellä vastaava luku on 
noin 3 000 henkeä (Forzieri ym. 2017). Suurimmaksi sääuhkaksi tutkimus nimeää kuumuuden. Muita 
tulevaisuudessa yhä pahenevia ongelmia ovat tulvat, metsäpalot sekä myrskyt (Forzieri ym. 2017). 

Edellytykset ukkosen syntyyn ovat sitä suuremmat, mitä lämpimämpää on, sillä lämmin pystyy 
varastoimaan enemmän kosteutta, joka toimii ukkosten käyttövoimana (Ilmatieteen laitos 2018). Hyvä 
esimerkki tästä on Suomessa vuoden 2010 heinä-elokuussa tapahtunut neljän rajun ukkosmyrskyn 
sarja (Asta, Veera, Lahja ja Sylvi). 

Keskeisin uhka on voimakas tuuli ja sen aiheuttamat vauriot erityisesti taajama-alueella. Vaurioita 
aiheuttavat mm. puiden kaatumiset ja tuulen lennättämä irtotavara. Voimakas tuuli voi aiheuttaa 
vahinkoja ihmisille, rakennuksille ja muulle omaisuudelle sekä maantie-, rautatie-, vesi- ja 
ilmaliikenteelle. Myrskyihin liittyvät ukkoset, salamointi ja rankkasateet voivat nekin aiheuttaa 
vaurioita. 

Uhkan kohde 

Myrskytuhojen kohteena voi olla koko Uudenmaan alue, mutta riski on suurin meri- ja rannikkoalueilla 
sekä tiheimmin asutuilla alueilla ja suurimmilla työpaikka- ja asiointialueilla. Myrskyjen kannalta 
Uudenmaan erityispiirteitä ovat mm. tiheä asutus ja muu väestön keskittyminen, tiivis rakennuskanta 
ja liikenneverkosto sekä meren läheisyys. 

Myrskytuhojen suurimmat riskit voivat kohdistua ihmisiin, omaisuuteen, sähköverkkoihin (erityisesti 
ilmajohtoihin), vesihuoltoon, tietoliikenteeseen, puhelinliikenteeseen (matkapuhelinmastot ja 
puhelinlangat) ja logistiikkaan. Helleaalto puolestaan voi aiheuttaa ongelmia riskiryhmille, joihin 
kuuluvat mm. sydänpotilaat ja vanhukset. 

Myrskytuhojen alueellinen laajuus voi vaihdella huomattavasti. Esimerkiksi vuoden 2010 Sylvi-
myrskyn ukkospilvet ulottuivat pääkaupunkiseudulta itään noin 100 kilometrin levyisenä vyöhykkeenä, 
joka liikkui nopeasti ja jätti syöksyvirtausten ja ukkospuuskien tuhojälkiä monin paikoin kulkureitilleen 
(Korpela 2017). Toisaalta on yleistä, että laajan puuskaisuuden lisäksi tuulisella vyöhykkeellä esiintyy 
erittäin voimakkaita puuskia suppeilla alueilla. 

Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset) 

Seuraavassa kuvataan eräs mahdollinen skenaarion toteutumistapa Uudellamaalla. Konkreettinen 
esimerkki tapahtumien toteutumistavasta auttaa havainnollistamaan tilanteen vaikutuksia ja niiden 
edellyttämiä varautumisen toimenpiteitä. Kuvauksen on laatinut ilmatieteen laitos. 

Vaihe 1: Helleaallon alku 

Helleaalto alkaa parhaaseen loma-aikaan 15.7. Suomi on lomalla ja terveydenhoitoalan laitokset 
pyörivät kesäsijaisten turvin. Nuoret ja keski-ikäiset valtaavat rannat ja puistot, lähisaaret ja -vedet. 
Ikääntyneet pysyttelevät sisätiloissa poissa auringonpaahteesta. Helsingin seudun hotellit ovat lähes 
täyteen varatut. Majoittujat ovat pääasiassa turisteja, mutta myös kahden ison kansainvälisen 
konferenssin osallistujia. 

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen mittausasemalla päivän ylimmät lämpötilat kohoavat viikon ajan yli 
30 asteen ja Helsinki-Vantaan lentokentällä yli 32 asteen. Alueilla, joissa rakennusmassaa on paljon, 
päivälämpötilat kohoavat ulkona kadulla 35–40 asteeseen. Aluksi yölämpötilat pysyvät 20 asteen 
alapuolella, mutta kolmannen päivän jälkeen ilmamassan kosteus nousee ja öisinkin ulkoilman 
lämpötila pysyy 20 asteen yläpuolella. 
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Päivittäin kuolleiden määrä alkaa kasvaa. Jälkeenpäin arvioidaan, että päivittäin kuolee noin 10 
henkilöä. Vanhainkodeissa tapahtuu keskimäärin 6 kuolemantapausta ja muutama myös kotioloissa 
tai ensihoidon jälkeen sairaalassa. Ensiapuun hakeutuu selvästi tavanomaista enemmän potilaita, 
joilla on sydänoireita sekä muutama aivoinfarktipotilas. Kodinhoidon henkilöstö alkaa raportoida 
dementoituneiden potilaiden huonokuntoisuudesta kolmannesta päivästä alkaen. Tilanteesta johtuen 
terveydenhuolto ja sosiaalitoimi joutuvat lisäämään henkilöresursseja ja määräämään henkilöstöä 
ylitöihin. 

Vaihe 2: Kahdeksantena päivänä helleaalto purkautuu rajuun ukonilmaan 

Voimakkaat ukkoset saavat alkunsa Viron puolella ja ukkoset liikkuvat nopeasti ja ylittävät 
Suomenlahden parissa tunnissa yllättäen huviveneilijät vesialueilla. Myrskyn nopean kehittymisen ja 
etenemisen takia varoituksia ei ehditä lähettää. Suomenlahdella on 50 meripelastustehtävää. 

Helsingin kaupunkiin saapuessaan voimakkaat ukkospuuskat kaatavat puita. Puuskissa tuulen 
nopeus on yli 35 m/s. Tuulen voimasta lentelee irtotavaroita ja rakennusten kattoja ym. Puita kaatuu 
rakennusten, ihmisten, ilmajohtojen ja muun omaisuuden päälle sekä liikenneväylille. 

Puuskarintaman jäljessä seuraava rankkasade aiheuttaa äkkitulvia. Taajamien keskustat tulvivat ja 
alikulut täyttyvät vedellä. Sateen intensiteetti on hetkittäin jopa 100 mm/h. Sateisiin liittyy raekuuroja, 
joissa rakeet ovat halkaisijaltaan 8-9 senttimetriä eli suunnilleen pesäpallon kokoisia. 

Suuressa ulkoilmatapahtumassa seuraa paniikki, kun salama iskee festivaaliyleisöön tappaen yhden 
ja vahingoittaen kymmeniä. Puuskatuulen heittelemät roska-astiat vahingoittavat muutamia vakavasti 
ja useat saavat lieviä vammoja. Runsas salamointi sytyttää myös useita rakennuspaloja. 

Pelastushenkilöstölle, terveydenhuollolle, meripelastukselle ja poliisille aiheutuu runsaasti 
samanaikaisia tehtäviä. Avun saanti vaikeutuu hätäkeskuksen ruuhkautuessa, resurssien ollessa 
käytössä, liikenneväylien tukkeutumisen johdosta ja matkapuhelinmastojen vahingoittuessa. 

Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen 

Vaikka myrskyn akuutti vaihe on kohtuullisen lyhyt, osa häiriöistä on pitkäkestoisia. Esimerkiksi 
logistiikan palautuminen normaaliksi kestää. Ihmisten hätämajoitus saattaa jatkua useamman päivän. 
Kaikki päiväkodit ja koulut eivät ole käytössä. 

Yleinen tiedottaminen on haasteellista sähköisten tiedotuskanavien kautta. Tiedon saaminen ihmisille 
on epävarmaa. Kun tietoliikenne alkaa toimia, tietoliikenneverkot ja asiakaspalvelut ruuhkautuvat. 

Voimakkaan tuulen yhteydessä voi esiintyä ukkosta ja salamointia ja niistä aiheutuvia tulipaloja, 
rankkasateita ja tulvia. Liikkuminen voi vaikeutua ja esimerkiksi ihmisille voi tulla esimerkiksi 
vaikeuksia päästä töihin tai viemään lapsia päivähoitoon. Äärimmäisessä tapauksessa voidaan tarvita 
hätämajoitusta. Niin ikään voi esiintyä sähköverkon, lämpöhuollon, tietoliikenteen, vesihuollon ja 
elintarvikehuollon häiriöitä. Terveydenhuolto voi häiriintyä mm. logistiikan ongelmista johtuen. Lisäksi 
elinkeinoelämälle ml. maa- ja metsätalous voi aiheutua merkittäviä vahinkoja. 

Kova merenkäynti vaikeuttaa laivaliikennettä ja kova tuuli ja sateet vaikeuttavat lentoliikennettä. 

Arvioitu todennäköisyys 

Taulukko 14. Arvio skenaarion todennäköisyydestä, vaikutuksista ja luotettavuudesta. Skenaario: helleaalto, 
joka purkautuu rajuun ukonilmaan. 

 Arvio todennäköisyydestä 

4 Korkea Tapahtuu kerran 10 – 100 vuodessa 
    

Vaikutukset ihmisiin 

Kuolleet lkm 4 51 – 100 henkilöä 

Loukkaantuneet lkm 3 46 – 150 henkilöä 

Evakuoidut lkm X Ei voida arvioida 
    

Ympäristövaikutukset 

Saastunut alue km2 X Ei voida arvioida 

Kesto 2 Alle kuukauden 
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Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kpl) 3 5 – 6 kpl 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kesto) 2 1 – 6 päivää 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (%) 2 11 – 30 % 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (kesto) 2 1 – 6 päivää 
    

Taloudelliset vaikutukset 

Aineelliset vahingot (milj. euroa) 3 10 – 100 milj. euroa 

Keskeytysvahingot (milj. euroa) 2 1 – 10 milj. euroa 

    

Arvion luotettavuus 

2 Keskimääräinen 

 

2.10 Laajalle alueelle ulottuva talvimyrsky, johon liittyy pitkä pakkasjakso 

Tässä skenaariossa on kuvattu matalapainemyrskyistä ja rajuilmoista erillisenä tapahtumana 
talvimyrsky, johon liittyy pitkä pakkasjakso. Skenaarion taustalla vaikuttavat uhkat ja Uudenmaan 
erityispiirteet ovat paljolti samoja kuin edellä kuvatussa skenaariossa, mutta pakkasjakson ja 
talvimyrskyn yhteisvaikutuksesta aiheutuvat vaikutukset poikkeavat tavanomaisten 
matalapainemyrskyjen ja rajuilmojen vaikutuksista. 

Voimakkaita Suomessa tapahtuneita talvimyrskyjä ovat olleet muun muassa Mauri-myrsky 
(22.9.1982), Janika-myrsky (15.-16.11.2011) ja Tapani-myrsky (26.12.2011). 

Skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat 

Myrskyjen kannalta Uudenmaan erityispiirteitä ovat mm. tiheä asutus ja muu väestön keskittyminen, 
tiivis rakennuskanta ja liikenneverkosto sekä meren läheisyys. 

Talvimyrskyissä keskeisin uhka on voimakas tuuli yhdistettynä lumeen ja pakkaseen. Vaurioita 
aiheuttavat mm. kinostuva ja märkä lumi sekä puiden kaatuminen tykkylumen vaikutuksesta. Niin 
ikään pakkanen ja lumi voivat vahingoittaa rakennuksia ja muuta omaisuutta. Liukkaus ja jäätyminen 
vaikuttavat kaikkeen liikkumiseen ja logistiikkaan (maantie-, rautatie-, vesi- ja ilmaliikenteelle 
aiheutuvat ongelmat). 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia säästä aiheutuvien uhkien todennäköisyyteen on kuvattu edeltävässä 
skenaariossa Myrskyt (rajuilmat ja matalapainemyrskyt). 

Uhkan kohde 

Talvimyrskyn ja siihen liittyvän pitkän pakkasjakson kohteena voi olla koko Uudenmaan alue, mutta 
riski on suurin meri- ja rannikkoalueilla sekä tiheimmin asutuilla alueilla ja suurimmilla työpaikka- ja 
asiointialueilla. 

Suurimmat riskit voivat kohdistua ihmisiin, omaisuuteen (mukaan lukien vesiputkien jäätyminen), 
sähköverkkoihin (erityisesti ilmajohtoihin), vesihuoltoon, tietoliikenteeseen, puhelinliikenteeseen 
(matkapuhelinmastot ja puhelinlangat) ja logistiikkaan (mukaan lukien liikenneväylien 
talvikunnossapito). Haavoittuvassa asemassa ovat myös pakkasen aikana sähköä vailla olevat 
taloudet, erityisesti kerrostalot. 

Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset) 

Seuraavassa kuvataan eräs mahdollinen skenaarion toteutumistapa Uudellamaalla. Konkreettinen 
esimerkki tapahtumien toteutumistavasta auttaa havainnollistamaan tilanteen vaikutuksia ja niiden 
edellyttämiä varautumisen toimenpiteitä. Kuvauksen on laatinut ilmatieteen laitos. 

Tilanteen kulku 

Suomi on valmistautumassa jouluun. Alkutalvi on ollut Etelä-Suomessa lauha ja lumeton, joten maa 
on roudaton jouluviikolla. Joulun sään on ennustettu pysyvän ajankohtaan nähden poikkeuksellisen 
lämpimänä. 
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Turisti- ja lomaliikennekausi on käynnissä vilkkaana. Helsinki-Vantaan lentoasemalla, rautateillä ja 
pääväylillä ihmismäärät ovat suuria. 

Ilmatieteen laitos ilmoittaa ensimmäisen kerran mahdollisesta myrskystä jouluajan 
sääkatsauksessaan 22.12. ja antaa ensimmäisen VAARA-tiedotteen asiasta 23.12. Tiedotteessa 
Ilmatieteen laitos varoitti voimakkaasta lännenpuoleisesta tuulesta, jonka ennustetaan katkovan puita 
ja aiheuttavan sähkökatkoja. Tiedotteessa varoitetaan myös merenpinnan noususta kaikilla 
merialueilla 24.12. Loma-ajasta johtuen myrskyn mahdollisista vaikutuksia liikkuu vain vähän tietoa 
mediassa: monilla medioilla on käytössä vain supistettu sähköinen viestintä. 

25.12. Ilmatieteen laitos antaa toisen myrskyä koskevan VAARA-tiedotteen ja tarkentaa 
matalapaineen reittiä kulkemaan ennustettua etelämpää. Tiedotteessa säätilanne nostetaan länsi- ja 
etelärannikon osalta vaaralliseksi: tuulen nopeuden puuskissa ennustetaan olevan yleisesti maa-
alueilla 18–23 m/s ja lounaassa 20–25 m/s. 

Ilmatieteen laitos antaa vielä yöllä 26.12. viimeisen tilannetta koskevan ennustuksen ja nostaa 
ennusteen tuulen nopeudesta puuskissa länsirannikolla ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
sisämaassa nousevan jopa yli 30 m/s. 

Vaikutukset 

Suomeen iskee tapaninpäivänä 26.12. voimakas matalapaine, jonka seurauksena laajoilla alueilla 
Etelä-Suomessa syntyy laajoja tuhoja. Tuulen voimasta rakennusten kattoja irtoilee. Puita kaatuu 
rakennusten, ihmisten, ilmajohtojen ja muun omaisuuden päälle sekä liikenneväylille. Puiden 
kaatumista edesauttaa roudaton maa. Merivesi nousee yli metrin. 
 
Myrskyyn liittyy voimakkaita vesisateita, jotka muuttuvat räntä- ja lumisateeksi. Lunta alkaa kerääntyä 
rakenteisiin ja kinostua liikenneväylille. Rakennusten kattojen lumikuorma kasvaa ja aiheuttaa 
vaurioita. Tykkylunta kerääntyy myös tietoliikennemastoihin, ilmajohtoihin ja puihin.  
 
Lumisade ja liukkaus vaikeuttavat liikkumista ja aurauskalusto ei riitä pitämään väyliä kunnossa. 
Liikenteessä tapahtuu paljon samanaikaisia onnettomuuksia. Raideliikenne pysähtyy kokonaan 
vaihteiden vikaantuessa. Raskas liikenne jää liukkauden takia jumiin ramppeihin ja ylämäkiin. Muun 
muassa elintarvike- ja lääkehuolto vaikeutuu logistiikkaongelmien takia.  
 
Pelastushenkilöstölle, terveydenhuollolle, meripelastukselle ja poliisille aiheutuu runsaasti 
samanaikaisia tehtäviä. Avun saanti vaikeutuu hätäkeskuksen ruuhkautuessa, resurssien ollessa 
käytössä, liikenneväylien tukkeutumisen johdosta ja matkapuhelinmastojen vahingoittuessa. 
Hätäkeskuksen ruuhkautumisesta johtuen jonotusajat kasvavat useisiin minuutteihin ja kiireisimpänä 
aikana keskimääräinen jonotusaika on yli kolme minuuttia. 
 
Sähköt katkeavat laajoilta alueilta. Suurimmat ongelmat syntyvät laajojen sähkökatkosten 
seurauksena, vaikuttaen laajasti yhteiskunnan kriittisten palvelujen toimivuuteen. Turisti- ja 
lomaliikenne häiriintyvät merkittävästi ankaran lumentulon takia. 

26.12. myrsky on pahimmillaan klo 8.00–13.00 välisenä aikana ja hätäpuheluiden ruuhkahuippu klo 
10.00–12.00 välillä. Hätäpuheluita tulee keskimäärin noin 500 kpl/tunti ja enimmillään 1100 puhelua 
tunnissa. Hätäkeskuksia kuormittavat sinne kuulumattomat puhelut, joissa ilmoitetaan 
sähkökatkoksesta, kun energiayhtiöön ei saada yhteyttä. 

Myrsky alkaa laantua 26.12. iltapäivällä klo 15 jälkeen, mutta energiayhtiöiden vikapalveluiden 
ruuhkautumisesta johtuen hätäkeskukseen soitetaan sähkökatkoilmoituksia. Hätäkeskus kirjaa 
yhteensä 2600 tehtävää, yhteensä hätäpuheluita tulee 5500, joista vain noin puoleen pystytään 
vastaamaan. Tapaninpäivän jälkeen lämpötila laskee vuorokauden sisällä -25 asteeseen. Pakkanen 
aiheuttaa ongelmia erityisesti niille sähköä vailla oleville talouksille, joissa asuvat eivät omatoimisesti 
kykene löytämään tilapäistä majoitusta. 

Sähkökatkojen laajuus ja kesto vaihtelevat eri kuntien alueella. Taajama-alueella sähkökatkojen 
pituus vaihtelee muutamasta tunnista muutamaan päivään. Haja-asutusalueiden osalta sähköt ovat 
pois pisimmillään yli kaksi viikkoa. Useissa kunnissa sähkökatkot aiheuttavat ongelmia liikenteelle. 
Myös teille kaatuneet puut haittaavat merkittävästi liikennöintiä. 

Sähkökatkosten seurauksena vedenjakelu häiriintyy useassa kunnassa. Osa kunnista kehottaa 
asukkaitaan rajoittamaan vedenkulutusta. Kunnissa on myös ongelmia vedenjakelun varayhteyksien 
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käyttöönotossa. Osa haja-asutusalueen kotitalouksista on omien kaivojen ja pumppujen varassa. 
Näiden talouksien osalta talousveden saanti kaivosta edellyttää sähköä. 

Sähkökatkosten aikana jätevettä joudutaan ylijuoksuttamaan jokiin tai maahan. Osassa kuntia 
jätevedenpumppaamoja tyhjennetään imuautoilla ja pisimmillään jätevedenpumppaamot toimivat 
tilapäisjärjestelyin useita vuorokausia. 

Sosiaalitoimen osalta monet kunnat tarkastavat erityisesti kotipalvelun, kotisairaanhoidon tai muun 
kunnan tuottaman palvelun piirissä olevien vanhusten tilanteen. Niiden vanhusten osalta, jotka eivät 
kuulu kotisairaanhoidon tai muun kunnan tuottaman palvelun piiriin, ei kunnilla välttämättä ole tietoa 
heidän tilanteestaan. Useissa kunnissa aletaan tarkistaa tällaisten vanhusten tilannetta 
vapaaehtoisvoimin, omaisten ja naapuriavun turvin. 

Turvapuhelinten toiminnassa on häiriöitä. Sähkökatkot vaikeuttavat myös ruokahuollon 
järjestämisestä. Muutaman kunnan alueella hoitolaitosten sähkölukot eivät toimi sähkökatkon aikana. 
Sähköjen katketessa ja pakkasen kiristyessä useissa kunnissa joudutaan järjestämään 
hätämajoitusta sähköttömille kotitalouksille, asunnottomille ja muille erityisryhmille. 

Kunnat tiedottavat tilanteesta ja tilapäisjärjestelyistä pääsääntöisesti verkkosivuillaan. Tiedotteita 
jaetaan myös kauppojen, huoltoasemien ja pankkien ilmoitustauluille. Osa kunnista hyödyntää 
tiedottamisessa myös paikallisradioita, Yleisradion aluetoimituksia ja Facebookia. 

Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen 

Vaikka myrskyn akuutti vaihe on kohtuullisen lyhyt, osa häiriöistä on pitkäkestoisia. Esimerkiksi 
logistiikan palautuminen normaaliksi kestää. Ihmisten hätämajoitus saattaa jatkua useamman päivän. 
Kaikki päiväkodit ja koulut eivät ole käytössä.  

Yleinen tiedottaminen on haasteellista sähköisten tiedotuskanavien kautta. Tiedon saaminen ihmisille 
on epävarmaa. Kun tietoliikenne alkaa toimia, tietoliikenneverkot ja asiakaspalvelut ruuhkautuvat. 

