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MITÄ ON METSÄN OMISTAMINEN? 
 
Kun minusta tuli metsänomistaja pari vuosikymmentä sitten olin hyvin utelias näkemään, 
mikä metsäomaisuuden hoidossa on helppoa ja mikä vaikeaa? Minkälaisesta omistamisesta 
ja liiketoiminnasta siinä on oikein kyse? 
 
Aloitin puiden kasvatuksesta. Puiden kasvatus on jotain johon tarvitaan ymmärrystä 
metsänhoidosta ja puumarkkinoista. Huomasin pian, että metsänhoitoon löytyy Suomesta 
runsaasti osaamista ja palveluita. Puumarkkinatkin näyttävät toimivan kohtuudella, kun 
puhutaan suurimenekkisistä puutavaralajeista. 
 
Mailleni tehty kaivosvaraus herätti minut ruususen unestani huomaamaan, että maahani kohdistuu myös monia 
muita intohimoja. Omistusoikeuteni ei ole täydellinen eikä edes selvä. Kaavoitus, suojeluhankkeet, poliittiset 
päätökset – kaikki puuttuvat omistusoikeuteeni, tuovat rajoituksia ja niillä on samalla suuri merkitys 
liiketoiminnalleni. 
 
Tilakauppoja tehdessäni panin merkille, että metsätilalla on aina muitakin arvoja kuin puuntuotannollinen arvo. 
Maksaessani muista arvoista joudun miettimään hyödynnänkö ja miten hyödynnän näitä muita arvoja? Teenkö 
maisemanhoitoa, virkistysalueita, tontteja, teitä tai myynkö turvetta tai soraa? 
 
Puiden kasvatus on aika erikoinen liiketoimintamuoto hyvin pitkän kiertoajan vuoksi. Oma aikani omistajana on 
vain pieni pätkä puusukupolven kasvuajasta. Miten takaan toiminnan jatkuvuuden? Myynkö pois, meneekö 
lahjana tai perintönä, laitanko yhteismetsään? Miten useat omistajanvaihdokset vaikuttavat puiden kasvatuksen 
kannattavuuteen? 
 
Keväisen jäsenkyselymme palautteesta merkittävä osa oli yllä kuvaamani omakohtaisen kokemukseni kaltaista. 
Metsänhoidosta puhutaan paljon, mutta se vaikeampi – tai epäselvempi – osa metsän omistamista liittyy 
jatkuvuuteen, muiden arvojen hyödyntämiseen, rajoituksiin ja politiikkaan. 
 
Olemme kesän aikana hallituksessa ja strategiaseminaarissa pohtineet paljon tätä palautetta ja mitä metsän 
omistajuuden laajempi käsittely toiminnassamme tarkoittaisi. Etsimme nyt uusia aihepiirejä ja toimintatapoja 
tilaisuuksiimme unohtamatta kuitenkaan metsänhoitoa. Jos teillä jäsenemme on näistä aiheista ideoita tai 
voisitte vaikkapa järjestää jonkun tilaisuuden, nykäiskää meitä hallituksen jäseniä hihasta tai laittakaa viestiä. 
 
Syksyn tapahtumat käynnistyvät Pääkaupunkiseudun metsäpäivällä, joka on palannut useamman vuoden tauon 
jälkeen Tapiolaan. Tilaisuuden esite on tämän kirjeen mukana. Yhdistyksellämme on siellä osasto. Tervetuloa 
vaihtamaan ideoita ja ajatuksia osastollemme, 
     toivoo puheenjohtaja Jaakko Temmes 
 
 
TILAISUUKSIA JÄSENILLE 
 
JÄSENRETKI VERLAAN LA 21.9. KLO 8.30 
 
Lähde mukaan tutustumaan Verlan ainutlaatuiseen tehdas-
ympäristöön. Tuotanto puuhiomossa ja pahvitehtaassa alkoi 
1872 ja loppui 1964. Kun tehdas suljettiin, tehdasrakennukset 
sekä niissä olleet laitteet ja irtaimistot jätettiin koskemattomina 
paikoilleen, ja lähellä asuneet entiset työntekijät vartioivat niitä. 
Verla avattiin museona 1992 ja se lisättiin Unescon maailman 
perintökohdelistalle vuonna 1996. Meille on varattu Verlaan 
elävästi opastettu tehdaskierros ja lounas. http://www.verla.fi 
Menomatkalla pysähdymme myös Kimolan kanavalla http://fi.wikipedia.org/wiki/Kimolan_kanava ja jälkipelit 
pidetään paluumatkalla kahvin äärellä Antik Annassa http://www.antikanna.fi 
 
