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Hyvä päivitys.
Todella laajapohjainen valmistelu ja prosessina kaikin puolin ok ja hyvä.
Mielestäni tavoitteet on asetettu perälaudaksi ja osittavat minimi tason
jonka alle ei voida mennä, tämäkään ei takaa metsäluonnon ja lajien
säilymistä.
Laaja-alainen työ, johon pääsee sanomaan mieleipiteensä.
Positiivista, että kriteeristön muutosehdotuksia pääsee vapaasti
kommentoimaan. Avoimuus on hyvää julkisuutta.
Kriteeristöä on päivitetty parempaan ja hyödyllisempään suuntaan.
Toteutuksen osalta saavutettavat hyödyt aika näyttää.
Erittäin huonosti informoitu asia metsänomistajille. Liian kiireinen aikataulu
kommentoida tuntematta päivitysprosessin sisältöä.
Kriteeristö vaikuttaa maanomistajan omaisuuden suojaan ja rajoittaa sen
käyttöä, ja aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. Ei kannattaisi yrittää
miellyttää luontojärjestöjä , koska niille ei kuitenkaan mikään riitä.
Luontoarvoja painottaville on olemassa kilpaileva sertifikaatti.
Olen pitkään ihmetellyt säästäpuiden puutetta isoilla päätehakkuilla, heräsi
epäillys että monesti on jätetty puuryhmiä alueen reunaan.
ELY-keskukset ovat luonnonsuojelu-,ympäristönsuojelu- sekä vesilain ja
vesien ja merenhoitolain vastuuviranomaisia ja valvojia. ELY-keskukset
osallistuvat myös alueellisiin PEFC-sertifiointitoimikuntiin. Tuomme esille
erityisesti lainsäädäntöön, kansainvälisiin sopimuksiin sekä varsinaiseen
kestävyyden määrittelyyn liittyviä epäkohtia metsänhoidon kriteeristön
toisessa PEFC-luonnoksessa.
Suomi on valtiona sitoutunut monimuotoisuuden vähenemisen estämiseen
sekä pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseen ja säilyttämiseen.
Käytännössä metsäsertifiointi ratkaisee tällä hetkellä sen, miten vesien- ja
merenhoidon sekä monimuotoisuuden tavoitteisiin metsätalousmetsissä
päästään. Lainsäädäntöön ei ole sisällytetty tähän liittyen riittävästi selkeitä
toimenpiteitä.
Tuore tutkimustieto osoittaa, ettei Suomen talousmetsien käyttö ole
ekologisesti kestävää. Tuoreiden luontolaadun seurannan tulosten
perusteella monimuotoisuus on huomioitu talousmetsissä entistä
heikommin ja viimeisimmät luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarviot
osoittavat metsien monimuotoisuuden edelleen heikentyneen. Metsien
talouskäytöstä johtuvat metsäelinympäristöjen muutokset ovat yhteensä
733 uhanalaisen lajin ensisijaisena uhanalaisuuden syynä. Joukossa on
erityisesti vanhoissa metsissä, paloalueilla, lahopuulla ja lehtimetsissä eläviä
lajeja eri eliöryhmistä linnuista hyönteisiin ja kasveihin. Koko maan tasolla
metsien neljästäkymmenestä eri luontotyypistä kaikkiaan 34, eli 76 % on
todettu uhanalaisiksi. Tuoreiden tutkimusten mukaan PEFC-sertifikaatin
edellyttämä suojavyöhyke vesistöjen varsilla ei riitä turvaamaan vesien
ekologista tilaa. Metsätalous onkin tunnistettu merkittäväksi vesien tilaan
vaikuttavaksi paineeksi 1716 vesimuodostumassa. Suomessa, vesistöt ovat
tummumassa ja niiden tila on paikoin riskissä heikentyä.
PEFC Suomen internet-sivuilla todetaan, että ”kestävässä metsänhoidossa
luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa – metsäluonnon
monimuotoisuus sekä metsien kulttuuri- ja virkistysarvot säilytetään samalla
kun harjoitetaan tuottavaa ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta”,

Tarkistustyön lähtökohtina on mm. "yhteiskunnassa ja lainsäädännössä
tapahtuneet muutokset sekä metsien kestävään hoitoon ja käyttöön liittyvä
uusin tutkimustieto”.
ELY-keskus toteaa, että niin voimassa olevissa PEFC-vaatimuksissa kuin
kriteerien uudistamisen yhteydessä lähtökohtana on ollut puun myynnin
edistäminen ja taloudelliset näkökohdat. Muut kestävän metsänhoidon osaalueet ovat olleet taloudellisille näkökohdille alisteisia. Tutkimusten
perusteella voitaisiin rakentaa kaikki kestävyyden ulottuvuudet sisältävä
sertifikaatti. Päivitystyön yhteydessä tätä tutkimustietoa ei ole haluttu kuulla
tai se on ohitettu. Tietyiltä osin kriteereitä on pyritty kehittämään
monimuotoisuuden ja kestävyyden kannalta hieman parempaan suuntaan,
mutta yhä jäädään kauas siitä tasosta, jolla kriteereiden pitäisi olla aidosti
kestävässä metsänhoidon standardissa. Kompromissiratkaisuja etsittäessä
ratkaisuna ei voi olla se, että kestävyyden ekologinen ja sosiaalinen
ulottuvuus toistuvasti sivuutetaan vedoten taloudellisiin vaikutuksiin.
PEFC-sertifioinnin kehittämistyöryhmä koostuu pääasiallisesti
metsätaloustoimijoista, ekologisten ja sosiaalisten arvojen edustajien ollessa
selkeässä vähemmistössä. Työryhmän päätöksenteko perustuu
äänestykseen. ELY-keskus toteaa, että kestävyyden ekologista ja sosiaalista
ulottuvuutta ei voi määrittää enemmistön mielipiteen perusteella.
Päivitysprosessiin on liittynyt epäkohtia liittyen tehtyihin selvityksiin ja
käytettäviin aineistoihin (lähinnä kriteerit 10 ja 17), joita tuodaan esille
kriteerikohtaisissa kuvauksissa.
PEFC-sertifioinnin kehittäminen siten, että ekologiset ja sosiaaliset
ulottuvuudet otetaan aidosti huomioon taloudellisen kestävyyden parantaisi
merkittävästi metsätalouden hyväksyttävyyttä ja lunastaisi lupauksen siitä
että ”Metsäsertifiointi on myös metsänomistajalle keino osoittaa oman
toimintansa vastuullisuus”.
Koneyrittäjät ry

Koneyrittäjät näkevät, että päivitysprosessin sisältö vastaa pitkälti nykyisen
toimintaympäristön asettamia vaatimuksia ja vastuullisuuden eri
näkökulmia. Haluamme muistuttaa, että kriteeristön tulee olla käytäntöön
hyvin sopiva, jotta työ on sujuvaa ja kannattavaa metsäkoneyrittäjillekin.

