Suomen kestävän kasvun ohjelman hankehaku

Ympäristökestävyys ja luontopohjaiset
ratkaisut – maankäyttösektorin
ilmastokestävät toimenpiteet

Ennakkotieto MMM 7.10.2021

Mikä kestävän kasvun ohjelma?
• Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next
Generation EU). Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista
elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan suurin.
• Jäsenvaltioiden on täytynyt esittää kansallinen elpymis- ja
palautumissuunnitelma (RRP), jotta se voi saada elpymis- ja
palautumistukivälineen rahoitusta.
• Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluu Suomen elpymis- ja
palautumissuunnitelma. Ohjelma löytyy VM:n verkkosivuilta.
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Maankäyttösektorin ilmastokestävät
toimenpiteet - kohteena METSÄT
• Käytettävissä 10 milj. euroa vähintään 7 hankkeelle vuosina 2022-2025.
 Toivotaan siis isompiakin hankkeita
• Ensimmäisessä haussa max. 7 miljoonaa euroa 1-3 vuotisille hankkeille.
• Hankehaussa etsitään metsien ilmastokestävyyttä tukevia kehittämis- ja
koulutushankkeita.
• Kehittämis- ja koulutustyön hyötyjen tulee kohdistua metsäsektorin toimijoihin:
metsänomistajat, suunnittelu-, teknologia-, urakointi ja muut alalla toimivat yritykset ja
yhteisöt.
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Valittavissa hankkeissa:
• Kehitetään ilmastokestäviä ja luonnon monimuotoisuutta turvaavia metsänhoidon ja käsittelyn menetelmiä huomioiden myös peitteisen metsän kasvattamisen kehitystarpeet.
• Siirrytään kohti paremmin kohdennettuja ja monimuotoisempia hakkuu- ja
kasvatusmenetelmiä, joissa mm. maaperä ja luontoarvot sekä vesien suojelu huomioidaan nykyistä
vahvemmin.
• Samalla voidaan tehokkaammin huolehtia metsien terveydestä ja resilienssistä suosimalla
sekametsiä ja vahvistamalla metsäluonnon monimuotoisuutta, esim. lisäämällä kuolleen puun
määrää.
• Tämä tarkoittaa mm. täsmämetsätaloutta, jolla kehitetään metsänhoitoon ja
puunkorjuuoperaatioihin uusia monilähdetietoa soveltavia menetelmiä ja teknologioita sekä
parantamalla käytettävissä olevaa tietoa.

• Parannetaan metsätalouden ilmastokestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden tueksi
arvonmuodostusta, tehostetaan metsätoimenpideketjuja sekä tuotetaan uusia
kansallisesti ja globaalisti hyödynnettäviä innovaatiota, tai
• Edistetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien metsätalouden
käytänteiden jalkauttamista koulutuksen avulla.
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RRF:n erityiskriteerit – huomioi nämä
• Tukikelpoisia ovat ainoastaan hankkeet, joilla tuetaan ilmastonmuutokseen sopeutumista
ja ilmastonmuutoksen riskienhallintaa.
• Rahoitettavien hankkeiden on täytettävä Ei merkittävää haittaa (DNSH) -periaatteen
ehdot, eli hanke ei saa haitata
•
•
•
•
•
•

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen,
ilmastonmuutoksen sopeutumiseen,
vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävään käyttöön ja suojeluun,
kiertotalouteen (mukaan lukien jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys),
ilman, veden ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseen ja sen vähentämiseen, tai
biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojeluun ja ennallistamiseen liittyvien tavoitteiden
toteutumista.

DNSH-kriteeristö tarkentuu vielä. Hakijat tekevät osana hakemusta DNSH-itsearvioinnin,
mutta heidän tulee myös varautua siihen, että kriteeristön tarkentuessa arviointia
suoritetaan myös hankkeen aikana.
5

Haku avautuu marraskuussa
• Hiilestä kiinni -kehittämishankehaun ja TI-ohjelman hakujen jälkeen
• Alustava aikataulu
• Hakuaika 9.11.-8.12.2021 (tarkentuu)
• Hakemusten arviointi joulu-tammikuussa
• Rahoituspäätökset helmikuussa

• Haun yleiskuvaus löytyy jo Suomen kestävän kasvun ohjelmasta
osoitteesta: https://vm.fi/kestava-kasvu (sivu 96).
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Kysyttävää?
• Lisää ohjeita tulee myöhemmin!
• Haun avautumisesta viestitään MMM:n kanavissa enemmän kun haun
avautumisaikataulu varmistuu.

• Jos kaipaat tässä vaiheessa lisätietoa, voit osoittaa kysymyksiä
osoitteeseen ilmastoratkaisut.mmm@gov.fi (viestin otsikkoon RRF).

7

