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Maankäyttösektorin seurantaryhmän 1. kokous 2021

Aika

Perjantai 19.2.2021 klo 14-16

Paikka

Teams

Läsnä

Seurantaryhmän jäsenet/varajäsenet
Tomi Alakoski

Suomen 4H liitto

Antti Asikainen (kohdat 5-9)

Luonnonvarakeskus

Ari Eini

Suomen Metsäkeskus

Bettina Lemström

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heikki Granholm (pääsiht.)

Maa- ja metsätalousministeriö

Leena Gunnar

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Jaana Husu-Kallio (pj.)

Maa- ja metsätalousministeriö

Pauliina Jalonen

Kuntaliitto

Anssi Kainulainen

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto

Hanna Kortemaa

Ruokavirasto

Johanna Leinonen

Metsähallitus

Jari Liski

Ilmatieteenlaitos

Pentti Lähteenoja

Maa- ja metsätalousministeriö

Jarmo Muurman

Ympäristöministeriö

Matti Mäkelä

Metsäteollisuus ry

Tuula Packalen (vpj.)

Maa- ja metsätalousministeriö

Sari Peltonen

Proagria keskusten liitto

Johanna Pohjola

Suomen ympäristökeskus

Kristiina Regina

Luonnonvarakeskus

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Maa- ja metsätalousministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

PL 30
00023 Valtioneuvosto

Hallituskatu 3 A
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

kirjaamo@mmm.fi
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Reetta Sorsa (siht.)

Maa- ja metsätalousministeriö

Marleena Tanhuanpää (kohdat 4-9)

Elintarviketeollisuus ry

Anne Tolvanen

Luonnonvarakeskus

Liisa Toopakka

Suomen luonnonsuojeluliitto

Muut kokouksen osallistujat
Päivi Kari

Maa- ja metsätalousministeriö

Jaana Kaipainen

Maa- ja metsätalousministeriö

Jaakko Nippala

Maa- ja metsätalousministeriö

Aleksi Lehtonen (kohdat 1-4)