Arvioitu todennäköisyys 

Taulukko 15. Arvio skenaarion todennäköisyydestä, vaikutuksista ja luotettavuudesta. Skenaario: laajalle 

alueelle ulottuva talvimyrsky, jota seuraa pitkä pakkasjakso. 

 Arvio todennäköisyydestä 

4 Korkea Tapahtuu kerran 10 – 100 vuodessa 
    

Vaikutukset ihmisiin 

Kuolleet lkm 2 6 – 15 henkilöä 

Loukkaantuneet lkm 3 46 – 150 henkilöä 

Evakuoidut lkm 3 201 – 500 henkilöä 
    

Ympäristövaikutukset 

Saastunut alue km2 X Ei voida arvioida 

Kesto 2 Alle kuukauden 

    

Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kpl) 3 5 – 6 kpl 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kesto) 3 1 – 2 viikkoa 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (%) 3 31 – 50 % 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (kesto) 3 1 – 2 viikkoa 
    

Taloudelliset vaikutukset 

Aineelliset vahingot (milj. euroa) 3 10 – 100 milj. euroa 

Keskeytysvahingot (milj. euroa) 2 1 – 10 milj. euroa 

    

Arvion luotettavuus 

2 Keskimääräinen 
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2.11 Vakava henkilöjoukkoon kohdennettu väkivallanteko 

Tässä skenaariossa on kuvattu vakavan henkilöjoukkoon kohdennetun väkivallanteon uhkaa 
Uudellamaalla, mukaan lukien terroristisessa tarkoituksessa tehdyt teot. Väkijoukkoon 
kohdennettujen väkivallantekojen ja terrorististen tekojen uhkia on arvioitu myös kansallisessa 
riskinarviossa 2015 (SM 2016) ja Etelä-Suomen alueellisessa riskiarviossa (Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto 2017). 

Skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat 

Vakavassa henkilöjoukkoon kohdistetussa väkivallanteossa tekijä pyrkii mahdollisimman suureen 
uhrilukuun. Teot ovat suunniteltuja henkirikoksia, ei impulsiivisia tekoja, eikä niitä lueta 
onnettomuuksiksi. Ampumisiin liittyy harvoin ennakoivia uhkauksia (koulu-uhkaukset). Tekijä yleensä 
viestii suunnitelmansa etukäteen jollekin vertaisryhmälleen. 

Tekijästä ei ole olemassa täsmällistä, hyödynnettävää ”profiilia”. Ennen varsinaisia tekoja muut 
ihmiset tietävät tekijän ajatuksista ja/tai suunnitelmista. Suurimmassa osassa tapauksissa tekijä 
kertoo/viestittää suunnitelmistaan etukäteen jollekin henkilölle mutta ei aina. Tekijöiden käytöksessä 
tai toiminnassa on piirteitä, jotka aiheuttavat huolestumista tai osoittavat avuntarpeen. Useilla tekijöillä 
tiedetään olleen ongelmia menetysten tai epäonnistumisten käsittelyssä. Monet ovat kärsineet 
masennuksesta ja yrittäneet itsemurhaa tai heillä on mielenterveyden ongelmia. Useat tekijät ovat 
ennen tekoaan kokeneet joutuneensa kiusatuiksi, vainotuiksi ja vahingoitetuiksi. 

Tekonsa suunnitelleet tekijät ovat erittäin motivoituneita teon toteuttamisessa. Surmaaminen jatkuu, 
kunnes henkilön suunnitelma on täytetty tai kunnes tekijän toiminta keskeytetään. Kohdennetun 
väkivallan piiriin kuuluvat esimerkiksi Norjan Breivikin teko, Helsingin yliopistoiskusuunnitelma, Sellon 
ampumistapaus, Jokelan ja Kauhajoen kouluampumiset, kauppakeskus Myyrmannin itsemurhaisku 
sekä Euroopassa yleisemminkin havaittu radikaali-islamistinen terrorismi  

Uhkan kohde 

Teon kohde on yleensä ennakkoon valittu yksi tai useampi henkilö tai instituutio. Suomessa iskujen 
kohteena on ollut usein tekijän oma koulu. Maailmalla tapahtuneet teot ovat voineet kohdistua 
esimerkiksi ostoskeskuksiin, urheilutapahtumiin, ravintoloihin yms. Lisäksi riski kohdennetuille 
väkivallanteoille on yleisötapahtumissa, joissa pienelle alueelle kokoontuu runsaasti ihmisiä, kuten 
itsenäisyyspäivän tapahtumat ja uudenvuodenaatto. 

Terroristinen isku voi kohdistua yhteiskunnan johtamiseen, kriittiseen infrastruktuuriin, julkisiin 
paikkoihin tai laajoihin ihmisjoukkoihin.  Isku voi aiheuttaa rajattuja tai merkittäviä välittömiä ja myös 
pidempiaikaisia vaikutuksia. Sillä voi olla myös varsinaista tekoa laajempia vaikutuksia. Se voi lisätä 
pelkoa väestössä ja tarvetta turvallisuustoimiin. Turvallisuustoimilla voi puolestaan olla vaikutus 
kansalaisten arkeen. 

Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset) 

Suomessa tapahtuneiden kouluampumisten jälkeen ilmiö on tullut jäädäkseen ja on tällä hetkellä 
jatkuvasti läsnä. Poliisi on löytänyt toistuvasti henkilöitä, jotka suunnittelevat alustavasti joukkomurhaa 
tai väkivallantekoa tai työstävät väkivaltafantasioitaan. Näihin toimiin liittyvät aiempien tapahtumien 
ihannointi sekä erilaiset välineiden ja rekvisiitan hankkimiset. 

Tekomuotoina aiemmissa teoissa Suomessa ja maailmalla ovat korostuneet yritykset polttaa tai 
räjäyttää kohde samalla, kun ampumista tai muuta surmaamista suoritetaan. On todennäköistä, että 
jossain vaiheessa joku henkilö onnistuu tekemään vakavan henkilöön kohdistetun väkivallanteon, jolla 
hän saa aikaan suuren uhriluvun. 

Terrori-iskuissa Euroopassa on viime aikoina käytetty helposti toteutettavia ja kustannuksiltaan 
edullisia menetelmiä, kuten ajoneuvoja ja teräaseita.  

Yksinkertaisilla menetelmillä tehdyt iskut ovat nopeasti toteutettavissa, eivätkä ne vaadi erityistä 
osaamista eikä yhtä pitkää valmistautumista tai suunnittelua kuin räjähde- tai ampuma-aseiskut. 

Perinteinen räjähde- tai ampuma-aseiskujen uhka ei kuitenkaan ole poistunut.  Tähän voi liittyä 
CBRNE-aineiden käyttö. Miehittämättömien ilma-alusten käyttöä ei voida sulkea pois käytettävistä 
toteuttamistavoista niiden helppokäyttöisyyden ja edullisuuden vuoksi. 

Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen 
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Vakavan henkilöjoukkoon kohdennetun väkivallanteon toteutuessa merkittäväksi tekijäksi muodostuu 
poliisin vasteaika tehtävän saatuaan. Surmaaminen jatkuu yleensä siihen asti, kunnes poliisi 
saavuttaa kohteen ja tekijän toiminta keskeytetään. Tilanne kestää keskimäärin noin 20 minuuttia ja 
aktiivisessa vaiheessa jokainen minuutti saattaa tietää lisää uhreja. 

Viranomaisyhteistyön rooli korostuu merkittävästi vakavissa henkeen ja terveyteen kohdistuneissa 
teoissa. Ennakkotiedon merkitys valmiuden kohottamisena, tilanteenaikainen yhteistyö, 
johtamisjärjestelmät ja –paikat sekä tiedottaminen ovat oleellisia yhteistyön osia. Suunnitelmat ja 
yhteisharjoitukset luovat pohjan yhteistoiminnalle varsinaisessa tilanteessa. Myös muiden 
viranomaisten toimintamallit ja suunnitelmat tulee olla tiedossa yhteistoimintaviranomaisten kesken. 

Haasteeksi muodostuu myös poliisin, pelastustoiminnan ja ensihoidon resurssien kuormittuminen 
(suuri määrä uhreja, paniikki tapahtumapaikan ympäristössä, päivittäistoiminnan turvaaminen). 
Tapahtuma kuormittanee lisäksi kunnan psykososiaalisen tuen resursseja, joiden käytölle voi olla 
tarvetta jopa vuosiksi. 

Lisäksi mahdollisen uhkan kohdentuminen viranomaisiin, vaikutukset pelastustoiminnan ja ensihoidon 
työturvallisuuteen ja työskentelyn turvaamiseen, voivat vaikuttaa merkittävästi varsinaisen tehtävän 
hoitoon. 

Yhteiskunnan keskeisiin elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvalla terroristi-iskulla, kuten 
matkapuhelinverkkoon, tietoliikenteen ja sähköverkon solmukohtiin kohdistuvalla teolla voidaan saada 
aikaan merkittäviä yhteiskunnan toimintoihin kohdistuvia seurannaisvaikutuksia. 

Yhteiskunnan näkökulmasta tapahtuneella teolla on uhriluvun määrästä huolimatta suuri vaikutus 
yleiseen turvallisuuden tunteeseen, poliittiseen päätöksentekoon sekä kansalaisten luottamukseen. 
Turvallisuuden näkökulmasta kalliita rakenteellisia ratkaisuja jouduttaisiin tekemään oppilaitosten 
turvallisuuden parantamiseksi, mikä on kuitenkin ristiriidassa koulujen kehittämien avoimempien 
oppimisympäristöjen kanssa. 

Arvioitu todennäköisyys 

Taulukko 16. Arvio skenaarion todennäköisyydestä, vaikutuksista ja luotettavuudesta. Skenaario: vakava 
henkilöjoukkoon kohdennettu väkivallanteko. 

Arvio todennäköisyydestä 

4 Korkea Tapahtuu kerran 10 – 100 vuodessa 
    

Vaikutukset ihmisiin 

Kuolleet lkm 2 6 – 15 henkilöä 

Loukkaantuneet lkm 2 16 – 45 henkilöä 

Evakuoidut lkm 3 201 – 500 henkilöä 
    

Ympäristövaikutukset 

Saastunut alue km2 x Ei voida arvioida 

Kesto x Ei voida arvioida 

    

Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kpl) x Ei voida arvioida 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kesto) 2 1 – 6 päivää 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (%) x Ei voida arvioida 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (kesto) 2 1 – 6 päivää 
    

Taloudelliset vaikutukset 

Aineelliset vahingot (milj. euroa) 1 Alle 1 milj. euroa 

Keskeytysvahingot (milj. euroa) x Ei voida arvioida 
    

Arvion luotettavuus 

3 Korkea 
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2.12 Isojen väkijoukkojen väkivaltainen liikehdintä 

Tässä skenaariossa on arvioitu isojen väkijoukkojen väkivaltaiseen liikehdinnän uhkaa Uudenmaan 
näkökulmasta. Isojen väkijoukkojen väkivaltaista liikehdintää on arvioitu myös kansallisessa 
riskinarviossa 2015 (SM 2016).  

Skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat 

Useissa Euroopan maissa on esiintynyt suurten väkijoukkojen väkivaltaista liikehdintää, joka saattaa 
jatkua jopa useamman päivän ajan. Näihin tapahtumiin osallistuu myös henkilöitä ja ryhmiä, joiden 
tavoitteena on muuttaa tilanne väkivaltaiseksi mellakaksi. 

Suomessa samanaikaisesti useassa paikassa tai eri paikkakunnilla tapahtuvat laajamittaiset 
väkivaltaiset ja pidempään kestävät levottomuudet voivat aiheuttaa tilanteen, jonka hallitsemiseen 
poliisin voimavarat eivät riitä. 

Riskiä levottomuuksien syntymiseen kasvattavat kansalaisten arkeen vaikuttavat yhteiskunnalliset 
epäkohdat ja eriarvoisuuden kokemukset, yhteiskunnan toimintojen häiriintyminen tai lakkaaminen 
kokonaan toimimasta esimerkiksi sähkönsaannin tai kybertoimintaympäristön häiriön vuoksi, 
syrjäytymisen lisääntyminen, ääriliikkeiden toiminta, sosiaalisen median vaikutus ja kiristynyt 
yleismaailmallinen tilanne. 

Uhkan kohde 

Vahingonteot alkavat todennäköisesti eri kaupungin osissa yhtä aikaa. Ajoneuvoja poltetaan sekä 
ikkunoita rikotaan sekä muuta omaisuutta vahingoitetaan. Liikenne tulee häiriintymään laajoilla 
alueilla. Joukkoliikenne pysähtyy ja ihmisten liikkumista tullaan rajoittamaan barrikadeilla sekä poliisin 
toimesta. Poliisin puuttuessa tilanteeseen väkivaltaa tulla kohdistamaan poliisia kohtaan. 

Tavallisten ihmisten arki vaikeutuu merkittävästi. Ihmisten turvattomuuden tunne lisääntyy ja 
liikkumista ulkona vältellään. 

Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset) 

Laajamittaiset ja väkivaltaiset levottomuudet voivat käynnistyä esimerkiksi suuren, yhteiskunnallista 
epäkohtaa kritisoivan mielenosoituksen yhteydessä tai sosiaalisesti eriytyneessä lähiössä. 
Mielenilmaukseen osallistuu sekä koti- että ulkomaisia radikaalin linjan aktivisteja, jotka agitoinnillaan 
vaikuttavat merkittävästi levottomuuksien syntyyn. Muutamien yksittäisten henkilöiden tekemät 
vahingonteot (ikkunoiden rikkominen, ajoneuvojen vahingoittaminen) ja poliisiin kohdistuva väkivalta 
(kivien ja pullojen heittäminen) vaikuttavat tapahtuman dynamiikkaan niin, että yhä useampi 
mielenosoittaja osallistuu vastaavaan laittomaan toimintaan. 

Poliisin puuttuessa tapahtumien kulkuun voimakeinoin tilanne eskaloituu laajaksi mellakoinniksi, eikä 
poliisi pysty kontrolloimaan tilannetta. Liikkeiden ikkunoita rikotaan, ajoneuvoja sytytetään palamaan 
ja kaduille kasataan barrikadeja poliisin toiminnan vaikeuttamiseksi. Useat mielenosoittajat ja 
viranomaiset loukkaantuvat yhteenotoissa. 

Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen 

Isojen väkijoukkojen väkivaltaisessa liikehdinnässä todennäköisesti useat poliisit sekä mielensoittajat 
tulevat loukkaantumaan yhteenotoissa. Lisäksi omaisuusvahingot nousevat erittäin suuriksi. 

Viranomaisyhteistyön rooli korostuu merkittävästi mellakan kaltaisissa tilanteissa. Ennakkotiedon 
merkitys valmiuden kohottamisena, tilanteenaikainen yhteistyö, johtamisjärjestelmät ja –paikat sekä 
tiedottaminen ovat oleellisia yhteistyön osia. Suunnitelmat ja yhteisharjoitukset luovat pohjan 
yhteistoiminnalle varsinaisessa tilanteessa. Myös muiden viranomaisten toimintamallit ja suunnitelmat 
tulee olla tiedossa yhteistoimintaviranomaisten kesken. 

 

Haasteeksi muodostuu myös poliisin, pelastustoiminnan ja ensihoidon resurssien kuormittuminen 
(loukkaantuneet, suuri määrä tulipaloja, paniikki tapahtumapaikan ympäristössä, päivittäistoiminnan 
turvaaminen). 
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Lisäksi mahdollisen uhkan kohdentuminen viranomaisiin, vaikutukset pelastustoiminnan ja ensihoidon 
työturvallisuuteen ja työskentelyn turvaamiseen, voivat vaikuttaa merkittävästi varsinaisen tehtävän 
hoitoon. 

Levottomuudet voivat heikentää kansalaisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Levottomuudet 
voivat vaikuttaa myös yhteiskunnan toimintoihin, vähentää luottamusta poliittiseen päätöksentekoon 
ja viranomaisten toimintaan. Suomen julkisuuskuva tulee heikentymään maailmalla sekä 
mahdollisesti ääriliikkeet tulevat aktivoitumaan. 

Arvioitu todennäköisyys 

Taulukko 17. Arvio skenaarion todennäköisyydestä, vaikutuksista ja luotettavuudesta. Skenaario: isojen 
väkijoukkojen väkivaltainen liikehdintä. 

Arvio todennäköisyydestä 

4 Korkea Tapahtuu kerran 10 – 100 vuodessa 
    

Vaikutukset ihmisiin 

Kuolleet lkm 1 6 – 15 henkilöä 

Loukkaantuneet lkm 2 16 – 45 henkilöä 

Evakuoidut lkm 3 201 – 500 henkilöä 
    

Ympäristövaikutukset 

Saastunut alue km2 x Ei voida arvioida 

Kesto x Ei voida arvioida 

    

Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kpl) 1 0 – 2 kpl 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kesto) 2 1 – 6 päivää 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (%) 1 1 – 10 % 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (kesto) 2 1 – 6 päivää 
    

Taloudelliset vaikutukset 

Aineelliset vahingot (milj. euroa) 1 Alle 1 milj. euroa 

Keskeytysvahingot (milj. euroa) 1 Alle 1 milj. euroa 
    

Arvion luotettavuus 

3 Korkea 

 

2.13 Voimahuollon häiriöt 

Skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat 

Sähköä tarvitaan nykyaikaisessa yhteiskunnassa kaikkiin elintärkeisiin toimintoihin. Suomen tekee 
haavoittuvaksi sähkökatkoille ja niiden seurauksille pohjoinen sijainti. Pimeään vuodenaikaan ja 
kovilla pakkasilla pitkä sähkön jakeluhäiriö voi pahimmillaan aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja jopa 
hengenvaaran. 

Suomen sähköverkkoon kuuluvat kantaverkko, alueverkot ja jakeluverkot. Sähköntuottajat, 
voimalaitokset, siirtävät pääosin tuotantonsa suoraan Suomen kantaverkkoon. Kantaverkkoon on 
yhdistetty myös ulkomaan tuontiin tärkeät siirtojohdot. Suomessa käytettävä sähkö siirretään 
kantaverkon kautta sähköverkkoyhtiöiden alue- ja jakeluverkon kautta loppuasiakkaille esim. 
kotitalouksille, kaupalle ja maataloudelle. Osa sähkötehontarpeeltaan suurimmista 
teollisuuslaitoksista saa sähkönsä Suomen kantaverkkoon kytkeytyneenä. 

Kantaverkossa sähkö kulkee ilmajohdoissa. Kantaverkon 110–400 kV siirtojohdot ovat määräysten 
mukaan oltava puuvarmoja, joten puiden kaatumisten myrskyssä ei pitäisi niitä haitata. 
Jakeluverkkoon kuuluvasta ns. keskijänniteverkosta kymmenesosa ja pienjänniteverkoista kolmasosa 
kulkee maakaapeleissa, minkä vuoksi sähkön jakelu ei ole säävarmaa. Näiden verkkojen kaapelointi 



Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018   48 (60) 

   

   
 

 
lisääntyy, koska johtojen uudis- ja saneerausrakentamisessa siirrytään säävarmaan sähköverkkoon 
säältä suojassa oleviin kaapeleihin. Kaupunkien keskustoissa ja taajamissa sähköverkko on 
kaapeloitu maan alle. Sen sijaan kantaverkon kaapelointi olisi kallista ja erittäin hankalaa. 

Suomi ja sen kantaverkko on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää. Suomeen tulee sähköä 
Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä. Suomeen tuodaan sähköä noin 20 prosenttia kokonaiskulutuksesta. 
Yhteispohjoismaisen sähköjärjestelmän kautta Suomi on kytketty myös Keski-Euroopan 
järjestelmään. 

Sähkön toimitushäiriöt voidaan jakaa kantaverkosta johtuvaan vikaan tai räpsyyn joka voi olla 
suppea tai laaja riippuen vikapaikasta. Kantaverkon viat ja häiriöt voivat näkyä alueellisilla 
jakeluverkkoyhtiöillä suurhäiriön kaltaisina laajoina sähkökatkoina. Kantaverkon sähkökatkot voivat 
kestää 2–12 tuntia. Jakeluverkkoyhtiöiden laajojen esim. myrskyjen tai tykkylumen aiheuttama 
viankorjaus sen sijaan voi venyä vuorokausiin tai jopa viikkoihin. 

Sähkön saanti saattaa keskeytyä monista syistä. Laajamittaiset ja pitkäkestoiset sähkön saannin 
alueelliset keskeytykset Suomessa ovat viime vuosina johtuneet poikkeuksetta myrskyn ja tykkylumen 
sähköjohtojen päälle kaatamista puista. Muita mahdollisia uhkia ovat esimerkiksi sähkön tuotannossa, 
siirrossa tai jakelussa tapahtuvat laajat tekniset tai ihmisen tahallisesti tai tahattomasti aiheuttamat 
häiriöt, häiriöt polttoaineiden saatavuudessa, eri syistä johtuvat häiriöt sähkön 
maahantuontiyhteyksissä, toimialalle kohdistuvat kyberhyökkäykset taikka työvoiman saatavuuden 
häiriöt. Uudenmaan ja varsinkin pääkaupunkiseudun erityispiirteenä voidaan pitää korkeaa 
maakaapelointiastetta, joka vähentää merkittävästi sääilmiöiden aiheuttamia sähkön saannin häiriöitä 
alueella. 

Kantaverkossa on suurhäiriö, kun yli puolet kulutuksesta on ilman sähköä tai koko kantaverkko on 
jännitteetön yli kolme minuuttia. Suurhäiriö voi syntyä erilaisten siirtoverkon tai sähköntuotannon 
vikojen, luonnonilmiöiden, terroritekojen, väkivallan, huolimattomuuden, tietämättömyyden ja 
onnettomuuksien seurauksena. Suurhäiriö edellyttää useita samanaikaisia vakavia vikoja 
sähköjärjestelmässä. Koko maan kattavia suurhäiriöitä, jossa suuri osa kantaverkosta on 
jännitteettömänä, ei ole Suomessa sattunut 1970-luvun jälkeen. Kuitenkin vuonna 2003 sattui 
merkittävä häiriö pääkaupunkiseudun alueen verkossa, joka jätti suuren osan Helsingistä 
sähköttömäksi ja ulottui myös Helsingin lähialueille. Suomen kantaverkon suurhäiriöiden 
väheneminen ei tarkoita, että suurhäiriö ei nykyisin olisi mahdollinen. Kantaverkon silmukointi ja 
vahvistuminen on tehnyt niistä epätodennäköisempiä ja siksi harvinaisempia. 

