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1 Inledning 
Enligt räddningslagen (379/2011), som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska det lokala räddningsväsendets 
servicenivå bestämmas så att den motsvarar de lokala behoven och olycksriskerna. Det lokala 
räddningsväsendet ska utarbeta ett beslut om servicenivå. I beslutet ska det redogöras för vilka faror som 
finns i området, bedömas vilka risker de medför, fastställas verksamhetsmål och tillgängliga resurser samt 
service och servicenivå. Servicenivåbeslutet ska också innehålla en plan för utveckling av servicenivån. 
Enligt Inrikesministeriets anvisning om servicenivåbeslutets innehåll och struktur1 ska riskerna bedömas 
utifrån dagliga händelser, störningar, undantagsförhållanden och befolkningsskyddssituationer. 

Helsingfors räddningsverks servicenivåbeslut för åren 2021–2024 bygger på Nylands räddningsverks 
gemensamma riskanalys, som blev klar 2020. Det här dokumentet kompletterar den riskanalys som har 
gjorts i samarbete med räddningsverken i Nyland till den del som det har varit nödvändigt att göra lokala 
preciseringar i riskanalysen för att motivera Helsingfors räddningsverks servicenivåbeslut. Framför allt har vi i 
denna kompletterande riskanalys fokuserat på de lokala behoven och olycksriskerna i de olika delarna av 
Helsingfors stad. 

2 Beskrivning av verksamhetsmiljön 
I riskanalysen som har gjorts av räddningsverken i Nyland ingår en granskning av landskapet Nyland som 
verksamhetsmiljö för räddningsväsendet. Beskrivningen av verksamhetsmiljön bygger på skriftliga källor, 
aktuella statistik- och geodataanalyser samt på en kompletterande enkät och workshoparbete som 2018 och 
2019 genomfördes om förändringskrafterna i verksamhetsmiljön för räddningsväsendet i Nylandsregionen. 
Syftet var att kartlägga vilken uppfattning personalen inom räddningsverken i Nyland har om de centrala 
förändringskrafterna i verksamhetsmiljön. 

I den riskanalys som har gjorts av räddningsverken i Nyland har verksamhetsmiljön granskats utifrån följande 
teman: teknologisk miljö, politisk och legislativ miljö, natur- och kulturmiljö, risker till följd av 
klimatförändringen, befolkningsutveckling och befolkningens rörelser, den bebyggda miljön samt trafiknätet 
och trafikmängderna. Av dessa har vi i den här kompletterande riskanalysen framför allt granskat de teman 
där det är viktigt att identifiera skillnader inom området för Helsingfors räddningsväsen. Hit hör i synnerhet 
befolkningsutvecklingen och befolkningens rörelser, den bebyggda miljön och trafiknätet. 

2.1 Basinformation om området 

Helsingfors räddningsväsens område har en yta av 719 km2 och ytan av landområdena inklusive 

vattendragen uppgår till 216,5 km2. Helsingfors indelas enligt distriktindelningen i åtta stordistrikt, 34 

grunddistrikt och 137 delområden som motsvarar indelningen i stadsdelar. 

Räddningsverket har totalt nio räddningsstationer, där sju har beredskap dygnet runt. År 2020 inledde även 

en snabb insatsenhet sin verksamhet i Kånala, på adressen Rosasgränden 3 (Bild 1). Enheterna larmas till 

uppdrag från räddningsverkets stationer enligt principen närmaste ändamålsenliga enhet. I den här 

riskanalysen har vi gjort regionala granskningar av de olika områdena i staden, så att stadsdelarna i 

Helsingfors har indelats enligt den beräknade nåbarheten från de olika stationsplatserna. Stadsdelarna har 

delats in i åtta olika områden, så att utgångspunkten är att enheten vid en viss station i respektive område är 

snabbast när den rycker ut från den egna stationen (Bild 1). 

 

                                                   
1 IM (2013). Anvisning om servicenivåbeslutets innehåll och struktur. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79031/Anvisning%20om%20serviceniv%c3%a5beslutets%20inneh%c3%a5ll%20och%20struktur.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79031/Anvisning%20om%20serviceniv%c3%a5beslutets%20inneh%c3%a5ll%20och%20struktur.pdf
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Bild 1. Området för Helsingfors räddningsväsen, räddningsstationerna och havstationerna inom Helsingfors stads 
räddningsverk samt räddningsstationernas kalkylmässiga utryckningsområden. 

 

2.2 Befolkningsutveckling 

Folkmängden i Helsingfors uppgick den 31 december 2019 till 653 835 personer2, vilket är cirka 12 procent 

av Finlands befolkning. Befolkningstätheten i Helsingfors är i medeltal nästan 3 000 personer per 

kvadratkilometer. Den preliminära folkmängden i Nyland vid årsskiftet mellan 2019 och 2020 var 

1 691 266 personer. Befolkningen i Helsingfors utgör 39 procent av befolkningen i hela Nyland. 

Befolkningstätheten i Helsingfors är vid en nationell jämförelse hög i stadens hela område. Befolkningen har 

framför allt koncentrerats till stadskärnan samt till områdena med goda trafikförbindelser i närheten av metro- 

och tågstationerna (Bild 2). 

Befolkningen i Helsingfors kommer enligt prognoserna att fortsätta att öka snabbt och uppgå till nästan 

750 000 år 2034 (en ökning på cirka 14 procent jämfört med 2019 års nivå) och till över 800 000 år 20503. 

På basis av planerna för bostadsproduktionen kommer befolkningen enligt de uppskattade prognoserna för 

befolkningstillväxten att öka i synnerhet i områdena Västra hamnen, Fiskehamnen, Degerö, Böle och Malm. 

Befolkningsmängden i de nuvarande stationernas primära utryckningsområden kommer enligt prognoserna 

att öka absolut i synnerhet i utryckningsområdena Hertonäs, Haga och Skillnaden. Hög tillväxt i förhållande 

till den nuvarande befolkningsmängden förutses förutom i områdena Hertonäs och Haga även i området 

kring Kottby station, dit en del av byggprojekten i Böle utsträcker sig. 

 

                                                   
2 Statistikcentralen (2020). Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].  
3 Statistikcentralen (2019b). Helsingfors befolkning 1.1.1992–2019 och prognoser 2016–2034. 
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Bild 2. Befolkningstäthet i en statistikruta på 1 kilometer och enligt stadsdel 31.12.2018. 

 

Bild 3. Befolkningstillväxt i Helsingfors enligt stadsdel och i de kalkylmässiga utryckningsområdena för räddningsverkets 
stationer 2019–2034. 
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Bild 4. Helsingfors, Nylands och hela Finlands befolknings åldersstruktur enligt 1-årsåldersgrupper4. 

I Helsingfors är i synnerhet andelen 20–40-åringar hög jämfört med övriga Finland och Nyland (Bild 4). I 

förhållande till befolkningsmängden bor det däremot färre minderåriga i Helsingfors än i Finland eller resten 

av Nyland. Andelen personer över 60 år är i stora drag lika låg i Helsingfors och Nyland. Avsevärt lägre än i 

hela Finland i medeltal. 

Andelen personer över 70 år underskred medelvärdet för hela Finland 1995 (Bild 5), då det var cirka 

10 procent. Andelen personer över 70 år har också varit högre i Helsingfors än i Nyland fram till 2016. 

Befolkningens åldrande har dock saktat av i Helsingfors och är inte längre lika kraftigt som i hela Finland 

eller Nyland. I Nyland är befolkningens åldrande kraftigt framför allt i landskapets västligaste eller östligaste 

kommuner5. Andelen personer med ett främmande språk som modersmål varierar en aning i de olika 

delområdena av Helsingfors och är högst på Vårdö (22 procent), i Nybondas, Gamla Munksnäs och 

Brunnsparken (14 procent). Det finns dock inga tydliga större områden i Helsingfors där andelen äldre är 

exceptionellt hög. 

 

Bild 5. Utveckling av andelen personer över 70 år i Helsingfors, Nylands och hela Finlands befolkning 1970–20194. 

                                                   
4 Statistikcentralen (2020). Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur. 
5 Räddningsverken i Nyland (2020). Riskanalys för räddningsverken i Nyland 2020. 
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http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
https://pelastustoimi.fi/documents/25266713/61275718/Riskanalys+f%C3%B6r+r%C3%A4ddningsverken+i+Nyland+2020+UUSI.pdf/285325d3-c975-c580-b6d7-114b039d1b87/Riskanalys+f%C3%B6r+r%C3%A4ddningsverken+i+Nyland+2020+UUSI.pdf?t=1622015371541
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Andelen personer med ett främmande språk som modersmål har ökat kraftigt i Helsingfors sedan början av 

1990-talet och utgjorde 2019 15,7 procent av befolkningen i Helsingfors6. Andelen invånare med ett 

främmande språk som modersmål är hög framför allt i Jakobacka, Mellungsby, Botby och Nordsjö (Bild 6). 

Enligt prognoser kommer befolkningsandelen som talar ett främmande språk som modersmål att öka också i 

framtiden och kommer enligt uppskattningar att utgöra upp till en fjärdedel av Helsingfors befolkning 20357.  

 

Bild 6. Andel som personer med ett främmande språk som modersmål utgör av hela befolkningen enligt delområde i 
Helsingfors 1.1.20198.  

