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TUNTEELLA METSÄHOITOMAKSUSTA 

 
Tässä muutama päivä sitten Metsälehden keskustelupalstalla silmiini sattui ketju, jossa jälleen kerran 
pohdittiin metsänhoitomaksun poistamista. Aihe on varmasti keskustelemisen arvoinen, vaikka kovin 

syvällä poteroissaan näyttävät eipäs-juupas keskustelijat olevan. 
 

Minusta metsähoitomaksu ei ole mustavalkoinen asia. Metsänhoitomaksulla on aivan ilmeisiä hyviä 
vaikutuksia. Se parantaa erityisesti pienten metsätilojen omistajien metsänhoidon jatkuvuutta ja takaa 
hoitoon liittyviä palveluita. Aivan yhtä ilmeistä on, että nykyinen tapa jakaa metsänhoitomaksu 

automaattisesti paikalliselle metsänhoitoyhdistykselle rajoittaa kilpailua ja metsänomistajan vaihtoehtoja. 
 

Miksei metsänhoitomaksun poistamisen sijasta voisi maksun jakotapaa nykyaikaistaa tarjoamalla 
enemmän vaihtoehtoja metsänomistajalle? Miksei kaupunkilainen metsänomistaja voisi valita 
palvelutarjoajaa, joka on lähellä metsänomistajaa eikä lähellä metsätilaa? Tai miksei voisi valita toista 
palvelutarjoajaa, jos on pettynyt metsänhoitoyhdistykseensä? 
 

Eli poistetaan metsänhoitomaksun haitallisia vaikutuksia samalla kun lisätään metsänomistajan 

sanavaltaa oman rahansa käytöstä. Ei kai sellaista metsänhoitomaksun muutosta voi yksikään 
metsänomistajajärjestö vastustaa? 
 

Jotta yllä oleva ei olisi vain yksinäistä sananjulistusta, laitan kommenttini myös Metsälehden 
verkkokeskusteluun mukaan. Siellä on mahdollisuus ihastella, vihastella tai muuten jatkaa keskustelua 
aiheesta. 

 

Yhdistyksemme toiminnassa on nyt kevään korkea sesonki. Toukokuulle osui 
suurin osa tapahtumista. Toivottavasti ehditte mukaan mökkiviikonloppujen tai 

istutuskiireiden lomassa. 
 
 
Nähdään toukokuussa  
Jaakko Temmes 
puheenjohtaja 

 

 

 

TILAISUUKSIA JÄSENILLE 
 
LANNOITUSILTA TI 4.5. KLO 17 

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet edellisessä jäsenkirjeessä. 
 
METSÄNVILJELYRETKI KANTA-HÄMEESEEN LA 8.5. KLO 8.30 
Kevätretkellä tutustumme metsän uudistamisen eri vaiheisiin; asiantuntijana mm. toiminnanjohtaja Pasi 
Ruuska Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistyksestä. Lounaan jälkeen käymme KuusiSaaristen metsätilalla. 
Lähtö Töölön kisahallin pysäköintialueelta (Oopperan puoleinen pää) klo 08.30 Pekolan linja-autolla.  

Ilmoittautuminen Kirsi Uotilalle sihteeri@pkmo.org tai puh. 044 2048 049.   
Osanottomaksu jäsenille 17 euroa. Se tulee maksaa ennen retkeä PKMO:n tilille 155530-102096 
viitenumerolla 3337. Retkelle on vielä muutama paikka vapaana!  
 
METSÄNHOITORETKI LAHNAJÄRVELLE TI 18.5. KLO 15.30 
Metsänhoitoretkellä tutustumme MMT Olavi Laihon monipuolisesti eri periaatteilla hoidettuun metsään. 
Metsästä löytyy niin tasaikäisiä, avohakattuja ja istutettuja metsiä kuin myös yläharvennukseen ja 

luontaiseen uudistamiseen perustuvia kerroksellisia metsiä. Hoidossa on haettu eri tilanteissa aina 

edullisinta hoitotapaa. 
Metsänomistaja tulee itse esittelemään metsäänsä paikan päälle. Hän on suunnitellut reilun kilometrin 
pituisen lenkin, jonka varrella katselemme eri kohteita. Innofor Oy tarjoaa pientä iltapalaa.  
Lähtö Töölön kisahallin pysäköintialueelta (Oopperan puoleinen pää) klo 15.30 Pekolan linja-autolla. 
Paluu samaan paikkaan arviolta klo 21.30.  
Ilmoittautuminen 10.5. mennessä sihteeri@pkmo.org tai puh. 044 2048 049. Osanottomaksu jäsenille  

12 euroa. Se tulee maksaa 10.5. mennessä PKMO:n tilille 155530-102096 käyttäen viitettä 2228. 
Retkelle mahtuu hyvin vielä mukaan! 
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SMTOL:N ETÄMETSÄNOMISTAJIEN METSÄTAITOKILPAILU EVOLLA LA 15.5. 

