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Maastopalojen riski- ja torjuntakarttojen 
skaalaus – MARISKA
• MARISKA-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 

käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -
ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja 
metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonepäästöjä ja vahvistamaan 
hiilinieluja ja –varastoja

– Lue lisää: https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma

• Hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus, Pelastusopisto ja Arbonaut

– Tutustu hankkeen toteuttajiin:

• https://www.metsakeskus.fi/fi

• https://www.pelastusopisto.fi/

• https://www.arbonaut.com/fi/

• Hankkeen kesto: 1.9.2021–31.12.2022 

https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma
https://www.metsakeskus.fi/fi
https://www.pelastusopisto.fi/
https://www.arbonaut.com/fi/


MARISKA-hanke lyhyesti

• MARISKA-hankkeessa tuotetaan karttapalvelu maastopalojen torjuntaan 
pelastustoiminnan tueksi 

– Tuetaan pelastuslaitoksia ottamaan staattinen kartta kokeilukäyttöön 
selaimella, kännykässä tai tabletissa

– Kokeillaan ja koulutetaan staattisten karttojen käyttötapoja maastopalon 
torjuntatilanteessa alan opiskelijoille ja pilotointiin osallistuvien 
pelastuslaitosten henkilöstöille

– Raportoidaan metsäpalokarttaratkaisun skaalausmahdollisuudet ja arvio 
vaihtoehtojen kustannuksista ja hyödyistä. Viestitään tuloksista alan 
ammattilaisille, vaikuttajille ja muille toimijoille.

– Laaditaan alueellisen tason varautumissuunnitelma



Taustaa

• Suomessa tilanne maastopalon suhteen on pysynyt hyvänä 

– Suojaavia tekijöitä: metsätyyppien vuorottelu, pieni metsikkökuvioiden 
pinta-ala, kattava metsätieverkosto, maantieteellisesti kattava ja tiheä 
paloasemaverkosto

• Maastopaloilla on kuitenkin myös Suomessa monia haittavaikutuksia 

– Palamisen päästöjen aiheuttamat terveysvaikutukset, sammutuskulut, 
aineelliset vahingot 

• On mahdollista, että riski vakaviin metsäpaloihin kasvaa Suomessa tulevina 
vuosikymmeninä ilmastonmuutoksen seurauksena

– Yllätyksellisiä maastopalovuosia tulossa?

• Suomessa on mahdollista varautua tuleviin maastopaloihin hyödyntämällä 
olemassa olevaa ajantasaista metsävaratietoa



Staattiset maastopalokartat (työpaketti 1)

• Hankkeessa laaditaan koko maan kattavat staattiset maastopalokartat 
perustuen metsävaratietoon

– Olemassa olevasta laserkeilausaineistosta tunnistetaan puuston piirteitä, 
jotka vaikuttavat esimerkiksi latvapalon riskiin 

– Viedään tulkittu tieto helposti luettavana karttatasona usealla eri 
laitteella käytettävään sovellukseen 

• Lopputuloksena karttapalvelu, jota pelastuslaitokset voivat hyödyntää 
maastopalojen torjunta- ja sammutustyössä 

– Sisältää tärkeää tietoa paloalueen palokuormasta, maastonmuodoista ja 
syttymisherkkyydestä

• Karttatasot on saatavilla ProMS-sovelluksessa 

– Arbonautin ylläpitämä sovellus 

– Vaatii kirjautumisen käyttäjätunnuksilla 



Käyttäjäpalaute ja kehittäminen (työpaketti 2) 

• Hankkeen aikana maastopalokarttoja testataan 

– Hankkeen testausryhmä koostuu pelastuslaitosten henkilöstöstä ja 
muista metsäpaloasiantuntijoista 

– Pelastuslaitoksia tuetaan ottamaan staattinen kartta kokeilukäyttöön

– Karttojen käyttömahdollisuuksia testataan pelastuslaitoksissa ja 
opiskelijoiden keskuudessa 

• Käyttäjäpalautetta kerätään vuoden 2022 maastopalokauden loppuun saakka 
ja karttoja kehitetään palautteen perusteella koko hankkeen ajan 



Paloriskiennuste (työpaketti 3)  

• Paikkatiedon perusteella analyysin 
metsäpaloriskin kehittymisestä 
seuraavan 5-10 vuoden aikana 
metsävaratiedon perusteella 

– Tuloksena on esitys alueellisesta 
riskistä ja sen kehittymisestä

• Analyysin perusteella pohditaan 
työpajoissa keinoja riskien hallintaan 
ja pienentämiseen 

– Pohditaan esimerkiksi miten 
kannustaa maanomistajia riskejä 
vähentäviin toimiin esimerkiksi 
neuvonnan keinoin



Hankkeessa tuotettavat 
karttatasot



Puuston pituus

• Millainen metsä palaa, mitä on ympärillä? 



Latvuksen alaraja

• Maapalon riski nousta latvapaloksi



Latvusmassan määrä (kg/ha)

• Miten latvapalo leviää horisontaalisesti?



Latvusmassan tiheys (kg/m3)

• Miten latvapalo leviää vertikaalisesti?



Syttymisherkät alueet

• Alueet, jotka kuivuvat nopeasti ja syttyvät herkästi



Kulkukelpoisuus

• Miten lähestytään, missä kuljetaan?



Kuviot ja pääpuulaji

• Mitä puustoa alueella on? 



ProMS

Toimii myös 

mobiilissa, 

tabletilla yms.



Kiitos mielenkiinnosta!


