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Taiteilija Agnes Denesin suunnittelema ja Stratan ja Ruduksen toteuttama
UP AND UNDER Ympäristötaideteos. Ylöjärven kaupungissa Pinsiönkankaalla.
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS!
Kiitän lämpimästi luottamuksesta, jota olette vuosikokouksen
kautta osoittaneet valitessanne minut Tampereen Seudun
Metsänomistajat ry: n puheenjohtajaksi. Olen aika tyypillinen
kaupunkilais - etämetsänomistaja, sillä olen tullut kymmenisen
vuotta sitten metsänomistajaksi eläkeikäni lähestyessä, enkä asu
metsieni yhteydessä. Metsäni sijaitsevat Teiskon Kaanaassa, mistä
olen myös syntyisin. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri
TTY:sta vm. 1974. Työurani olen tehnyt suunnitteluinsinöörinä insinööritoimistossa ja
sitten suunnittelutoimistoyrittäjänä energiatekniikan alueella mm. kotimaisten
polttoaineiden parissa. Sen jälkeen toimin koulutustehtävissä TTY: n
täydennyskoulutusyksikössä mm. yrittäjäkouluttajana. Viimeiset vajaat kaksi
vuosikymmentä olen ollut seurakuntien hallintotehtävissä ensin Lahden
seurakuntayhtymän hallintojohtajana ja sitten Tampereen seurakuntayhtymässä samassa
tehtävässä, josta sitten jäin eläkkeelle.
Näin puheenjohtajakauden alussa ajattelen, että tällaisella metsänomistajien yhdistyksellä
on tärkeä tehtävä toimia sellaisten metsänomistajien vertaistukiryhmänä, joille ainakin
omistuksen alussa metsään liittyvät metsänhoidolliset ja taloudelliset asiat ovat uusia.
Myöhemminkin useimmat metsänomistajat kaipaavat tietoa ajankohtaisista metsäasioista
sekä keskustelufoorumia ajatusten vaihtoa varten. Metsänomistajayhdistys tarjoaa
puolueettoman ja riippumattoman ympäristön keskustelulle ja tiedottamiselle
metsänomistajille.
Toinen rooli metsänomistajayhdistyksellä on nähdäkseni metsänomistajien edunvalvonta.
Osin se tapahtuu paikallisesti luomalla yhteistyötä metsänomistajien kesken suhteessa eri
metsäalan toimijoihin kuten metsäyhtiöt, viranomaiset ja metsäpalveluyritykset.
Valtakunnallisesti edunvalvontaan osallistumme Etämetsänomistajien liiton kautta, jossa
olemme jäsenyhdistys. Etämetsänomistajien liitolla (ETAMOL) on "leveämmät hartiat"
toimia edunvalvonnassa kaikkien metsänomistajayhdistysten n. 3100 jäsenen
valtuuttamana ja näin on tapahtunutkin.
Yhteistyökumppaneina yhdistyksellämme ovat Metsäkeskus ja metsänhoitoyhdistykset ja
niiden kautta myös MTK. Toki metsäyhtiöt ja metsäpalveluyritykset sekä rahoituslaitokset
ovat myös yhteistyökumppaneita. Ajattelen näin toimikauteni alussa, että toimintamme on
ennen kaikkea yhteistyötä koko jäsenistön kesken. Eli entistä jääkiekkomaajoukkueen
kapteenia Timo Jutilaa lainatakseni: joukkue on se, joka tuloksen tekee. Johtokunta on
ikään kuin joukkueen ykkösketju, joka on eturintamassa tässä tuloksenteossa.
Puheenjohtaja puolestaan on näkökulmasta riippuen ykkösketjun maalivahti tai
keskushyökkääjä eri tilanteissa. On tärkeätä saada kuulla jäsenistön toiveita ja ehdotuksia
toiminnan kehittämiseen. Johtokunta on valmis niitä sitten toteuttamaan mahdollisuuksien
mukaan.
Toivotan kaikille TaSeMo: n jäsenille hyvää kevättä ja menestystä metsienne hoidossa!
Matti Ilveskoski
puheenjohtaja
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Metsätaitokilpailut Evolla 19.5.2018
Etämetsänomistajien Liitto järjestää jälleen jäsenyhdistystensä väliset
metsätaitoilun SM-kilpailut Evolla 19.5.2018.
Kilpailussa on ainakin: naisten ja miesten sarjat,
todennäköisesti: myös ammattilaisten sarja
Osallistumismaksu on 50 e/ kilpailija TaSeMo osallistuu kustannuksiin.
Ilmoittautumiset viimeistään 9.5.2018 Pertti Kauppiselle, mieluummin sähköpostitse:
pertti.h.kauppinen@gmail.com tai puhelimitse 0505476248
TERVETULOA MUKAAN !

