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• Tavoitteena on, että kriteeristön esittely tuottaa 

mahdollisimman hyvät valmiudet kommenttien 

toimittamiselle palautetyökalulla 
• Esitellään PEFC-kriteeristön toisen luonnosversion sisältö ja 

käydään keskeisiä muutoksia läpi

• Käydään keskustelua luonnoksen sisällöstä
• Chat-ruutuun tulevat kommentit toimitetaan standardityöryhmälle 

osana palautetyökalulla toimitettuja kommentteja.

• Kommentit standardityöryhmän käyttöön toimitetaan 

viimeistään 22.10.2020
• sähköisellä palautelomakkeella tai 

• suoraan standardityöryhmän sihteerin sähköpostiosoitteeseen 

(hannes.pasanen@tapio.fi)
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PEFC FI -kriteeristön toisen 

luonnosversion esittely

Hannes Pasanen

PEFC-standardityöryhmän sihteeri



Kriteeristöluonnoksen esittely

Kriteerikohtaisesti

1. Tausta

2. Olennaiset muutokset

Kutakin kriteeriä koskien on aikaa 

jokuselle kysymykselle ja 

havainnolle.

Varsinainen keskustelu 

kriteerien esittelyn jälkeen.





PEFC FI –kriteerin tyypillinen rakenne



Kriteeriluonnos 1

Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan

Tausta
▪ Lainsäädäntö asettaa lähtökohdat ja perustason kaikelle toiminnalle. 

PEFC:n kestävyyskriteereillä täydennetään toiminnan laadulle asetettuja 

tavoitteita.

Olennaiset muutokset
▪ Täsmennettiin terminologiaa.

▪ Määritelmätekstiä tiivistetty poistamalla esimerkkilista viranomaisten 

päätöksistä.

▪ Standardiluonnoksen lakilistan (kriteeristön liitteessä) kattavuutta on 

täydennetty.



Kriteeriluonnos 2

Metsien puusto säilytetään hiilinieluna 

Tausta
▪ Metsillä on olennainen rooli ilmastomuutoksen hillinnässä ja hiilen 

kiertokulussa.

▪ Luonnontuhoista tai niiden uhkasta johtuen voi olla tarkoituksenmukaista 

poistaa puustoa tilapäisesti kasvua enemmän.

Olennaiset muutokset
▪ Alueellista ryhmäsertifiointia (ary) koskien kriteerin kirjausta muutettu niin, 

että poistuma ei ylitä kasvua auditointia edeltävällä viisivuotiskaudella 

(aikaisemmin: hakkuissa ei ylitetä alueen suurinta kestävää 

hakkuumäärää)

▪ Lisäyksenä kirjaus tilanteista, joissa poistuma voi perustellusti ylittää 

kasvun metsien kasvukunnon ylläpitämiseksi.

▪ Muun muassa luonnontuhoihin varautuminen ennakoivasti.



Kriteeriluonnos 3

Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun 

laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat

Tausta
▪ Hakkuiden suunnittelu luo pohjaa toimenpiteiden toteutukselle ja 

ympäristötavoitteiden saavuttamiselle

Olennaiset muutokset
▪ Täydennyksenä, että metsänkäyttöilmoitusta voidaan käyttää 

ympäristöselvityksenä tietyissä erityistilanteissa.

▪ Täsmennyksenä, että ympäristöselvityksen laatija kirjataan tarvittaessa 

hakkuusopimukseen.



Kriteeriluonnos 4

Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen 

luonto- ja metsävaratiedon hyödyntämiseen

Tausta
▪ Metsäalalla on käytettävissä ja käytössä kattavasti tietoa metsävaroista ja 

metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeistä kohteista, jotka tarjoavat 

hyvän pohjan toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Olennaiset muutokset
▪ Luontotieto ja luonnontuotteita koskeva tieto esillä aiempaa korostetummin.

▪ Lisätty vaatimus siitä, että metsänomistajalla tulee olla tieto muiden kuin 

jokamiehenoikeudella kaupallisten hyödynnettävien luonnontuotteiden 

kestävistä hyödyntämismahdollisuuksista.



Kriteeriluonnos 5

Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan 

Tausta
▪ Seurannalla varmistetaan asetettujen laatuvaatimusten toteutuminen. 

