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PKMO Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry 

tiedottaa! 

 

Hyvää alkanutta vuotta 2023 jäsenemme. Yhdistyksellämme on suunnitteilla paljon mielenkiintoista 

ohjelmaa kuluvalle vuodeksi. Ensimmäisen tilaisuuden järjestämme yhdessä Zertiforestin kanssa 

ilmastoviisaasta metsänhoidosta tammikuun 24 päivä. Tilaisuudesta lisää myöhemmin tässä 

tiedotteessa.  

Tiedotamme omista tilaisuuksistamme ja muista mielenkiintoisista metsäisistä tapahtumista noin 

10 kertaa vuodessa ilmestyvässä sähköisessä tiedotteessa. Tiedote lähtee sähköisesti kaikille 

jäsenillemme, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostinsa meille. Joten tässä yhteydessä on hyvä 

muistuttaakin päivittämään yhteystietonsa meille, mikäli ne ovat muuttuneet. Helpoiten 

yhteystietojen päivitys onnistuu kotisivujemme ota yhteyttä välilehden kautta tai sähköpostitse 

osoitteeseen yhdistys.pkmo@gmail.com.  

 

 

Kuva: Elina Virtanen  

https://pkmo.org/yhteystiedot/
mailto:yhdistys.pkmo@gmail.com


 

 
 

  

 

 

Kiinnostaako ilmastoviisas metsänhoito ja metsien uusi ansaintalogiikka? 

ZertiForest järjestää jäsentilaisuuden jäsenillemme tiistaina 24.1.2023 klo 18.00 alkaen 

Mankkaalla Espoossa. Metsänomistajana pääset kuulemaan metsänhoitokokonaisuudesta, 

joka pitää sisällään useita eri ilmastoviisaan metsänhoidon tavoitteita tukevia toimenpiteitä. 

ZertiForestin kautta pystyt halutessasi myös sitouttamaan metsän hiilinieluksi, joka tuottaa 

sekä rahaa että kestävää kehitystä. 

Jokainen metsä tai taimitettava palsta voi olla hiilidioksidia sitova hiilinielu. Metsänomistajalla 

on täten ainutlaatuinen mahdollisuus ansaita rahaa metsänsä kasvulla, ilman että puita 

hakataan tai maata myydään. Kyse on siitä, että yritykset voivat kompensoida CO2-

päästöjään hankkimalla päästöoikeuksia – eli maksamalla työstä, jolla ilmakehässä olevaa 

hiiltä sidotaan toiseen muotoon. 

ZertiForest esite >>  

Jäsentilaisuuden tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: 

Paikka: Sinikalliontie 7 Mankkaalla, VT 1:n vieressä, ravintola Happy Friends 

Aika: tiistaina 24.1.2023 alkaen klo 18 - noin klo 20 

Tilaisuudessa tarjolla iltapalaa.  

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen ja kertomaan mahdolliset erikoisruokavaliot 

viimeistään 20.1.2023 sähköpostitse osoitteeseen eeva-liisa.heinaro@zertiforest.com  

Lisätietoja ZertiForestista >>  

 

https://pkmo.org/wp-content/uploads/ZertiForest-esittely_A4.pdf
mailto:eeva-liisa.heinaro@zertiforest.com
https://www.zertiforest.com/


 

 
 

  

 

 

 

Metsätalouden Kemera-tukilaille vahvistettiin jatkoaika 

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain kestävän metsätalouden määräaikaisen 

rahoituslain eli Kemera-lain muuttamisesta niin, että Kemera-tukijärjestelmä on voimassa 

keskeytyksettä myös vuodenvaihteen jälkeen. Maanomistajan kannalta on tärkeää huomata, 

että tukihakemus on toimitettava Suomen metsäkeskukselle viimeistään 1.10.2023. 

Metsäkeskuksen tulee tehdä Kemeran rahoituspäätökset vuoden 2023 loppuun mennessä.  

Eduskunta on hyväksynyt Kemeralle seuraajan. Ennen metsätalouden määräaikainen 

kannustejärjestelmän voimaantuloa sille tulee saada komission hyväksyntä. Tavoitteena on, 

että metsätalouden määräaikainen kannustejärjestelmä tulisi voimaan vuoden 2024 alusta. 

Lisätietoja Kemera tukilain jatkoajasta >> 

Lisätietoja Kemera-tuesta >>  

 

 

 

Metsänhoidon uusimmat suositukset 

Metsänhoidon suositukset ovat metsänhoidon käytännön opas, tarjoavat perusteltuja 

vaihtoehtoja metsien käsittelyyn ja tukea metsänomistajan tavoitteiden yhteensovittamiseen. 

Suositukset kertovat metsänhoidon vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Metsänhoidon 

suositusten tiedot ja työkalut on tehty metsänomistajien ja heitä palvelevien ammattilaisten 

käyttöön. Suositusten laadinnassa näkökulmana on metsänomistaja ja hänen monipuoliset 

tavoitteensa. Suositusten tarjoaman tiedon avulla metsänomistajat voivat tavoitella 

metsiensä käytön kokonaiskestävyyttä tai painottaa valitsemiaan päämääriä, kuten 

taloudellista tulosta, luonnon monimuotoisuutta, virkistyskäyttöä ja ilmastonmuutoksen 

hillintää. Suosituksia päivitetään säännöllisesti ja viimeisimmät päivitykset löydät täältä. 

Youtube-video uusista metsänhoitosuosituksista >>  

Ilmastokestävyyden merkitys metsien käytön päätöksenteossa kasvaa jatkuvasti. 

Metsänhoidon suosituksissa ilmastokestävyydellä tarkoitetaan metsien käyttöä 

ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumista muuttuvaan ilmastoon metsänhoidossa. 

Infolehtinen metsänomistajille: Ilmastokestävä metsänhoito >> 

 

 

 

https://mmm.fi/-/metsatalouden-kemera-tukilaille-vahvistettiin-jatkoaika
https://www.metsakeskus.fi/fi/metsatalouden-tuet/kemera-tuet
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/viimeisimmat-paivitykset
https://www.youtube.com/watch?v=Db2NT-tLwdg
https://tapio.fi/wp-content/uploads/2022/12/Infolehtinen-Ilmastokestava-metsanhoito-Tapio-2022.pdf