Kevätretki pinsiön puuvuorelle 5.6.2018 Suomen ympäristöpäivänä.
Puuvuori on: Kansikuvassa.
Taiteilija Agnes Denesin suunnittelema puistomainen taideteos. Joka sijaitsee
Pinsiönkankaalla Ylöjärven kaupungissa. Perustettu v. 1996 , puuvuori
toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Metsäkeskuksen Kauko Peltomaa.
v. 1996 TaSeMon johtokunnan silloiset jäsenet on todettu olevan 3-vuotisen
metsätaloustuotannon jatkolinjan suorittaneita ja siten istutustaitoisia ja he ovat
istuttaneet heille varatut numeroidut puuntaimet taiteilijan ohjeen mukaan
taideteokseen.
TaSeMolaiset istuttajat ovat: Harjuntausta Tapani, Heinämäki Jorma, Järvinen
Sylvi; Kovanen Mikko, Mehtälä Liisa, Perkkalainen Johanna, Salonen Toivo.
osa heistä on jo edesmenneitä
TUTUSTUMINEN Puuvuoreen UP and UNDER- Ympäristötaideteokseen
5.6.2018 perillä klo 17.00
Ajo-ohje: Vaasantieltä Pinsiön suuntaan n. 1 km, jossa tienviitta oikealle:
PUUVUORI
Paula ja Pertti Taimi opastavat ja tarjoavat kuumat makkarat laavulla, muuten omat eväät
mukaan.
Ei ilmoittautumista
TERVETULOA JOUKOLLA VIETTÄMÄÄN LUONTO-ILTA-PÄIVÄÄ
PINSIÖN PUUVUORELLE !
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SYKSYLLE SUUNNITTEILLA TAPAHTUMIA:
1. Syyskuu vk. 36

Savo ja Itä - Suomi Metsäopinto -ja kulttuurimatka, samalla
ohjelmalla kuin viime syksynä. koska niin paljon jäi viime syksynä
pois, ettei mahtunut mukaan.
Alustava sama ohjelma on toisaalla lehdessämme.
Kun tarkistamme kohteet ja saamme tarkat päivämäärät selville,
ohjelma ym. tiedot lähetetään sähköpostijakeluna kaikille ja ovat
myös yhdistyksemme nettisivuilla www.tasemo.fi seuratkaa
sivujamme.

2. Lokakuu

Luentoilta: Riistapainotteinen metsänhoito - ja metsätalouden
vesiensuojelutoimenpiteet.

3. Marraskuu

VIERAILU; Äänekosken Biotuotetehtaalle

Veroasioissa voitte ottaa yhteyttä Matti Äijöön:
matti.aijo@ippnet.fi
tai puhelimitse 050 672 00

NÄINKIN VOI KÄYDÄ !
Erään jäsenen puuntaimet jouduttiin
uusimaan istutuskoneen käyttäjän
huolimattoman hutiloinnin takia.
HUOMIO METSÄNOMISTAJAT !
Muistathan tarkastaa heti koneellisen
istutuksen työn tuloksen.
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ESITTELYSSÄ
MAURI INHA
Uusi johtokunnan jäsen ja jäsenrekisterin
sekä nettisivujen ylläpitäjä
Hei !
Olen Mauri Inha ja aloitin vuoden 2018
alusta Tasemon jäsenrekisterin hoidon ja
nettisivujen ylläpidon entisen pitkäaikaisen
hoitajan Kyösti Kuuselan jälkeen. Kiitos
Kyöstille opastuksesta ja nettisivujen eteen
tehdystä työstä.
Vuosikokousta edeltävällä viikolla Mirjam
Hokkanen pyysi minua kirjoittamaan
esittelyn jäsenrekisterivastaavan ja
nettisivujen ylläpitäjän vaihdoksesta.
Vuosikokoukseen tullessani kuulin että
olen ehdolla myös johtokuntaan, johon
sitten tulin valituksi, kiitos valinnan
tehneelle kokoukselle.
Oma metsäkokemukseni alkoi alle kouluikäisenä noin 5 vuotiaana. Siihen aikaan
puukaupan hakattavat puut leimattiin ja kotonani oli ostoasiamies tekemässä leimikkoa ja
sen tehtyään menivät pirttiin kahveille ja papereita laatimaan. Kirveet jäivät tietysti siihen
pihaan, josta viisivuotias tietysti nappasi yhden ja pihapiirin vieressä olleeseen leimikkoon
vähän leimaamaan lisää.. Siitä ei toki pidetty, mutta moottorisahamiehen oli kyllä helppo
tunnistaa oikeat ja ’alamittaiset’ leimat.
Erinäköistä apuhommaa joutui metsässä tekemään, kuten siihen aikaan oli tapana.
Seuraava metsällinen hikinen kokemus oli kahteen kertaan lukiovuosieni aikaan; isäni oli
myynyt koulukeskuksen laajennuksen juhla- ja voimistelusalin välikaton valurakenteiden
muottien tukipuut, 780 cm pitkiä, tyvestä tietty maksimimitta ja latvasta tietty
minimimitta. Niitä sitten haettiin pitkän mittakepin kanssa ja saatiinhan ne muutama sata
kappaletta kasaan. Sali valmistui aikanaan ja taas hikoilin.. koulun sisäliikuntatunnilla.
Opiskelu toi sitten Tampereen teknilliselle korkeakoululle 1976 sisähommiin, tulevaan
alaan elektroniikkaan olin jo perehtynytkin alle viisivuotiaana – rikkomalla useamman
vanhan seinäpuhelimen, jotka nyt olisivat keräilyharvinaisuuksia.
Opiskeluaikoina vielä loma-aikoina kävin joskus juontovinssin saksia kuskaamassa
puunrungolle.
Sen jälkeen olikin pientä hiljaiseloa metsähommista muiden kiireiden ja töiden takia.
Metsällisyys jatkui taas sitten 2004 alkaen, jonka jälkeen olen Etelä-Pohjanmaalla olevia
metsiä aktiivisesti hoitanutkin työn ohessa. 2007-09 suoritin Tredun metsäomistaja-

