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JUHLAJULKAISU

1984-2004

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n 20-vuotis

Kaksi vuosikymmentä sitten muutamat kaukonäköiset pääkaupunkiseudulla asuvat 
metsänomistajat kokivat, että yhdessä toimien he voivat parhaiten edistää hyvää 
metsänhoitoa ja kohottaa omaa ammattitaitoaan ja -tietojaan. Tätä tarkoitusta to-

teuttamaan he perustivat Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n.
Kuluneen 20-vuotistaipaleen aikana yhdistys on osoittanut elinvoimansa. Tänä päivä-

nä yhdistyksessä on yli 700 jäsentä. Yhdistyksen toiminta on ollut vireää ja monipuolista. 
Samalla kun yhdistys on itse järjestänyt jäsenkunnalleen neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, 
yhdistys on aktivoinut muita metsäalan toimijoita ottamaan paremmin huomioon erityi-
sesti etämetsänomistajien tarpeet ja intressit.

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry on saavuttanut uskottavan aseman etämet-
sänomistajien edunvalvojana ja sillä on ollut edustus mm. valtioneuvoston asettamissa 
työryhmissä ja toimikunnissa. Samaten eduskunnan eri valiokunnat ovat halunneet kuulla 
sen edustajia metsänomistuksen asiantuntijoina.

Metsätalous ja metsäteollisuus ovat yhä Suomen kansantalouden vahva tukijalka. 
Maamme viennistä metsäteollisuuden osuus on edelleen reilu neljännes. Vastoin 70- lu-
vun uhkakuvia muovi ei korvannutkaan paperia. Informaatioteknologian läpimurron myö-
tä sähköinen viestintä ei ole myöskään syrjäyttänyt paperia, vaan paperinkulutus on päin-
vastoin lisääntynyt.

Terve metsä uudistuu ja muuttuu koko ajan. Samalla tavalla metsäomistajien toimin-
taympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Tänään niin kuin 20 vuotta sitten Pääkaupunki-
seudun Metsänomistajat ry:n tehtävä kohottaa jäsentensä tieto- ja taitotasoa ja edistää 
kaikkinaista metsänomistukseen liittyvää tiedonkulkua on yhtä ajankohtainen. Etämetsän-
omistajilla on erilaisia ongelmia ja palvelutarpeita kuin muilla. Kaukana asuvat eivät tunne 
paikallisia osaajia ja palvelun tarjoajia, metsänomistajan oma valvonta tulee kalliiksi jne.

Uskon, että etämetsänomistuksella on edessään valoisa tulevaisuus. Niin etämetsän-
omistuksen kuin muunkin elinkeinotoiminnan tulee lähtökohtaisesti olla taloudellisesti 
kannattavaa ja lisätä omistajien hyvinvointia. On huomattava, että terve ja vahva talous 
luo pohjan myös kestävälle kehitykselle eli niin metsiensuojelusta kuin metsäluonnon mo-
nimuotoisuudesta voidaan parhaiten huolehtia, kun siihen on hyvät taloudelliset edelly-
tykset. 

Parhaiten etämetsänomistajien edut toteutuvat silloin, kun huolehditaan terveestä ta-
loudellisesta toimintaympäristöstä. Siihen kuuluu yhtenä reilu ja lisääntyvä kilpailu koko 
metsäsektorilla niin erilaisten metsäpalvelujen tarjonnassa kuin puunostajakunnassakin. 
Toinen tekijä on vahvan paikallisen yrittäjyyden tukeminen ja alueellisen kehityksen tur-
vaaminen. Kolmas tekijä on luovan ja innovatiivisen toimintaympäristön aikaan saaminen 
koko metsäklusterille. 

Taloudellisen merkityksen ohella metsät ovat aina olleet osa suomalaista identiteettiä ja 
kulttuuria. Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry panee yhtä lailla painoa metsien sosi-
aaliselle merkitykselle myös tulevina vuosikymmeninä. Toivottavaa on, että metsänomista-
jat löytäisivät omat metsänsä entistä enemmän mahdollisuutena koko perheen yhdessä-
oloon, hyötyliikuntaan ja mielenvirkistykseen. 

Talonpoikaiseen ajatteluun kuuluu, että huomisen leipä on ansaittava tänään. Pääkau-
punkiseudun metsänomistajille tämä merkitsee huolenpitoa myös siitä, että metsäosaa-
minen siirretään nuoremmalle sukupolvelle niin, että metsiämme hoidetaan hyvin huo-
mennakin. 

Pääkirjo
itu

s

Elias Lähdesmäki
puheenjohtaja

 Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n 20 v juhlajulkaisu
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Pääkaupunkiseudulla on perheenjä-
senet mukaan lukien kymmeniätu-
hansia metsänomistajia. Yhdistyksel-

lä on todella haastava tehtävä ajaessanne 
näiden etämetsänomistajien etuja ja järjes-
täessänne heille neuvonta- ja koulutustilai-
suuksia. 

Jäsenmääränne kasvattamiseen tulisi 
löytää uusia keinoja. Seudun metsänomis-
tajat ovat tärkeän alueen asennevaikutta-
jia, ja kiinnostus metsätaloutta kohtaan on 
kansallisesti tärkeä asia. Maa- ja metsäta-
lousministeriö yhdessä muiden metsäalan 
toimijoiden kanssa pyrkii mahdollisuuksi-
en mukaan tukemaan yhdistyksenne ta-
voitteita.

Kiinnostus metsien monipuolisia mah-
dollisuuksia kohtaan on maassamme kor-
kealla tasolla. Uusiutuvien luonnonvarojen 
hyödyntämiseen kannattaa panostaa. Hal-
litus muun muassa PuuEurooppa -hank-
keella edistää puurakentamista ja puutuo-
tealojen kehittymistä. Työtä tehdään ver-
kostoissa, yhdessä metsänomistajien, teol-
lisuuden ja muiden toimijoiden kanssa.

Käynnissä on erilaisia toimia maaseudun 
elinvoimaisuuden tukemiseksi. Ne eivät ole 
ristiriidassa pääkaupunkiseudun metsän-

Ministerin tervehdys
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omistajien etujen ja tavoitteiden kanssa 
- päinvastoin. Myös etämetsänomistajat 
tarvitsevat asiantuntija- ja työapua sekä 
erilaisia yrittäjäpalveluja. Maa- ja metsäta-
lousministeriö suhtautuu vakavasti siihen, 
että metsätyövoima ja metsäkoneyrittäjät 
ikääntyvät ja nuoria ei tule riittävästi tilal-
le. Käynnissä olevat Savotta 2000-hanke ja 
Metsävisa-2003 ovat esimerkkejä keinois-
ta, joilla haetaan parannusta.

Pääkaupunkiseudun metsänomistajien 
neuvonnan tehostaminen on noussut vah-
vasti esiin ministeriön ja metsäkeskusten 
tulosohjausneuvotteluissa. On sovittu, että 
metsäkeskukset selvittävät vuoden 2004 
aikana neuvonnan järjestämisen ja kustan-
nusten jaon, ottaen erityisesti huomioon 
pääkaupunkiseudun metsänomistajat. Us-
komme tämän työn tuovan konkreettista 
parannusta tilanteeseen ja hyödyttävän 
myös yhdistystänne.

Olette tärkeässä roolissa 
kansallisomaisuutemme hoitajina.

Juha Korkeaoja
Maa- ja metsätalousministeri
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P
ääkaupunkiseudun metsän-
omistajat on lähes 800 met-
sänomistajan yhteinen yh-
distys. Kahden vuosikymme-
nen aikana on yhdistyksen 
toiminta saanut muotonsa 

ja vakiinnuttanut paikkansa metsällisessä 
kentässä. 

