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1 Hankkeen esittely  

1.1 Perustiedot hankkeesta  

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. MARISKA-hankketta toteuttavat Suomen metsäkeskus, 

Pelastusopisto ja Arbonaut Oy Hanke alkoi 1.9.2021 ja jatkuu 31.12.2022 saakka.  

Suomen metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä. Se neuvoo ja 

kouluttaa metsänomistajia metsien hoidossa, kestävässä hyödyntämisessä ja 

suojelussa. Lisäksi Metsäkeskus valvoo, että yritykset ja yksityishenkilöt 

noudattavat metsää koskevia lakeja. Metsäkeskus myös edistää sitä, että metsiin 

perustuvat elinkeinot ovat mahdollisimman monipuolisia ja toiminta on 

kannattavaa. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja rahoittaa maa- ja 

metsätalousministeriö.   

Pelastusopisto on sisäministeriön ohjauksessa toimiva opisto, joka suunnittelee ja 

toteuttaa hätäkeskustoiminnan ja pelastusalan ammatillista perus- ja 

täydennyskoulutusta, pelastustoimen sopimushenkilöstön koulutusta, 

siviilivalmiuden koulutusta, mukaan lukien varautuminen ja kansainvälinen 

pelastustoiminta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. 

Arbonaut Oy on luonnonvara-alan paikkatietoratkaisuja kehittävä joensuulainen 

yritys. Arbonaut tarjoaa ratkaisuja aina tiedon keruusta aineistojen analysointiin, 

jalostamiseen ja hyödyntämiseen. 

 

1.2 Hankkeen tavoitteet  

MARISKA-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa maastopalojen riskejä ilmaisevan 

sekä palontorjuntatyötä tukevan karttapalvelun käyttöönotto pelastustoimessa. 

Hankkeessa kokeillaan aikaisemmassa MELLEVÄ-hankkeessa kehitettyjen 

staattisten palokarttojen skaalaamista koko valtakuntaan.  

Suomessa tilanne maastopalojen suhteen on pysynyt suhteellisen hyvänä viime 

vuosien ajan. Tutkimusten mukaan riski vakaviin metsäpaloihin kasvaa Suomessa 

tulevina vuosikymmeninä, joten metsäpaloihin on syytä varautua myös Suomessa. 

Avointa ja ajantasaista metsävaratietoa voidaan hyödyntää maastopaloihin 

varautumisessa. MARISKA-hankkeessa on tarkoitus tuottaa staattisia 
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maastopalokarttoja pelastustoiminnan tueksi sekä tulevaisuuden paloriskin 

arviointiin.  

Staattiset maastopalokartat sisältävät tarkkaa avoimeen metsävaratietoon 

pohjautuvaa ennakkotietoa paloalueen metsistä. Staattisen maastopalokartat 

sisältävät tietoa alueen syttymisherkkyydestä, puuston pituudesta, latvusmassan 

määrästä, latvusmassan tiheydestä, latvuksen alarajasta ja maaston 

kulkukelpoisuudesta. Staattisten maastopalokarttojen avulla palontorjuntaa on 

helpompaa suunnitella.  

Staattisia maastopalokarttoja testataan ja kehitetään hankkeen aikana. MARISKA-

hankkeessa maastopalokarttojen testaajina toimivat pelastusalan ammattilaiset 

sekä muut asiantuntijat. Testaajilta saatujen palautteiden avulla 

maastopalokarttoja kehitetään tavoitteena saada mahdollisimman hyvin 

loppukäyttäjän tavoitteita vastaava karttasovellus.  

Staattisten maastopalokarttojen lisäksi MARISKA-hankkeessa tuotetaan analyysi 

metsäpaloriskin kehittymisestä seuraavan 5–10 vuoden aikana metsävaratiedon 

perusteella. Tuloksena on esitys alueellisesta riskistä ja sen kehittymisestä. Tämän 

analyysin tukemana pohditaan työpajoissa keinoja riskien hallintaan ja 

pienentämiseen.  