6

metsurikoulutuksen, jota nykymuotoista ja kehittynyttä suosittelen kyllä kaikille uusille ja
miksei vähän vanhemmillekin metsänomistajille.
- Päätyöni on edelleen Tampereen ammattikorkeakoulussa tietotekniikan yliopettajana
jatkuu siellä.
Johtokunnan jäsenenä haluan toteuttaa sellaisia asioita joita jäsenkunta toivoo ja haluaa
sekä seurata metsäalaa ja tuoda esille uusia tulevia asioita. Erittäin tärkeänä pidän eri
ryhmien tapaamisia sekä kaikenlaisia yritysvierailuja, aina niistä jotakin uutta oppii ja saa
kokemusta.
Tiedottamisen osalta olen sitä mieltä että tämä jäsenlehti on tarpeellinen ja hyvä asia
yhdistykselle ja yritän olla kehittämässä sitä entistä mielenkiintoisemmaksi.
Tiedottamisen osalta oma kantani on se että yhteiskunta ja sen toimijat ovat käyneet
nopeatempoisemmiksi ja tällaiseen tiedottamiseen kuten tulevat tapahtumat lehti ei enää
ole paras vaihtoehto. Jatkossa lieneekin niin että jäsenlehdessä on artikkeleita ja kuvauksia
menneistä tapahtumista ja tulevaisuuden tapahtumista vain suuntaviivat paitsi jos ne on jo
varmistuneet lehden ilmestyessä. Tarkemmat ohjelmat ja ilmoittautumisohjeet olisivat
nettisivuilla, jolloin kaikki jäsenet olisivat tasa-arvoisemmassa asemassa; ne jotka ovat
antaneet sähköpostiosoitteen kuin nekin joiden osoitetta ei meillä ole. Jäsenkunta seuraisi
sivuja.
Nyt tässä alussa tulee varmaan kaikenlaista sählinkiä, postien ja nettisivujen kanssa –
opettelen niiden käyttöä uudelleen, joten pahoittelut etukäteen jo ja kärsivällisyyttä
pyytelen.
Paras tapa, ainakin lukukausien aikana minua tavoittaa on sähköposti
mauri.inha@tasemo.fi