Tämä kilpailu sopii hyvin kauempana metsästä asuvallekin, koska siellä ei tarvitse tehdä normaalien 
metsätaitokisojen suurta leimaustehtävää. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä PKMO:n sihteeri Kirsi 
Uotilaan sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 049. 
 
METSÄRETKI ITÄ-VIROON 22-24.7. 
PKMO:n jäsenille on varattu 20 paikkaa Tuuloksen Metsäyhdistyksen järjestämälle retkelle. Matka 
suuntautuu mm. Rakveren ja Narvan alueelle. Mielenkiintoisia metsätalouteen, metsäluontoon ja 

historiaan liittyviä kohteita. Matkan hinta 275 euroa. Järjestäjä Samuli Notko Matkat T:mi.  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 31.5. mennessä samppa@virpi.net tai 0400 205995. 

 
METSÄNOMISTAJIEN SM-METSÄTAITOKILPAILU LA 28.8. 
Pirkanmaan metsäkeskus järjestää kilpailun Lempäälässä. Kilpailukeskuksena toimii Ideapark, josta 
kilpailijat kuljetetaan bussilla maastoon. Osanottomaksu 40 euroa/henkilö.  Ilmoittautumiset 9.8. 

mennessä PKMO:n sihteerin kautta sihteeri@pkmo.org tai 044 2048 049.  

Kilpailupäivänä Ideaparkissa on myös muuta metsäistä ohjelmaa. Kilpailuun odotetaan 500 osanottajaa. 
Kilpailusta löytyy enemmän tietoa sivulta http://www.metsataito.fi  
 
JÄSENMAKSUT 
Jos vuoden 2010 jäsenmaksusi on maksamatta, niin saat tämän kirjeen mukana uuden 

jäsenmaksulomakkeen. Käytäthän lomakkeessa olevaa viitenumeroa, jotta maksutiedot saadaan 
siirrettyä jäsenrekisteriin automaattisesti. PKMO:n jäsenmaksun, retkimaksut ja matkakulut tilaisuuksiin 
voi vähentää metsäverotuksessa. Ethän halua jäädä paitsioon mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta 
ohjelmasta. 
 
 

MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA 
 
Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteinen luontoretkikalenteri on ilmestynyt. 

Retkiä mm. Sipoonkorpeen ja Nuuksioon. Kalenterin voi noutaa kaupunkien asiakaspalvelupisteistä,  

esim. Helsingin Virka Infosta, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13.  
Kansainväliset erämessut 10-13.6.  Riihimäen urheilupuistossa. Pääsymaksu 13 euroa. 
http://www.riihimaenmessut.fi/ 
Farmari-näyttely 29.7.-1.8. klo 10-18 Mikkelin raviradalla. Pääsymaksu 17 €.  http://www.farmari.net 
Pääkaupunkiseudun metsäpäivä 4.9. klo 9-16 Espoon Tapiolassa Revontulentiellä.  

http://www.metsaliitto.fi 
Metsään –peruskurssi ja –jatkokurssi alkavat 21.9. ja 22.9. klo 18-20.30 Alppilassa Helsingissä. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset metsäneuvoja Lars Ekman  020 772 6100 tai lars.ekman@metsakeskus.fi  
Metsäkeskus Rannikko  http://www.metsakeskus.fi 
 
 
 

 PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N JOHTOKUNTA V. 2010 
 

Nimi    puh. 
Jaakko Temmes, pj   045 670 1581  

jaakko.temmes@pkmo.org 

Marjatta Palmroth, vpj   0400 600 242 
Jaana Korpi    040 755 9296 

Pertti Saarinen   040 501 0043 
Marja-Leena Salmi   050 522 4851 
Kirsi Uotila    044 2048 049 
varajäsenet 
Kyllikki Arohonka   050 522 2842 
Irja Yli-Suvanto   0400 697 028 

 
Sihteeri 

Kirsi Uotila    044 2048 049   

sihteeri@pkmo.org 

 
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry 

PL 62, 00101 Helsinki 
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