Retkimaksu 47 euroa jäsenille ja 77 € ei-jäsenille. Etusija jäsenillä. Lähtö linja-autolla Kiasman edestä klo 8.30 
Ilmoittaudu retkelle 13.9. mennessä mieluiten nettilomakkeella http://www.pkmo.org/ tai puh. 044 2048 049. 
Kerro jo ilmoittautuessa mahdollinen erityisruokavaliosi.  
Retkimaksu tulee maksaa 13.9. mennessä PKMO:n tilille FI27 1555 3000 1020 96 käyttäen viitettä 2228. 
Retken hintaan sisältyy bussikuljetus Helsinki-Verla-Helsinki, opastettu tehdaskierros, lounas Verlassa ja kahvi 
Antik Annassa. Tervetuloa! 
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PKMO:N SYYSKOKOUS TO 31.10. 
Merkitse ilta jo kalenteriisi! 
 
 
MUIDEN TOIMIJOIDEN JÄRJESTÄMIÄ TAPAHTUMIA 
 
Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 7.9. klo 10-16 Metsä Group,Tapiola, Espoo 
Metsäbiotalouden Roadshow 2013 -seminaari 11.9. Haltia, Espoo http://www.carelian.fi/roadshow2013 
Metsänomistajan tietopaketti alkaa 12.9. Oulunkylässä Helsingin työväenopisto 
Metsään-peruskurssi alkaa 24.9. tai 25.9. Alppilassa http://www.metsakeskus.fi/ 
Metsäretki-taidenäyttely Amos Andersonin taidemuseo, Yrjönkatu 27, Helsinki 
Puut ovat runoja -taidenäyttely Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 2, Helsinki 
Metsäperkele Helsingin kaupunginteatterissa 
Metsäjätti Kansallisteatterissa 
Metsän tarina elokuvateattereissa 
 
METSÄTAITOKISOJA METSÄNOMISTAJILLE 
SM-kilpailu 14.9. Kuopio 
Rannikon aluekilpailu 10.10. Espoo 
Häme-Uusimaan aluekilpailu 10.10. Askola 
http://www.metsakeskus.fi 
Jos voit osallistua kilpailuihin PKMO:n joukkueessa, niin ilmoittaudu PKMO:n sihteerille. 
 
Hyria koulutus Oy:n luonnonvara- ja ympäristöalan yksikkö (ent. Uudenmaan maaseutuopisto)  
järjestää koulutusta metsänomistajille viikonloppuisin Hyvinkäällä. Kurssit sopivat myös aloitteleville. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset kanslisti Seija Suhonen 050 415 5623 tai seija.suhonen@hyria.fi 
http://www.hyria.fi/koulutukset/aikuiset/muu_koulutus/metsanomistajille_raataloidyt_lyhytkurssit 
 
 
JÄSENMAKSUT 
Viime viikolla tuli postissa karhu niille, jotka eivät vielä olleet ehtineet maksaa vuoden 2013 jäsenmaksua.  
Käytäthän maksaessa lomakkeella olevaa viitenumeroa, jotta maksutiedot saadaan siirrettyä automaattisesti 
jäsenrekisteriin. Kiitos! 
 
OSOITTEENMUUTOKSET 
Jos katuosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi muuttuu, niin muista ilmoittaa uudet tiedot yhdistyksen sihteerille.  
Jos et ole saanut yhdistyksemme napakkaa sähköpostitiedotetta, niin lähetä sähköpostiosoitteesi sihteerille. 
Kiitos! 
 
 
 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄNOMISTAJAT PKMO RY:N  
HALLITUS VUONNA 2013 
 
Nimi   puh. 
Jaakko Temmes, pj  045 670 1581  
jaakko.temmes@pkmo.org 
Jaana Korpi, vpj  040 755 9296 
Leena Kalin   040 508 5022 
Eero Mikkola   046 810 6462 
Kirsi Uotila   044 2048 049 
Esko With   050 573 9409 
varajäsenet 
Anders Nordlund  040 194 9492 
Marjatta Palmroth  0400 600 242 
Mikko Pohjola   041 437 2044 
 
Sihteeri 
Kirsi Uotila   044 2048 049 
sihteeri@pkmo.org 
 
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry 
PL 62, 00101 Helsinki  http://www.pkmo.org 