Päivitystyön toteutus on mielestämme edennyt varsin hyvin, vaikka ulkoinen
paine kriteeristön muuttamiselle on ollut havaittavissa. Yhteistyö ja avoin
keskustelu eri tahojen kesken on mahdollistanut prosessin eteenpäin
viemisen lähes alkuperäisellä aikataululla.
Metsähallitus
Asiallinen prosessi, joka on edennyt koko lailla odotetusti. Hyvä
Metsätalous Oy
osallistujaryhmä, vaikka luontojärjestöt perinteisesti loistavat poissaolollaan.
Lapin ELY-keskus
Osallistaminen tässä päivitys prosessissa on ollut hyvällä tasolla.
Pohjois-Suomen
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeristö on hyvä ja
Yhteismetsien yhdistys ry kaivattuja korjauksia on tehty uuteen kriteeristöön. Kriteereissä ei ole
muutostarpeita.
Yksityishenkilö
PEFC-sertifikaatti on Suomessa hyvin laajalle levinnyt, joten sillä on suuri
merkitys metsänhoidolle ja metsäluonnolle. PEFC.fi-sivuston mukaan
standardi on ollut käytössä 20 vuotta. Tänä aikana kuitenkin metsäluonnon
köyhtyminen on jatkunut. Siten sivuston etusivulta löytyvä lause ”Kestävästi
hoidettujen metsien puusta valmistetun tuotteen tunnistat PEFC-merkistä”
on vähintään kyseenalainen. Voisi päinvastoin sanoa että laajamittainenkaan
PEFC-sertifiointi ei ole pystynyt pysäyttämään metsälajien uhanalaistumista

ja varmistamaan kestävää metsien hoitoa. Tämä on PEFC-sertifikaatin
kannalta vakava ongelma: on riski että suomalaista puuta käyttävien
yritysten asiakkaat, jotka ovat usein yrityksiä itsekin, eivät hyväksy PEFCsertifikaattia vaan vaativat esimerkiksi tiukempia kriteerejä noudattavaa
FSC-sertifikaattia.
Yllä kuvatusta syystä PEFC-sertifikaatin uskottavuuden kannalta
standardityössä pitäisi keskittyä sellaisiin muutoksiin jotka parantaisivat
luonnonsuojelun tasoa PEFC-sertifioiduissa metsissä. Täten merkki todella
toimisi lupaustensa mukaisesti ja se olisi tae kestävästä metsänhoidosta.
Valitettavasti en löytänyt standardiluonnoksesta juuri parannusehdotuksia.
Jättöpuiden vähimmäiskokoa ehdotetaan kasvatettavaksi 10 senttimetristä
15 senttimetriin, mikä oli ainoa silmiini osunut selkeä parannus. Tosin 15 cm
paksuinenkaan puu ei vielä ole iso!

Uudenmaan ELY-keskus

Toivon että käytätte vielä standarin päivitykseen liittyvän mahdollisuuden
PEFC-sertifikaatin uskottavuuden parantamiseen!
ELY-keskukset ovat luonnonsuojelu ja ympäristönsuojelu- sekä vesilain ja
vesien ja merenhoitolain vastuuviranomaisia ja valvojia. ELY-keskukset
osallistuvat myös alueellisiin PEFC-sertifiointitoimikuntiin. Tuomme esille
erityisesti lainsäädäntöön, kansainvälisiin sopimuksiin sekä varsinaiseen
kestävyyden määrittelyyn liittyviä epäkohtia luonnoksessa.
Suomi on valtiona sitoutunut monimuotoisuuden vähenemisen estämiseen
sekä pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseen ja säilyttämiseen.
Käytännössä metsäsertifiointi ratkaisee tällä hetkellä sen, miten
monimuotoisuutta sekä vesien- ja merenhoitoa koskeviin tavoitteisiin
metsätalousmetsissä päästään. Lainsäädäntöön ei ole sisällytetty tähän
liittyen riittävästi selkeitä toimenpiteitä.
Tutkimustiedon mukaan Suomen talousmetsien käyttö ei ole ekologisesti
kestävää. Tuoreiden luontolaadun seurannan tulosten perusteella
monimuotoisuus on huomioitu talousmetsissä entistä heikommin ja
viimeisimmät luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarviot osoittavat metsien
monimuotoisuuden edelleen heikentyneen. Metsien talouskäytöstä johtuvat
metsäelinympäristöjen muutokset ovat yhteensä 733 uhanalaisen lajin
ensisijaisena uhanalaisuuden syynä. Joukossa on erityisesti vanhoissa
metsissä, paloalueilla, lahopuulla ja lehtimetsissä eläviä lajeja eri
eliöryhmistä linnuista hyönteisiin ja kasveihin. Koko maan tasolla metsien
neljästäkymmenestä eri luontotyypistä kaikkiaan 34, eli 76 % on todettu
uhanalaisiksi. Tuoreiden tutkimusten mukaan PEFC-sertifikaatin edellyttämä
suojavyöhyke vesistöjen varsilla ei riitä turvaamaan vesien ekologista tilaa.
Metsätaloudesta aiheutuva ravinnekuormitus on aiemmin arvioitua
suurempaa, vesistöt ovat tummumassa ja niiden tila on paikoin riskissä
heikentyä.
Uudenmaan ELY-keskus toteaa, että niin voimassa olevissa PEFCvaatimuksissa, kuin kriteerien uudistamisen yhteydessä, lähtökohtana ovat
olleet taloudelliset näkökohdat. Muut kestävän metsänhoidon osa-alueet
ovat olleet taloudellisille näkökohdille alisteisia. PEFC-sertifioinnin
kehittäminen siten, että ekologiset ja sosiaaliset ulottuvuudet otetaan
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Pirkanmaan ELY-keskus