Metsäalalla ja muualla yhteiskunnassa 
1980 -luvun alkupuoli oli monella tavalla 
aktiivista aikaa. Rakennemuutosta oli jo 
ennakoitu, muun muassa Helsingin yliopis-
ton dosentti Veli-Pekka Järveläinen en-
nusti metsänomistajien siirtyvän kaupun-
keihin, tavanomaisen metsäneuvonnan  
ulottumattomiin ja metsätilojen pirstou-
tumisen. Metsänhoitoyhdistykset huoma-
sivat, että maalla asuvat metsänomistajat 
tulivat hyvin hoidetuksi, mutta kaupunkiin 
muuttaneet jäivät oman onnensa nojaan. 

Puuta laitettiin muutaman vuoden hil-
jaiselon jälkeen voimalla liikkeelle 1980 -
luvun lopulla, MTK ja Metsäteollisuus kävi-
vät puunhintasuositusneuvotteluita. Teolli-
suus haeskeli muutenkin omaa linjaansa 
puunhankinnassa. Esimerkiksi silloinen 
Tehdaspuu Oy alkoi markkinoida palvelu-
sopimuksia asiakkailleen. Poliittinen kenttä 
oli myös kiinnostunut metsänomistajista 
sekä keskusta että kokoomus perustivat 

omat metsälliset yhdistyksensä. Pankit ha-
vahtuivat metsäasiakkaisiin, jokaisella vä-
hänkin metsään suuntautuneella rahalai-
tosryhmällä oli omat metsäasiantuntijansa 
asiakkaita varten. 

Silti kaupunkilaismetsänomistajilta puut-
tui oma organisaatio, joka kokoaisi met-
sänomistajat pääkaupunkiseudulta yhteen 
oppimaan metsänhoitoa ja muutakin 
ajankohtaista neuvontaa. Tähän ilmapiiriin 
muutaman aktiivisen metsäalan vaikutta-
jan työllä syntyi Pääkaupunkiseudun met-
sänomistajat.

Mistä kaikki sai alkunsa, 
mikä oli se sykäys, joka 
johti yhdistyksen syntyyn?

”Metsänomistuksen kaupunkilaistumisesta 
puhuttiin tuolloin paljon ja oli vähän tun-
ne etteivät MTK ja metsänhoitoyhdistykset 
eivätkä liioin metsäkeskuksetkaan kykene 
kaupunkilaisia tavoittamaan. Tapiolla oli 
eniten yritystä siihen suuntaan. Perustettiin 
metsänomistajien palvelutoimisto”, muis-
telee Paavo Seppänen.

”Syntyi siis ajatus yhdistyksestä, joka 
toisi metsätiedon kaupunkiin. Käytännön 
syistä useimmiten kokoonnuttiin pohti-

Yhdistys on yhteinen 
kokoontumispaikka samanhenkisille

Haasteena nettisukupolvi 
   ja edunvalvonta

maan kahvin ja pullan ääreen Osuuspan-
kin tiloihin,” kertoo yhdistyksen synnystä 
Martti Tynkkynen, Pääkaupunkiseudun 
metsänomistajien kummisetä, jos yhdistyk-
sellä voi kummi olla. 

”Pääkaupungin metsänomistajien piiris-
sä oli selvä tilaus poppoolle, jossa metsän-
omistajat voisivat tavata toisiaan ja vaihtaa 
kokemuksia yhteisestä harrastuksestaan,” 
jatkaa Paavo Seppänen.

Metsänomistajayhdistyksen perustami-
sesta ja tarpeesta keskusteltiin ennakol-
ta myös ammattiyhdistysliikkeen piirissä, 
SAK:n maatyöväenliiton edustajien kanssa. 
Selviteltiin, koettiinko siellä tarpeelliseksi 
kenties oma yhdistys ajamaan kaupun-
kilaismetsänomistajien asiaa. Melko pian 
selvisi, että Pääkaupunkiseudun metsän-
omistajayhdistys on sopiva foorumi kaikille 
metsänomistajille tällä alueella.

Yhdistyksen perustaminen kiinnosti eri-
tyisesti MTK:ta, joka valvoi hyvin musta-
sukkaisesti, etteivät omat miehet jääneet 
sivuun yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyk-
sen säännöt laadittiin myötäsukaan pe-
rinteisille neuvontaorganisaatioille. ”Ettei 
vain perustavan kokouksen puheenjohta-
jana ollut itse metsäjohtaja Juhani Viitala 
MTK:sta,” Paavo Seppänen muistelee.

”Aluksi erityisesti MTK:n taholta oli 

Paavo Seppänen 
tarkastelee 
metsänomistamista 
niin yhdistyksen johto-
kunnasta kuin Metsä-
lehden päätoimittajan 
näkökulmasta. 
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epäilyä, tuliko uusi yhdistys kilpailemaan 
MTK:n kanssa metsänomistajien edun-
valvonnasta”, toteaa Pekka Airaksinen. 
”Aika pian henki muuttui yhteistyöksi niin 
MTK:n kuin muidenkin toimijoiden kans-
sa. Yhdistyksen perustamisen henki, joka 
myös sääntöihin on kirjattu, on yksityisen 
metsänomistajan metsänhoidollisen am-
mattitaidon kohottaminen yhdessä yksi-
tyismetsätalouden järjestöjen kanssa. Yh-
distys on yhteistyöfoorumi eri toimijoiden 
ja kaupungistuneiden metsänomistajien 
välillä, muttei teollisuuden markkinointika-
nava,” Pekka Airaksinen kertoo. 

Pekka Airaksinen oli voimakkaasti muka-
na kun Pääkaupunkiseudun metsänomis-
tajayhdistystä synnytettiin. Alun jälkeen 
hän on enemmän seurannut katseella 
kuin osallistunut toimintaan johtopaikoilla 
tai päätöksenteossa. ”Siinä on ollut var-
maan takana sellainen ajatus, ettei MTK:
n rooli korostuisi liikaa. Vielä 80-luvulla 
MTK koettiin kaupunkilaisten parissa tuot-
tajapuolen edunvalvojaksi, jonka pääasial-
linen kiinnostuksen kohde oli ”ruuan hin-
ta”,” hän kertoo.

”Jos joku näki yhdistyksen synnyttämi-
sessä jotain merkkejä protestista, hänellä 
oli tosi hyvä mielikuvitus. Totta kyllä on, 
ettei MTK:n haluttu sitten myöhemmin 
erityisesti näkyvän yhdistyksen toiminnas-
sa. Haluttiin profiloitua kaupunkilaisiksi,”  
sanoo Paavo Seppänen.

Puskaradio toi jäsenet 
aktiiviseen yhdistystoimintaan

Yhdistyksen sponsoriksi ryhtyi alusta saak-
ka Oko ja Osuuspankkiliitto, josta muun 
muassa järjestyivät kokoustilat. Kun yh-
distys oli perustettu, jäsenmäärä kasvoi 
ennen muuta puskaradion kautta. Martti 
Tynkkynen muistelee, että sihteerinäkin 
pitkään toiminut Osuuspankkiliiton met-
säyhteyspäällikkö Pauli Karioja kulki po-
vitasku täynnä jäsenmaksupankkisiirtoja, 
joita hän sopivissa tilanteissa jakoi metsän-
omistajille.

”Liityimme heti Pääkaupunkiseudun 
metsänomistajien toimintaan mukaan 
vaimoni kanssa, kun kuulimme mahdolli-
suudesta. Olisiko mukana ollut 50 jäsen-
täkään, kun lähdimme mukaan”, kertoo 
Yrjö Maaninen. Hän oli vaimonsa kans-
sa muuttanut pääkaupunkiseudulle vuo-
sikymmen aiemmin, mutta siteet omaan 
metsään olivat lujat. Matka ja ajanpuute 
tosin väliin haittasivat harrastusta. Maalla 
olleet koulutustilaisuudet, kun eivät päivä-
työssä olleen kaupunkilaisen aikatauluun 
sopineet.

