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Lehti sisältää monipuolista ja luotettavaa tietoa
• luonnonvara-alan nykyhetkestä  

ja kehitysnäkymistä
• luonnonvara-alan osaajista, heidän työstään  

ja arjestaan
• alan palveluista, tuotteiden jalostuksesta  

ja markkinoista
• matkailusta, virkistyksestä, riistasta  

ja ympäristöstä
• luonnonvara-alan tutkimuksesta,  

koulutuksesta ja tekniikasta
• luonnonvarapolitiikasta meillä ja muualla

Kohdennettua mainontaa alan osaajille
• Luonnon Varassa -lehti tavoittaa noin 10 000 

luonnonvara-alan asiantuntijaa ja yrittäjää 
Suomessa. Suuri osa heistä tekee työkseen 
erilaisia hankintapäätöksiä pr-tuotteista aina 
raskaaseen konekalustoon saakka. 

• Myös alan opiskelijat ja monet luonnonvara-alan 
sidosryhmät seuraavat lehteä. 

• Erityisesti lehti kiinnostaa alan työnantajia, 
monia päättäjiä ja vaikuttajia.

• Ilmoitus lehdessä ja verkossa tavoittaa juuri 
halutun kohderyhmän.
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Laajat jokamiehenoikeudet ovat 
peruja niiltä ajoilta, kun ihmisten oli 

päästävä metsiin ja vesille keräämään 
itselleen syötävää. Nykyisin maastossa 

liikkumiselle voi olla muitakin syitä.

JOKAMIEHENOIKEUDET JOKAMIEHENOIKEUDET
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Teksti: Martti Linna, kuvat: Adobestock ja Martti Linna

Oikeuksia ja 
velvollisuuksia

LUONNOSSA. On lupa naut-
tia, mutta vain vastuullises-
ti. Jokamiehen oikeuksien 
käytön vaatimuksena on 
aina se, ettei toiminnas-
ta saa aiheutua vähäistä 
suurempaa haittaa maan-
omistajalle, maankäytölle 
tai luonnolle.

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen 
ihmisen oikeutta käyttää luonnon suomia 
virkistys- ja muita palveluita riippumat-
ta siitä, kuka omistaa tai hallitsee alueita, 
joilla hän liikkuu. 

– Jokamiehenoikeudet ovat keskeinen osa suo-
malaista identiteettiä. Ne ovat tärkein luonnos-
sa liikkumisen mahdollistaja maassamme. Erityisesti 
marjastaminen ja sienestäminen, mutta myös va-
paa-ajan kalastus tapahtuu suurelta osin näiden oi-
keuksien nojalla, sanoo erityisasiantuntija Miliza 
Malmelin ympäristöministeriöstä. 

Oikeuksien sisältöä kuvataan kattavasti ympä-
ristöministeriön nettisivuilla suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. Erityisasiantuntija Malmelin kertoo, että 
parhaillaan ministeriössä on menossa jokamiehenoi-
keuksiin liittyvän viestintämateriaalin kokonaisuu-
distus. Sen yhteydessä arvioidaan, millä kaikilla kie-
lillä materiaalia tarvitaan, ja missä muodossa. 

Jokamiehenoikeuksien käyttöä ohjataan monella 
eri lailla, joista keskeisimmät ovat perustuslaki ja ri-
koslaki. Vain pieni osa lainsäädännöstä, kuten luon-
nonsuojelulaki ja maastoliikennelaki, kuuluvat ym-
päristöministeriön hallinnonalaan. Miliza Malmelin 
kertoo, että ministeriöön saakka tulevat viestit 

Mediatiedot 2023

Luonnon Varassa on sitoutumaton luonnonvara-alan ammattilehti.
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METO

MAASTOSSA. Suomalaista metsänhoitoa esittelemäs-sä puukauppa ja metsäpal-velujohtaja Jani Riissanen Metsä Group (vas.) ja rahoituksen ja tarkastuk-sen asiantuntija Ragnar Höckerstedt Metsäkeskus.

UNION of European Foresters eli tuttavallisemmin UEF on Eu-roopan metsäasiantuntijoi-den yhteistyöjärjestö. General 
Council Meeting eli GCM järjestetään 
kerran vuodessa. Tänä vuonna UEF:n 
tapaaminen järjestettiin Suomessa 8.-
12.9.2022. Paikkana toimi Gustavelund 
Tuusulassa. 

Nelipäiväinen tapahtuma sisälsi semi-
naareja, kokouksia, suomalaista kulttuuria 

ja maastossakin ehdittiin tutustumaan suo-
malaiseen metsäopetukseen sekä tietysti 
metsänhoitoon, hakkuita unohtamatta. 

Perjantaina vierailtiin Nuuksiossa 
Luontokeskus Haltiassa, jossa järjestet-
tiin seminaari. Tilaisuuden aiheena oli 
kestävyyden neljä pilaria, joista keskiös-
sä erityisesti metsien taloudellinen ja so-
siaalinen kestävyys. Samalla keskusteltiin 
myös eri maiden metsätalouden erityis-
piirteistä. 