Jäsenlehden 3/2017 Tietovisa:
Oikea vastaus: JUKKA LAHTI.
Harley Davidson. mp. varustettu reellä = Moottori reki
Tämä laite on Suomalaisen
moottoripyörävarustelutuotannon helmiä 70 vuoden
takaa. Laite on Rovaniemen koillispuolella
Sodankyläntien varressa olevan Apukan kievarin omistajan poikien Johan, Niilo ja Kalle
Lindströmin suunnittelema ja toteuttama kulkupeli, jolla talvisaikaan hevosen polkemaa
uraa pitkin kuljetettiin Lapin erämaissa Metsäyhtiöiden UKKO -herroja ja esimiehiä yksi
tai kaksi kerrallaan metsäyhtiöiden maille. Metsäherrat kehuivat ja ylistivät, että tämä
kulupeli toimi joka tilanteessa mainiosti. Tällä ajettiin vuosittain jopa 6000 -8000 km
Suunnittelijapojat tekivät näitä laitteita yhdelle ja kahdelle hengelle. Yksi laite on
Metsämuseo LUSTOSSA täysin käyttökelpoisena. Laite on menneinä vuosikymmeninä
mielikuvituksella ja käsityötaidolla keksitty ratkaisu kulkuongelmiin talvien huonoissa
metsätieolosuhteissa.
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TAPAHTUNEITA
Keskustelu metsiemme hiilinieluista
oli houkutellut paikalle noin 60 osanottajaa. Tampereen pääkirjasto Metson Kuusi saliin
26.2.2018. Tilaisuuden alustajina toimivat MTK tutkimuspäällikkö Erno Järvinen ja
Eurokansanedustaja Satu Hassi. Ensiksi luennoineen Satu Hassin alustuksesta selvisi,
että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on dramaattisesti kasvanut ja ilmaston pelastamisella
on todella kiire. Eri asia vain on mitkä ovat keinot asian korjaamiseksi.
Päästöjä täytyy vähentää ja niitä on saatukin tutkimusten mukaan laskettua, mutta yhtä
tärkeitä oat hiilinielut ja niiden ylläpito. Selkeä tulevaisuudenkuva on kuitenkin, että
ilmasto lämpenee ja äärisäätilat lisääntyvät kuten myös muut luonnon katastrofit.
Hiilinieluja eivät ole ainoastaan metsät vaan niihin kuuluvat myös maaperä ja suot.
Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen toi omassa esityksessään selkeästi esille kuinka
paljon yksityiset metsänomistajat ovat jo investoineet ilmaston kuntoon saattamiseen,
hoitamalla metsiä hyvin. Suomen metsien kasvu on lisääntynyt merkittävästi ja metsien
kasvu on juuri yksi hiilinielu.
Puurakentaminen parantaa myös ilmastotasapainoa kahdeltakin kannalta:
betonirakentaminen lisää huomattavasti ilmaston hiilidioksidin kasvua, kun taas puuta
kasvaa nopeasti rakentamiseen tarvittavaan rakennusmateriaaliin. ja näin sitoo
hiilidioksidia.
Satu Hassin puheenvuorossa kuulimme myös että Lappeenrannan teknillinen Yliopisto ja
VTT ovat kehittäneet aurinkoenergialla toimivan nestemäistä polttoainetta tuottavan
koelaitoksen, jossa ilmakehän hiilidioksidia kierrätetään polttoaineeseen.
Vireää keskustelua käytiin esitysten jälkeen ja monet saivatkin kysymyksiinsä vastauksia.
Kovin kiivasta väittelyä ei alustajien välille saatu, vaikka näkökannat ovatkin aika
erilaiset.
KATSO Nettisivuillamme www.tasemo.fi on mielenkiintoisia alustajien esittämiä
kuvia tilaisuudessa.
Mauri Inha
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TAIMIKOIDEN HIRVIELÄINTUHOJEN TARKASTUS
OMAAN METSÄÄN.
Kevät tekee tuloaan ja metsässä olisi hyvä tehdä tarkastuskäynti hirvieläintuhojen varalta.
Samalla tarkastuksella näkyy myös onko tykkylumesta ollut haittaa taimikoille ja nuorille
kasvatusmetsille.
Hirvieläintuhoista kannattaa aina ilmoittaa Metsäkeskukseen ja tarvittaessa tuhoalue
tarkastetaan metsäneuvojan toimesta. Laajoihin hirvituhoihin on mahdollista saada
korvausta. Itse olen torjunut hirvieläintuhoja Trico - karkotteen avulla. Viime syksynä
tehty Trico - käsittely näyttäisi toimivan hyvin, myös hirvinauha on ollut rajoittamassa
hirvien kulkureittejä. Hirvinauhaa saa paikallisilta riistanhoitoyhdistyksiltä sekä metsäalan
kaupoista. Trico - karkotetta myydään maatalouskaupoissa, sekä sitä saa valtion tukemaan
hintaan riistanhoitoyhdistyksiltä. Taimikoiden tarkastamiseen on hyvä käyttää myös
metsäalan ammattilaisia tarpeen mukaan, jos itse ei paikanpäälle pääse.
Tuomo Kuisma

Maitopurkeilla hirvieläintuhojen torjuntaa.
Totesimme TAMK.in metsäinsinööri opiskelijan opintotyönäytetyö haastattelussa yhdessä,
että hirvieläintuhoja ja hirvien kulkureittejä voi vähentää laittamalla tyhjiä maitopurkkeja
taimikkoon. Huuhdeltuja ja pohja leikattu pois maitopurkeista . Näitä laitetaan taimikossa
taimien latvoihin, aikanaan ne putoavat sieltä maahan sitten ja maatuvat. Halpa ja
ympäristöystävällinen keino jota tämä metsäinsinööriopiskelijakin oli käyttänyt.. Itse olen
toissa syksynä laittanut n.. parisataa huuhdeltua maitopurkkia puolen hehtaarin
taimikkoon, kyllä toimi, hirvet kiersivät tämän alueen ja taimet sai olla rauhassa.
Viereisessä taimikossa sen sijaan oli paljon tuhoja, latvat syöty. Alue on hirvien suosimaa
aluetta, mm. kulkureittejä ja makuupaikkoja on paljon.
Mirjam Hokkanen
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METSÄNOMISTAJAN NÄKÖKULMA
PUUKAUPPATILANTEESEEN.
−

Onpa outo tilanne! Kolmeenkymmeneen vuoteen en ole tällaista nähnyt! Rekat
kuljettavat komeita tukkikuormia sellutehtaalle. Jotain pitäisi nyt meidänkin tässä
puupulassa tehdä!

