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1. Johdanto

Tämä raportti kokoaa yhteen tietoa avaruussäästä ja sen vaikutuksista erilaisiin teknisiin
järjestelmiin, painottuen kaikkein voimakkaimpiin avaruussään myrskyihin ja niiden Suo-
men yhteiskunnan kannalta olennaisimpiin vaikutuksiin. Lisäksi raportissa esitellään uusim-
pien simulaatiomallien tuloksia sekä niiden mahdollisuuksia tuottaa tietoa poikkeuksellisen
voimakkaista avaruusmyrskyistä, joita ei ole vielä sattunut modernien havaintolaitteiden
ja avaruussäälle alttiiden teknisten järjestelmien olemassaolon aikana. Raportin lopussa
esitetään mahdollinen tapahtumaketju, jonka suuri avaruusmyrsky voisi aiheuttaa.

Vaikka avaruussää kohdistaa yhteiskuntaan moninaisia uhkia ja vaikutukset ovat voi-
makkaimpia korkeilla leveysasteilla, missä Suomi sijaitsee, Suomi on varautunut uhkiin
verrattain hyvin. Erityisesti kantaverkon ja sähkönjakelun oletetaan toimivan ilman suu-
rempia vaurioita tai laajoja katkoksia. Kuitenkin muualla maailmassa voi esiintyä rajujakin
vaikutuksia kriittisen infrastruktuuriin ja sitä kautta kansainvälisiin toimitusketjuihin. Sel-
laiset vaikutuksen heijastuisivat myös Suomeen. Siksi avaruussäähän varautumiseen on
tulevaisuudessa hyvä panostaa.

Useat avaruussään mahdolliset vaikutukset – esimerkiksi laaja sähkökatko tai satel-
liittipaikannuksen häiriö – ovat sellaisia, että niitä voi aiheutua aivan muistakin syistä.
Siten avaruussään vaikutuksiin varautuminen vahvistaa samalla yhteiskunnan sietokykyä
muitakin häiriöitä vastaan. Kyse on siis suurelta osin kriittisen infrastruktuurin ja toimi-
tusketjujen varmistamisesta sekä organisaatioiden ja yksittäisten ihmisten varautumisesta
poikkeustilanteisiin yleisellä tasolla.

Tämän Huoltovarmuuskeskuksen rahoittaman projektin löydöksiä on mahdollista käyttää
pohjana toimialakohtaisten teknisten jatkoselvitysten tekemiseen sekä valmiusharjoitusten
pohjana. Osana projektia avaruussään vaikutuksia hahmoteltiin finanssialan työpajassa,
mikä tuki Finanssialan toimintaharjoituksen valmistelua. Myös muiden sidosryhmien kuten
sähköverkkoyhtiöiden ja varautumistoimijoiden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Työ on
lisännyt tietoisuutta ja herättänyt kiinnostusta avaruussäähän varautumista kohtaan.

Tarkempia mallinnuksia, vaikuttavuusarvioita sekä varautumiseen liittyvää materiaalia
tullaan julkaisemaan osana Suomen Akatemian rahoittamaa “Preparing for the most extreme
space weather” -hanketta sekä muita jatkohankkeita.
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2. Avaruusmyrskyjen syyt

Aurinko aiheuttaa lähes kaikki avaruussään ilmiöt – ja poikkeuksetta kaikki suuret ava-
ruussään myrskyt eli lyhyemmin avaruusmyrskyt. Erityyppisten ja erikokoisten avaruus-
myrskyjen yleisyydet riippuvat siis Auringon vaihtelevasta aktiivisuudesta. Avaruusmyrs-
kyjen ennustamisessa keskeistä on Auringon jatkuva tarkkailu. Auringon ominaisuudet
määräävät, miten aikaisin uhkaavasta avaruusmyrskystä voidaan antaa ennakkovaroitus
tai vaikutusarvio. Siksi esittelemme aluksi avaruussään kannalta olennaisimmat Auringon
ilmiöt.

2.1 Aurinkotuuli

Kuten tunnettua, Aurinko säteilee ympäristöönsä valoa ja lämpöä eli teknisemmin ilmaistuna
sähkömagneettista säteilyä laajalla aallonpituuksien kirjolla. Pääosa Auringon säteilemästä
energiasta on näkyvän valon ja lähi-infrapunan aallonpituuksilla. Tämä tasainen energiavuo
pitää yllä elämälle sopivaa lämpötilaa maapallolla ja on elämän perusta myös kasvien
yhteyttämisen energianlähteenä, mutta avaruussään näkökulmasta näkyvä valo ja lämpö
eivät ole kovin kiinnostavia.

Sähkömagneettisen säteilyn lisäksi Auringosta virtaa avaruuteen hiukkasia: pääasiassa
irrallisia protoneja ja elektroneja, mutta jonkin verran myös alfahiukkasia eli heliumatomin
ytimiä sekä raskaampiakin ioneja. Tätä jatkuvaa hiukkasvirtaa kutsutaan aurinkotuuleksi.
Aurinkotuuli etenee säteittäisesti Auringosta poispäin kuten valokin.

2.1.1 Keskeiset fysikaaliset ominaisuudet

Aurinkotuuli on paljon vaihtelevampaa kuin yllä kuvattu Auringon sähkömagneettinen
säteily, ja juuri aurinkotuulen muutokset ovat useimpien avaruussääilmiöiden takana. Maa-
pallon radan kohdalla tavanomainen aurinkotuulen nopeus on noin 400 km/s ja tiheys
muutama hiukkanen kuutiosenttimetrissä. Suurimpien avaruusmyrskyjen aikana mitattuja
aurinkotuulen ominaisuuksia on lueteltu taulukossa 1. Tällaisia poikkeuksellisen voimak-
kaan aurinkotuulen puuskia aiheuttavat koronan massapurkaukset, jotka esittelemme luvussa
2.3.

Nopeuden ja tiheyden ohella aurinkotuulen kolmas tärkeä ominaisuus avaruussään
kannalta on sen magneettikenttä. Aurinkotuuli on ionisoitunutta kaasua eli plasmaa, jo-
ka ”kuljettaa mukanaan”Auringon magneettikenttää. Siitä käytetään yleisesti lyhennettä
IMF (Interplanetary Magnetic Field). Maapallon radan kohdalla IMF:n voimakkuus on
tyypillisesti 5 nanoteslan (nT) luokkaa; ääriarvoja on jälleen taulukossa 1.
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Taulukko 1. Eräiden suurten avaruussäämyrskyjen aurinkotuuliparametreja. Sarakeotsikot: IMF on
aurinkotuulen magneettikenttä (Interplanetary Magnetic Field), |B| on magneettikentän voimakkuus,
Bz on magneettikentän pohjois–etelä-komponentti, nsw on aurinkotuulen tiheys ja vsw on
aurinkotuulen nopeus. Dst ja Kp ovat magneettisia indeksejä eli tunnuslukuja, jotka kuvaavat
maanpinnalla mitattujen magneettikentän häiriöiden voimakkuutta. Itseisarvoltaan suurempi luku
merkitsee voimakkaampaa häiriötä. Kp on määritelty niin, että 9 on suurin arvo minkä se voi saada.
Taulukon viimeisellä rivillä on yksi teoreettinen arvio voimakkaimmasta äkillisestä shokista eli
aurinkotuulen puuskasta. Siihen liittyvä arvioitu Dst-indeksi ei ole itseisarvoltaan suurin, koska
Dst:hen vaikuttaa myös mm. voimakkaan aurinkotuulen kesto.

pvm IMF |B| IMF Bz nsw vsw Dst Kp Viite
[nT] [nT] [cm−3] [kms−1] [nT]

1859-09-01/02 118 -118 95 1945 -1191 Blake et al. [2021a]
1967-05-25/26 40? -40 5 670 -387 9.0 Knipp et al. [2016]
1972-08-04 73? >0? ∼ 10 ∼ 1900 -125 9.0 Knipp et al. [2018]
1982-07-13/14 44.8 -32.3 ∼15 ∼930 -325 9.0 Wik et al. [2009]
1989-03-13/14 50? -50? 30? 960? -589 9.0 Nagatsuma et al. [2015]
2000-07-14/16 47.1 -35.3 20.6 1000 -300 9.0 Watari et al. [2001]
2003-10-29/30 40 -30 ∼ 20? 1100 -383 9.0 Mannucci et al. [2005]
2005-01-21/22 25 10 25 950 -97 8.0 Du et al. [2008]
2011-01-06 15 -10 20 450 -42 5.0 Turner et al. [2012]
2012-01-22/23 26 -15 25 420 -71 5.0 Horvath and Lovell [2018]

Tyssøy et al. [2013]
2015-03-17/19 31.5 -18.1 23.1 583 -223 7.7 Maurya et al. [2018]
2015-06-22/25 34.6 -26.3 40.4 673 -204 8.3 Maurya et al. [2018]
Voimakas shokki 127 -127 20 2700 -268 Welling et al. [2021]

Aurinkotuulen magneettikentän ominaisuuksista kokonaisvoimakkuutta (IMF |B|) tär-
keämpää avaruussään kannalta on sen maapallon pyörimisakselin suuntainen komponentti eli
pohjois–etelä-komponentti. Siihen viitataan taulukossa 1 merkinnällä IMF Bz. 1 Voimakkain-
ta avaruussäätä saadaan silloin, kun Bz on negatiivinen eli magneettikentän z-komponentti
osoittaa etelään. Taulukossa Dst ja Kp ovat geomagneettisten vaikutusten voimakkuutta
mittaavia lukuja; ne selitetään luvussa 4.1.

2.1.2 Mittaaminen avaruussään tilannekuvaa varten

Aurinkotuulen jatkuva mittaaminen on tärkein tapa saada lyhyen aikajänteen tarkahkoa
ennakkotietoa tulossa olevasta avaruussäästä. Aurinkotuulihavaintoja on saatavilla vuodesta
1963 alkaen vaihtelevalla ajallisella kattavuudella eri puolilla Maan lähiavaruutta toimineista
satelliiteista. Jatkuvaa mittausta on tehty vuodesta 1998 alkaen ACE-satelliitilla ja 2016
lähtien myös DSCOVR-satelliitilla niin kutsutussa L1-pisteessä.
1Merkintä juontuu avaruusfysiikassa yleisesti käytetystä koordinaatistosta, jonka origo on maapallon keski-
pisteessä, x-akseli osoittaa kohti Aurinkota, z-akseli likimain pohjoisnavan suuntaan ja y-akseli on likimain
maapallon kiertoradan tangentin suuntainen.
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Ensimmäinen Lagrangen piste eli lyhyemmin L1-piste sijaitsee noin 1.5 miljoonan kilo-
metrin päässä Maasta Auringon suuntaan. Tämä matka on 1 % Maan ja Auringon välisestä
etäisyydestä. L1-pisteessä Auringon ja Maan vetovoimien yhteisvaikutus on sellainen, että
siihen asetettu satelliitti kiertää Aurinkoa samassa tahdissa maapallon kanssa. Se on ainoa
piste avaruudessa, jossa satelliitti voi pysytellä jatkuvasti Maan ja Auringon välissä. Siksi se
on ihanteellinen ja käytännössä ainoa paikka mitata Maata kohti tulevaa aurinkotuulta.

Tavanomaisella nopeudella 400 km/s virtaava aurinkotuuli saapuu L1-pisteestä Maahan
noin tunnissa. Nopeimmat aurinkotuulen puuskat voivat taittaa välin noin 10–15 minuutissa.
Tämä asettaa ylärajan sille, miten pitkälle tulevaisuuteen avaruussäätä voi ennustaa suorasta
aurinkotuulimittauksesta.

2.2 Roihupurkaukset

Roihupurkauksessa Auringon pinnan yläpuolella magneettikenttään varastoitunutta ener-
giaa vapautuu räjähdysmäisesti sähkömagneettisena säteilynä. Roihujen spektrissä koros-
tuvat lyhyet aallonpituudet. Niitä voidaan havaita näkyvässäkin valossa, mutta suhteessa
Auringon tavanomaiseen kirkkauteen välähdys on paljon voimakkaampi ultravioletti- ja
röntgenalueella. Suuren roihun aikana Auringon säteilemä röntgenvuo voi monituhatkertais-
tua muutaman minuutin ajaksi.

Roihupurkauksen välitön vaikutus on, että UV- ja röntgensäteily ionisoi maapallon
ilmakehää päiväpuolella, mikä muuttaa radioaaltojen kulkua siellä ja voi siten vaikuttaa
pitkän kantaman radioliikenteeseen sekä satelliittiyhteyksiin.

Sähkömagneettisen säteilyn ohella roihussa voi syntyä suurienergiaisia, lähes valon
nopeudella kulkevia hiukkasia (SEP, solar energetic particles), jotka ovat etupäässä protoneja.
Jos sellaisten ryöppy kulkeutuu maapallolle, se voi aiheuttaa säteilyvaurioita avaruuslentäjille
ja satelliiteille.

2.2.1 Kokoluokittelu

Roihupurkaukset luokitellaan Maan kiertoradalla mitatun röntgenvuon perusteella luokkiin
A, B, C, M, X. Luokittelua voidaan täsmentää numerolla kirjaimen perässä. Käytännössä vain
M- ja X-roihut ovat mielenkiintoisia avaruussään kannalta, ja suurimmat avaruusmyrskyt
liittyvät X-luokan roihuihin. Yhdysvaltojen avaruussääkeskus NOAA/SWPC luokittelee
roihuja myös asteikolla R1–R5, missä kirjain R viittaa roihun aiheuttamiin radiohäiriöihin
(Radio blackout). Nämä luokittelut on esitetty taulukossa 2

Taulukko 2. Roihupurkausten kokoluokittelu

Roihun kokoluokka A B C M M5 X X10 X20
Röntgenvuo W/m2 10−8 10−7 10−6 10−5 5 ·10−5 10−4 10−3 2 ·10−3

Radiohäiriö – – – R1 R2 R3 R4 R5
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2.2.2 Havaitseminen ja ennustaminen

Roihupurkauksia havaitaan ensisijaisesti satelliiteilla. Purkauksen suuruus määritetään NO-
AA:n GOES-satelliittien mittaamasta Auringon röntgenvuosta, ja tästä mittauksesta ava-
ruussääpalvelut myös saavat nopeimman hälytyksen tapahtuneesta. Purkauskohta Auringon
pinnalla puolestaan näkyy UV- ja röntgenalueen kuvissa, joita tuottaa mm. SDO-satelliitti.

Roihupurkauksia ei pystytä ennustamaan, mutta voimakas roihu voi syntyä Auringon
pinnalla vain niin kutsutussa aktiivisessa alueessa, jossa on ympäristöä voimakkaampi
magneettikenttä. Aktiivisia alueita tarkkailemalla voidaan arvioida suurten roihupurkausten
todennäköisyyttä muutaman päivän aikajänteellä.

2.3 Koronan massapurkaukset

Koronan2 massapurkaukseksi (CME, Coronal Mass Ejection) kutsutaan tapahtumaa, jossa
Aurinko sinkoaa avaruuteen magnetoituneen plasmapilven. Pilvi lähtee etenemään avaruu-
dessa poispäin Auringosta ja laajenee edetessään niin, että sen vaikutusalue muodostaa
tyypillisesti noin 60 asteen kulmassa avautuvan kartion avaruudessa. Jos purkaus suuntautui
kohti maapalloa, se havaitaan täällä aurinkotuulen ja sen magneettikentän voimistumisena.
Massapurkauksen matka Auringosta Maahan kestää tyypillisesti pari vuorokautta, mutta
nopeusennätys on elokuussa 1972 myrskyn aiheuttaneen massapurkauksen matka-aika: 14.6
tuntia [Cliver and Svalgaard, 2004].

Koronan massapurkaus on se ilmiö, joka aiheuttaa kaikkein rajuimmat avaruusmyrs-
kyt. Äärimmäisten myrskyjen syynä on usein vieläpä useamman massapurkauksen sarja;
ensimmäinen massapurkaus ”auraa” tausta-aurinkotuuleen tyhjän ”käytävän”, jota pitkin
perässä tulevat pääsevät etenemään hidastumatta. Peräkkäiset massapurkaukset voivat myös
törmätä toisiinsa matkalla Maahan, jolloin ne puristuvat kokoon ja niiden vaikuttavuus
voimistuu entisestään.

2.3.1 Havaitseminen ja ennustaminen

Suurimmat massapurkaukset tapahtuvat aina voimakkaan roihupurkauksen yhteydessä,
mutta jokaiseen roihuun ei liity massapurkausta. Massapurkausten ennustamiseen pätee
suunnilleen sama kuin roihujenkin: purkauksen ajankohtaa ei voi ennustaa, mutta Auringon
aktiivisia alueita tarkkailemalla voidaan arvioida riskiä muutaman päivän aikajänteellä.

Koronan massapurkaus havaitaan Auringon lähiympäristöä tarkkailevien satelliittien
välittämistä kuvista. Niistä voidaan myös arvioida purkauksen suunta ja nopeus, ja sillä
perusteella voidaan edelleen ennustaa, osuuko purkaus Maahan ja milloin. Arvio jää kuiten-
kin aina karkeaksi, koska Maahan suuntautuva purkaus tulee suoraan kameraa kohti, eikä
kuvista silloin voi erottaa pilven etemisnopeuden ja laajenemisnopeuden osuuksia. On tavan-
omaista, että massapurkauksen saapumishetki poikkeaa 6–12 tuntia ennustetusta. Välillä käy
myös niin, että ennustettua osumaa ei tapahdu laisinkaan; silloin massapurkauksen suunta ja
laajentuminen on arvioitu epätarkasti ja se on mennyt maapallon ohi.

2Korona on Auringon kaasukehän uloin osa.
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Kun massapurkaus on poistunut Auringon välittömästä läheisyydestä, se katoaa nykyi-
siltä mittalaittelta näkymättömiin, eikä sitä voi enää havaita ennen kuin sen vaikutus alkaa
tuntua aurinkotuulimittauksessa L1-pisteessä. Sen vuoksi arviota saapumisajankohdasta ei
voi tarkentaa ennen kuin massapurkaus on melkein perillä.

2.4 Auringonpilkut ja aktiivisuuden kausivaihtelu

Auringon aktiivisuus vaihtelee noin 11 vuoden jaksoissa. Perinteinen tapa seurata tätä
kausivaihtelua on auringonpilkkujen laskeminen.

Auringonpilkut ovat Auringon pinnalla olevia ympäristöään tummempiä alueita, jotka
kuvissa näyttävät mustilta kirkkaan Auringon pinnan keskellä. Ne ovat tummempia koska
ne ovat muuta Auringon pintaa viileämpiä, ja viileämpiä ne ovat siksi, että niissä on voi-
makas magneettikenttä, joka estää kaasun virtauksia siirtämästä lämpöä pintaan Auringon
sisäosista.

Auringonpilkkujen voimakas magneettikenttä on myös voimakkaiden Auringon purkaus-
ten takana. Suurimmat roihu- ja massapurkaukset tapahtuvat aina isoissa pilkkuryhmissä.
Siksi iso pilkkuryhmä on merkki purkauksen riskistä, ja pilkuton Auringon pinta kertoo, et-
tei riskiä sillä hetkellä ole. Uusi purkausaltis pilkkuryhmä voi kuitenkin syntyä muutamassa
päivässä. Isot pilkkuryhmä pysyy Auringon pinnalla tyypillisesti muutaman viikon.

Auringonpilkkujen määrä vaihtelee keskimäärin 11 vuoden jaksoissa. Tätä vaihtelua
kuvaa niin kutsuttu pilkkuluku, joka lasketaan kaavalla pilkkujen määrä plus 10 kertaa
pilkkuryhmien määrä. Kuva 1 näyttää pilkkuluvun vaihtelun havaintohistorian ajalta. 11-
vuotisen jakson ohella kuvasta nähdään, että pilkkumaksimien voimakkuudet vaihtelevat
epäsäännöllisemmin.

Kuva 1. Auringon pilkkuluvun vaihtelu vuodesta 1700 vuoden 2021 puoliväliin. Kuva: Belgian
kuninkaallinen observatorio, https://www.sidc.be/silso/home
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Avaruussään häiriöiden määrä vaihtelee likimain samassa tahdissa pilkkuluvun kans-
sa. Pilkkulukua ei kuitenkaan yksioikoisesti voi tulkita suuren avaruusmyrskyn toden-
näköisyydeksi. Erityisesti on painotettava, että pilkkujakson vaihe ei aseta rajaa mahdollisen
avaruusmyrskyn rajuudelle: äärimmäinen avaruusmyrsky on mahdollinen jopa pilkkumini-
min aikaan, vaikka todennäköisyys onkin silloin pienempi kuin lähellä pilkkumaksimia.
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3. Vaikutuksia teknisiin järjestelmiin

Kuva 2. Avaruussään keskeisimmät ilmiöt ja niiden väliset suhteet.

Auringon purkausten vaikutukset välittyvät maapallolle pääasiassa kolmen eri mekanis-
min kautta:

1. Roihupurkauksen ultraviolettisäteily ionisoi ilmakehän yläosaa, ionosfääriä, kasvat-
taen sen elektronitiheyttä. Tämä vaikuttaa siihen, miten eritaajuiset radiosignaalit
kulkevat ionosfäärin läpi tai heijastuvat siitä.

2. Roihupurkauksessa syntyneet suurienergiaiset hiukkaset ovat ionisoivaa säteilyä. Il-
makehä ei päästä niitä maanpinnalle asti, mutta ne aiheuttavat säteilytason kasvua
avaruudessa ja joskus lentokoneiden matkalentokorkeuksissa.

3. Massapurkauksena matkaan lähtenyt hiukkaspilvi ravistelee maapallon magneetti-
kenttää siihen osuessaan. Tästä seuraa niin kutsuttu geomagneettinen myrsky, johon
sisältyy hiukkassäteilyn kasvua avaruudessa, muutoksia ionosfäärin elektronitihey-
dessä ja magneettikentän vaihteluita maanpinnalla.
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Nämä mekanismit, erityisesti kolmas, ovat yksityiskohdiltaan monimutkaisia, joten
niiden fysiikkaa ei tässä tarkemmin käsitellä. Vaikutusmekanismeista kerrotaan tarpeen
mukaan teknisten vaikutusten kuvailujen yhteydessä. Yhteenveto eri ilmiöiden välisistä syy-
seuraussuhteista on kuvassa 2, ja kuva 3 esittää suuntaa-antavasti tyypillisen avaruussäämyrs-
kyn ajalliset suhteet.

Kuva 3. Tyypillisen avaruusmyrskyn eri ilmiöiden aikajana. Kuvan aika-akseli ei ole lineearinen
eikä muutenkaan täsmällinen, vaan kuva havainnollistaa ainoastaan suuntaa-antavasti eri ilmiöiden
aikajärjestystä ja kestoa. Yksinkertaisuuden vuoksi kuvaan on otettu vain yksi roihupurkaus ja
massapurkaus. Äärimmäisen raju avaruussään myrsky muodostuisi todennäköisesti tilanteessa, jossa
Auringossa tapahtuu useita purkauksia nopeasti peräkkäin, jolloin niiden vaikutukset ilmenisivät
päällekkäin.
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3.1 Geomagneettisesti indusoituvat virrat (GIC)

Avaruussää aiheuttaa Maan magneettikenttään jatkuvasti nopeita ajallisia ja paikallisia
vaihteluita, joiden seurauksena maaperään syntyy sähkökenttä. Tämä puolestaan aiheuttaa
geomagneettisesti indusoituvia virtoja eli GI-virtoja (GIC, geomagnetically induced current)
kaikkiin sähköä johtaviin rakenteisiin mukaan lukien johdinjärjestelmät kuten sähköverkot
sekä maakaasu- ja öljyputket. Suomen sähköverkossa vaihtovirran taajuus on 50 Hz, joka
on huomattavasti suurempi kuin GIC-taajuudet (alle 1 Hz). Sähköverkon tekniikan näkökul-
masta GIC on siis tasavirtaa. Tämä on perussyy sen aiheuttamille haittavaikutuksille, joita
ovat esimerkiksi virran säröytyminen (yliharmoniset taajuudet), muuntajien ylimääräinen
kuumentuminen ja pahimmillaan tuhoutuminen sekä sähkökatkokset [Molinski, 2002].
Kaasu- ja öljyputkissa haittoina ovat lyhytaikaiset korroosiosuojauksen häiriöt sekä hyvin
hitaat kumulatiiviset korroosiovaikutukset.

3.1.1 Induktiovirtojen voimakkuus ja haitta sähkönsiirrolle

Jatkuvia GIC-mittauksia tehdään varsin vähän, joten mallintaminen on yleinen tapa arvioida
indusoituneiden virtojen suuruuksia. Tyypillisessä menetelmässä syöttötietoina on mitattu
tai simuloitu geomagneettinen kenttä ja maaperän johtavuusmalli. Näiden perusteella voi-
daan laskea maanpinnalle syntyvä horisontaalinen (geo)sähkökenttä. Tämän jälkeen GIC:n
määrittäminen sähköverkossa on suoraviivainen tasavirtatehtävä, jos siirtojohtojen ja muun-
tajien vastusarvot tunnetaan. Mallinnusmenetelmän suurin epävarmuus on huonosti tunnettu
maan sähkönjohtavuus.

