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Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry tiedottaa! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Kuva: Elina Virtanen 

 

Vielä kerkeät ilmoittautua mukaan PKMO ry:n syyskokoukseen! 
 

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään Metsä Groupin pääkonttorilla 

Espoon Tapiolassa osoitteessa Revontulenpuisto 2 A ja 

(Revontulenpuisto 2 C) 29.11.2022 klo 17.30 alkaen. Vuosikokous 

alkaa Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja Hannes Vickholmin 

puheenvuorolla, ja tämän jälkeen aloitamme yhdistyksen 

sääntömääräisen syyskokouksen. Ilmoittauduthan viimeistään 

22.11.2022. Tervetuloa!  

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>  

 

 

 
Yle etsii metsänomistajia haastateltavaksi tuloista, monimuotoisuudesta ja 

ilmastonmuutoksen hillinnästä 
 

Ylen toimittaja Petteri Juuti suunnittelee juttua siitä, voisivatko metsät palvella nykyistä 

paremmin ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteita ilman, että omistaja joutuisi tinkimään 

tuloistaan. Jos olisit kenties valmis puhumaan ajatuksistasi luonto- ja ilmastotavoitteista, 

metsätuloistasi sekä esittelemään metsiäsi ja keskustelemaan ratkaisuista asiantuntijoiden 

kanssa, kerro tilanteestasi ja ajatuksistasi sähköpostilla osoitteeseen petteri.juuti@yle.fi. 

Viesti ei vielä tarkoita sitoutumista mediassa esiintymiseen. Toiveena olisi, että elät 

mahdollisimman paljon metsästä ja asuinpaikkauntasi sekä metsäsi sijaitsevat Uudellamaalla, 

mutta muutkin tapaukset ja etenkin mielipiteet otetaan mieluusti vastaan. 

 

https://pkmo.org/tapahtuma/kutsu-yhdistyksen-syyskokous-29-11-2022-espoon-tapiolassa/


 

 

  

 

 

 
Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman sidosryhmätilaisuus 

 ti 22.11.2022 kello 9–11 
 

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-

ohjelmassa tuotetaan toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa uutta tutkimustietoa ja 

ratkaisuehdotuksia, jotka edistävät maankäyttösektorin ilmastotoimia ja uusiutuvien 

luonnonvarojen kestävää käyttöä. 

 

Järjestämme tiistaina 22. marraskuuta kello 9–11 sidosryhmätilaisuuden, jonka tavoitteena on 

avata Suomen oloissa poikkeuksellisen laajaa tutkimuskokonaisuutta myös laajemmalle 

yleisölle. Tilaisuudessa esitellään tiiviisti tänä vuonna käynnistyneet uudet hankkeet ja 

kuullaan monipuolisesti eri sidosryhmien edustajien näkemyksiä.  

Lisätietoja ohjelmasta >>  

 

Tilaisuus järjestetään Mariankatu 9: ssä Helsingissä sijaitsevassa valtioneuvoston 

kokouskeskuksessa. Tilaisuuteen voi kuitenkin osallistua myös etänä. Läsnä tilaisuuden 

ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 16.11. ja etätilaisuuden sunnuntaina 20.11. Linkki 

etätilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille tilaisuutta edeltävänä päivänä. Lämpimästi 

tervetuloa mukaan! 

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä >>  

 

 
 

Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen keinot (LUONTEVA) – 
tutkimustiedosta käytäntöön Webinaari 28.11.2022, klo 10–12 

 

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen asiantuntijat esittelevät webinaarissa 

tutkimukseen perustuvaa tietoa talousmetsien luonnonhoidon tehostamiskeinoista. Luvassa on 

kattava ja ajankohtainen tietopaketti metsäalan toimijoille, metsänomistajille ja muille aiheesta 

kiinnostuneille! Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa 

talousmetsien luonnonhoidosta, sen keinoista, mittareista ja kannustimista! 