aidosti huomioon taloudellisen kestävyyden rinnalla, parantaisi
merkittävästi metsätalouden hyväksyttävyyttä ja lunastaisi lupauksen siitä
että ”Metsäsertifiointi on myös metsänomistajalle keino osoittaa oman
toimintansa vastuullisuus”.
On ollut erinomaista, että ELYt ovat ensimmäistä kertaa osallistuneet
metsätalouden PEFC-sertifioinnin kehittämistyöryhmän toimintaan.
Ryhmässä olleet jäsenet Taina Ihaksi (KASELY) ja varajäsenenä Toni Etholèn
(EPOELY) ovat asiantuntemuksellaan tuottaneet arvokasta lisätietoa
kriteeristön päivitysprosessiin. VARELY:n ympäristönsuojeluyksikkö oli jo
aiemmin antanut kommenttejaan Ihaksin käyttöön. VARELY on tutustunut
Ihaksin ja Etholenin kommentteihin eikä näiltä osin VARELY:n vesiyksiköllä
eikä luonnonsuojeluyksiköllä ole juurikaan kriteeristöön enempää
kommentoitavaa. Pienenä täydennyksenä kriteeristöön 14 erillinen
kommentti.
ELY-keskukset ovat luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojelu- sekä vesilain ja
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (jäljempänä
vesienhoitolaki) vastuuviranomaisia ja valvojia. ELY-keskukset osallistuvat
myös alueellisiin PEFC-sertifiointitoimikuntiin. Lausunnossa tuodaan esille
erityisesti lainsäädäntöön, kansainvälisiin sopimuksiin sekä varsinaiseen
kestävyyden määrittelyyn liittyviä epäkohtia luonnoksessa.
Suomi on valtiona sitoutunut monimuotoisuuden vähenemisen estämiseen
sekä pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseen ja säilyttämiseen.
Käytännössä metsäsertifiointi ratkaisee tällä hetkellä sen, miten vesien- ja
merenhoidon sekä monimuotoisuuden tavoitteisiin metsätalousmetsissä
päästään. Sertifioinnilla on merkittävä rooli lainsäädäntöä täydentävänä
menettelynä näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Suomen riistakeskus