 

2.3 Arbetsplatser och befolkningens rörelser 

År 2017 fanns det cirka 397 000 arbetsplatser i Helsingfors. Nästan 17 procent av arbetsplatserna i hela 

Finland och cirka 62 procent av arbetsplatserna i huvudstadsregionen fanns i Helsingfors. Enligt prognosen 

över antalet arbetsplatser i Nyland kommer antalet arbetsplatser fram till 2030 att öka till cirka 445 000 i 

Helsingfors och 886 000 i Nyland. Ökningen kommer enligt prognosen att uppgå till cirka 11–12 procent i 

förhållande till 2019 års nivå9. I Helsingfors har antalet arbetsplatser efter 2010 ökat framför allt inom 

administrations- och stödtjänster, medan de har minskat inom parti- och detaljhandel10. 

                                                   
6 Helsingfors stad (2019a). Helsingfors statistiska årsbok 2019. 
7 Helsingfors stad (2019b). Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018–2035. 
8 Helsingfors stad (2019). Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä. 
9 HRM (2020). Nylands regionala arbetsplatsprojektion. 
10 Helsingfors stadskansli (2020). Työpaikat Helsingissä 2010–2017. 

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/144113_Vieraskielisen_vaeston_ennuste_2018-2035.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/144113_Vieraskielisen_vaeston_ennuste_2018-2035.pdf
https://ulkomaalaistaustaisethelsingissa.fi/fi/alueellinensijoittuminen#:~:text=Suurpiiritasolla%20ulkomaalaistaustaisten%20osuus%20v%C3%A4est%C3%B6st%C3%A4%20vaihteli,eli%2015%2C6%20prosenttia%20v%C3%A4est%C3%B6st%C3%A4.
https://ulkomaalaistaustaisethelsingissa.fi/fi/alueellinensijoittuminen#:~:text=Suurpiiritasolla%20ulkomaalaistaustaisten%20osuus%20v%C3%A4est%C3%B6st%C3%A4%20vaihteli,eli%2015%2C6%20prosenttia%20v%C3%A4est%C3%B6st%C3%A4.
https://hri.fi/data/fi/dataset/uudenmaan-seudullinen-tyopaikkaprojektio
https://hri.fi/data/fi/dataset/uudenmaan-seudullinen-tyopaikkaprojektio
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_02_25_Tilastoja_3_Yilmaz.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_02_25_Tilastoja_3_Yilmaz.pdf
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Bild 7. Utveckling av antalet arbetsplatser inom de fem största branscherna och andra branscher i Helsingfors 2010–
201711. 

 

 

Bild 8. Ökning av antalet arbetsplatser sedan 2010 och prognos fram till 2030 i Helsingfors och Nyland12. 

Antalet arbetsplatser i Helsingfors är stort framför allt i stadskärnan och ända ut till Ring I (Bild 9). Det finns 

även ett stort antal arbetsplatser längs järnvägen i Kottby, Gamlas och Malm samt utmed metrobanan till 

Östra centrum. Ett stort antal människor arbetar även i det glesbebodda området vid Nordsjö hamn. Antalet 

arbetsplatser ger en grov uppskattning av mängden dagbefolkning. 

Det stora antalet arbetsplatser leder till att det i förhållande till storleken på den fasta befolkningen till 

Helsingfors även pendlar ett anmärkningsvärt stort antal personer som bor utanför kommungränserna. År 

2017 arbetade 158 000 personer som var bosatta någon annanstans i Helsingfors13. Det är hela 40 procent 

                                                   
11 Helsingfors stadskansli (2020). Työpaikat Helsingissä 2010–2017. 
12 HRM (2020). Nylands regionala arbetsplatsprojektion. 
13 Helsingfors stadskansli (2019). Elinkeinot ja työmarkkinat Helsingissä. Pendelöinti. 
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av det totala antalet arbetsplatser. Det går även en betydande mängd pendeltrafik från Helsingfors till 

grannkommunerna. År 2017 arbetade 71 000 personer, dvs. 23 procent av de 310 000 arbetande som är 

bosatta i Helsingfors, utanför Helsingfors gränser. 

 

 

Bild 9. Antal arbetsplatser per statistikruta 31.12.2017 samt kalkylmässiga utryckningsomården för räddningsverkets 
stationer 2017 enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (Statistikcentralen 2018 och 2019a). 

 

Bild 10. Bostadsorter för dem som pendlar till Helsingfors och arbetsplatsorter för dem som pendlar från Helsingfors 
201714. 

                                                   
14 Helsingfors stadskansli (2019). Elinkeinot ja työmarkkinat Helsingissä. Pendelöinti. 

https://elinkeinothelsingissa.fi/fi/pendelointi
https://elinkeinothelsingissa.fi/fi/pendelointi
https://elinkeinothelsingissa.fi/fi/pendelointi
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2.4 Bebyggd miljö 

I slutet av 2018 fanns det totalt cirka 49,5 miljoner kvadratmeter byggd våningsyta i Helsingfors15. 

Bostadsbyggandet omfattar 60 procent av våningsytan. Det område i Helsingfors som har bebyggts 

effektivast är stadskärnan, där områdesexpolateringstalet, dvs. förhållandet mellan våningsytan och 

markytan, till och med överstiger 2 (Bild 12). 

Under de senaste tio åren har den bebyggda våningsytan ökat med cirka 10 procent, och ökningen sedan 

2002 är cirka 17 procent (Bild 11). Den bebyggda våningsytan har sedan 2012 ökat framför allt på 

Busholmen och i Fiskehamnen. På Busholmen har den bebyggda våningsytan ökat med hela 

239 000 kvadratmeter, vilket innebär en ökning på cirka 60 procent i förhållande till 2012 års nivå. I 

Fiskehamnen är motsvarande ökning 111 000 kvadratmeter, vilket innebär en tillväxt på 32 procent.  

 

Bild 11. Ökning av antalet kvadratmeter våningsyta som byggnadsbeståndet i Helsingfors består av mellan 2002 och 
201815. 

Andra områden där antalet kvadratmeter våningsyta har ökat betydligt är till exempel Västra Böle, Bastö i 

Nordsjö, Gräsvik och Kvarnbäcken. Förutom på Busholmen och i Fiskehamnen har antalet kvadratmeter 

våningsyta relativt sett ökat mest i Kronbergsstranden, stadsdelen Nordsjö gård, Kungseken och Alpbyn. I 

de här områdena är den absoluta ökningen av antalet kvadratmeter våningsyta inte lika hög som inom de 

ovannämnda områdena.  

Den gällande generalplanen för Helsingfors trädde i kraft i december 2018. Helsingfors förvaltningsdomstol 

och högsta förvaltningsdomstolen upphävde några delar av generalplanen. Beteckningarna som upphävdes 

gäller bl.a. stadsboulevarderna Västerleden, Åboleden, Tavastehusleden och Lahtisleden samt områden i 

omgivningen kring Viksvägen, Domarby, Borgnäset, Vårdö, Ramsöudden och Ilmala. I dessa områden 

fortsätter 2002 års generalplan och de gällande delgeneralplanerna att gälla16. Syftet med generalplanen är 

att dra upp långsiktiga riktlinjer för stadsplaneringen, markanvändningen och planläggningen. Tidsspannet 

för planeringen i generalplanen sträcker sig till 2050. I generalplanen betonas framför allt trafikplaneringens 

betydelse för att bevara stadens livskraft och hållbarhet. I generalplanen anvisas rikligt med både nybyggen 

och kompletteringsbyggande. En av tyngdpunkterna i generalplanen ligger på att komprimera 

stadsstrukturen genom att göra om motorvägar och motorvägsliknande gator till stadsboulevarder. Målet är 

att expandera den tätbebyggda stadskärnan med kompletteringsbyggande som stöder sig på spårtrafiken 

och utveckla Helsingfors som nätverksstad (Bild 13). Nya affärs- och servicecentra utvecklas i 

                                                   
15 Statistikcentralen (2019c). Byggnader i Helsingfors enligt användningsändamål och årtal då byggnaden 
färdigställdes. 
16 Helsingfors stad (2020a). Generalplanen 2016 

https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella/generalplan-2016
https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella/generalplan-2016


9 
 

förortsområdena i bl.a. Malm, Gamlas, Sockenbacka, Östra centrum och Hertonäs. Utöver förortscentra har 

även närcentra som erbjuder dagliga tjänster planerats i generalplanen. 

 

 

Bild 12. Områdesexploatering inom byggandet i Helsingfors per statistikruta 31.12.201817. 

 

I Helsingfors byggs och planeras 2019 nya bostadsområden och kompletteringsbyggande framför allt i 

Västra hamnen, Fiskehamnen, Degerö och Böle (Bild 14). Bostäder och arbetsplatser för tusentals 

människor planeras även i bl.a. Östersundom och Kungseken18. 

Prognoserna för bostadsbyggandet utgör en grund för befolkningsprognoserna. De mest betydande 

områdena för befolkningstillväxt i de befolkningsprognoser som har beräknats fram till 2034 bygger på de 

projektområden som håller på att byggas och är under planering på Busholmen (9 500 invånare), Ärtholmen 

(5 200 invånare), i Fiskehamnen (inkl. Sumparn, Hanaholmen, Hermanstadsstranden och Byholmen 16 300 

invånare), Drumsö och Björkholmen (5 300 invånare), Kronbergsstranden och övriga Degerö 

(13 700 invånare), Böle (13 000 invånare) och Nordsjö (8 500 invånare)18. 

                                                   
17 Statistikcentralen (2019d). Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus. 
18 Vuori och Kaasila (2018). Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2018–2050. 

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_10_25_Tilastoja_14_Vuori_Kaasila.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_10_25_Tilastoja_14_Vuori_Kaasila.pdf
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Bild 13. Tidskategorier för planeringen i Helsingfors generalplan och fokusområden för kompletteringsbyggandet19. 

