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Helleaallon 2018 vaikutuksia  

HUSin toimintaan 

 
- Kuumuus lisäsi tehtäviä 

- Ensihoidossa ja päivystyksissä 
- Kotihoidossa 
- Hoito- ja hoivalaitoksissa 

- Lisäsi häiriökäyttäytymistä 
- Ongelmia kiinteistöjen jäähdytyksessä 
- Vaaransi lääkkeiden säilyvyyttä  
 ja välinehuoltoa 
- Korkea sisälämpötila rasitti potilaita, 
 omaisia ja henkilöstöä 
 
  

Lähde: HUS hallituksen pöytäkirja 10.9.2018 



Aapeli-myrsky 2.1.2019 

Ennakoivat toimenpiteet Ilmatieteen laitoksella 

 

 

• Luovaseuranta: pieniä viitteitä 27.12, tarkemmin 29.12.2018 

• Luovatiedote: 29.12.2018 

• Mediatiedote: 30.12.2018 

• Krivat: 28.12. (pe) ja 31.12. (ma) 

• Twiitti: 30.12. 

 

n. 20 cm 

lunta 

Merellä 

tuuli: 

32,5 m/s 

41,6 m/s 

 
Maalla puuskat: 

Lännessä 

Noin 23 

m/s 
Pohjanmaalla 

Ylin 32,8 

m/s 

 

Sähköttömät 

120 000 

Puustovahingot 

100 000 𝒎𝟑 HAKE  

703 kpl 
24h 

Merkitsevä 

aallonkorkeus  

7,9 m 
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Mitä eroa on säällä ja ilmastolla? 
 

• Sää:  Tietyllä ajanhetkellä vallitseva tilanne;     
  - lämpötila, ilmanpaine, tuuli, kosteus, pilvet, sade… 
 

• Ilmasto:  Sään tilasto 
  - ilmastollisen vertailukauden pituus 30 v 
  - nyt käytössä vertailukausi 1981-2010 
 

• Ääri-ilmiöt:  Tilastollisesti poikkeuksellisia tapahtumia tai    
  vaikutuksiltaan merkittäviä tapahtumia  
  - helleaallot, kylmät jaksot, rankkasateet, kuivuus … 

 

• Ilmastonmuutos:  

  Sään tilastollisten ominaisuuksien muutos 



Ilmastonmuutokseen 
varautuminen alkaa 
varautumisesta sään 

ääri-ilmiöhin 
nykyisessä ilmastossa 



Ilman hiilidioksidipitoisuus kasvaa noin 2 ppm/v 
– aikasarja Pallakselta Suomesta 
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Suomen vuosikeskilämpötila, 1847-2017 
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Globaalin vuosikeskilämpötilan muutos;  
     vertailukausi 1850-1900  

 



Kennedy J.J., P.W. Thorne, T.C. Peterson, R.A. Ruedy, P.A. Stott, D.E. Parker, S.A. Good , H.A. Titchner, and K.M. Willett, 2010: How do we 

know the world has warmed? [in.  State of the Climate in 2009]. Bull. Amer. Meteor. Soc., 91 (6), S26-S27. 

 

Jo havaittuja maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen merkkejä  

Lumipeite 

Ilman lämpötila maa-
alueilla 

Ilman lämpötila 
merialueilla 

Ilman lämpötila troposfäärissä 

Merten pintalämpötila 

Merijää 

Merten lämpösisältö 

Merenpinnan 
korkeus 

Jäätiköt 

Ilman kosteus 



Ilmaston lämpeneminen riippuu meistä 
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Kasvihuonekaasupäästöt    Maapallon keskilämpötilan muutos 



Suuri muutos on vielä estettävissä, mutta 
muutokseen on myös varauduttava 
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Kasvihuonekaasupäästöt   Maapallon keskilämpötilan muutos 

Estettävissä 

Väistämätön 



Maapallon keskilämpötilan muutos (°C) 

Suomen lämpötila 
kohoaa enemmän kuin 
maapallon keskimäärin 

 
Suomen keskilämpötilan muutos (°C) 