Pirkanmaan ELY-keskus haluaa tuoda ilmi, että kriteeristöä olisi aiheellista
kehittää käsillä olevaa ehdotusta selkeämmin monimuotoisuuden ja
kestävyyden kannalta kattavampaan suuntaan nykyisen talousnäkökulman
ollessa kriteereissä hallitseva. Tuottava metsätalous ei sulje pois sosiaalisesti
ja ympäristöllisesti kestävää metsätaloutta, mikäli kriteerit ovat oikein
kohdistettuja ja harkittuja.
Näkemyksemme mukaan kriteerit ovat kehittyneet luonnon
monimuotoisuutta ja riistan elinympäristöjä paremmin huomioivaan
suuntaan. Riistan elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden hoidon
ohella myös ilmastonmuutoksen torjunta toteutuu uuden luonnoksen
mukaisesti aiempaa paremmin, kun talousmetsien luonnonhoitoa, kuten
säästöpuiden jättöä, riistatiheikköjä, suojavyöhykkeitä ja vesistövaikutusten
pienentämiseen tähtääviä toimia toteutetaan aiempaa laajemmin.
Suomen riistakeskuksen näkemyksen mukaan riistatiheikköjen ja
sekapuustoisuuden sisällyttäminen met-sätalouden toimenpiteisiin on hyvä
askel riistan elinympäristöjen kannalta. Riistatiheikköjä ja sekapuustoisuutta
säilyttämällä turvataan monien eläinlajien tarvitseman suojan sekä ravinnon
saanti alueella myös käsittelyn jälkeen, ja samalla huolehditaan
metsäluonnon monimuotoisuudesta.
Näkemyksemme mukaan ekologisten painotusten (tiheiköt, sekapuustoisuus
ja suojavyöhykkeet) lisääminen olisi erittäin kannattava sijoitus
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tulevaisuuteen. Ne toisivat metsiin lajistolle tärkeitä rakennepiirteitä ja
tukisivat ilmastonmuutoksen, vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden
sekä monien riistalajien, kuten metsäkanalintujen elinympäristön hoitoa
hyvin merkittävällä ja erittäin kustannustehokkaalla tavalla. Tekemällä
hieman suurempia luonnonhoitoa tukevia ratkaisuja turvataan myös
metsätalouden tulevaisuuden toimintaedellytykset.
ELY-keskukset ovat luonnonsuojelu ja ympäristönsuojelu- sekä vesilain ja
vesien ja merenhoitolain vastuuviranomaisia ja valvojia. ELY-keskukset
osallistuvat myös alueellisiin PEFC-sertifiointitoimikuntiin. Tuomme esille
erityisesti lainsäädäntöön, kansainvälisiin sopimuksiin sekä varsinaiseen
kestävyyden määrittelyyn liittyviä epäkohtia luonnoksessa.
Suomi on valtiona sitoutunut monimuotoisuuden vähenemisen estämiseen
sekä pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseen ja säilyttämiseen.
Käytännössä metsäsertifiointi ratkaisee tällä hetkellä sen, miten vesien- ja
merenhoidon sekä monimuotoisuuden tavoitteisiin metsätalousmetsissä
päästään. Lainsäädäntöön ei ole sisällytetty tähän liittyen riittävästi selkeitä
toimenpiteitä. Esitetty PEFC kriteeristö ei ole riittävä estämään metsien
monimuotoisuuden vähenemistä tai mahdollistamaan vesistöjen hyvän tilan
saavuttamista.
Tutkimustieto osoittaa Suomen talousmetsien käytön ekologisen
kestämättömyyden. Tuoreen luontolaadun seurannan perusteella
monimuotoisuus on huomioitu talousmetsissä entistä heikommin ja
viimeisimmät luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarviot osoittavat metsien
monimuotoisuuden edelleen heikentyneen. Metsien talouskäytöstä johtuvat
metsäelinympäristöjen muutokset ovat yhteensä 733 uhanalaisen lajin
ensisijaisena uhanalaisuuden syynä. Joukossa on erityisesti vanhoissa
metsissä, paloalueilla, lahopuulla ja lehtimetsissä eläviä lajeja eri
eliöryhmistä linnuista hyönteisiin ja kasveihin. Koko maan tasolla metsien
neljästäkymmenestä eri luontotyypistä kaikkiaan 34, eli 76 % on todettu
uhanalaisiksi. Tuoreiden tutkimusten mukaan PEFC-sertifikaatin edellyttämä
suojavyöhyke vesistöjen varsilla ei riitä turvaamaan vesien ekologista tilaa.
Metsätalous onkin tunnistettu merkittäväksi vesien tilaan vaikuttavaksi
paineeksi, vesistöt ovat tummumassa ja niiden tila on paikoin riskissä
heikentyä.
PEFC Suomen internet-sivuilla todetaan: ”Kestävässä metsänhoidossa
luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa–metsäluonnon
monimuotoisuus sekä metsien kulttuuri- ja virkistysarvot säilytetään samalla
kun harjoitetaan tuottavaa ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta”,
”Tarkistustyön lähtökohtina on mm. yhteiskunnassa ja lainsäädännössä
tapahtuneet muutokset sekä metsien kestävään hoitoon ja käyttöön liittyvä
uusin tutkimustieto”.
ELY-keskus toteaa, että niin voimassa olevissa PEFC-vaatimuksissa, kuin
kriteerien uudistamisen yhteydessä, lähtökohtana on ollut puun myynnin
edistäminen ja taloudelliset näkökohdat. Muut kestävän metsänhoidon osaalueet ovat olleet taloudellisille näkökohdille alisteisia. Tutkimusten
perusteella voitaisiin rakentaa kaikki kestävyyden ulottuvuudet sisältävä
sertifikaatti. Päivitystyössä tätä tutkimustietoa ei ole haluttu kuulla tai se on
ohitettu. Tietyiltä osin kriteereitä on pyritty kehittämään
kokonaiskestävyyden kannalta hieman parempaan suuntaan, mutta yhä
jäädään kauas siitä tasosta, jolla kriteereiden pitäisi olla aidosti kestävässä
metsänhoidon standardissa. Kompromissiratkaisuja etsittäessä ratkaisuna ei
voi olla se, että kestävyyden ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus toistuvasti
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sivuutetaan vedoten taloudellisiin vaikutuksiin.
PEFC-sertifioinnin kehittämistyöryhmä koostuu pääasiallisesti
metsätaloustoimijoista ekologisten ja sosiaalisten arvojen edustajien ollessa
selkeässä vähemmistössä. Työryhmän päätöksenteko perustuu
äänestykseen. ELY-keskus toteaa, että kestävyyden ekologista ja sosiaalista
ulottuvuutta ei voi määrittää enemmistön mielipiteen perusteella.
Päivitysprosessiin liittyviä epäkohtia tehtyihin selvityksiin ja käytettäviin
aineistoihin (mm. kriteerit 10 ja 17), tuodaan esille kriteerikohtaisesti.
PEFC-sertifioinnin kehittäminen siten, että ekologiset ja sosiaaliset
ulottuvuudet otetaan aidosti huomioon taloudellisen kestävyyden ohella,
parantaisi merkittävästi metsätalouden hyväksyttävyyttä ja lunastaisi
lupauksen siitä, että ”Metsäsertifiointi on myös metsänomistajalle keino
osoittaa oman toimintansa vastuullisuus".
ELY-keskukset ovat luonnonsuojelu ja ympäristönsuojelu- sekä vesilain ja
vesien ja merenhoitolain vastuuviranomaisia ja valvojia. ELY:t osallistuvat
myös alueellisiin PEFC-sertifiointitoimikuntiin. Tuomme esille erityisesti
lainsäädäntöön, kansainvälisiin sopimuksiin sekä varsinaiseen kestävyyden
määrittelyyn liittyviä epäkohtia luonnoksessa. Suomi on valtiona sitoutunut
monimuotoisuuden vähenemisen estämiseen sekä pinta- ja pohjavesien
hyvän tilan saavuttamiseen ja säilyttämiseen. Käytännössä metsäsertifiointi
ratkaisee tällä hetkellä sen, miten vesien- ja merenhoidon sekä
monimuotoisuuden tavoitteisiin metsätalousmetsissä päästään.
Lainsäädäntöön ei ole sisällytetty tähän liittyen riittävästi selkeitä
toimenpiteitä. Esitetty PEFC kriteeristö ei ole riittävä estämään metsien
monimuotoisuuden vähenemistä tai mahdollistamaan vesistöjen hyvän tilan
saavuttamista.
Tutkimustieto osoittaa Suomen talousmetsien käytön ekologisen
kestämättömyyden. Tuoreen luontolaadun seurannan perusteella
monimuotoisuus on huomioitu talousmetsissä entistä heikommin ja
viimeisimmät luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarviot osoittavat metsien
monimuotoisuuden edelleen heikentyneen. Metsien talouskäytöstä johtuvat
metsäelinympäristöjen muutokset ovat yhteensä 733 uhanalaisen lajin
ensisijaisena uhanalaisuuden syynä. Joukossa on erityisesti vanhoissa
metsissä, paloalueilla, lahopuulla ja lehtimetsissä eläviä lajeja eri
eliöryhmistä linnuista hyönteisiin ja kasveihin. Koko maan tasolla metsien
neljästäkymmenestä eri luontotyypistä kaikkiaan 34, eli 76 % on todettu
uhanalaisiksi.
Tuoreiden tutkimusten mukaan PEFC-sertifikaatin edellyttämä suojavyöhyke
vesistöjen varsilla ei riitä turvaamaan vesien ekologista tilaa. Metsätalous
onkin tunnistettu merkittäväksi vesien tilaan vaikuttavaksi paineeksi,
vesistöt ovat tummumassa ja niiden tila on paikoin riskissä heikentyä.
PEFC Suomen internet-sivuilla todetaan: ”kestävässä metsänhoidossa
luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa – metsäluonnon
monimuotoisuus sekä metsien kulttuuri- ja virkistysarvot säilytetään samalla
kun harjoitetaan tuottavaa ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta”,
”Tarkistustyön lähtökohtina on mm. yhteiskunnassa ja lainsäädännössä
tapahtuneet muutokset sekä metsien kestävään hoitoon ja käyttöön liittyvä
uusin tutkimustieto”.