                                                   
19 Helsingfors stad (2017). Yleiskaavan toteuttamisohjelma. 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-12-17.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-12-17.pdf
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Bild 14. Bostäder under uppförande i Helsingfors 30.6.201920. 

I Helsingfors är byggnadsbeståndet varierande och i synnerhet i stadskärnan tvingas man på grund av det 

täta byggnadsbeståndet favorisera högt och underjordiskt byggande. Det mångformiga byggandet är 

utmanande ur räddningsverksamhetens perspektiv och måste beaktas när verksamhetsmodellerna planeras. 

Ett exempel på krävande stadsbyggande i Helsingfors är nya Fiskehamnens centrum, där mångformigt 

bostadsbyggande kombineras med köpcentret REDI och enorma underjordiska lokaler. I Mellersta Böle 

byggs också ett stort nytt nätverkscentrum, där köpcentret Mall of Tripla, järnvägsstationen i egenskap av 

knutpunkt för trafiken och det mångformiga bostadsbyggandet med sina höga byggnader innebär 

utmaningar för räddningsverksamheten.  

Vid nybyggen ska särskild uppmärksamhet även fästas vid att teknologin och fastighetstekniken är under 

utveckling. Till exempel innebär laddstationer för elbilar, solpaneler och lager för litiumjonbatterier i 

byggnader och underjordiska utrymmen nya risker i verksamhetsmiljön.  

Stadsbyggandet ger upphov till risker för räddningsverksamheten också i byggskedet. Byggarbetsplatser kan 

försvåra utryckningar och göra dem långsammare, och separata olycksrisker kan identifieras på byggena. 

2.5 Trafiknät och trafikmängder 

Mängden vägtrafik och spårtrafik visade i Helsingfors en nedåtgående trend mellan 2005 och 2019 (Bild 15). 

Detta förklaras av den långvariga, svagt sluttande nedgången i fråga om gränsöverfarter vid Helsingfors 

udde och gränsen till stadskärnan sedan 2000. Samtidigt har biltrafiken vid Helsingfors gränser ökat. 

Mätgränserna består av en mängd trafikräknare som används för att till exempel systematiskt mäta trafiken 

                                                   
20 Helsingfors stad (2020b). Helsingin kaupungin talousarvio 2020. 

https://www.hel.fi/static/kanslia/Julkaisut/2019/HKI_TAE_2020.pdf
https://www.hel.fi/static/kanslia/Julkaisut/2019/HKI_TAE_2020.pdf
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till stadskärnan. Under en genomsnittlig höstvardag 2019 passerades gränsen till Helsingfors udde av 

188 000 motorfordon, gränsen till stadskärnan av 319 000 motorfordon och den nuvarande stadsgränsen av 

662 000 motorfordon21. 

De livligast trafikerade vägarna i Helsingfors är Ring I, Tavastehusleden, Tusbyleden och Lahtisleden. Den 

livligast trafikerade vägsträckan är sträckan mellan Tavastehusleden och Tusbyleden på Ring I (Bild 16). År 

2017 körde cirka 110 000 motorfordon i en riktning på den här sträckan under en genomsnittlig vardag22. De 

största trafikströmmarna till Helsingfors kommer och far via Västerleden, Mannerheimvägen, Brändöbron, 

Backasgatan och Åboleden.  

Utmärkande för Helsingfors är att kollektivtrafiken inkluderar ett omfattande spårvagnsnät och metron. Från 

Helsingfors järnvägsstation går det dessutom lokaltågtrafik via Böle och fjärrtågtrafik till resten av Finland. 

Varje år färdas 57 miljoner passagerare med spårvagnarna, och det dagliga antalet passagerare är cirka 

160 000. År 2019 steg 250 000 passagerare ombord på metron i Helsingforsregionen varje dag, vilket är en 

ökning på 24 procent sedan 201523. 

Åren 2015–2018 ökade antalet passagerare inom spårtrafiken med totalt 16,1 procent vid gränsen till 

stadskärnan. Detta förklaras av att Ringbanan började trafikeras hösten 2015 och att Västmetron öppnades i 

slutet av 2017. Tågtrafikens andel av färdmedlen uppgick hösten 2018 till 23,7 procent vid gränsen till 

stadskärnan, medan metrons andel av den totala trafiken var 18,7 procent24(Bild 17). 

 

 

Bild 15. Ökning av trafikmängderna vid mätgränserna till Helsingfors21. 

                                                   
21 Helsingfors stad (2020c). Moottoriajoneuvoliikenteen määrät. 
22 Helsingfors stadsmiljö (2018). Trafikstatistik – biltrafik. Skärmdump 16.6.2020. 
23 Helsingfors stad (2020d). Metroasemien käyttäjämäärät. 
24 Helsingfors stad (2020e). Henkilöliikenne kulkutavoittain. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/moottoriajoneuvoliikenteen-maarat/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/moottoriajoneuvoliikenteen-maarat/
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenne-ja-kartat/kadut/liikennetilastot/autoliikenne/webmap/
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenne-ja-kartat/kadut/liikennetilastot/autoliikenne/webmap/
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenne-ja-kartat/kadut/liikennetilastot/autoliikenne/webmap/
https://www.hel.fi/hkl/fi/metrolla/metroasemien-kayttajamaarat/
https://www.hel.fi/hkl/fi/metrolla/metroasemien-kayttajamaarat/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/henkiloliikenne-kulkutavoittain/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/henkiloliikenne-kulkutavoittain/
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Bild 16. Trafik i Helsingfors vägnät (© Helsingfors stadsmiljö 2018). 

 

Bild 17. Passagerarmängder inom persontrafiken enligt färdmedel åren 1988–201825 (© Helsingfors stad 2020e). 

Omfattande trafikprojekt 2020 och tillfälliga trafikarrangemang till följd av dem är bl.a. bygget av Spårjokern 

och de stora byggena i stadskärnan, till exempel vägbygget vid Tavastvägen. Dessa har påverkat 

                                                   
25 Helsingfors stad (2020e). Henkilöliikenne kulkutavoittain.  

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/henkiloliikenne-kulkutavoittain/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/henkiloliikenne-kulkutavoittain/
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trafikmängderna på de aktuella och alternativa rutterna sedan sommaren 201926. Spårjokern är en 

tvärgående, delvis underjordisk snabbspårväg som är under byggnad och löper mellan Kägeludden och 

Östra centrum. Västmetron från Gräsviken till Mattby i Esbo öppnades hösten 2017 och avsikten är att 

sträckan Mattby–Stensvik ska öppnas 202327. Projektet Kronbroarna, som ska inledas 2021, förenar Degerö, 

Högholmen och Fiskehamnen med stadskärnan med hjälp av spårväg och en gång- och cykelväg. Till de 

mindre byggprojekten hör lokala spårvägar (Ärtholmen, Busholmen, Fiskehamnen, Vichtisvägen, Vik-Malm, 

Tusbyleden, Ilmala)28. 

Helsingfors hamn har fyra hamndelar som är i allmän användning i Helsingfors. Godstrafiken är 

koncentrerad till Nordsjö. Passagerartrafiken är koncentrerad till Skatudden, Södra hamnen och Västra 

hamnen. Den totala godstrafiken uppgick till sammanlagt 14,7 miljoner ton 2018, vilket motsvarar en ökning 

på 3,3 procent jämfört med året innan. Passagerartrafiken minskade med två procent och omfattade 

11,6 miljoner passagerare i januari–december 201829. Helsingfors kust är livligt trafikerad, och de största 

farlederna är indelade i begränsningsområden för sjötrafik med farleder för att lämna hamnarna samt vanliga 

farledsområden (Bild 18). 

 

Bild 18. Helsingfors farledsområden, begränsningsområden på havet och hamnar. 

Olycksplatsen borde nås på högst sex minuter i områden med hög risk. De områden som kalkylmässigt kan 

nås på sex minuter från räddningsstationerna i Helsingfors omfattar effektivt stadskärnan, Hertonäs och 

omgivningen kring Mellungsby samt Malm (Bild 19). De kalkylmässiga utryckningstiderna bygger på en 

hastighet av 40 km/h i vägnätet och antagandet att det tar en minut att lämna stationen. När det gäller 

områdena inom Ring I faller utryckningstiderna på Drumsö och största delen av Degerö inte inom sex 

minuter. Utanför Ring I finns det i sin tur stora områden som kalkylmässigt inte kan nås på sex minuter från 

de nuvarande räddningsstationerna. Exempel på sådana områden är Kånala, Gamlas, Malmgård, Östra och 

Västra Baggböle, Brobacka, Stapelstaden, Stensböle, Gårdsbacka samt Havs-Rastböle och Solvik i Nordsjö. 

                                                   
26 Helsingfors stadsmiljö (2020). Liikenteen kehitys Helsingissä 2019. 
27 Västmetron (2020). 
28 Helsingfors stad (2020f). Projekt inom kollektivtrafiken. 
29 Helsingfors hamn (2019). Helsingin sataman liikennetilasto 2018. 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-14-20.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-14-20.pdf
https://www.lansimetro.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/sv/kartor-och-trafik/kollektiv/planering/projekt
https://www.hel.fi/helsinki/sv/kartor-och-trafik/kollektiv/planering/projekt
https://www.portofhelsinki.fi/sites/default/files/attachments/Tilasto%202018.pdf
https://www.portofhelsinki.fi/sites/default/files/attachments/Tilasto%202018.pdf
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Bild 19. Kalkylmässig nåbarhet längs vägnätet med beaktande av starttider på en minut och en medelhastighet av 
40 km/h från Helsingfors räddningsverks räddningsstationer. 
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3 Hot och risker 

3.1 Dagliga olycksrisker 

3.1.1 Statistik över uppdragsmängder och mantimmar som har lagts på uppdragen 

I Helsingfors har man under perioden 2015–2019 i medeltal registrerat drygt 9 000 uppdrag per år (Tabell 1). 

