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Maankäyttösektorin seurantaryhmän 1.
kokous 2022
Aika

4.3.2022 klo 14.15-16.00

Paikka

Teams

Läsnä

Seurantaryhmän jäsenet/varajäsenet

Alakoski Tomi
Eini Ari
Granholm Heikki
Gunnar Leena
Inha Jyri
Jalonen Pauliina
Harvio Viktor
Husu-Kallio Jaana (kohdat 3-9)
Kaila Minna-Mari (kohta 4)
Kainulainen Anssi
Kalliokoski Tuomo
Kortemaa Hanna
Kulmala Liisa
Leinonen Johanna
Lähteenoja Pentti
Mäkivuokko Harri
Mäkelä Matti
Sorsa Reetta
Tanhuanpää Marleena
Tolvanen Anne (kohdat 1-7)
Toopakka Liisa

Suomen 4H-liitto ry
Suomen metsäkeskus
Maa- ja metsätalousministeriö
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Valtiovarainministeriö
Kuntaliitto
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK
Ympäristöministeriö
Ruokavirasto
Ilmatieteenlaitos
Metsähallitus
Maa- ja metsätalousministeriö
ProAgria keskusten liitto
Metsäteollisuus ry
Maa- ja metsätalousministeriö
Elintarviketeollisuusliitto ry
Luonnonvarakeskus
Suomen luonnonsuojeluliitto

Muut kokouksen osallistujat

Ahopelto Lauri (kohdat 4-9)
Kaipainen Jaana (kohdat 1-5)
Salminen Anna
Suorsa Marjaana

Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö

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@gov.fi
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1. Kokouksen avaus
Pääsihteeri Granholm avasi kokouksen 14.24 puheenjohtajan ollessa estynyt. Seurantaryhmän
kokoonpanoa on päivitetty 3.3.2022 jäsenorganisaatioissa tapahtuneiden henkilövaihdosten
vuoksi. SLC:n uusi varajäsen Viktor Harvio esittäytyi seurantaryhmälle.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistasta poistettiin kohta 7. Viestintäsuunnitelmat vuodelle 2022, jonka myötä numerointi
muuttui tästä kohdasta eteenpäin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Puheenjohtaja otti kokouksen vedettäväkseen. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Maankäyttösektorin ilmastopolitiikan tilannekatsaukset
a. Kansallisen ilmastopolitiikan valmistelutilanne
Granholm kertoi ilmastopolitiikan ajankohtaisista asioista. Ilmastolaki on annettu eduskunnan käsiteltäväksi ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2022. Ilmastolain mukaiseen
ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmään on ensi kertaa kirjattu maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelu. CAP-suunnitelma on toimitettu komissioon. Heikki Lehtonen Lukesta tekee selvitystä hiilieuro-ohjelmasta (HERO), joka kokoaa yhteen maataloudelta vaadittavat kustannuksia viljelijöille lisäämättömät päästövähennykset, joista osa on
CAPissa, osa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman puolella.
b. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU)
Kaipainen esitteli MISUn valmistelutilannetta ja alustavan kolmen korin rakenteen, joka
koostuu (i) jo käynnistetyistä ja suunnitelluista toimista, (ii) nyt käynnistettävistä lisätoimenpiteistä sekä (iii) kehitettävistä ja myöhemmin päätettävistä toimista. Suunnitelman
valmisteluun liittyvät viestintä- ja vuorovaikutustilaisuudet jatkuvat helmi-maaliskuun ajan.
SOVA ja WAM-skenaariot viimeistellään valittujen toimien pohjalta ja suunnitelma on tarkoitus laittaa lausunnoille huhtikuussa.
Seurantaryhmä keskusteli tällä hetkellä käynnissä olevista määräaikaisista ohjauskeinoista, kuten metsitystuesta ja niiden jatkotarpeista sekä tuulivoiman vaikutuksista maankäyttöön. Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmassa on meneillään LandUseZero -hanke, joka
pureutuu tuulivoiman ja maankäytön synergioihin.
Puheenjohtaja kiitti Kaipaista mittavan kokonaisuuden ansiokkaasta valmistelusta. Lisäksi hän toivotti Kaipaiselle menestystä uusiin haasteisiin.
5. Uusien kehittämishankkeiden esittely
Sorsa esitteli uudet kehittämishankkeet. Kehittämishankehaun täydentävä hakukierros oli avoimena loka-marraskuussa 2021. Hakemuksia saatiin 55, joista rahoitettiin 19 hanketta yhteensä
noin 7,3 milj. eurolla. Uudet hankkeet ovat pääsääntöisesti käynnissä vuosina 2022-2024. Alueellinen ja paikallinen ilmastotyö -teemasta rahoitettiin 13 maataloutta, metsätaloutta sekä maankäytönmuutoksia ja kosteikkoja koskevia hankkeita. Hiilimarkkinoita koskevia hankkeita rahoitettiin
neljä ja tieto-ohjelman toteutusta jatkavia hankkeita kaksi kappaletta. Kaikkiaan Hiilestä kiinni kokonaisuudesta on rahoitettu tähän mennessä yli 100 hanketta.
6. Uusien tutkimus- ja innovaatiohankkeiden esittely
Suorsa esitteli uudet tutkimus- ja innovaatio-ohjelman hankkeet. TI-ohjelman täydennyshaku oli
avoimena loka-marraskuussa 2021. Hakemuksia saatiin 38, joista 5 rahoitettiin yhteensä noin 5
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milj. eurolla. Hankkeet ovat käynnissä vuosina 2022-2024. Uusissa hankkeissa tutkitaan orgaanisia sivuvirtoja, kuntien mahdollisuuksia hiilikompensaatioiden hyödyntämisessä, suometsien tuhkalannoitusta, rahkasammalen korjuuketjua sekä metsien hiilensidonnan edistämistä.
7. Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan toimenpidekokonaisuuden esittely
Ahopelto esitteli maa- ja metsätalouden vesienhallinnan toimenpidekokonaisuutta, joka on lähtöisin Marinin hallitusohjelmasta. Helmikuussa julkaistiin työohjelma, joka esittelee hankeryhmän vision vuoteen 2035 sekä tavoitteiden edistämiseksi kirjatut toimenpide-ehdotukset. Osana kokonaisuutta rahoitetaan mm. hankkeita, joissa selvitetään säätösalaojituksen vaikutuksia kasvintuotantoon, vesistökuormitukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin sekä metsätalouden vesiensuojelun tehostamista johtamalla ojitusvesiä kuivuneille soille.
8. Muut asiat
Ei käsiteltäviä asioita. Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 12. toukokuuta.
9. Kokouksen lopetus
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00
Jakelu

Seurantaryhmän jäsenet ja varajäsenet

Tiedoksi

Lauri Ahopelto, Joel Järvinen, Erika Keppola, Mauri Keränen, Anna Salminen, Marjaana
Suorsa