Jakeluverkon suurhäiriöt johtuvat pääasiassa sääoloista: ukkosista, myrskyistä ja lumikuormista. 
Jakeluverkot ovat maaseudulla pääasiassa ilmajohtoja, jotka ovat metsäisillä seuduilla alttiina 
sääolojen aiheuttamille häiriöille. Isoissa taajamissa verkko on rakennettu maakaapeleilla. 
Pienemmissä taajamissa on vielä paljon ilmajohtoja. Paikallisia suurhäiriöitä on vuosittain useita. 
Näiden vaikutukset ovat kuitenkin rajattuja. Laaja-alueisia suurhäiriöitä, useita maakuntia 
käsittäviäkin, on viime aikoina esiintynyt yhä useammin, muutaman vuoden välein.  

Jakeluverkon korjaaminen, varsinkin verkon vikaantuessa laajamittaisesti, on hidasta, ja jos laaja 
vikaantuminen tapahtuu esimerkiksi talviaikaan, on sillä vikaantuneen verkon varrella asuviin ihmisiin 
suuri vaikutus. Pahimmillaan vikojen korjaaminen ja sähköjen palauttaminen voi kestää useita päiviä, 
jopa yli viikon ja voi jopa vaarantaa ihmishenkiä. Verkko voidaan myös yleensä korjata osissa, jolloin 
sähköt saadaan palautettua ainakin osalle sähkön käyttäjistä melko nopeasti. Korjaamisessa pyritään 
aina priorisoimaan kriittisiä palveluita ja erityisen haavoittuvaisia kohteita ja kohderyhmiä. 
Kaupunkialueet ja muut alueet, joissa on käytetty maakaapelointia, ovat paremmin suojassa häiriöiltä 
kuin alueet, joissa on käytetty ilmajohtoverkkoja. 

Suomi on etenkin huippukulutuksen aikana riippuvainen sähkön tuonnista. Pohjoismaiset 
sähkömarkkinat ovat toistaiseksi varmistaneet sähkötehon riittävyyden Suomessa ja kulutuspiikeistä 
on tähän asti selvitty ilman vakavia seurauksia. On kuitenkin mahdollista, että tuotanto- tai 
siirtokapasiteetin merkittävät häiriöt huippukysynnän aikana johtavat väliaikaiseen tehovajeeseen. 
Tämä voisi merkitä tilapäisiä sähkönkulutuksen rajoituksia osalle sähkönkäyttäjistä. Yllättävät viat 
tehopulatilanteessa voivat pahimmillaan romahduttaa sähköjärjestelmän. Pitkällä aikavälillä 
kotimaisen sähköntuotannon kapasiteetin turvaaminen on kuitenkin kriittinen kansallinen 
varautumiskysymys. 

Uhkan kohde 

Sähkön häiriötön saatavuus on huoltovarmuuden kannalta erityisen kriittistä. Vakava sähkön saannin 
häiriö vaikuttaa yhteiskunnan kaikkiin toimintoihin ja voi vaarantaa kriittiset toiminnot ja väestön 
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hyvinvoinnin. Häiriöt ketjuuntuvat nopeasti, minkä vuoksi sähkönjakelun häiriöiden aiheuttamat 
ongelmat leviävät laajalle koko yhteiskuntaan, vaikka yksittäiset kohteet olisivatkin varavoimalla 
turvattuja. Uudenmaan ja erityisesti pääkaupunkiseudun asema korostuu tässä erityisen paljon, sillä 
alueelle on keskittynyt niin paljon sekä julkishallinnon että elinkeinoelämän kriittisistä toiminnoista. 

Pakkasjaksolla sähkön merkitys korostuu entisestään lämmitystarpeen kasvaessa. 
Sähkölämmityksen ohella myös suurin osa muista rakennusten lämmitystavoista tarvitsee sähköä 
toimiakseen.  

Pakkasjaksolla on häiriöiden mahdollisuus suurimmillaan tuotanto- ja siirtokapasiteetin käyttöasteen 
ollessa suuri. Vaikka monin paikoin Suomessa tilannetta helpottaa moniin asuinrakennuksiin 
asennetut tulisijat ja muut vaihtoehtoiset lämmönlähteet, niin etenkin pääkaupunkiseudulla tilanne on 
päinvastainen tulisijojen vähäisyyden vuoksi. Pääkaupunkiseudulla on yli 60 000 pientaloa, joilla noin 
90 prosentilla on tulisija, mutta kerros- ja rivitaloasunnoista nämä puuttuvat lähes täysin. 

Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset) 

Sähkön kantaverkko on suunniteltu, rakennettu ja sitä käytetään siten, että yksittäinen verkkoon 
kohdistuva tapahtuma – esim. johdon tai voimalaitoksen vikaantuminen eri syistä – ei aiheuta katkosta 
sähkön siirrossa. Kantaverkon osalta suuri riski onkin samanaikaisesti kaksi suurta häiriötilannetta 
huippukulutuksen aikana. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi suuren ydinvoimalaitoksen ja 
tuontiyhteyden yhtäaikainen vikaantuminen. Tällöin pahin kuviteltavissa oleva tilanne on, että koko 
sähköjärjestelmää koskeva yhteiskäyttö romahtaa ja sen seurauksena koko kantaverkko kaatuu.  
Tilanteen korjaaminen saattaa kestää useita tunteja, todennäköisesti jopa päiviä. 

Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja 
sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Hetkittäinen sähköpulan uhka voi ilmetä lämpötilojen 
muuttuessa nopeasti lauhasta kovaan pakkaseen, jolloin voimalaitosten käynnistyminen vie oman 
aikansa. On huomioitava, että sähköpulatilanne voi aiheutua myös useista yhtäaikaisista merkittävistä 
sähkönsiirron tai tuotantolaitosten häiriöistä. Esimerkiksi suuren tuontiyhteyden ja usean 
ydinvoimayksikön yhtäaikainen vikaantuminen voi johtaa sähköpulatilanteeseen myös kulutushuipun 
ulkopuolella. 

Uudenmaan osalta huomioitavaa on, että kantaverkon häiriöiden ei tarvitse tapahtua alueella 
aiheuttaakseen laajoja ja pitkäkestoisia katkoksia sähkön saatavuudessa. Uusimaa on altis 
kantaverkossa pohjois-etelä -suunnassa tapahtuville häiriöille sijaintinsa vuoksi, sillä tehontuotantoa 
tapahtuu pitkälti pohjoisessa. Myös rajajohdot Ruotsiin kulkevat Pohjois-Suomessa. Koko maan 
laajuinen sähkökatko kestäisi pisimpään maan eteläosassa. 

Jos sähkönjakelujärjestelmää vahingoitetaan tahallisesti, yhteiskunnan toiminta voidaan 
halvaannuttaa helposti pitkäksi aikaa. Sähköverkko onkin siksi mahdollinen terrorismin kohde. 
Sähkönsiirtoverkon rakenteellisen haavoittuvuuden mm. pylväiden, sähköasemien lisäksi 
ohjausjärjestelmät ovat monimutkaisia ja niihin voi kohdistua kyberuhkia. Haavoittuvuutta ovat 
lisänneet etäkäytön ja energianmittauksen etäluvun mahdollisuus. Järjestelmien huoltotarkoitukseen 
tai käyttöön tarkoitetut tietoliikenneyhteydet kohteeseen mahdollistavat sen, että luvaton tunkeutuja 
voi käyttää verkon etähallintatoimintoja omiin tarkoituksiinsa, jos hänellä on siihen motivaatio ja 
riittävästi osaamista. 

Sähköenergian saannin häiriintyminen sähkön tuotannon tai tuonnin riittämättömyydestä johtuen ei 
kaikissa tapauksissa ole helposti korvattavissa. Jos varalla olevaa tuotantokapasiteettia tai sähkön 
tuontimahdollisuuksia ei ole riittävästi saatavissa, niin ainut tapa reagoida tilanteeseen on sähkön 
kokonaiskulutuksen rajoittaminen kierrätettäviä sähkön käytön katkoksia käyttämällä. Kulutuksen 
rajoittamiseksi Fingrid voi vakavassa sähköpulatilanteessa pyytää paikallisia sähköverkkoyhtiöitä 
rajoittamaan oman toimialueensa sähkönkulutusta. Sähköverkkoyhtiöt ovat jakaneet toimialueensa 
pienempiin alueisiin, joilta vuorollaan katkaistaan sähkönjakelu kahdeksi tunniksi. Tärkeimmät 
kohteet, esimerkiksi sairaalat, saavat aina sähköä. 

Fingridillä on nopeasti käyttöön otettavaa sähköntuotannon varareserviä 1300 megawattia. Siitä suuri 
osa on öljyä käyttäviä kaasuturbiinivoimalaitoksia. Varareservin avulla yritetään estää sähköjakelun 
häiriöiden synty ja rajata häiriöiden leviäminen nopeasti. 

Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen 

Yhteiskunta on erittäin riippuvainen sähköstä. Jo lyhyetkin, jopa alle 10 sekunnin, sähkön saannin 
häiriöt voivat aiheuttaa ongelmia osalle kiinteistöjen ja teollisuuden prosesseista. Sähkönsaannin 
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häiriön pitkittyessä käytännössä useimmat yhteiskunnan toiminnot häiriintyvät suuresti tai 
lakkaavat kokonaan toimimasta. Sähkönsaannin häiriöistä johtuvien yhteiskunnan toimintojen 
häiriintyminen tai lakkaaminen kokonaan voi aiheuttaa sisäisen turvallisen heikentymisen. 
Uudenmaan ja erityisesti pääkaupunkiseudun asema korostuu tässä olennaisesti, sillä alueelle on 
keskittynyt niin paljon sekä julkishallinnon että elinkeinoelämän kriittisistä toiminnoista. Tämän vuoksi 
alueelliset häiriöt muuttuvat nopeasti valtakunnallisiksi ongelmiksi.  

Sähkökatkojen kestoilla on erilaisia vaikutuksia yhteiskunnan toimintojen jatkuvuuteen. Jo sekunnin 
mittainen sähkökatko pysäyttää teollisuuden herkkiä prosesseja ja tietojärjestelmien tietoja voi kadota. 
Minuutin katkoissa teollisuuden prosesseja pysähtyy ja viidentoista minuutin katkoissa kauppojen 
toiminta keskeytyy ja liikenteeseen tulee viivästymisiä. 2-3 tuntia kestävissä katkoksissa 
teollisuusprosesseille voi syntyä mittavia vahinkoja, matkapuhelinliikenteen toimivuuteen tulee 
ongelmia ja vedentulo koteihin ja toimistoihin lakkaa. 12–24 tunnin sähkökatko saa pakkaskelillä 
rakennukset jäähtymään. Useiden vuorokausien mittaisissa katkoissa yhteiskunnan toiminta häiriintyy 
vakavasti; teollisuus ja palvelut eivät toimi; työpaikat ja koulut suljetaan ja rakennuksiin tulee 
jäätymisvaurioita. 

