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OK-hankkeen koulutukset 25. ja 26.4.2018

Asta Sarkki, MTK

PEFC FI 2014 –kriteerit 

maanmuokkauksessa ja 

ojitushankkeissa



Metsäsertifiointi - tuo lisäarvoa ja 

vaalii kestävyyttä
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Kauppa, kuluttajat

Metsänomistaja, 

metsäalan toimija

Tuotteen valmistaja ja myyjä

Kestävän toiminnan 

edistäminen ja kuluttajien 

hyväksynnän vahvistaminen

Puun kysynnän turvaaminen  

Kestävän metsätalouden 

harjoittaminen ja metsätalouden 

hyväksyttävyyden edistäminen

Kilpailuedun luominen

Vaikutusmahdollisuuden 

tarjoaminen ostotilanteeseen 

Varmuuden antaminen 

tuotteen alkuperästä



Auditointiraportti 2017 / Etelä-

Suomi
Vesiensuojeluun liittyen kaksi poikkeamaa:

K17 Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa 

huolehditaan vesiensuojelusta: Vesiensuojelusta ei ole kattavasti 

huolehdittu toimittaessa vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä. 

K18 Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojitus- ja 

ojitusmätästyskohteilla: Riittäviä vesiensuojelutoimenpiteitä ei 

ole kattavasti toteutettu johdettaessa maanmuokkauksessa 

vesiä laskuojaan. 

Poikkeaman korjaavat toimenpiteet 

Tiedotusta ja koulutusta jatketaan. 

Muistutetaan toimijoita, että hakkuussa jätettävillä riittävillä 

suojakaistoilla voidaan varmistaa riittävien suojakaistojen 

toteutuminen myös maanmuokkauksessa. 

Vesien johtamiseen maanmuokkauksen yhteydessä kiinnitettävä 

erityistä huomiota
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 Jokainen kriteeri sisältää otsikon 

 Kriteeri 21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan

 Otsikkoa täsmennetään yhdellä tai useammalla virkkeellä 

 Työntekijöiden riittävä ammatillinen osaaminen varmistetaan.

 Kriteeriin liittyy indikaattoreita, joiden perusteella sen toteutumista 

seurataan

 Työn- ja urakanantajalla54) on näyttöä siitä, että se on varmistunut työn 

toteuttajien riittävästä osaamisesta kuhunkin tehtävänään olevaan työhön.

 Kriteeriin liittyvät määritelmät täsmennetään

 54) Työn- ja urakanantajalla tarkoitetaan tapauksesta riippuen 

työnantajarekisteriin rekisteröitynyttä työnantajaa, puunkorjuutyömaan 

haltijaa tai aliurakoitsijan urakanantajaa.

 Kriteerit voidaan ryhmitellä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:
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PEFC:n kriteerien rakenne

Metsävarat ja 

metsien kasvu

Sosiaalinen 

vastuu
Metsäluonto



Tästä alkaa 

kriteerien esittely
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Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan

Metsätaloudessa noudatetaan voimassa olevaa metsä-, ympäristö- ja 

työlainsäädäntöä sekä niihin liittyviä Suomen ratifioimia kansainvälisiä 

sopimuksia. 
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Ahvenanmaan maakunnassa sovelletaan Ahvenanmaan 

lainsäädäntöä ja viranomaispäätöksiä siltä osin kuin ne kuuluvat 

Ahvenanmaan itsehallinto-oikeuteen.



Energiapuuta korjataan kestävästi
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Korjattaessa latvusmassaa

ja kantoja hakkuualoilta 

toimitaan tavoilla, jotka 

ottavat huomioon hakkuualan 

puuntuotoskyvyn ja 

monimuotoisuuden sekä 

vesiensuojeluun liittyvät 

näkökohdat.



Energiapuuta korjataan kestävästi
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Arvokkaiden elinympäristöjen 

ominaispiirteet säilytetään

 Kriteeri 10 sisältää luonnon monimuotoisuuden kannalta 

arvokkaiden elinympäristöjen määrittelyn sekä 

elinympäristöjen turvaamiseen liittyviä käytönrajoituksia.

 Kriteeri koskee seuraavia arvokkaita elinympäristöjä:

 Metsälain 10 §:n tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt

 Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset luontotyypit

 Muut kriteerissä luetellut luonnonsuojelullisesti arvokkaat elinympäristöt.
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Arvokkaiden elinympäristöjen 

ominaispiirteet säilytetään

 Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia luonnontilaisia tai 

luonnontilaiseen verrattavia suojeltuja metsäisiä luonto-

tyyppejä, jotka luonnonsuojeluviranomainen on luonnon-

suojelulain 30 §:n mukaisesti päätöksellään määritellyt ja 

antanut päätöksen tiedoksi maanomistajalle tai haltijalle, ei 

saa muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden säilyminen 

kyseisellä kohteella vaarantuu.