Suurimmat mitatut sähkökentät Ruotsissa ovat olleet luokkaa 4-5 V/km 13.-14.7.1982
[Wik et al., 2009]. Kappenman (2006) esittää saman myrskyn ajalta ruotsalaisesta 100 km:n
pituisesta rautatiekaapelista arvion 9,1 V/km. Yhdysvalloista on raportoitu 240 km pitkästä
kaapelista epäsuorasti päätelty sähkökenttä 7 V/km (4.8.1972) (Lanzerotti et al., 2001). Nämä
mittaukset on tehty 10–100 kilometrin mittakaavassa, mikä vastaa kantaverkon siirtojohtojen
tyypillisten pituuksia. Tämä on indusoituvien virtojen kannalta merkityksellinen mittakaava;
huomattavasti pienemmässä mittakaavassa tehtyjä geofysikaalisia mittauksia ei voi soveltaa
GIC:n laskentaan.

Käytännössä suosittu indikaattori GIC-tapahtumien suuruuden arvioimiseksi on magneet-
tikentän muutosnopeus eli aikaderivaatta (dB/dt). Fysikaalinen perustelu tälle on Faradayn
induktiolaki, joka yhdistää magneettikentän ajalliset muutokset sähkökenttään. Kuvassa 4
esitetään suurin Suomessa mitattu GIC-tapahtuma Rauman 400 kV:n muuntaja-asemalla
24.3.1991 ja samanaikainen Maan magneettikentän vaihtelu Nurmijärven geofysiikan obser-
vatoriolla. Kvalitatiivinen samankaltaisuus GIC:n ja magneettikentän aikaderivaatan (dX/dt)
välillä on ilmeinen. Myrskyn aloittava äkillinen impulssi on globaali ilmiö. Tässä tapaukses-
sa myös Pohjois-Amerikassa mitattiin kahdella muuntaja-asemalla yli 100 ampeerin GIC
[Kappenman, 2003].

Magneettikentän aikaderivaatta lasketaan yleensä kentän kahden peräkkäisen arvon
erotuksena, joka jaetaan mittaushetkien välisellä ajalla. Mitä lyhyempi aikaväli on, sitä
suurempia derivaatan arvoja saadaan, joten on tärkeää ilmoittaa myös mittausten aika-askel
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Kuva 4. Rauman 400 kV asemalla mitattu muuntajan maadoitusjohdon GIC 24.3.1991 (Fingrid).
Nurmijärven geofysiikan observatoriolla mitattu magneettikentän pohjoiskomponentin vaihtelu (X)
ja sen aikaderivaatta (dX/dt) (Ilmatieteen laitos).

(vrt. Pulkkinen et al., 2006; Rodger et al., 2017). Käytännöllinen suure on horisontaalivekto-
rin aikaderivaatan suuruus (|dH/dt|=

√
(dX/dt)2 +(dY/dy)2, missä X ja Y ovat kentän

pohjois- ja itäkomponentit). Pohjoismaissa suurimmat |dH/dt|-arvot ovat olleet muutamia
kymmeniä nT/s (10 s mittauksista), huippuarvona 77 nT/s Keski-Norjassa [Pulkkinen et al.,
2005, Table 1]). Ilmatieteen laitoksen yhden sekunnin datasta lasketut suurimmat derivaatat
ovat olleet Etelä- ja Keski-Suomessa välillä 150-180 nT/s (29.10.2003)3.

On tärkeä huomata, että GIC:n suuruus ei suoraan ilmaise sen aiheuttamaa riskiä sähkö-
verkolle, vaan erityisesti muuntajien rakenteella on huomattava merkitys GIC-sietokyvylle.
Suomessa on mitattu enimmillään 200 A virta (kuva 4), ja arvioiden mukaan tätäkin suurem-
pia arvoja on esiintynyt. Lahtinen ja Elovaara (2002) kuvaavat kokeen, jossa 400 kV:n muun-
tajan läpi syötettiin suuri tasavirta ja analysoitiin sen vaikutukset muuntajaan. Tämän testin
ja mallinnettujen GIC-tilastojen perusteella Suomen sähköverkon alttius avaruussäähaitoille

3Täydellisen kattavaa yhden sekunnin mittausaineiston analyysia ei ole toistaiseksi tehty, joten suurempiakin
arvoja on mahdollisesti esiintynyt.
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arvioidaan pieneksi. GIC on silti yksi tekijä, joka on otettava huomioon asennettaessa uusia
muuntajia Suomen kantaverkkoon [Fingrid, 2020].

Eri paikkojen GIC-lukemia verrattaessa on muistettava, että sähköverkon geometria ja
vastusarvot vaikuttavat niihin huomattavan paljon. Sen vuoksi samassakaan kohteessa mitattu
pitkä aikasarja ei välttämättä ole homogeeninen, mikäli mittausasemalla tai sen lähialueella
verkko on muuttunut pysyvästi tai tilapäisesti. Sähkökenttä on helpommin tulkittava suure,
koska se on sähköverkosta riippumaton. Se riippuu ainoastaan Maan magneettikentän
vaihteluista ja maan sähkönjohtavuudesta, joista jälkimmäinen on käytännössä ajallisesti
vakio.

3.1.2 Historiallisia esimerkkejä induktiovirroista

Avaruussään teknologiavaikutusten dokumentoitu historia alkaa 1840-luvulta, jolloin havait-
tiin geomagneettisten myrskyjen aiheuttavan ongelmia lennätinjärjestelmissä [Boteler et al.,
1998]. Myös Carringtonin myrskyn aikaan (28.8.–2.9.1859) lennätinyhteyksissä oli ajoittain
katkoksia, mutta toisaalta laitteiden käyttö onnistui välillä myös ilman virtalähdettä maahan
indusoitunutta jännitettä hyödyntäen. Operaattorit raportoivat sähköiskuista ja kipinöinnistä,
joka pahimmillaan sytytti lennättimessä käytettyä paperia tuleen.

Geomagneettisesti indusoituvien virtojen aiheuttamat ongelmat pitkissä johtavissa ra-
kenteisissa luonnollisesti kasvoivat niitä hyödyntävien teknologioiden lisääntymisen myötä.
31.10.1903 geomagneettinen myrsky aiheutti häiriöitä lennätin- ja puhelinlinjoilla ja rau-
tateillä ainakin Keski- ja Etelä-Euroopassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa ja Algeriassa
[Hayakawa et al., 2020]. Keväällä 1921 (13.–16.5.) sattunut geomagneettinen myrsky, jonka
on arvioitu olevan geomagneettisella aktiivisuudella mitattuna samaa luokkaa Carringto-
nin myrskyn kanssa, aiheutti samoin laajalti GI-peräisiä ongelmia. Hapgood [2019] esittää
kattavan yhteenvedon tapahtuman aikaisista mittauksista ja teknologisista vaikutuksista,
joita havaittiin Pohjois-Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Kanadassa, Japanissa
ja Australiassa. Ruotsin Karlstadissa tulipalon tuhoamasta puhelinlaitoksesta on säilynyt
jälkipolville raportin ohella myös valokuva (kuva 5).

GI-virtojen aiheuttamista ongelmista sähkönjakeluverkoille alettiin raportoida 1950-
luvulta lähtien. Havaittiin, että vaihtovirralle suunnitellut verkot kokevat GI-virrat tasavir-
toina, minkä seurauksena vaihtovirran oskillointi häiriintyy. Epäpuhdas vaihtovirta saattaa
laukaista järjestelmän suojareleitä tai pahimmassa tapauksessa johtaa muuntajien ylikuu-
menemiseen. Erityisesti Ruotsin 130 kV:n verkkoon liittyen löytyy järjestelmällistä tietoa
avaruussään aiheutamista ongelmista, joita on koottu muiden satunnaisemmin julkaistujen
tietojen ohella taulukkoon 3. Taulukossa on myös muutama esimerkki muista GI-virtojen vai-
kutuksista, dramaattisimpana merimiinojen laukeaminen Vietnamin edustalla 1970-luvulla.

13.–14.3.1989 tapahtunut myrsky häiritsi poikkeuksellisen laajasti yhteiskunnan toi-
mintaa. Myrsky aiheutti sähkökatkoksen Kanadassa Québecin osavaltiossa [Bolduc, 2002].
Kantaverkon ensimmäinen häiriö raportoitiin paikallista aikaa 13.3. kello 02:44:17, mistä
hieman yli minuutin kuluttua sähkönjakelu katkesi koko Québecin alueella. Yhdeksän tun-
tia myöhemmin suurin osa (83%) tehonjakelusta oli saatu palautettua. Muutaman osittain
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Kuva 5. Geomagneettisen myrskyn (13.–16.5.1921) aiheuttaman tulipalon tuhoa Karlstadin
puhelinasemalla (Kuva: Tekniska Museet, Ruotsi; https://digitaltmuseum.org/)

vaurioituneen muuntaja-aseman korjaaminen ennalleen kesti pisimmillään useita kuukausia.
Suorien laitevaurioiden hinnaksi arvioitiin 6,5 miljoonaa dollaria. Tulevien tapahtumien
varalta verkon GI-sietokykyä vahvistettiin, joten myöhemmät magneettiset myrskyt ovat
aiheuttaneet verkolle vain vähäisiä haittoja. Saman myrskyn aikana Yhdysvalloissa New
Jerseyssä Salemin ydinvoimalan muuntaja tuhoutui. Lievempiä häiriöitä esiintyi myös Penn-
sylvanian Alleghenyn muuntajassa, joka selvisi kuitenkin myrskystä ilman pysyviä vaurioita
[NERC, 2012]. Muuntajia vaurioitui myös Englannissa ja suojareleitä laukesi Ruotsin kan-
taverkossa. Boteler [2019] on laatinut kattava luettelon eri puolilla maailmaa havaituista
GI-vaikutuksista maaliskuun 1989 myrskyn aikana.

Lokakuun lopulla 2003 (29.–30.10.) niin kutsuttu Halloween-myrsky aiheutti ongel-
mia erityisesti Euroopan alueella. Suojareleitä laukesi Ruotsin kantaverkossa 29.10. aa-
mulla heti myrskyn alussa (magneettikenttämittauksia ja geosähkökenttäarvioita esitetään
kuvassa 9) ja Oskarshamnin ydinvoimalan muuntajassa esiintyi ylimääräistä voimakasta
lämpenemistä [Kraftnät, 2012]. Virran katkeaminen 400 kV:n linjassa johti Ruotsin ja Puo-
lan välisen tasavirtakaapelin sähkönsiirron keskeytymiseen aamulla 29.10. Illalla 30.10.
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Ruotsin sähköverkossa oli 19:55–20:07 UT suojareleiden laukeamisia, joista viimeisin kat-
kaisi sähköt Malmössa 50 000 asiakkaalta 20–50 minuutin ajaksi [Pulkkinen et al., 2005].
Halloween-myrsky aiheutti Pohjois-Amerikassa vain vähäisiä ongelmia [NERC, 2012].
Kappenman [2005] raportoi noin 150 ampeerin GI-havainnosta Virginiassa Yhdysvalloissa.
Etelä-Afrikasta on raportoitu myöhemmin vuosina 2003–2004 ilmenneitä muuntajavaurioi-
ta, jotka on liitetty vuoden 2003 voimakkaiden magneettisten myrskyjen kumulatiivisiin
GI-vaikutuksiin [Gaunt and Coetzee, 2007].

Taulukko 3. GI-virtojen aiheuttamia teknologiaongelmia

pvm Sijainti Ongelma Lisähuomiot Viite

1958-02-11 Ruotsi Suojareleiden laukeamisia kantaverkossa Kraftnät [2012]

1958-02-11 Etelä-Suomi Toimintakatkos puhelinkaapeleissa Järjestelmä vaihdettiin Nevanlinna et al. [2001]

Syynä virransyötön sulakkeiden palaminen tasavirralla toimivaksi

1960-11-13 Ruotsi Suojareleiden laukeamisia kantaverkossa Kraftnät [2012]

1972-08-04/05 Pohjois-Amerikka Toimintakatkos tietoliikennekaapeleissa Boteler et al. [1998]

1972-08-04/05 Ruotsi Suojareleiden laukeamisia kantaverkossa Kraftnät [2012]

1972-08-4 Vietnam Merimiinojen hallitsemattomia Knipp et al. [2018]

laukeamisia rannikolla

1982-07-13/14 Ruotsi Suojareleiden laukeamisia kantaverkossa vrt. kuva 10 Kraftnät [2012]

Rautateillä virheellisesti Wik et al. [2009]

punaisia liikennevaloja

1989-03-13/14 Kanada Laaja sähkökatkos kts. teksti Bolduc [2002]

1989-03-13/14 USA Vakavia vaurioita kts. teksti Boteler [2019]

muuntajissa

1989-03-13/14 Englanti vaurioita muuntajissa kts. teksti Boteler [2019]

1989-03-13/14 Ruotsi Suojareleiden laukeamisia kantaverkossa kts. teksti Kraftnät [2012]

1989-09-11 New Jersey, USA Vaurio ydinvoimalan NERC [2012]

muuntajassa

1989-09-11 Ruotsi Suojareleiden laukeamisia kantaverkossa Kraftnät [2012]

1991-03-24 Ruotsi Suojareleiden laukeamisia kantaverkossa Suurin mitattu Suomen Kraftnät [2012]

kantaverkon GI-virta

Raumalla (vrt. kuva 4)

2000-04-06 Ruotsi Ei raportoituja ongelmia Suurin mitattu Ruotsin Wik et al. [2008]

kantaverkon GI-virta

(269 A)

2001-11-06 Uusi-Seelanti Muuntajavaurio ja useita Marshall et al. [2012]

muita häiriöitä Uuden-Seelannin Rodger et al. [2017]

kantaverkossa

2003-10-29/30 Ruotsi Suojareleiden laukeamisia kantaverkossa kts. teksti Kraftnät [2012]

Lämpenemistä ydinvoimalan

muuntajassa

Toimintakatkos

tasavirtakaapelissa

2003-10-29/30 Etelä-Afrikka Ongelmia muuntajissa kts. teksti Gaunt and Coetzee [2007]

vuosina 2003–2004

3.2 Satelliittianomaliat

Avaruussäämyrskyjen aikaan useat prosessit Maan lähiavaruudessa saattavat aiheuttaa ano-
malioita satelliittien toiminnassa. Anomalia voi olla vain hetkellinen häiriö, mutta pahim-
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massa tapauksessa se voi johtaa jopa satelliitin tuhoutumiseen. Kuten kuvan 6 yhteenvedosta
nähdään, anomaliat voidaan jakaa karkeasti kahdeksaan eri alaluokkaan.

Tässä hankkeessa keskitymme erityisesti sähköisten varausten kertymiseen liittyviin
ongelmiin, joita esiintyy satelliittien pinnalla ja sisäosissa. Kummassakin tapauksessa va-
rauskertymä häiritsee satelliitissa olevien mittalaitteiden luotettavaa toimintaa. Tämän lisäksi
pintavaraukset saattavat aiheuttaa ongelmia antenneissa, ylimääräistä tehonkulutusta ja ai-
neellista tuhoa. Sisäiset varauskertymät saattavat johtaa varausten purkauksiin läpilyönteinä,
joista voi aiheutua mm. herkkien sensoreiden tuhoutumista, haamukäskyjä mittalaitteille,
aikasignaalin synkronointiongelmia ja kohinaa telemetriasignaaliin [Zheng et al., 2019].

Kuva 6. Yhteenveto avaruussään aiheuttamista ongelmista satelliiteille. (kuva suomennettu ja
yksinkertaistettu artikkelin Zheng et al. [2019] vastaavasta kuvasta).

Satelliittianomalioita aiheuttavat satelliitin ympärillä sinkoilevat sähkövaraukselliset
hiukkaset. Ne voivat olla suoraan Auringosta lähtöisin olevia suurienergiaisia hiukkasia
(Solar Energetic Particles, SEP) tai geomagneettisen myrskyn Maan magnetosfäärissä kiih-
dyttämiä hiukkasia. Maan magneettikenttä suojelee satelliitteja SEP-hiukkasilta, mutta
vain osittain. Niiden vaikutukset näkyvät erityisesti korkeilla leveysasteilla, missä Maan
magneettikentän muoto on avoimempi. Geomagneettiset myrskyt puolestaan kasvattavat kor-
keaenergiaisten hiukkasten vuota merkittävästi magnetosfäärin sisällä säteilyvyöhykkeissä.
Matalaenergiaisten elektronien vuo kasvaa keskiyön ja aamuyön paikallisaikasektoreissa
[Sillanpää et al., 2017].

19



3.2.1 Säteilyrasitusta kuvaavat yksiköt

Plasmafysiikassa varattujen hiukkasten energiat ilmaistaan elektronivoltteina (eV) tai ylei-
semmin sen kerrannaisina (keV, MeV). SI-yksiköissä 1 keV ≈ 1.602 ·10−19 joulea. Isommas-
ta massasta johtuen protonien energiat ovat suurempia kuin samassa yhteydessä esiintyvien
elektronien. Yleisellä tasolla satelliittianomalioista puhuttaessa korkeaenergiaisilla hiukkasil-
la viitataan energiatasoihin ≥ 1 MeV ja matalaenergiaisilla elektroneilla tasoihin ≤ 100 keV.
Näitä energiatasoja voidaan karkeasti havainnollistaa hiukkasten tunkeutumiskyvyllä alu-
miinisen suojakuoren läpi. 100 keV:n elektroni pysähtyy alle 0,1mmAl alumiinikerrokseen,
kun taas 1MeV:n elektronin pysäyttäminen vaatii noin 2mmAl paksuisen alumiinikerroksen
[Seltzer, 1993].

Energiatason ohella hiukkasvuon voimakkuus on tärkeä parametri haittavaikutusten
arvionnissa. Vuon yksikkönä on pfu eli hiukkasvuoyksikkö (particle flux unit), joka kertoo,
kuinka monta hiukkasta sekunnissa lentää tiettyyn suuntaan neliösentin pinta-alan läpi.
Matemaattisesti pfu = cm−2s−1sr−1, missä sr on avaruuskulman yksikkö steradiaani.

Tietyn ajanjakson aikana kertynyttä vuota kutsutaan fluenssiksi. Esimerkiksi USA:n
ilmavoimien operaattorit varoittavat kohonneesta avaruussääriskistä, kun yli 2 MeV:n elekt-
ronien (läpäisevyys 4,5mmAl) fluenssi on joko yli 3 ·108/cm2/sr päivässä kolmen päivän
ajan tai yli 109/cm2/sr päivässä yhden päivän ajan.

3.2.2 Säteily-ympäristö eri satelliittiradoilla

Satelliitin kokema säteily-ympäristö riippuu merkittävästi sen radasta. Yleisimmin käytetyt
ratatyypit ovat:

• Matalat radat (LEO, low Earth orbit) kulkevat lähellä maanpintaa, Euroopan ava-
ruusjärjestön (ESA) määritelmän mukaan alle 1000 kilometrin korkeudessa. Alimmil-
laan satelliitti voi kiertää noin 160 kilometrin korkeudessa. Näillä radoilla satelliitin
kiertoaika on 90–120 minuuttia.

• Naparadat eli polaariradat kulkevat maapallon napojen tai ainakin napa-alueiden yli.
Naparadaksi kutsutaan sellaisia ratoja, joiden inklinaatio eli kaltevuus päiväntasaajan
suhteen on yli 60°. Tämän määritelmän mukaan kaikki Suomen yläpuolelle tulevat
satelliitit ovat naparadoilla.

• Aurinkosynkroninen rata (SSO, Sun-synchronous orbit) on naparadan ja samalla
matalan radan erikoistyyppi. Aurinkosynkronisen satelliitin ratataso kiertyy kierroksen
vuodessa siten, että satelliitti kulkee saman maanpinnan kohdan yli aina samaan
paikalliseen aikaan. Näiden ratojen korkeudet ovat yleensä 600–800 km. Monet
sääsatelliitit ovat aurinkosynkronisella radalla, koska siltä ne näkevät ylittämänsä
paikat aina samanlaisessa valaistuksessa.

• Geostationaarinen rata (GEO) on ympyränmuotoinen rata, joka kulkee 35 786 kilo-
metrin korkeudessa päiväntasaajan yläpuolella. Tällä radalla satelliitin kiertoaika on
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GPS (MEO)

LEO

GEO

Maa

GTO

SSO

Aurinko

Kuva 7. Maata kiertävät radat pohjoisnavan yläpuolelta katsottaessa: LEO (vaaleansininen), SSO
(tummansininen), GPS (punainen), GTO (violetti) ja GEO (vihreä).

sama kuin maapallon pyörähdysaika, joten satelliitti pysyy koko ajan saman maanpin-
nan kohdan yläpuolella. Jos radalla on pieni inklinaatio (yleensä alle 20°), satelliitti
näyttää liikkuvan edestakaisin pohjoiseen ja etelään likimain samalla pituuspiirillä.
Geostationaarinen rata soveltuu erinomaisesti esimerkiksi tietoliikennesatelliiteille.

• Keskikorkeiksi radoiksi (MEO, medium Earth orbit) kutsutaan niitä ratoja, jotka jäävät
matalien ratojen ja geostationaarisen radan välille. Paikannussatelliitit (Galileo, GPS,
Glonass) ovat MEO-radoilla, joiden säteet vaihtelevat välillä 19100–23200 km ja
inklinaatiot välillä 55°–65°.

• Geostationaarinen siirtorata (GTO, geostationary transfer orbit) on soikea rata, jonka
alin piste on lähellä Maata ja ylin piste geostationaarisen radan korkeudessa. Sitä
käytetään, kuten nimi vihjaa, satelliittien siirtämiseen matalilta radoilta geostationaa-
riselle radalle.

Kuva 7 havainnollistaa edellä kuvattuja ratoja Maan päiväntasaajan tasoon projisoituina.
Matalilla radoilla satelliitit ovat jossain määrin suojassa avaruussäteilyltä: Maan mag-

neettikenttä suojaa osittain niitä Auringon SEP-hiukkasilta, ja ne ovat myös magnetosfäärin
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omien säteilyvyöhykkeiden alapuolella. Magneettikentän suoja ei kuitenkaan ulotu napa-
alueille, joten matalillakin naparadoilla kulkevat satelliitit altistuvat SEP-säteilylle.

Kaikkein matalimmilla radoilla avaruusmyrskyt lisäävät satelliittien kokemaa ilmanvas-
tusta. Se johtuu siitä, että avaruusmyrsky lämmittää ilmakehän yläosaa ja saa sen laajene-
maan ulospäin. Tällöin satelliitti menettää liike-energiaansa normaalia nopeammin, mikä
saa sen vajoamaan entistä alemmalle radalle [Odenwald et al., 2006].

Keskikorkeat radat kulkevat osittain magnetosfäärin säteilyvyökkeiden alueilla. Niinpä
poikkeuksellisen voimakkaan aurinkomyrskyn seurauksena satelliittipaikannusjärjestelmien
suorituskyky saattaa heikentyä, jos osa järjestelmän satelliiteista poistuu käytöstä joko
väliaikaisesti tai jopa pysyvästi [Odenwald et al., 2006]. Myös geostationaarinen rata kulkee
suurilta osin magnetosfäärin ulommassa säteilyvyöhykkeessä, joten riski varauskertymien
aiheuttamille ongelmille on siellä suuri.

Geostationaaristen satelliittien yksittäiset anomaliat johtuvat pääosin ≈ 1 MeV:n proto-
neista, kun taas satelliittien sisäinen varautuminen aiheutuu yleensä säteilyvyöhykkeisiin
loukkuun jääneistä saman energiatason elektroneista [Choi et al., 2011]. Geostationaari-
sen radan satelliittianomalioiden on huomattu riippuvan kohonneesta 2 MeV:n elektronien
fluenssista [Horne et al., 2013]. Eniten anomalioita, etenkin pintavarautumisia, havaitaan il-
tayhdeksän ja aamuyhdeksän välillä (21.00–9.00 paikallista aurinkoaikaa). Lisäksi anomaliat
ovat yleisempiä keväisin ja syksyisin kuin muina vuodenaikoina.

Satelliittien pintavarautumiseen vaikuttavat useat tekijät, joista tärkeimpiin luonnollisesti
kuuluvat käytettyjen materiaalien ominaisuudet. Ympäröivän plasman osalta on kuitenkin
voitu osoittaa, että pintavarausten kertyminen johtuu usein ≤100 keV:n elektroneista, jotka
injektoituvat kiertoradoille Maan yöpuolella myrskyjen ja alimyrskyjen aikana [Pilipen-
ko et al., 2006, Zheng et al., 2019]. Tarkempi tilastollinen analyysi ≤100 keV:n elektro-
nien roolista pintavarausongelmien tuottajina paljastaa, että yli 108 pfu:n vuot erityisesti
energiatasoilla 10–50 keV nostavat satelliitin sähköisen potentiaalin vaarallisen korkealle
[Matéo-Vélez et al., 2018].