”Silloin käytiin olivat metsällisissä lu-
entotilaisuuksissa ja erilaisilla retkillä sekä 
järjestettiin neuvontatilaisuuksia. Toiminta 
oli vahvasti harrastajamaista,” muistelee 
Yrjö Maaninen. Jäsenkirjeiden postitusta 
ja muutenkin tehtiin talkoita ja postituksia 
kustannettiin milloin minkäkin yhteistyö-
kumppanin rahoilla. Edelleen käytössä ole-
van yhdistyksen logon lahjoitti Metsälehti.

”Aikaa myöten eri jäsentapaamisissa 
tai retkillä muut sijoitusasiat sivuuttivat 
metsäkysymykset”, kertoo Yrjö Maaninen 
toiminnasta ja jatkaa, ”kun meitä oli muu-
tamia samanhenkisiä muustakin sijoittami-
sesta kiinnostuneita, niin sitten tuli juteltua 
enemmän pörssikursseista kuin taimien 
saatavuudesta.”

” Alusta saakka on jäsenistöä pyritty 
opastamaan käytännön metsänhoidossa 
ja puukaupassa. Myös metsäverotus on 
ollut jatkuvasti esillä. Tutkimuksen uusia 
tuloksia on esitelty tutkijoiden ja profes-
soreiden voimin. Teemaillat, retket, met-
sänomistajakoulutus Rajamäellä... kaikki 
ovat tähdänneet metsänomistajien tiedon 
ja ammattitaidon kohentamiseen”, ker-
too Pasi Seppänen. ”Alkuaikoina erityisesti 
verotus ja puukauppa vetivät salit täyteen 
jäseniä”, lisää Pekka Airaksinen. Marianne 
Riihiahosta yhdistystoiminnassa hyvää on 
se, että autoton kaupunkilainen pääsee 

näkemään opastetuilla metsäretkillä sel-
laista metsänhoitoa, mitä ei muuten näki-
si, vaikkapa risutukkityömaata.

”Vaikuttaminen poliittiseen päätöksen-
tekoon, virallisten neuvontaorganisaatioi-
den ja puumarkkinoiden käyttäytymiseen 
ja toimintaan on sekin tärkeää ja parasta 
tässä on se, että tarpeet nousevat vahval-
ta käytännön asiantuntemuksen pohjalta”, 
kertoo Paavo Seppänen ja jatkaa, että ”to-
della upeaa työtä yhdistyksen johtokunnil-
ta, aktiivijäseniltä ja hyviltä yhteistyökump-
paneilta, jotka ovat käyttäneet työhön 
runsaasti aikaa ja viitseliäisyyttä, omia tai 
taustayhteisönsä varoja ilman mitään kor-
vausta, kuten vapaaehtoiseen järjestötyö-
hön kuuluukin”. 

Seurattuaan yhdistyksen taivalta alusta 
alkaen Pekka Airaksinen kokee, että nyt 
voisi olla hyvä hetki linjata tulevaisuuden 
tavoitteita kenties uudelta pohjalta. ”Puun 
hintasuositussopimukset jäivät viime vuo-
situhannelle, mutta muunlainen edunval-
vonta verotuksessa, ympäristöasioissa ja 
puukaupassa niin valtakunnan tasolla kuin 
kansainvälisestikin on edelleen jokaiselle 
metsänomistajalle tarpeellista. Edunval-
vonta menee kaikesta huolimatta eri reit-
tiä kuin koulutus ja neuvonta, jotka myös 
ovat edelleen tarpeellisia. Edunvalvonnan 
parempi huomioiminen tulevaisuudessa 
on haaste, joka vireän 20–vuotiaan Pää-
kaupunkiseudun metsänomistajat ry:n on 
pidettävä hanskassa Pekka Airaksisen mie-
lestä.

”Yhdistyksen tulevaisuuden rooli olisi 
toimia MTK:n metsäjäsenenä, jolloin myös 
pääkaupunkiseudun metsänomistajat tuki-
sivat MTK:n edunvalvontaa. Lisäksi yhdistys 
voisi olla kokoava foorumi samanhenkisille 
ja tarjota neuvontaa ja koulutusta kuten 
tähän asti”, toteaa Pekka Airaksinen.

Nuoret ja netti 
– yhdistyksen tulevaisuuden
 avainhaasteitako?

Toinen asia, jonka Pekka Airaksinen nostaa 
esiin on nettisukupolven tavoittaminen. 
”En tiedä, jarruttavatko metsäammattilai-
set tietoteknisten mahdollisuuksien käyt-
töönottoa metsäpuolella vai missä vika, 
mutta kyllä netti ja sen tarjoamat mahdol-
lisuudet on otettava kaupunkilaismetsän-
omistajien metsäpalveluvalikoimaan nykyi-
stä paremmin mukaan. Ei sähköinen väylä 
tietystikään kasvokkain tapahtuvaa koh-
taamista korvaa, siinä on yhdistystoimin-
nalla oma paikkansa.” 

Marianne Riihiaho löysi juuri netin 
kautta Pääkaupunkiseudun metsänomis-

Pekka Airaksinen (vas.) ei pitäydy vain metsä-
asiassa. Kemin edustalta nousi 15 -kiloinen lo-
hi yhdessä Lauri Hjelmin kanssa.
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tajat ry:n. Hän tempautui toimintaan niin 
innolla, että oli seuraavana vuonna Tapi-
olassa metsäpäivässä hankkimassa uusia 
jäseniä yhdistykseen. ”Tämän yhdistyksen 
paikka on juuri sen puoluettomuus, kun 
ei ole sitovaa intressiä, voi katsoa asiaa 
monesta eri kulmasta,” toteaa Marianne 
Riihiaho. ”Nuorena metsänomistajana sitä 
kaipaisi sellaista nopeatempoista perehdyt-
tämistä metsänhoitoon. Kenties yhdistys 
voisi tulevaisuudessa järjestää uusille jäse-
nilleen yhteisen tervetulotapahtuman, jos-
sa kerrotaan metsänomistamisen alkeet.” 

”Tällä hetkellä suuria kysymyksiä yhdis-
tyksellä on saada houkuteltua seuraavan 
sukupolven metsänomistajat kiinnostu-
maan metsästä”, toteaa myös Yrjö Maa-
ninen.” Eihän tietysti pikkulapsiperheillä 
ilta-aikaa ylimääräiseen ole ja kaupungissa 
syntyneet lapset eivät koe metsää samal-
la tavalla kuin maalla kasvaneet vanhem-
pansa, mutta koen metsätaitokilpailujen 
olevan hyvä paikka nuorten oppia metsä-
asiaa.” 
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”Yhdistyksen tulevaisuus perustuu pit-
kälti metsänomistajien positiiviseen tiedon-
janoon ja tälle ajalle muuten niin ei tyypil-
liseen yhteisöllisyyteen ja sosiaalisuuteen, 
pankin näkökulmasta pääkaupunkiseudun 
metsänomistajat ovat edelleen kiinnosta-
va, aktiivinen asiakasryhmä”, muistuttaa 
Martti Tynkkynen. Toisaalta yhdistyksen 
toiminta on kiinni vetäjien aktiivisuudesta. 
Harrastepohja on vaativa, puheenjohtajan 
ja hallituksen vastuu toiminnan aktiivisuu-
desta korostuu.

”Minä näen muutenkin tärkeänä niin 
uusien kuin vanhojen jäsenten pitämisen 
aktiivisena, jottei toiminta jäisi vain muu-
tamien harteille. Olisihan tässä verkostossa 
mahdollista, että joku saisi idean muuttaa 
takaisin maalle tekemään etätyötä ja tarjo-
amaan metsänhoitopalveluja”, sanoo Ma-
rianne Riihiaho. 