Ref: Kimmo Ruosteenoja  (IL) 



o: Ilmastomallien tulosten 
keskiarvona saatu paras arvio  
Varjostus: mallitulosten eroista 
aiheutuva epävarmuusväli 

Lämpötilat ja sademäärät 
kasvavat etenkin talvikuukausina  

Lähde: Ruosteenoja et al. (2016) 

Lämpötilan muutos (C)                     Sademäärän muutos (%)  
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Lämpötilan ennakoitu nousu vuosisadan  
loppuun mennessä (oC) – 28 mallin keskiarvo 



Sademäärän ennakoitu muutos vuosisadan  
loppuun mennessä (%) – 28 mallin keskiarvo 



IPCC 1,5 °C -raportin viestejä 





Sään ja ilmaston terveysvaikutukset 
• Kuuma- ja kylmärasitus 

• kuolleisuus, kroonisesti sairaiden oireiden vaikeutuminen,  

• työterveys ja tuottavuus 

• Vesivälitteiset sairaudet – runsaat sateet, lumen nopea sulaminen, kuivuus, lämpötila 
• talousveden laatu 
• uimavesien laatu 

• Vektorivälitteiset sairaudet – ilmastollisesti suotuisat alueet, sade, lämpötila 
• malaria, dengue (riski matkailijoille) 
• puutiaisen välittämät borrelioosi ja puutiaisaivokuume 
• myyräkuume 

• Siitepölyt ja allergiat – kasvillisuusvyöhykkeiden muutokset 
• Rakennusten kosteusvauriot ja sisäilman laatu – ilman kosteus, sateet ja sateen olomuoto 
• Ilmanlaatu  

• maastopalot - kuivuus 
• yhteisvaikutus kaupungistuminen ja kaupunkien lämpösaareke 

• Tapaturmat 

• liukastumistapaturmat – lämpötilan vaihtelu 0 °C molemmin puolin 

• Mielenterveys  

• post-traumaattinen stressioireet – altistumien sään ääri-ilmiöille 
• ilmastoahditus 
• kaamosoireet – talvien synkentyminen: valon vähyys, lumipeite 
• itsemurhat 
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Puutiaisen välittämät taudit 

• Borrelioosi ja puutiaisaivokuume (TBE) 
• Puutiainen aktiivinen kasvukaudella 

• +5…+25 oC, 

• Ei siedä hyvin kuivuutta 

• Siperianpuutiainen (taiga-) sietää kylmää 
paremmin kuin “eurooppalainen” puutiainen 
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Ihminen sopeutuu ilmastoonsa 

•  Geneettinen sopeutuminen  

•  ihon pigmentti 

•  Käyttäytyminen ja tekninen sopeutuminen  

•  vaatetus, rakennukset 

•  Pysyvä fysiologinen sopeutuminen 
• Optimaalinen lämpötila, jossa kuolleisuus 

on pienimmillään, riippuu ilmastosta      

•  Lyhytaikainen fysiologinen sopeutuminen  
• tapahtuu noin 2 viikon kuluessa 

lämpöolosuhteiden muuttuessa 

• Valoisuuden vaihtelu – sisäinen kello 
(sirkadiaaninen vuorokausirytmi) 

Näyhä, 2005, 2007 
Keatinge et el. 2000 



Talvella kuolleisuus on suurempi kuin kesällä. Se liittyy myös kuitenkin myös 

muihin vuodenaikojen mukaan vaihteleviin tekijöihin kuten influenssaepidemioihin. 

• Kuumuus voi olla suomalaisille jopa 
suurempi riski kuin kylmyys.  

 
• Helteille herkimpiä ovat ikääntyneet 
• Lämpötilariippuvuus on pienentynyt 

vuosikymmenien aikana kaikissa 
ikäryhmissä  

• Selitys: Suomalaiset terveempiä? 
Parantunut terveydenhoito? 