Luonnonvarakeskus

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Husu-Kallio avasi kokouksen klo 14 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Seurantaryhmän kokoukset on siirretty Teams-alustalle, puheenjohtaja kannusti osallistujia käyttämään videokuvaa puheenvuorojensa aikana.
Seurantaryhmän kokoonpanoa on päivitetty viime vuonna tulleiden henkilövaihdosten
johdosta. Alkuvuonna seurantaryhmään on tullut lisää henkilömuutoksia. Elintarviketeollisuus ry:n varajäsen Anna Vainikainen on siirtynyt toisiin tehtäviin. Uusi varajäsen hänen
tilalleen valitaan myöhemmin. Lisäksi Luonnonvarakeskuksen edustajat ovat vaihtuneet.
Jatkossa varsinaisena jäsenenä toimii Anne Tolvanen ja varajäsenenä Päivi Merilä.
Seurantaryhmän sihteeri Sorsa jää virkavapaalle viikolla 10. Hänen sijaisenaan toimii
Jaakko Nippala.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
4. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet – Arvio päästövähennysmahdollisuuksista – (ns. ILMAVA) hankkeen tulosten esittely
ILMAVA-hankkeen projektipäällikkö Aleksi Lehtonen esitteli hankkeen tulokset. Esiselvityksen mukaan maankäyttösektorilla päästövähennyksiä voidaan saavuttaa esimerkiksi
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hillitsemällä metsäkatoa ja välttämällä erityisesti uusien turvepeltojen raivaamista, muuttamalla turvemaapeltojen viljelykäytäntöjä, siirtämällä ravinteisia ojitettuja turvemaametsiä jatkuvapeitteiseen kasvatukseen, lannoittamalla kangas- ja suometsiä, lisäämällä
säästöpuiden määrää ja suojelualueita sekä vaikuttamalla metsäteollisuuden tuotantorakenteeseen.
Seurantaryhmä keskusteli esiselvityksen tuloksista. Toimialojen omissa maa- ja metsätaloutta koskevissa tiekartoissa oli tarkasteltu pitkälti samoja keinoja ja tulokset olivat yhdensuuntaisia ILMAVA:n kanssa. Esiselvitystä pidettiin ansiokkaana ja kattavana. Granholm kertoi, että tuloksia tullaan hyödyntämään maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman
laatimisessa. Suunnitelman laatimisen yhteydessä tarkastelua laajennetaan kattamaan
mm. kustannustehokkuus ja hyväksyttävyys.
Puheenjohtaja veti keskustelun yhteen ja kiitti koko tutkijaryhmää tärkeästä työstä, jolla
etsitään ratkaisuja maankäyttösektorille.
5. Ilmatieteenlaitoksen tutkimus- ja pilotointityö maatalousmaiden hiilensidonnassa
Seurantaryhmän jäsen Jari Liski ilmatieteenlaitokselta esitteli organisaationsa tutkimusja pilotointityötä maatalousmaiden hiilensidonnan edistämisessä. Ilmatieteenlaitos haluaa tuoda osaamisensa maankäyttösektorin ilmastotyön käyttöön. He selvittävät esimerkiksi sitä, kuinka hiilensidontaan liittyvä työ olisi tuotteistettavissa. Nettiin on avattu uusi
Pelto-observatoriopalvelu, jonne peltojen hiilensidonnasta kertyvä data tuodaan reaaliajassa ja visualisoidaan. Yhteistyö Carbon Action -hankkeen kanssa on tiivistä, tavoitteena on vauhdittaa hiilensidontaa maatalousmailla.
Projektiryhmä keskusteli tarkemmin hiilen sitoutumisesta maaperään. Liski kertoi, että
alustavien tulosten mukaan viljelykäytäntöjä muuttamalla on saatu yhden vuoden aikana
aikaan muutoksia, jotka täyttävät kansainvälisessä 4 promillen aloitteessa asetetut tavoitteet. Vaikutuksia on siis saavutettavissa nopeastikin, mutta tutkimusta tarvitaan lisää.
Aihe ei ole tärkeä vain ilmastotyön näkökulmasta, vaan se turvaa myös maatalousmaiden maaperän säilymistä tuottavana.
Puheenjohtaja veti keskustelun yhteen ja kertoi, että reaaliaikainen lohkotieto suomalaisista pelloista ja niiden hiilitaseista on asia, jonka toivoo toteutuvan tulevina vuosina. Tietoa tarvitaan ilmastotoimien kohdentamisen tueksi.
6. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden valmistelutilanne
a. Yleiskatsaus
Granholm esitteli ajankohtaiset asiat ja suunnitelmia kuluvalle vuodelle. Hiilestä
kiinni –kehittämishankehaku on avoinna 28.2. saakka ja tutkimus- ja innovaatioohjelman hankkeet julkaistaan piakkoin. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (Misu) valmisteluun on perustettu virkamiestyöryhmä. Seurantaryhmä edistää ja seuraa suunnitelman laatimista. Metsitystuen haku Suomen metsäkeskukselta käynnistyy 1.3. Useita hankkeita on käynnistetty alkuvuoden aikana osana
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Luonnonvarakeskuksen ohjausta. Tämän vuoden aikana suunnitellaan ja käynnistetään sekä T&I-ohjelman että kehittämishaun toiset hakukierrokset.
b. Viestintä
Kari esitteli hiilestä kiinni -viestintäkokonaisuutta. Hiilestä kiinni on ollut mieliin
jäävä slogan, joka on otettu hyvin vastaan. Kari korosti puheenvuorossaan yhteistyön merkitystä, jokaisella seurantaryhmän jäsenelle on tärkeä rooli tiedon jalkauttamisessa. Tämän vuoden aikana tullaan järjestämään mm. hankewebinaareja sekä edistämään dialogia esimerkiksi maaseutuparlamentin kautta.
7. Muut asiat
Ei muita asioita.
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään touko-kesäkuussa. Ehdotuksia kokouksen aiheeksi voi
lähettää Sorsalle/Nippalalle.
9. Kokouksen lopetus
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10 pahoitellen pientä viivästystä sekä toivottaen
kaikkea hyvää osallistujille pandemian keskellä.

Jakelu

Seurantaryhmän jäsenet ja varajäsenet

Tiedoksi

Jaana Kaipainen, Päivi Kari ja Jaakko Nippala