Över en fjärdedel av uppdragen består i Helsingfors av kontroller och säkringar av automatiska 

brandlarmanläggningar. Andra kontroll- och säkringsuppdrag utgör 12 procent av uppdragen, medan 

räddning av djur utgör 10 procent och prehospitala akuta omhändertaganden cirka 9 procent (Bild 20). 

Trafikolyckor utgör cirka 8 procent av uppdragen, och av dem består cirka 95 procent av vägtrafikolyckor. 

Uppdragen finns framför allt i stadskärnan och inom områdena för stationen på Skillnaden och 

centralräddningsstationen (Bild 21). Tredje flest uppdrag finns i omgivningen kring stationen i Malm. 

Merparten av uppdragen i områdena kring Skillnaden, centralräddningsstationen och Haga består av kontroll 

och säkring av automatiska brandlarmanläggningar. I områdena Malm, Kottby och Kånala är trafikolyckor en 

vanligare olyckstyp än i de andra områdena. I utryckningsområdena för stationerna i Malm och Mellungsby 

är det även vanligt med prehospitala akuta omhändertaganden (Bild 22). 

Tabell 1. Uppdragsmängder i området för Helsingfors räddningsväsen åren 2015–2019 

 
2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 

Kontroll/säkring av autom. 
brandlarmanläggning 2 159 2 368 2 297 2 413 2 419 

Handräckning 201 255 265 362 346 

Räddning av djur 959 789 828 1 094 949 

Prehospitalt akut omhändertagande 816 933 831 816 799 

Räddning av människa 170 178 156 184 168 

Trafikolycka 750 716 762 666 749 

Brand i trafikmedel 108 141 121 97 94 

Markbrand 78 94 77 256 179 

Annat kontroll-/säkringsuppdrag 980 1 003 1 176 1 118 1 145 

Annan brand 246 258 258 186 246 

Kontroll/säkring av brandvarnare 448 596 665 847 721 

Byggnadsbrand 117 119 118 86 95 

Brandrisk i byggnad 325 335 312 288 282 

Explosion/explosionsrisk 0 1 1 0 2 

Ras/rasrisk 1 0 3 3 2 

Olycka med farliga ämnen 38 31 32 43 27 

Skadebekämpningsuppdrag 545 524 1 014 604 466 

Handräckning 198 219 308 209 241 

Oljeskada 305 286 309 336 333 

TOTALT 8 444 8 846 9 533 9 608 9 263 
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Bild 20. Uppdragsfördelning enligt olyckstyp åren 2015–2019 i hela Helsingfors. 

 

 

Bild 21. Räddnings- och handräckningsuppdrag för Helsingfors räddningsverk åren 2015–2019. 
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Bild 22. Helsingfors räddningsverks räddnings- och handräckningsuppdrag i medeltal per år 2015–2019 inom de 
kalkylmässiga utryckningsområdena för de nuvarande räddningsstationerna. 

Antalet uppdrag korrelerar starkt med befolkningsmängden. Räddningsväsendet har flest uppdrag i områden 

där den fasta befolkningsmängden är högst, men å andra sidan även i områden där det rör sig mycket folk. 

Man har observerat att detta även är beroende av till exempel tid på dygnet, veckodag och årstid30. 

I Helsingfors uppgår antalet uppdrag per år i relation till den fasta befolkningen till cirka 15 uppdrag per tusen 

invånare. Enligt de nuvarande prognoserna för befolkningsökningen skulle detta innebära att gränsen för 

10 000 uppdrag kommer att överskridas före 2030 och att antalet uppdrag i Helsingfors skulle uppgå till cirka 

10 800 år 2034. Det är dock viktigt att observera att merparten av uppdragsmassan i Helsingfors består av 

kontroll och säkring av automatiska brandlarmanläggningar – uppdrag som inte är direkt beroende av 

befolkningsmängden som är fast bosatt i Helsingfors. Detta skapar osäkerhet i bedömningen. Om 

uppdragsmängderna fortsätter att utvecklas i samma riktning som hittills tyder grova uppskattningar på att 

antalet uppdrag i Helsingfors skulle kunna öka med upp till 20 procent under de kommande 15 åren. 

Antalet uppdrag i förhållande till invånarantalet varierar i viss mån mellan stadsdelarna. Antalet uppdrag i 

förhållande till den fasta befolkningsmängden i de kalkylmässiga utryckningsområdena för Skillnaden och 

centralräddningsstationen är cirka 20 uppdrag. I dessa områden är antalet personer som arbetar där och rör 

sig där på fritiden högre än i andra områden och uppdragsmängden ökar framför allt till följd av ett stort antal 

uppdrag för att kontrollera och säkra automatiska brandlarmanläggningar. Antalet uppdrag i förhållande till 

mängden fast befolkning är lägst i de kalkylmässiga utryckningsområdena för stationerna i Malm och 

Mellungsby, där det är cirka 11 uppdrag per 1 000 invånare. 

När man beaktar den nuvarande uppdragsmängden inom de olika stationernas kalkylmässiga 

utryckningsområden i förhållande till mängden fast befolkning inom dessa områden samt prognosen för 

befolkningsökningen inom områdena kan man göra en grov uppskattning av inom vilka områden antalet 

uppdrag sannolikt kommer att öka mest (Bild 23). I den här bedömningen finns felkällor på motsvarande sätt 

som i den prognos för antalet uppdrag som har beräknats för hela Helsingfors. 

                                                   
30 Rekola och Itkonen (2016). Spatiotemporaalisia tarkasteluja pelastustoimen tehtävistä Helsingissä. 

https://www.hel.fi/static/liitteet/pela/Spatiotemporaalisia%20tarkasteluja%20pelastustoimen%20tehtavista%20Helsingissa%20web.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/pela/Spatiotemporaalisia%20tarkasteluja%20pelastustoimen%20tehtavista%20Helsingissa%20web.pdf
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Bild 23. Grov prognos för ökningen av antalet uppdrag inom Helsingfors räddningsväsens område utifrån 
befolkningsprognosen och enligt stationernas kalkylmässiga utryckningsområden. 

Man kan göra en grov bedömning av hur krävande uppdragen är vid olika olyckstyper utifrån uppdragens 

genomsnittliga längd, den manskapsstyrka som krävs samt antalet mantimmar som i genomsnitt läggs på 

uppdragen. Uppdragen inom Helsingfors räddningsväsens område varar i medeltal cirka 50 minuter och 

kräver resurser på cirka sex personer. 

Byggnadsbränder är den olyckstyp som kräver mest resurser. Byggnadsbränder är de situationer som i 

genomsnitt är klart mest långvariga och även kräver de största personresurserna. Olika kontroll- och 

säkringsuppgifter, handräckningsuppdrag och uppgifter inom prehospitalt akut omhändertagande samt 

ickebrådskande uppdrag som gäller räddning av människa klaras av snabbast, på ungefär en halvtimme, 

och normalt deltar fyra eller fem personer i utryckningen. Bränder i bostadshus kräver i Helsingforsområdet 

lite större resurser än andra byggnadsbränder, men skillnaden är mycket marginell. Vid uppdrag som gäller 

räddning av människa kräver framför allt brådskande vattenräddningsuppdrag stora personresurser, i 

genomsnitt ett räddningsmanskap på cirka nio personer. Till de uppdrag som varar längre än genomsnittet 

hör även olyckor med farliga ämnen samt skadebekämpningsuppdrag som orsakas av regn eller 

översvämning. 
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Tabell 2. Genomsnittlig längd på uppdragen vid olika olyckstyper, personalstyrka och mantimmar som krävts inom 
området för Helsingfors räddningsväsen 2015–2019. 

Typ av olycka 
Uppdragets 

längd 
(hh:mm) 

Räddningsverksam-
hetens styrka totalt 

(personer) 

Mantimmar (längd x 
styrka) 

Trafikolycka 0:51 6 330 

Brådskande räddning av människa 00:52 7 461 

Explosion/explosionsrisk 00:57 6 407 

Ras/rasrisk 01:05 5 414 

Olycka med farliga ämnen 01:05 7 695 

Handräckning 00:34 4 154 

Räddning av djur 00:53 3 171 

Prehospitalt akut omhändertagande 00:34 4 118 

Icke-brådskande räddning av människa 00:35 4 134 

Handräckning 00:48 5 236 

Markbrand 01:19 8 904 

Skadebekämpningsuppdrag 00:50 5 274 

Oljeskada 00:59 5 318 

Kontroll/säkring av autom. 
brandlarmanläggning 

00:37 5 189 

Annat kontroll-/säkringsuppdrag 00:37 5 218 

Kontroll/säkring av brandvarnare 00:36 5 185 

Brand i trafikmedel 00:55 6 389 

Annan brand 00:50 6 416 

Byggnadsbrand 02:13 20 3 242 

Brandrisk i byggnad 00:46 8 397 

 

 

3.1.2 Räddningsenheternas uppdragsbundenhet 

Räddningsenheternas genomsnittliga uppdragsbundenhet var i Helsingforsområdet cirka 8,2 procent under 

perioden 2017–2019, vilket i praktiken innebär att sannolikheten för att enheten i det aktuella 

utryckningsområdet inte finns på stationen och är upptagen med ett annat uppdrag när ett larm kommer i 

medeltal är 8,2 procent. Räddningsenheternas uppdragsbundenhet har ökat en aning under den granskade 

treårsperioden (Tabell 3). 

