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Kalajoki, Finland
Skogsbrand i Rautio 2021

 Branden drabbade 230 hektar (både privatägd mark och statligt ägd mark), på 
vindkraftverkets område.

 Spridningen var 9300 meter

 Branden varade i 2 veckor

 Den största markbranden i Finland på årtionden
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Start 26 juli 2021 cirka klockan 13:30

- Branden spred sig på cirka fyra timmar till ett område på 45 hektar, 

brandfrontens bredd var klockan 17:30 uppskattningsvis 500 meter

- Cirka klockan 22:00 var brandfrontens bredd redan ungefär 800 meter

- Den första uppgiften om branden fick vi genom ett larm från personelen vid vindkraftverket klockan 13:55

Utvecklingen av skogsbrandens mest kritiska skede 26 juli – 29 juli 2021

Måndag 26 juli

 Branden startar ungefär klockan 13:30.

 Larm klockan 13:55, första enheten på plats cirka klockan 14:20.

 Cirka 17:30 är brandfrontens bredd uppskattningsvis redan 500 m och klockan 
18:00 är brandområdet 45 hektar.

 Mellan klockan 19 – 20 larm om att resurserna inte räcker.

 Kommunikationen fungerar inte bra i detta skede, helhetsbilden svår att 
överblicka

 Klockan 20:30 meddelas jouransvarig på inrikesministeriet om situationen. 

 Klockan 21:50 är brandfrontens bredd uppskattningsvis 800 meter.

 Mellan klockan 22 – 00 är arbetet för att begränsa branden i ett akut skede. 
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Tisdag 27 juli

 Branden har begränsats runt klockan 01.

 Under natten och dagen fortsätter arbetet med att begränsa och släcka 
branden

 Klockan 17 försvarsmaktens helikopterspaning meddelar att yttre delar inte 
brinner, enstaka glödbränder mellan 5 – 8, branden under kontroll. Sprids 
inte, expanderar inte.

 Under kvällen oroslarm om onsdagens situation, eftersom brandområdet är 
stort och personalresurser litet. Mer personalresurser har begärts, men svårt 
att få.

Onsdag 28 juli

 Klockan 05 har P30 uttryckt oro för dagens förlopp, eftersom väderprognosen 
innehåller byiga vindar, marken är mycket torr och resurser för släckning och 
ledningsarbete alltför litet.

 Klockan 8:00 informeras, att situationen på brandområdet är lugn.

 Runt klockan 14 – 15 började komma meddelanden, att branden expanderar på 
nytt. Bevakningsflyg har förmedlat informationen ungefär 14:30 och 15:15 finns 
observationer om att mängden rök ökar från marken – meddelandena nådde inte 
till ledningsplatsen (myndighetsnätverket hade blinda fläckar/radioskugga)

 Klockan 15:15 upplysning, att brandområdet inte får något vatten alls. 

 Klockan 15:30 upplysning via Virve (=Finlands myndighetsnätverk) att branden 
expanderar utan kontroll, spridningen är så kraftig att släckning är omöjlig.
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Onsdag 28 juli

 Klo 16:30 förfrågan till Centrala Österbottens räddningsstation, 
(Flygsläckningschef), klockan 17:15 begäran på telefon att sända ”allt, som 
kan fås”

 Klockan 17:22 informeras jouransvarig på inrikesministeriet, att branden 
sprids utom kontroll.

 Ungefär klockan 18 är två helikopter på plats i släckningsarbetet, en 
ytterligare helikopter ivägsänd från Gränsbevakningen i Turku, till nästa 
morgon är Försvarsmaktens helikopter på väg. 

 Klockan 18:46 sänds meddelande om fara.

 Ungefär klockan 19:30 uppdatering av situationen till jouransvarig på 
ministeriet, situationen fortfarande utom kontroll.

 Samordningsgrupp formerad ungefär klockan 23:00

Torsdag 29 juli
 Klockan 00:05 samtal till jouransvarig på ministeriet, branden ej under kontroll, 

förstärkning av flygsläckningsresurser behövs – finns ej att tillgå innan morgonen. Brandens 
storlek meddelas i detta skede uppskattningsvis 300 hektar. 