ELY-keskus toteaa, että niin voimassa olevissa PEFC-vaatimuksissa, kuin
kriteerien uudistamisen yhteydessä, lähtökohtana on ollut puun myynnin
edistäminen ja taloudelliset näkökohdat. Muut kestävän metsänhoidon osaalueet ovat olleet taloudellisille näkökohdille alisteisia. Tutkimusten
perusteella voitaisiin rakentaa kaikki kestävyyden ulottuvuudet sisältävä
sertifikaatti. Päivitystyössä tätä tutkimustietoa ei ole haluttu kuulla tai se on
ohitettu. Tietyiltä osin kriteereitä on pyritty kehittämään
kokonaiskestävyyden kannalta hieman parempaan suuntaan, mutta yhä
jäädään kauas siitä tasosta, jolla kriteereiden pitäisi olla aidosti kestävässä
metsänhoidon standardissa. Kompromissiratkaisuja etsittäessä ratkaisuna ei
voi olla se, että kestävyyden ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus toistuvasti
sivuutetaan vedoten taloudellisiin vaikutuksiin.
PEFC-sertifioinnin kehittämistyöryhmä koostuu pääasiallisesti
metsätaloustoimijoista ekologisten ja sosiaalisten arvojen edustajien ollessa
selkeässä vähemmistössä. Työryhmän päätöksenteko perustuu
äänestykseen. ELY-keskus toteaa, että kestävyyden ekologista ja sosiaalista
ulottuvuutta ei voi määrittää enemmistön mielipiteen perusteella.
Päivitysprosessiin liittyviä epäkohtia tehtyihin selvityksiin ja käytettäviin
aineistoihin (mm. kriteerit 10 ja 17), tuodaan esille kriteerikohtaisesti.

Paliskuntain yhdistys

PEFC-sertifioinnin kehittäminen siten, että ekologiset ja sosiaaliset
ulottuvuudet otetaan aidosti huomioon taloudellisen kestävyyden ohella
parantaisi merkittävästi metsätalouden hyväksyttävyyttä ja lunastaisi
lupauksen siitä, että ”Metsäsertifiointi on myös metsänomistajalle keino
osoittaa oman toimintansa vastuullisuus”.
Kriteeristö on laaja, mutta puutteellinen sosiaalisilta ja ekologisilta osiltaan.
PEFC-sertifikaatti sallii luontoarvoltaan hyvinkin arvokkaiden metsien
hakkuut. Kriteeristössä pitäisi ottaa paremmin huomioon mm. luonnon
monimuotoisuuden parantaminen sekä uhanalaisten luontotyyppien
suojelu. PEFC-sertifioiduilla metsillä on pinta-alansa vuoksi todella
merkittävä rooli luonnon monimuotoisuuden huomioimisessa. Myös
metsien monikäyttö ja muut elinkeinot, riista-asiat sekä virkistyskäyttö ovat
puutteellisesti esillä kriteereissä, vaikka ne ovat tärkeä osa kestävää
metsätaloutta. Niillä on suuri vaikutus metsätalouden sosiaaliseen ja
ekologiseen kestävyyteen.
PEFC kriteeristön valmistelu on ollut pitkälti taloudellisten näkökulmien
sanelemaa ja sosiaalisten sekä ekologisten kestävyyksien perusteltua
lisäämistä on ollut hyvin vaikea edistää. Metsäteollisuuden vahva edustus
päättävissä kokousryhmissä aiheutti myös sen, ettei uusia tutkimustuloksia
ja asiantuntijoiden perusteltuja kehitysnäkemyksiä kirjata riittävästi
kriteereihin. Sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden lisääminen on nähty
työryhmässä lähinnä lisääntyvinä kustannuksina. Työryhmän edustajista
valtaosa edustaa metsän taloudellisia käyttäjiä. Näin ollen he pystyvät
ajamaan äänestyksissä tavoitteensa läpi ekologisten ja sosiaalisten
tavoitteiden kustannuksella. Tämä korostaa kyseisen sertifikaatin
huomattavaa rajallisuutta monimuotoisen metsätalouden todellisena
turvaajana. Näkemyksemme mukaan PEFC-sertifikaatti ei todellisuudessa

ole metsien kestävän käytön sertifikaatti. Uudistettu PEFC ei edistä
riittävästi metsätalouden sosiaalista tai ekologista kestävyyttä.
Yksityishenkilö
Sertifiointijärjestelmän kriteereitä on tietysti aika ajoin pakko uudistaa, ei
niinkään metsän toimimistavan muutoksen vaan ihmisten uusien
mielipiteiden pohjalta.
Päivitysprosessi on ollut avoin ja n 60 toimijan/edustajien joukko melko
kattava joskin jotkut tahot pitävät enemmän ääntä kuin jotkut toiset.
Luonnontieteellinen
keskusmuseo,
Helsingin yliopisto

METO

Mhy Keski-Suomi
Yksityishenkilö
Yksityishenkilö

PEFC Suomen internet-sivujen perusteella ”kestävässä metsänhoidossa
luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa – metsäluonnon
monimuotoisuus sekä metsien kulttuuri- ja virkistysarvot säilytetään samalla
kun harjoitetaan tuottavaa ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta”.
Valitettavasti tämä tutkimustietojen perusteella tämä ei toteudu PEFCkriteeristön metsissä ja kriteeristö on tehty hyvin pitkälti taloudellisista
näkökulmista. Ekologista tutkimustietoa on otettu hyvin huonosti huomioon
kriteeristön päivitysprosessissa ottaen huomioon, että Suomesta löytyy
valtavasti tutkimustietoa metsänkäytön luontovaikutuksista.
Avoin prosessin joskin ympäristöjärjestöt loistavat poissaolollaan. Muuten
toimijoita/osallistujia runsaasti. Prosessin aikana monilta tahoilta unohtui se,
että järjestelmä on vapaaehtoinen ja markkinaehtoinen, ei mikään
lakisäätöinen järjestelmä.
Pääsääntöisesti selkeyttäviä muutoksia
Hyviä uudistuksia kriteereissä
Liian paljon metsätaloudellisten tahojen edustajia päätösprosessissa.
Uusinta tutkimustietoa ei ole hyödynnetty ollenkaan tarpeeksi.