Olennaiset muutokset
▪ Kriteerissä ei olennaisia muutoksia.

▪ Täsmennetty, että laadunseurannan menettelytapa tulee dokumentoida.



Kriteeriluonnos 6 

Puuston terveydestä huolehditaan 

Tausta
▪ Puuston terveydestä huolehtiminen on lähtökohta kestävyyden kaikkien 

ulottuvuuksien toteutumiselle.

Olennaiset muutokset
▪ Kriteeri ajantasaistettu juurikäävän torjunnan osalta.

▪ Standardin rakennetta selkeytetty:

▪ Sisältää nyt riistavahinkojen ehkäisemistä koskevan kirjauksen 

(siirretty kriteeristä 29).

▪ Poistettu riistanhoidon edistämistä ja riistaeläinten elinympäristöjen 

turvaamista koskeva kirjaus (siirretty kriteeriin 14).



Kriteeriluonnos 7 

Energiapuuta korjataan kestävästi

Tausta
• Lähtökohtaisesti vaatimukset koskevat yhtälailla kaikkea puutavaraa.

• Energiapuun kasvattamista ja korjuuta koskien on lisäksi myös muita 

vaatimuksia. 

Olennaiset muutokset
▪ Standardin rakennetta selkeytetty:

▪ Poistettu riistatiheiköitä, säästöpuita ja lahopuita koskevat kirjaukset 

(=siirretty kriteeriin 14).

▪ Energiapuuviljelmiä varten ei oteta käyttöön luonnontilaisia soita

-kirjaus siirretty kriteeriin 11.



Kriteeriluonnos 8 

Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon

Tausta
▪ Taimikoiden hoitaminen oikea-aikaisesti on investointi, jolla varmistetaan 

metsän kehittyminen järeäpuustoiseksi arvokkaaksi metsäksi.

Olennaiset muutokset
▪ Ei sisältömuutoksia.

▪ Taimikonhoidon toteutuksen vaatimustaso on jatkossakin 60 % vuotuisesta 

taimikonhoitotarpeesta.



Kriteeriluonnos 9 

Suojelualueiden suojeluarvot turvataan

Tausta
▪ Globaalisti tarkasteltuna laittomat hakkuut ovat merkittävä ongelma. 

Suomessa suojelualueet on määritelty tarkkarajaisesti ja niiden valvonta on 

määritetty lainsäädännössä.

Olennaiset muutokset
▪ Ei sisältömuutoksia.



Kriteeriluonnos 10 

Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet 

säilytetään

Tausta
▪ Kriteerillä täydennetään lainsäädännön asettamia vaatimuksia arvokkaiden 

elinympäristöjen säilyttämisestä. 

Olennaiset muutokset
▪ Sisältöä täydennetty vesilain 2 luvun 11 §:n vesiluontotyypeillä, joiden 

luonnontilan vaarantaminen kielletään

▪ Luonnonsuojelullisesti arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteiden 

kuvauksia on täsmennetty

▪ Ojittamattomat korvet

▪ Ojittamattomat lettorämeet ja ruohoiset sararämeet

▪ Lehtipuuvaltaiset lehdot

▪ Puustoltaan vanhat metsät



Kriteeriluonnos 11 

Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita 

ylläpidetään

Tausta
▪ Suometsien roolista vesiensuojelussa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä on 

saatu viime vuosina runsaasti uutta tietoa.

Olennaiset muutokset
▪ Standardin rakennetta on selkeytetty:

▪ Täydennetty soiden kestävää käyttöä koskeva sisältö (siirretty 

kriteereistä 7 ja 18) yhdeksi kokonaisuudeksi

▪ Suojakaistojen vaatimukset kasvaneet: 

▪ Leveysvaatimus: 5-10 m -> vähintään 10 m.

▪ Suojakaistoilla vain poimintahakkuut sallittuja.



Kriteeriluonnos 12 

Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan

Tausta
▪ Suomessa uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat on kartoitettu hyvin ja 

tietomateriaali on metsätalouden käytössä.

Olennaiset muutokset
▪ Sisältö on ajan tasainen ja tarkoituksenmukainen - ei sisältömuutoksia. 