Nykyaikainen vesihuolto ei toimi ilman sähköä. Veden jakelu käyttäjille ja jätevesien johtaminen 
viemärissä puhdistamolle vaativat pumppaamista. Veden käsittelyssä tarvitaan kemikaalipumppuja, 
ilmastimia ja muita sähköllä toimivia laitteita. Alueeltaan laajoja vesihuoltojärjestelmiä valvotaan ja 
ohjataan tietokoneilla. Vesihuollon ohjaaminen ilman automaatiota on teknisesti usein mahdollista, 
mutta sitä ei välttämättä osata tehdä tai siihen ei ole riittäviä resursseja. Vedensaannin turvaamiseksi 
monet vesihuoltolaitokset ovat hankkineet kiinteitä varavoimakoneita ja rakentaneet liittymäpisteitä 
siirrettäviä koneita varten. 

Elintarviketeollisuuden sähkönsaanti on pyritty turvaamaan muun muassa siten, että sähkö 
syötetään tuotantolaitoksiin useammasta eri suunnasta. Yksi vika ei vielä katkaise tuotantoa. Mikäli 
elintarviketuotanto joutuisi toimimaan varavoiman varassa, se riittäisi käytännössä vain prosessien 
hallittuun alas ajamiseen tai huomattavasti supistettuun tuotantoon. Jos sähkö ei riitä koko tuotantoa 
varten, elintarvikkeiden valmistuksessa keskitytään perustuotteisiin. Elintarvikealan yrityksiä on 
sitoutunut huoltovarmuutta tukevaan yhteistoimintaan, jonka tavoitteena on turvata elintarvikkeiden 
riittävä saatavuus koko maassa myös häiriö- tai poikkeusoloissa. 

Ostosten ja laskujen maksaminen loppuu pääsääntöisesti sähkökatkoon. Varavoima puuttuu myös 
käteis- ja maksuautomaateista, mikä tarkoittaa, että katkon aikana käteistä rahaa ei voi nostaa. Se on 
ongelma ihmisille, jotka ovat luopuneet käteisen käytöstä. Käteisellä voi periaatteessa maksaa 
sähkökatkon aikana. Ostamista kuitenkin vaikeuttaa se, että liikkeiden kassa- ja 
varastokirjanpitojärjestelmät lakkaavat toimimasta katkon alettua. Vain osalla isoista marketeista ja 
ostoskeskuksista on varavoimaa, eikä sekään riitä ylläpitämään kaikkia toimintoja. Käytännössä 
useimmat liikkeet joudutaan sulkemaan heti tai jonkin ajan kuluttua katkon alkamisesta. Pankeilla on 
omat konesalinsa, jotka hoitavat niiden maksuliikenteen. Niissä on varavoimaa pitkänkin sähkökatkon 
ajaksi. Siksi verkkopankit toimivat katkon aikana. Verkkopankissa voi hoitaa raha-asioitaan, jos 
tietoliikenneyhteydet toimivat ja käytössä on kannettava tietokone tai älypuhelin, jolla pääsee 
verkkopankkiin. 

Laaja sähkökatko vaikeuttaa katuliikennettä kaupungeissa. Katko sammuttaa 
liikenteenohjausjärjestelmät, liikennevalot ja katu- ja risteysvalot. Se merkitsee ruuhkia ja ongelmia 
risteyksissä, sillä kaupunkien liikenteen toimivuus perustuu liikennevaloilla ohjattuun järjestelmään. 
Junaliikenne häiriintyy ja saattaa jopa pysähtyä kokonaan laajan sähkökatkon vuoksi. Kantaverkon 
häiriö lopettaa liikenteen alueellisesti saman tien, paikallinenkin häiriö tukkii junien kulun yksiraiteisilla 
osuuksilla. Ratapihat, liikenteenohjauskeskukset ja tasoristeykset selviävät varavoiman turvin 
muutaman tunnin katkoksesta. Linja-autojen liikkuminen sähkökatkon aikana on kiinni polttoaineen 
saannista. Linja-autoyrityksillä on varikollaan joko oma tai öljy-yhtiön jakelupiste, josta autot saavat 
polttoaineen. Osa kaukoliikenteen linja-autoista tankkaa tavallisten huoltoasemien raskaan kaluston 
tankkauspisteistä. Varikoiden ja huoltoasemien jakelulaitteiden toiminta lakkaa sähkökatkon tultua. 
Jakelupisteillä ei ole varavoimaa eikä käsikäyttöisiä polttoainepumppuja. Tilapäisjärjestelyjä voidaan 
toteuttaa tapauskohtaisesti, mutta ne hidastavat merkittävästi toimintaa. Merenkulun 
ohjausjärjestelmät toimivat pitkälti sähkön varassa. Pitkän katkon aikanakin laivaliikenne jatkuu myös 
tilanteessa, jossa ohjaus ei toimi, joskin liikenne hidastuu ja vaikeutuu. Sähkökatko vaikeuttaa 
satamien toimintaan suuresti. Sähkön varassa toimivat sataman ja toimistojen valaistus, tietotekniikka, 
sekä nosturit ja muu lastauslaitteisto. Ilman sähköä tavara-alusten lastaaminen sekä purkaminen 
loppuvat. Suomen päälentokenttien lentotoiminnan jatkuminen virranjakelun häiriöstä huolimatta 
on turvattu varavoimakoneilla ja ups-laitteilla. Niiden turvin pystytään pitämään yllä lennonjohtoa sekä 
kentän ja lentoliikenteen turvallisuutta sähkökatkon alettua. Katkon pitkittyessä lentoliikenteen 
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alasajoa aletaan valmistella. Näin tehdään, koska katkon aikana virransyötön varajärjestelmä on jo 
käytössä, eikä varmistusta enää ole. 

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne häiriintyy nopeasti, jos sähköt katkeavat. Pääkaupunkiseudulla 
tehdään vuorokaudessa 200 000 matkaa lähijunilla ja lähes 400 000 matkaa metrolla tai 
raitiovaunuilla. Ne liikkuvat sähköllä, ja katkon tultua ne pysähtyvät saman tien. Ongelmien suuruus 
on kiinni siitä, miten laajalla alueella katko on ja koskeeko se kaikkea sähköllä kulkevaa liikennettä. 
Sähkönjakelun häiriö pysäyttää hissit ja liukuportaat, osan aikataulunäytöistä ja kuulutukset sekä 
muutamassa tunnissa myös liikenteen ohjausjärjestelmät. Lisäksi sähkönjakelun häiriö vaikeuttaa 
lipunmyyntiä. Sähköjen palaamisen jälkeen joukkoliikenne voi takkuilla, koska samalla 
sähkönsyöttöalueella saattaa samanaikaisesti olla liian monta sähkövirtaa kuluttavaa ja sähköverkkoa 
kuormittavaa kulkuneuvoa. 

Suomessa on polttoaineita varastossa viiden kuukauden tarvetta vastaava määrä. Se on enemmän 
kuin EU:n vaatima kolmen kuukauden varasto. Varastoissa on varavoimaa, ja sieltä polttoaineet 
saadaan kuljetettua huoltoasemille myös sähkökatkoksen aikana. Jakeluverkon ongelmakohta 
sähkökatkotilanteessa ovat huoltoasemat, jotka toimivat täysin sähkön varassa. Huoltoasemilla 
polttoainepumput ja -mittarit, kassajärjestelmät ja maksupäätelaitteet tarvitsevat sähköä. 
Huoltoasemat eivät siksi voi myydä polttoaineita sähkökatkon aikana. Varavoimaa tai varavoiman 
liitäntää huoltoasemilla ei ole. Vuonna 2013 alkoi kokeilu, jossa neljä eri puolilla maata sijaitsevaa 
huoltoasemaa on varustettu varavoimalla. Niiden sähkönsaanti sähkökatkon aikana on turvattu 
aggregaateilla. Asemat sijaitsevat Vierumäellä, Oulussa, Forssassa ja Siilinjärvellä. 

Tele- ja tietoliikenneverkot toimivat sähkökatkon aikana varavoiman turvin pääsääntöisesti 
vähintään kolme tuntia. Puhelut ja tietoliikenne kulkevat samoissa runkoverkon kaapeleissa maan alla. 
Myös matkapuhelimilla soitetut puhelut ja langattomat internetyhteydet kulkevat suurelta osin 
kaapeliverkoissa. Vain yhteys puhelimen tai tietokoneen ja lähimmän tukiaseman välillä on langaton. 
Tele- ja tietoliikenneverkot ovat keskeisessä asemassa nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnassa. Siksi 
verkkojen toimintaa on haluttu turvata sähkönjakelun häiriöiltä.  

Rakennusten lämmitys toimii Suomessa sähkön varassa. Vain suora puulämmitys ei tarvitse 
sähköä. Sähkökatkon aikana lämmitys katkeaa asuin-, liike- ja toimistorakennuksista sekä laitoksista, 
joissa ei ole uuneja, takkoja tai kamiinoita tai joissa lämmitysjärjestelmän toimintaa sähkökatkon 
aikana ei ole turvattu varavoimalla. 

Kaukolämmössä sähköä tarvitaan lämmöntuotantolaitoksen toimintaan ja veden pumppaamiseen 
kaukolämpöverkossa rakennusten lämmönsiirtimiin. Kaukolämpöä käyttävät rakennukset tarvitsevat 
lisäksi omat, sähköllä toimivat vesikiertopumppunsa ja säätöautomatiikan. Rakennusten 
kaukolämmönjakokeskuksissa säätöventtiilit joko sulkeutuvat omavoimaisesti tai jäävät samaan 
asentoon sähkökatkon alettua. Näin varmistetaan hallittu käynnistyminen sähkön palautuessa. 
Kaukolämpölaitoksella osa toiminnoista pysähtyy sähkökatkon alettua. Laitoksilla on varavoimaa, joka 
riittää voimalan turvalliseen pysäyttämiseen ja uudelleen käynnistämiseen häiriötilan jälkeen. 
Varavoima ei yleensä riitä lämmön tuotantoon ja veden kierrättämiseen koko kaukolämpöverkostossa. 
Pienissä kaukolämpöjärjestelmissä varavoima voi riittää myös veden pumppaamiseen 
kaukolämpöjohdoissa. 

Sairaaloissa potilaiden hoidon kannalta kriittiset toiminnot jatkuvat käytännössä katkeamatta 
sähkökatkon aikana. Varavoima kytkeytyy päälle noin kymmenessä sekunnissa siitä, kun sähkökatko 
alkaa. Varavoima mahdollistaa ei-kriittisten toimintojen hallitun alasajon. Kiireellistä hoitoa voidaan 
antaa sairaalan tietyissä osissa varavoiman turvin pitkäänkin. 

Arvioitu todennäköisyys 

Todennäköisyyttä ja vaikutuksia on arvioitu tilanteelle, jossa kantaverkko on kaatunut laajan 
suurhäiriön johdosta ja tilanteen korjaamisessa kestää vähintään 24 tuntia. 