Seminaarissa esiintyivät Erno Jär-
vinen Maa- ja metsätalousministeriös-
tä, Kristiina Vuopala Metsähallituksesta 
ja Karoliina Niemi Metsäteollisuudesta. 
Seminaarin aluksi kuultiin MEP Petri 

Euroopan metsä-asiantuntijat Tuusulanjärven maisemissa
Euroopan metsäasian tuntijoiden 
yhteistyöjärjestö kokoontui Tuusulassa ja tutustui samalla 

suomalaiseen metsänhoitoon.
Sarvamaan videotervehdys osallistujil-
le ja katsaus eurooppalaisesta metsäpoli-
tiikasta. Voit katsoa tervehdyksen Meton 
Youtube-kanavalta. Seminaarin juonsi 
professori Pasi Puttonen Helsingin yli-
opistosta. 

Iltapäivällä päästiin tutustumaan myös 
Nuuksion alueeseen sekä itse luontokes-
kukseen ja näyttelyyn.  Perjantai-iltana järjestettiin UEF:n 

sääntömääräinen vuosikokous, jossa käy-
tiin läpi sektorikohtaiset raportit toimin-
nasta eurooppalaisessa alan edunvalvon-
nassa ja käytiin läpi yhdistyksen talous 
menneeltä vuodelta sekä toimintasuun-
nitelma eteenpäin. Ukrainalaiset kollegat 

Stefan Borgman
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METSÄNHOITOYHDISTYS UUSIMAA

ten olot. Siellä kävi kerran kasvissyö-

jä, joka totesi, että tätä lihaa hänkin syö 

mielellään.

Ympäristöajattelu vienyt 

eteenpäin
Pieni lihayritys ei voi hintakilpailus-

sa voittaa alan suuryrityksiä, ja siksi Pai-

jat valitsivat kilpailuvaltikseen tuotannon 

erilaistamisen sikalasta asti. Johtava-

na ajatuksena on eläinten hyvinvointi ja 

tuotannon ympäristövaikutusten mini-

mointi.
Pakkauksiin on valittu ympäristöys-

tävällisimmät tarjolla olevat materiaalit. 

Sähköstä osa tuotetaan aurinkopaneelien 

avulla ja lämpö saadaan hakkeesta. Tuo-

tannon hiilijalanjälki on selvitetty ja sitä 

kelpaa esitellä: 3,34 CO2
-ekv teuraski-

loa kohti. Luonnonvarakeskuksen tutki-

muksen mukaan suomalaisen sianlihan 

vastaava keskiarvo on 3,5.

Sekä Juha että Euran Paneliasta ko-

toisin oleva Henna ovat opiskelleet 

Mustialassa agrologeiksi (AMK). Juhan 

tutkinto on maatalouden ja Hennan he-

vostalouden puolelta. Henna työskente-

li aiemmin Varsinais-Suomen hevosjalos-

tusliiton vs. toiminnanjohtajana. 

– Koko nuoruus ja lapsuus kului he-

vos- ja urheiluharrastuksissa. Minulla 

ei ollut mitään maataloustaustaa ennen 

yrittäjäksi ryhtymistä, hän kertoo.

Mustialan jälkeen Juha opiskeli lihan-

jalostajan ammattitutkinnon, ja hän vas-

taa yrityksessä teurastuksista. Molemmat 

kohentavat ammattitaitoaan edelleen ly-

hytkursseilla eri aiheista. Juha opiskelee 

parhaillaan maan kasvukunnon paranta-

mista ProAgrian kurssilla. Hennan kiin-

nostus on erityisesti yritystaloudessa.

– Minä ideoin, Juha taas on harkit-

sevampi, mutta määrätietoinen tekijä ja 

toteuttaja, Henna kuvaa roolitusta. 

Molempien toimenkuva vaihtelee 

laajasti, ja varamiehen palkkaaminen oli-

si mahdoton tehtävä. Sen osoitti Juhan 

vakava sairastuminen muutama vuosi sit-

ten. Nyt mies on taas kunnossa ja hoitaa 

sikoja, teurastaa, pakkaa lihaa ja korjaa 

koneita entiseen tapaan – kaikkea jopa 

saman päivän aikana.

Paremmat ajat ovat edessä

Isot kehitysaskeleet oli jo otettu, kun 

maataloudessa koittivat huonot ajat. Nyt 

yrittäjät joutuvat sopeuttamaan tuotan-

toaan ja sinnittelemään parempia aiko-

ja odottaen. Sikalassa on jatkossa hieman 

entistäkin väljempää. Kasvatusmäärä ale-

nee jo sen vuoksi, että toinen porsai-

den toimittaja on lopettamassa emakoi-

den pidon.
Myynnissä Paijat pyrkivät lisäämään 

palvelutiskien osuutta, sillä pakkauskus-

tannusten nousu on tehnyt kuluttaja-

rasioihin pakkaamisesta kannattamatonta. 