TaSeMon jäsen Pertti Taimi on jo vuosien ajan herätellyt yhdistyksessä
jäsenkumppaneitaan tarkastelemaan aktiivisesti metsiensä tilaa ja tarttumaan puukaupan
sen hetkisiin ongelmiin. Hänellä onkin monimuotoisten metsätilojensa takia kyky katsoa
metsäkaupan tilaa koko maan näkökulmasta. Huolissaan hän on erityisesti
metsäteollisuuden tyhjänä ammottavista varastoista ja tukkipuiden haaskautumisesta
sellun raaka-aineeksi. Erityisesti Pertti Taimea närästää lyhytnäköinen ahneus.
− Enkä ymmärrä sitä, että sahat saadakseen sahattavaa joutuvat näin maksamaan
aukkokohteen kuitupuusta huomattavasti enemmän kuin sellukuidun käyttäjät!
− Hyvistä leimikoista, etenkin tukkipuista olisi saatava hyvä hinta. Aina ei tarvitse suostua
oikopäätä ostajan ehtoihin. Eri-ikäisrakenteisten metsälöiden hakkuutavoista voi
neuvotella, miten tukista voisi saada lähes aukkotason hinnan. Metsänomistaja tuntee
metsänsä ja tietää, millaista taimikkoa siellä on varttumassa. Isot puut voisi ehkä
määritellä ylispuiksi.

Pertti Taimi pohtii nurinkurista tilannetta ja sitä, mitä metsänomistaja voisi tehdä tässä
tilanteessa.
− Eikö metsänomistajan olisi syytä myydä huonommatkin leimikkonsa, vaikka hinta ei
päätä huimaisikaan? Saataisiin metsät kuntoon ja nekin kohteet myydyiksi, jotka eivät
ostajille aikaisemmin kelvanneet. Otettaisiin osaa kansallistalkoiden tapaan ja ehkä
osaltaan maan taloudellisen tilanteen kohentamiseenkin.
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Aktiivista metsänomistajaamme huolettaa vaikeus löytää päteviä urakoitsijoita:
− Ovatko metsäyritykset ajautuneet tilanteeseen, jossa ei löydy enää päteviä urakoitsijoita,
joilla olisi keskiraskaita koneita? Isoja koneita, joita käytetään päätehakkuissa, ei voi
hyödyntää harvennushakkuissa.
Pertti Taimi kysyykin muilta jäseniltä:
− Jos tiedätte alueellanne yrittäjän, jolla on näitä keskiraskaita koneita, metsänomistaja
voisi tehdä hankintakaupan yhteistyössä heidän avullaan. Tästä hyötyisivät etenkin

metsävähennyskelpoiset metsänomistajat. Hankintahakkuustakin voisi saada näin
kannattavaa. Erityisesti toisen harvennuksen (keskitilavuus 150-200 l) korjuukustannus
laskee huomattavasti hankintahakkuussa verrattuna ensiharvennukseen.
– Runkohinnoitteluun pitäisi myös päästä! Ikuinen kiista katkonnasta jäisi historiaan!
Pertti Taimi heittää.
Lopuksi Pertti Taimi miettii metsänomistajan asemaa ostajan vastapuolena ja ajautuu
pohtimaan tämän omia taloustoiveita.
– Asiakasuskollisuus, joka ennen vanhaan tunnettiin savujakona, ja joka perustuu
vanhoille luottamussuhteille, on hyvä asia, mutta kilpailutus on silti tarpeen. Tarkkana
pitää olla!
Saatua tuloa tärkeämpää hänestä on suunnitella, mihin metsätulonsa sijoittaa, mikäli se ei
suoraan mene välittömiin ja välttämättömiin tarpeisiin. Mieleen nousee villi ajatus saada
halutessaan osa hinnasta ostofirman osakkeina. Ja jos omasta metsätilasta luopuminen
mietityttää, sillä olisi nyt kysyntää, ja siitä saisi hyvän hinnan.
Ja lopuksi kevennys: Tuttu pankinjohtaja heitti Pertille, kun tämä kyseli onnistuneen
puukaupan jälkeen hyviä sijoituskohteita: ”Minusta näyttää siltä, että olet aina työn
kimpussa. Oletko ajatellut, että voisit välillä sijoittaa vaimoosikin?”

