TIIVISTELMÄ KAINUUN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN
MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2013
1. Yleistä
Arviointistandardit: PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009
Arvioinnin laajuus: Metsien hoito ja käyttö Metsäkeskus Suomen
Kainuun alueyksikön toimialueella.
Organisaatiokäynnit:
Ok- Yhtiöt Oy
Suomen Metsäkeskus
Metsäkeskuksen metsäpalvelut (Sotkamo)
Metsä Group
Mhy Kainuu
Metsähallitus, metsätalous (Suomussalmi)
Sidosryhmät:
Kainuun ELY- keskus
Kainuun luonnonsuojelupiiri (ei lausuntoa)
Paliskuntain yhdistys
Jokijärven paliskunta
Näljängän paliskunta
Maastokäynnit:
Alueet:

Kajaani, Sotkamo,Vuolijoki, Suomussalmi

Toimijat:

Suomen Metsäkeskus
OK-Yhtiöt Oy
Mhy Kainuu
UPM Metsä
Stora Enso Oyj
MetsäGroup
Kuhmo Oy
Pölkky Oy
Iisalmen Sahat Oy
Metsähallitus (Suomussalmi)

DNV Certification OY/AB
Keilasatama 5
FI-02150 ESPOO
puh./tel. +358 10 2924200

Kohteet (26 kpl):

19 hakkuukohdetta, joista 2 muokattua
4 käynnissä olevaa konehakkuutyömaata
4 kunnostusojituskohdetta
3 metsätiehanketta
1 luonnonhoidon laadun arviointikohde
2 kpl korjuujälkitarkastusta
elinympäristöjä 7 kpl
rantametsiä 1 kpl

Muut tiedonkeruuaineistot:
Alueen sisäinen tiedonkeruutulos ja
metsäkeskuksen tekemien tarkastusten tulokset
(2012-2013).
Arvioinnin ajankohta: 8.-10.10.2013

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:
Kainuun alueen sisäisen tiedonkeruun yhteenveto 2013.
Yhteenveto metsäkeskuksen tarkastuksista maastokaudelta 2012-2013
Sertifiointiyrityksen organisaatio- ja maastokäynnit 8.-10.10.2013.
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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 sekä näiden johdosta tehdyt maastokäynnit.

4. Määräaikaisarvioinnin suoritus
Johdanto:
Määräaikaisarvioinnin tarkoituksena oli todeta täyttääkö metsien hoito ja
käyttö Kainuun alueella sovellettavissa PEFC- 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.

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.
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Arvioinnin tulokset:
Lieviä poikkeamia 5 kpl
Poikkeama 1, PEFC 1002, kriteeri 1: Lakisääteisten
vaatimusten noudattamisessa lieviä puutteita.
Poikkeama 2, PEFC1002, kriteeri 3:
Puunkorjuuvaurioita on kriteerin vaatimustasoon
nähden liikaa.
Poikkeama 3, PEFC 1002, kriteeri 5:
Puutteita energiapuun korjuussa, korjuualalle
jätettävän biomassan määrä alle tavoitteen.
Poikkeama 4, PEFC 1002, kriteeri 17:
Puutteita vesiensuojelussa/vesistöjen suojakaistoissa.
Poikkeama 5, PEFC1002, kriteeri 23: Puutteita
alihankkijoiden lakisääteisten työnantajavelvoitteiden
noudattamisen 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
Toimijoille lähetettävässä kirjeessä kehotetaan kaikkia toimijoita
kertaamaan Kemera-tukikelpoisuuden kriteerit tulevissa Kemerakoulutuksissa.
Painotetaan korjuuvaurioiden välttämistä ja ennakkoraivauksen merkitystä
korjuun laatuun ja korjuuvaurioiden vähentämiseen vuoden 2014
metsänhoitosuositusten koulutuksissa.
Hakkuualueelle jäävän biomassan arvioinnissa ohjeiden yhdenmukaisuutta
ja/tai seurantatulosten vertailtavuutta tullaan tarkastelemaan kriittisesti
tulevien mittausten osalta.
Metsäkeskus järjestää vesiensuojelun maastokoulutukset syksyllä 2014,
koulutuksessa korostetaan erityisesti poikkeamiin johtaneet seikat.
Toimijat ovat ottaneet käyttöön vuosittaisen menetelmän,
jossa lakisääteiset velvoitteet tarkistetaan urakoitsijoilta vuosittain uusia
sopimuksia laadittaessa.
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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:

Sakari Ilomäki
Christian Hornborg

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

5/5