Kriteeriluonnos 13 
Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään 

metsälajien monimuotoisuutta

Tausta
▪ Metsäpalot ovat uhka ja mahdollisuus. Hallitsemattomat metsäpalot on 

monessa maassa merkittävä uhka metsäluonnolle ja haitallinen ilmastolle. 

Suomessa tavoitellaan hallittua tulen käyttöä. 

▪ Palanut/hiiltynyt puu on tärkeää metsien monimuotoisuudelle.

Olennaiset muutokset
▪ Kulotusten lukumäärään luettaviksi katsottavien metsäpalojen minimikoko 

on  laskettu 5 hehtaarista kahteen hehtaariin

▪ Täsmennetty, että hiiltynyttä ja palanutta puuta metsäpaloalueelle jätetään 

kohteille korjaamatta kriteerin 14 mukaisesti.



Kriteeriluonnos 14 

Metsätalouden toimenpiteissä jätetään säästö- ja kuollutta 

puuta sekä säästetään sekapuustoa ja tiheikköjä

Tausta
▪ Elävien ja kuolleiden säästöpuiden jättäminen on keskeinen osa 

talousmetsien monimuotoisuuden turvaamista. 

▪ Puuston määrän lisäksi sekapuustoisuus ja mm. suojaa ja 

lisääntymispaikkoja tarjoavat tiheiköt lisäävät metsien rakenteellista 

monimuotoisuutta.

Olennaiset muutokset
▪ Elävien ja kuolleiden säästöpuiden vaatimukset eriytetty toisistaan

▪ Elävien säästöpuiden minimiläpimitta: 10 cm -> 15 cm

▪ Kuolleiden puiden minimiläpimitta: 20 cm -> 15 cm

▪ Jos kohteella ei ole edellytettyä määrää lahopuuta, niin tekopökkelöitä (eli 

useamman metrin korkeudelta katkaistuja puita) tehdään 2-5 kpl.

▪ Kriteeriin on tuotu uusina vaatimuksina riistatiheiköiden jättäminen ja 

sekapuustoisuuden suosiminen 



Kriteeriluonnos 15 

Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen 

lajistoon kuuluvia puulajeja

Tausta
▪ Luontaisten puulajien käyttö luo pohjaa monimuotoisuuden turvaamiselle.

▪ Maailmanlaajuisesti tavoitellaan vieraslajien leviämisen estämistä. 

▪ Toisaalta monissa maissa kasvatetaan nopeakasvuisia plantaasimetsiä.

▪ Olisiko Suomessa ilmastomuutoksesta johtuen tarkoituksenmukaista siirtyä 

kasvattamaan myös muita kuin nykyisiä puulajeja?

Olennaiset muutokset
▪ Ei muutoksia



Kriteeriluonnos 16 

Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä

Tausta
▪ PEFC:n tämän hetkiset kansainväliset vaatimukset kieltävät GMO-

materiaalien käytön. 

▪ Voisivatko GMO:t tarjota ratkaisuja ilmastomuutokseen sopeutumisessa?

Olennaiset muutokset
▪ Terminologia ajantasaistettu

▪ Ei sisältömuutoksia



Kriteeriluonnos 17 

Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa 

huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta

Tausta
▪ Vesien ja vesistöjen merkitys on korostunut kaikilla toimialoilla, metsätalous mukaan 

lukien.

▪ Vedet ja niiden ranta-alueet muodostavat kokonaisuuden, jossa vesiensuojelun ja 

metsien monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteet yhdistyvät.

▪ Vesistöjen suojakaistat ovat usein reheviä kasvupaikkoja ja ne muodostavat toisiinsa 

yhteydessä olevia verkostoja.

Olennaiset muutokset
▪ Korostettu vesiensuojelun lisäksi suojakaistojen monimuotoisuutta tukevia 

vaikutuksia 

▪ Suojakaistan leveys kasvanut (nykyisin 5-10 metriä)

▪ Minimileveys 5 m, mutta keskimäärin vähintään 10 metriä.

▪ Suojakaistalla ainoastaan poimintahakkuita, lukuun ottamatta ojamaiset purot

▪ Lisäyksenä vaatimus siitä, että uomaan luontaisesti kaatuneita runkoja ei poisteta

▪ Metsäteiden rakentamisessa varmistetaan vaelluskalojen esteetön liikkuminen 



Kriteeriluonnos 18 

Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojitus- ja 

ojitusmätästyskohteilla

Tausta 
▪ Turvemaiden metsät ovat tärkeässä roolissa sekä vesiensuojelun että 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta.