Yleisiä kommentteja standardiluonnoksesta
Yksityishenkilö

Metsäkoneen kuljettaja
mhy Uusimaa

Mhy Lounais-Häme ry
Yksityishenkilö

Hiilinieluasiassa ei oteta lainkaan huomioon, että maaperään sitoutunutta
hiiltä vapautuu voimakkaasti avohakkuussa ja varsinkin, jos maapohjaa
käsitellään voimakkaasti ja viedään kannotkin energiakäyttöön. Tällöin
kestää vuosikymmeniä ennen kuin alue muuttuu oikeasti hiilinieluksi.
Luonnon monimuotoisuus tulisi huomioida myös metsäpeitteisyyden
säilyttämisen näkökulmasta. Yksittäisten säästöpuiden ja lahopuun vaikutus
on hyvin pieni.
Uskottava seuranta pitkäaikaisesti ja kattavasti.
Luonnos on kehittynyt nykyistä paremmaksi. Metsäluonto on kattavammin
esillä. Sen sijaan uusimmat kriteerit 33 ja 34 ovat käytännön toiminnan
kannalta tarpeettomia.
Nopeasti vilkaistuna uuden standardikokonaisuuden muutokset ovat todella
luontopainotteisia.
Hirvipolitiikka pitäisi olla mukana jossain kriteerissä, sillä sen hoitaminen on
jo useita vuosikymmeniä ohjannut kasvatettavien puulajien valintaa. On
jouduttu hirvivahinkojen pelossa istutuksissa käyttämään lähes yksinomaan
kuusen taimia varsinkin eteläisen Suomen alueella. Kovaa vauhtia etenevä
ilmastonmuutos ja kuuselle uudistaminen eivät sovi yhteen.
Poimintahakkuutkin lienevät kehitelty yksinomaan sen vuoksi, että
mahdolliset luontaiset kuusen taimet säästyisivät hirviltä.

Yksityishenkilö
Syketec Oy
Hämeen ELY-keskus

Muutokset keskittyvät lähinnä metsien käytön rajoittamiseen.
Pitäisi selvästi määritellä miten säästöpuut lasketaan kuuluvaksi
hakkuualueeseen
PEFC-sertifikaatin piiriin kuuluu 92,6 % Suomen talousmetsistä, joten
kriteerien määrittelyillä on erittäin suuri merkitys pinta- ja pohjavesien tilan
ja metsien monimuotoisuuden säilyttämisessä ja parantamisessa. Tuoreiden
tutkimusten mukaan PEFC kriteerein hoidettu metsätalous ei ole ollut
ekologisesti kestävää. Luontolaadun seurannan perusteella
monimuotoisuuden huomiointi on metsätaloudessa edelleen heikentynyt
2010 -luvulla ja tuoreen tutkimuksen mukaan PEFC:n mukaiset
suojavyöhykkeet eivät missään tapauksessa riitä turvaamaan vesien tilaa.
Kriteeristöä ollaan silti paikoin edelleen heikentämässä ekologisen ja
sosiaalisen kestävyyden osalta. Kriteerit eivät myöskään yllä hyvän
metsänhoidon suositusten tasolle. Luonnoksen mukainen standardi johtaa
lahopuusta, palaneesta puusta ja vanhoista metsistä riippuvaisten lajien
sekä uhanalaisten luontotyyppien taantumiseen edelleen. Erityisesti
latvavesien osalta kriteeri ei edelleenkään ole riittävä. Se sivuuttaa mm.
vesilain mukaiset norot täysin.
Kriteerit tulisi kestävässä metsänhoidossa muotoilla niin yksiselitteisiksi, että
niitä toteutettaessa ehdottomasti vähintään lakitason vaatimukset
täyttyisivät, eikä metsänomistaja joutuisi sertifioinnin mukaisesta
toiminnasta oikeusistuimen eteen. Uudistustyön edetessä on kuitenkin
tuotu esille, ettei sertifikaatti ole hallinnon väline lainsäädännön
toteuttamiseen. Kestävässä metsänhoidossa pääsääntö on tehdä jotakin
lainsäädännön asettaman tason lisäksi. ELY-keskus toteaa, että osa
kriteereistä ei edelleenkään täytä ympäristölainsäädännön vaatimuksia
erityisesti vesistöjen ja pienvesien osalta. Myös auditoija on tuonut esille,
että lainsäädännön noudattamista koskeva kriteeri ei nykytulkinnalla anna
todellista kuvaa lakisääteisten vaatimusten noudattamisen tasosta. Edellä
oleva välittää kuvaa siitä, että selkeitäkään lainsäädäntörikkomuksia ei
haluta huomioida PEFC-sertifioinnissa.
Kriteereiden indikaattorit ja määritelmät on osittain muotoiltu niin, että
auditointi on vaikeaa tai mahdotonta. Niihin ei ole asetettu määrällisiä,
auditoitavia indikaattoreita (mm. kriteerit: 10, 17). Kaikkea olemassa olevaa
ja suurelta osin avointa dataa, joiden avulla esim. tarve suojavyöhykkeelle
voitaisiin määrittää, ei esitetä otettavaksi käyttöön. Kestävän metsätalouden
standardia tukevan ja esimerkiksi auditointia selkeyttävän aineiston
valmistumisajankohdan ei pitäisi vaikuttaa siihen, otetaanko se käyttöön.
Metsätalouden käytössä olevia aineistoja päivitetään muutenkin toistuvasti.
Lisäksi kriteereissä on sisäänrakennettuja lievennyksiä, jotka sallivat
vaatimusten vastaiset toimet tietylle osalle käsiteltyä aluetta, esimerkiksi
suojavyöhykkeen tulee olla kriteerin mukainen yli 90% sen pituudesta ja
tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytettynä 90% alueesta.
Myös valvontaan ja auditointiin liittyy merkittäviä ongelmia. Kun mahdollisia
PEFC-rikkeitä vuosittain kartoitetaan, on pyydetty havaintoja vain edellisenä
vuonna toteutuneista rikkeistä. Nämä ovat harvoin tulleet tässä vaiheessa
edes viranomaisten tietoon. PEFC-rekisteri ei ole ollut ajan tasalla, joten osa
PEFC-rikkeistä on jäänyt ilmoittamatta.
PEFC-Suomen Internetsivuilla todetaan, että ”Puutavaran seurantaa

