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Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus:
Kooste projektiryhmän työskentelystä keväällä 2020
Projektiryhmä kokoontui kuusi kertaa 16.3.2020-10.6.2020 välisenä aikana. Tutkimus- ja selvityshankkeita on
käynnistetty kymmenkunta, projektiryhmän työtavat ja menettelyt on sovittu ja valtioneuvoston asetuksen
valmistelu määrärahan käyttöä varten etenee.

Projektiryhmän työtavat ja menettelyt
Projektiryhmä on sopinut työtavoista ja menettelyistä. Hankinnat käsitellään projektiryhmässä kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä käsittelyssä arvioidaan hankeideaa relevanssikriteerejä vasten ja toisessa vaiheessa
hankesuunnitelmaa tai tarjouspyyntöä joko puolletaan tai ei puolleta eteneväksi päätöksentekoon. Kunkin
viranhaltijan tulee itse arvioida ja huolehtia siitä, ettei jääviyttä synny hankkeita puollettaessa. Varsinaiset
rahoituspäätökset tehdään ministeriön työjärjestyksen mukaisesti.
Projektille on tehty tiedonhallintasuunnitelma ja arkistoitavat tiedot tallennetaan VAHVA-järjestelmään. Talous- ja substanssiseuranta sekä -suunnittelu on käynnistetty. Suunnittelua tehdään vuosille 2020-2023.

Toimenpidekokonaisuudessa käynnistetyt tutkimus- ja selvityshankkeet
Toimenpidekokonaisuuden toteutus on lähtenyt liikkeelle toimenpiteet edellä. Seuraavat hankkeet ovat jo
käynnistyneet:
















Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn kasvatusmallit (JatKa)
Sekametsien kasvatusmallit (SEKAVA)
Metsien kasvun edistäminen jalostetun metsänviljelyaineiston avulla (MEKANEN)
Turvemaiden kestävän metsänhoidon talouspaketti
Kokonaiskestävää puuntuotantoa turvemailta (SUO)
Suometsäosaaja (Tapio)
Yksityisteiden puuinfra-ohjelma
Metsätuholain ja metsälain arvioinnin jatkoselvitys (METULA)
Metsänhoidon suositukset, ilmastokestävä metsätalous (Tapio)
Turvepelloilta päästövähennyksiä – paikkatieto avuksi
Maankäyttösektorin ilmastotoimet – potentiaaliset toimet ja ”ex ante” arvio niiden vaikutuksista kasvihuonekaasujen päästöihin ja nieluihin
Orgaanisten ja mineraalimaiden ilmastovaikutukset nurmituotannossa (ORMINURMI)
Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista
Metsitys kestävästi (Tapio)
Metsitystukijärjestelmä (Suomen metsäkeskus)

Lisätietoja käynnistyneistä hankkeista

TKI-ohjelma
TKI-ohjelman valmistelua varten on palkattu tutkimusohjelmapäällikkö puoleksi vuodeksi. Tutkimusohjelman
valmistelu etenee työsuunnitelman pohjalta yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tällä hetkellä tutkimusaiheita
kartoitetaan Viima-työkalun kautta. Lisäksi suunnitteilla on avainhenkilöhaastatteluja. Ilmastopaneelia on

16.7.2020
pyydetty tekemään tietokartoitus maankäyttösektorin tämän hetkisestä tutkimuksesta. Vastaava kartoitus
on saatu Luonnonvarakeskukselta.

Maankäyttösektorin tieto-ohjelma
Tieto-ohjelman valmistelua varten on perustettu yhteistyöryhmä. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tällä hetkellä meneillään on tietoaineistojen nykytilan ja tietotarpeiden kartoitus. Tieto-ohjelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Valtioneuvoston asetuksen valmistelutilanne
Määrärahan käyttöä varten valmistellaan valtioneuvoston asetusta. Asetus on tarkoitus saada lausunnoille
elokuussa.

Viestintä, vuorovaikutus, koulutus ja osaamisen kehittäminen
Projektin viestintäsuunnitelma on tehty. Viestintätoimiston kanssa tehdään yhteistyötä hankkeen viestinnällisen vaikuttavuuden lisäämiseksi ja rakennetaan toimenpidelistaa viestinnän toteuttamiseksi. Hankkeen
kick-off-webinaari ja mediatilaisuus järjestettiin 11.6.2020. Tilaisuudesta saatu palaute oli positiivista.
Projektin tiimoilta on kirjoitettu useita blogikirjoituksia ja perustettu nettisivut. Lisäksi pienryhmä on perustettu miettimään osaamisen ja koulutuksen kehittämistä maankäyttösektorilla.

Lisätietoja
Projektikoordinaattori: johtava asiantuntija, Reetta Sorsa, etunimi.sukunimi@mmm.fi, tel. 029 516 2118
Metsätaloushankkeet: erityisasiantuntija, Jaakko Nippala, etunimi.sukunimi@mmm.fi, tel. 029 516 2119
Maataloushankkeet: erityisasiantuntija, Anna Salminen, etunimi.sukunimi@mmm.fi, tel. 029 516 2002
Viestintä: viestintäasiantuntija, Päivi Kari, etunimi.sukunimi@mmm.fi, tel. 029 516 2122

