TIIVISTELMÄ METSÄKESKUS SUOMEN POHJOISKARJALAN ALUEYKSIKÖN TOIMIALUEEN
METSÄSERTIFIOINNIN MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN
RAPORTISTA VUODELTA 2013

1. Yleistä
Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009 ja PEFC FI 1002:2009

Arvioinnin laajuus: Metsien hoito ja käyttö Pohjois-Karjalan
alueella.
Organisaatiokäynnit:
Metsähallitus
Lieksan seurakunta
Mhy Pohjois-Karjala
Metsä Group
Metsäkuljetus Kärki Oy
Finn-Pylväs Oy
SJ Metsäpalvelu Oy
Sidosryhmät:

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri
(ei lausuntoa)

Maastokäynnit:
Alueet:
Toimijat:

DNV Certification OY/AB
Keilasatama 5
FI-02150 ESPOO

puh./tel. +358 10 292 4200

Lieksa, Nurmes ja Ilomantsi
- Mhy Pohjois-Karjala
- Metsähallitus
- Metsä Group
- Lieksan seurakunta
- UPM Metsä
- Stora-Enso Oyj
- Harvestia Oy
- Iivari Mononen Oy
- Iisalmen Sahat Oy
- Finn-Pylväs (Tornator Oy)
- SJ Metsäpalvelu Oy
- Suomen Metsäkeskus Metsäpalvelut

Kohteet (28 kpl):
- 21 hakkuukohdetta, joista 8 muokattua
- 7 käynnissä olevaa konehakkuutyömaata
- 1 käynnissä oleva maanmuokkaustyömaa
- 3 käynnissä olevaa metsurityömaata
- maanomistaja mukana 3 kohteella
- elinympäristöjä 5 kpl
- rantametsiä 3 kpl
-2 kunnostusojitushanketta
-2 metsätiehanketta, joista 1 käynnissä oleva
Muut tiedonkeruuaineistot:
Metsäkeskusalueen sisäinen tiedonkeruutulos ja
metsäkeskuksen tekemien tarkastusten tulokset.
Arvioinnin ajankohta:
20.-22.8. ja 26.-29.8.2013

2. Tiedot alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvista tahoista
Hakijaorganisaatio:
Metsänomistajien Liitto Pohjois-Karjala ry,

Metsänomistajat:
Metsänomistajat metsänhoitoyhdistyksen jäseninä
metsänhoitoyhdistyksen ylläpitämän
rekisterin mukaisesti sekä erikseen liittyneet
yksityiset metsänomistajat ja metsää omistavat
yritykset ja yhteisöt, jotka eivät ole
metsänhoitoyhdistysten jäseniä, metsänomistajien
liiton ylläpitämän rekisterin mukaan.
Muut organisaatiot:
Yhteensä 125 yritystä (Metsänomistajien liiton
ylläpitämän reksiterin mukaan)
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3. Arvioinnin perusta
Sertifiointiyrityksen ohjedokumentti:
Metsäsertifiointimenettely metsäkeskuksen
toimialueella (SFS-EN 45012 ja ISO/IEC Guide 66).
Tiedonkeruu:
Pohjois-Karjalan metsäkeskusalueen sisäisen
tiedonkeruun yhteenveto 2012 ja 2013.
Metsäkeskuksen tekemien tarkastusten tulokset 20122013.
Sertifiointiyrityksen organisaatio- ja maastokäynnit
20.-22.8. ja 26.-29.8.2013.
Arviointi on sisäisen tiedonkeruun kautta kattanut
kaikki merkittävimmät sertifiointiin sitoutuneet
toimijat. Organisaatio- ja maastokäyntejä on
kohdistettu keskeisiin toimijaryhmiin ja
maastokohteisiin, joissa standardien vaatimusten
toteutumista voidaan mahdollisimman kattavasti
arvioida. Arviointia ovat täydentäneet sidosryhmiltä
pyydetyt lausunnot ja haastattelut.

4. Määräaikaisarvioinnin suoritus
Johdanto:
Arvioinnin tarkoituksena oli todeta täyttääkö metsien hoito ja käyttö
Metsäkeskus Suomen Pohjois-Karjalan alueyksikön toimialueella
sovellettavissa standardeissa esitetyt vaatimukset. Hakijaorganisaation ja
muiden metsätalouden toimijoiden menettelytapoihin ja toiminnan
tuloksiin on perehdytty siinä laajuudessa, että niiden yhdenmukaisuus
standardien vaatimuksiin on voitu todeta. Raportin tiivistelmässä
keskitytään havaittuihin poikkeamiin standardien vaatimuksista.
Poikkeamien luokitus:
Poikkeamat luokitellaan seuraavasti:
Luokka 1:

Standardin kokonainen vaatimuselementti puuttuu tai
sen soveltaminen on merkittävästi puutteellinen.
Systemaattinen ja laaja-alainen poikkeaminen
vaatimustenmukaisuudesta.
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Luokka 2:

Osa standardin yksittäisestä vaatimuselementistä
puuttuu tai ei toimi käytännössä.
Yksittäishavainnot, jotka poikkeavat
vaatimustenmukaisuudesta.