▪ Osa kriteeristön päivitystä on sisällön huoltoa, jolloin tarkastellaan, onko 

tarkoituksenmukaista pitää sisältöjä erillisinä kriteereinä tai yhdistää 

kriteereitä toisiinsa.

Olennaiset muutokset
▪ Turvemaiden kestävää käyttöä koskevat vaatimukset kootaan yhdeksi 

kokonaisuudeksi (kriteeriin 11)

▪ Kriteeri 18 poistetaan



Kriteeriluonnos 19 

Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden 

toimenpiteissä

Tausta
▪ Suomen vesihuolto nojautuu pitkälti pohjavesialueilta saatavaan veteen.

▪ Vesiin liittyvät kysymykset ovat korostuneet viime vuosina.  

Olennaiset muutokset
▪ Kriteeri on ajantasaistettu vastaamaan uutta pohjavesialueiden luokittelua. 



Kriteeriluonnos 20 

Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti

Tausta
▪ Suomessa torjunta-aineiden käyttöä ohjeistetaan ja valvotaan 

viranomaisten toimesta.

Olennaiset muutokset
▪ Lisätty vaatimus kasvinsuojeluaineiden käytön dokumentoinnista. 

▪ Täydennyksenä, että kasvinsuojeluaineiden käyttö vieraslajien torjunnassa 

on sallittua.

▪ Kriteeriin sisällytetty vaatimus luomutuotteiden keruussa tarvittavasta 

tiedosta (siirretty kriteeristä 29).



Kriteeriluonnos 21 

Työntekijöiden osaaminen varmistetaan

Tausta
▪ Osaaminen ja sen kehittäminen takaavat laadukkaan lopputuloksen. 

Olennaiset muutokset
▪ Kriteeristä on poistettu sisältöä (siirretty mm. kriteeriin 22)



Kriteeriluonnos 22

Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon 

edellytyksistä

Tausta
▪ Työntekijöiden oikeudet ovat tärkeä teema kansainvälisesti ja Suomessa.

▪ Työntekijöille tulee tarjota edellytykset turvalliseen ja laadukkaaseen 

työntekoon.

Olennaiset muutokset
▪ Sisällytetty vaatimukset työmaakohtaisista kartoista ja ohjeista (siirretty 

kriteeristä 21)

▪ Selkeytetty työmaan rajaamisesta koskevia käytäntöjä mm. arvokkaiden 

luontokohteiden maastoon merkitsemisestä. 

▪ Täsmennetty kirjauksia koskien mm.:

▪ Haitta-, vaara- ja kuormitustekijöiden vähentämistä.



Kriteeriluonnos 23

Työnantajavelvoitteita noudatetaan

Tausta 
▪ Vaatimukset kattavat sekä kotimaisen että ulkomaisen työvoiman käytön. 

Olennaiset muutokset
▪ Tehtiin täsmentäviä lisäyksiä.

▪ Viittaukset lainsäädäntöön on ajantasaistettu.



Kriteeriluonnos 24

Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan 

hyviä käytäntöjä

Tausta
▪ Varsinkin alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa urakanantajilla ja 

aliurakoitsijoilla on metsänomistajien ja muiden toimijoiden lisäksi 

merkittävä rooli vaatimusten toteuttamisessa.

Olennaiset muutokset
▪ Täsmennettiin tilaajavastuulakiin liittyvien selvitysten toteuttamista.

▪ Lisäyksenä, että velkasaneerauksessa olevan palveluntuottajan kanssa ei 

voida tehdä sopimusta, ellei ole näyttöä tilaajavastuulain mukaisten 

velvoitteiden täyttämisestä.



Kriteeriluonnos 25

Metsänomistajien osaamista edistetään 

monipuolisesti

Tausta
▪ PEFC-sertifioinnin piirissä on Suomessa noin 240 000 metsänomistajaa. 

Ryhmäsertifiointiin osallistuvien organisaatioiden tarjoamalla koulutuksella 

on merkittävä rooli PEFC-vaatimusten jalkauttamisessa.