OTSO Metsäpalvelut Oy
Koneyrittäjät ry

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Lapin ELY-keskus

koskevilla vaatimuksilla taataan, että puuraaka-aine on peräisin
sertifioiduista metsistä”. Kuitenkin PEFC-leima voidaan liittää myös
tuotteisiin, joissa puuraaka-aineesta 30 % on tuotettu sertifioimattomissa
metsissä.
Metsillä on erittäin suuri merkitys Suomen kansantaloudelle, mutta myös
virkistyskäytölle ja luontoarvoille. ELY-keskus toivoo, että PEFC-sertifiointi
vastaa tutkimuksissa ja julkisuudessa esitettyyn haasteeseen, ottaa
tutkimustiedon huomioon ja kehittää metsänhoitoa aidosti kestävään ja
yhteiskunnallisesti hyväksyttävään suuntaan, jossa huomioidaan
puuntuotannon lisäksi myös sosiaaliset ja ekologiset arvot nykyluonnosta
kattavammin.
Kestävyyden kaikki tasot on huomioitu hyvin muutoksissa.
Standardiluonnos vastaa tällä hetkellä hyvin sille asetettuja vaatimuksia ja
tavoitteita. Tämänhetkiset muutokset luonnoksessa ovat käytäntöön
vietävissä ja toteuttamiskelpoisia. Mielestämme vastuullisuuden osalta
ollaan ottamassa jälleen askel oikeaan suuntaan. Myös luonnoksen
kattavuus ja rakenne ovat kunnossa.
Standardi kattaa hyvin suomalaisen metsätalouden kestävyyden kannalta
oleelliset seikat.
PEFC:n kriteerien tavoitteena tulisi olla kestävä, mutta taloudellisesti
kannattava metsänhoito siten, että kestävyyden kaikki osa-alueet
taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen/kulttuurinen ulottuvuus olisivat
tasapuolisesti kriteerien kohteena. Tasapuolisuuden tulisi näkyä kriteerien
lisäksi myös indikaattoreissa ja määritelmissä. Kommentoitavana olevan
PEFC-sertifikaatin kriteereissä, kriteerien indikaattoreita ja määritelmiä
tarkasteltaessa, näyttävät muut kestävyyden osa-alueet olevan paljolti
taloudellisille näkökohdille alisteisia.
Metsien käytössä on syytä muistaa, että metsätalouden lisäksi metsillä on
erittäin suuri merkitys Suomen kansantaloudelle matkailun, virkistyskäytön,
luonnontuotteiden kaupallisen ja kotitarve keruun, metsästyksen (riista) ja
porotalouden sekä nykyisten tutkimustiedon valossa myös terveyden kautta.

Nyt kommentoitavana olevan PEFC-sertifikaatin kriteereissä on paljon
ilmauksia ja kirjauksia, jotka ovat epämäärisiä, hyvin subjektiivisia ja tulkinta
riippuu suunnittelevien ja toteuttavien henkilöiden koulutuksesta ja
luontoharrastuneisuudesta. Epämäärisiä kirjauksia tulisi täsmentää, korjata
ja osin poistaa, että metsäluonnossa kriteerin tavoitteet saavutetaan ja
turhilta valitusprosesseilta vältytään (ks. kriteerit alla).
Pohjois-Suomen
Luonnoksen rakenne on hyvä ja vertailu uuden ja vanhan kriteeristön välillä
Yhteismetsien yhdistys ry onnistui hyvin.
Yksityishenkilö
Yksityisen omistuksen suojaa voisi painottaa enemmäm.

Uudenmaan ELY-keskus

PEFC-sertifikaatin piiriin kuuluu 92,6 % Suomen talousmetsistä, joten
kriteerien määrittelyillä on erittäin suuri merkitys metsien
monimuotoisuuden ja pinta- ja pohjavesien tilan säilyttämisessä ja
parantamisessa. Tuoreiden tutkimusten mukaan PEFC kriteerein hoidettu
metsätalous ei ole ollut ekologisesti kestävää. Luontolaadun seurannan
perusteella monimuotoisuuden huomiointi on metsätaloudessa edelleen
heikentynyt 2010 luvulla ja tuoreen tutkimuksen mukaan PEFC:n mukaiset
suojavyöhykkeet eivät riitä turvaamaan vesien hyvää tilaa. Kriteeristöä
ollaan silti paikoin edelleen heikentämässä ekologisen kestävyyden osalta.
Kriteerit eivät myöskään yllä hyvän metsänhoidon suositusten tasolle.
Luonnoksen mukainen standardi johtaa lahopuusta, palaneesta puusta ja
vanhoista metsistä riippuvaisten lajien sekä uhanalaisten luontotyyppien
taantumiseen edelleen. Erityisesti latvavesien osalta kriteeri ei edelleenkään
ole riittävä. Se sivuuttaa mm. vesilain mukaiset norot täysin.
Kriteerit tulisi kestävässä metsänhoidossa muotoilla niin yksiselitteisiksi, että
niitä toteutettaessa ehdottomasti vähintään lakitason vaatimukset
täyttyisivät, mikä on nähdäksemme myös metsänomistajan etu. Uudenmaan
ELY-keskus toteaa, että osa kriteereistä ei edelleenkään täytä
ympäristölainsäädännön vaatimuksia erityisesti vesistöjen ja pienvesien
osalta.
Kriteereiden indikaattorit ja määritelmät on osittain muotoiltu niin, että
auditointi on vaikeaa tai mahdotonta. Niihin ei ole asetettu määrällisiä,
auditoitavia indikaattoreita (mm. kriteerit: 10, 17). Olemassa olevia ja
avointa dataa olevia aineistoja, joiden avulla esim. tarve suojavyöhykkeelle
voitaisiin määrittää, ei esitetä otettavaksi käyttöön. Kestävän metsätalouden
standardia tukevan ja esimerkiksi auditointia selkeyttävän aineiston
valmistumisajankohdan ei pitäisi vaikuttaa siihen, otetaanko se käyttöön.
Metsätalouden käytössä olevia aineistoja päivitetään muutenkin toistuvasti.
Lisäksi kriteereissä on sisäänrakennettuja lievennyksiä, jotka sallivat
vaatimusten vastaiset toimet tietylle osalle käsiteltyä aluetta, esimerkiksi
suojavyöhykkeen tulee olla kriteerin mukainen yli 90 % sen pituudesta ja
tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytettynä 90 % alueesta. Kun
mahdollisia PEFC-rikkeitä vuosittain kartoitetaan, on pyydetty havaintoja
vain edellisenä vuonna toteutuneista rikkeistä. Nämä ovat harvoin tulleet
tässä vaiheessa edes viranomaisten tietoon.
Metsillä on erittäin suuri merkitys Suomen kansantaloudelle, mutta myös
virkistyskäytölle ja luontoarvoille. PEFC-sertifioinnin tulee vastata
tutkimuksissa ja julkisuudessa esitettyyn haasteeseen, ottaa tutkimustiedot
huomioon ja kehittää metsänhoitoa aidosti kestävään ja yhteiskunnallisesti
hyväksyttävään suuntaan, jossa huomioidaan puuntuotannon lisäksi myös
sosiaaliset ja ekologiset arvot nykyluonnosta kattavammin.