”Siitä päätelleen, että uusia jäseniä koko 
ajan ilmoittautuu lisää, tilausta on. Luulen, 
että perustarve –  tavata toisia samanhen-
kisiä alan harrastajia on edelleen vahva. 

Periaatteessa tällainen vapaaehtoinen neu-
vontatyö lähtee aktiivisten jäsenien omasta 
tiedonhalusta ja halusta jakaa se toisten 
metsänomistajatovereiden kanssa. Vapaa-
ehtoista itseohjautuvaa toimintaa ei kor-
vaa mikään virallinen organisaatio, mutta 
hyvänä tukena ne voivat myös tässä tapa-
uksessa olla”, summaa Paavo Seppänen 
yhdistyksen tulevaisuuden näkymiä.

Ajatuksia Pääkaupunkiseudun metsän-
omistajat ry:stä ovat kertoneet alkumet-
reistä lähtien mukana olleet ja syntyyn 
voimakkaasti vaikuttaneet MTK:n osasto-
päällikkö Pekka Airaksinen ja Osuuspank-
kikeskuksen yhteysjohtaja Martti Tynkky-
nen. Sekä melkein alusta mukana olleet ja 
yhdistyksen hallituksessakin vaikuttaneet 
Yrjö Maaninen ja Paavo Seppänen. Uu-
den jäsenen näkökulmaa tuo Marianne 
Riihiaho. Taustatietoa kirjoituksen pohjaksi 
on saatu lisäksi Ritva Saikulta, Elias Läh-
desmäeltä ja Päivi Luostariselta. 
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Vääriä mielikuvia 
kaupunkilaisomistuksesta

Tällä hetkellä tyypillistä metsänomistajaa 
on vaikeampi määritellä kuin muutama 
vuosikymmen sitten, jolloin metsänomistus 
kytkeytyi tiiviisti maatilatalouteen. Väestön 
ikääntyminen ja maatalouden rakenne-
muutos ovat olleet suurimmat yhteiskun-
nalliset muutostekijät myös metsänomista-
jakunnan muutoksen taustalla. 

Metsänomistajakunnan kaupunkilaistu-
misesta on julkisuudessa usein esitet-
ty vääriä arvioita ja yleistyksiä. Maatilo-
jen vähentymisen on virheellisesti tulkittu 
merkitsevän kaupunkilaismetsänomistajien 
lisääntymistä. Tällä hetkellä kuitenkin vain 
viidesosa metsänomistajista asuu yli 20 
000 asukkaan kaupungeissa. Noin 60 pro-
senttia metsänomistajista asuu yhä haja-
asutusalueella, vaikkakin he yhä harvem-
min ovat enää maanviljelijöitä. Joka viides 
metsänomistaja asuu kuntakeskuksessa tai 
pienessä maaseutukaupungissa.

Tällä hetkellä varsin monet metsänomis-
tajakunnan rakennepiirteet kytkeytyvät 
korkeaan keski-ikään. Metsänomistajien 
keski-ikä on 57 vuotta ja alle 40-vuotiai-
ta metsänomistajia on vain 11 prosenttia, 
kun taas yli 60-vuotiaiden metsäomistajien 
osuus on 44 prosenttia.

Huomattava myös on, että kaksi kolmas-
osaa metsänomistajista asuu edelleen tilan 
sijaintikunnassa ja vain kolmasosa kunnan 

ulkopuolella. Peräti puolet metsänomista-
jista asuu vielä tilallaan. Tilan ulkopuolella 
asuvien matka metsätilalle on keskimäärin 
yli sata kilometriä ja tilalla vietetään tätä 
nykyä yli kuukausi vuodessa. On oletetta-
vaa, että tulevaisuudessa, metsänomistaja-
kunnan vielä ikääntyessä, tilalla vietetään 
yhä enemmän aikaa.

Eläkeläiset ovat 
suurin omistajaryhmä 
– tavoitteet monipuolistuvat 

Eläkeläiset ovat jo nyt suurin metsänomis-
tajaryhmä. Heidän osuutensa on 38 pro-
senttia metsänomistajien lukumäärästä ja 
33 prosenttia yksityismetsien pinta-alas-
ta. Palkansaajia metsänomistajista on 30 
prosenttia ja he omistavat perhemetsien 
pinta-alasta neljänneksen. Maatalousyrit-
täjien osuus metsänomistajista on laskenut 
nopeasti ja heitä on enää 22 prosenttia 
metsänomistajista. Suuremman keskipin-
ta-alan johdosta maanviljelijöiden osuus 
yksityismetsien alasta on kuitenkin vielä 
kolmannes. 

Naismetsäomistajien määrä ei ole nous-
sut niin nopeasti kuin vielä runsas vuo-
sikymmen sitten ennustettiin. Vuositu-
hannen vaihteessa metsänomistajista oli 
naisia neljäsosa ja yksityismetsien alasta 
he omistavat viidesosan. Todellisuudessa 
naisten määrä lienee kuitenkin suurempi, 

koska useimmiten yhteisomistuksissa mies 
vastaa tilan metsäasioista. Huomionarvois-
ta kuitenkin on, että naismetsänomistajat 
asuvat miehiä useammin kaupungeissa. Yli 
20 000 asukkaan kaupungeissa asuu nai-
sista 28 prosenttia, kun taas miehistä niis-
sä asuu ainoastaan 16 prosenttia.

Metsänomistajakunnan rakennemuu-
toksen myötä myös metsäomistajien ta-
voitteet ovat monipuolistuneet. Vaikka 
metsien taloudellinen merkitys on edelleen 
tärkein syy omistukseen, puuntuotannolli-
set ja taloudelliset hyödyt ovat kasvavalle 
osalle metsäomistajista vain osa metsien 
merkitystä. Suurin omistajaryhmä ovat ns. 
monitavoitteiset metsäomistajat, joille niin 
virkistys- kuin taloudellisetkin arvot ovat 
tärkeitä. Heitä on liki puolet metsänomis-
tajista. Metsänomistajista jo viidennes on 
virkistyskäyttäjiä. Niitä metsäomistajia, 
joille metsäomaisuuden taloudellinen tur-
va on tärkein syy omistukseen on reilut 
kymmenen prosenttia ja metsästä eläviä 
vajaat 20 prosenttia koko metsäomistaja-
kunnasta.

Tulevaisuuden haasteita 
ja mahdollisuuksia

On luultavaa, että rakennemuutos jatkuu 
nykyisenkaltaisena vielä pari vuosikym-
mentä. Kun suuret ikäluokat luopuvat 
tulevaisuudessa metsistään seuraa uusi, 

Metsänomistus 
tänään ja huomenna
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nykyistä merkittävämpi rakenteellinen muutos: omistajien yhteys maaseutuun 
katkeaa syntyperäisten kaupunkilaisten tullessa metsänomistajiksi. Omistusra-
kenteen muutoksella on tällöin varmasti entistä suurempi vaikutus myös metsien 
käyttöön ja omistajien metsilleen asettamiin tavoitteisiin.
Perinteisesti metsien kaupunkilaisomistuksen on katsottu merkitsevän vähäistä 
riippuvuutta metsätuloista ja näin vaikuttavan kielteisesti puun tarjontaan. Tois-
taiseksi tällaisesta ei kuitenkaan ole empiiristä näyttöä. Taajamissa ja kaupun-
geissa asuvat metsänomistajat näyttävän ainakin toistaiseksi myyvän puuta jopa 
maalla asuvia runsaammin.

Suurten ikäluokkien jälkeisen metsäomistajakunnan puuntarjontakäyttäytymi-
seen liittyy niin uhkia kuin mahdollisuuksiakin. Vieraantuminen metsistä lienee 
selkeä uhka, mutta toisaalta metsät siirtyvät kulutustottumukseltaan aktiivisem-
malle sukupolvelle, jonka voisi kuvitella hyödyntävän myös metsätulot nykyistä 
omistajakuntaa tehokkaammin.

