
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

16.5.2018

Kirsikankukkia & ekosysteemipalveluita

Toukokuu on pohjolassa aurinkoisin ja kuivin kuukausi. Etelässä se on puiden 

lehteentulon ja kesän alkamisen alkaa, pohjoisessa luonto heräilee ja lumien sulaminen 

aikaa. Jos rehevien maiden taimikoiden heiniminen jäi viime vuonna puolitiehen, tilannetta 

voi vielä paikata lähtemällä liikkeelle heti lumien sulettua ja nostelemalla taimet pystyyn 

heinien alta.

Roihuvuoressa kukkivat kirsikankukat. Tapio Oy on koonnut raportin luontoon perustuvista 

palveluista yksityismetsissä. Myös hyvän metsänhoidon suositukset löytyvät Tapion 

sivuilta.

Roihuvuoren Hanami la 19.5. klo 12-18

Roihuvuoren kirsikkapuistossa juhlitaan taas japanilaisittain tulevana lauantaina. 

Kirsikkapuut kasvavat ja komistuvat vuosi vuodelta. Kukinta näillä keleillä on niin 

vauhdikasta että paras kukoistus taitaa tänä vuonna olla jo ennen tuota ajankohtaa. Niitä 

voi toki käydä ihailemassa muulloinkin:

Hanami >>

Kukinnan seuranta >>
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Tapahtumat 

Facebookissa 

PKMO:n tapahtumista saat 

tiedon myös Facebookin kautta. 

Tykkää sivustamme, niin saat 

Seuraa PKMO:ta 

Twitterissä 

Seuraajien määrä on jo 300:n 

tienoilla, ja mukaan mahtuu! 

Lue lisää »

Luontoon perustuvista palveluista yksityismetsissä

löytyy toistaiseksi vain yksittäisiä esimerkkejä, haasteitakin niissä riittää. Kansallinen 

metsästrategia kuitenkin tavoittelee metsiin perustuvan monipuolisen palveluliiketoiminnan 

ja luonnontuotealan kasvua.

Tapio Oy maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta toteutti Ekosysteemipalveluiden 

tuotteistaminen -hankkeen. Hanke keskittyi toimenpiteisiin, joilla yksityismetsien 

aineettomat ekosysteemipalvelut saadaan paremmin käyttöön matkailu-, virkistys-, ja 

terveyspalveluliiketoiminnassa.

Raportti on luettavissa Tapion sivuilla, siinä esitellään myös palveluntuottajien ja 

metsänomistajien yhteistyön työkaluja:

Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä, Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen 

-hankkeen loppuraportti  >>

Metsänhoidon suositukset -opassarja

Tapio Oy:n sivuilta löytyy myös Hyvän metsänhoidon suositukset -opassarja. 

Metsänhoidon suositukset ovat metsänomistajan työkalu omien tavoitteidensa 

toteuttamiseen. Suositusten tavoitteena on tarjota monia tapoja hoitaa metsää jotta 

jokainen metsänomistaja löytää niistä itselleen sopivan. Suositukset koostuvat 

Metsänhoito-pääjulkaisusta sekä sitä täydentävistä työoppaista. Työopas löytyy niin 

metsäteiden kunnossapitoon kuin energiapuun korjuuseen. Pääopasta päivitetään 

parhaillaan - seuraavaan painokseen on tulossa eri-ikäiskasvatus ja ilmastonmuutoksen 

vaikutus – mutta hyödyllistä luettavaa on nykyinenkin versio. Oppaat löytyvät 

maksuttomina verkkojulkaisuina netissä:

http://www.metsanhoitosuositukset.fi/

Ne ovat saatavissa myös painettuina julkaisuina Metsäkustannuksen kirjakaupasta.

Ostaessasi painettuja julkaisuja mainitse yhdistyksemme kampanjakoodi PKMO_2013

niin saat kirjoista 20 prosentin alennuksen. Alennus koskee niin verkkokauppaa, 

puhelintilauksia kuin mahdollisia muitakin myyntitilaisuuksia:

Metsäkustannuksen kirjakauppa >>

pkmo.org

Verkkosivusto on PKMO:n 

keskeisin viestintäkanava. 

Ajankohtaiset uutiset ja 

tiedotteet, tilaisuuksien aineistot 

ja paljon muuta hyödyllistä 

löytyy netistä. 
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tiedot tapahtumista omaan  

uutisvirtaasi. 

Lue lisää »

Lue lisää »

Copyright © PKMO ry

Tämä on Pääkaupunkiseudun metsänomistajien jäsenviesti. 

Se lähetetään kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on 

yhdistyksen tiedossa. Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä: 

sihteeri@pkmo.org.

Rekisteriseloste.
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