 Ungefär klockan 9 på morgonen upplysning till jouransvarig på inrikesministeriet, att 
branden stillnat och under kontroll.

 Ungefär klockan 12 och framåt är förstärkningsgrupper på väg från olika delar i Finland –
ankomst av resurser omhändertas av arbetskraftkontor

 . Ungefär klockan 17 upplysning till jouransvarig på ministeriet, att branden på vissa håll 
nått sin kulmen och situationen där är delvis kritisk.

 Ungefär klockan 21 upplysning till jouransvarig på ministeriet, att kontrollen av branden 
skett på en knivsegg men fortsättningsvis med positivt resultat.

7

8



2022‐11‐24

5

Måndag 26 juli klockan 14.00–21.00. 

Klockan 17.30.
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Under veckoslutet 1-2 augusti övergick 
insatsen så småningom till släckningsarbete 
och övervakning

 Den största nationella extraresursen ankom precis mellan fredagen den 29 juli 
och måndagen den 3 augusti. Från fredagen och framåt började arbetets 
fokus ligga på orientering, placering och underhåll av personal och utrustning 
som anländer till platsen (proviantering och boende för personalen, underhåll 
av utrustning).

 På platsen de första dagarna fungerade inte heller kommunikationen i 
myndighetsnätverket Virve optimalt, och förbindelse i nätverket fick vi först 
under torsdagens eftermiddag. 

 Från fredagen och framåt, när branden var i huvudsak under kontroll, var 
resurserna betydligt större och dessutom var underhåll och kommunikation på 
platsen bättre

 Med grund i detta kan konstateras att i framtida begäran om hjälp är det 
förnuftigt att öva betydligt mer på att tidigarelägga insatser
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 Brandens första skede inleddes måndagen (26. juli) en dag med värmebölja, 
som hade föregåtts av veckor med värme och torka – delvis period med 
värmebölja. Vid tillfället för brandens start hade varning för skogsbrand trätt 
i kraft.

 Vindens medelstyrka stoppade den aktivaste brandfasen med svag nivå på 
1,5 – 3,5 meter/sekund. Vinden var ändå ganska byig i båda brandfaserna och 
vid tiden för eftersläckning. Tidvis ökande vindbyar har förstärkt brandens 
intensitet och uppkomsten av fackelbrand och flygbrand.

 Släckningsarbetet skedde både på marken och från luften med fokus på 
operationen vid brandens vänstra delar. Branden var stundtals så stark, att 
förutom att vegetationen brann så brann enstaka träd som upprättstående 
facklor 

 På området för branden var marken stenig, bruten och torvbaserad 
(Torvbaserad mark skapar risk för glödbrand tio centimeter under marken, 
fastän branden ser ut att vara släckt på sina ställen).
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Terrängen i brandområdet

 Det gemensamma för aktiva glödbrandshärdar är att de ligger i markens tunna 
torvlager (torvlagrets tjocklek < 30 cm) i utkanten eller i sluttande delar

 I norra delen av Pahapuhto fortsatte branden vid de sluttande delarna samt 
vid kanten av dräneringsområdet där den konsumerade det grunda torvskiktet 
och trädens rotsystem.

 Under de första dagarna föll ett stort antal träd och bildade en otillgänglig 
övergång i området.

 Vindens dominerande riktning vände på tisdagskvällen ungefär med start 
klockan 20.00 mot sydost, vilket ändrade spridningsrisken.

Onsdag 28 juli. Klockan 15:00 – 20:00 Värmeböljans varmaste dag
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Onsdag klockan 18:45 når branden sin kulmen

Arbetsredskap

 Av arbetsredskapen för att släcka skogsbranden i Kalajoki var grävspaden var 
ett av de viktigare arbetsredskapen vid sidan av att släcka med vatten. Den 
var anpassningsbar på många sätt för att gräva och grävspaden är lämlig till 
och med som redskap för att hacka rotsystem eller tunna slybestånd om yxa 
eller lövhacka inte går att få snabbt. 