Pertti Taimi
Haastattelu ja kuva: Aino Hagner
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KOKEMUKSIA FSC-SERTIFIOINNISTA
Lupauduin Tasemon johtokunnan kokouksessa tiistai-iltana 27.3.2018 kirjoittamaan
seuraavaan jäsenlehteen kokemuksia FSC-sertifioinnista. Seuraavana päivänä
Etämetsänomistajien nettilehti kertoikin uudesta vireillä olevasta sertifiointihankkeesta.
Perusteilla on metsänomistajien, palveluyritysten, julkisyhteisöjen ja yhteismetsien
riippumaton FSC.
Sertifiointiryhmiä Suomessa toimii tällä hetkellä kaksi riippumatonta FSC-ryhmää, jotka
ovat puhtaasti metsäomistajaryhmiä ja joille on myönnetty FSC-sertifikaatti. Sitten
metsäyhtiöillä ja Tornator Oy:llä on omat sertifikaatit ja tilaryhmät.
Ryhmän perustamisen lähtökohta on toimia riippumattomana toimijana ilman puukauppa
tai metsäpalvelusidonnaisuuksia tiettyyn yhteen yhtiöön. Saha- ja puusepänteollisuudessa
on jonkin verran yrityksiä, joiden loppuasiakas vaatii FSC-sertifioituja raaka-ainetta
Maanomistajan intressi on yleensä saada tuotteelle korkeampaa hintaa ja/tai imagollinen
arvostusta
Vaikka sertifiointijärjestelmien välillä ei ole merkittäviä eroja kriteereissä, on mielikuva
kuitenkin sertifiointistatuksesta erilainen. Lisätietoa Etämetsänomistajien jäsenlehdestä
https://www.pkmo.org/wpcontent/uploads/Riippumaton_FSC_ryhm%C3%A4_mets%C3%A4nomistajat-1.pdf

