
Tehot irti Metsään.fi-

palvelusta

Suomen metsäkeskus järjestää Metsään.fi - 

päivän palvelun käyttäjille. Tule tutustumaan mitä 

mahdollisuuksia Metsään.fi–palvelu voi tarjota 

sinulle metsäsi hoitoon. 

Kaksi samansisältöistä tilaisuutta pidetään 

28.10.2015 klo 14 ja klo 17 Metsäkeskuksessa 

osoitteessa Pasilanraitio 9, 6. krs, Helsinki. 

Ilmoittaudu viimeistään 23.10.2015.

verkossa,  palvelutunnus: AYSTUU5L78

tai puhelimitse numeroon 029 432 407 

(Metsäkeskuksen asiakastuki) 

Lue lisää »

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

16.9.2015

Metsän hallittu omistajanvaihdos -tilaisuus 

PKMO järjestää yhteistyössä Nooa pankin ja Suomen metsäkeskuksen kanssa metsän 

omistajanvaihdosta käsittelevän tilaisuuden keskiviikkona 14.10.2015 klo 18 Sokos Hotelli Presidentin 

Sylvi-salissa. 

Tilaisuudessa käsitellään metsätilan sukupolvenvaihdoksen lisäksi perhe- ja jäämistöoikeutta 

yleisemminkin. Aiheista alustavat asianajaja, varatuomari Piia Jeremejeff Asianajotoimisto Legistum 

Oy:stä sekä metsätilarakenteen asiantuntija Jukka Matilainen Suomen metsäkeskuksesta. 

Paikalla tapaat PKMO:n ja Nooa pankin edustajien lisäksi alan palveluita tarjoavien yritysten edustajia. 

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan miten metsä siirretään hyvin ja turvallisesti seuraavalle 

omistajalle!

Lue lisää ja ilmoittaudu »
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Tutkimus metsänomistajien suhtautumisesta ilmastohyötyjen 

tuottamiseen omissa metsissään 

Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella on tekeillä tutkimus, jossa selvitetään metsänomistajien 

suhtautumista ilmastohyötyjen tuottamiseen omissa metsissään esim. muuttamalla metsiensä käsittelyä 

sekä halukkuutta osallistua mahdollisiin hiilen sidontaan liittyviin metsäpolitiikan ohjauskeinoihin. Lisäksi 

tarkastellaan muita päätöksentekoon liittyviä tekijöitä esim. sopimusten sitovuus ja kompensaation 

suuruus, jotka vaikuttavat metsänomistajien halukkuuteen osallistua ilmastohyötyjen tuottamiseen.

 Tutkimus perustuu metsänomistajien laadullisiin haastatteluihin. Haastatteluun kutsutaan PKMO:n 

jäseniä, pääkaupunkiseudulla asuvia metsänomistajia. PKMO:n jäsenet ovat keskimääräistä suurempien 

tilojen omistajia ja ovat usein metsäsuunnittelun piirissä.  Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa ei 

pyritä tilastolliseen edustavuuteen, joten haastattelukutsun saa noin 30 PKMO:n jäsentä.  

Tutkimuksen tekee pro gradu- työnä Maria Hänninen Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella 

liiketaloudellisen metsäekonomian opintosuunnassa; vastuuhenkilö on professori Lauri Valsta.   

PKMO suosittelee haastattelukutsun saaville mukaan menemistä. Tiedotamme tutkimuksen tuloksista 

niiden valmistuttua kaikille jäsenille. 

Metsämessut marraskuussa

Metsämessut pidetään 7.-9.11.2015

Messukeskuksessa.

PKMO lähettää kaikille jäsenille pääsylipun 

messuille. Laita päivät kalenteriisi ja tarkkaile 

postiasi!

Lue lisää »

Copyright © PKMO ry

Tämä on Pääkaupunkiseudun metsänomistajien uutiskirje. Se 

lähetetään kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on 

yhdistyksen tiedossa. Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä: 

sihteeri@pkmo.org.

Rekisteriseloste.
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