Uppdragsbundenheten varierar mellan olika räddningsenheter, vilket indirekt innebär att sannolikheten för att 

den närmaste enheten ska vara upptagen varierar mellan utryckningsområdena. Enheternas 

uppdragsbundenhet och hur den varierar över tid beror i betydande grad på områdets särdrag och enhetens 

uppdragsprofil. I statistiken beaktas endast den tid som enheten är borta från stationen och bunden vid ett 

uppdrag, medan man inte beaktar till exempel den tid som läggs på till exempel vård av personalen och 

utrustningen, övning eller annat arbete. 

Den enhet som är mest uppdragsbunden är räddningsenhet RHE201 på Skillnaden, som i genomsnitt är 

uppdragsbunden med cirka 11 procents sannolikhet. Uppdragsbundenheten varierar även under olika tider 

på dygnet. Dagtid är uppdragsbundenheten högre än genomsnittet på alla enheter, eftersom antalet uppdrag 

då är högre31. 

 

                                                   
31 Rekola och Itkonen (2016). Spatiotemporaalisia tarkasteluja pelastustoimen tehtävistä Helsingissä. 

https://www.hel.fi/static/liitteet/pela/Spatiotemporaalisia%20tarkasteluja%20pelastustoimen%20tehtavista%20Helsingissa%20web.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/pela/Spatiotemporaalisia%20tarkasteluja%20pelastustoimen%20tehtavista%20Helsingissa%20web.pdf
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Tabell 3. Räddningsenheternas uppdragsbundenhet inom Helsingfors räddningsverk 2017–2019. 

Enhetsbeteckning 2 017 2 018 2 019 Alla år i 
medeltal 

RHE101 9,5 % 8,6 % 9,6 % 9,2 % 

RHE201 11,2 % 11,1 % 11,1 % 11,1 % 

RHE301 8,9 % 8,7 % 10,0 % 9,2 % 

RHE401 6,6 % 7,2 % 7,4 % 7,1 % 

RHE501 6,2 % 6,8 % 6,5 % 6,5 % 

RHE601 7,6 % 8,0 % 8,1 % 7,9 % 

RHE701 6,2 % 6,6 % 7,4 % 6,7 % 

Alla enheter i medeltal 8,0 % 8,1 % 8,6 % 8,2 % 

 

3.1.3 Allvarliga personskador 

Personskador som har inträffat under räddningsväsendets uppdrag registreras i olycksrapporter i PRONTO. 

Vid de olyckor som registrerades i området för Helsingfors räddningsväsen åren 2015–2019 dog i medeltal 

cirka 26 personer per år. Varje år blev i medeltal 38 personer allvarligt skadade. 

Av de allvarliga personskador som registreras vid uppdrag inom räddningsverksamheten hänför sig upp till 

hälften till trafikolyckor, 37 procent till vägtrafikolyckor och 14 procent till andra trafikolyckor. Den näst 

vanligaste olyckstypen när det gäller antalet allvarliga personskador är uppdrag som gäller räddning av 

människa, som ger upphov till totalt 21 procent av de allvarliga personskadorna (vattenräddningsuppdrag 

10 procent och övriga 11 procent). Byggnadsbränder orsakar 11 procent av de allvarliga personskadorna. 

Vilken olyckstyp som mest typiskt orsakar personskador varierar enligt räddningsstationernas 

utryckningsområden (Bild 24). I utryckningsområdena vid Skillnaden och centralräddningsstationen 

(Berghäll) orsakar framför allt uppdrag som gäller räddning av människa en stor del av de allvarliga 

personskadorna. I de andra områdena är det vanligast att allvarliga personskador orsakas av trafikolyckor. 

Byggnadsbränder orsakar proportionellt sett en större del av de allvarliga personskadorna i områdena för 

räddningsstationerna i Kånala, Malm och Mellungsby än i de övriga områdena i genomsnitt. 

 

 

Bild 24. Olyckstyper som mest typiskt orsakar allvarliga personskador i Helsingfors och deras andel som orsak till 
allvarliga personskador enligt utryckningsområdena för de nuvarande räddningsstationerna 2015–2019. 
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Ovan har vi granskat hur stor andel av de allvarliga personskadorna som inträffar i samband med olika typer 

av olyckor. Man kan dessutom undersöka vid hur stor andel av uppdragen som allvarliga personskador 

registreras, dvs. en grov uppskattning av hur sannolikt det är att allvarliga personskador uppstår när en 

olycka av en viss typ inträffar.  

Vid vägtrafikolyckor registreras allvarliga personskador vid i medeltal cirka tre procent av olyckorna. Vid en 

granskning enligt utryckningsområde inträffar allvarliga personskador oftare än genomsnittet framför allt vid 

vägtrafikolyckor i områdena Haga, Kottby och Mellungsby, dvs. det kan hända att det är högre sannolikhet 

för en personskada när en olycka inträffar. 

Vid byggnadsbränder är andelen olyckor som orsakat allvarliga personskador i medeltal cirka sex procent. 

Vid en granskning enligt utryckningsområde utgör byggnadsbränder som har orsakat allvarliga personskador 

en högre andel av alla byggnadsbränder än i andra områden framför allt i Kånala, Malm och Berghäll. 

Vid brådskande uppdrag som gäller räddning av människa är andelen situationer som har orsakat allvarliga 

personskador vid vattenräddningsuppdrag i medeltal drygt 20 procent. Motsvarande andel är hög framför allt 

i områdena Berghäll och Skillnaden, där antalet vattenräddningsuppdrag även är högst. Vid andra uppdrag 

som gäller brådskande räddning av människa är andelen uppdrag som har orsakat allvarliga personskador 

cirka 12 procent. Motsvarande andel är särskilt hög i områdena Skillnaden, Haga och Mellungsby (cirka 

16 procent). 

3.1.4 De viktigaste dagliga olycksriskerna 

I den riskanalys som har gjorts av räddningsverken i Nyland har man på basis av statistiken granskat de 

viktigaste dagliga olycksriskerna. Vissa olycksrisker har valts ut för en närmare granskning utifrån de 

resurser de kräver samt på grund av de olycksskador som i genomsnitt inträffar vid dessa olyckor. Vid 

granskningen har vi försökt bedöma sannolikheten för olika situationer samt deras orsaker och följder. Till de 

viktigaste dagliga olycksriskerna hör bränder i bostadshus och brandrisker i bostadshus, andra 

byggnadsbränder och brandrisker i andra byggnader, markbränder, vägtrafikolyckor, brådskande 

räddningar av människor samt olyckor med farliga ämnen och oljeskador. Nedan har vi kortfattat 

granskat dessa olycksriskers regionala fördelning i Helsingfors.  

Bränder i bostadshus och brandrisker i bostadshus 

Enligt ifyllnadsanvisningarna för olycksrapporter i PRONTO har branden vid en byggnadsbrand ”spridit sig 

från antändningspunkten och antänt byggnadens konstruktioner eller lösöre, så att de antingen brinner med 

lågor eller pyr. Som byggnad räknas en konstruktion, struktur eller anläggning som är fast eller avsedd att 

vara stationär och som på grund av sina egenskaper förutsätter bygglov.” Bränder i bostadshus har 

identifierats utifrån byggnadens huvudsakliga syfte enligt den permanenta byggnadsbeteckningen, som har 

angetts i olycksrapporten. Vid brandrisk i ett bostadshus är branden begränsad till den punkt som har 

antänts (till exempel en elapparat eller lösöre) och har inte spridit sig till annat lösöre och byggnadens 

konstruktioner. 

Bostadsbränder och brandrisker i bostäder utgjorde åren 2015–2019 cirka 3 procent av uppdragen inom 

Helsingfors räddningsväsen. Det inträffar cirka 74 bränder i bostadshus varje år, medan brandriskerna i 

bostadshus uppgår till drygt tvåhundra om året. Vid brandrisk i ett bostadshus är branden begränsad till den 

punkt som har antänts först och har inte spridits vidare. 

Bränder i bostadshus (och andra byggnadsbränder) är de mest långvariga av räddningsverkets uppdrag och 

kräver större personresurser än genomsnittet. Ett enskilt uppdrag som orsakas av en brand i ett bostadshus 

varar i medeltal cirka 2 timmar och 15 minuter och kräver ett räddningsmanskap på 20 personer. Detta 

innebär i medeltal över 50 mantimmar per uppdrag. 

Allvarliga personskador inträffar vid cirka åtta procent av bränderna i bostadshus (bränder där 

räddningsverket har tillkallats). Under perioden 2015–2019 har cirka 7 allvarliga personskador registrerats i 

samband med uppdrag som gäller bostadsbränder varje år. I medeltal har 4 av dessa varit dödsfall. 
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I en undersökning som publicerades av Paajanen et al. 201432 tog man fram en skaderiskmodell för 

personskaderisken vid bränder i bostadshus. Personskaderisken har beräknats utifrån 

antändningsfrekvensen per våningsyta, byggnadens våningsyta och sannolikheten för personskada. 

Personskaderisken uttrycks i personskador per år. Antändningsfrekvensen per våningsyta är 

antändningssannolikheten beräknad per kvadratmeter våningsyta och har fastställts separat för småhus, 

rad- och kedjehus samt höghus utifrån inträffade bränder. Sannolikheten för personskada bedöms dessutom 

beroende på typen av bostadshus utifrån typbostadens storlek och byggnadens ålder.  