Taulukko 18. Arvio skenaarion todennäköisyydestä, vaikutuksista ja luotettavuudesta. Skenaario: kantaverkon 

kaatuminen laajan suurhäiriön johdosta, tilanteen korjaamisessa kestää vähintään 24 tuntia. 

 Arvio todennäköisyydestä 

4 Korkea Tapahtuu kerran 10 – 100 vuodessa 
    

Vaikutukset ihmisiin 

Kuolleet lkm X Ei voida arvioida 



Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018   52 (60) 

   

   
 

 

Loukkaantuneet lkm X Ei voida arvioida 

Evakuoidut lkm X Ei voida arvioida 
    

Ympäristövaikutukset 

Saastunut alue km2 X Ei voida arvioida 

Kesto X Ei voida arvioida 

    

Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kpl) 5 9 – 11 kpl 

Vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin (kesto) 4 2 – 4 viikkoa 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (%) 5 71 – 100 % 

Vaikutukset alueen kriittisiin toimintoihin (kesto) 3 1 – 2 viikkoa 
    

Taloudelliset vaikutukset 

Aineelliset vahingot (milj. euroa) X Ei voida arvioida 

Keskeytysvahingot (milj. euroa) 5 Yli 500 milj. euroa 

    

Arvion luotettavuus 

3 Korkea 

 
2.14 Vakava ydinvoimalaitosonnettomuus  

Suomessa tai Suomen lähialueilla tapahtuvan vakavan ydinvoimalaitosonnettomuuden uhka ja 
säteilyturvallisuuteen liittyvät terroriteot ovat kansallisen tason riskejä, joita käsitellään kansallisessa 
riskiarviossa (SM 2016). Lisäksi ydinvoimalaitosonnettomuuksia on käsitelty myös Etelä-Suomen 
alueellisessa riskiarviossa (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2017). 

Tässä riskiarviossa täydennetään edellä mainittuja arvioita Uudenmaan näkökulmasta skenaariolla, 
jossa vallitseva tuulensuunta kuljettaisi Loviisan ydinvoimalaitoksella aiheutuvan päästön kohti 
pääkaupunkiseudun suuria asutuskeskuksia ja muuta Uuttamaata. 

Skenaarion taustalla oleva uhka tai uhat 

Vakava ydinvoimalaitosonnettomuus Suomessa tai Suomen lähialueella voi pahimmillaan aiheuttaa 
maassamme laaja-alaisen säteilyvaaratilanteen, jonka seurauksilla on vaikutusta koko yhteiskuntaan. 

Ydinvoimalaitoksesta voi päästä suuri määrä radioaktiivisia aineita ympäristöön ainoastaan vakavan 
reaktorivaurion seurauksena. Reaktorivauriot ovat kuitenkin hyvin epätodennäköisiä, sillä ne on 
estetty monin erilaisin suojaus- ja turvajärjestelmin. Ydinvoimalaitokset on suunniteltu hyvin kestäviksi. 

Vakavan ydinvoimalaitosonnettomuuden teoreettinen todennäköisyys Suomessa on erittäin pieni. 
Lähimpänä Suomea olevien Venäjän ydinvoimalaitosten turvallisuus on parantunut vuosien aikana, 
mutta kuitenkin riski vakavaan onnettomuuteen arvioidaan olevan suurempi kuin Suomessa. 
Suomessa on varauduttu hyvin ydinvoimalaitosonnettomuuksiin. Tiedon saanti uhkaavasta tilanteesta 
on varmistettu niin kotimaisilta ydinvoimalaitoksilta kuin Suomen rajojen ulkopuolelta. 

Uhkan kohde 

Suomessa on neljä ydinvoimalaitosyksikköä, kaksi Loviisassa ja kaksi Olkiluodossa. Lisäksi 
Olkiluotoon on rakenteilla uusi yksikkö, Olkiluoto 3, ja Pyhäjoelle on suunnitteilla yksi laitosyksikkö, 
jonka osalta hanke on käynnistynyt ja rakentamisvaiheessa. 

Uudellamaalla sijaitseva Loviisan ydinvoimalaitos on kahden ydinvoimalaitosyksikön kokonaisuus 
Loviisan kaupungissa Hästholmenin saarella, noin 90 kilometriä Helsingistä itään. Loviisan 
voimalaitoksella on kaksi 500 MW reaktoriyksikköä, jotka ovat valmistuneet 1977 ja 1980. Reaktorit 
ovat Neuvostoliitossa kehitettyä VVER-painevesireaktorityyppiä ja niillä on käyttöluvat vuoteen 2027 
ja 2030 asti. Loviisan turvallisuusjärjestelmät ovat pääosin nelinkertaiset. Reaktoria ja sen 
jäähdytyspiiriä ympäröi teräksinen jäälauhdutinsuojarakennus. 

Kansallisen riskiarvion (SM 2016) mukaan Loviisan laitosyksiköille on tehty useita laitosmuutoksia 
1990-luvulla sydämen sulamiseen johtavien onnettomuustilanteiden varalta, minkä lisäksi 
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Fukushiman onnettomuuden jälkeen laitoksella on käynnistetty hankkeita, joilla parannetaan 
varautumista merivesijäähdytyksen menetykseen, korkeaan meriveteen ja veden syöttämiseen 
polttoainealtaisiin myös poikkeuksellisissa häiriötilanteissa. 

Ydinvoimalaitosonnettomuudessa uhka on ensi vaiheessa paikallinen. Tilanteen eskaloituessa 
nousee uhka ensin alueelliseksi ja sitten kansalliseksi, jopa kansainväliseksi vakavaksi 
onnettomuudeksi. Ydinvoimalaitoksen onnettomuudella olisi laaja-alaisena vakavia pitkäaikaisia 
yhteiskunnallisia seurauksia. 

Toteutumistapa (mahdollinen/mahdolliset) 

Ydinvoimalaitosonnettomuus voi syntyä reaktorivaurion, käytetyn polttoaineen käsittelyn tai 
varastoinnin virheen tai järjestelmien vaurioitumisen seurauksena. 

Suureen radioaktiivisten aineiden päästöön johtava ydinvoimalaitosonnettomuus on riskitutkimuksen 
mukaan hyvin epätodennäköinen tapahtumaketju. Tapahtumaketjussa reaktorisydän ja sitä 
ympäröivän rakennuksen suojakuori vaurioituu, tai polttoaineen (uusi tai käytetty) käsittelyssä 
tapahtuu virhe siten, että radioaktiivinen päästö uhkaa levitä ulkoilmaan.  

Valmiustilanteet luokitellaan niiden vakavuuden ja hallittavuuden perusteella kolmeen tasoon, joista  

1) varautumistilanne, jossa ydinvoimalaitoksen turvallisuustaso halutaan varmistaa 
poikkeuksellisessa tilanteessa; 

2) laitoshätätilanne, jossa ydinvoimalaitoksen turvallisuus heikkenee tai uhkaa heiketä merkittävästi; 

sekä  

3) yleishätätilanne, jossa on olemassa vaara sellaisista radioaktiivisten aineiden päästöistä, jotka   
saattavat edellyttää suojelutoimenpiteitä ydinvoimalaitoksen ympäristössä (VNA 
Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä 716/2013). 

luokitellaan vakavaksi onnettomuudeksi tai sen uhkaksi. 

Yleishätätilanteessa tai tilanteessa, jossa on olemassa uhka merkittävälle radioaktiivisen aineiden 
päästölle ympäristöön, väestö evakuoidaan voimalaitoksen ympäriltä 5 km välittömän 
suojavyöhykkeen alueelta ja Loviisan Valkon kaupunginosasta. Tilanteen edelleen eskaloituessa 
valmistaudutaan ulkoisen pelastussuunnitelman mukaisesti evakuoimaan mahdollisen päästön 
sattuessa 20 km suojavyöhykkeen alueelta määriteltävien sektorien alueella oleskeleva väestö. 

Ydinvoimalaitosonnettomuustilanne ei ole äkillinen, mikäli se on laitoksen toiminnasta johtuva vaan 
tilanteessa on aikaa suorittaa tarvittavia suojelutoimenpiteitä. 

Ensisijainen suojelutoimenpide säteilyonnettomuustilanteissa on sisätiloihin suojautuminen 
määriteltävältä vaara-alueella. Ulkopuoliseen uhkaan voimalaitosalueella on varauduttu useilla 
erilaisilla ja erityyppisillä valvonta- ja eristysmenetelmillä. 

Vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen 

Häiriöt käyttöjärjestelmissä saattavat aiheuttaa voimalaitoksen alasajon turvalliseen tilaan jo hyvissä 
ajoin ennen häiriöiden muuttumista ydinvoimalaitosonnettomuudeksi. Merkittävä päästö vaatii 
syntyäkseen lähtökohtaisesti useita ketjuuntuneita vikoja useissa eri turvajärjestelmissä. 

Vakavilla ydinvoimalaitosonnettomuuksilla on maailmanlaajuisia suoria tai välillisiä vaikutuksia, 
tapahtuivat ne missä päin maailmaa tahansa. Kotimaisella tai lähialueen ydinvoimalaitoksella 
tapahtuva onnettomuus voi aiheuttaa säteilyvaaratilanteen, joka edellyttää toimenpiteitä kaikilta 
hallinnon aloilta ja tasoilta. Merkittävien ihmisten elinolosuhteisiin ja elinympäristöön kohdistuvien 
vaikutusten lisäksi ydinvoimalaitosonnettomuudella on huomattavia, psykologisia ja sosiaalisia 
vaikutuksia sekä taloudelliset seurauksi (SM 2016). 

Toteutuneissa ydinvoimalaitosonnettomuuksissa väestön evakuoinnit ja ympäristön puhdistustyöt 
ovat olleet kalliita. Ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkitoipumisvaihe voi kestää jopa vuosikymmeniä. 
Väestön altistumista ionisoivalle säteilylle kyetään vähentämään tehokkaasti terveydenhuollollisin ja 
ympäristöhygieenisin toimenpitein, joita kohdistetaan ruoan alkutuotantoon, ruoan ja veden jakelun 
valvontaan ja ympäristön puhdistamiseen (SM 2016). 



Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018   54 (60) 

   

   
 

 
Ydinvoimalaitosonnettomuudella olisi luultavasti merkittäviä vaikutuksia myös Suomen 
sähköntuotantoon ja vientiin, minkä lisäksi se voisi vaikuttaa yleiseen suhtautumiseen ydinvoimaa 
kohtaan ja mahdollisesti Suomen tuleviin energiapoliittisiin ratkaisuihin. 

Arvioitu todennäköisyys 

Säteilyturvakeskus (STUK) laatii uhkakuva-analyysin ydinvoimalaitosonnettomuuksiin määräajoin. 
Uhkakuva-analyysissä huomioidaan todennäköisyys päästölle, sen koolle ja leviämissuunnalle. 
Laskennassa käytetään kolmea suuruutta päästölle: pieni, suuri ja erittäin suuri. STUK:in laatimassa 
uhkakuva-analyysissä arvioidaan päästön tapahduttua säteilyn suuruutta ja vaikuttavuutta 
todennäköisillä laskeuma- ja vaikutusalueilla. Vaikutus Uudenmaan alueelle on esitetty STUK:in 
havainnekuvissa. Säteilyn vaikutukset jäävät uhkakuva-analyysin mukaan Uudellamaalla 95-
prosenttisesti kuvissa 5 ja 6 esitettyjen lukemien alapuolelle. 

