
Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä.

Kesä on metsän kasvun aikaa
Kesä on alkanut kuumana: valoa ja lämpöä on riittänyt. Kesä on puiden kasvun ja järeytymisen aikaa, ja

monille on metsän istuttaminen juuri nyt ajankohtaista. Myös metsäalalla tapahtuu kaiken aikaa:

maankäyttö- ja rakennuslain uudistus koskee myös metsänomistajia, ja keskustelu avohakkuista käy

vilkkaana. Puuhaa siis riittää - metsätöiden ja metsän kasvun ihmettelemisen ohellakin. Toivottavasti kesä

tuo etämetsänomistajille mielekkään tekemisen lisäksi myös lepoa ja virkistystä.

Hyvää kesää! 

Tietoa kaavoituksesta
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen on alkanut. Kaavamerkinnät

voivat vaikuttaa alueiden metsätalouskäyttöön. Maanomistajan

kannattaakin osallistua kaavoitukseen tai ainakin olla tietoinen kaavaan

tulevista merkinnöistä. Metsänomistajille on nyt tarjolla tietoa metsien

maankäyttö- ja kaavoitusasioista. Alla kolmen tilaisuuden tiedot; huomaa,

että 8.6. Tampereella järjestettävän tilaisuuden ilmoittautuminen päättyy jo

maanantaina 4.6.  

Infotilaisuus metsätalouden ja kaavoituksen yhteensovittamisesta pidetään perjantaina 8.6.

klo 8.30-12.30 Tampereella UKK Instituutissa, Kaupinpuistonkatu 1. Tilaisuus striimataan verkkoon,

joten sitä voi seurata myös omalta tietokoneelta netin välityksellä. Verkkototeutukseen ilmoittautuneille

lähetetään linkki muutama päivä ennen tilaisuutta. Tilaisuus on maksuton ja sen järjestävät Suomen

metsäkeskus ja MTK Metsälinja.

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään maanantaina 4.6.

Webinaari kaavoituksesta sekä kaavoituksen ja metsätalouden yhteensovittamisesta 

Tietoa vuorovaikutusmahdollisuuksista kaavojen laadinnassa ja metsäalueiden kaavoituksesta on tarjolla

keskiviikkona 13.6. klo 17.30-19.00. Metsäkeskuksen järjestämä webinaari on suunnattu erityisesti

Uudellamaalla kaavoitetuilla alueilla maata omistaville metsänomistajille ja se on maksuton.

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 10.6.



Metsien maankäyttö ja kaavoitus – kohti uutta maankäyttö- ja rakennuslakia -seminaari

pidetään Vantaalla tiistaina 11.9.2018 klo 9.00 - 16.00. Tilaisuus on tarkoitettu maanomistajille sekä

metsätalouden toimijoille eri organisaatiossa. Seminaarin tavoitteena on myös koota metsien käytön

parissa toimivien näkemyksiä uudistukseen. Seminaarin järjestävät Tapio ja FCG. Osallistumismaksu  290

€ + ALV24% jos ilmoittautuu 30.6. mennessä, sen jälkeen 340 € + ALV24%.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Etämetsänomistajat

kisasivat metsätaidoissa

Etämetsänomistajien metsätaitokisat

pidettiin Lammin Evolla 19.5.2018. Joukkuekisan

voitto meni Hämeenlinnaan (kuvassa

voittajajoukkue Sirkka Jaakonsaari, Veikko

Jaakonsaari ja Erkkii Paronen). Naisten sarjassa

ykkössijan otti Sirkka Jaakonsaari Hämeenlinnan

seudun metsänomistajista ja miesten sarjassa

Jorma Ruippo Kouvolan seudun

metsätilanomistajista. 

Onnittelut voittajille! 

Lue kaikki tulokset ja kisatehtävät

Etämetsänomistajien liiton nettisivuilla



Keskustelu avohakkuista

jatkuu
Ympäristöjärjestöt keräävät kannatusilmoituksia

kansalaisaloitteeseen, jolla kiellettäisiin

avohakkuut valtion metsissä. Suomen

metsäyhdistyksen julkaisemassa artikkelissa

kaivataan tasapainoa eri

metsänkäsittelymenetelmien välille. Stora Enso

vakuuttaa, että avohakkuu sopii Suomen metsiin.

Hyvä että erilaisia näkemyksiä tuodaan julki!

Avohakkuut historiaan -aloite

Suomen metsäyhdistyksen artikkeli 'Avohakkuita ei ole syytä lopettaa ekologisuuden takia'

Stora Enson Terve Metsä -lehti, jossa on artikkeli 'Avohakkuu sopii Suomen metsiin'

Facebook Verkkosivusto YouTube

Täällä voit muuttaa tietojasi tai poistua listalta.
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