 Metsälain 10 §:n mukaisten luonnontilaisten tai luonnon-

tilaisten kaltaisten sekä ympäristöstään selvästi erottuvien 

erityisen tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja käyttö-

toimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet 

säilyttävällä tai vahvistavalla tavalla. Kohteissa ovat sallittuja 

myös ne toimenpiteet, joille metsäviranomainen on myön-

tänyt luvan metsälain 11 §:n perusteella.
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Arvokkaiden elinympäristöjen 

ominaispiirteet säilytetään

 Lisäksi toimenpiteissä säilytetään jäljempänä lueteltujen 

luonnonsuojelullisesti arvokkaiden elinympäristöjen 

biologista monimuotoisuutta luonnehtivat, tärkeimmät 

ominaispiirteet valtaosalla ao. kohteesta. Elinympäristöt ovat 

tärkeimmiltä ominaispiirteiltään luonnontilaisia tai 

luonnontilaisen kaltaisia, selvästi maastossa havaittavia ja 

tunnistettavissa olevia.
– Supat ja luontaisesti puuttomat tai vähäpuustoiset paahderinteet

– Ojittamattomat korvet

– Ojittamattomat lettorämeet

– Lehtipuuvaltaiset lehdot

– Puustoltaan vanhat metsät

– Luonnontilaiset tulvametsät ja metsäluhdat
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Arvokkaiden elinympäristöjen 

ominaispiirteet säilytetään
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Veden vaikutus Veden vaikutus

Topografia Karuus Rehevyys

Veden vaikutus



Suoluonnon monimuotoisuutta ylläpidetään

Luonnontilaisten ja harvinaistuneiden suotyyppien säilyminen 

turvataan.
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 Luonnontilaisia soita ei uudisojiteta.

 Kunnostusojituksia tehdään vain sellaisilla alueilla, joilla ojitus on lisännyt selvästi 

puuston kasvua. Kunnostusojituksen tulee olla taloudellisesti 

tarkoituksenmukaista. Tarkoituksenmukaisiksi kunnostusojituskohteiksi ei katsota 

puuntuotannollisesti vähätuottoisia turvemaita.

 Kunnostusojituksessa ja muussa vesitalouden järjestelyssä otetaan erityisesti 

huomioon harvinaistuneet suotyypit sekä niiden luonnontilaan palautumisen 

mahdollisuudet.

 Luonnontilaisten avosoiden sekä ennallistumaan jätettävien puuntuotannollisesti 

vähätuottoisten turvemaiden reunaan jätetään riistanhoidollinen 5–10 metriä 

leveä suojakaista, jolla ei tehdä maanpinnan muokkausta eikä nosteta kantoja ja 

jolla säilytetään pensaskerros sekä pienikokoista (rinnankorkeusläpimitaltaan 

alle 7 cm) puustoa.



Suoluonnon monimuotoisuutta ylläpidetään
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Luonnontilaisen avosuon 

reunaan (kuva) jätetään 

riistanhoidollinen 5–10 metriä 

leveä suojakaista, jolla ei tehdä 

maanpinnan muokkausta eikä 

nosteta kantoja ja jolla säilytetään 

pensaskerros sekä pienikokoista 

puustoa.

Luonnontilainen avosuo

Korpityypin vaihettumisvyöhyke



Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä 

toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta

Vesistöjen ja lähteiden varteen jätetään 

kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sitova 

suojakaista, jossa säilytetään 

kasvillisuuden kerroksellisuus.
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Suojakaistalla ei tehdä

maanmuokkausta - lannoitusta - kantojen korjuuta - pensaskerroksen 

kasvillisuuden raivausta- kemiallista torjuntaa kasvinsuojeluaineilla 

Latvusmassan jättämistä suojakaistalle vältetään

Suojakaistalta voidaan poimia muuta puustoa kuin kriteerissä 14 mainittuja säästö-

ja lahopuita siten, että kaistalla olevaa pensaskerrosta ja pienikokoista puustoa 

säilytetään.