Olennaiset muutokset
▪ Koulutuksissa käsiteltävien aiheiden esimerkinomaista listaa on laajennettu 

tarkistetun kriteeristön sisällössä aiemmin enemmän painottuvilla teemoilla, 

kuten suometsätaloudella, metsien vesistö- ja ilmastokysymyksillä sekä 

luonnontuotteilla ja metsien kulttuuriperinnöllä. 



Kriteeriluonnos 26

Lasten ja nuorten metsätietämystä ja 

luontosuhteen kehittymistä edistetään

Tausta
▪ Tämän päivän lapset ovat huomisen metsänomistajia, metsissä ja luonnon 

parissa työskenteleviä ja metsissä virkistyviä kansalaisia. 

▪ Metsä- ja luontosuhde kehittyy usein jo nuorena.

Olennaiset muutokset
▪ Alueellisten toimenpideohjelmien sisällön teemoihin on lisätty metsien 

monipuolinen käyttö. 

▪ Harjoittelu- ja työssäoppimisen paikkojen lisäksi otettu tavoitteeksi myös 

nuorten työllisyysmahdollisuuksien lisääminen.



Kriteeriluonnos 27

Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien 

kulkukelpoisuus varmistetaan

Tausta
▪ Jokamiehenoikeuksilla on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, sillä 

ne tarjoavat monia mahdollisuuksia virkistymiseen ja ovat olennainen osa 

metsien monikäytön mahdollisuuksia.

Olennaiset muutokset
▪ Täydennettiin ulkoilureittien kulkukelpoisuutta koskevilla kirjauksilla (siirretty 

kriteeristä 29).



Kriteeriluonnos 28

Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä

Tausta 
▪ Roskaamisen välttäminen on osa ympäristöstä huolehtimista.

▪ Metsäala vastaa omalta osaltaan, että metsiä ei roskata.

▪ Kriteeri ei kata ohikulkijan autostaan metsiin työntämistä jääkaapeista 

huolehtimista.

Olennaiset muutokset
▪ Täydennetty sisältöön, että ohjeistus jätteiden asianmukaisesta käsittelystä 

koskee metsätalouden toimijoiden lisäksi myös luonnontuotteiden 

keruutoimintaa järjestäviä organisaatioita.



Kriteeriluonnos 29

Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään

Olennaiset muutokset
▪ Kriteeri 29 poistetaan 

▪ Kriteerin sisältö yhdistetään muihin kriteereihin seuraavasti:

▪ Ulkoilureittejä koskevat kirjaukset siirretty kriteeriin 27

▪ Lannoitus- ja kasvinsuojeluaineisiin liittyvän tiedon käyttöön liittyvät 

asiat siirretty kriteeriin 20.

▪ Riistavahinkojen ehkäisemiseen liittyvät asiat siirretty kriteeriin 6.

▪ Riistan elinolosuhteiden turvaamiseen liittyvät asiat siirretty 

huomioitavaksi kriteerissä 14

▪ Keruutuotteisiin ja sopimusperusteiseen metsän virkistyskäyttöön ja 

muuhun liiketoimintaan liittyen on laadittu uusi kriteeri. 



Kriteeriluonnos 30

Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään

Tausta
▪ Metsissä on runsaasti muinaismuistolain piirissä olevia kohteita.

▪ PEFC-sertifioinnissa hyödynnetään Museoviraston ylläpitämän 

Kulttuuriympäristön rekisteriportaali -verkkopalvelun tietoja. 

Olennaiset muutokset
▪ Ei muutoksia



Kriteeriluonnos 31

Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan

Tausta
• Poronhoitoalueella valtion metsätalouden toimenpiteet ja poronhoito 

sovitetaan yhteen.

Olennaiset muutokset
▪ Ei muutoksia.



Kriteeriluonnos 32

Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen 

toimintaedellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueella 

saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti

Tausta
▪ Perustuu PEFC:n kansainvälisten vaatimusten edellyttämään 

alkuperäiskansojen huomioon ottamiseen.

▪ Kattaa toiminnan valtion hallinnassa olevilla alueilla saamelaisten 

kotiseutualueella. 

Olennaiset muutokset
▪ Sisältöä on täsmennetty Saamelaiskäräjien ja Metsähallituksen tekemän 

valmistelutyön pohjalta. 