Taulukkoon 4 on koottu GEO-radalla tehtyjä mittauksia elektronien ja protonien ener-
gioista ja voista muutamille kaikkein tunnetuimmille avaruussäämyrskyille ja niiden ai-
kaan tapahtuneille satelliittianomalioille. Anomalioita on kuvattu tarkemmmin teknologian
näkökulmasta kappaleessa 3.2.4. Taulukossa 4 on mukana myös vuoden 1859 Carrington
myrsky, jolle hiukkasmittaukset on arvioitu myöhemmän ajan satelliittimittausten avulla
[Cliver and Dietrich, 2013]. Arvion pohjana on käytetty empiiristä yhteyttä roihupurkaus-
ten voimakkuuksien ja suurienergiaisten protonien voiden välillä. Carringtonin myrskyn
roihupurkauksen on arvioitu olleen luokkaa X45 (4.5·10−3 W/m2 aallonpituusalueella 0.1-
0.8 nm) ja pfu-arvon määrittämisessä on kohonneen protonivuon kestona käytetty kuutta
tuntia. Carrington myrskyille johdetut >30 MeV fluenssiarviot ovat luokkaa 1-2 · 1010

protonia/cm2 [Cliver and Dietrich, 2013, Odenwald et al., 2006].
Kuun pinnalta kerätyn kiviaineksen isotooppianalyysin perusteella voidaan johtaa tilas-

tollinen arvio auringon protonipurkausten todennäköisyyksille fluenssien funktiona miljoo-
nien vuosien aikaskaalassa. Näiden tilastojen perusteella [Odenwald et al., 2006] postuloi,
että pahin mahdollinen avaruussäämyrsky >30 MeV protonifluensseissa mitatuna on noin
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kolminkertainen Carrinton-myrskyyn verrattuna. Samassa tutkimuksessa johdetaan myös
fluenssiarviot tasoille >60 MeV ja > 100 MeV, joita vastaavat vuot on myös annettu
taulukossa 4.

pvm Protonit, energiata-
so:vuo (pfu)

Elektronit, energiata-
so:vuo (pfu)

Mittaus Myrsky/Satelliitti

1994-01-20 >1 MeV:102 >2 MeV:104 GOES-7 Anik-E1, Anik-E2
2003-10-29 >10 MeV:104 >30

MeV:103 >100
MeV:101

>2 MeV:104 GOES-11 Halloween-myrsky

2010-04-05 >1 MeV:104 >0.8 MeV:105 >2
MeV:103

GOES-11, GOES-
12

Galaxy-15

2012-03-07 >10 MeV:103 >30
MeV:102 >100
MeV:101

>2 MeV:103 GOES-15 SkyTerra-1

1859-09-01 >30 MeV:104-105 Arvio Carrington-myrsky
>60 MeV: 106

>100 MeV: 104
Arvio Pahin mahdollinen

myrsky

Taulukko 4. Korkeaenergiaisten protonien ja elektronien vuomittauksia joukolle
satelliittianomaliatapauksia ja avaruussäämyrskyjä. Hiukkausmittaukset on tehty Yhdysvaltojen
ilma- ja meritieteiden laitoksen (NOAA) ylläpitämillä GOES-satelliiteilla [Onsager et al., 1996].

Vaikka auringonpilkkumaksimin aikana Aurinko on aktiivisimmillaan, satelliittianoma-
lioita ei silloin esiinny merkittävästi enempää kuin muina vuosina [Choi et al., 2011]. Voi-
makkaimpia myrskyjä ilmaantuu useimmin kahden vuoden sisällä auringonpilkkumaksimin
jälkeen. Auringonpilkkumaksimin aikana satelliittianomalioiden todennäköisin aiheuttaja
on voimakas protonivuo, sillä silloin Auringosta lähtöisin olevat protonimyrskyt ovat ylei-
sempiä ja elektronivuot heikompia. Auringonpilkkuminimin aikana tilanne on päinvastainen.
Kun sekä protoni- että elektronivuot ovat alhaisia, anomalioiden todennäköisimpänä ai-
heuttajana ovat matalaenergiaiset elektronit [Pilipenko et al., 2006]. Avaruussäämyrskyjen
aiheuttamien satelliittianomalioiden erottaminen muista ongelmista ei ole suoraviivaista
pitkällä aikavälillä, mutta esimerkiksi auringonpilkkujakson 23 aikana (vuodet 1996–2005)
on arvioitu noin 15 satelliitin vaurioituneen avaruussäähän liittyvistä syistä [Odenwald et al.,
2006]. Yksittäisten myrskyjen tapauksissa syy-seuraussuhde on ilmeisempi. Halloween-
myrskyn aikana 23.10.-–6.11.2003 jopa 47 satelliittia ilmoitti toimintahäiriöistä [Horne
et al., 2013].

3.2.3 Magnetopaussin paikka myrskyn aikana

Magnetopaussi on maan magnetosfäärin ulkoraja. Magnetopaussin paikka ja muoto maahan
verrattuna vaihtelee aurinkotuulen ja sen magneettikentän vaihtelun myötä. Erään yleises-
ti käytetyn magnetopaussimallin [Shue et al., 1998] mukaan tärkeimmät magnetopaussin
paikkaan ja muotoon vaikuttavat parametrit ovat aurinkotuulen dynaaminen paine ja mag-
neettikentän z-komponentti. Magnetopaussin Maata lähin kohta on tyypillisesti noin 10
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maapallon säteen (RE:n) etäisyydellä Maan keskipisteestä, eli noin 57 000 km maanpinnan
yläpuolella. Voimakkaiden koronan massapurkausten seurauksena voi syntyä aurinkotuu-
len painepulssi, joka puskee magnetopaussin lähemmäksi Maata. Pahimmassa tapauksessa
monien satelliittien radat voivat joutua magnetopaussin ulkopuoliseen, tiheäksi pakkautu-
neeseen ja kuumentuneeseen aurinkotuulen plasmaan.

Näin on käynyt monta kertaa edellisten 60 vuoden aikana. Vuosien 1972, 1982, 1989,
2000, 2003 ja 2015 myrskyjen aikana magnetopaussin Maata lähin kohta oli geostationaari-
sen radan alapuolella. Pahimmissa tapauksissa vuosien 1989 [Nagatsuma et al., 2015] ja
2003 [Mannucci et al., 2005] myrskyissä magnetopaussi oli 25 000–26 000 km korkeudella
maanpinnasta, reilusti GEO-radan alapuolella ja lähellä jopa paikannussatelliittien ratoja
(GPS 20 200 km, GLONASS 19 130 km, Galileo 23 222 km). Vuosien 1972 [Knipp et al.,
2018], 1982 [Wik et al., 2009], ja 2015 [Maurya et al., 2018] myrskyissä magnetopaussi
oli korkeammalla, mutta kuitenkin GEO-radan alapuolella. Vuosien 2005 [Du et al., 2008]
ja 2012 [Horvath and Lovell, 2018, Tyssøy et al., 2013] myrskyissä magnetopaussi oli
GEO-radan tuntumassa, ja vuosien 1967 [Knipp et al., 2016] ja 2011 [Turner et al., 2012]
myrskyissä selvästi sen yläpuolella. Simulaatioiden perusteella voimme myös arvioida missä
magnetopaussi oli vuoden 1859 Carrington-myrskyn aikana. Blake et al. [2021a] mallin
mukaan magnetopaussi olisi puskeutunut 15 206 km korkeuteen asti, eli reilusti GEO-radan
sekä kaikkien paikannussatelliittien ratojen alapuolelle. Näin kävisi myös Welling et al.
[2021] simuloimassa pahimmassa mahdollisessa myrskyssä.

Koska magnetopaussin etäisyys maanpinnasta on suurempi aamu- ja iltasektoreissa kuin
keskipäivän sektorissa (ja ääretön keskiyön meridiaanilla), radan joutuminen magnetopaus-
sin ulkopuolelle ei välttämättä tarkoita satelliitin joutumista magnetosfäärin ulkopuolelle.
Avaruusmyrskyjen kesto mitataan kuitenkin yleensä päivissä, ja magnetopaussin puskeutu-
misen kestokin voi olla useita tunteja, joten on todennäköistä, että erityisesti Carrington-
luokan myrskyn aikana monet satelliitit joutuisivat magnetopaussin ulkopuoliseen plas-
maympäristöön.

3.2.4 Historiallisia esimerkkejä satelliittien kokemista ongelmista

Ensimmäiset laajempaa huomiota keränneet avaruussään aiheuttamat satelliittianomaliat
tapahtuivat 20.–21.1.1994 ja 6.–7.1.1997. Vuoden 1994 myrskyn aikaan geostationaarisella
radalla Telesat Canada -yhtiön satelliitit Anik-E1 ja Anik-E2 alkoivat kieppua hallitsemat-
tomasti. Tämä aiheutti laajoja katkoksia puhelin-, televisio-, internet- ja radioyhteyksissä
Kanadassa [Lam et al., 2012]. Anik-E1 saatiin takaisin toimintaan seitsemän tunnin jälkeen,
mutta Anik-E2 vasta viisi kuukautta myöhemmin. Anomalioiden syynä oli todennäköisesti
sähköstaattinen purkaus (electrostatic discharge, ESD). Auringon koronan aukosta lähtenyt
nopea aurinkotuuli aiheutti voimistuneen elektronivuon satelliittien ympärille vuorovai-
kuttaessaan Maan magnetosfäärin kanssa. Anomaliaa edeltäneellä viikolla yli 2 MeV:n
elektronien elektronivuo, lähes 105 pfu, ylitti reilusti NOAA:n avaruussääkeskuksen aset-
taman elektronivaroituksen kynnysarvon (103 pfu). Myös vuoden 1997 myrskyssä GEO-
radalla kohonneet elektronivuot on todettu todennäköiseksi syyksi mm. TV-lähetyksiä
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välittäneen Telstar 401 -satelliitin kuolemaan [Reeves et al., 1998]. Telstar 401:n voidaan
katsoa käynnistäneen Yhdysvalloissa ensimmäistä kertaa laajan keskustelun myös tiedeyh-
teisön ulkopuolella avaruussään teknologiavaikutuksista.

Satelliittien kannalta erityisen haitallinen avaruussäämyrsky sattui 14.7.2000, jolloin
ongelmia havaittiin laajalti sekä kaupallisissa että tieteellisissä satelliiteissa [Brekke, 2004].
Datan tuotto keskeytyi myös monista avaruussäätä mittaavista satelliiteista: esimerkiksi Au-
ringon aktiivisuutta tarkkailevat satelliitit sokaistuivat korkeaenergiaisten protonien vuoksi.
NASA:n ja ESA:n SOHO-satelliitin aurinkopaneelien suorituskyky laski myrskyn seuraukse-
na määrällä, jonka on arvioitu vastaavan kokonaisen vuoden kulumista normaaliolosuhteissa.

Myös Halloween-myrskyn aikana (23.10.—6.11.2003) ongelmia havaittiin kymmenissä
satelliiteissa. Yksi rankimmin kärsineistä oli 640 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoinen,
veden ja hiilen kiertokulkuun liittyviä mittauksia tehnyt ADEOS II -satelliitti, jonka aurin-
kopaneelit vaurioituivat käyttökelvottomiksi. Paneelien tuhoutuminen oli seurausta sekä
SEP-tapahtumasta että kasvaneista suurienergiaisten hiukkasten voista säteilyvyöhykkeissä
[Horne et al., 2013].

Geostationaarisella radalla kiertänyt Intelsat-yhtiön satelliitti Galaxy 15 lakkasi vas-
taamasta Maasta tulleisiin komentoihin 5.4.2010 [Loto’aniu et al., 2015]. Satelliitti alkoi
ajelehtia itään, mikä aiheutti törmäysvaaran muihin satelliitteihin. Galaxy 15 saatiin takaisin
toimintaan vasta 18.10.2011. Anomalian todennäköisin syy oli ESD, joka johtui alimyrskyn
aikana magnetosfäärin pyrstön GEO-radalle ryöpsäyttämistä, pintavarausta kerryttäneistä
hiukkasista. Vaikkei anomalian aikana ollut käynnissä voimakasta avaruussäämyrskyä,
elektroni- ja protonivuot olivat tavanomaista suuremmat satelliitin ympäristössä (vrt. tau-
lukko 4), koska Galaxy 15 sattui sijaitsemaan hiukkaspurskeelle (nk. alimyrskyinjektio)
erityisen alttiilla paikalla. Samankaltainen aktiivisuus ja kohonneet yli 2 MeV:n elektronien
vuot aiheuttivat jopa päivien mittaisia toimintakatkoksia myös parisen vuotta myöhemmin
(7.3.2012) tietoliikennesatelliiteille SkyTerra-1 ja Spaceway 3 [Horne et al., 2013].

3.3 Ionosfääri ja radiosignaalit

Ionosfääri on ilmakehän yläosan kerros, jossa pienehkö osa ilman atomeista on ionisoitunut.
Se voidaan jakaa korkeuden mukaan karkeasti kolmeen osaan: D-kerrokseen (korkeudet 60–
90 km), E-kerrokseen (90–150 km) ja F-kerrokseen (150–1000 km), joilla jokaisella on tietyt
ominaispiirteensä avaruussäämyrskyissä. Geomagneettiset häiriöt liittyvät erityisesti aika-
ja paikkavaihteluihin E-kerroksen ominaisuuksissa, kun taas muutokset D- ja F-kerrosten
ominaisuuksissa haittaavat radiosignaalien kulkua myrskyisinä aikoina.

3.3.1 Radiosignaalin eteneminen ionosfäärissä

Ionosfäärin vaikutus radiosignaalien etenemiseen riippuu huomattavasti signaalin taajuudes-
ta. HF- ja VHF-taajuusalueilla (3–300 MHz), joita käytetään esimerkiksi lentoliikenteessä yli
horisontin ulottuvassa kommunikoinnissa, ionosfääri vaikuttaa merkittävästi signaalin etene-
misreittiin ja voimakkuuteen. Satelliittipohjaisessa navigoinnissa (GNSS, Global Navigation
Satellite Systems) käytetyillä taajuuksilla (1–2 GHz) ionosfäärin vaikutus on pienempi,
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mutta voimakkaiden avaruussäämyrskyjen aikaan näilläkin taajuuksilla ionosfääri saattaa
aiheuttaa ylimääräistä viivettä signaalin etenemisajassa ja häilyntää signaalin amplitudissa
ja vaiheessa. Erityisesti häilyntä vaikeuttaa GNSS-pohjaisten palveluiden käyttöä.

Radioaaltojen etenemistä säätelevä taitekerroin riippuu ionosfäärissä sen elektronipi-
toisuudesta. Pitoisuuksien vaihtelua halutaan arvioida erityisesti ionosfäärin F-kerroksessa,
missä ne tyypillisesti ovat suurimmat. Voimakkaat Auringon röntgen-, ultravioletti- ja hiuk-
kaspurkaukset saattavat kuitenkin lisätä elektronipitoisuuksia merkittävästi myös ionosfäärin
D-kerroksessa, minkä seurauksena HF- ja VHF-signaalit vaimentuvat ionosfäärin alaosissa
käyttökelvottomiksi. Voimakasta signaalin absortiota tapahtuu myös geomagneettisten myrs-
kyjen aikaan, jolloin D-kerroksen elektronipitoisuutta kasvattaa suurienergiaisten hiukkasten
sadanta magnetosfääristä.

3.3.2 Ionosfäärin elektronipitoisuus

Keskimääräinen ionosfäärin elektronipitoisuus vaihtelee vuorokaudenajan ja auringonpilkku-
jakson vaiheen mukaan. F-kerroksen pitoisuudet vaihtelevat välillä 1011–1012 elektronia/m3

ja D-kerroksen välillä 108–1010 elektronia/m3. Nämä pitoisuudet ovat pieniä verrattuna
sähköisesti neutraalien hiukkasten pitoisuuksiin ionosfäärin korkeuksilla (esim. happi ja
typpimolekyylien pitoisuudet vaihtelevat välillä 1012–1016 hiukasta/m3). Ionosfäärin elekt-
ronipitoisuudet ovat aurigonpilkkumaksimivuosina noin kertaluokkaa suuremmat kuin mini-
mivuosina. Päiväpitoisuudet ovat 1–2 kertaluokkaa yöpitoisuuksia suuremmat korkeudesta
riippuen. Avaruussäämyrskyjen aikaan pitoisuudet saattavat nousta useita kertaluokkia nor-
maalipitoisuuksia suuremmiksi.

Ionosfäärin elektronipitoisuutta on mitattu jo 1920-luvulta asti ionosondeilla, jotka ovat
ionosfääriä pystysuorassa suunnassa usealla HF-alueen taajuudella luotaavia tutkia. Normaa-
liolosuhteissa ionosondilla saadaan tietoa F-kerroksen elektronipitoisuudesta. Aktiivisuuden
kasvaessa ionosfäärin E- ja D- kerrosten elektropitoisuudet lisääntyvät, jolloin nekin näkyvät
ionosondimittauksissa, mutta toisaalta ionosondidatan tulkinta vaikeutuu. Epäsuoraa tie-
toa D-kerroksen elektronpitoisuuden vaihtelusta saadaan nk. riometrimittauksilla, joilla
seurataan D-kerroksen kykyä absorboida tähtien lähettämiä radioaaltoja HF-alueella. GNSS-
vastaanotinverkkojen lisääntymisen myötä myös niiden havaintoja on ruvettu käyttämään io-
nosfäärin elektronipitoisuuden monitorointiin. GNSS-signaalin mittauksista kahdella taajuu-
della voidaan johtaa arvio elektronipitoisuudesta integroituna pitkin signaalin kulkuväylää
satelliitista vastaanottimelle. Koska vastaanotin näkee tyypillisesti useita GNSS-satelliitteja
samanaikaisesti, sen havainnoista saadaan arvioita elektronipitoisuudesta laajalta alueelta,
vaikkakaan arvioiden paikkatieto ei ole kovin tarkkaa. Paikkatiedon epätarkkuus ohitetaan
käyttämällä yksinkertaista geometrista projisointia, jolla integroitu pitoisuus sijoitetaan
pisteeseen, missä signaali on läpäissyt ionosfäärin 300–400 km:n korkeudella. Tiheiden
vastaanotinverkkojen alueella näistä pisteistä kertyy tiheä parvi, jonka avulla voidaan laatia
alueellisia karttoja ionosfäärin elektronipitoisuudesta.

Pystysuunnassa integroidulle elektronipitoisuudelle käytetään yleisesti sen englannin-
kielisen nimen lyhennettä TEC (Total Electron Content), ja sen mittayksikkö on TECU
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(TEC Unit; 1TECU = 1016elektronia/m2). Päiväpuolen TEC-arvot päiväntasaajalla ovat
tyypillisesti 35–50 TECUa ja yöpuolella 1–5 TECUa. Äärimmäisen voimakkaiden ava-
ruussäämyrskyjen aikaan TEC-arvot saattavat kaksin- tai jopa kolminkertaistua tyypillisiin
päiväarvoihin verrattuna [Mannucci et al., 2005]. TEC-vaihteluiden vaikutusta vain yhtä
taajuutta hyödyntävään GNSS-paikannustarkkuuteen voidaan arvioida peukalosäännöllä,
jossa 1 TECU vastaan 16 cm:n virhettä paikannustarkkuudessa. Monitaajuusvastaanottimia
hyödyntävistä palveluista tämä virhe voidaan eliminoida lähes kokonaan.

3.3.3 Paikannussignaalin häilyntä

GNSS-signaalin ionosfääriperäistä häilyntää eli skintillaatiota pidetään yleisesti hankalam-
min hallittavana ongelmana kuin TEC-arvojen vaihtelusta aiheutuvaa haittaa paikannuspal-
veluille. Häilyntää aiheuttavat ionosfääriplasmassa esiintyvät epävakaudet, jotka synnyttävät
elektronipitoisuuteen pienen mittakaavan rakenteita (tyypillisesti alle 100 km:n kokoisia).
Avaruussääpalveluissa häilyntää mitataan siihen erityisesti soveltuvien kiinteiden GNSS-
vastaanotinten avulla. Niiden näytteenottotaajuus on paljon suurempi (50 Hz) kuin tavallisten
vastaanotinten (1 Hz). Häilynnän voimakkuutta kuvataan kahdella parametrillä, joista toinen
kuvaa signaalin amplitudin vaihtelua ja toinen sen vaihekulman epäsäännöllistä vaihtelua.
Ensin mainitusta käytetään nimitystä S4 ja jälkimmäisestä σφ . Esimerkiksi lentoliikenteessä
häilyntää pidetään GNSS-palveluiden kannalta häiritsevänä, kun S4 ylittää arvon 0,5 tai σφ

arvon 0,4 radiaania [ICAO, 2019].

3.4 Auringon protoni- ja radiopurkaukset ja lentoliikenne

Auringon protonipurkaukset aiheuttavat välillisesti ongelmia lentoliikenteelle haittaamalla
lentokoneiden hyödyntämien tietoliikenne- ja paikannussatelliittien elektroniikan toimintaa.
Protonipurkaukset ovat myös yksi ionosfäärin elektronipitoisuutta lisäävä tekijä ja voivat
siten häiritä lentoliikenteen viestintää satelliittien kautta tai HF-radiolla sekä satelliittipaikan-
nuksen käyttöä. Tältä osin lentoliikenne on yksi sovellusalue, joka kärsii edellä kuvatuista
häiriöistä.

3.4.1 Protonipurkausten aiheuttama säteily

Protonipurkauksilla voi kuitenkin olla myös suoria vaikutuksia lentoliikenteen turvallisuu-
teen. Tämä on vakava huolenaihe etenkin lentohenkilöstön keskuudessa. Lentokoneiden
elektroniikka saattaa kokea ilmakehän vaimentavasta vaikutuksesta huolimatta samanlai-
sia suurienergiaisten hiukkasten synnyttämiä ongelmia kuin satelliititkin. Tämän ohella
auringon protonipurkaukset aiheuttavat vaikeasti arvioitavia lisäyksiä lentohenkilöstön vuo-
sittaiseen säteilykertymään. Säteilyä kertyy etenkin napa-alueita ylittävillä lennoilla, joilla
Maan magneettikentän tarjoama suoja hiukkasia vastaan on heikompi kuin muualla. Yksityis-
kohtaisesti dokumentoitua tietoa Auringon protonipurkausista mahdollisesti aiheutuneista
suorista riskeistä lentoliikenteen turvallisuudelle on julkisesti niukasti tarjolla.
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Auringon protonipurkausten matkustajille ja lentohenkilökunnalle aiheuttamaa säteily-
altistusta on arvioitu simuloimalla vuosien 1986–2008 aikana havaittujen todellisten pur-
kausten vaikutusta [Copeland et al., 2008]. Arvion mukaan 29.9.1989 ja 20.1.2005 tapah-
tuneet purkaukset olisivat pahimmassa tapauksessa voineet aiheuttaa aikuiselle 4 mSv:n
säteilyannoksen 10 tunnin mittaisella lennolla. ICAO:n tilaamassa lentoliikenteen ava-
ruussääpalvelussa annetaan varoitus kasvaneesta säteilytasosta, kun annosnopeus ylittää
30µSv/h [ICAO, 2019]. Säteilytasoa lentokoneiden matkalentokorkeuksissa ei mitata rutii-
niluonteisesti, joten arviot siitä perustuvat maanpinnalla tai satelliiteissa tehtyihin mittauksiin
ja erilaisiin mallilaskelmiin.

3.4.2 Radiopurkaukset ja tutkahäiriöt

Aurinkomyrskyjen radioaaltopurkauksilla on hyvin laaja taajuusspektri, joten ne saattavat
häiritä radiosignaalien vastaanottoa useilla sovellusalueilla. Marraskuussa 2015 (4.11.2015)
osia Arlandan lentokentästä jouduttiin sulkemaan useaksi tunniksi, koska radiopurkaus hori-
sontin taakse laskevasta Auringosta häikäisi hetkellisesti lentokentän sekundäärisen tutkan
[Marqué et al., 2018]. Noin 1 GHz:n taajuudella toimivat sekundääriset tutkat keräävät
teknistä ja paikkatietoa lentokenttää lähestyvistä koneista. Tutkien taajuudet ovat lähellä
GNSS-taajuuksia, joten ei ole yllättävää, että poikkeuksellisen voimakkaiden radiopurkaus-
ten on raportoitu häiritsevän myös GNSS-signaalin käytettävyyttä. Vuosina 2003–2012 näin
on käynyt ainakin kahdeksan avaruussäämyrskyn yhteydessä [Yue et al., 2018].

3.5 Muita mahdollisia seurausvaikutuksia

3.5.1 Aikaleimat

Tarkan aikaikaleimapalvelun tarve on kasvanut esimerkiksi digitaalisten dokumenttien hal-
linnassa sekä 5G-mobiiliverkon ja digitaalisten sähköverkkojen operoinnissa. Aikaleimaa
pidetään yllä atomikelloilla ja jaetaan internetissä NTP:n tai dedikoitujen kuituyhteyksien
kautta PTP-protokollalla. GNSS-signaaleja hyödynnetään referenssinä eri atomikellojen
välillä. Atomikelloilla laboratorio-oloissa tuotettu aikaleima on ennustettava, joten muuta-
man viikon häiriöt eivät vaikuta palvelun laatuun, johtuivatpa ne avaruussäästä tai muusta
syystä. Huoltovarmuutta on Suomessa kehitetty esimerkiksi velvoittamalla 5G-operaattoreita
pärjäämään ilman GNSS-referenssiä kaksi viikkoa.
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4. Suurimpien myrskyjen esiintymistiheys ja voimakkuus

Avaruusmyrskyjen esiintymistiheydestä on jossain määrin vertailukelpoista tilastotietoa 150
vuoden ajalta. Nämä tilastot perustuvat paljolti maanpinnalla havaittaviin magneettikentän
vaihteluihin, joita on mitattu magneettisissa observatorioissa eri puolilla maailmaa 1800-
luvun puolivälistä alkaen. Tiheän näytteenottovälin (1 minuutti tai tiheämpi) numeerista
dataa on on käytettävissä kattavasti muutamalta viimeisimmältä vuosikymmeneltä.