Den kalkylmässiga risken för personskador vid bränder i bostadshus är i Helsingfors hög framför allt i 

stadskärnan. Dessutom är risken ställvis hög i till exempel Nordsjö, Gårdsbacka, Malm, Malmgård, 

Munksnäs och Brunakärr (Bild 25). 

 

Bild 25. Kalkylmässig personskaderisk vid bränder i bostadshus i området för Helsingfors räddningsväsen per riskruta 
(personskador per år) enligt materialet i Paajanens et al. 2014 riskmodell. 

Andra byggnadsbränder och brandrisker i andra byggnader 

Till byggnadsbränder och brandrisker i andra byggnader hör bränder i olika industri- och lagerbyggnader, 

butiks- och samlingslokaler, vårdinrättningar, arbetsplatsbyggnader och läroanstaltsbyggnader. Bränder i 

andra byggnader än bostadshus utgör cirka en procent av alla räddnings- och handräckningsuppdrag och 

inträffar i genomsnitt en gång på 22 timmar i Nyland. Risken för allvarliga personskador vid bränder i andra 

byggnader än bostadshus är enligt olycksstatistiken mindre. 

I Helsingfors inträffar det årligen cirka 127 byggnadsbränder och brandrisker i byggnader som huvudsakligen 

är avsedda för annat än bostadsbruk. Detta omfattar lite mer än en procent av räddningsväsendets uppdrag. 

Byggnadsbränder som inträffar i andra byggnader än bostadshus kräver resurser i mycket liknande skala 

som bränder i bostadshus. 

                                                   
32 Paajanen et al. (2014). Onnettomuusvahingot pelastustoimen riskianalyysityössä. 

https://www.hel.fi/static/pela/Julkaisut/Onnettomuusvahingot_pelastustoimen_riskianalyysityössä.pdf
https://www.hel.fi/static/pela/Julkaisut/Onnettomuusvahingot_pelastustoimen_riskianalyysityössä.pdf
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Bränder i andra byggnader än bostadshus orsakar vanligtvis allvarliga personskador mer sällan än bränder i 

bostadshus. Egendomsskadorna kan dock i enskilda fall bli relativt höga när det är fråga om en kommersiell 

fastighet. 

I Paajanens et al. undersökning33 har man även utarbetat en skaderiskmodell för egendomsskaderisken vid 

alla byggnadsbränder. Egendomsskaderisken har bedömts som samverkan mellan antändningsfrekvensen 

per våningsyta för byggnadsbeståndet i rutan, våningsytan och väntevärdet för egendomsskadorna. 

Antändningsfrekvensen per våningsyta är antändningssannolikheten beräknad per kvadratmeter våningsyta 

och har fastställts separat för respektive byggnadsklass utifrån inträffade bränder. Väntevärdet för 

egendomsskadorna vid en brand beror också på byggnadsklassen och våningsytan. Egendomsskaderisken 

anges som byggnadens prognostiserade förstöringsgrad, dvs. det förväntade antalet förstörda kvadratmeter 

våningsyta per år. Egendomsskaderisken är också som högst i stadskärnan, men på kartframställningen 

framhävs även industriområden, till exempel i Västra hamnen, Sockenbacka, Hertonäs, Kasåkern och Malm 

(Bild 26). 

 

 

Bild 26. Kalkylmässig egendomsskaderisk vid byggnadsbränder i området för Helsingfors räddningsväsen per riskruta 
(förstöringsgrad i kvadratmeter per år) enligt materialet i Paajanens et al. 2014 riskmodell. 

Markbränder 

Markbränder är enligt definitionen i PRONTO ”bl.a. skogsbränder, gräsbränder, bränder i 

torvproduktionsområden (även bränder i torvstackar), bränder på avstjälpningsplatser och parkbränder.” 

Markbränder utgör ungefär en och en halv procent av uppdragen i området för Helsingfors räddningsväsen, 

dvs. det inträffar i medeltal cirka 140 markbränder per år. I Helsingfors är markbränder relativt små och 

                                                   
33 Paajanen et al. (2014). Onnettomuusvahingot pelastustoimen riskianalyysityössä. 

https://www.hel.fi/static/pela/Julkaisut/Onnettomuusvahingot_pelastustoimen_riskianalyysityössä.pdf
https://www.hel.fi/static/pela/Julkaisut/Onnettomuusvahingot_pelastustoimen_riskianalyysityössä.pdf
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kräver inte resurser i samma skala som de mest omfattande situationerna i Nyland under de senaste åren34. 

De kräver dock även i Helsingfors relativt mycket resurser jämfört med andra olyckstyper (Tabell 2). 

I Helsingfors inträffar markbränder framför allt utanför stadskärnan. Situationerna kräver i typfallet resurser 

från endast en räddningsenhet, men till exempel 2019 tvingades man i en del situationer reservera en större 

styrka (Bild 27). 

 

 

Bild 27. Antal markbränder i Helsingfors per år i medeltal enligt ruta under perioden 2014–2018 samt markbränder 2019 
som punkter enligt den personalstyrka som deltog i uppdraget. 

Vägtrafikolyckor 

En trafikolycka är enligt definitionen i PRONTO ”en incident som har inträffat i väg-, terräng-, vatten-, spår- 

och flygtrafik och som har gett upphov till person- eller egendomsskada och där åtminstone en av parterna 

är ett fordon i rörelse.” Till vägtrafikolyckor räknas trafikolyckor som har inträffat på allmän eller privat väg 

och torgområden (även olyckor som har drabbat fotgängare). 

Vägtrafikolyckor omfattar hela 95 procent av alla trafikolyckor i området för Helsingfors räddningsväsen. De 

utgör cirka 7,4 procent av alla räddnings- och handräckningsuppdrag som räddningsverket får. I Helsingfors 

inträffar trafikolyckor i medeltal en gång på 13 timmar, dvs. i genomsnitt 1,9 fall per dygn. Största delen av 

vägtrafikolyckorna är dock små påkörningar bakifrån, där det uppstår endast små skador. Vägtrafikolyckor 

kräver i medeltal ett räddningsmanskap på över fem personer av räddningsverket. Uppdragen varar i 

genomsnitt cirka 50 minuter.  

Allvarliga personskador uppstår i medeltal vid cirka tre procent av vägtrafikolyckorna. Detta varierar dock 

mellan olika områden, och sannolikheten för personskador är till exempel över 3,5 procent i 

utryckningsområdena för stationerna i Haga, Kottby och Mellungsby. På motsvarande sätt är till exempel 

                                                   
34 Räddningsverken i Nyland (2020). Riskanalys för räddningsverken i Nyland 2020. 

https://pelastustoimi.fi/documents/25266713/61275718/Riskanalys+f%C3%B6r+r%C3%A4ddningsverken+i+Nyland+2020+UUSI.pdf/285325d3-c975-c580-b6d7-114b039d1b87/Riskanalys+f%C3%B6r+r%C3%A4ddningsverken+i+Nyland+2020+UUSI.pdf?t=1622015371541
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siffran för Skillnadens utryckningsområde 1,8 procent, dvs. i det här området leder vägtrafikolyckor mer 

sällan till allvarliga personskador.   

I Paajanens et al. undersökning35 har man även utarbetat en skaderiskmodell för personskaderisken vid 

trafikolyckor på landsvägar. Personskaderisken har beskrivits utifrån personskadeolycksprognoser som VTT 

har tagit fram och som har beräknats utifrån Transport- och kommunikationsverkets olycksregister. I 

prognosen har man beaktat olyckshistoriken för varje vägavsnitt och de olyckor som har inträffat på andra 

avsnitt av samma vägtyp. Personskaderisken vid trafikolyckor uttrycks som personskadeolyckor per år. 

Personskaderisken har i Paajanens undersökningar endast kunnat beräknas för rutor där det finns en 

landsväg. De består i Helsingfors av Ring I, Västerleden, Tavastehusleden, Tusbyleden och Lahtisleden, 

Österleden och Borgåleden. Den kalkylmässiga risken är högst längs Ring I, i synnerhet i 

korsningsområdena med Lahtisleden och Tavastehusleden, där den som mest är nästan tre 

personskadeolyckor per år (Bild 28). 

 

 

Bild 28. Kalkylmässig riskmodell för det årliga antalet trafikolyckor på landsväg som orsakar personskador i området för 
Helsingfors räddningsväsen per riskruta enligt Paajanens et al. 2014 material. 

 

Antalet trafikolyckor som har orsakat personskador har i Helsingfors sjunkit jämnt sedan 1970, då det var 

hela 1 700 personskadeolyckor per år (Bild 29). År 2018 var motsvarande siffra 362 personskadeolyckor per 

år. Under samma period har antalet trafikprestationer i Helsingfors ökat från cirka 1 000 miljoner 

körkilometrar per år till mer än det dubbla. Det har ännu på 2010-talet skett en betydande utveckling i fråga 

om antalet trafikolyckor som orsakar personskador. Antalet personskadeolyckor har sedan 2010 minskat 

med hela 34 procent i Helsingfors. Detta visar på en betydande utveckling av trafiksäkerheten ännu under 

det senaste decenniet. 

                                                   
35 Paajanen et al. (2014). Onnettomuusvahingot pelastustoimen riskianalyysityössä. 

https://www.hel.fi/static/pela/Julkaisut/Onnettomuusvahingot_pelastustoimen_riskianalyysityössä.pdf
https://www.hel.fi/static/pela/Julkaisut/Onnettomuusvahingot_pelastustoimen_riskianalyysityössä.pdf
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Bild 29. Trafikprestationer och personskadeolyckor i Helsingfors 1970–2018 (Helsingfors stad 2020). 