Lisäksi hankkeessa saatavien tulosten, kokemusten ja palautteen perusteella 

arvioidaan, mitä vastaavien palvelujen tuottaminen merkitsisi maastopalojen 

torjuntatyölle. Raportissa käydään läpi vaihtoehtoisten ratkaisujen hyödyt 

suhteessa kustannuksiin niin tarkasti kuin olemassa olevalla tiedolla on 

mahdollista sanoa. 

Hankkeen tuloksia jalkautetaan kouluttamalla ja tutustuttamalla 

pelastusviranomaisia palokarttojen mahdollisuuksiin. Lisäksi hankkeessa 

järjestetään maastotapahtuma. Osana hankkeen tulosten jalkauttamista 

hankkeessa tuotetaan seuraavat materiaalit 

1. Esitykset tämänhetkisistä palontorjuntakarttoihin liittyvistä piloteista ja 

niiden hyödyistä. 

2. Koulutusmateriaali palokarttojen käyttämisestä. Materiaalia hyödynnetään 

testaamisvaiheessa Pelastusopiston opiskelijoiden ja pelastuslaitoslaitosten 

henkilöstön kanssa.  

3. Raportti pilottien tuloksena syntyvistä käyttäjäkokemuksista.  

4. Raportti palokarttojen hyödyntämisen kustannuksista ja vaikuttavuudesta.  

5. Raportti alueellisesta riskianalyysista ja sen mahdollisuuksista.  

6. Raporttien pohjalta tiiviit esitykset päätöksentekijöille sekä soveltuvin osin 

medialle. 
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2 Hankkeen toteutus syyskuu 2021 - kesäkuu 2022 

2.1 Staattisten maastopalokarttojen laadinta (työpaketti 1) 

Hankkeen alkuvaiheessa keskityttiin työpaketti 1:n edistämiseen, eli staattisten 

palokarttojen laadintaan. Työpaketti 1:n vastuutaho Arbonaut huolehti karttojen 

laadinnasta ja valmistelusta. Karttatasot luotiin Arbonautin ylläpitämään ProMS-

sovellukseen, josta karttoja olisi helppo käyttää usealla eri laitteella (kuva 1). 

Koska samoja karttatasoja oli tehty jo aiemmin MELLEVÄ-hankkeessa, oli niiden 

tekemisen aloittaminen helppoa ja nopeaa. Kartat valmistuivat koko Suomen 

alueelle toukokuussa 2022, eli tavoitteiden mukaisesti ennen maastopalokautta.  

MARISKA-hankkeessa tuotettuja maastopalokarttatasoja on seitsemän: puuston 

pituus, latvuksen alaraja, latvusmassan määrä, latvusmassan tiheys, 

syttymisherkkyys, kulkukelpoisuus ja pääpuulajit. ja niiden lisäksi ProMS-

sovelluksesta löytyy erilaisia taustakarttatasoja, kuten maastokartta, ilmakuva ja 

vinovalovarjoste.  

Puuston pituus kertoo minkä pituista puustoa paloalueella ja sen ympäristössä on. 

Kun puuston pituus tasoa tarkastellaan yhdessä pääpuulajikarttatason kanssa, 

saadaan nopeasti käsitys paloalueen metsästä. Latvuksen alaraja kertoo millä 

korkeudella latvuksen alin oksa on, eli sen perusteella voidaan arvioida riskiä, että 

maastopalo nousee latvapaloksi. Latvapaloriskin arvioinnin tueksi hankkeessa on 

tuotettu latvusmassa määrä ja – tiheys tasot. Latvusmassan määrä ja tiheys 

kuvastavat latvuksessa olevan paloaineksen määrää, joka osaltaan vaikuttaa 

latvapalon intensiteettiin.  

Syttymisherkkyys kuvastaa alueita, jotka syttyvät herkästi kuivan ja kuuman 

ajanjakson jälkeen, kuten hakkuuaukot ja pienet taimikot. Kulkukelpoisuus-taso 

helpottaa paloalueelle lähestymistä. Sen avulla voidaan nähdä vaikeakulkuiset 

rinteet tai kosteat alueet, jolloin paloalueelle lähestymistä voidaan suunnitella, 

helpottaa ja nopeuttaa.  
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Kuva 1. MARISKA-hankkeessa tuotetut maastopalokartat ovat tällä hetkellä 

saatavilla ProMS-sovelluksessa. Kuvassa kartalla näkyy latvusmassan määrä.   