Tässä raportissa keskitytään kaikkein suurimpiin, niin kutsutun Carrington-luokan ava-
ruusmyrskyihin. Nimitys viittaa 1.–2.9.1859 ilmenneeseen myrskyyn, jonka aiheuttaneen
roihupurkauksen havaitsivat Richard Carrington ja Richard Hodgson. Heistä Carrington
keksi yhdistää roihun maapallolla seuraavina päivinä koettuun geomagneettiseen myrskyyn.
Carringtonin myrskyä pidetään havaintohistorian suurimpana tai ainakin yhtenä suurimmista
– myrskyn kokoa voidaan mitata monella tavalla, eivätkä tuon ajan havainnot vastanneet tark-
kuudeltaan tai kattavuudeltaan nykyisiä. Carringtonin luokan myrskyjä arvellaan esiintyvän
noin kerran vuosisadassa,

Suurimpia koskaan mitattuja tapahtumia ei luonnollisestikaan mahdu havaintohistoriaan
kovin montaa, joten tilastot eivät suoraan kerro niiden esiintymistiheyttä. Tätä ongelmaa
voidaan kiertää laskemalla vähän yleisempien (ja pienempien) tapahtumien esiintymistiheyk-
siä ja ekstrapoloimalla näin määritetty yleisyyden riippuvuus tahatuman voimakkuudesta.
Toinen lähestymistapa ovat lähiavaruuden plasmasimulaatiot, joiden syötteenä käytetään
äärimmäisiksi mutta vielä mahdollisiksi arvioituja aurinkotuulitapahtumia.

4.1 Magneettikenttämittauksiin perustuvia arvioita

Kun avaruussään rajuutta arvioidaan geomagneettisten mittausten avulla, käytetään yleensä
jotakin mittauksista laskettua yksinkertaistettua tunnuslukua eli indeksiä. Geomagneetti-
sia indeksejä on lukuisia eri tarkoituksiin. Magneettisten myrskyjen globaalina mittana
käytetään usein Dst-indeksiä, joka lasketaan neljän matalilla leveysasteilla4 sijaitsevan
observatorion tuntikeskiarvoistetuista havainnoista5. Periaatteessa Dst kuvaa maapallon
ympäri päiväntasaajan tasossa muutaman Maan säteen etäisyydellä kulkevan sähkövirran
eli niin kutsutun rengasvirran voimakkuutta. Indeksi on saatavilla yhtäjaksoisesti vuodes-
ta 1957 alkaen. Tässä yhteydessä kannattaa muistaa, että globaalin Dst:n ja paikallisten
avaruussääilmiöiden kuten induktiovirtojen välillä ei ole suoraa yhteyttä, eli Dst ei riitä
yksinään avaruussään maanpintavaikutusten mittariksi (vrt. Saiz et al., 2021).

Suurin nykyajan Dst-arvo −589 nT saavutettiin 13.3.1989, jolloin Québecissä oli pitkä
GIC:n aiheuttama sähkökatkos (mitä negatiivisempi Dst, sitä voimakkaampi myrsky). Vuo-
den 1859 Carringtonin myrskyn Dst-arvio perustuu ainoastaan Intian Colabassa mitattuun
magneettikenttään, joten siinä on huomattavaa epävarmuutta. Kirjallisuudessa on esitet-
ty lukemia -850 nT (Siscoe et al., 2006), −1050 ... −1160 nT [Gonzalez et al., 2011], ja
äärimillään jopa −1760 nT [Tsurutani, 2003]. Huomattavaa on, että Colaban mittauksessa

420–30 astetta magneettista leveyttä
5Indeksin laskee Kiotossa sijaitseva World Data Centre (WDC) for Geomagnetism
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magneettikentän suurin poikkeama rauhallisen ajan tasosta oli noin −1600 nT. Toukokuun
1921 myrskyn aikana Dst:n arvioidaan saavuttaneen lukeman −900 nT (Kappenman, 2006)
tai −907 nT ± 132 nT (Love et al., 2019), joten sitä voidaan perustellusti kutsua Carrington-
luokan tapahtumaksi. Syyskuun 1909 magneettisen myrskyn aikaisen Dst-indeksin arvioi-
daan olleen suurimmillaan −595 nT, joka vastaa maaliskuun 1989 tapahtumaa (Love et al.,
2019).

Riley [2012] esitti Dst-indeksiä käyttäen Carrington-myrskyn (Dst<−850 nT) toden-
näköisyydeksi seuraavan 10 vuoden aikana 12%. Uudemmassa analyysissa Riley and Lo-
ve [2017] päätyivät arvioon 3–20% riippuen ekstrapolointimenetelmästä. Kataoka [2013]
esitti vastaavaksi todennäköisyydeksi 4–6%. Muita tutkimuksia selvästi pienempään to-
dennäköisyyteen (0,46–1,88%) päätyivät Moriña et al. [2019]. Tsubouchi ja Omura (2007)
arvioivat, että kerran 100 vuodessa saavutetaan Dst-arvo −645 nT, kerran 200 vuodessa
−721 nT ja kerran 1000 vuodessa −934 nT. Love [2021] esittää kerran 100 vuodessa esiin-
tyvälle myrskylle arvion −663 nT, joka on selvästi pienempi kuin vuosien 1859 ja 1921
suurmyrskyjen huippulukema.

Chapman et al. [2020] parametrisoivat Dst-indeksiä geomagneettisen aa-indeksin suh-
teen (aa on saatavilla vuodesta 1868 alkaen, eli Carringtonin myrsky 1859 ei sisälly tähän
aikasarjaan). Tällöin saadaan kerran 150 vuodessa esiintyvän myrskyn Dst:lle arvio −809
± 146 nT (kuva 8). Tässä tapauksessa Carringtonin myrskyn voimakkuus olisi suoraan
ekstrapoloitavissa muista myrskyistä ja se olisi siinä mielessä ”tavanomainen” suuri myrs-
ky (”big storm”), mikäli sille kirjallisuudessa esitetty Dst-arvio −850 nT on oikea. Jos
taas Carringtonin aikainen Dst olikin huomattavasti suurempi kuten joissain tutkimuksissa
ehdotetaan, niin kyseessä on täysin poikkeuksellinen tapahtuma (”dragon king”).

4.2 GI-virtojen arvioituja suuruuksia Suomessa

Kuten luvussa 3.1 kerrottiin, sähkökenttä voidaan mallintaa mitatun magneettikentän ja maan
johtavuusmallin avulla. Tällä tavalla voidaan laatia lista Suomen suurimmista sähkökent-
täarvoista, jotka oleellisesti kuvaavat myös GIC-tapahtumien voimakkuutta. Magneetti-
kenttädatana on käytetty Nurmijärven ja Sodankylän observatorioiden minuuttikeskiarvoja
vuosilta 1980-2018. Maan johtavuusmalli koostuu kahdesta kerroksesta. Ylempi kerros on
150 km paksu ja sen resistiivisyys on 38,5 Ωm. Alempi kerros on äärettömän syvä ja sen
resistiivisyys on 0,385 Ωm. Tällä mallilla on saatu varsin hyviä tuloksia Etelä-Suomessa
kulkevan maakaasuputken GIC-arvioissa (Viljanen et al., 2006). Malli ei kuvaa koko Suo-
men aluetta, mutta saman mallin käyttäminen sekä Nurmijärvellä että Sodankylässä tekee
sähkökenttäarviot vertailukelpoisiksi. Taulukossa 5 on lueteltu 20 suurinta horisontaalista
sähkökenttää näillä observatorioilla. Molemmissa paikoissa suurimmat arvot saavutetaan
13.7.1982. Vaikka magneettikentän vaihtelut ovat keskimäärin voimakkaampia Sodankylässä,
kaikkein voimakkaimmat tapahtumat ovat varsin samansuuruisia Nurmijärvellä. Yksityis-
kohtana todettakoon, että Sodankylän kolmanneksi ja Nurmijärven kahdeksanneksi suurin
sähkökenttä esiintyi helmikuussa 1986 auringonpilkkuminimin aikana.

Datan aika-askeleen merkitystä havainnollistetaan kuvassa 9, jossa on käytetty Nur-
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Kuva 8. Dst-indeksin 100 suurinta vuosittaista (itseis)arvoa (mustat tähdet) vaaka-akselilla esitetyn
järjestysluvun funktiona. Vihreä käyrä esittää pistejoukkoon tehtyä sovitusta, josta on ekstrapoloitu
kerran 150 vuodessa esiintyvän tapahtuman suuruus. ”Big storm” -nuolella osoitettu arvo (850 nT)
vastaa Carringtonin myrskyn Dst-indeksille kirjallisuudessa usein esitettyä arvoa. ”Dragon king”
-nuoli osoittaa puolestaan Carringtonin myrskyn Dst:lle joissain tutkimuksissa arvioitua hyvin suurta
lukemaa (1760 nT). Muokattu julkaisusta Chapman et al. [2020, Fig. 4a].

mijärven 1 sekunnin magneettikenttämittauksia ja niistä laskettuja 10 ja 60 sekunnin keskiar-
voja. Näistä on edelleen mallinnettu sähkökenttä soveltaen samaa maamallia kuin taulukossa
5. Tapahtuma on kuuluisa Halloween-myrsky lokakuun lopussa 2003. Tästä on valittu kaksi
erityisen kiinnostavaa lyhyttä ajanjaksoa. Ensimmäinen on aivan myrskyn alusta 29.10.2003,
jolloin voimakas aurinkotuulen shokkirintama iski maapallon magneettikenttään. Tämä
aiheutti ennätyksellisen suuria aikaderivaattoja (|dH/dt|) 1 sekunnin datasta laskettuna.
Toisaalta keskiarvoistetusta datasta määritetyt derivaatat jäävät huomattavasti pienemmiksi.
Vastaava havaitaan mallinnetussa sähkökentässä, vaikka erot ovat suhteellisesti pienempiä.
Kvalitatiivisesti tämä johtuu siitä, että sähköä johtava maaperä suodattaa magneettikentän
suurimpia taajuuksia ja siten tasoittaa sähkökentän ajallista vaihtelua alkuperäisen aika-
askeleen suhteen.

Toinen esimerkki on 30.10.2003 klo 20 UT jälkeen, jolloin Malmössa alkoi GI-virran
aiheuttama sähkökatkos (20:07 UT; Pulkkinen et al. [2005]). Tässä tapauksessa erityisesti
sähkökentän suuruus on lähes riippumaton siitä, käytetäänkö mallintamiseen 1, 10 tai 60 se-
kunnin dataa. Vaikka magneettikentän aikaderivaatta on huomattavasti pienempi kuin 29.10.,
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Taulukko 5. Suurimmat mallinnetut horisontaalisen sähkökentän arvot Nurmijärvellä ja
Sodankylässä 1980–2018.

Nurmijärvi Sodankylä
UT-päivä UT mV/km UT-päivä UT mV/km

19820713 23:53:00 1168.5 19820713 23:56:00 1192.0
19820713 23:52:00 1159.6 19820714 00:32:00 984.6
20031030 21:17:00 919.5 19860208 20:42:00 955.3
19910324 21:35:00 890.1 20031030 19:56:00 924.8
20031030 20:03:00 878.6 19911108 23:56:00 828.4
19820713 23:58:00 846.6 20170908 00:20:00 753.8
19910324 21:34:00 775.6 20031030 19:57:00 747.5
19860208 20:31:00 760.4 19910324 05:37:00 740.5
19890313 21:59:00 734.9 20170908 00:21:00 738.4
19820714 00:01:00 730.9 19911108 23:55:00 717.8

niin sähkökenttä saavuttaa yhtä suuren arvon. Magneettikentän aikaderivaatan yksittäiset
arvot eivät siis ole ratkaisevia, vaan lisäksi ajallisen vaihtelun muodolla on suuri merkitys.

4.3 GI-virtojen arvioituja suuruuksia muualla

Pulkkinen et al. (2012) mallinsivat geosähkökentän käyttäen Pohjois-Euroopan magnetomet-
ridataa vuosilta 1993–2006. Tuloksia ekstrapoloimalla todettiin, että kerran 100 vuodessa
esiintyvän sähkökentän suuruus on noin kaksinkertainen verrattuna ajanjaksolle 1993–2006
mallinnettuun maksimiarvoon. Samanlaisen analyysin tekivät Myllys et al. [2014] Norjan
sähköverkkoa koskeneessa tutkimuksessa. Heidän mukaansa sähkökentän 100 vuoden huip-
puarvo on likimain kaksinkertainen vuosien 1994–2011 mallinnettuun maksimiin verrattuna.

Tällainen tapahtuma itse asiassa esiintyi Pohjoismaissa 13.–14.7.1982, jolloin mallinnet-
tu sähkökenttä oli suunnilleen yhtä suuri kuin ekstrapoloitu 100 vuoden maksimi (kuva 10).
Suuria sähkökenttiä esiintyi silloin Pohjois-Suomesta Tanskaan asti ulottuvalla vyöhykkeellä.
Tämä tapahtuma ei kuulu ekstrapoloinnissa käytettyyn aikasarjaan eli se antaa täysin riip-
pumatonta tietoa. Sähkökenttä on tässä tapauksessa laskettu käyttäen maamallia, jossa on
kaksi kerrosta: 200 km paksu yläkerros (resistiivisyys 5000 Ωm), jonka alla äärettömän
syvä kerros (resistiivisyys 200 Ωm). Koska kyseessä on siis resistiivisempi maamalli kuin
kuvassa 9 ja taulukossa 5, laskennalliset sähkökentät ovat tässä tapauksessa suurempia
(13.–14.7.1982 Nurmijärvellä ja Sodankylässä suunnilleen 7-kertaisia). Toisaalta Ruotsissa
arvioidaan Tukholman lähellä sijaitsevan pitkän puhelinkaapelin jännitemitta-uksen perus-
teella, että sähkökenttä saavutti 13.–14.7.1982 arvon 4-5 V/km [Wik et al., 2009], tai jopa 9

32



06:09 06:10 06:11 06:12 06:13 06:14 06:15
0

50

100

150

NUR 20031029
d

H
/d

t [
nT

/s
]

UT [HH:MM]

1-s

10-s

60-s

20:00 20:02 20:04 20:06 20:08 20:10 20:12
0

5

10

15

20

25

NUR 20031030

d
H

/d
t [

nT
/s

]

UT [HH:MM]

1-s

10-s

60-s

06:09 06:10 06:11 06:12 06:13 06:14 06:15
0

200

400

600

800

1000

NUR 20031029

E
ho

r [
m

V
/k

m
]

UT [HH:MM]

1-s

10-s

60-s

20:00 20:02 20:04 20:06 20:08 20:10 20:12
0

200

400

600

800

1000

NUR 20031030

E
ho

r [
m

V
/k

m
]

UT [HH:MM]

1-s

10-s

60-s

Kuva 9. Ylärivi: Mitattu magneettikentän horisontaalikomponentin aikaderivaatta (|dH/dt|)
Nurmijärvellä 29.10.2003 (6 minuutin pituinen tapahtuma) ja 30.10.2003 (12 minuutin tapahtuma).
Alarivi: Mallinnetun sähkökentän horisontaalikomponentin suuruus. Alkuperäinen magneettikenttä
on mitattu 1 sekunnin välein (musta käyrä). Tästä on määritetty 10 sekunnin (punainen) ja 60
sekunnin keskiarvot (sininen). Näistä mallinnettu sähkökenttä on esitetty vastaavilla väreillä.

V/km (Kappenman, 2006).
Wintoft et al. [2016] päättelivät, että geosähkökenttä on voinut saavuttaa odotettavissa

olevan huippuarvonsa korkeilla leveysasteilla muutaman viimeisimmän vuosikymmenen
aikana. Keski- ja Etelä-Euroopassa näin ei ilmeisesti kuitenkaan ole tapahtunut, vaan 50–150
vuoden kuluessa sähkökentän maksimi voi olla kaksinkertainen verrattuna aikaisemman
20–30 vuoden suurimpaan arvoon.

Thomson et al. [2011] tarkastelivat Euroopan magneettisten observatorioiden havaintoja
Espanjasta Huippuvuorille ulottuvalla vyöhykkeellä noin 10–30 vuoden ajanjaksolta. Tänä
aikana suurin mitattu magneettikentän horisontaalikomponentin aikaderivaatan6 arvo oli

6Tarkasteltava suure on dH/dt eli d|H|/dt. Tämä ei ole sama kuin vektoriderivaatan itseisarvo |dH/dt|.
Käytännössä tämä ei aiheuta suurta ongelmaa verrattaessa eri tutkimusten tuloksia. Geomagnetismissa on
erityisesti aiemmin käytetty horisontaalikentän kuvaamiseen suureita H (horisontaalivektorin pituus) ja D
(deklinaatio eli poikkeama pohjoissuunnasta).
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Kuva 10. Magneettikenttämittauksista mallinnetun horisontaalisen sähkökentän suurimmat arvot
Norjassa vuosina 1994–2011 (mustat pisteet). Arvioitu kerran 100 vuodessa esiintyvä arvo (vihreät
pisteet). Magneettikenttämittauksista mallinnetun sähkökentän suurimmat arvot 13.–14.7.1982
(siniset pisteet). Vaaka-akselina on magneettinen leveysaste, joka on Helsingissä suunnilleen 56,5.
Kuvan tulokset perustuvat julkaisuun Myllys et al. [2014].

runsaat 2000 nT/min (Lovön observatorio Tukholman lähellä7). Magneettisen leveyspiirin
52 eteläpuolella (Tanskasta etelään) aikaderivaatat jäivät alle 1000 nT/min. Ekstrapoloimalla
arvioitiin suurimmaksi kerran sadassa vuodessa esiintyväksi arvoksi 1000–4000 nT/min
ja kerran 200 vuodessa esiintyväksi arvoksi 1000–6000 nT/min. Huippuarvot esiintyvät
magneettisilla leveysasteilla 55–58 (Etelä-Suomi). Uudempi maailmanlaajuista dataa vuo-
silta 1969–20168 hyödyntävä tutkimus (Rogers et al., 2020) päätyy varsin samanlaisiin
tuloksiin (kuva 11). Suurimmat |dH/dt|-arviot saadaan Tanskaan (Brorfelden observatorio),
jossa kerran 100 vuodessa saavutettaisiin 2885 nT/min ja kerran 200 vuodessa 4553 nT/min.
Sadan vuoden huippuarvo on suunnilleen yhtä suuri kuin edellä mainittu Lovön havainto

7Ilmeisesti Thomson et al. (2011) ei sisällä Lovön dataa vuodelta 1982. Observatoriolla havaittiin 13.–
14.7.1982 suurimmillaan |dH/dt| = 44,8 nT/s minuuttidatasta laskettuna (vrt. Kappenman, 2006).

8Kaikkialta ei ole saatavissa näin pitkää aikasarjaa; tutkimuksessa mukana olleilta havaintopaikoilta oli dataa
vähintään 20 vuodelta.
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1982.

a) b)

c) d)

Kuva 11. a) Arvioitu kerran 100 vuodessa esiintyvä |dH/dt| virherajoineen (minuuttidatasta
laskettuna). b) ja c) Kuten a), mutta kerran 200 ja 500 vuodessa esiintyvälle arvolle. d) Eri
ajanjaksoina saavutettava |dH/dt|-huippuarvo tasoitettuina käyrinä (Rogers et al., 2020, Fig. 4).
Vaaka-akselilla on magneettinen leveysaste, joka on Helsingissä suunnilleen 56,5.

Toinen pitkiä aikasarjoja käyttävä tutkimus on peräisin Kanadasta [Nikitina et al., 2016].
Näiden tulosten mukaan kerran 100 vuodessa esiintyvä sähkökenttä on vain 10–20% suu-
rempi kuin noin 40 vuoden mittausjakson havaintoihin perustuva arvo (kuva 12). Tämä
sopii hyvin yhteen julkaisun Myllys et al. [2014] päätelmien kanssa, eli lyhyehköstä 18
vuoden aikasarjasta päätelty 100 vuoden tapahtuma löytyy käyttämällä runsaat 10 vuotta
pidempää aikasarjaa (kuva 10). Kanadaa koskevassa tutkimuksessa arvioitiin myös kerran
100 vuodessa esiintyvän magneettikentän aikaderivaatan arvo. Erikoista on se, että ainoas-
taan yhdellä paikalla se ylittäisi lukeman 2000 nT/min, ja Suomea vastaavilla magneettisilla
leveysasteilla sen arvoksi jäisi alle 1500 nT/min9.

9Nikitina et al. [2016] tarkastelevat erikseen kumpaakin magneettikentän horisontaalikomponenttia, joten
täysin suora vertailu suureeseen |dH/dt| ei ole mahdollinen.

35



Kuva 12. Yläpaneeli: Arvioitu kerran 50 vuodessa esiintyvä geosähkökentän arvo Kanadassa;
alapaneeli: vastaava 100 vuoden arvo. Luvut on normitettu kunkin havaintoaseman maksimiarvoon,
joka on mallinnettu magneettikenttädatasta. Punaisella merkityillä asemilla
magneettikenttämittauksia on ollut saatavilla 17–31 vuoden ajalta ja mustalla merkityillä asemilla
39–42 vuoden ajalta. Pystypalkit ilmaisevat 99% luottamusvälin. Magneettinen leveysaste näytetään
vaaka-akselilla, johon on merkitty tähdillä Suomen vastaava sijainti. Kuva perustuu julkaisun
Nikitina et al. [2016, Table S3] yhteydessä annettuihin numeerisiin arvoihin [Hämäläinen and
Suolanen, 2019, s. 109].

Magneettikenttädataan perustuvat kentän aikaderivaatan ja sähkökentän ekstrapoloinnit
vaikuttavat antavan jokseenkin samanlaiset tulokset menetelmästä riippumatta. Yksinker-
taistaen ilmaistuna Carrington-luokan myrsky tai lähes yhtä voimakas on saatettu kokea
uudestaan korkeilla leveysasteilla viimeisten 40 vuoden aikana, mutta alemmilla levey-
sasteilla näin ei ole tapahtunut. Tästä seurannee myös se, että alempien leveysasteiden
magneettikenttädataan perustuvat ekstrapoloinnit ovat aliarvioita. On myös mahdollista,
että aikasarjat ovat kaikkialla liian lyhyitä antamaan luotettavia ennusteita harvoin esiinty-
vistä tapahtumista (vrt. Rogers et al., 2020, s. 11). Simulaatioista saadaan riippumattomia
arvioita, jotka joiltain osin ennustavat selvästi voimakkaampia tapahtumia kuin mittausaika-
sarjojen ekstrapolointi erityisesti revontulialueen eteläpuolella. Simulaatiotuloksia kuvataan
lähemmin seuraavassa luvussa.
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4.4 Mallintamiseen perustuvia arvioita

Voimakkaat magneettiset myrskyt alkavat tyypillisesti aurinkotuulen shokkirintaman osuessa
Maan magneettikenttään (sudden storm commencement, sudden impulse). Tämä havaitaan
maanpinnalla magneettikentän nopeana vaihteluna kuten kuvassa 4 esitetyn GIC-tapahtuman
alussa. Toinen esimerkki on kuvassa 9 (29.10.2003).

Äärimmäisen voimakasta impulssia on simuloinut Welling et al. [2021] käyttäen au-
rinkotuulelle yksinkertaistettua aikasarjaa, jossa aurinkotuulen nopeus ja magneettikenttä
muuttuvat hetkessä keskimääräisestä tilanteesta äärimmäisiksi arvioituihin lukemiin. Yhtenä
simulaation tuloksena on laskettu maanpinnan magneettikentän vaihtelut 1 sekunnin välein.
Kentän voimakkaat muutokset kestävät vain muutaman minuutin ajan (vrt. kuva 9). Kuva 13
esittää magneettikentän horisontaalikomponentin aikaderivaatan (|dH/dt|) suurimmat arvot
impulssitapahtuman aikana Euroopan alueella. Nämä ovat huomattavan suuria verrattuna
esimerkiksi 29.10.2003 Suomessa mitattuihin lukemiin. Voimakkain vaikutusalue on suun-
nilleen leveyspiirivyöhykkeellä 55–70, mutta Keski-Euroopassakin aikaderivaatta saavuttaa
monin paikoin 100 nT/s ylittäviä arvoja. Jos simuloitu magneettikenttä keskiarvoistetaan
10 s dataksi, siitäkin lasketut suurimmat derivaatat ovat pohjoisilla leveysasteilla luokkaa
150 nT/s ja Keski-Euroopassa 15–30 nT/s eli täysin poikkeuksellisia. Minuuttikeskiarvoista
määritetyt aikaderivaatat10 vaihtelevat välillä 5–38 nT/s. Welling et al. [2021] tuloksia on
hyvä tulkita vain suuntaa antavana tietona, koska yksittäisiä arvoja ei voida suoraan verra-
ta mittaustuloksiin. On odotettavissa, että myöhemmät tutkimukset täsmentävät käsitystä
äärimmäisistä impulssitapahtumista.