 Undersökningsarbetet med brandslang gjordes i huvudsak med personella 
krafter (mer än 80 %) eftersom det inte fanns fyrhjulingar eller att terrängen 
var för svår att forcera med fyrhjuling. Att göra undersökningsarbete med 
personella krafter gick snabbare på grund av terrängens utformning och 
områdets myrmarker.  
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 Den största arbetsmaskinen Mörkö (Mårran) fick blandad respons på sitt 
arbete. Mörkö var till stor hjälp i släckningsarbetet under branden och i 
eftersläckningsarbetet. Det största minuset för maskinen var terrängens 
utmaningar.

 För maskinen var det svårt att ta sig fram i stenig terräng, myren och i tät 
skog. Maskinen Mörkö kan inte själv röja väg, utan den behöver motorsågsmän 
eller fordon som rensar bort träd när den rör sig i tät skog. 

 Med grävmaskin gjordes gränslinjer i terrängen, och den grävde fram 
glödhärdar och röjde väg till Mörkö.

 Med tankvagnar från lantbruken transporterades vatten, men på grund av 
smuts i tankarna uppstod några blockeringar som måste öppnas

 Helikoptrarna från Gränsbevakningen och Försvarsmakten var stor hjälp i 
arbetet med att begränsa branden, men när de flög för lågt ner orsakade de 
fallna träd och ökning av branden.
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Farliga situationer för släckningsarbetarna

 I släckningsarbetet och stödjande släckningsuppgifter deltog nästan 250 
personer.

 Tillbud, de allvarligaste situationerna var när träd föll hit och dit på grund av 
bränd terräng. Båda situationerna inträffade på grund av den krävande 
terrängen och arbetande i långa skift och mörker. För att klara de ovan 
nämnda faktorerna uppstod utmattning som utsatte människor för olyckor 
eller tillbud.

 Terrängen var mycket krävande och orsakade fall, svindel, stukningar och 
motsvarande mindre skrubbsår.

 Getingar orsakade getingstick på släckningsarbetarna (jordgetingbon fanns i 
marken).

Proviantering och underhåll

 Särskilt i början av operationen stördes underhållsarbetet av 
organiseringsproblem och i början av veckan upplevde många att 
proviantering av mat och dryck inte fungerade. I slutet av veckan var man 
mer nöjd än i början. 

 Det fanns mat och dryck till släckningsarbetarna på skogsbrandsområdets 
stödpunkter och vid ordinarie serveringsplatser. Så kallade gerillapaket som 
kan tas ut i terrängen fungerade också bra.

 I underhållsarbetet, särskilt när det gäller mat och logi, var den frivilliga 
räddningstjänstens och kvinnliga brandkårens roll stor.  
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Längden på arbetspassen

En orsak till de långa arbetspassen var bristen på avbytarpersonal. Särskilt i 
början av operationen gjordes förhållandevis flest överlånga arbetspass, 
eftersom byten var svåra att ordna eller att dessa inte kunde organiseras. 

Skyddsutrustning
 När det gäller att värna släckningsarbetarna mot överhettningstillstånd spelar 

branddräkterna en viktig roll då de skyddar mot eld och kemikalier. Samtidigt 
måste de ha en andningsfunktion, så att släckningsarbetarnas kroppstemperatur 
inte stiger för högt eller att svettning håller sig inom rimliga gränser. Dräkten 
ska också skydda huden från att exponeras för sot som kommer från branden.

