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Metsäneuvostoilla merkittävä asema metsäsektorin
toimintaedellytysten turvaajana maakunnassa 

Minut valittiin Uudenmaan metsäneuvostoon PKMO:n edustajana. 
Järjestäytymiskokous pidettiin 14.6.2019 Suomen Metsäkeskuksessa (SMK) 
Pasilassa. Kokous oli jo alkanut kun löysin pienen etsinnän jälkeen paikalle 
kokoustilaan. Esityslistalla oli juuri puheenjohtajan valinta ja odottavat katseet 
kohdistuivat minuun. Pienen miettimisen ja ajankäytön suunnittelun jälkeen 
päätin suostua ehdolle. Ratkaiseva tekijä oli muiden lupaus aktiivisesta tuesta,
erityisesti Karen Wik-Portinin lupaus SMK:n sihteeripalveluista. Ja tulinkin sitten 
valituksi puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Merja Heikkilä (MTK). 

Mikä on maakunnallisten metsäneuvostojen tehtävä? Maakunnallisia metsäneuvostoja on 14 kpl ja 
kuhunkin metsäneuvostoon kuuluu enintään 15 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen 
varajäsen. Toimikausi on 4 vuotta. Metsäneuvostot edistävät metsiin ja niihin liittyvien elinkeinojen ja 
metsäsektorin alueellista yhteistyötä. Neuvostojen jäsenet edustavat alan toimijoita, julkishallintoa, 
kansalaisjärjestöjä ja sidosryhmiä. Maakunnallisten metsäneuvostojen tehtävänä on vastata myös 
alueellisista metsäohjelmista. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) asettaa metsäneuvoston SMK:n
esityksen perusteella. SMK laatii esityksensä eri organisaatioista tulleiden ehdotusten pohjalta.  

Alueellisten metsäneuvostojen jäsenillä pitää olla laajaa osaamista oman maakuntansa metsiin 
perustuvien elinkeinojen kehittämisestä ja myös muihin metsiin liittyvistä kysymyksistä. 
Luonnollisesti on etu, jos jäsen omistaa metsää omasta maakunnastaan. 

Kaikkien maakunnallisten metsäneuvostojen alueet poikkeavat toisistaan ja meidän oma alueemme 
Uudenmaan maakunta poikkeaa kaikkein eniten muista maamme maakunnista. Täällä korostuvat 
enemmän ympäristötuki ja luonnonhoidon projektit kuin varsinainen Kemera-tuki metsän 
perinteiseen hoitoon. Toisaalta perinteiseen metsänhoitoon kuluu enemmän rahaa kuin 
ympäristötukiin. Uudenmaan alueella kaavoitus on erittäin tärkeässä asemassa ja vuosittain 
alueeltamme poistuu noin 1000 ha metsää rakennusten, voimalinjojen ja teiden alta.

Nyt on ajankohtaista Uudenmaan metsäohjelman 2021-2025 laatiminen ja sen sisällyttäminen 
Kansalliseen metsästrategiaan. Viimeksi alueen metsäohjelma tehtiin vuosille 2016-2020. MMM ja 
SMK ovat tärkeässä asemassa maakunnallisten ohjelmien teossa ja niiden liittämisessä 
Kansalliseen metsästrategiaan.

Vaikka aloitin puheenjohtajana vasta kesäkuussa 2019 on tehtävä osoittautunut haasteelliseksi ja 
mielenkiintoiseksi. Joensuussa pidettiin valtakunnallinen puheenjohtajien tapaaminen 5.-6.9.2019. 
Siellä käytyjen keskustelujen aikana saimme paljon arvokasta tietoa eri alueilta ja eväitä 
työskentelyyn alueellisten metsäohjelmien luomiseksi. Saimme kunnian osallistua myös 
Metsähallituksen 160-vuotiskarkeloihin ja Silva-metsämessujen avajaisiin.

Saan Metsäneuvoston jäsenenä paljon uutta tietoa, jota voin hyödyntää myös paikallisesti ja toimin 
samalla myös PKMO:n viestinviejänä omista alueen asioista ja kehittämistarpeista.

Metsäisin terveisin  Ahti Hurmalainen
Uudenmaan Metsäneuvosto, pj
PKMO:n hallituksen jäsen
Yrittäjä, Espoo
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Jatkuvan kasvatuksen esittelypäivä Bosgårdissa

Aika:  su 3.11.2019  klo 10-11:30
Paikka: Bosgårdin kartano, Bosgårdintie 68, 06200 Porvoo

Bosgårdin isäntä Marcus Walsh etsittelee su 3.11. klo 10-11:30 tilallaan Porvoon Bosgårdissa metsien 
jatkuvaa kasvatusta - siis talousmetsien hoitoa tuottavasti ilman avohakkuita. Tilaisuus sopii kaikille 
metsänomistajille perusosaamistasosta riippumatta. Kierros on maksuton, mutta omistajat esittävät 
kainosti lounastamista kierroksen jälkeen Bosgårdin tilakaupan ravintolassa (jossa myös kasvisruokaa, 
vaikka tila on E-Suomen suurin perinnemaisemien laiduntaja). Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Lisätietoja nettisivuilta www.bosgard.com tai Bosgårdin isännältä: Marcus Walsh, p. +358 400 513410

Perhe- ja perintöoikeutta metsänomistajan kannalta

Aika:  ke 11.12.2019 klo 17:30
Paikka: Maanpuolustusyhdistyksen auditorio, Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki 

Varatuomari Helena Ålgars, Maanomistajien Arviointikeskus Oy,  käsittelee aviopuolison ja 
perillisen asemaa metsätilan omistuksessa sekä sitä miten siihen voi vaikuttaa.  
Ilmoittautumiset viimeistään 9.12. mieluiten nettilomakkeella (www.pkmo.org/tapahtumat) tai 
yhdistyksen sihteerille puh  044 2048 049. 

Kaavoituksen vaikutukset metsätalouteen 

Aika:  ti 21.1.2020 klo 17:30
Paikka: Maanpuolustusyhdistyksen auditorio, 

Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki 

Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö 
Mika Salmi kertoo kaavojen vaikutuksista 
metsätalouteen, metsänomistajan mahdollisuuksista
osallistua kaavoitukseen ja ajankohtaista tietoa
metsätalouden ja kaavoituksen yhteensovittamisesta. 
Ilmoittautumiset viimeistään 17.1. mieluiten                   
nettilomakkeella (www.pkmo.org/tapahtumat) tai                
yhdistyksen sihteerille puh  044 2048 049. 

Metsäkirjallisuutta alennuksella

Yhteistyökumppanimme Metsäkustannus Oy tarjoaa yhdistyksemme jäsenille kirjoistaan 20 
prosentin alennuksen joka koskee niin verkkokauppaa, puhelintilauksia kuin mahdollisia muitakin 
myyntitilaisuuksia. Ostaessasi mainitse yhdistyksemme kampanjakoodi PKMO_2013.
Vieraile Metsäkustannuksen verkkokaupassa: www.metsakirjakauppa.fi
Katso samalla muitakin Metsälehden verkkopalvelun ominaisuuksia, vaikkapa uutisia, keskusteluja 
tai myytäviä metsätiloja: www.metsalehti.fi
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