Tulevaisuudessa metsänomistajien tavoitteet metsänomistukselle yhä edelleen 
monipuolistuvat. Tämä tulee asettamaan haasteita palvelujen tarjoajille: erilai-
set omistajaryhmät tarvitsevat erilaisia palveluja ja niiden jakelukanavia. Toisaal-
ta muuttuvan metsäomistajakunnan tavoitteet on syytä ottaa huomioon myös 
metsäpolitiikan suunnittelussa ja toimeenpanossa. Suurten ikäluokkien jälkeiset 
kaupunkilaismetsänomistajat edellyttävät varmaankin varsin erilaisia ohjauskei-
noja kuin tänä päivänä on metsäpolitiikan työkalupakissa. 

MML Juha Hakkarainen
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Hannu Santti ja Marjatta Palmroth tekemässä yhdistystä tututuksi Elävä Puu 
tapahtumassa Tikkurilassa tammikuussa 2004.

Lähde: 
Karppinen, H., Hänninen, 

H. & Ripatti, P. 2002. 
Suomalainen metsänomistaja 

2000. Metsäntutkimuslaitoksen 
tiedonantoja 852. 

 Kaupungistuneella metsänomistajalla on 
monia muitakin kiinnostuksen kohteita kuin 
vain metsä. 
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P ääkaupunkiseudun metsänomistajat ry. on Suo-
messa pisimpään toiminut metsätilanomistajayh-
distys. Se perustettiin kaksivuosikymmentä sitten 

jakamaan helposti saavutettavalla tavalla metsällistä 
tietoa sellaisille metsänomistajille, jotka asuvat etäällä 
omasta metsätilastaan. Tässä tehtävässään Pääkaupun-
kiseudun metsänomistajat ry. on onnistunut hyvin. Jä-
senmäärällä mitattuna yhdistys on Suomen suurin. Eri-
laisia metsällisiä tapahtumia järjestetään myös vuoden 
mittaan runsaasti joko yksin tai yhdessä sidosryhmien 
kanssa. Juuri sidosryhmäsuhteita Pääkaupunkiseudun 
metsänomistajat ry. on solminut ja käyttänyt ansiok-
kaasti. Yhteistyössä muiden kanssa järjestetyt tilaisuu-
det ovat koonneet tuhatmäärin osallistujia, niin metsän-
omistajia kuin muitakin metsäasioista kiinnostuneita.

Pääkaupunkiseudun metsänomistajilla on ansiokas ura 
takanaan. Se ei kuitenkaan riitä, sillä uusia ja erilaisia 
haasteita on edessä. Pääkaupunkiseudulla on runsaasti 
etämetsänomistajia ja heidän neuvonnallinen palvelunsa 
on suuri haaste. Siihen pystyy tuskin kukaan yksin, mut-
ta jo hyväksi todettua yhteistoimintaa jatkamalla ja edel-
leen kehittämällä se on mahdollista. Myös metsäasioissa 
tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Niistä tiedottaminen ja 

Arvoisa Suomen 
Metsätilanomistajien 
Liiton jäsenyhdistys

Metsäkeskus Häme- Uusimaa
ja Rannikko onnittelevat

Jo 75 vuotta metsänhoidon
asialla myös kaupungissa

Skogscentralen Kusten och
Häme-Uusimaa gratulerar

75 år med skogen i centrum

metsänomistajien ajantasalla pitäminen on iso urakka. Se 
vaatii yhdistyksen johtohenkilöiltä jatkuvaa asioiden seu-
raamista ja tilanteisiin reagointia. Lähitulevaisuus varmas-
ti näyttääkin sen, miten ison joukon etämetsänomistajia 
ilman palkkatyövoimaa toimiva metsätilanomistajayhdis-
tys voi hoitaa.

Toivotan jatkuvaa menestystä 20-vuotista taivaltaan juh-
livalle yhdistykselle. Se on toiminut esimerkkinä ja innoit-
tajana monelle muulle Suomessa toimivalle nuoremmal-
le metsätilanomistajayhdistykselle ja –kerholle, joita tällä 
hetkellä on kaikkiaan kolmisenkymmentä. Myös uusia 
kerhoja on jatkuvasti perusteilla, joten tiennäyttäjiä tar-
vitaan.

Luvialla 6.3.2004

Rauno Numminen
Puheenjohtaja 
Suomen Metsätilanomistajien Liitto ry.

P ääkaupunkiseudun metsänomistajat ry. on Suo-

Arvoisa Suomen 
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etsänomistajara-
kenteessa on yh-
teiskunnan kehit-
tyessä tapahtunut 
suuria muutoksia. 
Maanviljelijöiden 

osuus yksityisistä metsänomistajista on 
pudonnut viidennekseen. Suurin osa met-
sänomistajista asuu kuitenkin vielä metsän 
sijaintipaikkakunnalla tai ainakin kohtuul-
lisen lähellä sitä. Erityisesti eläkeläisten 
osuus yksityisistä metsänomistajista on 
kasvanut. 

Tilanne tulee säilymään suunnilleen ny-
kyisen kaltaisena lähivuosien aikana. To-
dellinen sukupolvien muutos tapahtuu 15 
– 20 vuoden kuluttua. Silloin myös kauka-
na metsästään asuvien metsänomistajien 
joukko kasvaa selvästi nykyisestä.

Metsäasioiden hoito metsän sijaitessa 
kaukana asuinpaikasta ei aina ole yksin-
kertaista. Oman metsän tapahtumia ei 
pysty seuraamaan päivittäin tai edes kuu-
kausittain. Niin metsän kasvu kuin korjui-
den jäljet ja ikävät tuhotkin voivat jäädä 
pitkäksi aikaa huomaamatta. 

Vaikka metsänomistaja ei pystykään jat-
kuvasti seuraamaan metsiensä kehitystä, 
hänellä tulisi olla kokonaiskäsitys oman 
metsiensä tarpeista ja mahdollisuuksis-
ta. Tätä varten hän tarvitsee perustietoja, 
mutta myös ajankohtaista tietoa metsäasi-
oista. Metsätietoa saa tänä päivänä mo-
nesta paikasta, jos metsänomistaja osaa 
olla vähänkin aktiivinen. 

Metsänomistajan tiedon tarpeen tyydyt-
täminen oli keskeisenä perusteena Pääkau-

punkiseudun Metsänomistajien yhdistyk-
sen perustamiselle 20 vuotta sitten. Tänä 
aikana yhdistys on jakanut tietoa kasvaval-
le jäsenjoukolleen monissa tilaisuuksissa, 
retkeilyillä ja kirjeitse. Pääkaupunkiseudun 
Metsänomistajat ovat tarjonneet metsälli-
sen ensiavun monelle metsänomistajalle ja 
samalla lisänneet monen metsänomistajan 
kiinnostusta omien metsiensä hoidossa ja 
käytössä.

Yhdistys on muodostunut myös mer-
kittäväksi metsänomistajien sosiaalisen 
yhdessäolon mahdollistajaksi. Uskon, että 
monet uudet ystävyyssuhteet ovat saaneet 
alkunsa yhdistyksen eri tilaisuuksissa. 

Tänä päivänä metsänomistajille suunna-
tuista palveluista käydään kovaa kilpailua. 
Tärkeätä tässä kilpailutilanteessa on muis-
taa, että maamme kaikki metsänomistajat 
muodostavat yli 600 000 hengen ryhmän 
yhteiskunnassamme. Mikäli tämä joukko 
toimii yhdensuuntaisesti omien tavoittei-
densa eteenpäin viemisessä, sillä on to-
dellista painoarvoa. Siksi on tärkeätä, että 
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ja 
muut kaupunkilaismetsänomistajayhdistyk-
set säilyttävät kiinteän yhteistyösuhteen 
metsänomistajaorganisaation toimijoiden 
kanssa. Uskon tämän hyvän yhteistyösuh-
teen jatkuvan tulevaisuudessakin niin 
MTK:n kuin metsänhoitoyhdistystenkin 
kanssa. 