Brådskande uppdrag som gäller räddning av människa 

Uppdrag som gäller räddning av människa består i räddningsväsendets olycksstatistik av uppdrag där 

situationen har krävt åtgärder av räddningsverket och man har räddat en människa från en farlig eller ofarlig 

plats. Uppdraget är inte förknippat med ”brand”, ”trafikolycka”, ”oljeskada”, ”olycka med farliga ämnen”, 

”explosion” eller ”ras”. Enheten har inte heller larmats till uppdraget som enhet för första respons. I PRONTO 

omfattar den här olyckstypen dock både uppdrag som kräver brådskande räddning och icke-brådskande 

situationer. Här har vi framför allt fokuserat på brådskande uppdrag enligt antagandet att risken för 

personskador sannolikt har varit hög vid dessa. Ett uppdrag som gäller räddning av människa är brådskande 

om nödcentralen har klassificerat uppdraget som en larmutryckning. 

I området för Helsingfors räddningsväsen registreras årligen i medeltal cirka 88 brådskande uppdrag som 

gäller räddning av människa. Dessa uppdrag utgör ungefär en procent av det totala antalet uppdrag. 

Brådskande uppdrag som gäller räddning av människa kräver i genomsnitt en personalstyrka på cirka sju 

personer av räddningsverket och uppdragen varar i medeltal cirka 50 minuter. Vattenräddningsuppdrag 

kräver i Helsingfors en aning större resurser än andra uppdrag. Både vattenräddningsuppdrag och andra 

uppdrag som kräver räddning av en människa förekommer framför allt i stadskärnan (Bild 30). 

Vid brådskande uppdrag som gäller räddning av en människa är sannolikheten för personskador ganska 

hög. I Helsingfors har allvarliga personskador registrerats vid i medeltal cirka 18 procent av de brådskande 

uppdrag som gäller räddning av människa. När det gäller vattenräddningsuppdrag är siffran en aning högre, 

cirka 30 procent. 
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Bild 30. Antal uppdrag som gällde räddning av människa i Helsingfors per år i medeltal enligt ruta under perioden 2014–
2018 samt uppdrag som gällde räddning av människa 2019 som punkter enligt den personalstyrka som deltog i 
uppdraget och typen av räddningsuppdrag. Uppdragen på kartan inkluderar även uppdrag som gäller icke-brådskande 
räddning av människa. 

Olyckor med farliga ämnen och oljeskador 

Med en olycka med farliga ämnen avses enligt definitionen i PRONTO ”en olycka som leder till att ett farligt 

ämne frigörs i luften, jordmånen, vatten eller konstruktioner och som förutsätter bekämpnings- eller 

räddningsåtgärder av räddningsverket”. I området för Helsingfors räddningsväsen inträffar det årligen i 

medeltal cirka 34 olyckor med farliga ämnen, dvs. några uppdrag i månaden. De utgör endast ungefär en 

halv procent av det totala antalet uppdrag inom räddningsverksamheten. Olyckor med farliga ämnen kräver i 

medeltal resurser som motsvarar ett räddningsmanskap på cirka sju personer, och situationerna varar i 

genomsnitt cirka en timme. 

År 2019 inträffade de mest krävande olyckorna med farliga ämnen i Helsingfors framför allt längs vägar med 

livlig trafik och i de östra delarna av stadskärnan. Merparten av olyckorna med farliga ämnen 2019 krävde 

relativt små personalresurser (Bild 31). 

En oljeskada är enligt definitionen i PRONTO ”en skadehändelse som har lett till att olja har kommit ut i 

jordmånen, vatten eller konstruktioner och som kräver bekämpningsåtgärder av räddningsverket”. Åren 

2015–2019 förekom det årligen i medeltal cirka 314 olyckor i Helsingfors där den primära olyckstypen var 

oljeskada. Oljeskadeuppdrag kräver vanligtvis i genomsnitt personalresurser motsvarande ett 

räddningsmanskap på cirka fem personer, och uppdragen varar i medeltal cirka en timme.  

Oljeskador registreras även som sekundär olyckstyp i synnerhet vid till exempel trafikolyckor. Allt som allt 

inträffade det årligen cirka 350 uppdrag som orsakade oljeskador i Helsingfors 2015–2019. Ungefär 

20 procent av uppdragen har enligt den rapporterade händelseplatsen inträffat i vattenområden. För alla 

oljeskador gäller att den vanligaste orsaken till oljeskadan i situationerna är vägtrafikmateriel (annan än 

tankbilar). Endast i några fall under hela den femåriga granskningsperioden har situationen bedömts orsaka 
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betydande konsekvenser för människor, miljö eller ekonomi. I cirka 2 procent av fallen bedöms skadan ha 

inträffat i ett grundvattenområde som är viktigt för vattenförsörjningen. 

Åren 2014–2019 har oljeskador framför allt inträffat i stadskärnan och längs vägar med livlig trafik. De 

uppdrag som har krävt störst personalresurser har inträffat i stadens hamnområden. Bekämpningen av 

oljeutsläpp som har orsakats av vägtrafikolyckor kräver vanligtvis mindre resurser (Bild 31). 

 

 

Bild 31. Antal oljeskador och olyckor med farliga ämnen i Helsingfors per år i medeltal enligt ruta under perioden 2014–
2018 samt uppdrag under 2019 som punkter enligt den personalstyrka som deltog i uppdraget och olyckstyp. Uppdragen 
på kartan inkluderar endast uppdrag där den primära olyckstypen är oljeskada eller olycka med farliga ämnen. 
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3.2 Risknivå i riskrutorna inom området för Helsingfors räddningsväsen 

I Nylands räddningsverks riskanalys har man fastställt kriterier för klassificering av riskrutorna inom 

räddningsväsendets områden. Kriterierna är förenliga med Inrikesministeriets anvisning för planering av 

aktionsberedskapen inom räddningsväsendet36 och preciserar till vissa delar denna anvisning. 

Riskklassificeringen av riskrutorna i Helsingfors har gjorts enligt de gemensamma kriterierna för 

räddningsverken i Nyland (Bild 32). En närmare presentation av kriterierna finns i den riskanalys som har 

gjorts av räddningsverken i Nyland37. 

I Helsingfors finns enligt 2020 års riskklassificering 129 rutor av riskklass I, 56 rutor av riskklass II och 

17 rutor av riskklass III. Resten av rutorna hör till riskklass IV. Riskklassificeringen av rutorna i Helsingfors 

har på basis av framför allt riskobjekt som kräver särskilt beaktande höjts i förhållande till den grundrisknivå 

som bygger på rutornas befolkningsmängd och våningsyta den 31 december 2018. Objekten har i regel 

bestått av objekt som omfattas av skyldigheten att utarbeta en extern räddningsplan (Tabell 4). På Sveaborg 

har man dessutom höjt riskklassen för en ruta på basis av den kalkylmässiga personskaderisken vid brand i 

ett bostadshus38.  

 

Tabell 4. Antal rutor med höjd riskklass enligt grunden för höjningen i 2020 års riskklassificering i Helsingfors. 

Grund för höjningen 
Höjts till 
klass I 

Höjts till 
klass II 

Rutor med 
höjd 

riskklass 
totalt 

Kalkylmässig personskaderisk vid bränder i 
bostadshus 

0 1 1 

Objekt som omfattas av skyldigheten att göra upp en 
extern räddningsplan 

8 0 8 

Kritiskt objekt i infrastrukturen 0 1 1 

Objekt som är viktigt för räddningsverksamheten 3 0 3 

Objekt med skyldighet att göra en utredning om 
utrymningssäkerhet 

2 0 2 

Kulturhistoriskt värdefullt objekt 2 1 3 

Totalt 16 2 18 

 

Bild 33 innehåller en kartgranskning av de skillnader som förekommer mellan 2016 och 2020 års 

riskklassificeringar i riskklasserna I och II. Det har gjorts en del höjningar av riskklassen till följd av att 

befolkningen eller våningsytan har ökat. Exempel på sådana rutor finns i Degerö, Böle, Baggböle, 

Staffansslätten och Magnuskärr. I fem rutor har den kalkylmässiga risknivån höjts på basis av ett riskobjekt 

som kräver särskild granskning och som inte fanns eller inte beaktades i 2016 års riskklassificering. 

Riskklassen har även sänkts i en del rutor (Bild 33). Detta beror på att man i den nya riskklassificeringen har 

använt sig av de gemensamma kriterierna för räddningsverken i Nyland, som syftar till en enhetlig 

riskbedömning i hela Nyland. 

 

                                                   
36 IM (2012). Anvisning för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet.  
37 Räddningsverken i Nyland (2020). Riskanalys för räddningsverken i Nyland 2020. 
38 Paajanen et al. (2014). Onnettomuusvahingot pelastustoimen riskianalyysityössä. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79429/sm_202012.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79429/sm_202012.pdf
https://pelastustoimi.fi/documents/25266713/61275718/Riskanalys+f%C3%B6r+r%C3%A4ddningsverken+i+Nyland+2020+UUSI.pdf/285325d3-c975-c580-b6d7-114b039d1b87/Riskanalys+f%C3%B6r+r%C3%A4ddningsverken+i+Nyland+2020+UUSI.pdf?t=1622015371541
https://www.hel.fi/static/pela/Julkaisut/Onnettomuusvahingot_pelastustoimen_riskianalyysityössä.pdf
https://www.hel.fi/static/pela/Julkaisut/Onnettomuusvahingot_pelastustoimen_riskianalyysityössä.pdf
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Bild 32. Riskklassificering av riskrutorna i området för Helsingfors räddningsväsen 2020. 