 Dräkter för skogsbrand har utvecklats enligt standarden EN 15614 och ISO 
15384:2021, som ger överhettningstillstånd betydligt mindre än branddräkter 
utformade för byggnadsbränder (EN 469). För att mindre exponera 
släckningsarbetarnas hud, har användningen av tekniska underkläder med långa 
ärmar och ben gett bra erfarenheter. De tekniska underkläderna transporterar 
bort svetten från hudens yta, så att man kan minska kemikaliernas 
genomträngning i den varma och fuktiga huden.
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 De flesta skadliga kemiska ämnen kan avlägsnas från inandningsluften med 
hjälp av fläktassisterad andningsskydd, som är utrustad med ett 
kombinationsfilter A2B2E2K2-P3 eller motsvarande, inklusive ett gas- och 
partikelfilter. Det fläktassisterade andningsskyddet är det enda rätta 
alternativet vid arbete under varma förhållanden eller fysiskt ansträngande 
arbetsfaser.

 Vid släckning nedanför vinden är det absolut nödvändigt för 
släckningsarbetare att använda tryckluftsutrustning. Dessutom måste det 
finnas en sömlös kommunikationslänk mellan släckningsarbetarna och 
hanteringen av situationen för att säkerställa arbetssäkerheten.

 Hjälm är nödvändig utrustning och minimikrav är att den uppfyller 
industrihjälmsstandard (EN 397). Det skulle dock vara önskvärt att använda en 
lätt räddningshjälm som är lämplig för teknisk räddning och skogsbränder.

 Alltför långa arbetspass är ett oroande inslag i skogsbrandsbekämpningen. 
Fysiskt ansträngande arbete, värmebelastning, ansträngande andning med 
skyddsutrustning, kemisk exponering och svår terräng i mörkret utsätter 
släckningsarbetaren för ett antal faror. Tungt och varmt arbete ökar 
svettningen och orsakar vätskebrist. Om kroppsvikten sjunker med mer än 3% 
kommer det att försämra prestandan, som behövs för 
koncentrationsförmågan, noggrannhet och muskelkraft. Om vikten sjunker 
med mer än 6% är risken för livshotande värmeslag hög. 

 Problemet med intagning av vätska är att kroppen absorberar upp till 800 
gram vätska per timme för att ersätta den förlorade vätskan, så om 
svettningen är större än detta kommer uttorkning oundvikligen att inträffa.
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 Exponering för kolmonoxid å andra sidan minskar blodets 
syretransportförmåga, vilket så småningom orsakar brist på syre i vävnaderna. 
Om nivån av carboxyhemoglobin i blodet stiger med mer än 2%, har det visat 
sig orsaka symtom hos personer med problem med hjärtat och 
cirkulationssystemet.

 På grund av släckningsarbetarens värmebelastning, exponering för kolmonixid
och partiklar kan inte långa arbetspass rekommenderas ur arbetssäkerhets-
eller arbetshälsoperspektiv.

Riskbedömning

 I Finland fattar räddningsverket ett servicenivåbeslut för sitt eget område på basis av 
den riskbedömning som gjorts. I den presenteras hotbild och risker som uppstår av 
den. Räddningsstationens personal- och utrustningsresurser som kan användas för att 
insatser vid olyckor är definierade på basis av dessa.

 Planeringen baserar sig ofta på att hantera kortvariga situationer inom den egna 
räddningsstationens område. Utöver planeringen av personalresurserna är det också 
nödvändigt att analysera om det finns tillräcklig utrustning, såsom slang- och 
anslutningsutrustning och pumpar, ur ett långsiktigt perspektiv.
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Skogsbranden i Kalajoki var en anmärkningsvärd olycka sett ur resursperspektiv. Under två veckors tid 
var totalt 1549 personer på plats.

På platsen medverkade personer från 21 räddningsstationer, bland annat släcknings-, lednings, och 
arbetsuppgifter för underhåll och proviantering. Räddningsstationen i Jokilaakso representerades med 
362 personer, de flesta från frivilliga räddningskåren. Andra största bidragare med personer var 
Centrala Österbotten och Pietarsaaris räddningsstation (250 personer). Som tredje största bidragare 
med personer var räddningsstationen i Pohjanmaa (118 personer).

I en allmän betraktelse konstateras, att i övningar bör begäran om nationellt bistånd ske tidigare. 
Begäran om bistånd/hjälp gick snabbt till närliggande räddningsstationer, men på grund av 
feriesäsong/semestertider fanns inte heller där tillräckligt för att garantera nödvändiga resurser.