Ruuhela et al., 2017; 
Ruuhela et al,. 2018 

Kuolleisuuden lämpötilariippuvuus Suomessa 



Kuumuudesta (Tvrk > 20°C) aiheutui laskennallisesti noin 

140 kuolemantapausta HUS:n alueella kesällä 2010 

Ruuhela, unpublished 



Kuumuudesta (Tvrk > 20°C) aiheutui laskennallisesti noin 

100 kuolemantapausta HUSin alueella kesällä 2014 
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Helleaaltojen vaikutuksia kuolinsyittäin 

Kollanus ja Lanki, 2014 



Kuolleisuuden lämpötilariippuvuuden 
alueellisista eroista Suomessa  

Helsingin ja Uudenmaan SHP Pohjois-Karjalan SHP 

Kaikki sairaanhoitopiirit 

Ruuhela et al., 2018 

• Erot sairaanhoitopiirien välillä 
pieniä 

• THL:n sairastavuusindeksi ja 
väestömäärä selittävät jossain 
määrin alueellisia eroja 

THL sairastavuusindeksi  
v. 2014 



Helsingin lämpösaareke altistaa ihmisiä 
kuumuudelle eri tavoin eri puolilla kaupunkia 

• Voimakkaan lämpösaarekeilmiön alueilla asuu myös paljon 
ikääntyneitä  

Pilli-Sihvola et al., 2018 



Sairaankuljetus ja helleaallot 

Doherty and Sheridan, 2006; 
Graham et al., 2016 

Ambulanssitarve suurin Toronton alueilla, joilla  
• vähän puita 
• “kovien pintojen” osuus suuri 

 

- Sairaankuljetukset lisääntyivät Torontossa n. 10% päivinä,  
jolloin varoitettiin kuumuudesta (keltaiset ja punaiset pylväät) 



Ilmastonmuutoksen vaikutus kuuma- ja 
kylmäkuolleisuuteen 

• Kuumat jaksot yleistyvät ja pitenevät 
• Äärikylmät jaksot vähenevät 
• Kasvihuonekaasujen päästöskenaariosta riippuen 

 
• Missä määrin suomalaiset sopeutuvat vähitellen  
     muuttuvan ilmaston keskimääräisiin uusiin 
     lämpöoloihin? 

 
• Miten väestön herkkyys uuden ilmaston äärioloihin 

muuttuu? 

•  ikääntyminen  

•  sääherkkien kroonisten sairauksien  

   yleisyys 

•  terveydenhuollon laatu ja saatavuus 

•  kaupungistuminen 
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Muutokset kuumakuolleisuudessa – sopeutumisen 
arviointimenetelmän vaikutus arvioon 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista kuolleisuudesta; 
Gosling et al., 2017 



Lämpenevä ilmasto 
  
 

• Lisää kuumuuteen liittyviä terveysriskejä 

• Vähentää kylmyyteen liittyviä terveysriskejä? 

• 30 % maapallon väestöstä altistuu nykyisessä ilmastossa “tappavalle kuumuudelle” 
vähintään  20 päivää vuodessa 

• Vuoteen 2100 mennessä tämä väestöosuus kasvaa noin 50…75 prosenttiin  

 – kasvihuonekaasujen päästöskenaariosta riippuen 

=> Muuttopaine suotuisimmille alueille 

=> Rakennusten jäähdytystarve kasvaa 

 

Mora et al., 2017 

By 2100 



Riski =  Vaaratekijän todennäköisyys   
  * Altistuminen vaaratekijälle   
  * Haavoittuvuus 



Miten hyvin ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
riskit terveyssektorille on tunnistettu 
Suomessa? 

• Ilmastonmuutoksen kansallisia terveysriskejä 
ovat jo nykyisin esiintyvät helteen aiheuttamat 
terveyshaitat, vesiepidemiat, vektorivälitteiset 
infektiosairaudet, liukastumistapaturmat sekä 
kosteusvaurioiden aiheuttamat terveyshaitat. 
Maahanmuuton ja matkailun seurauksena voi 
Suomeen kulkeutua uudenlaista tautikirjoa.  
 