Kommentti:

Päätöksentekoon vaikuttanut tekijä, jonka ei katsottu
suoraan vaikuttaneen alentavasti
vaatimustenmukaisuuteen.

Arvioinnin tulokset:
Lieviä poikkeamia 3 kpl ja
1 standardipoikkeama.
Poikkeama 1:
PEFC 1002, Kriteeri 17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä
toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta
Sisäisessä tiedonkeruussa 1 kpl kohteita, joissa vesistön suojakaista on
arvioitu puutteelliseksi (maanmuokkaus). Toisella kohteella (Elykeskuksen lausunto, Eno) ojat kaivettu siten, että kiintoainesta/ ravinteita
on päässyt alapuoliseen järveen
Korjaavat toimenpiteet:
Kaikille toimijoille on lähetetty marraskuussa 2013 tiedote, jossa on
korostettu suojakaistan vaatimusta.
Metsäsertifiointitomikunnan puheenjohtaja on käynyt sisäisen
tiedonkeruun kohteella. Kohde rajoittuu ensin rantaluhtaan, ei suoraan
vesistöön. Lahti on lisäksi padottu tiepenkalla, josta rummun kautta
yhteys vesistöön. Kohteella ei siis suoraan välitöntä vesistövaikutusta.
Enon kohteeseen on metsäkeskus laatinut suunnitelman kohteen
korjaamiseksi. Korjaavat toimenpiteet on suorittu kohteella suunnitelman mukaisesti loppuun 2013.
.
Poikkeama 2:
PEFC 1002, Kriteeri 22: Työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja
tasa-arvosta huolehditaan.
Auditoinnin yhteydessä todettiin, että yksi toimija ei ollut
järjestänyt lakisääteistä työterveyshuoltoa.
Korjaavat toimenpiteet:
Toimija on laatinut sopimuksen työterveyshuollosta.
Jatkossa sopimusneuvotteluissa tarkistetaan tilaajavastuulain mukaiset
edellytykset kaikissa sopimusten tekotilanteissa. Asiasta on lähetetty
yrittäjille tiedote.
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Poikkeama 3:
PEFC 1002, Kriteeri 23: Työnantajavelvoitteiden noudattaminen
Auditoinnissa tuli muutamien toimijoiden osalta ilmi puutteita työ-/
urakointisopimuksissa ja lakisääteisten työnantajavelvoitteiden
noudattamisen varmistamisessa.
Korjaavat toimenpiteet:
Ko. toimijoiden työ- ja urakointisopimukset on tehty kirjallisina.
Tilaajavastuulain mukaiset asiat on tarkistettu ja tarkistetaan
säännöllisesti jatkossa. Asiasta on informoitu lisäksi kaikkia
sertifiointiin kuuluvia toimijoita.
Standardipoikkeama:
PEFC 1001:2009, Metsäsertifioinnin toteutustavat
Arvioinnissa tuli esille toimijoita, jotka eivät olleet sitoutuneet/
ilmoittautuneet mukaan alueelliseen ryhmäsertifiointiin.
Korjaavat toimenpiteet:
Kaikki arvioinnissa esille tulleet toimijat ovat nyt liittyneet mukaan
ryhmämäsertifiointiin. Sertifiointiin kuuluminen tarkistetaan jatkossa
sopimuksia tehtäessä valtakunnallisesta yrittäjärekisteristä.
Asiasta on tiedotettu kaikille toimijoille.
Yhteenveto korjaavista toimenpiteistä:
Metsäsertifiointitoimikunta on lähettänyt toimijoille kattavan tiedotteen
auditoinnissa havaituista puutteista. Samalla on tiedotettu niistä
toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, jotta poikkeamilta jatkossa
vältyttäisiin. Sertifiointiyritys on hyväksynyt korjaavien toimenpiteiden
suunnitelman 28.11.2013. Korjaavien toimenpiteiden toteutumista
arvioidaan vuosittaisten seuranta-auditointien yhteydessä.
Sertifiointipäätös:
Sertifikaatti numero 111229-2012-AE-FIN-FINAS
on myönnetty Metsänomistajien liitto Pohjois-Karjala ry:lle
15.2.2012. Tämän määräaikaisarvioinnin perusteella sertifikaatin
voimassaoloa voidaan jatkaa. Sertifikaatti on voimassa 28.2.2015 asti
edellyttäen, että alueen metsien hoito ja käyttö täyttää jatkuvasti edellä
mainittujen standardien vaatimukset.
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5. Arvioijat
Johtava arvioija: Rolf Arnkil
Arvioijat:

Janne Levula
Sakari Ilomäki

6. Sertifiointiyrityksen vakuutus
Varmennan DNV Certification OY/ AB:n puolesta tämän tiivistelmäraportin
oikeellisuuden.
DNV Certification OY /AB
2014-03-15
Rolf Arnkil

Liitteet:
Kopio voimassa olevasta metsäsertifikaatista
Yritysluettelo
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