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat 
ovat tehneet jo tähän mennessä merkit-
tävän työn pääkaupunkiseudulla asuvien 
metsänomistajien aktivoimiseksi ja heidän 
tarpeidensa esille tuomisessa. Toivottavasti 

tämä johtaa myös siihen, että nämä aktii-
viset metsänomistajat saavat myös tulevan 
metsänomistajasukupolven kiinnostumaan 
omista metsistään. 

Esitän Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-
kusliitto MTK ry:n puolesta juhlivalle yh-
distykselle kiitokset sen tekemästä työstä 
sekä lämpimät onnentoivotukseni juhla-
päivänä. 

    

Farmari 2002 näyttelyssä 
Hämeenlinnassa Inkeri 
Juurikkala-Sirviö ja 
Jarmo Uusitalo osallistuivat 
metsätilanomistajien 
yhdistysten väliseen 
pokasahauskilpailuun.

Metsäjohtaja Antti Sahi
Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry. 

ETÄMETSÄNOMISTAJAN 
INNOSTAJA
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Pääkaupunkiseudun 
metsänomistajat

Uranuurtaja 
 ja vaikuttaja

Kaupunkilaismetsänomistajien 
yhdistys lähti liikkeelle 20 vuotta sitten 

tarpeesta tarjota metsänomistajille 
metsätietoa asuinpaikkakunnallaan ja 

toisaalta yksityismetsätalouden organi-
saatiot MTK etunenässä halusivat pitää 

yhteyden metsänhoitoyhdistyksistä 
fyysisesti etääntyviin metsänomistajiin. 

Aktiivisesti toiminut yhdistys tarjosi 
jäsenilleen sitä, mitä he halusivat; tietoa 

koulutustilaisuuksissa, neuvontaa 
ja retkiä metsään. 

 Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n 20 v juhlajulkaisu
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Y
hdistys myös alusta al-
kaen ajoi kaupunkilaisen 
metsänomistajan muita 
etuja. Ensimmäinen pu-
heenjohtaja Tauno Väy-
rynen otti esille matka-

kuluvähennyksen, kun kaukana asuinpai-
kalta sijaitsevan metsän hoito on jo matka-
kulujen takia huomattavan kallista. Matko-
jen vähennysoikeus toteutui vuonna 1993 
metsäverouudistuksen yhteydessä.

1990-luvun puolessavälissä lakkautet-
tiin varojen puutteessa Tapion ylläpitämä 
metsänomistajien neuvontatoimisto pää-
kaupunkiseudulla. Metsänomistajien neu-
vontapalvelut jäivät yhdistyksen tarjoaman 
vapaaehtoistoiminnan sekä pankkien met-
säkerhojen varaan. Tätä palveluaukkoa 
tulivat pian täyttämään metsäteollisuuden 
puukaupalliset neuvontapisteet. Samaan 
aikaan Pääkaupunkiseudun metsänomis-
tajat ry:n taholta virisi tarve metsänomis-
tajan etua ajavan palvelutoimiston perus-
tamiseen. Yhdistys lähetti aiheesta kirjel-
män MTK:n metsävaltuuskunnalle, joka 
ryhtyikin hankkeeseen metsänomistajien 
liittojen tukemina. Metsänomistajien pal-
velutoimisto avattiin Helsingissä syksyllä 
1998. Samassa yhteydessä yhdistyksen 
sihteeripalvelut siirrettiin palvelutoimiston 
hoitoon.

Yhdistyksen aktiivisuus erilaisten neu-
vonta- ja koulutustilaisuuksien järjestäjänä 
jäsenilleen ei jäänyt muiltakaan toimijoilta 
huomaamatta. Erilaisia metsällisiä tapah-
tumia kaupunkilaisille järjestettiin vuosi 
vuodelta enemmän, niin pankkien kuin 
metsäteollisuuden toimesta. Tänään ei 
voida enää puhua metsänomistajien näkö-
kulmasta palvelun puutteesta pääkaupun-
kiseudulla. 

Monipuolista 
vaikuttamista 
valtakunnan 
metsäasioihin

Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa Pää-
kaupunkiseudun metsänomistajat ovat 
edellä kävijä aktiivisuutensa, mutta luulta-
vasti myös hyvän sijaintinsa vuoksi. 1990-
luvulla yhdistys osallistui usean metsällisen 
komitean tai työryhmän toimintaan. Kau-
punkilaisten metsänomistajien näkemyksiä 
haluttiin kuulla jo lakeja ja mietintöjä val-
misteltaessa. Yhdistyksen näkökulmasta 
merkittävät roolit ovat olleet metsänhoi-
toyhdistyslain valmistelussa (1997) ja met-
sien ensimmäisten metsäsertifiointikritee-
rien valmistelussa (1998). Lisäksi Maa- ja 
metsätalousministeriön metsienyhteisomis-
tusta miettineessä työryhmän työssä yhdis-
tys oli mukana (1999) sekä Etelä-Suomen 

metsien monimuotoisuusohjelman (MET-
SO) laatimisessa (2002). 

Vuosien aikana yhdistys on antanut 
lausuntoja useista erilaisista metsällisistä 
asioista aina hyvän metsänhoidon suosi-
tuksista arvonlisäverolain säädöksiin asti. 
Lisäksi yhdistys pyrki voimakkaasti vaikut-
tamaan Natura 2000 suojeluhankkeen 
toteutukseen mm. kirjelmällä asiaa käsit-
televälle ministerityöryhmälle (1999) sekä 
järjestämällä pääkaupunkiseudulle useita 
metsänomistajien neuvontatilaisuuksia asi-
asta. Etenkin Natura 2000 -hankkeessa 
oli kaupunkimetsänomistajat unohdettu 
täysin julkisessa valmistelussa. Metsän si-
jaintikunnan kuulemistilaisuudet ja kunnan 
ilmoitustaulut tiedotuskanavina olivat etä-
metsänomistajien ulottumattomissa.

Pontevan yhteiskunnallisen vaikuttami-
sen lisäksi yhdistyksen toiminta-ajatus on 
viety muihin suuriin kaupunkeihin. Tätä 
työtä tukeakseen yhdistys oli aktiivisesti 
edesauttamassa metsätilanomistajien yh-
distysten yhteistyön kehittämisessä, jon-
ka seurauksena vuonna 1998 perustettiin 
Suomen Metsätilanomistajien Liitto ry val-
takunnalliseksi kattojärjestöksi. Etämetsän-
omistajien yhdistyksiä ja kerhoja on synty-
nyt kuluneen 20 vuoden aikana lähes 24 
kpl eri puolille Suomea. Lisäksi yhdistyksel-
lä on ollut koko toimintansa ajan läheiset 
ja hyvät suhteet MTK ry:hyn, jonka metsä-
valtuuskunnassa mm oli yhdistyksen asian-
tuntijaedustus 1990-luvulla.

Nyt 20-vuotispäiväänsä juhliva yhdistys 
voi todeta monien sen perustamiseen joh-
taneiden syiden poistuneen. Neuvonta- ja 
puukaupallisten palveluiden tarjonta met-
sänomistajille on pääkaupunkiseudulla var-
masti parempi kuin koskaan aikaisemmin. 
Samoin etämetsänomistajien näkökulmat 
tulevat esiin eri toimikunnissa myös valta-
kunnallisten järjestöjen toimesta. Metsän-
hoitoyhdistysten valtuustomallin ja halli-
tusten ansiosta etämetsänomistajien ääni 
kuuluu paremmin kuin aikaisemmin. Tästä 
hyvänä esimerkkinä on metsänhoitoyhdis-
tysten verkostoitumishanke, joka tarjoaa 
metsänomistajalle avun lähimmän met-
sänhoitoyhdistyksen kautta metsän sijain-
tikunnasta riippumatta.