Jos Loviisan ydinvoimalaitoksessa tapahtuisi päästö, ei Uusimaa ja pääkaupunkiseutu olisi 
todennäköinen leviämissuunta. Vallitseva leviämissuunta mallinnuksessa on merelle päin, joten 
mahdollisen päästön todennäköisyys suuntautua Uudenmaan alueelle on noin 8 % luokkaa (kuva 4, 
STUK / Tuomas Peltonen). 

 

Kuva 4. Leviämisennuste Loviisan ydinvoimalaitoksessa tapahtuvalle pienelle päästölle: vallitsevan 
tuulensuunnan todennäköisyys (Lähde: STUK / Tuomas Peltonen). 

Leviämisennusteeseen vaikuttaa pääsääntöisesti vallitsevat sääolot (tuulet ja sateet). Säteilyn 
voimakkuus riippuu päästöpilven matka-ajasta (lyhytaikainen) alueen yli. Päästöpilven 
etenemisnopeuteen vaikuttavat tuulen voimakkuus ja vallitseva ilmanpaine (korkea- tai matalapaine). 
Ilmanpaineella on merkitystä päästöpilven asettumisessa ilmakehään (korkeus maan pinnasta) ja 
ilmakehässä vallitsevat tuuliolosuhteet. Laskeuman säteilyn voimakkuus (pitkäaikainen) perustuu 
pilveen osuvan vesi- tai lumisateen tms. mukanaan alas tuomien säteilevien hiukkasten määrään. 
Laskeuma-alue on tällöin rajallinen. Säteilyn voimakkuus pienenee etäisyyden kasvaessa kohteesta. 

Tässä skenaariossa on tarkasteltu tilannetta, jossa Loviisan ydinvoimalaitoksessa tapahtuu pieni 
radioaktiivisen aineen päästö, jonka tuuli kuljettaa länteen kohti Uudenmaan suuria asutuskeskuksia. 
Skenaarion todennäköisyys on erittäin pieni. 

Skenaarion vaikutuksia ei ole tässä yhteydessä arvioitu vastaavalla lähestymistavalla kuin muiden 
skenaarioiden osalta. Vaikutusten luotettava arviointi alueellisen riskiarvion kriteereillä on haastavaa, 
sillä pienenkin päästön koostumus vaikuttaa seurauksiin ja säteilyn määrään. Jos päästössä vapautuu 
vain jalokaasuja ja radiojodia, voi päästön säteilyn pitoisuus kestää haitallisena vain muutamia tunteja. 
Jos taas päästössä on esim. Cesium 137:ää, säteilypitoisuuden puoliintumisaika on jopa 30 vuotta. 
Kuvatun kaltainen pieni päästö ei aiheuttaisi välittömiä kuolemia tai loukkaantumisia. Ainakin voimalan 
suoja-alueella (5 km) asuvat vakituisesti asuvat (alle 50) ja loma-asuntojen (n. 3 000 kpl) asukkaat 
evakuoitaisiin. Lisäksi voimalaitosalueella työskentelee tavallisesti noin 500 henkeä ja 
varautumisalueella (20 km) asuu vakituisesti noin 12 500 ihmistä. Saastuneen alueen koon ja 
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taloudellisten vaikutusten määrittely on hankalaa, sillä alueen koko riippuu täysin vallitsevista 
sääoloista. Säteilyn määrä vähenee ajan kuluessa ja siirryttäessä kauemmas päästölähteestä.  

  

Kuva 5 Loviisan ydinvoimalaitoksessa tapahtuvan pienen päästön vaikutukset: säteilyn voimakkuus lyhyellä 
aikavälillä Yksikkö: Becquereliä sekunnissa / m3 ilmaa (Lähde: STUK / Tuomas Peltonen). 

 

Kuva 6. Loviisan ydinvoimalaitoksessa tapahtuvan pienen päästön vaikutukset: säteilyn voimakkuus pitkällä 
aikavälillä. Yksikkö: Becquereliä / m2 maan päällä (Lähde: STUK / Tuomas Peltonen). 

Taulukko 19. Arvio skenaarion todennäköisyydestä ja luotettavuudesta. Skenaario: Loviisan 
ydinvoimalaitoksessa tapahtuva pieni radioaktiivisen aineen päästö, jonka tuuli kuljettaa länteen kohti 
Uudenmaan suuria asutuskeskuksia. 

  Arvio todennäköisyydestä 

1 Hyvin matala Tapahtuu harvemmin kuin kerran 1 000 vuodessa 
    
    

Arvion luotettavuus 

2 Keskimääräinen 
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3 Yhteenveto 

Uudenmaan alueellinen riskiarvio on laadittu sisäministeriön tehtävänannosta alueen toimijoiden 
poikkihallinnollisena yhteistyönä. Alueellisen riskiarvion laatiminen on osa Suomen kansallisen 
riskiarvion päivitystä, jossa kartoitetaan valtakunnallisella tasolla erilaiset ihmisiä, ympäristöä, 
omaisuutta sekä kriittisiä järjestelmiä ja palveluja uhkaavat riskit, joihin viranomaisten on 
toiminnassaan varauduttava. Alueellinen riskiarvio täydentää kansallista riskiarviota Uudenmaan 
näkökulmasta. 

Tässä riskiarviossa ei ole kuvattu tyhjentävästi kaikkia kuviteltavissa olevia onnettomuus- ja 
häiriötilanteita, joiden tapahtuminen Uudellamaalla on mahdollista, vaan työssä on käsitelty 
esimerkkejä sellaisista alueellisesti merkittävistä riskeistä, joiden hallitseminen edellyttää normaalista 
poikkeavaa toimintaa ja jotka aiheuttavat merkittäviä alueellisia vaikutuksia toteutuessaan. 

Tarkoitus on, että kansallinen riskiarvio ja sitä alueellisesti täydentävä alueellinen riskiarvio toimivat 
alueellisen tason toimijoiden varautumisen yhteisenä perustana, jota toimijat tarvittaessa täydentävät 
tarkemmilla toimialakohtaisilla riskiarvioillaan. 

Alueellisen riskiarvion skenaariovalikoimaa voitaisiin jatkossa käyttää alueen viranomaisten ja muiden 
toimijoiden varautumistyössä myös esimerkiksi hyödyntämällä tunnistettujen skenaarioiden 
valikoimaa ja kuvauksia yhteisten harjoitusten suunnittelun yhteisenä viitekehyksenä. 

Valmistelua varten perustettiin poikkihallinnollinen työryhmä, sillä alueellista riskiarviota ei oltu 
aiemmin laadittu koko Uudenmaan alueelta, eikä sen valmisteluun ollut suoraan hyödynnettävissä 
sellaista alueellista yhteistyöelintä, jossa olisi edustettuina työssä tarvittavat viranomaistahot ja muut 
keskeiset toimijat Uudenmaan alueella.   

Jatkossa alueellisen riskiarvion ylläpito, tilannekuvan seuranta sekä muu varautumiseen liittyvä 
yhteistoiminta olisi luontevaa vastuuttaa Uudenmaan alueella jollekin alueen yhteistyöelimelle, joka 
keskittyisi viranomaisten ja muiden alueen toimijoiden varautumis-, valmius- ja 
turvallisuusyhteistyöhön ja jossa olisi edustettuina edellä mainitut tahot tarkoituksenmukaisessa 
laajuudessa. 
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Skenaario Selite 
Tarkenne: toteutumistapa, jonka todennäköisyys ja 
vaikutukset arvioitu 

Todennäköisyys Vaikutus Riskiluku 
Arvion 

luotettavuus 

A Nopeahkosti syntyvä laaja tulva asutuskeskuksessa tai sen 
läheisyydessä  

Noin kerran sadassa vuodessa esiintyvä tulva ja 
samanaikainen noin kerran viidessä vuodessa esiintyvä 
hulevesitulva 

3 1,75 5,25 3 

B Vakava kemikaali- tai räjähdysonnettomuus Ratapihalla tapahtuva VAK-junan ja matkustajajunan 
törmäys 

3 2,82 8,46 3 

C Vakava lentoliikenteen onnettomuus Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotiellä tapahtuva 
matkustajakoneen ja ajoneuvon yhteentörmäys 

4 1,91 7,64 2 

D Vakava raideliikenteen onnettomuus Metron suistuminen maanalaisen aseman läheisyydessä 4 2,27 9,08 3 

E Vakava maantieliikenteen onnettomuus Huonosta ajokelistä aiheutuvat useat samanaikaiset 
ketjukolarit yhdellä tai useammalla vilkkaasti liikennöidyllä 
maantiellä 

4 1,50 6,00 3 

F Useampi yhtäaikainen maasto- tai metsäpalo Tiiviisti rakennetun asutuskeskuksen lähellä tapahtuva 
maastopalo 

4 1,73 6,91 3 

G Suuri, laajasti yhteiskuntaan vaikuttava onnettomuus 
kriittisen infrastruktuurin kohteessa 

Meilahden sairaalakeskittymän toimintaan vaikuttava 
talousveden likaantuminen Meilahden alueella 

4 2,89 11,56 2 

H Laaja tai pitkäkestoinen vedenjakeluhäiriö tai 
jätevesihuollon häiriö 

Talousveden puhdistuskapasiteetin äkillinen 
pienentyminen pääkaupunkiseudulla tuotantolaitoksen 
kokonaisen tai osittaisen tuhoutumisen vuoksi. Tuotantoa 
ei voida korvata muista lähteistä. 

4 3,43 13,72 2 

I Myrskyt (rajuilmat ja matalapainemyrskyt) Helleaalto, joka purkautuu rajuun ukonilmaan 4 2,56 10,24 2 

J Laajalle alueelle ulottuva talvimyrsky, johon liittyy pitkä 
pakkasjakso 

Laajalle alueelle ulottuva talvimyrsky, jota seuraa pitkä 
pakkasjakso 

4 2,70 10,80 2 

K Vakava henkilöjoukkoon kohdennettu väkivallanteko Vakava henkilöjoukkoon kohdennettu väkivallanteko 4 2,00 8,00 3 

L Isojen väkijoukkojen väkivaltainen liikehdintä Isojen väkijoukkojen väkivaltainen liikehdintä 4 1,56 6,24 3 

M Voimahuollon häiriöt ml. sähkön saannin, siirron tai jakelun 
häiriintyminen alueella sekä kaukolämmön toimitushäiriö 

Kantaverkon kaatuminen laajan suurhäiriön johdosta, 
tilanteen korjaamisessa kestää vähintään 24 tuntia. 

4 4,40 17,60 3 

N Vakava ydinvoimalaitosonnettomuus Loviisan ydinvoimalaitoksessa tapahtuva pieni 
radioaktiivisen aineen päästö, jonka tuuli kuljettaa länteen 
kohti Uudenmaan suuria asutuskeskuksia. 
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