Kannattavuuden kulmakivet ovat en-

nallaan: riittävä volyymi, huolellinen 

suunnittelu, kulujen kurissa pitäminen, 

ammattitaitoinen työporukka ja riittävä 

hintataso kaikilla tuotteilla. Näiden va-

rassa Paijat suunnistavat kohti aikaa, jol-

loin perheyritys antaa molemmille taas 

kunnollisen toimeentulon. ◆

Johtavana ajatuk-
sena on eläinten 
hyvinvointi.

Ulkotarha. Siat pääsevät kesä aikaan ulkoilemaan. Tarhat on suojattu villisian kestävillä aidoilla.

JOKAMIEHENOIKEUDET

velvollisuuksia unohtamatta
PAIJAN PIHATTOPOSSU

eläinten hyvinvointi edellä

PALKKAKYSELYN TULOKSET

metsäasiantuntijat & agrologit
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KASVUN
IHME

EU:ssa ei 

ymmärretä, että 

metsä kasvaa, 

vaikka sitä 

käytetään
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Ilmoituskoot ja -hinnat printtilehdessä ja verkossa sekä toimitusehdot
Huom! Leikkaukseen meneviin ilmoituksiin 3 mm leikkausvarat, eikä tekstisisältöä 10 mm lähemmäs sivun reunaa.
Liitehinnat: Sopimuksen mukaan. Alennukset: 15 % auktorisoiduille mainostoimistoille
Ilmoitusaineisto: 3 viikkoa ennen ilmestymispäivää. Ilmoitusten peruuttaminen: 14 vrk ennen ilmestymistä

Yhteystiedot
Julkaisija: LUVA – Luonnonvarat ry
Osoite: Mikonkatu 8 A, 5. krs.  
00100 Helsinki
Verkko-osoite: www.luva.fi
Päätoimittaja: Tiina Eklund,  
puh. 040 761 0175
Sähköposti: tiina.eklund@luva.fi

Lehden tarkoitus ja toteutus
Luonnon Varassa on luonnonvara-alan 
ammattilehti. Se on tarkoitettu luonnon- 
vara-alan ammattilaisille, alalla toimiville 
yrittäjille ja kaikille, joita suomalaisten 
luonnonvarojen kestävä käyttö ja moni-
puolinen hyödyntäminen kiinnostavat.
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa  
ja tilaushinta on 30 € / vuosikerta.

Levikki
Painosmäärä: 9 000 kpl

Ilmoitusmyynti
Myynti: Mediamyynti Viljanen T:mi
Osoite: Vyöskankaantie 1, 29630 Pomarkku
Jorma Viljanen 0400 560506
Jarkko Viljanen 040 7646717
ilmoitukset@mediamyynti.inet.fi
jorma.viljanen@mediamyynti.inet.fi

Ilmestymis- ja aineistopäivät 2023
Nro   Ilmestymispäivä Aineistopäivä
1  17.03. 17.02.
2 05.06. 05.05.
3 22.09. 25.08.
4 11.12. 10.11.

Ilmoitusmaksut
Maksun saaja: LUVA – Luonnonvarat ry
FI25 5541 2820 0250 71, OKOYFIHH

Reklamaatiot
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä 8 päivän kuluessa julkaisemisesta.

Tekniset tiedot
Lehden koko: 210 x 278 mm
Painopinta-ala: 182 x 239 mm
Palstamäärä: 3
Palstaleveys: 58 mm
Kuvien resoluutio: 300 dpi
Painomenetelmä: offset
Painopaperi: Sisäsivut Galerie  
Fine Silk 65 g/m2, kansi UPM  
Finesse Gloss 150 g/m2

Painopaikka: PunaMusta
Esko Aaltosen katu 2, 30100 Forssa
Yhteystiedot : Hannu Kurkikangas
GSM 050 313 8994
hannu.kurkikangas@punamusta.com

Ulkoasu ja taitto
Reima Kangas, www.taitengrafia.fi

ISSN
2343-2349

www-sivuilla
luva.fi – 1380 px x 200 px = 500 €/kk
luva.fi/metsaasiantuntijat – 1380 px x 200 px = 300 €/kk
luva.fi/agrologit – 1380 x 200 pikseliä/ 300 eur/kk
Sekä lehden sivuilla: luva.fi/lehti lehtikohtaisesti mainoksia, sovittavissa ilmoitusmyyjän kanssa.

3000 €

Aukeama

420 x 278 mm

Takakansi  
1950 € 
Muut sivut  
1700 €

1 sivu

Takakansi 210 x 251 mm  
Muut sivut 210 x 278 mm

450 €

1/8 sivu

88 x 57 mm

 1350 € 

1/2 sivua pysty

1. Marginaalien sisällä: 88 x 239 mm 
2. Leikkaukseen: 103 x 278 mm

1. 2.

1/2 sivua vaaka

1. Marginaalien sisällä: 182 x 118 mm 
2. Leikkaukseen: 210 x 137 mm

1.

2.

1350 €

1/4 sivu

1. Pysty 88 x 118 mm  
2. Vaaka 182 x 57 mm

1.

2.

900 €
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