TIIVISTELMÄ LAPIN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN
MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013
1. Yleistä
Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009
Arvioinnin laajuus: Metsien hoito ja käyttö Suomen metsäkeskuksen
Lapin alueyksikön toimialueella.
Organisaatiokäynnit:
Suomen Metsäkeskus, metsäpalvelut
Mhy Kittilä
Mhy Ranua
Metsähallitus, Metsätalous, Keski-Lappi
Tornator Oy
VAPO Oy
Roi Metsä Oy
Mesmoto Oy
Posion yhteismetsä
Sidosryhmät:

Lapin ELY- keskus
Lapin luonnonsuojelupiiri
Saamelaiskäräjät
Paliskuntain yhdistys
Kolttaneuvosto
Paliskunnat: Lappi ja Ivalo
Suomen Riistakeskus

Maastokäynnit:
Alueet: Kittilä, Sodankylä, Rovaniemi, Ranua,
Keminmaa, Simo, Posio
Kohteet (23 kpl):
15 hakkuukohdetta, joista 7 muokattua
7 käynnissä olevaa konehakkuutyömaata
3 käynnissä oleva metsurityömaata
3 kunnostusojituskohdetta, joista 1 käynnissä
elinympäristöjä 3 kpl
rantametsiä 2 kpl
2 metsätiehanketta

DNV Certification OY/AB
Keilasatama 5
FI-02150 ESPOO
puh./tel. +358 10 292 4200

Muut tiedonkeruuaineistot:
Lapin alueen sisäinen tiedonkeruutulos ja
metsäkeskuksen tekemien tarkastusten tulokset
(2011-2012).
Arvioinnin ajankohta: 1.- 4.10.2013 ja 11.10.2013

2. Tiedot alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvista tahoista
Hakijaorganisaatio: Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi ry
Metsänomistajat:

Metsänomistajat yhdistystensä kautta
Metsänhoitoyhdistyksiin kuulumattomat
yksityismetsänomistajat
Metsänomistajien Pohjois-Suomi ry ylläpitää ajantasaista
rekisteriä sertifiointiin sitoutuneista metsänomistajista ja
metsänhoitoyhdistyksistä.

Yritykset ja muut yhteisöt:
Yritysten ja muiden toimijoiden ilmoittautumisen PEFCryhmäsertifiointiin voi tarkistaa PEFC-Suomen sivulta
internetosoitteesta http://www.pefc.fi/pages/fi/metsiensertifiointi/pefc-yrittaejaerekisteri.php.

3. Arvioinnin perusta
Sertifiointiyrityksen ohjedokumentti:
Metsäsertifiointimenettely metsäkeskuksen toimialueella
(SFS-EN 45012 ja ISO/IEC Guide 66).
Tiedonkeruu:
Lapin alueen sisäisen tiedonkeruun yhteenveto 2013.
Yhteenveto Metsäkeskuksen tekemistä tarkastuksista maastokaudelta
2012-2013.
Sertifiointiyrityksen organisaatio- ja maastokäynnit: 1.- 4.10.2013 ja
11.10.2013.
Arviointi on sisäisen tiedonkeruun kautta kattanut kaikki 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.
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4. Arvioinnin suoritus
Johdanto:
Määräaikaisarvioinnin tarkoituksena oli todeta täyttääkö metsien hoito ja
käyttö sovellettavissa PEFC- standardeissa esitetyt vaatimukset Lapin
alueella. 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.

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.
Havainto, jolla voi olla myöhemmässä vaiheessa
vaikutus vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseen.