 

Bild 33. Rutor i riskklasserna I och II där riskklasserna i 2020 års riskklassificering för Helsingfors har höjts och sänkts i 
förhållande till 2016 års riskklassificering. 



32 
 

4 Servicenivå i förhållande till riskerna 

4.1 Aktionsberedskapstider inom räddningsverksamheten i förhållande 
till den nya riskklassificeringen 

Åren 2017–2019 nådde den första enheten och räddningsgruppen hälften av alla brådskande uppdrag inom 

hela verksamhetsområdet för Helsingfors räddningsväsen på sex minuter. Räddningsplutonen nådde hälften 

av uppdragen på 8 minuter och 40 sekunder. I förhållande till 2016 års riskklassificering var medianen för 

aktionsberedskapstiden i riskklass I 5 minuter och 50 sekunder för räddningsgruppen och 8 minuter och 

20 sekunder för räddningsplutonen, medan motsvarande siffror i riskklass II var 7 minuter och 20 sekunder 

samt 11 minuter och 50 sekunder. 

Tabellen nedan visar medianerna för aktionsberedskapstiderna i de olika riskklasserna under motsvarande 

period i förhållande till den nya riskklassificering som har gjorts i Nylands räddningsverks riskanalys (Tabell 

5). Aktionsberedskapstiderna kommer alltså i det nuvarande servicenätet och med den nuvarande 

aktionsberedskapen också i den nya riskklassificeringen att ligga på samma nivå i de olika riskklasserna som 

när den tidigare riskklassificeringen från 2016 gällde. 

 

Tabell 5. Medianer för aktionsberedskapstiderna i olika riskklasser i Helsingfors 2017–2019 enligt 2020 års nya 
gemensamma riskklassificering för räddningsverken i Nyland. 

Riskklassificering 
2020 

Aktionsberedskapstid för 
den första enheten 

Aktionsberedskapstid 
för räddningsgruppen 

(styrka 1 + 3) 

Aktionsberedskapstid 
för plutonutryckning 

(styrka 9) 

1 05:52 05:52 08:21 

2 07:20 07:20 11:26 

3 08:49 08:52 12:43 

4 10:02 10:13 20:36 

 

Nedan har vi granskat de aktionsberedskapstider som har beräknats utifrån den första enheten som 

anländer till objektet i området för Helsingfors räddningsväsen i förhållande till den riskklassificering som har 

fastställts i den riskanalys som räddningsverken i Nyland gjorde 2020. I den nya riskklassificeringen finns det 

129 rutor av riskklass I och 56 rutor av riskklass II i Helsingforsområdet. Enligt anvisningen för planering av 

aktionsberedskapen inom räddningsväsendet39 ska hälften av uppdragen i rutor av riskklass I nås på sex 

minuter och i rutor av riskklass II på 10 minuter.  

I riskklass I i Helsingfors uppnåddes medianen för den målsatta tiden i 48 rutor (38 procent), medan 

medianen för den målsatta tiden överskreds i 81 rutor (62 procent). I riskklass II överskreds medianen för 

den målsatta tiden i bara nio rutor (16 procent). Tydliga områdeshelheter i riskklass I där medianerna för 

rutorna inte uppnår de nationella målvärdena finns i Kånala, Baggböle, Bocksbacka, Rönninge, Mosabacka, 

Gårdsbacka, Nordsjö och Drumsö (Bild 34). 

Enligt anvisningen för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet40 borde plutonutryckningen 

(tre räddningsgrupper och plutonchefen) vara framme vid objektet på 20 minuter vid hälften av uppdragen i 

rutor av riskklass I. Motsvarande siffra i riskklass II är 30 minuter. I Helsingfors uppnåddes medianen för den 

målsatta tiden i 127 rutor av riskklass I, medan inga plutonutryckningar gjordes i två rutor av riskklass I. I en 

ruta av riskklass II överskreds det målsatta värdet för medianen med en sekund. I praktiken nås alltså hela 

verksamhetsområdet utmärkt väl i förhållande till de nationella riktvärdena (Bild 35).  

 

                                                   
39 IM (2012). Anvisning för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet. 
40 IM (2012). Anvisning för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79429/sm_202012.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79429/sm_202012.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79429/sm_202012.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79429/sm_202012.pdf
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Bild 34. Median för den första enhetens aktionsberedskapstid i rutor av riskklass I och II i området för Helsingfors 
räddningsväsen 2017–2019 enligt den riskklassificering (RK2020) som räddningsverken i Nyland har utarbetat.  

 

Bild 35. Median för plutonutryckningens aktionsberedskapstid i området för Helsingfors räddningsväsen 2017–2019 
enligt den riskklassificering (RK2020) som räddningsverken i Nyland har utarbetat.  
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5 Sammanfattning, slutsatser och 
åtgärdsförslag 

 

I riskanalysen som räddningsverken i Nyland har gjort har man lagt fram centrala observationer och 

åtgärdsförslag utifrån en beskrivning av verksamhetsmiljön och förändringskrafterna samt bedömning och 

analys av de centrala hoten och riskerna. Dessa observationer och åtgärdsförslag har här granskats till de 

delar som de måste beaktas på olika sätt i olika delar av staden. Vi har även plockat observationer från 

granskningarna i den här riskanalysen. 

I riskanalysen som har gjorts av räddningsverken i Nyland har man identifierat den ökande andel av 

befolkningen som utgörs av äldre personer och personer med ett främmande språk som modersmål som en 

viktig observation att beakta. I Helsingfors åldras befolkningen långsammare än i resten av Nyland, och även 

om andelen äldre personer länge var högre i Helsingfors än i resten av Nyland är den relativa andelen 

numera lika stor (Bild 5). Det finns inga tydliga områden i Helsingfors där de äldres andel av befolkningen är 

exceptionellt hög. Äldre personer bör dock beaktas i synnerhet i förebyggandet av olyckor, men även i form 

av ett ökande antal uppdrag inom akutvård, handräckning vid akutvård och prehospitala akuta 

omhändertaganden. 

Andelen personer med ett främmande språk som modersmål är högre i Helsingfors än i resten av Nyland. 

När en stor mängd av befolkningen talar ett främmande språk som modersmål krävs det att personalen inom 

räddningsväsendet har allt större språkkunskaper och kännedom om olika kulturer. Att identifiera områden 

med ett stort antal personer som har ett främmande språk som modersmål och planera servicen i området 

med detta för ögonen är till nytta framför allt vid förebyggande av olyckor. I Helsingfors är antalet personer 

som talar ett främmande språk som modersmål högt i förhållande till befolkningsmängden i synnerhet i östra 

Helsingfors (Bild 6). Särskild uppmärksamhet bör även fästas vid att myndighetssamarbetet fungerar smidigt. 

I riskanalysen som har gjorts av räddningsverken i Nyland har man som en central observation att beakta 

även identifierat den teknologiska utvecklingen i verksamhetsmiljön, som innebär att riskerna i 

verksamhetsmiljön förändras. Ett aktuellt exempel är att det ökade antalet elbilar och ökningen av antalet 

laddningsstationer i den underjordiska infrastrukturen samt de nya lagren för litiumjonbatterier och 

solkraftverken medför nya typer av utmaningar inom både den förebyggande riskhanteringen och 

räddningsverksamheten. I Helsingfors pågår flera omfattande byggnadsprojekt som kombinerar byggande 

på höjden med vidsträckt underjordiskt byggande (till exempel i området Mellersta Böle och Fiskehamnens 

centrum). Olika tekniska lösningar i framför allt komplexa byggnadshelheter av det här slaget ska beaktas 

särskilt i metoderna och arbetarskyddet inom räddningsverksamheten samt vid förebyggandet av olyckor. 

I riskanalysen som har gjorts av räddningsverken i Nyland har man identifierat att det i synnerhet i 

huvudstadsregionen finns områdeshelheter av riskklass I där de nationella riktvärdena för 

aktionsberedskapstiden inte uppnås. I huvudstadsregionen är även befolkningstätheten, byggnadstätheten 

och trafikmängden hög i dessa områden. I Helsingfors förekommer det närmast brister i den första enhetens 

aktionsberedskapstider (Bild 34). De mest omfattande områdena av riskklass I där man har observerat 

brister i den aktionsberedskapstid som har beräknats utifrån den första enheten är Kånala, Bocksbacka, 

Rönninge, Mosabacka, Gårdsbacka, Nordsjö och Drumsö.  

Utifrån riskanalysen har Kånala, Gårdsbacka, Mosabacka och Nordsjö identifierats som primära områden 

med tanke på utvecklingen av servicenätet och förbättringen av aktionsberedskapstiderna (Bild 36). 

Prioriteringsordningen bygger på de högriskolyckor som har inträffat i områdena, de förverkligade 

egendomsskadorna och dröjsmålen i aktionsberedskapstiden. Man har även beaktat områdenas 

uppdragsprofil i vidare bemärkelse, de objekt som ska beaktas särskilt inom räddningsverksamheten på 

grund av den potentiella olycksrisken och prognoserna för befolkningsutvecklingen. Utvecklingsplanen för 

servicenätet har beskrivits närmare i servicenivåbeslutet för Helsingfors stads räddningsverk. 
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Bild 36. Prioriteringsordning för områdeshelheterna av riskklass I på basis av riskanalysen. De planerade stationernas 
lägen är riktgivande. 
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