Ilmoittaudu webinaariin 28.11. mennessä ilmoittautuminen >>  

 

Ohjelma 

10:00-10:10 Tilaisuuden avaus, johtava asiantuntija Katja Matveinen, ohjausryhmän 
puheenjohtaja, MMM 

10:10-10:20 LUONTEVA-hanke, erikoistutkija Minna Räty, hankekoordinaattori, 
Luonnonvarakeskus 

10:20-10:30 Talousmetsien luonnonhoidon tehostamisen keinot, tutkimusprofessori Matti 
Koivula, Luonnonvarakeskus 

10:30-10:40 Metsien tilan arviointi: paikkatieto- ja skenaarioanalyysi, erikoistutkija Sirpa 
Piirainen, Luonnonvarakeskus 

10:40-10:50  Indikaattorit ja mittarit luonnonhoidon seurantaan, johtava tutkija Kari T. 
Korhonen, Luonnonvarakeskus 

10:50-11:00  Luonnonhoidon lisäämisen keinot ja kannustimet erilaisten metsänomistajien ja 
metsäalan toimijoiden näkökulmista, erikoistutkija Emmi Haltia, 
Luonnonvarakeskus 

https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma/tutkimus-ja-innovaatio-ohjelma
https://ssl.eventilla.com/tjai221122
https://www.lyyti.fi/reg/Talousmetsien_luonnonhoidon_tehostamisen_keinot_2816


 

 

  

 

11:00-11:10  Suositukset, ohjelmapäällikkö Markku Granander, Suomen metsäkeskus & 
erikoistutkija Minna Räty, Luonnonvarakeskus   

 
Kommenttipuheenvuorot: 
•    metsänomistaja 
•    korjuuyrittäjä 
•    yhtiön metsäasiantuntija 
 
Loppukeskustelu & kysymykset 

 
12:00 Tilaisuus päättyy 

 

LUONTEVA-hanke toteutettiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa  

lisätietoja Tieto käyttöön -sivuilta >>  

 

 

 

Ratkaisuja ilmastokestävään metsänhoitoon – metsänhoidon suositusten 
tuloswebinaari 13.12.2022 

 

Miten ilmastokestävä metsänhoito poikkeaa vallitsevista käytännöistä? Millaisia valintapolkuja 

metsänomistaja voi kulkea muuttuvassa ilmastossa? Tule kuulemaan tuoreeltaan uusista 

suosituksista! 

 

Metsänhoidon suositusten uudistaminen kohti ilmastokestävyyttä käynnistyi helmikuussa 2020. 

Tässä webinaarissa esitellään uudistetut suositukset sekä sidosryhmien näkemyksiä niiden 

merkityksestä. 

Ilmastokestävyys kattaa: 

• metsänomistajan vaihtoehdot ilmastonmuutoksen hillintään oman metsän avulla ja 

• välttämättömät toimet, joilla hän voi auttaa metsiä sopeutumaan tuleviin ilmasto-

olosuhteisiin. 

 

Merkittävimmät ilmastopäätökset tehdään suometsissä, mutta kaikilla metsänomistajilla on 

oma roolinsa ja harkinnan tarve riippumatta siitä, millaista metsää omistaa. Terve ja 

elinvoimainen metsä on hyväksi kaikille. Metsäammattilaisten tarjoamalle päätöstuelle on jo 

ollut kysyntää. Tässä tilaisuudessa neuvojat saavat tietoa, millainen keinovalikoima tulee 

omaksuttavaksi ja arjen metsänhoitoon vietäväksi. Metsänhoidon suositukset tiivistävät yhteen 

tutkitun tiedon ja käytännön kokemukset. 

 

Aika: tiistai 13.12.2022 klo 9–11.30 

Paikka: Teams Live 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>   

 

 

 

 

 

 

https://tietokayttoon.fi/-/talousmetsien-luonnonhoidon-tehostamisen-vaihtoehdot-luonteva-
https://tapio.fi/tapahtumat/ratkaisuja-ilmastokestavaan-metsanhoitoon-webinaari-131222/