 

2.2 Testaukset ja kehittäminen (työpaketti 2) 

2.2.1 Testausryhmän kokoaminen  

Testausryhmän tarkoituksena on testata maastopalokarttoja ja antaa kehittäjille 

käyttäjäkokemuksia, jonka perusteella karttoja voidaan parantaa vastaamaan 

paremmin loppukäyttäjän tarpeita. Testausryhmä koottiin alkuvuodesta 2022. 

Testausryhmään kutsuttiin Metsäpalo-hankkeiden RoadShow-tapahtumasta 

tuttuja pelastuslaitoksia ja niiden henkilöstöä. Lisäksi testausryhmään pyrittiin 

saamaan lisää osallistujia Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kautta. 

Kiinnostuneita saatiin riittävästi testausryhmää varten, 19 henkilöä 

pelastuslaitoksilta ja 5 kappaletta muissa tehtävissä toimivia 

metsäpaloasiantuntijoita. 

2.2.2 Ensimmäinen testausjakso  

Testausryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 1.2.2022. Ensimmäisessä 

tapaamisessa MARISKA-hanke esiteltiin testausryhmäläisille ja testauksen 

käytännöt käytiin läpi. Lisäksi testausryhmään osallistuneille jaettiin 

käyttäjätunnukset ProMS-sovellukseen. Jo ensimmäisessä tapaamisessa 

testausryhmäläisille oli noussut mieleen toiveita ja kommentteja liittyen 

maastopalokarttoihin. Esille nousseita asioita oli tässä vaiheessa esimerkiksi toive 
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pääpuulajikarttatasosta, joka toiveiden mukaisesti lisättiin sovellukseen 

kesäkuussa 2022.   

Ensimmäisen testausjakson aikana (1.2.2022-1.3.2022) testaajat testasivat 

maastopalokarttoja omatoimisesti. Käyttäjiltä saatu palaute kerättiin Forms-

kyselyllä. Ensimmäisen testausjakson päätteeksi järjestettiin kyselytunti 

(1.3.2022), jossa testausryhmäläiset saivat esittää kommentteja, kysymyksiä ja 

kehitysideoita maastopalokarttoihin liittyen. Kommentit ja kehitysideat koskivat 

pääasiassa ProMS-sovelluksen käytettävyyttä ja -toimintoja, ei niinkään 

hankkeessa tuotettuja karttatasoja. Palautteen perusteella MARISKA-projektin 

toimintoja karsittiin, jotta jatkossa palaute koskisi nimenomaan hankkeessa 

tuotettuja karttatasoja.  

2.2.3 Toinen testausjakso 

Toisella testausjaksolla (1.3.2022-2.5.2022) testausryhmäläiset jatkoivat karttojen 

testausta omatoimisesti. Omatoimisen testauksen lisäksi testausryhmäläisille 

tehtiin kuvitteellinen maastopalotehtävä, joka heidän täytyi ratkaista 

hyödyntämällä hankkeessa tuotettuja karttatasoja. Toisen testausjakson jälkeen 

palautetta saatiin nimenomaan hankkeessa tuotetuista karttatasoista, niiden 

tietosisällöstä ja mahdollisista käyttökohteista. Keskusteluissa nousi esille 

erityisesti karttojen käyttömahdollisuus ja hyödynnettävyys tilannekeskuksissa. 

Tilannekeskus nähtiin parhaana käyttöpaikkana hyvien nettiyhteyksien ja suurien 

näyttöjen vuoksi. Todettiin, että yksittäisen sammuttajan on sammutustilanteessa 

hankala käyttää sovellusta mobiililaitteella.  