Enligt olycksbeskrivningen började personal och utrustning från andra räddningsstationer anlända till 
platsen från flera stationer den 27 juli 2021, när man lyckats hejda den aktivaste fasen av brandens 
utbredning. Det mest kritiska situationen för personella och andra resurser var de tre första dagarna 
av branden 26 – 28 juli 2021.

Kostnader
 Med mer än två miljoner i totala omedelbara kostnader för insatsen på två veckor 

är branden en anmärkningsvärd händelse i ekonomisk mening för en 
räddningsstation. De totala kostnaderna motsvarar ungefär 17 procent av 2020 års  
verksamhetskostnader för Jokilaakso räddningsstation. 

 Andelen för personalens lönekostnader var 701 896 euro

 Den största posten var köp av tjänster, vars andel var 61,1 procent av totalkostnaderna. 
Köp av tjänster var sammanlagt 1 375 294 euro (den största posten (74,2 %) var 
fakturerade kostnader från övriga räddningsstationer, som var totalt 1 021 000 euro). 

 Den andra största posten (19,2%) i köp av tjänster var fakturerade kostnader från 
entreprenörer, som var sammanlagt 263 440 euro. 

 Den tredje största kostnadsposten för branden i Kalajoki var materialkostnader, som 
uppgick till totalt 128 357 euro. Här ingick släckningsutrustning, ämnen och redskap med 
62 000 euro och livsmedel 42 000 euro. Livsmedelskostnader innehåll till största delen 
kostnader för mat och dryck. Behovet av dricksvatten var anmärkningsvärt.
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Orsaken till branden

 Skogsbranden i Kalajoki orsakades sannolikt av en cigarrettfimp. 

 För brandens uppkomst misstänks en person, som har vistats på 
vindkraftverksområdet. 

 Domstolen fann att det framgick att branden härrörde från en brinnande cigarett 
som lämnats i terrängen av en man. Enligt domstolen rörde det sig inte om uppsåt 
bara oaktsamhet.

 Domstolen dömde mannen till 30 dagsböter, 1 020 euro som utmäts och betalas av 
hans inkomst. 

 Eftersom händelsen saknade ögonvittnen, ansåg domstolen att det fanns tillräcklig 
grund att utesluta andra möjliga orsaker till brandens uppkomst. 

 Enligt tingsrätten orsakade mannen av oaktsamhet allmän fara och särdeles stor 
ekonomisk skada. Eftersom väldigt få människor och bebyggelse fanns i 
skogsbrandsområdet eller dess närområde avslog domstolen åtalet i dess delar som 
avsåg allmän fara för liv och hälsa. 

Skotaren Mörkö ( sv. Mårran)
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Skotaren Mörkö (sv. Mårran)

 Brandsläckningssystemet förs till brandplatsen som ett enda paket, anslutet 
till skogsmaskinens hydraulik och utrustningen är klar att användas. 
Skogsmaskinen rör sig smidigt i utmanande terräng och har tillräcklig 
bärförmåga och hydraulisk kapacitet.

 Brandsläckningssystemets 10 m³ vattentank kan fyllas med sin egen pump 
från en naturlig vattenkälla eller från tanken på en brandbil. Vattenkanonen 
har en räckvidd på 47 meter och en räckvidd på 360°.

 I släckningsarbetet användes också nya släckningskemikalien PPO Fort Ext som 
visade sig effektivt i eftersläckningen. 

 Ämnet som utvecklats i Finland bildar en film i den brinnande skogsmarken, 
som berövar elden från syre och kväver elden. Det kan användas för att 
spruta ett brandavbrott på marken för att begränsa spridningen. Ämnet, 
enligt tillverkaren, är ofarligt för naturen. 

Källor

 Efteranalys av skogsbranden i Kalajoki, Alisa Puustinen, specialiserad 
forskare, Räddningsskolan

 Intervjuer med närvarande vid platsen och rapporteringar från platsen
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