Blake et al. [2021a] esittävät vuoden 1859 Carringtonin myrskyä koskevia simulaatiotu-
loksia. He pystyvät toistamaan erinomaisella tarkkuudella ainoan tapahtuman ajalta tunnetun
katkottoman magneettikentän mittaustuloksen Intian Colabasta. Suurin horisontaalikentän
vaihtelu oli mittausten mukaan 1750 nT ja simulaatiossa 1800 nT. Toisaalta simulaatio ei
selitä hyvin korkeammilla leveysasteilla muutamassa paikassa mitattuja (ajallisesti katkonai-
sia) magneettikentän vaihteluita. Tämän vuoksi myös näitä tuloksia on pidettävä alustavina
arvioina, joita tullaan myöhemmin tarkentamaan.

Carrington-simulaatiossa on määritetty maanpinnan magneettikenttä kaikkialla maapal-
lolla minuutin välein. Kuvassa 14 on esimerkki magneettikentän aikaderivaatasta myrskyn
alkuvaiheissa. Kuvassa 15 esitetään magneettikentän horisontaalikomponentin ja sen aikade-
rivaatan suurimmat arvot pohjoisella pallonpuoliskolla. Horisontaalikentän suurimmat arvot
sopivat hyvin yhteen havainnoista ekstrapoloidun kerran 200 vuodessa tapahtuvan myrskyn
suuruuden kanssa [Thomson et al., 2011]. Samoin ne täsmäävät julkaisun Kataoka [2020]
tuloksen kanssa, jonka mukaan 5000–6000 nT vaihtelu esiintyisi kerran 100 vuodessa11.

Aikaderivaatta jää hieman pienemmäksi kuin artikkelissa Thomson et al. [2011] ekstra-
poloitu huippuarvo (6000 nT/min = 100 nT/s)12. Carrington-simulaatio poikkeaa kuitenkin

10Magneettikentän 1 sekunnin välein mitatuista arvoista keskiarvoistetaan ensin 10 ja 60 sekunnin aikasarjat,
minkä jälkeen näistä lasketaan aikaderivaatat.

11Tarkemmin ilmaistuna Kataokan tulos koskee revontulimyrskyn aikana esiintyvää magneettikentän horison-
taalikomponentin globaalia vaihteluväliä.

12Thomson et al. [2011] käyttää lähtökohtana mitattua magneettikenttää, jossa on mukana maahan indusoitu-
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Kuva 13. Suurimmat magneettikentän horisontaalikomponentin aikaderivaatan (|dH/dt|) arvot
Euroopan alueella aurinkotuulen shokin aiheuttaman äkillisen impulssin johdosta. Simuloidun datan
aika-askel on 1 sekunti. |dH/dt| on verrannollinen pisteiden pinta-alaan (suurin arvo 547 nT/s).
Kuva perustuu julkaisun Welling et al. (2021) dataan tapauksessa, jossa aurinkotuulen
magneettikenttä osoittaa etelään.

datapohjaisista ääriarvioista siinä mielessä, että se tuottaa huomattavan suuria aikaderi-
vaattoja Etelä-Euroopan leveyspiireille saakka. Thomson et al. [2011] puolestaan arvioivat
vastaavan alueen suurimpien derivaattojen olevan alle 2000 nT/min (kerran 200 vuodessa
esiintyvä arvo).

Carringtonin myrskyn aikana 1859 suurin osa tuolloin käytössä olleista magneettisista
mittalaitteista ei kyennyt havainnoimaan voimakkaimpia vaihteluita (poikkeuksena Intian
Colaba). Rooman observatoriosta kuitenkin raportoitiin noin 3000 nT:n vaihtelu, joka sopii
hyvin yhteen simulaatiotulosten kanssa (kuva 15). Ajallisesti se on sopusoinnussa Colaban
havaintojen kanssa, ja osuu ajanjaksoon, jolloin Englannissa Kew’n observatorion mag-
neettiset vaihtelut ylittivät magnetometrin toimintarajan [Blake et al., 2020]. Rooman 3000
nT:n vaihtelu on suunnilleen kolminkertainen verrattuna suurimpiin vuodesta 1989 alkaen
mitattuihin arvoihin vastaavilla magneettisilla leveysasteilla. Venäläisillä observatorioilla
mitattiin Carringtonin myrskyn kuluessa suurimmillaan 1000 nT vaihteluita ennen laittei-
den toimintarajojen ylitystä [Viljanen et al., 2014]. Näistä havainnoista voidaan kuitenkin
päätellä, että tapahtuma oli Keski-Euroopan leveysasteilla voimakkaampi kuin lokakuun

vien virtojen |dH/dt|-arvoja voimistava vaikutus. Se ei sisälly Blake et al. [2021a] simulaatioon (vrt. Juusola
et al., 2020).
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Kuva 14. Simuloidun magneettikentän pohjois- (X) ja itäkomponentin (Y ) aikaderivaatta
Carringtonin myrskyn alkuvaiheessa paikassa (52,3 N; −139,0 E). Kuva perustuu Blake et al.
[2021a]) julkaisemaan numeeriseen dataan, jossa aika-askel on yksi minuutti.

2003 Halloween-myrsky.
Blake et al. [2021a] arvioivat myös Carrington-myrskyn aikaista Dst-indeksin suuruutta.

Koska Dst lasketaan vain neljän observatorion havainnoista, sen arvo voi vaihdella huomat-
tavasti sen mukaan, miten myrskyn eri vaiheet sattuvat osumaan kuhunkin paikkaan. Tämä
huomioon ottaen simulaation antama Dst vaihtelee välillä −449 nT ... −1303 nT13. Pienin
(itseis)arvo on pienempi kuin maaliskuun 1989 myrskyn Dst (−589 nT). Vertailun vuoksi
mainittakoon, että teoreettisin perustein suurimmaksi mahdolliseksi Dst-arvoksi on esitetty
−2500 nT [Vasyliūnas, 2011].

Heinäkuussa 2012 havaittiin yksi kaikkien aikojen nopeimmista aurinkotuulista. Aurin-
gon massapurkauksen voimakkain osa ohitti Maan, mutta suoria mittauksia saatiin STEREO-
A-satelliitilla. Näiden perusteella simuloitiin täysosumatilanne (Ngwira et al., 2013). Mal-
linnuksen mukaan maanpinnan sähkökentät huippuarvot olisivat olleet hiukan suurempia

13Julkaisussa on erehdyksessä annettu myös nämä vaihteluvälit: −457 nT ... −1087 nT ja −431 nT ... −1191
nT; päätekstissä annetut arvot on varmistettu Sean Blakelta.
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Kuva 15. Simuloidun horisontaalisen magneettikentän ja sen aikaderivaatan suurimmat arvot
leveysasteen funktiona pohjoisella pallonpuoliskolla Carringtonin myrskyn alkuvaiheessa. Kuva
perustuu Blake et al. [2021a] julkaisemaan numeeriseen dataan, jossa aika-askel on yksi minuutti.
Alempaan kuvaan on merkitty punaisella pisteellä Ruotsin Lovössä 13.7.1982 minuuttidatasta
laskettu |dH/dt| (44,8 nT/s), joka on suurimpia tunnettuja derivaatta-arvoja.

kuin lokakuun 2003 magneettisen myrskyn aikana. Kenttä olisi saavuttanut huippunsa suun-
nilleen Tanskan leveysasteilla, josta se olisi nopeasti heikentynyt alempia leveysasteita kohti.
Tämä poikkeaa kuvan 15 tuloksesta [Blake et al., 2021a], jossa simulaatio ennustaa kes-
kileveysasteita myöten huomattavan voimakkaita dH/dt-arvoja, mistä seuraisi vastaavasti
samanlainen sähkökentän käyttäytyminen. Tämä tulos poikkeaa huomattavasti datapohjai-
sista arvioista (vrt. kuva 11), joissa dH/dt pienenee nopeasti (magneettisten) leveyspiirien
50–60 eteläpuolella eli Pohjoismaiden eteläpuolella.

Edellä esitettyjä simulaatiotuloksia arvioitaessa on otettava huomioon mahdolliset epä-
tarkkuudet. Aurinkotuulen parametrien aikakehitys on yksinkertaistettu. Lähiavaruuden
plasman käyttäytymistä näissä simulaatioissa kuvaava magnetohydrodynaaminen malli
karkeistaa todellista fysikaalista tilannetta. Maanpinnan magneettikenttä on laskettu simulaa-
tioiden tuottamista ionosfääri- ja magnetosfäärivirroista. Oikeat havainnot sisältävät myös
maaperään indusoituvien virtojen vaikutuksen, joka itse asiassa vahvistaa horisontaalikenttää
ja sen aikaderivaattaa entisestään (Juusola et al., 2020).
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5. Alustavia tuloksia äärimmäisten avaruussäämyrskyjen mallinnuksesta

5.1 Avaruusympäristön mallintamisesta

Avaruusympäristön mallintaminen on tärkeää, koska vain mallinnuksella saadaan kattava
samanaikainen kuva avaruuden eri osista ja voidaan ennustaa avaruuden tilaa eteenpäin
ajassa. Mallinnus perustuu avaruudessa olevan aineen eli plasman käyttäytymiseen. Malli-
työkalut voidaan jakaa kolmeen tarkkuuteen sen mukaan, miten suuria alueita mallinnetaan:
suuren skaalan malli, joka ei kuvaa keskiskaalojen ja pienten skaalojen fysiikkaa; keskis-
kaalojen malli, ja pienten skaalojen malli. Kuva 16 esittelee kahta mallityyppiä, joilla on
mahdollista mallintaa laajoja alueita samanaikaisesti. Suuren skaalan malli perustuu niin
kutsuttuun magnetohydrodynamiikkaan (MHD), ja se kuvaa avaruuden tilaa suhteellisen
hyvin, kun tarvitaan suurpiirteistä kuvausta esimerkiksi magnetosfäärin erityyppisten osa-
alueiden sijainnista [Palmroth et al., 2003]. Keskiskaalojen eli ioniskaalojen mallit tuottavat
huomattavasti tarkemman kuvan avaruusympäristöstä [Palmroth et al., 2018]. Superkonei-
den avulla niitä on jo ulotettu kattamaan koko avaruuden ympäristö, vaikkakaan niitä ei
voi vielä laskea yhtä nopeasti kuin MHD-malleja. Pienimmän eli elektroniskaalan mallit
(esim. Daughton et al. [2011]) vaativat niin paljon laskentatehoa, että niitä ei ole mahdollista
käyttää laajassa mittakaavassa, vaan ne soveltuvat paikallisten ilmiöiden kuvaamiseen.

Kuva 16. Erilaisia mallinnusmenetelmiä. Vasemmalla on kuva magnetosfääristä mallinnettuna
MHD-simulaatiolla. Kuvattuna on plasman tiheys. Aurinkotuuli virtaa vasemmalta, ja maapallon
magneettikenttä muodostaa virtausesteen, mistä syystä plasma pakkautuu planeetan eteen ja
muodostaa keulashokin. Oikealla on samasta tilanteesta ioniskaalan Vlasiator-mallinnus.
Yksityiskohtia nähdään huomattavasti enemmän, sillä Vlasiatorissa ei tehdä yksinkertaistuksia
plasman lämpötilan kuvaamisessa. Keskellä ylhäällä on esimerkkimittaus plasman lämpötilasta;
tässä jakaumassa nähdään kaksi populaatiota, joilla molemmilla on oma lämpötilansa. Oikeassa
pikkukuvassa on molemmat populaatiot Vlasiatorissa. Alimpana nähdään yksinkertaistus MHD:ssä:
MHD olettaa kaikki hiukkasjakaumat normaalijakautuneiksi, ja lämpötila annetaan
normaalijakauman leveytenä. Lopputuloksena suuri osa sähkömagneettisiin kenttiin liittyvistä
dynaamisista ilmiöistä jää kuvaamatta.
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Vaikka MHD-mallit tuottavat suunnilleen oikean kuvan magnetosfäärin koosta, ionosfää-
rin virtajärjestelmien kohdalla niiden kyky tuottaa mittausten mukaisia tuloksia on heikko
[Juusola et al., 2014]. Tämä on vakava puute, sillä nämä virtajärjestelmät ovat keskiössä
mm. GI-virtojen laskennassa. Heikkous johtuu siitä, että MHD olettaa plasmalla olevan vain
yhden lämpötilan kussakin avaruuden paikassa, kun todellisuudessa plasmalla voi olla useita
eri lämpötiloja (ks. kuva 16). Ioni- ja elektroniskaalan malleissa tätä ongelmaa ei ole, ja
siksi ioniskaalan mallit tuottavatkin huomattavasti todenmukaisemman kuvan esimerkik-
si yläilmakehän virtajärjestelmistä. Näin ollen, jotta esimerkiksi GI-virtoja voisi tarkasti
mallintaa, tarvitaan siis joko koko avaruuden kattava ioniskaalan malli kuten Vlasiator, tai
erillinen tapa käsitellä useampia eri lämpötiloja. Jälkimmäistä ratkaisutapaa soveltaen moni
malliryhmä on ryhtynyt kytkemään suuren skaalan MHD-malleja muihin malleihin, jolloin
periaatteessa voidaan ainakin jossain määrin välttää MHD:n heikkoudet (esim Tóth et al.
[2005]). Tällä tavalla kohennettuja malleja voidaan nykyisin käyttää myös erittäin suurien
geomagneettisten myrskyjen tutkimiseen [Blake et al., 2021b, Welling et al., 2021].

5.2 Magneettiset myrskyt MHD-simulaatioissa

Blake et al. [2021b] määrittivät maanpinnan magneettikentän MHD-simulaatiolla käyttäen
syötteenä muutamaa todellista aurinkotuulitapahtumaa sekä kahdesta tapahtumasta skaa-
lattuja voimakkaampia avaruusmyrskyjä. Seuraavaksi tarkastellaan näistä simulaatioista
määritettyä magneettisen myrskyn voimakkuutta kuvaavaa Dst-indeksiä ja revontulialueen
laajuutta.

5.2.1 Aurinkotuuli ja Dst-indeksi

Tässä käsitellään lähemmin 20.11.2003 tapahtunutta magneettista myrskyä, jonka aikana mi-
tatut aurinkotuulen parametrit ovat Blake et al. [2021b] simulaation syötteenä. Perustilanne
vastaa alkuperäistä aurinkotuulta. Sen lisäksi on muodostettu kuusi kuvitteellista tapahtumaa
skaalaamalla aurinkotuulen parametreja suuremmiksi pysyen silti realistisissa rajoissa.

Kuva 17 esittää Dst:n muuttumisen kolmen aurinkotuuliparametrin mukaan. Suurin
simuloitu Dst:n arvo on -1142 nT, joka sopii hyvin yhteen vuoden 1859 Carringtonin myrs-
kystä esitettyjen arvioiden kanssa. Tulokset näyttävät viittaavan siihen, että Dst-indeksin
kasvu hidastuu aurinkotuulen parametrien kasvaessa, eli indeksillä voisi olla yläraja. Tämä
puolestaan rajoittaisi maanpinnan magneettikentän vaihteluiden suuruutta. Tässä simulaatio-
sarjassa mallinnetun myrskyn voimakkuutta on säädelty skaalaamalla kaikkia kolmea aurin-
kotuulen parametria yhtä aikaa. Myös todellisessa äärimmäisen voimakkaassa myrskyssä
kaikki aurinkotuulen parametrit olisivat todennäköisesti suurempia kuin viime vuosikym-
meninä mitatuissa myrskyissä, joten lähestymistapa on realistinen. Koska eri parametrien
vaikutusta ei ole simuloitu yksitellen, tästä simulaatiosarjasta ei voi päätellä, missä määrin
kukin parametreista erikseen säätelee myrskyn voimakkuutta; muun geomagneettisia myrs-
kyjä koskevan tutkimustiedon perusteella on kuitenkin syytä olettaa, että magneettikentän
eteläkomponentin vaikutus on merkittävin.
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Kuva 17. Normitetun Dst-indeksin riippuvuus kolmesta normitetusta aurinkotuuliparametrista:
magneettikentän eteläkomponentti (−Bz), nopeus (vx) ja hiukkastiheys (n). Kunkin paneelin
vasemmassa ylälaidassa on annettu parametrin vertailuarvo. Kuvassa on otettu huomioon kunkin
parametrin suurin simulaatiossa käytetty arvo. Kukin parametrikolmikko järjestyksessä vasemmalta
lukien vastaa yhtä tapahtumaa eli kaikkiaan kyseessä on seitsemän eri tapausta. Datalähteenä on
magneettista myrskyä 20.11.2003 koskeva simulaatio [Blake et al., 2021b, Table 1].
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Kuvan 17 esimerkissä on oleellisesti simuloitu vain yksittäistä tapahtumaa aurinko-
tuulen voimakkuutta skaalaten, joten johtopäätösten varmistaminen vaatisi huomattavasti
useamman ja vaihtelevamman aurinkotuulitapahtumien joukon tarkastelua. Mallinnuksen
ja laskentatehon kehittyessä on odotettavissa tarkempia tuloksia, mihin viittaa esimerkiksi
vertailu aiempaan Carrington-simulaatioon [Ngwira et al., 2014]. Siinä pystyttiin tuotta-
maan matalille leveysasteille maanpinnan magneettikenttään vaihteluita, jotka vastaavat
suuruudeltaan Carrington-myrskyn aikana Intiassa mitattuja arvoja. Muutamat aurinkotuulen
parametrien huippuarvot olivat kuitenkin ilmeisesti epärealistisen suuria (magneettikentän
eteläkomponentti yli 200 nT ja tiheys 400 hiukkasta/cm3; vrt. selvästi pienemmät arvot
kuvassa 17). Uusimmassa Carrington-simulaatiossa [Blake et al., 2021a] aurinkotuulen
parametrit ovat selvästi pienempiä, mutta maanpinnan mallinnettu magneettikenttä Intiassa
vastaa silti alkuperäisiä havaintoja (ks. tämän raportin luku 4.4).

5.2.2 Revontuliovaalin koon arvioinnista

Magneettisen myrskyn voimakkuutta voidaan luonnehtia myös revontuliovaalin koolla.
Suoraviivaisin menetelmä ovaalin koon määrittämiseksi perustuu näköhavaintoihin, jot-
ka mahdollistavat myös hyvin vanhojen historiallisten lähteiden hyödyntämisen. Niiden
tulkinnassa on kuitenkin otettava huomioon revontulien tarkan paikan määrittämiseen liit-
tyvät vaikeudet, etenkin kun käytössä on vain asiaan perehtymättömien havainnoitsijoiden
antamaa tietoa.

Koska matalille leveysasteille tyypilliset punaiset revontulet syntyvät yleensä 250-400
km korkeudessa, ne ovat havaittavissa kauempaa kuin n. 100 km korkeudella esiintyvät
vihreät revontulet. Lisäksi myös revontulten kirkkaus ja ilmakehän olosuhteet vaikuttavat
havaittavuuteen. Pohjoisella pallonpuoliskolla matalien leveysasteiden havaintoja arvioitaes-
sa on siis otettava huomioon, että näkyvien revontulien eteläreuna on voinut sijaita useita
asteita havaintopaikkaa pohjoisempana. Tarkempia havaintoja ovaalin koosta saadaan satel-
liiteista kuvaamalla eri aallonpituuksilla tai mittaamalla revontuliin liittyviä hiukkasvoita tai
sähkövirtoja. Tällaista aineistoa on kuitenkin saatavilla vain muutamalta viimeisimmältä
vuosikymmeneltä.

Maanpinnan magneettikenttämittauksia on jo lähes 200 vuoden ajalta, joten ne katta-
vat suuren määrän erilaisia aktiivisuustilanteita. Magneettikentän vaihteluiden liittäminen
revontuliovaalin laajuuteen vaatii empiiristen mallien soveltamista. Tässä yhteydessä on
luontevaa käyttää geomagneettisia leveysasteita14, koska Maan magneettikentän muoto oh-
jaa revontulia aiheuttavien hiukkasten liikettä siten, että ne satavat ionosfääriin magneettisia
napoja ympäröivien rengasmaisten vyöhykkeiden (ovaalien) alueille. Geomagneettisia koor-
dinaatistoja käyttäen voidaan tarkastella myös pitkiä ajanjaksoja, joiden kuluessa Maan
magneettiset navat ovat siirtyneet merkittävästi.

Magneettisesti rauhallisena aikana revontuliovaali sijaitsee maapallon yöpuolella suun-

14Erilaisia (geo)magneettisia koordinaatistoja on suuri määrä. Koska kaikissa julkaisuissa ei välttämättä ole
aivan täsmällisesti määritelty käytettyä koordinaatistoa, koordinaattitiedoissa voi olla ristiriitaisuuksia, jotka
kuitenkin ovat tyypillisesti alle asteen suuruisia.
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nilleen magneettisten leveysasteiden 65 ja 75 välissä, ja päiväpuolella kapeampana vyöhyk-
keenä leveyspiirin 75 lähellä [Xiong et al., 2014]. Aktiivisuuden kasvaessa ovaalin eteläreuna
saavuttaa vähitellen leveyspiirin 60, joka Suomen oloissa tarkoittaa Keski-Suomea. Empiiris-
ten ovaalimallien tarkkuus heikkenee magneettisen aktiivisuuden edelleen noustessa, koska
voimakkaista tapahtumista on niukasti nykyaikaisia mittauksia. Äärimmäisistä tilanteista
saadaan parhaiten tietoa vanhoista silminnäkijähavainnoista ja simulaatioista.

Carrington-myrskyn 2.–3.9.1859 aikana revontulia ilmoitettiin nähdyksi eteläisimmil-
lään magneettisella leveysasteella 18 [Green and Boardsen, 2006, Fig. 3]. Tulkinnalliseksi
jää, oliko revontulten eteläraja 18 astetta vai (todennäköisesti) pohjoisempi. Joka tapauksessa
kyseessä oli täysin poikkeuksellinen tapahtuma myös revontulialueen laajuuden suhteen.

Toukokuun 1921 voimakkaan magneettisen myrskyn aikana pohjoisella pallonpuolis-
kolla revontulihavaintoja ilmoitettiin eteläisimmillään magneettiselta leveysasteelta 30 [Sil-
verman and Cliver, 2001]. Eteläisellä pallonpuoliskolla Samoalla Apian observatoriolla
(magneettinen leveysaste 13) ilmoitettiin puolestaan havaituksi etelätaivaalla aina 22 asteen
korkeudelle asti yltäviä punaisia revontulia. Koska tämä poikkeaa huomattavasti pohjoisen
pallonpuoliskon havainnoista, Silverman and Cliver [2001] suhtautuvat siihen hieman va-
rauksellisesti: “This report by professional observers appears to be credible, based on the
aurora description and timing, but is puzzling because of the discrepancy with the lowest
latitude of observation in the northern hemisphere and the great implied auroral height”.
Toisaalta Hapgood [2019] tuntuu pitävän havaintoa jokseenkin varmana: “these observations
are curious given the low magnetic latitude of Apia, but very credible given the professional
background of the observers at Apia”. Mikäli Samoan havainto on varma, se viittaa jopa
laajempaan revontulialueeseen kuin vuoden 1859 myrskyn aikana.

5.2.3 Ovaalin dynamiikka magneettisten myrskyjen aikana

Blake et al. [2021b] käyttivät 25 vuoden ajalta (1991–2016) magneettista dataa pohjoiselta
pallonpuoliskolta ja arvioivat yksinkertaistetulla menetelmällä indusoituneen sähkökentän
voimakkutta ja paikkajakaumaa maanpinnalla. Kullekin päivälle määriteltiin revontulialueen
eteläreunaksi kohta, jossa sähkökentän derivaatta leveysasteen suhteen oli suurimmillaan.
Tämä antaa arvion ovaalin suurimmasta laajuudesta kunakin päivänä. Sijainti parametrisoi-
tiin Dst-indeksin suhteen. Tulokset pitää käsittää viitteellisiksi, koska niitä ei verrata suoriin
revontulihavaintoihin. Ne antavat kuitenkin käsityksen siitä, miten revontulialue ja siihen
liittyvät voimakkaat magneettikentän vaihtelut siirtyvät kohti päiväntasaajaa avaruussään
aktiivisuuden kasvaessa.