Arvioinnin tulokset:
Lieviä poikkeamia 7 kpl
Poikkeama 1, PEFC 1002, kriteeri 1: Lakisääteisten
vaatimusten noudattamisessa lieviä puutteita (1 kpl
uudistamisvelvoitteen laiminlyönti)
Poikkeama 2, PEFC1002, kriteeri 10: Puutteita
arvokkaan elinympäristön ominaispiirteiden
säilyttämisessä.
Poikkeama 3, PEFC 1002, kriteeri 12: Uhanalaisen
lajin esiintymää vaarannettu metsätalouden
toimenpiteellä.
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Poikkeama 4, PEFC 1002, kriteeri 17: Puutteita
vesiensuojelussa/ suojakaistoissa.
Poikkeama 5, PEFC 1002, kriteeri 19: Puutteita
pohjavesialueiden paikkatiedossa.
Poikkeama 6, PEFC 1002, kriteeri 23:
Näyttöä työnantajavelvoitteiden noudattamisesta ei
ole tarkastettu kattavasti urakkasuhteissa. Työ- ja
urakointisopimusten dokumentoinnissa puutteita
Poikkeama 7, PEFC 1001:2009, standardin kohta
5.3.7: Puutteita metsäsertifiointiin sitoutumisessa/
sitoutumisen varmistamisessa.
Korjaavat toimenpiteet:
Sertifiointitoimikunta on laatinut korjaavien toimenpiteiden
suunnitelman, jossa määritellään yleisesti ja yrityskohtaisesti tarvittavat
toimenpiteet. Sertifiointiyritys on hyväksynyt suunnitelman 21.2.2014.
Yhteenveto korjaavista toimenpiteistä 2013
Sertifiointitoimikunta on lähettänyt uudistamisvelvoitteen laiminlyöneille
metsänomistajille kirjalliset huomautukset sekä erottanut yhden
metsänomistajan 5. v. määräajaksi sertifioinnista (toistuva laiminlyönti).
Jatketaan tiedottamista metsänomistajille asiakaslehdissä ja
koulutustilaisuuksissa..
Ko. toimija rajaa jatkossa kohteen itse ennen hakkuuta, kun kyseessä on
arvokas luontokohde. Vastuuta ko. kohteen rajauksesta työmaan
ulkopuolelle ei jätetä maanomistajalle, leimauksen tekijälle tai hakkuuurakoitsijalle. Epäselvissä kohteissa pyydetään paikalle hakkuuta
suunnitellessa metsäkeskuksen edustaja.
Ko. toimija ohjeistaa jatkossa toimihenkilöt aina varmistamaan tiedossa
olevan tai epäillyn kohteen statuksen ja rajauksen maastossa
viranomaiselta. Toimija korjaa kyseisen kohteen poistamalla talvikkipajun
esiintymisalueelle jääneet hakkuutähteet happaman laskeuman
ehkäisemiseksi heti maan sulettua keväällä.
Toimihenkilö opastaa henkilökohtaisesti omatoimisen maanmuokkauksen
tehnyttä maanomistajaa suojavyöhykkeistä.
Ko. toimijan tietojärjestelmästä löytyy pohjavesialueiden paikkatiedot.
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Urakanantajat, joilla puutteita, ottavat käyttöön säännöllisen menettelyn
TA-velvotteiden tarkastamisessa. Edellytetään kirjallisia työsopimuksia
sekä toimihenkilöiltä että yrittäjien työntekijöiltä. Edellytetään TES:n
noudattamista.
Ko. urakoitsijat ovat ilmoittautuneet sertifiointiin. Sertifiointiin kuulumisen
tarkistamisesta muistutetaan kaikille toimijoille lähetettävässä kirjelmässä.
Sertifiointipäätös:
Sertifikaatti numero 113370-2012-AE-FIN-FINAS on myönnetty
Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi ry:lle Suomen metsäkeskuksen
Kainuu, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueyksiköiden toimialueita
koskien 29.3.2012.
Sertifikaatti on voimassa 28.2.2015 asti edellyttäen, että alueen metsien
hoito ja käyttö täyttää jatkuvasti edellä mainittujen standardien
vaatimukset.

5. Arvioijat
Pääarvioija: Rolf Arnkil
Arvioijat:

Janne Levula
Sakari Ilomäki

6. Sertifiointiyrityksen vakuutus
Varmennan DNV Certification OY/ AB:n puolesta tämän tiivistelmäraportin
oikeellisuuden.
DNV Certification OY /AB
2014-05-15
Rolf Arnkil

Liite: Kopio voimassa olevasta metsäsertifikaatista
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