(Kansallinen riskiarvio 2018) 



Sää- ja ilmastoriskit Suomessa –  
Kansallinen arvio   

      
 
 



Sää- ja ilmastoriskit Suomessa –  
Kansallinen arvio   
     - Terveysriskit 
 
 

(Tuomenvirta et al., 2018) 



• Hellevaroitusten kriteerit 
 

•  Kriteerinä kuolleisuuden nousu + 
ilmasto 
 

•  Varoitusten kolme vaaratasoa:  
• 1 Keltainen -  tukala 

• Tmax 27 oC ja  Tka 20 oC 
• 2 Oranssi - erittäin tukala 

• Tmax 30 oC ja Tka 24 oC) 
• 3 Punainen - äärimmäisen tukala 

• Tmax 35 oC ja Tka 28 oC)  
•  Aurinkoista ja heikkotuulista 

 

•  Pakkasvaroitusten kriteerit 
 

•  Eri kriteerit maan etelä- ja pohjoisosaan – 
kolmitasoisena ilmastollisin perustein  

•  Myös tuulen vaikutus ns. pakkasen 
purevuus -indeksin avulla 

•  Vuorokauden alin lämpötila / alin 
pakkasen purevuus 
 

•  Varoitusten 3 vaaratasoa :  
•  1 keltainen / 2 oranssi / 3 punainen 
• -20, -30, -35 oC; maan eteläosa 
• -25, -35, -40 oC; maan keskiosa   
• -30, -40, -45 oC; maan pohjoisosa 

 

6.2.2019 34 

Helle- ja pakkasvaroitusten kriteereinä 
terveysvaikutukset ja ilmastolliset olot 



Hellevaroitusten kriteerit 
 

• Kriteerinä kuolleisuuden nousu + 
ilmasto 
 

Varoitusten kolme vaaratasoa:  
• 1 Keltainen -  tukala 

• Tmax 27 oC ja  Tka 20 oC 
• 2 Oranssi - erittäin tukala 

• Tmax 30 oC ja Tka 24 oC) 
• 3 Punainen - äärimmäisen tukala 

• Tmax 35 oC ja Tka 28 oC)  
•  Aurinkoista ja heikkotuulista 
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Helle- ja pakkasvaroitusten kriteereinä 
terveysvaikutukset ja ilmastolliset olot 



• Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat 
aloittaneensa toimenpiteitä hellehaittojen 
vähentämiseksi. 

• Jäähdyttävä ilmastointijärjestelmä 
toivottiin huomioitavan uusissa, 
rakenteilla olevissa yksiköissä. 

• Lämpötilojen seuranta on otettu 
systemaattiseksi toimintatavaksi 
hellejakson aikana.  

• Osa yksiköistä on ryhtynyt laatimaan 
suunnitelmaa, miten jatkossa 
vastaavassa tilanteessa toimitaan.  



Liukastumistapaturman riski kasvaa, kun 



Liukastumistapaturman riski kasvaa, kun 



Liikenneturvan tutkimus 
liukastumisista 2015 
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Jalankulun kelimallin avulla 
liukkaimmat päivät voidaan ennustaa  

Varoitukset mm. Ilmatieteen laitoksen  
verkkosivuilta ja sääsovelluksesta 



Yhteenvetona: 

• Sään ja ilmaston terveysvaikutuksia ja riskejä terveydenhuollolle on 
tunnistettu jossain määrin, mutta 

…Terveydenhuollossa ei ole varauduttu sääriskeihin riittävästi 
• Suomalaisen terveydenhuollon potentiaali varautua muuttuviin sää- ja 

ilmastoriskeihin on kuitenkin hyvä 
• Ilmatieteen laitos antaa jo terveysvaikutusten perusteella helle- ja 

pakkasvaroituksia sekä varoittaa liukkaasta jalankulkukelistä. 
 Terveydenhuollossa tarvitaan toimintasuunnitelmat näihin 

sääriskeihin varautumiseksi 
• Tartuntatautien monitorointijärjestelmät – THL tartuntatautirekisteri – 

palvelevat hitaasti etenevien muutosten seuraamisessa, varautumiseen 
kehitettävissä sää- ja ilmastopalveluita. 



Ilmasto-opas – Ikääntyneiden haavoittuvuus työkalu 

https://ilmasto-opas.fi/fi/datat/sopeutumiskyky-ja-haavoittuvuus 
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Kiitos mielenkiinnosta! 
 

reija.ruuhela@fmi.fi 
 