Tulevaisuuden 
metsänomistajakunta 
tarvitsee metsäpalveluja 
myös metsässä

Metsätalous on tunnetusti pitkäjänteis-
tä työtä. Lopulliset tulokset näkyvät usein 
vasta seuraavalla omistajalla. Tähän men-
nessä on metsä pääsääntöisesti siirtynyt 
sukupolvelta toiselle. Omistus on pysynyt 
perhepiirissä. Viime aikojen haaste onkin 

ollut siinä, miten varmistetaan seuraavan 
sukupolven kiinnostus metsään ja sen ke-
hittämiseen. Voidaanko esimerkiksi erilais-
ten yhteisomistusmallien avulla mahdollis-
taa metsänomistus, silloin kun kokonais-
vastuuta siitä ei seuraava sukupolvi halua 
yksin kantaa. Sukupolvenvaihdosasiat tu-
levat tulevaisuudessakin olemaan yhdis-
tyksen keskeisiä asioita. Metsänomistajina 
meidän on yhdessä pyrittävä turvaamaan 
toimiva yksityismetsänomistus myös jat-
kossakin, jotta metsän omistuksen talou-
dellinen rooli säilyisi. Liiallinen metsän-
omistuksen pirstaloiminen johtaa kustan-
nustehottomuuteen ja metsästä saatavien 
tulojen pienenemiseen. Mitä pienemmäksi 
metsätulon osuus jää omistajansa koko-
naistulosta, niin samassa suhteessa saattaa 
kiinnostuskin asiaa kohtaan hiipua.

Metsänomistaminen on Suomessa pää-
sääntöisesti sivuelinkeino. Samalla on 
nähty, että siihen tehtävät panostukset 
voidaan hoitaa omatoimisesti muiden töi-
den ohella sikäli, kun aikaa ja kiinnostusta 
riittää. Tämä on varmasti ollut perustel-
tu näkökulma silloin, kun metsänomistus 
oli pääosin maanviljelyksen sivuelinkeino. 
Metsätöiden rytmittäminen pääelinkeinon 
oheen on ollut luontevaa. Talvella metsä-
työt ja kesällä peltotyöt. 

Metsänomistusrakenteen muuttuessa 
näyttää selvältä, että totuttu tapa sellai-
senaan ei ole riittävä. Etämetsänomista-
jan pääelinkeino ei useinkaan mahdollista 
kausivaihteluita töiden painotuksissa. Tästä 
seuraa se, että metsätalouden panostuksia 
hoitotoimenpiteiden muodossa ei voi jät-
tää pelkästään omistajan omatoimisuuden 
varaan ja vapaa-aikana tehtäväksi. Tule-
vaisuuden, ja jo tämän päivän, haasteeksi 
nousee kysymys: Miten varmistetaan pal-
veluiden tarjonta metsien sijaintialueilla? 
Pystytäänkö metsätalouden ja hoidon ym-
pärille uskottavasti rakentamaan elinkeino-
toimintaa? Vai nähdäänkö se yhtä sivutoi-
misena toimintana kuin metsänomistami-
nenkin on. 

Kyse on myös alan arvostuksesta. Mi-
ten saadaan nuoria ihmisiä innostumaan 
usein raskaastakin metsänhoitotyöstä? Vai 
tulisiko houkutella ulkomaista työvoimaa 
näihin töihin. Metsätalouden ympärille 
rakennettavan yrittäjyyden tukeminen on 
asia, johon eri metsällisten ja muiden ta-
hojen tulisi panostaa. Osaava ja metsän-
omistukseen ammattimaisesti suhtautuva 
metsänomistaja luo asiakaskunnan, jonka 
varaan elinkeinotoiminnan voi perustaa. 
Pääkaupunkiseudun metsänomistajat tun-
tevat vastuunsa metsänomistajien tietota-
son nostamisessa. Yhdessä tulisi varmistaa, 
etteivät tiedot jää vain teoriatasolle, kun 
käytännön toteuttajat puuttuvat. 



METSÄNHOITOYHDISTYKSEN 
LUENTOILTOJA JA KURSSEJA 
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Metsänhoitoyhdistykset järjestävät pää-
kaupunkiseudulla monipuolisia luentoiltoja 
ja muita tapahtumia asiakkailleen. Näistä 
lisätietoja saa parhaiten Metsänomistajien 
palvelutoimistosta Simonkatu 6:sta Helinä 
Sairaselta 020 413 2495 tai www.mhy.fi 

METSÄNOMISTAJAKOULUTUSTA
EVOLLA
Tarjolla käytännönläheistä metsäoppia ly-
hytkurssein 150 km Helsingistä, perinteik-
käässä Evon metsäoppilaitoksessa. Listalla 
mm. raivaussahan ajokortti, tietojenkäsit-
telyä. Tiedustelut: Hämeen ammatti-insti-
tuutti, Terhi Mäkinen puh. 0400 248 976, 
Saarelantie 1, 16970 EVO. 
www.hami-edu.fi 

LUONTOIHMISTEN OPPIMISPOLKU 
LÖYTYY LÄHELTÄ 
PÄÄKAUPUNKISEUTUA
Metsäkursseja viikonloppuisin 
Uudenmaan maaseutuopistolla
 
Toteutusmenetelmämme tarjoaa niin ny-
kyisille kuin tuleville metsänomistajille 
joustavan tavan hankkia perustietoa met-
sätalouteen ja metsänhoitoon liittyvistä 
keskeisistä asioista. Metsäkursseista on 
mahdollista koota vuoden - kahden aikana 
vaikkapa metsätaloustutkinto (15 ov). Har-
rastekurssitarjonnassamme on myös erit-
täin laadukas ja monipuolinen valikoima 
luonnonmateriaalien hyödyntämistä. 

Tiedustelut: 
Uudenmaan maaseutuopisto, 
Uudenmaankatu 249, 05840 HYVINKÄÄ, 
Seija Suhonen, p. (019)  459 5605
e-mail: seija.suhonen@hyvinkaa.fi tai
www.uudenmaanmaaseutuopisto.com. 
Tervetuloa mukaan!

METSÄNOMISTAJAN PERUSKURSSI 
HELSINGISSÄ
Metsänomistajan peruskurssi alkaa syys-
kuussa Alppilan yläasteella. Peruskurssi 
soveltuu hyvin uudelle tai hieman vähem-
män metsästä tietävälle metsänomistajalle, 
mutta myös kokeneemmallekin, joka ha-
luaa päivittää tietonsa. Kymmenen kurs-
si-illan ja kahden retken aikana käydään 
metsänhoito aasta ööhön perusasioina 
läpi nojautuen Metsälehden Metsäkoulu 
kirjaan. Kurssi on osa ylimaakunnallista 
metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten 
Markkoja Metsästä Kestävästi EU-neuvon-
tahanketta.

Lisätietoja:
www.metsakeskus.fi/humetsätapahtu-
makalenteri tai Leena Juurikkala-Ketola 
040 559 2241.

Metsänomistaja-
koulutusta
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Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry 
on perustettu 30.8.1984. Yhdistyksen en-
simmäinen hallitus oli seuraava: 
Tauno Väyrynen, puheenjohtaja, 
Päivi Luostarinen, varapuheenjohtaja, 
Anja Ainamo, Jorma Hintikka, 
Pentti Kokko ja Paavo Seppänen. 
Varajäsenet Pauli Karioja, Mauri Pasa-
nen ja Veikko Uusimäki.

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry:n 
puheenjohtajat 1984 – 2004:
Tauno Väyrynen, Tapani Timonen, In-
keri Juurikkala-Sirviö ja Elias Lähdes-
mäki.