Luonnos uudesta kriteeristä

Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi

Tausta
▪ Luonnontuoteala on kasvussa.

▪ Kasvavaa kysyntää metsien muidenkin tuotteiden kuin puun PEFC-

sertifioinnille.

Olennaiset muutokset
▪ Uusi kriteeri, joka liittyy kriteerin 29 poistamiseen

▪ Luonnontuotteita (metsämarjoja ja -sieniä, luonnonkasveja, sammalia ja 

jäkäliä sekä esim. mahlaa, pakuria, pihkaa, kuusen kerkkiä ja kunttaa) 

hyödynnettäessä toimitaan tavoilla, jotka ottavat huomioon lajiston 

elinvoimaisuuden, tuoteturvallisuuden, metsätalouden kestävyyden ja 

paikallisyhteisöt. 

▪ Keruutoiminnalla ei vaaranneta monimuotoisuuden kannalta tärkeitä 

elinympäristöjä eikä rauhoitettuja, uhanalaisia ja vaarantuneita kasvilajeja 

kerätä.



Luonnos uudesta kriteeristä

Maankäytön muutosta koskeva kriteeri

Tausta
▪ Kansainvälisesti metsien häviäminen ja muuttaminen muuhun käyttöön on 

merkittävä ympäristö- ja ilmastouhka. 

▪ Suomessa maankäyttöä säädellään ja valvotaan systemaattisesti 

lainsäädännön tasolla.

Olennainen sisältö

▪ Standardi edellyttää, että metsien raivaaminen muuhun maankäyttöön ja 

metsittäminen ja puuviljelmien perustaminen toteutetaan mm. maankäyttö-

ja rakennuslain prosessien mukaisesti.

▪ Lainvoimaisten maankäytön suunnitelmien ja kaavojen toteutusta ei saa 

vaarantaa. 

▪ Metsiä saa raivata muuhun maankäyttöön enintään 5 % sertifikaatin 

kattamasta metsäalasta sertifikaatin voimassaoloaikana. 



Suomen metsätalouden keskeinen 

lainsäädäntö (liite 1)

Olennainen sisältö
• Informatiivista listaa Suomen metsätalouden keskeisestä lainsäädännöstä 

on laajennettu. Koskien erityisesti lakeja, jotka vastaavat kansainvälisen 

PEFC:n asettamiin vaatimuksiin

• Kuvailutekstit lakien sisällöstä on päivitetty.



Joulupuu- ja leikkohavuviljelmät (liite 2)

Tausta
▪ PEFC:n kansainväliset metsänhoidon vaatimukset antavat mahdollisuuden 

soveltaa kriteeristöä myös puuviljelmiin. 

▪ Kiinnostusta joulupuiden sertifiointia kohtaan on laajentunut Suomessa.

Olennainen sisältö
▪ Joulupuuviljelmillä noudatetaan Suomen kansallisen standardin vaatimuksia 

tässä liitteessä kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

▪ Kriteerien 3, 9, 10, 12, 14, 15 ja 20 soveltamiseen joulupuu- ja 

leikkohavuviljelmillä on kirjattu erillisiä soveltamisohjeita.



Kiitos!

PEFC-metsäsertifioinnin standardityöryhmä
c/o Tapio Palvelut Oy
Hannes Pasanen, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI
puh: 050 576 7010
s-posti: hannes.pasanen@tapio.fi
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Paavo Pelkonen, PEFC-standardityöryhmän puheenjohtaja

PEFC FI -kriteeristön toisen luonnosversion esittely

Hannes Pasanen, PEFC-standardityöryhmän sihteeri

PEFC FI -kriteereitä 11, 14 ja 17 koskeva vaikuttavuusarvio

Lauri Saaristo, Tapio Oy

Kysymyksiä, kommentteja ja keskustelua kriteeriluonnoksesta

Puheenvuoropyynnöt ”kättä nostamalla”

Mitä PEFC-kriteeristön päivityksen jälkeen?

Auvo Kaivola, PEFC Suomi, pääsihteeri

14.45 Tilaisuuden yhteenveto ja päättäminen

Paavo Pelkonen, PEFC-standardityöryhmän puheenjohtaja