Carrington-luokan myrskyjä ei tapahtunut vuosina 1991–2016, joten äärimmäisten
tilanteiden tarkasteluun tarvitaan simulaatioita, joissa syötteenä on aurinkotuuli ja yhtenä
lopputuloksena maanpinnan magneettikenttä. Blake et al. [2021b] simuloivat seitsemän
tapahtumaa mitattua aurinkotuulta käyttäen. Lisäksi he skaalasivat kahden tapahtuman
aurinkotuuliparametreja voimakkaammaksi ja tuottivat 8 muuta simulaatiota (osaa käsiteltiin
jo luvussa 5.2.1). Näistä 15 tapahtumasta saatu magneettikenttä analysoitiin edellä kerrotulla
tavalla, jolloin saatiin arvio revontuliovaalin eteläreunalle. Periaatteessa tulokset antavat
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Kuva 18. Pohjoisen pallonpuoliskon revontuliovaalin eteläreuna magneettisen Dst-indeksin
funktiona [Blake et al., 2021b, Fig. 8, muokattu]. Siniset pisteet vastaavat suoraan datasta
(1991-2016) saatuja tuloksia ja punaiset vinoneliöt ovat simulaatioihin perustuvia arvoja. Pystyviivat
kuvaavat arvioituja virherajoja.

eteläisimmäksi revontuliovaalin sijainniksi 33.8 astetta pohjoista leveyttä (kuva 18), kun Dst
kasvaa mielivaltaisen suureksi.

Kuvan 18 perusteella simulaatiotulokset sopivat hyvin yhteen suoraan magneettikenttä-
dataan perustuvien arvioiden kanssa, kun Dst >−600 nT. Tätä voimakkaampia tapahtumia
voidaan verrata havaintoihin vain epäsuorasti. Carrington-myrskyn 1859 aikana Dst-indeksin
on yleisesti arvioitu olleen noin −1000 nT. Kuten aiemmin on mainittu, revontulia nähtiin
eteläisimmillään leveysasteelta 18, mutta varsinainen revontulialue lienee sijainnut selvästi
pohjoisempana. Vuoden 1859 havaintojen vertaaminen nykypäivän tilanteeseen ei ole suo-
raviivaista, koska magneettisen pohjoisnavan paikka on vuosien kuluessa muuttunut mer-
kittävästi. Lisäksi Blake et al. [2021b] joutuivat numeerisista syistä tekemään simulaatioissa
yksinkertaistuksia. Nämä epävarmuudet huomioiden simulaatiomallinnus näyttää kuitenkin
toimivan varsin uskottavasti koskien myös luvussa 5.2.1 esitettyjä tuloksia.

Revontulialueen ulottuminen suunnilleen magneettisille leveysasteille 40–45 tarkoittaisi
käytännössä sitä, että koko Eurooppa olisi aktiivisen revontulivyöhykkeen alla. Tästä ei voi
suoraan päätellä, kuinka voimakkaita ja nopeita magneettikentän vaihtelut olisivat. Alku-
peräisen Carrington-myrskyn simulointi [Blake et al., 2021a] kuitenkin viittaa huomattavasti
suurempiin arvoihin kuin nykyteknologian aikana on havaittu (ks. tämän raportin luku 4.4).
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5.3 Ioniskaalan simulaatiotuloksia

5.3.1 Vlasiator-simulaatiot

Vlasiator-simulaatiota on kehitetty Ilmatieteen laitoksella ja Helsingin yliopistossa yli 10
vuotta, ja se on maailman ainoa avaruuden mallinnustyökalu, joka ulottuu koko lähiavaruu-
teen (eli on ns. globaali) ja ottaa tarkasti huomioon ionien vaikutuksen fysiikkaan (ks. myös
kappale 5.1). Mallinnushaaste on erittäin suuri, sillä ionien dynamiikka ja kolmiulottei-
nen mallinnus koko lähiavaruudessa vaativat sekä laajan simulaatiotilavuuden (miljoonan
kilometrin luokkaa kaikissa kolmessa ulottuvuudessa) että tarkan laskentaresoluution ko-
ko tilavuudessa. Laskenta suoritetaan hilakopeissa, joilla simulaatiotilavuus täytetään, ja
mitä tarkempi resoluutio valitaan, sitä enemmän hilakoppeja mahtuu tilavuuteen. Ionien
huomioimiseksi jokaisessa paikka-avaruuden hilakopissa on lisäksi kolmiulotteinen no-
peusavaruus, jossa mallinnetaan ionien lämpötilajakaumaa (ks. kuvassa 16 oikeanpuoleinen
pikkukuva keskellä). Yhteensä paikka- ja nopeusavaruuden hilakoppeja kertyy helposti 1012

kappaletta. Koska yhden hilakopin päivittäminen täytyy usein tehdä millisekuntien aikas-
kaalassa, puolenkin tunnin mittaisen ajon aikana aika-askeleita kertyy noin 105 kappaletta.
Jotta Vlasiatoria on ylipäätään mahdollista suorittaa missään superkoneessa, on jatkuvas-
ti parannettava algoritmeja sekä erityisesti rinnakkaislaskentaa, jolla voidaan tehokkaasti
käyttää superkoneen eri osia samanaikaisesti. Vlasiator onkin maailman tehokkaimpia ns.
HPC-koodeja (engl. high performance computing), ja siksi se huomioidaan Euroopan tasolla
superkoneiden laskenta-aikaa jaettaessa.

Laskennalliset haasteet vievät kolmiulotteisen paikka-avaruuden mallintamisen ns. pre-
exaskaalaan (vajaat 1018 laskentaoperaatiota sekunnissa), eli niitä ei ole mahdollista suorittaa
kuin maailman suurimmissa superkoneissa. Vuonna 2021 Vlasiator-ryhmä sai laskenta-aikaa
tämän kokoluokan koneessa Saksassa, ja tuloksena oli maailman ensimmäiset kuusiulottei-
set ajot, jotka mallinsivat koko lähiavaruutta kolmiulotteisesti siten, että jokaisen paikka-
avaruuden hilakopin sisällä mallinnettiin vielä kolmiulotteista ionien jakaumaa. Suomeen
saatiin yksi maailman suurimmista superkoneista vuonna 2021, ja Vlasiator-ryhmä käytti
pilottina myös tätä Kajaanissa sijaitsevaa LUMI-konetta. Koska laskentakapasiteetin tarve
on niin suuri, ja tätä projektia varten tarvittiin useita ajoja erilaisilla aurinkotuulisyötteillä,
helpotettiin haastetta pitäytymällä enimmäkseen vain kahdessa paikka-avaruuden ulottu-
vuudessa, jolloin laskentahaaste on petaskaalassa (1015 laskentaoperaatiota sekunnissa)
Tällaiset 2-ulotteiset (2D) ajot ovat olleet Vlasiator-ryhmän pääasiallisia tutkimuskohteita
vuosina 2014–2021 (ks. esim. Palmroth et al. [2018]), ja ne ovat yllättävän monikäyttöisiä.
LUMI-pilottikäytössä ajettiin lisäksi muutama tätä projektia varten räätälöity kolmiulottei-
nen (3D) ajo. Testiajot pienemmällä resoluutiolla tehtiin Helsingin yliopiston 10-noodisella
keskikokoisella supertietokoneella.

5.3.2 Aurinkotuulisyötteet ja dipolikentän mallintaminen 2D-ajoissa

Tätä tutkimusta varten suoritettiin kolme Vlasiator-simulaatioajoa eri aurinkotuulipara-
metreillä, jotta voitiin tutkia miten magnetopaussin paikka, protonisadannan energiavuo,
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Kuva 19. Kaavio 3D-dipolin ja viivadipolin magneettikenttien eroavaisuudesta. Merkityt käyrät
kuvaavat pintoja, joilla kenttien magneettiset paineet ovat 0.5, 1, ja 4 nanopascalia.

ja magneettikentän suuntaiset sähkövirrat riippuvat aurinkotuuliolosuhteista. Seuraavassa
esitetään tuloksia sekä 2D- että 3D-ajoista. 2D-ajoissa Maan magneettikenttä on mallin-
nettu kaksiulotteisesti viivadipolin avulla. Kuva 19 esittää plasman magneettisen paineen
käyttäytymistä viivadipolilla mallinnettuna verrattuna 3D-dipoliin. 2D-ajot kuvaavat vain
keskipäivä–keskiyö-meridiaanin tasoa eivätkä kerro ilta–aamu-meridiaanin tason fysiikasta.
Näistä ajoista saadaan kuitenkin alustavat arviot magnetopaussin sijainnille magnetosfäärin
päiväpuolella, protonisadannan energiavuolle ja magneettikentän suuntaisille sähkövirroille
keskipäivä–keskiyö-meridiaanilla.

Koska 3D-ajoa ei ollut mahdollista tehdä kaikilla eri aurinkotuulen syötteillä, kehitettiin
lisäksi analyyttinen teoria sille, miten 2-ulotteisten ajojen tulokset magnetopaussista voisivat
skaalautua kolmeen ulottuvuuteen. Tämä tehtiin asettamalla viivadipoli ja kolmiulotteinen
dipoli painetasapainoon ja arvioimalla tuloksia näin saadulla analyyttisella lausekkeella.
Näin ollen magnetopaussiin liittyvissä tuloksissa annetaan kolme arvoa: yksi viivadipolista,
yksi kolmiulotteisesta dipolista ja yksi perustuen analyyttisesti arvioituun viivadipolin
arvoon kolmessa ulottuvuudessa.

2D-ajojen aurinkotuuliparametrit löytyvät taulukosta 6. Aurinkotuulen magneettikentän
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Ajo Olosuhteet nsw [1/cm3] vsw [km/s] Bz [nT] Pdyn,sw [nPa]
BGD Normaalit 3,3 600 -10 1,99
BGF Kohtalainen myrsky 7 1000 -20 11,71
BGG Voimakas myrsky 20 1500 -30 75,27

Taulukko 6. Vlasiator 2D-ajojen aurinkotuuliparametrit: Tiheys nsw, nopeus vsw, magneettikentän
z-komponentti Bz, sekä tiheydestä ja nopeudesta laskettu dynaaminen paine Pdyn,sw. Näiden
parametrien lisäksi kaikissa ajoissa aurinkotuulen lämpötila on 0,5 MK.

Kuva 20. GSE-koordinaatisto.

eteläkomponentille, nopeudelle ja tiheydelle käytettiin havaintoihin pohjautuvia arvoja (vrt.
taulukko 1), jotka edustavat voimakasta aktiivisuutta, mutta ovat kuitenkin maltillisempia
kuin ylläkuvatuissa, äärimmäisiä myrskyjä kuvaavissa MHD-simulaatioissa.

5.3.3 Tulokset: magnetopaussin paikka, protonisadanta ja kentänsuuntaiset virrat

Ajot suoritettiin GSE-koordinaatiston (kts. kuva 20) XZ-tasossa, eli keskipäivä–keskiyö-
meridiaanin tasossa. Jokaiselle ajolle laskettiin päiväpuolen magnetopaussin etäisyys Maan
keskipisteestä etsimällä GSE-koordinaatiston positiiviselta X-akselilta etäisin piste, jon-
ka läpi kulkeva magneettinen kenttäviiva sulkeutuu Maahan. 2D-ajojen magnetopaussin
etäisyydet aurinkotuulen dynaamisen paineen funktiona on piirretty kuvaan 21. Analyyttistä
lauseketta käyttäen arvioimme näiden etäisyyksien perusteella myös, mikä magnetopaussin
etäisyys voisi olla kyseisillä aurinkotuuliparametreillä maan magneettikentän ollessa viivadi-
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Kuva 21. Magnetopaussin etäisyys maan keskipisteestä GSE-koordinaatiston X-akselia pitkin
kolmelle 2D-ajolle sekä kahdelle 3D-ajolle. Arvio magnetopaussin etäisyydelle 3D-dipolikentässä
2D-ajoille on myös laskettu. Joidenkin satelliittien kiertoratojen etäisyys Maan keskipisteestä on
myös piirretty.

polikentän sijaan oikea 3D-dipolikenttä. Tämän lisäksi kuvaan on piirretty magnetopaussin
etäisyys kahdessa Vlasiatorin 3D-ajossa. Kuvaan on myös piirretty punaisin katkoviivoin
joidenkin satelliittien kiertoratojen etäisyydet Maan keskipisteestä.

Kentänsuuntaisen virrantiheyden ja protonisadannan energiavuon arvioimista varten
määrittelimme 60 pistettä tasaisin välein maansäteisellä kaarella, joka kulkee päiväpuolen
magneettiselta leveyspiiriltä 60 N keskipäivä–keskiyö-meridiaania pitkin pohjoisnavan
yli yöpuolen magneettiselle leveyspiirille 60 N (kts. kuva 20). Magneettisia kenttäviivoja
ulos-päin seuraamalla jokaiselle pisteelle löydettiin simulaatiosolu, jonka plasman ja mag-
neettikentän ominaisuuksista laskettiin kentänsuuntainen virrantiheys ja protonisadannan
energiavuo energiahaarukasta 100 eV – 100 keV. Laskuissa oletetaan 5◦ vuotokartio (eli
ionosfääriin tulevan sadannan oletetaan johtuvan niistä protoneista, joiden nopeuden suunta
poikkeaa vähemmän kuin 5◦ taustamagneettikentän suunnasta). Lopulta arvioitiin, minkä
suuruisia virrantiheys ja energiavuo voisivat olla ionosfäärissä tai Maan pinnalla. Jokaisen
2D-ajon suurin virrantiheys on piirretty ajon aurinkotuulen dynaamisen paineen funktiona
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Kuva 22. Vlasiator 2D -ajojen suurimmat kentänsuuntaiset virrantiheydet ajojen aurinkotuulen
dynaamisen paineen funktiona.

kuvassa 22. Jokaisen 2D-ajon suurin protonisadannan energiavuo on piirretty ajon aurinko-
tuulen dynaamisen paineen funktiona kuvassa 23.

5.3.4 Tulosten tulkintaa

Kuvasta 21 voidaan tehdä joitakin johtopäätöksiä avaruusmyrskyjen mahdollisista vaiku-
tuksista Maata kiertäviin satelliitteihin. Jo kohtalaisessa myrskyssä magnetopaussin paikka
siirtyy geostationaarisen radan alapuolelle, eli GEO-satelliittien radat joutuvat osittain mag-
netosfäärin ulkopuolelle, jopa lievimmän arvion (eli 3D-ajon) mukaan. Tällöin satelliitit
menettävät magnetosfäärin tarjoaman suojan Auringon purkauksia vastaan. Satelliittien
teknologia altistuu Auringosta tuleville suurienergisille hiukkasille ja suurille hiukkasvoille.
Voimakkaan myrskyn tapauksessa sekä viivadipoli että siitä johdettu 3D-arvio ennustavat
monien eri navigaatiosatelliittien joutumista magnetosfäärin ulkopuolelle.

Kuvan 22 mukaan suurin magneettikentän suuntainen virrantiheys kasvaa eksponen-
tiaalisesti aurinkotuulen dynaamisen paineen funktiona. Kentänsuuntaisen virrantiheyden
kasvaessa myös ionosfäärin sähkövirrat voimistuvat, minkä seurauksena GI-virtojen aiheut-

51



0 10 20 30 40 50 60 70

Aurinkotuulen dynaaminen paine [nPa]

0

1

2

3

4

5

6

S
u

u
ri

n
p

ro
to

n
is

ad
an

n
an

en
er

gi
av

u
o

[k
e
V

cm
−

2
s−

1
sr
−

1
] ×1010

Kuva 23. Vlasiator 2D -ajojen suurimmat protonisadannan energiavuot ajojen aurinkotuulen
dynaamisen paineen funktiona.
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tamien vahinkojen riski kasvaa.
Kuvan 23 mukaan suurin protonisadannan energiavuo kasvaa voimakkaasti aurinkotuu-

len dynaamisen paineen funktiona normaaleista olosuhteista kohtalaiseen myrskyyn asti,
mutta voimakkaan myrskyn kohdalla energiavuo näyttää saturoituvan. Jos simuloidun proto-
nisadannan voidaan olettaa kuvaavan laajemmin varattujen hiukkasten sadantaa ionosfääriin,
niin tulokset viittaisivat siihen, että myös ionosfäärihäiriöiden voimakkuus radioaaltoja
hyödyntävässä kommunikaatiossa ja navigaatiossa saturoituisi äärimmäisten myrskyjen
yhteydessä.

5.4 Ääriarvojen tilastollista arviointia: Elektronivuot geostationaarisilla radoilla

Kuten kappaleessa 5.1 todettiin, magnetosfäärin elektronien fysiikkaa ei voida globaalisti si-
muloida nykyisin käytössä olevilla laskentaresursseilla. Elektronien vuoarviot äärimmäisten
voimakkaiden myrskyjen aikana ovat kuitenkin tarpeellisia satelliittianomaloiden arvioinnis-
sa (vrt. kuva 6). Samaan tapaan kuin kappaleessa 4.1 arvioitiin Dst-indeksin voimakkuutta
kerran 150 vuodessa tapahtuvalle, erityisen voimakkaalle myrskylle tavallisten myrsky-
jen Dst-datan avulla, voidaan myös arvioida elektronien energiavoita ääritapauksissa. Sa-
telliittihavaintojen aikasarjat eivät ole yhtä pitkiä kuin magneettikenttämittausten, mutta
elektronien vuomittauksia on saatavilla geostationaarisilta radoilta jo 1990-luvulta lähtien.
Ääriarvojen tilastollisen esiintymistodennäköisyyden arviointiin käytetään nk. ääriarvoteo-
riaa (EVT, engl. Extreme Value Theories), jota on hyödynnetty myös elektronivoiden analy-
soinnissa. NOAA:n GOES-satelliittien datasta on johdettu yli 2 MeV:n elektronien voiden
päiväkeskiarvoille arvioita kerran kymmenessä, viidessäkymmenessä ja sadassa vuodessa
tapahtuville myrskyille [Meredith et al., 2015]. Nämä arviot (noin 2–5 · 105 pfu) ovat ker-
taluokkaa suurempia kuin tunnetuimpien satelliittianomalioiden (Anik, Galaxy, SkyTerra)
yhteydessä mitatut vuot (vrt. taulukko 4).

Vlasiator-ajojen ohella Helsingin yliopiston laskennallisen fysiikan tutkimusryhmä sovel-
si ääriarvoteoriaa geostationaarisilla radoilla operoitujen LANL-satelliittien (Los Alamos Na-
tional Laboratory) mittauksiin [Choi et al., 2011] vuosilta 1991-2004 Carrington-tyyppisen
– eli noin kerran 150 vuodessa esiintyvän – myrskyn elektronivoiden arvioimiseksi. Saa-
tujen tulosten perusteella yli 130 keV:n elektronien vuot olisivat noin 3 · 1010 pfu, mikä
on 1–3 kertaluokkaa suurempi kuin havainnot Halloween-myrskyn aikana. Korkeammilla
energiatasoilla (> 1,2 MeV) vuot ovat pienempiä, 3 · 106 pfu, mutta silti vielä kertaluokkaa
suurempia kuin vastaavat Halloween-myrskyn arvot.
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6. Yhteiskunnallisten riskien arviointia

6.1 Verrokkimaiden kansallisia riskiarvioita

Suomen ja Ruotsin kansallisissa riskiarvioissa avaruussää otetaan huomioon sähköhäiriöiden
sekä tietoliikennehäiriöiden yhteydessä, mutta sitä ei ole nostettu erikseen käsiteltäväksi
riskiksi. Tässä osiossa tarkastelluissa verrokkimaissa, Norjassa, Tanskassa, Yhdistyneessä
kuningaskunnassa sekä Yhdysvalloissa avaruussää on kuitenkin huomioitu tarkemmalla
tasolla kansallisissa riskiarvioissa sekä jopa strategiatyössä ja lainsäädännössä.

6.1.1 Norja

Norjan riskiarviossa avaruussää on nostettu erilliseksi osiokseen. Arviossa korostuu kuiten-
kin epävarmuus avaruussään aiheuttamasta riskistä modernille yhteiskunnalle. Seurausten
ketjuuntuvuus vaikeuttaa vaikutusten luotettavaa arviointia.

Riskin todennäköisyydeksi on asetettu 1 prosentti vuodessa ja seurausten on arvioitu
vaikuttavan lähinnä satelliittien ja sähköverkon toimintaan kohtalaisesti. Avaruussään vaiku-
tusten on arvioitu kestävän viikon, joten sen vaikutukset yhteiskunnan toimintaan eivät ole
kriittisellä tasolla. Suoria henkilövahinkoja ei odoteta, mutta avaruussäästä johtuvat kriitti-
sen infrastruktuurin häiriöt voivat hankaloittaa yhteiskunnan toimintoja kuten pelastusta ja
ensihoitoa.

Vaikka Norjan kriittisen infrastruktuurin oletetaan välttyvän vakavilta vahingoilta, sähkö-
infrastruktuurin ja Norjan hallinnoimien satelliittien vaurioiden kustannukset voivat olla
0,5–5 miljardia Norjan kruunua eli 50–500 miljoonaa euroa. Ulkopuolisten satelliittien rik-
koutumisen on arvioitu maksavan miljardeja kruunuja. Alueellisten sähkökatkojen johdosta
0,5–2 miljardin kruunun arvosta tuotantoa ja palveluita jää toteutumatta. Muuten menetetyn
työn ja muiden seurausten arvoa ei ole tarkemmin arvioitu.

Avaruussään kuitenkin arvioidaan vaikuttavan kohtalaisella tasolla ihmisten elämään,
koska vaikutusmekanismit eivät ole yhteiskunnallisesti tuttuja. Erityisesti vaikutuksista
voivat kärsiä ne toiminnot ja ihmisryhmät, jotka ovat riippuvaisia kriittisen infrastruktuurin
toiminnasta.

Raportin mukaan Norjasta puuttuu kansallinen varoituskanava, jonka kautta kriittiset
toimijat voivat saada tiedon mahdollisesta avaruusmyrskystä, vaikka Norjan avaruussääkes-
kus (Norwegian Centre for Space Weather) on perustettu jo viisi vuotta ennen riskiarvion
julkaisua. Arviossa on myös optimistisesti kirjoitettu, että tieto avaruusmyrskystä saadaan 18–
72 tuntia ennen ja tarkennettua tietoa saadaan tunti–pari ennen varsinaisen geomagneettisen
myrskyn alkamista. Voimakkaissa myrskyissä, joihin yhteiskunnan on syytä varautua, nämä
aikamääreet eivät pidä paikkaansa. Realistisemmat teoreettiset lukemat ovat alle 18 tuntia
ensimmäiselle varoitukselle ja noin 10 minuuttia tarkemmalle voimakkuusarviolle, eikä
näissäkään luvuissa ole vielä laskettu mukaan aikaa, joka kuluu asiantuntijoiden työhön ja
tiedonvälitykseen oikeille varautumistoimenpiteistä vastaaville tahoille.

Linkki riskiarvioon (Toimivuus tarkastettu 11.8.2022): https://www.dsb.no/globalassets/
dokumenter/rapporter/p2001636 aks 2019 eng.pdf
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Kuva 24. Norjan riskiarviossa avaruussään oletetaan vaikuttavan yhteiskuntaan vähemmän kuin
kouluampumistapauksen mutta enemmän kuin kaupunkialueella tapahtuvan tulvan.

6.1.2 Tanska

Tanskan riskiarvio nostaa Norjan tapaan esiin haasteen mitata varsinaisia vaikutuksia, kos-
ka nykyisen sähkö- ja satelliitti-infrastruktuurin aikana ei ole sattunut äärimmäisen isoja
avaruusmyrskyjä. Vaikutusten arvioidaan ulottuvan globaalisti, ja varsinaisen uhan ehkäisy
on mahdotonta, mutta sen vaikutuksia on mahdollista vähentää. Palautumisen odotetaan
kuitenkin parhaimmillaankin kestävän pitkään.

Tanskan sähköverkon lyhyet siirtoyhteydet pitävät vaurioiden riskin vähäisenä, koska
pitkät sähkölinjat ovat haavoittuvaisempia. Kuitenkin sähköverkon yhteydet Saksan, Ruotsin
ja Norjan kanssa lisäävät haavoittuvuutta. Mikäli näissä maissa ilmenee ongelmia, vaiku-
tukset ulottuvat myös Tanskaan. Sähköhäiriöiden kerrannaisvaikutukset voivat olla vakavia
yhteiskunnan kriittisten toimintojen sekä talouden kannalta.

Myös satelliitit ovat tärkeä osa infrastruktuuria, jonka avulla moderni yhteiskunta toimii.
Jos voimakas avaruusmyrsky iskee, satelliitit voivat olla väliaikaisesti poissa käytöstä tai
jopa lopullisesti hajota. Vioittuneiden tai kuluneiden satelliittien vaihtamisessa saattaa kestää
pitkään ja se maksaa paljon.

Vaikka riskiarvio antaa hyvän kokonaiskuvan avaruussään vaikutuksista ja myrskyjen
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esiintymisestä myös Auringon aktiivisimman ajan ulkopuolella, ilmoitetaan ennakkova-
roitusajaksi erityisesti massapurkauksiin (CME) liittyen muutama päivä. Kuten Norjankin
riskiarviossa, tämä on voimakkaissa avaruusmyrskyissä aivan liian pitkä arvio ennakkova-
roituksen aikaikkunasta.