2.2.4 Kolmas testausjakso 

Kolmas testausjakso (2.5.2022-29.6.2022) toteutettiin vastaavasti toisen 

testausjakson kanssa, eli testauksen tukena oli vapaamuotoisen testauksen lisäksi 

tehtävä. Kolmas testausjakso sijoittui kuitenkin selvästi kiireiseen ajanjaksoon ja 

jakson tilannepalaverin osallistujamäärä oli pienehkö. Palautetta kerättiin 

kuitenkin tärkeistä asioista, kuten tasojen teemoituksesta ja ilmakuvien 

ajantasaisuudesta. 

 

2.3 Tarkemman testauksen ryhmä 

Ns. normaalin testausryhmän lisäksi valittiin viisi aktiivisinta pelastuslaitosta 

tarkempiin testauksiin. Tarkempaan testaukseen osallistuneet viisi pelastuslaitosta 

lupautui testaamaan maastopalokarttoja oikeilla maastopalotilanteilla, sekä 

ennakkosuunnittelutehtävissä. MARISKA-hankkeen edustajat vierailivat kaikilla 

viidellä pelastuslaitoksella kevään 2022 aikana. Pelastuslaitosten kanssa sovittiin 

tiiviistä yhteistyöstä karttojen kehittämistä varten. Tarkempaan testaukseen 
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lupautuneiden pelastuslaitosten kanssa pidetään säännöllisiä Teams-tapaamisia, 

jossa ajatusten ja kokemusten vaihtoa käydään testaajien kesken. Kesäkuussa 

tarkemman testauksen pelastuslaitoksilta saatiin positiivista palautetta karttojen 

oikeellisuudesta.  

 

2.4 Maastopalojen riskiennuste (työpaketti 3)  

Työpaketti 3:a on edistetty vuoden 2022 aikana luomalla metsien 

paloaineistyyppeihin pohjautuvia syttymisherkkyys- ja latvapaloriskikarttoja. 

Lisäksi rakennettuun ympäristöön kohdistuvien riskien arviointiin on kehitetty 

rakennusten riski-indeksiluokitusta (kuva 2). Riskikartat ovat herättäneet 

mielenkiintoa pelastuslaitosten lisäksi myös muissa metsäpaloasioiden kanssa 

toimijoissa. Tuotettua tietoa tullaan hyödyntämään työpajassa, jossa pohditaan 

keinoja paloriskien hallintaan ja pienentämiseen. 

 

 
Kuva 2. Työpaketissa 3 tehtyjen riskikarttatasojen avulla tullaan arvioimaan sekä 

metsiin että rakennettuun ympäristöön tulevaisuudessa kohdistuvia paloriskejä. 
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Metsäkuviokohtaiset syttymisherkkyys- ja latvapaloriskiluokitukset on tehty 

Suomen metsäpalo-olosuhteita kuvaavan paloaineistyypittelyn pohjalta (kuvailtu 

teoksessa Lindberg, H., Heikkilä, T. V. & Vanha-Majamaa, I. 2011. Suomen metsien 

paloainekset – kohti parempaa tulen hallintaa, Vantaa, 104 s). Kuivat ja avoimet 

alueet ovat pääsääntöisesti herkkiä syttymään, kun taas varttuneemmissa 

havupuuvaltaisissa (erityisesti kuusikoissa) metsissä on suurin riski 

korkeaintensiteettiselle latvapalolle. Rakennusten paloriski-indeksissä puolestaan 

on huomioitu lähimetsän paloriskien lisäksi myös kunkin rakennuksen ajallinen 

saavutettavuus sammutus-/palontorjuntahetkellä, rakennustiheys sekä palojen 

syttymistodennäköisyys lähialueella. 

 

3 Tapahtumat (työpaketti 4)  

3.1 Metsäpalo-hankkeiden RoadShow  

MARISKA-hanke esittäytyi marraskuussa 2021 Suomen palopäällystöliiton 

Metsäpalo-hankkeiden RoadShow-tapahtumassa. RoadShow järjestettiin 

Tampereella 3.11.2021 ja Kuopiossa 25.11.2021. Kuopion tilaisuus striimattiin. 