Oma kokemukseni on UPM:n ryhmäsertifikaatista jonka tein vajaa vuosi sitten. Silloin se
oli vielä maksullinen ja maksu olisi ollut 150 e -2000 e /vuosi tilankoosta riippuen pienin
alle 75 ha tiloilta ja suurin maksu yli 5000 ha tiloilta. Sopimus on määräaikainen 5 vuotta
ja ensimmäinen vuosi olisi ollut ilmainen. Sittemmin loppuvuodesta UPM luopui maksun
perimisestä kokonaan ja myös samana vuonna tehdyt sopimukset tulivat sen piirin.
Taloudelliset hyödyt muodostuvat pääasiassa kaikelle puunmyynnille maksettavasta
lisähinnasta, joka on 1 e/m³ alle 1000 m³ kaupoista, 1,1 e 1001-2000 m³ kaupoille ja
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suurimmillaan 2 e jos kauppa yli 10000 m³. Tämä koskee kaikkia samalla kertaa
allekirjoitettavia myynti- tai hakkuusopimuksia
FSC sertifikaatin pienmetsänomistajaa koskevat ehdot ovat mm lähteessä
https://www.metsamaailma.fi/fi/SalesAndServices/Documents/UPM_MetsasertifiointiFSC.pdf
Monet ovat hyvin samanlaisia kuin PEFC-sertifikaatissa on määritelty, mutta hiukan
tarkempia ja vaativampia. Osa vaatimuksista on selkeitä ohjeita, joita joka tapauksessa
noudatetaan muutenkin, kuten mm. että metsätaloudessa noudatetaan kaikkia
lakivaatimuksia ja eikä sallita lainvastaisuuksia.
FSC:ssä edellytetään pitkäaikaista sitoutumista, 5 vuoden määräaika.
Pari periaatetta ovat että metsiä hoidetaan taloudellisesti kannattavasti ja metsä pidetään
tuottavana, unohtamatta kuitenkaan luonnonhoito- ja monimuotoisuusvaatimuksia.
Yksi konkreetti vaatimus on 5% täyssuojeluala koko sertifioitavan tilan tai tilojen pintaalasta. Suojelualue on oltava metsätalousmaata ja esimerkiksi joutomaa tai kitumaaksi
luokiteltu metsä ei kelpaa tähän tarkoitukseen.
Uudistusojitus ei ole sallittua, sen sijaan kunnostusojitus on mahdollista.
Edellä mainitussa lähteessä on 24 sivua asiaa, jossa säännöt on kirjattu
pienmetsänomistajan kannalta. Monet vaatimuksista tulevat toteutettua jo PEFCsertifikaatissa ja eikä vaadi metsäomistajan lisätoimia.
Oliko sitten oma liittymiseni taloudellinen vai suojelullinen näkökohta? Varmaan näitä
molempiakin, mutta tärkein vaikutin varmaan oli, että sopivat suojelukohteet jo joka
tapauksessa oikeastaan olivat olemassa. Ranta-alueella rantakaavan määrittelemää
avohakkuukielto aluetta, vaikeakorjuista maastoa ja sopivan ikäistä metsää. Myös hakkuita
oli ja on tulossa riittävästi viiden vuoden määräajalle, jolloin sertifiointi olisi ollut
kannattavaa. Nyt kun maksu poistui niin tämä seikka paransi tilannetta vielä entisestään.
Mitä viiden vuoden kuluttua? Sopimus loppuu, ellei sitä jatketa ja omalla kohdallani
ainakin harkitsen asian silloin sen hetkinen tilanteen mukaan.
Kenelle sopii? Mielestäni sellaisiin kohteisiin joissa suojelukohteet ovat helposti
löydettävissä ja joissa on kohtuullisen paljon hakkuutuloja odotettavissa.
Jos asia kiinnostaa, voi Tasemon johtokunta mahdollisesti järjestää puhujia esittämään
asiaa eri näkökulmilta johonkin luentotilaisuuteen.
Mauri Inha
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PIHAPUIDEN KAATO KUULUU AINA AMMATTILAISELLE
Ongelmallisten pihapuiden kaato vaatii ammattitaitoa ja oikeat välineet. Ensin on hyvä
selvittää vaatiiko puunkanto lupaa. Lupa-asioista päättää kunta tai kaupunki. Yleisesti
lupaa haetaan kunnan puutarhurilta tai rakennusvalvonnasta.
Maa - ja metsätalousyrittäjä Tapio Kuisma tekee ongelmallisten pihapuiden kaatoa
Lempäälässä ja lähikunnissa. Kaadettavat puut on hyvä käydä ensin katsomassa ja samalla
voidaan tehdä hinta-arvio urakasta, samalla nähdään mitä välineitä työmaalla tarvitaan.
Vaikeat ongelmapuut voidaan pilkkoa latvasta käsin kiipeämällä tai nosturilla. Myös
puiden ja risujen vienti on monelle tärkeää, Tapiolta löytyy maataloustraktori varustettuna
metsäkärryllä ja kuormaajalla.
Tärkeää ongelmapuiden kaadossa ovat oikeat asianmukaiset välineet. Metsurin
peräkontista löytyy mm. kaatotunkkeja, kiiloja, kirves, talja, köysiä, kiipeilyvälineet,
erilaisia sahoja. Myös turvavarusteet tulee olla kunnossa ja ensiapupakkaus aina mukana.
Ammattitaito ja töitä tehdessä kertyvä kokemus ovat avainasemassa. Kaatotekniikat
tulee tuntea ja hallita riskitekijöitä. Jokainen puu on yksilöllinen ja kaatotyössä ottaa
huomioon monia seikkoja: Puun luontainen kaatumissuunta, tuuli, oksien painopiste, puun
kunto, ympäristö, tiet, rakennukset ja sähkölinjat. " Luonnonoloissa toimiessa on kaatotyö
pääasiassa hyvän ja tyvenen kelin homma", kertoo maa- ja metsätalousyrittäjä Tapio
Kuisma.
Tapio Kuisma: tapio.kuisma@hotmail.com puh: 0400832472
Tuomo Kuisma

JÄSENLEHTI 01/ 2018 TIETOVISA

Aina eivät Tasemo:n
retket ole menneet
ongelmitta. Tässä
porukka joutui
jalkautumaan
metsikköön, kun bussi
vajosi suohon.

Mikä paikka, missä
ja milloin ?
Lähetä vastauksesi
15.5.2018 mennessä. sähköposti:mirjam.hokkanen@tasemo.fi

Oikea vastaus palkitaan tai jos on useampia, arpa ratkaisee.
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MATKA NO: 2
Tampereen Seudun Metsänomistajat ry
Metsäopinto - ja kulttuurimatka Savo ja Itä-Suomi.
viikko 36. 2018
ALUSTAVA OHJELMA: - tutustumiskohteet
vk 36/2018 Lähtö Tampereelta
1 pv.
1. Jyväskylä BIOENERGIALAITOS
ajo Jyväskylä - Kuopio - Iisalmi, (matkalla lounas sopivassa kohtaa tai
Iisalmessa)
2. Iisalmi OLVI
Majoittuminen Iisalmessa

2 pv.

*******
Aamulla kaupunkikierros Iisalmessa
1. Metsäkonetehdas Ponsse VIEREMÄ + Lounas
ajo Kuopioon, jossa pari tuntia katselu ja ostosaikaa.
Majoittuminen Kuopiossa
2. Illalla teatteri (syksyn ohjelmat eivät ole vielä vahvistettu, mutta yritämme
saada konsertin tai teatterin ohjelmaan.)

