metson

hyväksi

kohdennettu keräys

O sallistumalla

keräykseen voit tukea
maakuntamme metsien
ja
vaakunalintumme
hyväksi tehtävää työtä
puuntuoton tasosta
tinkimättä.

Keski-Suomen riistanhoitopiirin hallinnoima Metsoparlamentti kerää ja levittää uusinta
tietoa metson elinympäristövaatimuksista. Parlamentti on saanut
toimintaansa tukea monelta
metsäalan yhteistyökumppanilta. Tuorein kumppanimme
on Suomen Metsäsäätiö, joka
on päättänyt toteuttaa metson
hyväksi kohdennetun menekinedistämismaksukeräyksen.

Homenokka hoputtaa harventamaan metsiä. Tutkimuksissamme olemme havainneet
metson sopeutuneen nuoriin metsiin hämmästyttävän hyvin. Tiedämme, että

Ajalla 1.7. - 31.12.2005 KeskiSuomessa kertyvistä Metsäsäätiön menekinedistämismaksuista
20 prosenttia ylittävä osa tilitetään Keski-Suomen Metsoparlamentille. Kertyvillä varoilla teemme hartiavoimin työtä
sen eteen, että Keski-Suomen
metsät tulevaisuudessakin tuottavat hyvälaatuista puuta sekä hyvinvointia maakuntaan ja samalla tarjoavat
metsolle mieluisia elinympäristöjä.

Haluamme selvittää kuinka metsiä tulisi
hoitaa, jotta metso asuttaisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa nuoret kasvatusmetsät. Julkaisemme aiheesta oppaan. Keski-Suomessa on nuoria kasvatusmänniköitä lähes 350 000 hehtaaria.

•
•
•

metso ei ole vain vanhan metsän laji
oikea-aikaiset ensiharvennukset lisäävät
metsometsien määrää
ensiharvennettu kasvatusmetsä on metsolle sopivaa elinympäristöä ja soidinmaastoa vuosikymmeniksi eteenpäin

Tavoitteemme on edistää hyvälaatuisen kotimaisen puuraaka-aineen tuottamista, parantaa metsänhoidon tasoa ja yleistä hyväksyttävyyttä yhdistämällä arvokas eläinlaji ja metsätalous positiivisesti uudella tavalla.

www.riista.ﬁ/suomi

Maakuntalinnun

Keski-Suomen Metsoparlamentti on vuonna 2000 perustettu vapaaehtoinen työryhmä, joka tekee yhteistyötä maakuntalintu metson hyväksi. Keski-Suomen
riistanhoitopiirin kokoamassa parlamentissa toimivat:

Metsoparlamentin päätukijat ovat Suomen Metsäsäätiö, Metso Oyj, Metsämiesten säätiö, Maa- ja
metsätalousministeriö, Keski-Suomen Liitto ja
Metsäliitto.

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa
saavien ryhmien viestinnän yhteinen rahoittaja. Säätiön tavoitteena on puolustaa suomalaisen perhemetsätalouden hyväksyttävyyttä kotimaassa sekä kansainvälisesti, turvata metsätalouden toimintaedellytyksiä
sekä lisätä puun ja puupohjaisten tuotteiden käyttöä.
Metsäsäätiön rahoitus kertyy puukauppojen yhteydessä perittävistä vapaaehtoisista menekinedistämismaksuista. Säätiömaksu on pystykaupassa 0,2
prosenttia ja hankintakaupassa 0,1 prosenttia puukaupan arvosta. Kun metsänomistaja päättää olla mukana rahoittamassa Metsäsäätiön toimintaa, sitoutuu
myös ostaja maksamaan saman summan säätiölle.

on nuorissa talousmetsissä
KUVAT / PENTTI VALKEAJÄRVI JA REIJO VESTERINEN

METSÄNOMISTAJA MIKKO TIIROLA, PETÄJÄVESI.

Toiminnan tavoitteena on hankkia ja välittää oikeaa
tietoa metsosta ja sen elinympäristöstä. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä pyrimme säilyttämään metson normaalin talousmetsän lajina ja vahvistamaan sen kantoja.

GRAAFINEN SUUNNITTELU / MAINOSVIESTINTÄ HOHKAVAARA

“Metso ei rajoita nuoren
metsän käyttöä, vaan
maakuntalintu hyötyy
oikea-aikaisista
harvennuksista.
Metsänomistajan
sympatiat ovat selkeästi
metson puolella”

tulevaisuus

Keski-Suomen Metsänomistajien Liitto
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Metsäkeskus Keski-Suomi
UPM-Kymmene Metsä
Metsäliitto
Metsähallitus
Suomen Metsästäjäliiton Keski-Suomen piiri
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys
Keski-Suomen ympäristökeskus
Keski-Suomen liitto

METSÄSÄÄTIÖN KOHDENNETTU KERÄYS METSON HYVÄKSI

METSÄNOMISTAJIEN
LIITTO

KESKI-SUOMEN
RIISTANHOITOPIIRI