UUSI JOHTOKUNTA 2004

Yhdistyksen 10 -vuotisjuhlissa 1994 kuvattu johtokunta. Kuvassa  vasemmalta Unto Tiippana, 
Paavo Seppänen, Päivi Luostarinen, Tapani Timonen puheenjohtaja, Minna Penttinen sihteeri, 
Lea Keltikangas, Ritva Saikku, Risto Räsänen ja Vesa Päivinen.

Tilaisuuden avasi yhdistyksen nykyi-

nen puheenjohtaja Elias Lähdes-

mäki Juhlapuheen piti Maa- ja met-

sätalousministeriön ylijohtaja Aarne 

Reunala aiheesta metsäpolitiikkaa 

metsänomistajalle. Tulevaisuuden 

haasteista etämetsänomistajilla pu-

hui Inkeri Juurikkala-Sirviö. Lisäksi 

kuultiin Viipurin lauluveikkojen kvar-

tetin Täyteläiset musiikkiesityksiä.

Syyskokouksessa 2003 valittu johtokunta järjestäytyi tammikuun 13. päivänä pitämäs-
sään johtokunnan-kokouksessa. Johtokunta valitsi puheenjohtajaksi Elias Lähdesmäen, 
varapuheenjohtajaksi Ritva Saikun ja sihteerinä jatkaa Tuija Rantalainen. Johtokunnan 
muut jäsenet: Päivi Luostarinen, Mikko Paavola, Marjatta Palmroth, Hannu Santti, 
Paavo Seppänen, Jarmo Uusitalo ja Lauri Vaara.  

Kuvassa vasemmalta johtokunnan jäsenistä Han-
nu Santti, Marjatta Palmroth ja Paavo Seppänen 
Elävä Puu tapahtuman näyttelyosastolla tammi-
kuussa 2004 Tikkurilassa.

Juhlahumua Bottan Juhlakerroksesta 
yhdistyksen 20v juhlista 1.4.2004.

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n johtokunta 
kiittää kaikkia juhlaan osallistuneita ja 

Juhlajulkaisua tukeneita yrityksiä. Yhdessä on hyvä 
jatkaa etämetsänomistajien yhteistyötä. 

Historian havinaa...
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Uuden jäsenen nimi

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Metsän sijaintikunta

Puhelinnumerot

Email

Allekirjoitus

Vuonna 2004 yhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi 
20 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi ja vaikuttamismahdollisuuksien-
sa parantamiseksi yhdistys pyrkii edelleen lisäämään jäsenmää-
räänsä. 
Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry:n tehtävänä on järjestää 
alueella asuville metsänomistajille neuvonta- ja koulutus tilaisuuk-
sia sekä ajaa etämetsätilan-omistajien etuja. Vuoden 2004 toimin-
tasuunnitelmassa on mm. seuraavia teemoja käsitteleviä luentoja 
ja koulutus tilaisuuksia:
•  metsävero- ja alv-ilmoituksen  täyttäminen
•  metsänhoidon palvelutarjonta,  mm metsänhoitotyöt
•  ajankohtaista puukaupasta
•  metsänistutus ja taimikonhoito
•  metsätilojen sukupolvenvaihdos
•  ajankohtaista ympäristöasioista 
•  metsänomistajien edunvalvonta
•  ajankohtaista metsäsuunnittelusta
•  harvennushakkuut ja toteutuksen seuranta
 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä pääkaupunkiseudulla asuva met-
sänomistaja. Jäseniä  tällä hetkellä on noin 700. Jäsenten metsät 
voivat sijaita missä päin Suomea tahansa. Yhdistys on Suomen 
metsätilanomistajien Liitto Ry:n jäsen ja toimii yhteistyössä eri 
metsäalan organisaatioiden kanssa.

LIITTYMISLOMAKE

Liity PKMO ry:n jäseneksi täyttämällä oheisen lipukkeen 
tiedot ja palauttamalla sen joko postitse, telefaxilla tai 
sähköpostitse yhdistyksen sihteerille.

PUHEENJOHTAJA 
Elias Lähdesmäki
Puh:   050-2749
Fax:   09-6989955
elias.lahdesmaki@welho.com

SIHTEERI
Tuija Rantalainen
Puh: 020 413 2483
Fax: 020 413 2403
Gsm: 040 840 0850
tuija.rantalainen@mtk.fi 

ILMOITTAUDU 
PKMO:N JÄSENEKSI!
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Linkkejä 
metsätietoon
Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry 
www.paakaupunkiseudunmetsanomistajat.fi 

Eri toimijoiden yhteinen metsäsivusto www.farmit.net

Maa- ja metsätalousministeriö www.mmm.fi 

Maaseudun Tulevaisuus www.maaseuduntulevaisuus.fi 

Metsä Vastaa  www.metsavastaa.net

Metsäkeskukset www.metsakeskus.fi 

Metsälehti www.metsalehti.fi 

Metsänhoitoyhdistykset www.mhy.fi 

Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi 

Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapio www.tapio.fi 

Metsäteollisuus www.forestindustries.fi  

MTK www.mtk.fi 

Suomalaista metsätietoa www.forest.fi 

Suomen Metsäsäätiö www.metsasaatio.fi 

Suomen Metsätilanomistajien Liitto ry 
www.suomenmetsatilanomistajienliitto.fi /

Suomen Metsäyhdistys www.smy.fi 

Verotusta www.vero.fi 

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry 
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Suomen Metsätilanomistajien
Liitto ry

Etämetsänomistajien asialla
vuodesta 1997

Juhlivaa yhdistystä tervehtien
13 jäsenyhdistystä

www.suomenmetsatilanomistajienliitto.fi
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Kun tarvitset metsääsi asiantuntijaa ja tekijää ota yhteys

Metsänhoitopalvelut Keski-Suomessa
Täyden palvelun metsätoimisto suunnittelusta toteutukseen

LOGO

040 521 4883 tai 050 301 5020
kari.hanninen@pp5.inet.fi

www.metsapalvelukarihanninen.fi

*  *  *

Tie- ja ojahankkeet koko valtakunnan alueella

Tapio Kuronen Ky
040 526 5896

tapio.kuronen@pp.inet.fi
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Onnittelemme
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:tä Juhlavuoden Johdosta

ja toivotamme menestystä metsänomistajille
sekä heidän metsilleen!

METO Yrittäjät ry.

Kun juhlat ovat ohi ja kevät edessä, olemme valmiina palvelukseenne.
Löydät yhteystietomme netistä osoitteesta www.meto-ry.fi, klikkaa vasemmasta

alakulmasta lokeroa Yrittäjät tai soita pj. Timo Rajajärvi 040 535 9396 tai
varapj. Aapo Palonen 0400 479 252 ja tilaa ilmainen yrittäjäluettelo.

Jo yli kymmenen vuoden ajan  yksityiset metsätoimistot ovat tarjonneet tehokasta ja edullista
metsäpalvelua. METO Yrittäjät ry. koostuu noin 130:stä itsenäisestä metsäalan yrittäjästä, jotka

toimivat pääasiassa metsäalalla tai sitä läheisesti sivuavilla aloilla.

METO Yrittäjät ry:n jäsenyys kuvastaa yrittäjän toiminnan vastuullisuutta ja pitkäjänteistä työtä
asiakkaan ja koko Suomen metsätalouden hyväksi.�����paakaup��������������������������������
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Hae TASSUT omasta
metsänhoitoyhdistyksestäsi!

•Tehokas tapa heinäntorjuntaan
•Lisää tutkitusti puuntuotosta

•Verovähennyskelpoinen

Tassu-Taimisuoja Oy
Punkalaitumentie 1477
31860 TURSA
puh. (03) 546 6000

www.tassu.net

Tassu-Taimisuoja onnittelee 
vireää 20 vuotiasta yhdistystä!
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