******
3 pv.

4 pv.

1. Risteily Kallavedellä MS/ PUIJO tai SERGEI
reitti: Kuopio - Valamon luostari
2. Valamon ohjelma + käynti Lintulassa.
Majoittuminen Valamon Luostarihotellissa.
*******
1. Metsämuseo LUSTO Punkaharjulla
Tutkimuspuiston ja LUSTON näyttelyn esittely
Lounas ja muu Luston ohjelma
Paluu Tampereelle, (jos aikaa jää ja on halua, voimme käydä matkalla
Jyväskylän Viherlandiassa.)
Kun aikataulut vahvistuvat . . .

LOPULLINEN OHJELMA, ilmoittautumisohjeet tulevat
sähköpostijakeluun kaikille, jotka ovat antaneet TaSeMo:lle spostiosoitteensa.
Samat tiedot tulevat myös TaSeMo:n nettisivuille. josta nekin voivat
lukea, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Seuratkaa s-postianne ja
TaSeMo:n nettisivuja www.tasemo.fi
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TIEDOTUSASIOITA:
Ilmoita jäsentietoihin ja jäsenmaksuihin liittyvät ongelmat jäsenvastaavallemme
Mauri Inhalle sähköpostilla mauri.inha@tasemo.fi tai puh 040-5794716.
Muistathan ilmoittaa muuttuneista osoitteista. Jos et ole saanut sähköpostia
TaSeMo:lta, sähköpostiosoitteesi on vanhentunut tai muuten virheellinen. Tiedot
saat päivitettyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mauri.inha@tasemo.fi.
Huom! Lähetä Maurille sähköposti, se varmistaa sähköpostiyhteyden
avautumisen. Toivomme saavamme lisää sähköpostiosoitteita, että viimehetken
tiedotteetkin tulisivat jokaisen jäsenen tietoon.
Metsäkeskus järjestää jatkuvasti monipuolisesti kursseja metsänhoidosta. Koska
Tasemossa haluamme välttää turhat päällekkäiset koulutukset, oletamme, että
jäsenistömme seuraa aktiivisesti heidän koulutuskalenteriaan
www.metsakeskus.fi/tapahtumat. Metsäkeskuksen sivulta löytyy myös videoita
erilaisista metsänhoitotöistä Metsäneuvot -sivulta. Niiltä voit katsoa
pikakertauksen kulloisestakin työvaiheesta ennen työn alkua.
Kaikki metsäaiheiset tapahtumamme ovat verovähennyskelpoisia. Myös
matkakulut voit vähentää. Koska kaikista tapahtumista ei jää maksukuittia,
kannattaa säästää jäsenkirje todisteena tapahtumasta. Näin on joidenkin kuntien
verottaja neuvonut. Neuvoa voit kysyä oman kuntasi verottajalta.
Seuraa sivustoamme www.tasemo.fi sinne päivitetään viime hetken ilmoitukset
tapahtumista, sieltä saatte tietoa myöskin ne jäsenet, joiden sähköposti ei ole
yhdistyksemme tiedossa, Katsomassa voi käydä vaikka ystävillä tai kirjastoissa.
Koska jäsenlehti ilmestyy vain 3 kertaa vuodessa, aina ei saada sovittua
tapahtumien päivämääriä niin paljon aikaisemmin että saisi tarkat tiedot
jäsenlehteen, on pakko ilmoitella niistä sähköpostitse ja kaikki nämäkin
tiedot ovat myös tasemon nettisivuilla.

Sivustollamme www.tasemo.fi voi myös ilmoittautua jäseneksi yhdistykseemme.
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TASEMON JOHTOKUNTA 21.3.2018 ALKAEN
Ilveskoski Matti, puheenjohtaja
Hampulankatu 5
33580 Tampere
matti.ilveskoski@luukku.com
p.0500 625 380

Mattila Markku
Karhunkatu 1 B
33520 Tampere
make.mattila@gmail.com
p. 050 568 5364

Haapamäki Antti, varapuheenjohtaja
Myllyvainiontie 54
37500 Lempäälä
antti.haapamaki@gmail.com
p. 050 627 43

Ojatalo Lasse
Enontaipaleentie 15
34300 Kuru
ojatalo@luukku.com
p. 044 586 6666

Inha Mauri, jäsenrekisterinhoitaja
Runeberginkatu 3 E
33710 Tampere
mauri.inha@tasemo.fi
p.040 579 4716

Tunturi Päivi, taloudenhoitaja
Pintakatu 14
33400 Tampere
paivi.tunturi@finnvera.fi
p. 050 460 5486

Kuisma Tuomo
Lastustentie 194
37500 Lempäälä
tuomo.kuisma@metsagroup.com
p. 040 516 2979