Linkki riskiarvioon (Toimivuus tarkastettu 11.8.2022):
https://brs.dk/globalassets/brs---beredskabsstyrelsen/dokumenter/krisestyring-og-ber

edskabsplanlagning/2020/-national risk profile for denmark 2017 lowres-.pdf

Kuva 25. Tanskan riskiarviossa avaruusssään haasteita ovat erityisesti tapahtumaan laajuus,
ennaltaehkäisyn vaikeus, tarkan tiedon puute sekä vaikutuksista palautuminen.

6.1.3 Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistyneessä kuningaskunnassa avaruussään uhka on saanut kansallisella tasolla erityistä
huomiota. Kansallisessa riskikartoituksessa avaruussää on nostettu erilliseksi osiokseen.
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Riskiarvion mukaan avaruussää saa aikaan paikallisia sähkökatkoja sekä niistä ja sa-
telliittien vaurioitumisesta seuraavia kriittisten palveluiden kuten liikenteen, finanssialan,
energian ja tietoliikenteen häiriöitä. Voimakas avaruusmyrsky voi vaarantaa näiden palvelui-
den saatavuuden päiviksi tai jopa viikoiksi. Erityisenä huolenaiheena on ollut systeemitason
sietokyky avaruussään vaikutuksia vastaan.

Sähköinfrastruktuurin muuntajakapasiteettia on vahvistettu, mutta esimerkiksi jotkin
uudet satelliitit käyttävät halvempaa teknologiaa, mikä voi lisätä niiden haavoittuvuutta.
Riskiarvion mukaan vaarallisen avaruussään todennäköisyys seuraavan vuoden aikana on
1–5 prosenttia ja vaikutusten rahalliset vahingot 100–1000 miljoonaa puntaa. Arviossa tode-
taan kuitenkin, että avaruussään aiheuttama riski pitää ymmärtää nykyistä paremmin ja lisää
tutkimusta on tehtävä, jotta vaikuttavia ennaltaehkäiseviä suunnitelmia pystytään toteutta-
maan. Esimerkiksi Royal Academy of Engineering on julkaissut analyysin potentiaalisista
avaruussään vaikutuksista. Raportti tullaan päivittämään 2024 mennessä osana 20 miljoonan
punnan tutkimusohjelmaa (Avaruussää: innovaatio, mittaus, mallinnus ja riskit).

Yhdistynyt kuningaskunta on myös luonut riskiarvion lisäksi kansallisen avaruussäähän
varautumisen strategian, jossa kuvataan tarkemmin vastuita ja tehtäviä liittyen ennustami-
seen, varautumiseen sekä vasteeseen ja palautumiseen.

Linkki riskiarvioon (Toimivuus tarkastettu 11.8.2022): https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/952959/6.6920 CO CCS
s National Risk Register 2020 11-1-21-FINAL.pdf

Linkki strategiaan (Toimivuus tarkastettu 11.8.2022): https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/1020551/uk-severe-spac
e-weather-preparedness-strategy.pdf

6.1.4 Yhdysvallat

Yhdysvalloissa avaruussään uhka on otettu jopa vakavammin kuin Yhdistyneessä kunin-
gaskunnassa. Kansallisen strategian lisäksi avaruussään seurantaa ja varautumista siihen
ohjataan lakien ja asetusten sekä liittovaltion virastojen tekemien dokumenttien avulla.

Riskiarvioiden mukaan vaikutukset Yhdysvalloissa kohdistuvat kriittisen infrastruktuurin
toimintaan. Erityisesti satelliittien toimintahäiriöt ja niistä johtuvat palvelukatkokset voivat
olla vakavia. Myös sähköverkon odotetaan häiriintyvän, koska Yhdysvalloissa on käytössä
enemmän yksivaiheisia muuntajia, jotka ovat Suomessa käytettäviä kolmivaiheisia muuntajia
herkempiä avaruussään vaikutuksille. Suorien vaurioiden ja niistä seuraavien vaikutusten
kokonaiskustannusten arvioidaan olevan miljardeja tai jopa satoja miljardeja dollareita.
Avaruussään vaikutusten tarkka arvioiminen on kuitenkin koettu haastavaksi, mikä voi
selittää sen, ettei sitä esitellä kaikissa riskiarvioissa yhtä tarkasti kuin monia tutumpia uhkia.

Teknologisoituvan yhteiskunnan haavoittuvuuksien odotetaan kasvavan, minkä takia liit-
tovaltio on strategisella tasolla määritellyt viranomaisten vastuualueita sekä toimintaohjeita,
jotta haavoittuvuuksia on mahdollista vähentää ja varautumista parantaa.

• liittovaltion toimintakonsepti (Linkin toimivuus tarkastettu 11.8.2022): https://www.
fema.gov/sites/default/files/2020-07/fema incident-annex space-weather.pdf
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Kuva 26. Isossa-Britanniassa avaruussään oletetaan vaikuttavan yhteiskunnan toimintaan vastaavalla
tasolla kuin esimerkiksi huonon ilmanlaadun, vakavan tartuntatautuepidemian tai laajan
kansalaislevottomuuden.

• vuoden 2019 strategia (Linkin toimivuus tarkastettu 11.8.2022): https://trumpwhiteho
use.archives.gov/wp-content/uploads/2019/03/National-Space-Weather-Strategy-an
d-Action-Plan-2019.pdf

• valtionhallinnon vastuualueet (Linkin toimivuus tarkastettu 11.8.2022): https://www.
hsdl.org/?abstract&did=833046

• laki (Linkin toimivuus tarkastettu 11.8.2022): https://www.congress.gov/116/plaws/p
ubl181/PLAW-116publ181.pdf

• vaikutusarvio (Linkin toimivuus tarkastettu 11.8.2022): https://www.weather.gov/me
dia/news/SpaceWeatherEconomicImpactsReportOct-2017.pdf

6.2 Riskejä Suomessa

Avaruussään vaikutuksia on mahdollista verrata hyvin Suomen kansallisessa riskiarviossa ku-
vattuihin häiriöihin. Carrington-luokan avaruusmyrskyn vaikutukset yhdistävät riskiarviosta
erityisesti sähkön saannin suurhäiriöt, viestintäverkkojen ja palveluiden vakavat häiriöt
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sekä näistä johtuvat rahoitusjärjestelmän häiriöt, polttoaineen saannin häiriöt sekä logistii-
kan häiriöt. Seuraavat osiot nostavat esiin riskiarviossa esitetyllä rakenteella avaruussään
vaikutuksia eri yhteiskunnan osa-alueille.

6.2.1 Johtaminen: Välitön ja haittaava vaikutus

Avaruusmyrsky aiheuttaa miltei välitöntä ja haittaavaa vaikutusta yhteiskunnan johtamisjär-
jestelmille. Mikäli sähkönsyöttö, viestiliikenne ja radiosignaalit häiriintyvät, kriisin johta-
minen ja vasteen koordinointi hankaloituu huomattavasti. Vaikka saisimme ennakkotietoa
tapahtumasta muutamia tunteja ennen voimakkaimpien vaikutusten saapumista, vastui-
den ja varautumistoimenpiteiden tulee olla hyvin selkeitä, jotta pystymme minimoimaan
yhteiskunnalliset vaikutukset. Lakien pitää mahdollistaa nopea toiminta, ja kansallisen
johtamisresurssin on pystyttävä vastaamaan alle puolessa vuorokaudessa varautumistoi-
menpiteistä, joiden pitää olla valmiiksi suunniteltuja ennen kuin huomaamme lähestyvän
avaruusmyrskyn. Tiedon välittämisen, vastuiden jaon ja viestinnän kansalaisten suuntaan
tulee olla suunnitelmallista ja pohjautua analysoituun tietoon sekä tieteeseen.

6.2.2 Kansainvälinen ja EU-toiminta: Välitön ja haittaava vaikutus

Kansainvälinen toiminta hankaloituu tai joiltain osin katkeaa hetkellisesti, mikäli tietolii-
kenneyhteydet sekä globaalit toimitusketjut häiriintyvät. Juuri ennen ja avaruusmyrskyn
aikana vaikutusarvioiden ja tilannetiedon jakaminen auttaa palautumisessa, joten on tärkeää,
että kansainvälinen tiedonvaihto toimii – vaikka vanhoin analogisin keinoin jos ei muuten.
Myrskyn jälkeiseen palautumiseen vaikuttavat monet kansainväliset tekijät. On mahdollista,
että tiettyjä kriittisen infrastruktuurin kannalta haavoittuvia komponentteja kuten muuntajia,
merikaapelien vahvistimia tai muita tärkeitä osia vaurioituu, jolloin voi olla kansallisestikin
järkevää auttaa palautumisen jouduttamiseksi ensisijaisesti niitä alueita, missä kriittistä tuo-
tantoa on. Tämä vaatii ennakkoon suunniteltua priorisointia kansallisen tason lisäksi myös
kansainvälisellä ja EU-tasolla.

6.2.3 Puolustuskyky: Välillinen ja haittaava vaikutus

Mikäli viranomaisten resurssit ylikuormittuvat, on mahdollista, että puolustusvoimat saavat
monia virka-apupyyntöjä esimerkiksi vedenjakeluun tai muihin tukitehtäviin liittyen. Resurs-
sien koordinoinnissa ja virka-apupyyntöjen vastaanottamisessa saattaa kuitenkin esiintyä
ongelmia, jos tietoliikenne- ja radioyhteydet eivät toimi normaalisti. Myös signaalien ja
satelliittien häiriöt voivat vaikuttaa joihinkin puolustukseen liittyviin teknologioihin.

6.2.4 Sisäinen turvallisuus: Välitön ja vakavasti vaarantava vaikutus

Tietoliikenteen ja sähkönsaannin häiriöt vaikeuttavat viranomaisten toimintaa. Yhteydet
kansalaisten, hätäkeskusten ja muiden viranomaisten välillä eivät välttämättä toimi, mikä
voi johtaa tilanteeseen, missä sisäisten turvallisuuspalveluiden tuottaminen hankaloituu.
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Jos veden, polttoaineen ja muun energian saanti ei ole turvattu, on mahdollista, että osa
viranomaisista ei pysty toteuttamaan palvelujaan tilanteen vaatimalla tavalla. Erityisesti jos
vaikutukset kestävät pitkään, voivat epätietoisuus ja turvattomuus saada ihmiset turvautu-
maan normaalista poikkeaviin toimintatapoihin päivittäisen selviämisensä turvaamiseksi.

6.2.5 Talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus: Välitön ja vakavasti vaarantava
vaikutus

Avaruussää kohdistuu erityisesti infrastruktuuriin, jonka häiriöistä talouden sekä huoltovar-
muuden ongelmat kumpuavat. Vaikka Suomen infrastruktuurin vikaantuminen olisi vähäistä
ja palautuminen kestäisi vain tunteja tai päiviä, ulkomailla tapahtuvat vaikutukset voisivat
haitata taloutta ja yhteiskunnan toimintaa. Huoltovarmuus perustuu siihen, että infrastruktuu-
ri ja markkinat toimivat, mutta äärimmäisen avaruusmyrskyn jälkeen näin ei välttämättä olisi.
Keskinäisriippuvaisten toimitusketjujen häiriöt voivat jatkua pitkään, mikäli jollain alueilla
vaikutukset ovat olleet vakavia ja aiheuttaneet paljon kriittisen infrastruktuurin häiriöitä.
Erityisesti globaalin satelliitti- ja tietoliikenneinfrastruktuurin vaurioiden korjaaminen voi
kestää pitkään, eikä Suomi yksin voi vaikuttaa näiden varautumisen parantamiseen.

6.2.6 Väestön toimintakyky ja palvelut: Välitön ja vakavasti vaarantava vaikutus

Mikäli internettiin, mobiilimaksamiseen ja verkkopankkiin perustuvat maksutavat eivät
toimi, se luo ongelmia monelle taholle. Käteisen käytön mahdollisuus vähenee koko ajan,
ja erilaisten tietoliikenteestä riippuvaisten maksujärjestelmien ja palvelujen osuus kasvaa.
Sähkökatkon ajaksi monet kaupat joutuvat sulkemaan ovensa, mikä voi pitkään jatkuessaan
uhata väestön hyvinvointia. Isolta osalta kansalaisista ei löydy edes 72 tuntia -suosituksen
mukaista varautumista, joten jo pienikin, päivän parin häiriö voi olla vakava.

Miltei kaikki palvelut vaativat toimintaansa sähköä tai toimivia tietoliikenneyhteyksiä.
Jos näissä esiintyy häiriöitä, moni ihminen ei voi tehdä merkityksellistä työtä eikä muita
arjen askareita. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat ihmiset, jotka tarvitsevat lääkitystä,
sähköllä toimivia apuvälineitä, hissejä tai muuta kriittisestä infrastruktuurista riippuvaa
teknologiaa pärjätäkseen.

6.2.7 Henkinen kriisikestävyys: Välitön ja haittaava vaikutus

Erityisesti tilanteen pitkittyessä ihmisten huoli arjessa pärjäämisestä voi nousta isoksi
arvaamattomaksi tekijäksi. Suurin osa suomalaisista ei ole tottunut kokemaan pitkiä häiriö-
tilanteita, joissa sähkö tai tietoliikenne eivät olisi käytettävissä. Yhteiskunnan toiminnot
ja ihmisten arki rakentuvat enenevissä määrin tietoliikenteen varaan, joten henkinen ja
fyysinen haavoittuvuus ovat kasvaneet. Epätietoisuus, luotettavien tietolähteiden hajanaisuus
tai nopeat muutokset arjessa voivat pahentaa henkisen kriisikestävyyden tilaa.

Kriisikestävyyttä voivat kuitenkin parantaa erittäin upeat revontulet parin päivän aikana.
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6.3 Suositukset

Viranomaisten vastuita tulee selkeyttää:

• Vastuuviranomaiset havaintojen, mallien ja palveluiden tuottamiseen, sekä vasteen
koordinoimiseen tulee määritellä.

• Strategisen tason tavoitteet ja mittarit valituille viranomaisille tulee määritellä.

• Tavoitteiden perusteella kirjoitetaan kansallinen avaruussäästrategia.

Luotettavan avaruussäätä koskevan tiedon kanavat tulee varmistaa:

• Kynnysarvot ja toimenpiteet tulee määritellä hyödyntäen kansainvälisiä standardeja.

• Tekninen toteutus sekä asiantuntijaresurssi tulee turvata.

• Kriittisten toimijoiden tulee pystyä hyödyntämään asiantuntijoiden tuottamaa tietoa.

• Seurannan ja tilannekuvan muodostuksen on toimittava kansallisella tasolla.

• Testauksen ja harjoitusten avulla pitää todentaa tiedonjaon toimivuus.

Johtamisjärjestelmän toimivuus tulee varmistaa:

• Johtamisjärjestelmän tulee olla suunniteltu niin, että sillä pystytään vastaamaan ava-
ruussään aiheuttamaan uhkaan oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

• Johtamisen resurssien osaaminen ja ohjeistus on oltava riittävän hyvällä tasolla.

• Vastuiden jaon ja tiedonvaihdon viranomaisten, kriittisten yritysten, järjestöjen sekä
muiden toimijoiden välillä tulee olla selkeää ja suunnitelmallista.

• Lainsäädännön ja muun sääntelyn tulee ohjata toimintaa tehokkaasti varautumista
tukevaan suuntaan.

• Kriisitilanteen koordinaation tulee olla selkeästi vastuutettua ja resursoitua.

• Viestinnän tulee olla etukäteen suunniteltua, selkeää ja kohdennettua.

Varautumista avaruussääuhkaan tulee selkeyttää:

• Vaikutukset tulee kartoittaa nykyistä tarkemmalla tasolla.

• Vasteen priorisointia tulee pohtia ennakkoon.

• Kriittisten toimijoiden ja henkilöiden varautumista tulee kehittää.

• Kansalaisten kriisinkestävyyttä tulee parantaa esimerkiksi ohjeistamalla, mistä ja
millaista apua kriisitilanteessa saa sekä mitkä asiat ovat kansalaisen omalla vastuulla.
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Kansainvälistä tiedonvaihtoa tulee vahvistaa:

• Ennen mahdollista avaruusmyrskyä tulee lisätä tutkimus- ja seurantatiedon jakamista
sekä vahvistaa varautumisprotokollia ja haavoittuvuutta vähentäviä toimenpiteitä.

• Tilannetiedon ja vaikutusarvioiden jakaminen avaruusmyrskyn aikana maiden ja
alueiden välillä tulee varmistaa siinäkin tilanteessa, että tietoliikenne olisi häiriintynyt.

• Avaruusmyrskyn jälkeisen kansallisen ja kansainvälisen palautumisen tulee perustua
inhimillisen kärsimyksen vähentämiseen sekä ennalta suunniteltuihin toimenpiteisiin
ja kriittisten toimintojen nopeaan palauttamiseen.

Kokonaisvaltaista selvitystyötä tulee tukea:

• Monialaista tutkimusta globaalien kriisien vaikutusmekanismeista tulee kehittää.

• Kansainvälisten riippuvuussuhteiden ja huoltovarmuuden kannalta Suomelle tärkeimpien
alueiden haavoittuvuutta tulee selvittää.

• Selvitys tukee myös muiden nopeasti kehittyvien globaalien kriisien lievittämistä ja
ehkäisyä.

6.4 Avaruussään seuranta Suomessa ja maailmalla

6.4.1 Ilmatieteen laitoksen avaruussääpalvelu

Ilmatieteen laitos on mitannut geomagneettisia häiriöitä perustamisestaan lähtien ja tutki-
nut avaruussäätä vuosikymmenten ajan. Operatiivinen päivystysjärjestelmä avaruussään
seurantaa ja varoituksia varten luotiin vuonna 2014.

Ilmatieteen laitoksen avaruustutkijat päivystävät avaruussäätä viikon vuoroissa. Päivys-
täjällä on aina mukanaan erityinen päivystyspuhelin, joten hän on valmis vastaamaan ava-
ruussäätä koskeviin kysymyksiin myös normaalin työajan ulkopuolella. Arkipäivisin päivys-
täjä kirjoittaa lyhyen yleistajuisen avaruussääennusteen, joka on luettavissa laitoksen verk-
kosivuilta. Tutkijataustaiset avaruussääpäivystäjät tekevät tiivistä yhteistyötä turvallisuus-
sääpäivystyksen meteorologien kanssa, jotka huolehtivat avaruussään varoitusjärjestelmiin
kuuluvista rutiinitehtävistä.

Varoituksia voimakkaista avaruusmyrskyistä annetaan kansallisesti Luova-palvelussa
(Luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä). Järjestelmän varoituskynnykset on valittu
hyvin korkeiksi, joten varoituksia avaruussäästä on Luovassa annettu vain muutama, kes-
kimäärin harvemmin kuin kerran vuodessa. Varoitusten räätälöinti ja kynnysten tarkastelu
yhdessä asiakkaiden kanssa voisi olla osa varautumisen parantamista.

Ilmatieteen laitos johtaa kansainvälistä Pecasus-konsortiota, joka tuottaa avaruussäätieto-
ja maailmanlaajuisesti lentoliikenteen tarpeisiin kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön
ICAO:n tilauksesta. Ilmailun avaruussääsanomien sisältö tuotetaan yhteistyössä kumppa-
neiden kanssa, mutta Ilmatieteen laitos vastaa sanomien viimeisestä laaduntarkistuksesta ja
välittämisestä ilmailun viestijärjestelmään.
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6.4.2 Ulkomaisia avaruussääpalveluita

Yhdysvalloissa julkisesta operatiivisesta avaruussääpalvelusta vastaa NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration) ja sen avaruussääkeskus SWPC (Space Weather
Prediction Center). NOAA/SWPC on pitkään ollut johtava avaruussääpalvelujen kehittäjä
maailmassa ja eräistä sen käytännöistä on tullut de facto -standardeja alalla. Sellainen
on esimerkiksi avaruussään myrskyjen voimakkuuden luokittelu viisiportaisilla G-, R- ja
S-asteikoilla.

Eräät NOAA:n ylläpitämien satelliittien reaaliaikaiset datatuotteet ovat korvaamattoman
tärkeitä kaikille maailman avaruussääpalveluille. Keskeisimmät ovat DSCOVR-satellii-
tin tuottama aurinkotuulimittaus L1-pisteessä sekä eräiden GOES-satelliittien mittaukset
energeettisistä hiukkasista geostationaarisella radalla. NOAA/SWPC:n tuottamat havainnot,
mallinnukset ja ennusteet ovat avointa dataa ja saatavissa verkkosivustolta swpc.noaa.gov.

Myös NASA:lla on oma avaruussääkeskus, mutta se tuottaa palveluja lähinnä Nasan
omiin tarpeisiin. Nasalla ei ole valtuutusta julkisten operatiivisten palvelujen tuottamiseen.
NASA ylläpitää Aurinkoa tarkkailevaa SDO-satelliittia, joka tieteellisen tutkimuksen ohessa
palvelee avaruussään seurantaa.

Ison-Britannian avaruussääpalvelusta vastaa maan kansallisen ilmatieteen laitoksen
(UK Met Office) avaruussääpalvelu (MOSWOC, Met Office Space Weather Operations Cent-
re). Met Officen avaruussääpalvelu tekee tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltojen NOAA/SWPC:n
kanssa ja käyttää osittain samoja tietokonemalleja. Toisin kuin Yhdysvalloissa, suuri osa Met
Officen tuotteista ei ole avoimesti saatavilla, vaan niitä jaetaan ainoastaan rekisteröityneille
asiakkaille. MOSWOC lienee parhaiten resursoitu avaruussääpalvelu Euroopassa. Sen tuo-
tevalikoima on kattava ja käyttäjän näkökulma hyvin huomioon ottaen suunniteltu. Met
Officen kahdesti vuorokaudessa tuottama tekninen ennuste on keskeinen tietolähde myös
Ilmatieteen laitoksen avaruussääpalvelulle.

Belgiassa on vahvaa asiantuntemusta erityisesti Auringon tutkimuksessa ja Auringossa
tapahtuvien avaruussään aiheuttajien tarkkailussa. Ala on maassa organisatorisesti moni-
mutkainen, mutta avaruussääpalvelujen ”tuotemerkkinä”on STCE (Solar-Terrestrial Centre
of Excellence). STCE on Ilmatieteen laitoksen keskeinen kumppani erityisesti ilmailun
avaruussääpalvelun tuottamisessa Pecasus-konsortion kautta.

Euroopan avaruusjärjestö ESA koordinoi avaruussääpalvelujen verkostoa, jonka tuot-
teet ovat keskitetysti saatavissa ESA:n avaruussääportaalista. Tuotteiden ylläpidosta vastaa-
vat lukuisat tutkimus- ja palvelulaitokset sekä yritykset ympäri Eurooppaa. ESA:n palvelu
on erittäin monipuolinen, mutta hajautetun tuottamistapansa vuoksi myös sisällöltään haja-
nainen. Relevantin tiedon löytäminen sieltä vaatii hieman aikaa ja asiantuntemusta.

Monet muutkin maat Euroopassa ja maailmalla ylläpitävät avaruussääpalveluita, mutta
ne keskittyvät kansallisiin ja alueellisiin tarpeisiin tai erikoisaloihin, joissa maalla on vah-
va tutkimusperinne. Suomessa relevantin tiedon haku kannattaa varsinkin kiiretilanteessa
keskittää edellä mainittuihin lähteisiin.
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7. Skenaario: Carrington-luokan myrsky 2020-luvulla

Tässä luvussa kerrotaan tarinan muodossa, miten suuri avaruusmyrsky seurauksineen voisi
edetä, jos sellainen sattuisi 2020-luvulla. Tapahtumien kulku on keksitty, mutta yksityiskoh-
tia on poimittu todellisista tapahtumista.

Skenaarion tarkoituksena on havainnollistaa raportissa kerrottuja asioita, mutta sitä voi
käyttää myös käsikirjoituksena harjoitukselle. Skenaario on ajoitettu joulun välipäiville, jotta
se kannustaa miettimään keskeisten henkilöiden ja työvoiman saatavuutta lomakaudella.

24.12.
Ensimmäiset havainnot

Auringon reunan takaa tulee näkyviin iso auringonpilkkuryhmä.
Auringon pyörähdysaika akselinsa ympäri maapallolta katsottuna on noin 27 vuorokautta.

Isojen auringonpilkkujen elinikä on tyypillisesti viikkoja. Auringon pyöriminen tuo pilkut
näkyviin Auringon itäreunan eli vasemman reunan takaa. Sen jälkeen menee muutama
päivä, ennen kuin ne ovat ehtineet Auringon pinnalla alueelle, jolta mahdolliset purkaukset
suuntautuvat Maata kohti ja aiheuttavat voimakkaimmat vaikutukset avaruussäähän. Sama
pilkkuryhmä voi käydä vuorotellen näkyvissä ja piilossa Auringon takapuolella parikin
kertaa.

25.12.
Tilanteen seuranta alkaa

Auringonpilkkuryhmä kääntynyt paremmin näkyviin siten, että sen koko ja magneettinen
rakenne saadaan analysoitua. Se on pinta-alaltaan kolmanneksi suurin yhteentoista vuoteen.
Avaruussääpalvelut alkavat seuraamaan pilkkuryhmän kehitystä intensiivisesti. Pikku-uutisia
avaruusasioita seuraavien lehtien nettisivuilla.