RoadShowssa esiteltiin MARISKA-hanke, sekä kerrottiin mahdollisuudesta liittyä 

hankkeen testausryhmään.  

 

3.2 KRISU-harjoitus 

Pelastusopisto järjestää vuosittain opiskelijoilleen kriisi- ja suuronnettomuus-, eli 

KRISU-harjoituksen. Vuonna 2022 KRISU-harjoituksessa (14.2-15.2.2022) oli 

mukana kuvitteellinen metsäpalotilanne, jonka sammuttamisessa hyödynnettiin 

hankkeessa tuotettuja maastopalokarttoja.  

Opiskelijoilta kerättiin palautetta maastopalokarttojen käytöstä ja hyödyllisyydestä 

maastopalotilanteessa. KRISU-harjoituksessa nousi esille maastopalokarttojen 

suuri hyöty tilannekeskuksessa. Tilannekeskuksen olosuhteet soveltuvat karttojen 

selailuun ja analysointiin hyvin.  
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3.3 MARISKA- maastopalokartat palontorjunnassa -webinaari  

MARISKA-hankkeessa tuotettavista kartoista pidettiin webinaari juuri ennen 

maastopalokautta huhtikuussa (6.4.2022). Webinaarissa esiteltiin 

maastopalokarttoja, sekä viestittiin maastopalokarttojen mahdollisuuksista nyt ja 

tulevaisuudessa. Webinaarin osallistujamäärä oli kiitettävä ja palautteen 

perusteella webinaarin myötä saatiin vietyä eteenpäin sanaa metsäpalojen 

torjunnassa hyödynnettävistä maastopalokartoista.  

 

3.4 Retkeily Raution paloalueelle  

MARISKA-hanke järjesti 12.5.2022 opintoretkeilyn Kalajoen Raution kesällä 2021 

palaneelle alueelle (kuva 3). Retkeilyn aikana tutustuttiin metsäpalon etenemiseen 

Kalajoen maastossa ja palon aiheuttamiin tuhoihin. Retkeilyllä oli mukana 

MARISKA-hankkeen työryhmäläisiä, Suomen metsäkeskuksen luonnonhoidon 

neuvojia, Arbonautin edustajia, sekä ohjausryhmän jäseniä.  

 

 
Kuva 3. MARISKA-hankkeen retkeily Raution paloalueelle 12.5.2022. 
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3.5 Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämispäivät  

Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämispäivillä Kuopiossa 8.-9.6.2022 esiteltiin 

MARISKA-hanketta. Esittely herätti keskustelua maastopalokarttojen 

hyödyntämismahdollisuuksista myös muissa, kuin palontorjuntatehtävissä, kuten 

esimerkiksi tulevaisuuden paloriskien arvioinnissa.   

 

4 Jatkossa tehtävät toimenpiteet 

Hankkeessa toteutettavia testauksia jatketaan kesän 2022 loppuun asti.  

Testausten jälkeen testauksien kautta saadut palautteet ja niiden perusteella tehty 

kehitystyö ja käyttäjäpalautteet raportoidaan.  

Syksyllä järjestetään työpaja, jossa pohditaan keinoja maastopaloriskien hallintaan 

ja pienentämiseen. Työpajoihin kutsutaan metsäalan, aluesuunnittelun ja 

palontorjunnan toimijoita.  

Hankkeessa tehdään syksyn aikana videoita, jossa opetetaan maastopalokarttojen 

käyttöä, sekä esitellään kartoista saatavia hyötyjä. Lisäksi laaditaan 

metsäpaloasioista opetusvideo, jota voidaan käyttää hyödyksi maastopalokarttojen 

käyttöä opeteltaessa.  

Lisäksi loppuvuoden aikana laaditaan raportit palokarttojen hyödyntämisen 

kustannuksista ja vaikuttavuudesta ja alueellisesta riskianalyysista ja sen 

mahdollisuuksista. Raportoinnin lisäksi hankkeen tuloksia jalkautetaan 

seminaarin/webinaarin muodossa syksyllä 2022.  

 