MERI 
JÄRVI
LAMPI
JOKI
LÄHDE
PURO



Suojakaistalle jätettyjä 
säästöpuita

Uudistusalan valumavedet sisältävät kiintoaineita ja ravinteita, 
jotka kuormittavat vesistöjä. Kuormitusta ehkäistään 
suojakaistalla, jonka käsittelyä sertifiointikriteeri rajoittaa. 
Suojakaistalla säilytettävä kerroksellinen kasvillisuus ja 
rikkomaton maanpinta sitovat itseensä uudistusalalta 
valuvassa vedessä olevat ravinteet ja kiintoaineksen.
Suojakaistan leveys on rannan kasvillisuus ja maaston muoto 
huomioon ottaen vähintään 5-10 metriä. 

Suokaistan pensaskerros 
on säilytetty

Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä 

toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta
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Vesiensuojelusta huolehditaan 

kunnostusojitus- ja ojitusmätästyskohteilla

Kunnostusojitussuunnitelmiin sisältyy vesiensuojelusuunnitelma

Vesiensuojelusuunnitelmaan sisältyvät vesiensuojelutoimenpiteet 

on toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla.

Uudistusaloilla, joilta johdetaan vesiä laskuojaan, toteutetaan 

tarkoituksenmukaiset vesiensuojelutoimenpiteet.
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Vesiensuojelusuunnitelmiin sisältyvät muun muassa:

- kunnostusojitukseen liittyvien toimenpiteiden vaikutus vesistöjen veden 

korkeuteen

- kriteereissä 10 määriteltyjen arvokkaiden elinympäristöjen ja kriteerissä 11 

määriteltyjen harvinaisten ja harvinaistuneiden suotyyppien huomioon 

ottaminen

- kunnostusojituksesta mahdollisesti aiheutuva maaperän syöpymisvaara

- kaltevuussuhteet ja vesien johtaminen pois kunnostusojitusalueelta



Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden 

toimenpiteissä

Vedenhankintaa varten tärkeillä (luokka I) pohjavesialueilla ei

 Käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita

 Korjata kantoja

 Käytetä lannoitteita

– turvemaiden tuhkalannoitus on kuitenkin sallittua.

Vedenhankintaan soveltuvilla (luokka II) pohjavesialueilla ei käytetä 

kemiallisia kasvinsuojeluaineita.
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Kasvinsuojeluaineiden käytöllä ei 

tarkoiteta taimitarhoilla tukkimiehentäin

torjunta-aineella käsiteltyjen taimien 

istutusta pohjavesialueella eikä 

kantokäsittelyaineiden levitystä, kun 

levityksessä noudatetaan Turvallisuus- ja

kemikaaliviraston (Tukes 53) 

kasvinsuojelurekisterissä antamia ohjeita 

ja rajoituksia.
Pohjavesialueet löytyvät paikkatietoikkuna.fi palvelusta



Työntekijöiden osaaminen varmistetaan

Työntekijöiden riittävä ammatillinen osaaminen varmistetaan.

 Työn- ja urakanantajalla on näyttöä siitä, että se on 

varmistunut työn toteuttajien riittävästä osaamisesta 

kuhunkin tehtävänään olevaan työhön.

 Työnantajalla on näyttöä siitä, että se huolehtii ammatillisen 

osaamisen ylläpidosta ja tarvittavasta kehittämisestä 

työsuhteen kestäessä.

 Työn tekijällä on käytössään työssä tarvittavat yleisohjeet.

 Työn tekijälle on annettu työmaakohtaiset työohjeet ja kartat, 

joissa on merkitty työmaan rajaus sekä huomioitu laatu-, 

ympäristö- ja muut vaatimukset (esim. maanomistajan 

kanssa sovitut toimet). 

 Tilaaja vastaa ellei muuta ole sovittu, että epäselvä työmaan 

raja, toimenpiteen raja sekä vaikeasti havaittava erityisen 

arvokas luontokohde merkitään maastoon.
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Yhteystiedot ja linkkejä

 PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry 

 www.pefc.fi

 Sitratie 7, 00420 HELSINKI

 e-mail: office(at)pefc.fi

 Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry

 http://www.kestavametsa.fi/

 Sitratie 7, 00420 HELSINKI

 e-mail: aija.tapio(at)kestavametsa.fi

20 Tämän esityksen on PEFC-Suomelle tuottanut Tapio Silva Oy 

www.tapio.fi

http://www.pefc.fi/
http://www.kestavametsa.fi/


Yhteenveto

Metsätalouden vesiensuojelu yksi keskeisistä kysymyksistä

– Puun käytön lisääntyessä korostuu vastuullisen toiminnan merkitys

– Epäilykset metsätalouden aiemmin arvioitua merkittävimmistä 

vesistövaikutuksista

Mikäli emme itse pysty osoittamaan toimivamme 

lupaamallamme tavalla, paine lainsäädännön tiukentamiseen 

kasvaa
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