Auringonpilkkuryhmän suuri koko on yksi vihje siitä, että se voi tuottaa suurenkin
purkauksen. Yhteys ei kuitenkaan ole suoraviivainen, ja isokin pilkkuryhmä voi elää aikansa
ja hiipua pois tekemättä mitään rajua. Auringon aktiivisuus vaihtelee noin 11 vuoden
jaksoissa, joten avaruussään ennätyksiäkin seurataan usein saman ajanjakson puitteissa.

30.12.
Seuranta jatkuu

Auringopilkkuryhmä on tuottanut harvakseltaan keskikokoisia M-luokan roihupurkauk-
sia, jotka eivät vaikuta merkittävästi avaruussäähän. Pilkkuryhmä on kasvanut hieman ja
on sulautumassa yhteen. Avaruussääpalvelut arvioivat suuren X-luokan roihupurkauksen
todennäköisyydeksi 40 % vuorokaudessa.

Avaruussää, kuten normaalikin sää, on jatkuvaa, ja aktiivisina aikoita Auringossa saat-
taa tapahtua monta pientä purkausta päivittäin. Ne eivät aiheuta maapallolla normaalista
poikkeavia olosuhteita, napa-alueilla ehkä näkyviä revontulia lukuunottamatta.
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Ryhmän pilkkujen sulautuminen yhteen on yksi mahdollinen merkki, että magneettinen
energia pilkkuryhmässä on tiivistymässä ja sen räjähdysherkkyys kasvaa. Tämänkaltaisten
merkkien perusteella avaruussääpalvelut arvioivat purkausten todennäköisyyttä lähivuorokau-
sien aikana.

31.12.
Tyyntä myrskyn edellä

Auringonpilkkuryhmä on nyt Auringon kiekon keskellä, eli osoittaa suoraam Maata kohti.
Purkauksia ei esiinny.

Roihupurkauksen sähkömagneettinen säteily saavuttaa maapallon aina, jos purkaus ta-
pahtuu Auringon Maahan näkyvällä puolella. Sen sijaan koronan massapurkaukset menevät
maapallon ohi, ellei purkaus tapahdu lähellä Auringon kiekon keskiosaa.

1.1. klo 8.36
Ensimmäinen roihupurkaus

Pilkkuryhmässä tapahtuu luokan X14 roihupurkaus. Ionosfäärin elektronitiheyden kasvu
alkaa häiritä HF-yhteyksien kuuluvuutta erityisesti Intian alueella, missä Aurinko on lähellä
taivaanlakea.

1.1. klo 9.09
Ensimmäiset varoitukset

Avaruussääkeskus Pecasus antaa ilmailun avaruussääsanoman mahdollisista HF-alueen
radioliikenteen häiriöistä maapallon päiväpuolella. Ilmatieteen laitos antaa Luova-portaaliin
keltaisen tason varoituksen mahdollisista radiohäiriöistä. Suomessa vaikutuksen arvioidaan
jäävän vähäiseksi, koska Aurinko on matalalla.

Ilmatieteen laitoksen turvallisuussää päivystää juhlapyhinäkin vuorokauden ympäri.
Avaruussääpäivystäjä on vapaalla kotonaan, mutta on juhlinut uudenvuoden yönä maltillisesti
päivystysvuoronsa aikana. Hän vastaa turvallisuussään soittoon vain hieman unisena ja
vahvistaa lähetettävien tietojen oikeellisuuden.

Sosiaalisen median revontuliharrastajien ryhmissä käynnistyy kuhina ja arvailu.

1.1. klo 9.30
Ensimmäinen massapurkaus havaitaan

Auringon ympäristöä tarkkailevien koronagrafien kuvissa nähdään laajeneva rengas Au-
ringon ympärillä. Tämä tarkoittaa, että Auringosta on lähtenyt koronan massapurkaus, eli
valtava pilvi varautuneita hiukkasia, joko Maata kohti tai siitä poispäin. Koska massapur-
kauksen ajankohta sopii yhteen pilkkuryhmän tuottaman roihun kanssa, päätellään, että
massapurkaus on todennäköisesti syntynyt samassa yhteydessä ja on siis matkalla kohti
Maata.
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1.1. klo 13
Ensimmäiset ennusteet geomagneettisesta myrskystä

Massapurkaus on saatu analysoitua. Sen nopeudeksi arvioidaan 1700 km/s ja sen ennus-
tetaan osuvan maahan 02.01. klo 16–22. Sen arvioidaan aiheuttavan G4-luokan geomag-
neettisen myrskyn 40 prosentin todennäköisyydellä ja G3-luokan myrskyn 95 prosentin
todennäköisyydellä.

Näitä analyyseja tekevät mm. NOAA/SWPC, UK MET office ja Belgian STCE. Il-
matieteen laitos seuraa kaikkien tiedotteita ja tekee niiden avulla oman arvionsa myrskyn
vaikutuksista erityisesti Suomen alueella.

1.1. klo 14.10
Revontuliennuste

Ilmatieteen laitos päivittää revontuliennustettaan ja kertoo komeita revontulia näkyvän
koko Suomessa 2.–3.1. välisenä yönä suurella todennäköisyydellä. Tieto kerrotaan myös
Twitter-tilillä @fmispace.

Media tarttuu revontuliin juhlakauden uutisniukkuudessa. Avaruussääpäivystäjälle sate-
lee kyselyitä ja haastattelupyyntöjä illan ajan.

1.1. klo 19.28
Isompi roihupurkaus

Samassa pilkkuryhmässä tapahtuu luokan X26 roihupurkaus. Se on toiseksi suurin satel-
liittiaikakaudella mitattu roihu. Sen vaikutuksista radioliikenteeseen laaditaan ilmailun
avaruussääsanoma ja Luova-varoitus kuten edellisenkin roihun tapauksessa.

Media herää toden teolla ja alkaa pommittaa avaruussääpalveluja tuottavia organisaatiota
kysymyksillään. Spekulatiivista uhkakuvamateriaalia aletaan julkaista.

1.1. klo 20.16
Protonit saavuttavat maan

Suurienergiaisten protonien ryöppy saavuttaa maapallon ja havaitaan mm. GOES-satelliiteilla
geostationaarisella radalla. Yksi naparadalla oleva sääsatelliitti ja kaksi geostationaarista
tietoliikennesatelliittia lakkaavat toimimasta. Ne saadaan kuitenkin palautettua toimintaan
myöhemmin.

Napa-alueilla alkaa esiintyä vakavia HF-signaalin häiriöitä. Myös pitkäaaltoradiosignaa-
leissa esiintyy katkoja sekä navigointisatelliittien signaaleissa häiriöitä. Tietoliikennettä
puurouttaa myös se, että osa sitä välittävistä satelliiteista on varotoimena sammutettu.
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1.1. klo 20.38
Lentoliikenteelle säteilyvaroitus

Oulun neutronimonitorin mittaama lukema on kasvanut niin paljon, että itävaltalaisen Sei-
bersdorf Laboratoriesin kehittämä Avidos-malli varoittaa haitallisesta säteilytasosta korkei-
den leveyksien ja keskileveysasteiden lennoilla yli 9 kilometrin korkeudessa. Ilmatieteen
laitos antaa tämän perusteella säteilyvaroituksen globaalille lentoliikenteelle. Monet lento-
koneet pyytävät lennonjohdolta lupaa alentaa lentokorkeuttaan altistuksen vähentämiseksi.
Mannertenväliset lennot muuttavat suunniteltuja reittejään eteläisemmiksi. Muutama Suo-
men läheisyydessä oleva, napa-alueen läpi Pohjois-Amerikkaan ja Siperian yli Aasiaan
suunniteltu lento laskeutuu Suomen kentille.

Auringon protonit synnyttävät ilmakehään osuessaan ionisoivaa hiukkassäteilyä. Suurin
osa säteilystä vaimenee ilmakehässä, mutta joitakin neutroneja havaitaan maan pinnalla, eri-
tyisesti napoja lähellä olevilla alueilla. Maanpinnalla säteilymäärä ei koskaan ole haitallista
ihmisille, mutta lentokoneiden matkalentokorkeuksissa se voi joskus johtaa työntekijöille
asetettujen altistuksen turvarajojen ylittymiseen. Avaruudessa Auringon hiukkassäteily voi
pahimmillaan jopa aiheuttaa välittömiä terveyshaittoja astronauteille.

1.1. klo 20.40
Toinen massapurkaus havaitaan

Koronagrafien kuvissa on havaittu myös X26-roihuun liittyvä massapurkaus. Saapumisaika-
arviota ei vielä ole, mutta roihun voimakkuus saa avaruussääpäivystäjät arvailemaan jo
nyt, että massapurkauskin saattaisi olla erittäin voimakas ja seurauksena voisi olla jopa
suurimman luokan eli G5-luokan geomagneettinen myrsky.

Avaruussääpäivystäjällä on kiireinen ilta, kun hän työstää useita lentoliikenteelle lähetet-
täviä varoituksia viestintä- ja paikannushäiriöistä sekä niiden välissä ehtiessään vastailee
tiedotusvälineiden kysymyksiin.

2.1. klo 0.30
Arvio massapurkauksen saapumisajasta valmistuu

Uuden massapurkauksen nopeudeksi arvioidaan 2200 km/s ja saapumisajaksi 02.01. kello
12-18. UK Met Office ennustaa G4-luokan myrskyn todennäköisyydeksi 98 prosenttia ja
suurimman eli G5-luokan geomagneettisen myrskyn todennäköisyydeksi 60 prosenttia.

Ennustettu saapumisaika on aikaisempi kuin aiemmin lähteneen massapurkauksen en-
nustettu saapumisaika. Se merkitsee, että jälkimmäinen purkaus törmää edellään kulkevaan
ennen Maahan saapumistaan. Ensimmäinen purkaus on ”aurannut tien auki”toiselle, joten
jälkimmäinen iso purkaus saavuttaa maan nopeammin. Avaruussääpäivystäjät spekuloivat,
että massapurkausten yhdistyminen voi puristaa niiden magneettikentän poikkeuksellisen
voimakkaaksi. Mutta mikä on tuon magneettikentän suunta? Se vaikuttaa ratkaisevasti siihen,
miten voimakkaaksi massapurkauksen vaikutus avaruussäähän muodostuu. Magneettikentän
suuntaa ei kuitenkaan voi selvittää etähavainnoin.
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Mikäli tarkkailusatelliitteja ei ole Maan ja Auringon välisen linjan sivussa, joudum-
me arvioimaan massapurkauksen nopeuden vain kuvista, joissa se tulee suoraan kameraa
kohti. Tällöin purkauspilven laajenemista ja liikettä ei voi erottaa toisistaan, joten arviot
jäävät epätarkoiksi. ESA suunnittelee lähettävänsä 2020-luvun lopulla avaruussääsatelliitin
tarkkailemaan purkausten lähtöä sivulta päin, mikä tarkentaisi ennusteita.

2.1. klo 1.30
Lisää varoituksia

Ilmatieteen laitos antaa Luova-portaaliin varoituksen mahdollisesta G5-luokan geomagneet-
tisesta myrskystä 02.01. klo 12 alkaen. Varoitus annetaan kuitenkin vihreänä, koska ohjei-
den mukaan keltaisia ja oransseja varoituksia tehdään vain jo havaituista avaruussäätapah-
tumista, ei ennustetuista. Monet toimijat ovat kuitenkin avointen lähteiden sekä median
varassa eikä varsinaista seurantaa varsinkaan yöaikaan tehdä.

2.1. klo 8
Varautumistoimenpiteitä

Valveutuneimmat toimijat tekevät aamun aikana ennakoivia toimenpiteitä, pyrkivät täyden-
tämään polttoainevarastoja ja ovat ennakoivasti olleet yhteydessä kriittiseen henkilöstöön.
Esimerkiksi valtioneuvosto on saanut ennakkotietoa ennusteista, mutta lomakauden takia
moni päätöksentekijä ja virkamies on estynyt.

Mediassa, varsinkin sosiaalisessa mediassa leviää monenlaista informaatiota. Osa ih-
misistä suuntaa kauppoihin tyhjentämään säilyke- ja vessapaperivarantoja. Toiset eivät ole
edes tietoisia tilanteesta ja varoituksista tai pitävät tilannetta ylireagointina.

2.1. klo 11.17
Shokkirintama lähestyy

Aurinkotuulisatelliitti L1-pisteessä havaitsee aurinkotuulessa voimakkaan shokkirintaman.
Shokin jälkeen aurinkotuulen nopeus ja magneettikentän voimakkuus jatkavat nopeaa kas-
vua. Ilmatieteen laitoksen päivystäjät toteavat, että tämä on merkki massapurkauksen saapu-
misesta. Luova-varoitukseen päivitetään tieto myrskyn alkamisesta lähiminuutteina.

2.1. klo 11.26
Massapurkaus iskee maahan

Massapurkaus osuu maapallon magneettikehään ja puristaa sitä kasaan. Aurinkotuulen en-
simmäinen isku aiheuttaa lyhyen mutta erittäin voimakkaan impulssin magneettikenttään
erityisesti korkeilla leveysasteilla keskipäivän vyöhykkeellä. Aiemmin julkaistujen mallin-
nuksien perusteella tässä vaiheessa ymmärretään myös, että alkaneen avaruusmyrskyn voi-
makkuus tulee suurella todennäköisyydellä ylittämään kaikki viimeisten 100 vuoden aikana
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havaitut myrskyt. Suurin GIC-uhka kohdistuu kuitenkin kulloinkin ilta- ja yövyöhykkeessä
oleviin alueisiin.

Äkillinen magneettinen häiriö indusoi häiriövirtoja sähkönsiirron kantaverkkoon, mikä
aiheuttaa Suomessa paikallisia sähkökatkoja. Joitain teollisia toimintoja aletaan ajamaan
alas hallitusti vielä linjoja pitkin tulevan tai varavoiman turvin.

Ruokakaupoista on hamstrattu säilyviä elintarvikkeita, ja nyt maksuliikenteessä alkaa
esiintyä häiriöitä paikallisista sähkökatkoista johtuen.

2.1. klo 12–13
Vaikutukset kasvavat

Käynnistyvä geomagneettisen myrskyn voimakkuus globaalisti ylittää ensin G4-rajan ja
lähes saman tien myös G5-rajan. Pecasus lähettää useita ilmailun avaruussääsanomia. Luova-
portaaliin tehdään oranssi varoitus geomagneettisesta myrskystä. Kylmän sään vuoksi Suomi
tuo noin viidesosan tarvitsemastaan sähköstä ulkomailta. Naapurimaiden verkot kokevat
myös häiriöitä, joten tuonti katkeaa, mikä johtaa alueellisiin sähkökatkoihin.

Jos linkkimastojen ja tietoverkkojen tukiasemien varavoimakapasiteetti on hyvällä tasol-
la, viestiliikenne voi toimia jonkin aikaa. Mahdolliset häiriöt sähköverkossa voivat kuinte-
kin aiheuttaa ongelmia esimerkiksi liikenteenohjausjärjestelmille sekä sähköllä toimivalle
julkiselle liikenteelle.

Geomagneettinen myrsky ei vaikuta pieniin laitteisiin maanpinnalla (eli ei vastaa ilma-
kehässä räjäytetyn atomipommin aiheuttamaa EMP-vaikutusta). Nyrkkisääntönä voidaan
sanoa, että vahinkoa voi aiheutua yli 100 kilometrin kokoluokkaa olevissa johdinjärjestelmis-
sä. Isot kansalliset tai maanosan laajuiset infrastruktuurit ovat siis haavoittavaisimpia.

2.1. klo 13–24
Globaalit vaikutukset

Keskiyön lähestyessä magneettiset häiriöt Euroopan sektorissa voimistuvat. Indusoitu-
neet virrat kasvavat sähköverkoissa, minkä vuoksi suojareleet pudottavat verkon osia pois
käytöstä estäen siten muuntajien vikaantumista. Laajoja sähkökatkoja esiintyy ympäri maa-
palloa. Erityisesti maat, jotka käyttävät haavoittuvampaa muuntajateknologiaa, voivat kärsiä
pahasti. Jos tarvittavia suojauksia ei ole, sähköverkon muuntajat voivat kuumentua ja palaa,
jolloin sähkönjakelun palauttaminen ei onnistu avaruusmyrskyn lakattuakaan.

Sähkökatkon ensimmäisten tuntien aikana kaupat sulkevat ovensa, kun kassa- ja mak-
sujärjestelmät eivät toimi. Ihmiset janoavat tietoa ja hätäkeskukset voivat ruuhkautua. Mikäli
laajoja pitempikestoisia sähkökatkoja esiintyy, se voi vaikuttaa puhtaan veden saatavuuteen,
lämmönjakelun sekä viemäriverkoston toimintaan. Tällaisessa tilanteessa ihmisten tulisi
turvautua omaan kotivaraansa, jonka turvin heidän pitäisi tulla toimeen 72 tuntia. Moni ei
kuitenkaan ole varautunut riittävästi.

Revontulia näkyy etelässä Egyptissä ja Marokossa asti. Suomen yötaivaalla nähdään illan
pimetessä mahtavia revontulia, jotka näkyvät hyvin valosaasteen vähyydestä johtuen. Monet
kansalaiset ovat ihmeissään ja janoavat tietoa tilanteen kehittymisestä. Viranomaiset antavat
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ohjeistusta radion ja television välityksellä, mutta monilta nämä menevät ohi sähkökatkojen
sekä laitteiden puutteen vuoksi.

3.1. klo 00-12
Useat maat kriisissä

Aurinkotuulen magneettikentän voimakkuus pienenee aamuyön aikana. Myöhemmin aa-
mulla myös aurinkotuulen nopeus alkaa laskea. Rajuimpien magneettisten häiriöiden alue
siirtyy Euroopasta Pohjois-Amerikkaan yön edetessä. Myös eteläisellä pallonpuoliskolla on
rajuja geomagneettisia häiriöitä.

Kansainvälisistä yhteyksistä riippuvaisissa toiminnoissa voi esiintyä vakavia katkoja me-
rikaapelien sekä sateliittien toiminnan häiriöistä johtuen. Tietoliikennehaasteet ja paikalliset
tai jopa laajemmat sähkökatkot voivat vaikuttaa globaalien toimitusketjujen toimintaan tai
vauriottaa teollisia prosesseja, jotka tulisi ajaa hallitusti ja suunnitelmallisesti alas.

Ihmiset keskittyvät ensisijaisesti juomaveden ja ruoan hankintaan sekä talojensa lämpimä-
nä pitämiseen. Moni aprikoi, miten tehdä töitä, jos sähkökatkoja yhä esiintyy. Viranomaiset
toimivat lain ja resurssien asettamissa rajoissa korjatakseen tilanteen.

3. tammikuuta, klo 12.00-24.00 Avaruussää normalisoituu

Aurinkotuuli palautuu vähitellen lähes normaaliksi. Maanpinnalla magneettiset häiriöt
jatkuvat vielä, mutta jo heikompina kuin yöllä.

Laajamittaisten sähkökatkojen seurauksena vesi- ja polttoainejakelu voivat takkuilla.
Tämä vaikuttaa logistiikkaan sekä ihmisten normaaliin elämään tuntuvasti.

Ihmiset saavat tietoa radiosta, jos heillä on paristoilla toimiva radio, sekä muista viesti-
mistä sähkönjakelun toimiessa. Joissain asunnoissa voi haista, jos viemäröinti ei toimi nor-
maalisti. Tästä johtuen jotkut voivat suunnata mökille, jos auton tankissa riittää polttoainetta.
Viranomaiset ja järjestöt auttavat tarvitsevia saaden apua lukuisilta vapaaehtoisilta.

4.1.
Palautuminen alkaa

Aurinkotuuli on palannut tavanomaiseksi ja avaruussää on pääosin rauhoittunut. Merkittäviä
induktiovirtoja ei enää esiinny. Mikäli kantaverkkoa tai sen osia tai paikallisia jakeluverkkoja
on jouduttu ajamaan alas, alkaa sähkönjakelun palauttaminen15.

On mielenkiintoista nähdä, kuinka moni satelliitti toimii normaalisti myrskyn jälkeen.
Osassa voi olla toimintaa haittaavia tai sen estäviä vikoja, mutta suurin osa menettää vain
käyttöikää ja toimii tässä vaiheessa taas normaalisti. Ionosfäärin elektronitiheydessä on
kuitenkin vielä myrskynjälkeisiä poikkeavuuksia, jotka paikoitellen heikentävät satelliitti-
signaalien vastaanottoa maanpinnalla ja häiritsevät siten mm. paikannusta.

15”Jos Suomen kantaverkosta johtuva vika aiheuttaa koko maan laajuisen sähkökatkon, sen kesto on etelässä
pisin. Sähkön palauttaminen aloitetaan tällaisessa tilanteessa Pohjois-Suomesta.” (Puolustusministeriö: Pitkä
sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen)
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Yhteiskunnan toimintojen palautuminen riippuu käytettävistä resursseista sekä varau-
tumisen tasosta. Esimerkiksi: onko riittävästi osaavaa henkilöstöä käytettävissä, ovatko
jatkuvuudenhallinnan työkalut hyvin suunniteltuja ja pystytäänkö resurssit kohdentamaan
oikein hyödyntäen sen hetkistä tilannetietoa?

6.1.
Suositusten mukainen varautuminen on päättynyt

Suositus on varautua 72 tunnin mittaiseen häiriöön. Jokainen yksilö ja organisaation kuiten-
kin vastuussa omasta varautumisestaan ja jatkuvuudenhallinnastaan sen jälkeenkin. Viran-
omaiset ja avustusjärjestöt kohdentavat apuaan eniten tarvitseville rajallisten resurssiensa
puitteissa.

Monet maat keskittyvät oman alueensa jatkuvuudenhallintaan ja kansalaistensa auttami-
seen, joten kansainvälisen avun lähettäminen ei välttämättä ole prioriteettina. Osa ihmisistä
voi lähteä liikkeelle etsimään paremmin toimivia palveluita jopa toisista maista, jos oman
maan palautumisessa on ongelmia.

10.1.
Vettä ja sähköä tulee taas

Pienempiä hankaluuksia voi esiintyä ihmisten elämässä, vaikka sähköä ja vettä tuleekin. Esi-
merkiksi vedenkeittokehotus voi olla voimassa, ja joitain asioita on haastavaa hankkia kan-
sainvälisten toimitusketjujen vielä toipuessa. Teollisten prosessien käynnistäminen saattaa
viedä aikaa, jos kriittisiä komponentteja ei ole saatavilla nopeasti. Myös finanssijärjestelmien
sekä esimerkiksi satelliittipaikannuksen ongelmat voivat hidastaa palautumista.

Kaikki infrastruktuuri ei siis palaudu hetkessä myrskyä edeltäneelle tasolle. Esimer-
kiksi ilmakehän laajeneminen on suistanut matalien kiertoratojen satelliitteja ja avaruusro-
mua entistä alemmille radoille. Nämä nopeat ratamuutokset ovat luoneet runsaasti uusia
törmäysriskejä, joita satelliittien operoijien täytyy selvitellä ja purkaa ratakorjauksin.

Maaliskuu
Pitkiä häiriöitä toimitusketjuissa, jännitteitä kansainvälisesti

Jotkin alueet tai maat ovat kärsineet paljon enemmän vahinkoja kuin Suomi. Erityisen
ikävässä tilanteessa ovat sellaiset yritykset ja alat, jotka ovat riippuvaisia näiden alueiden
markkinoista tai tuotantokapasiteetistä osana arvontuotantoaan. Joillain kriittisten materiaa-
lien tai palvelujen toimittajilla voi puolestaan mennä erityisen hyvin, koska kysyntäpiikki
nostaa hintoja. Kansainvälinen kilpailu näistä hyödykkeistä voi aiheuttaa jännitteitä maiden
ja alueiden välille.

Erilaiset jälkivaikutukset voivat jatkua jopa kuukausien ajan ja synnyttää ennalta-arvaa-
mattomia kerrannaisvaikutuksia. Parhaiten selviävät valtiot, yritykset ja ihmiset, jotka olivat
varautuneet hyvin. Suomi on näiden maiden joukossa, vaikka välilliset vaikutukset saattavat-
kin olla miljardien eurojen luokkaa.
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Lähteet

Seán P. Blake, Antti Pulkkinen, Peter W. Schuck, Heikki Nevanlinna, Oreste Reale, Bhaskara
Veenadhari, and Shyamoli Mukherjee. Magnetic Field Measurements From Rome During
the August–September 1859 Storms. Journal of Geophysical Research: Space Physics,
125(6):e2019JA027336, 2020. ISSN 2169-9402. doi: 10.1029/2019ja027336. URL
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019JA027336.

Seán P. Blake, Antti Pulkkinen, Peter W. Schuck, Alex Glocer, Denny M. Oliveira, Daniel T.
Welling, Robert S. Weigel, and Gary Quaresima. Recreating the Horizontal Magnetic
Field at Colaba During the Carrington Event With Geospace Simulations. Space Weather,
19(5), May 2021a. ISSN 1542-7390, 1542-7390. doi: 10.1029/2020SW002585. URL
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020SW002585.

Seán P. Blake, Antti Pulkkinen, Peter W. Schuck, Alex Glocer, and Gabor Tóth. Estimating
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