Pirkanmaan ELY-keskus

PEFC-sertifikaatin piiriin kuuluu 92,6 % Suomen talousmetsistä, joten
kriteerien määrittelyillä on erittäin suuri merkitys pinta- ja pohjavesien tilan
ja metsien monimuotoisuuden säilyttämisessä ja parantamisessa. Esitetyt
kriteerien suojavyöhykkeet eivät tällaisenaan riitä turvaamaan vesien tilaa,
ja kriteeristöä tulisikin kehittää tältä osin. Kriteereissä on myös haasteena,
että osa ei täytä ympäristölainsäädännön vaatimuksia, vaan esittää
lainsäädäntöä matalamman toimintavelvoitteen useassa tilanteessa.
Puutteita on erityisesti vesistöjen ja pintavesien osalta. Myös latvavesissä on
puutteina esimerkiksi vesilain mukaisten norojen puuttuminen.
Kriteeristössä voisi hyödyntää Metsänhoidon suosituksia ja työohjeita, jotka
on tehty yhteis-työssä metsätoimijoiden kanssa. Suosituksissa on huomioitu
kattavasti sekä vesiensuojelukysymyksiä että monimuotoisuutta koskevia
seikkoja.
Kriteereihin olisi myös aiheellista saada jotakin määrällisiä, ja siten
helpommin seurattavia indikaattoreita (esim. kriteerit 10 ja 17).
Myös valvontaan ja auditointiin liittyy merkittäviä ongelmia. Kun mahdollisia
PEFC-rikkeitä vuosittain kartoitetaan, on pyydetty havaintoja vain edellisenä
vuonna toteutuneista rikkeistä. Nämä ovat harvoin tulleet tässä vaiheessa
edes viranomaisten tietoon. PEFC-rekisteri ei ole ollut ajan tasalla, joten osa
PEFC-rikkeistä on jäänyt ilmoittamatta.
ELY-keskus haluaa myös tuoda esille, että PEFC-standardiin ei ole sisällytetty
kriteeriä tai toimintatapaa, jolla maanomistajan tietoisuutta metsänkäytön
mahdollisuuksista esimerkiksi METSO-ohjelman osalta lisättäisiin.
Kriteeristöön olisi syytä lisätä tietoisuutta myös ilmastonmuutoksen
hillinnästä ja sopeutumisesta, vesitalouden hallinnasta sekä
vesiensuojelusta.

Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Metsillä on erittäin suuri merkitys Suomen kansantaloudelle, mutta myös
virkistyskäytölle ja luontoarvoille. ELY-keskus toivoo, että PEFC-sertifiointi
vastaa tutkimuksissa ja julkisuudessa esitettyyn haasteeseen, ottaa
tutkimustiedon huomioon ja kehittää metsänhoitoa aidosti kestävään ja
yhteis-kunnallisesti hyväksyttävään suuntaan, jossa huomioidaan
puuntuotannon lisäksi myös sosiaaliset ja ekologiset arvot nykyluonnosta
kattavammin.
PEFC-sertifikaatin piiriin kuuluu 92,6 % Suomen talousmetsistä, joten
kriteerien määrittelyillä on erittäin suuri merkitys pinta- ja pohjavesien tilan
ja metsien monimuotoisuuden säilyttämisessä ja parantamisessa. Tuoreiden
tutkimusten mukaan PEFC kriteerein hoidettu metsätalous ei ole ollut
ekologisesti kestävää. Luontolaadun seurannan perusteella
monimuotoisuuden huomiointi on metsätaloudessa edelleen heikentynyt
2010 luvulla ja tuoreen tutkimuksen mukaan PEFC:n mukaiset
suojavyöhykkeet eivät missään tapauksessa riitä turvaamaan vesien tilaa.
Kriteeristöä ollaan silti paikoin edelleen heikentämässä ekologisen ja
sosiaalisen kestävyyden osalta. Kriteerit eivät myöskään yllä hyvän
metsänhoidon suositusten tasolle. Luonnoksen mukainen standardi johtaa
lahopuusta, palaneesta puusta ja vanhoista metsistä riippuvaisten lajien
sekä uhanalaisten luontotyyppien taantumiseen edelleen. Erityisesti
latvavesien osalta kriteeri ei edelleenkään ole riittävä. Se sivuuttaa mm.
vesilain mukaiset norot täysin.

ELY-keskuksen edustajat ovat tuoneet esille, että kriteerit tulisi kestävässä
metsänhoidossa muotoilla niin yksiselitteisiksi, että niitä toteutettaessa
ehdottomasti vähintään lakitason vaatimukset täyttyisivät, eikä
metsänomistaja joutuisi sertifioinnin mukaisesta toiminnasta oikeusistuimen
eteen. Uudistustyön edetessä on kuitenkin tuotu esille, ettei sertifikaatti ole
hallinnon väline lainsäädännön toteuttamiseen. Kestävässä metsänhoidossa
pääsääntö on tehdä jotakin lainsäädännön asettaman tason lisäksi. ELYkeskus toteaa, että osa kriteereistä ei edelleenkään täytä
ympäristölainsäädännön vaatimuksia erityisesti vesistöjen ja pienvesien
osalta. Myös auditoija on tuonut esille, että lainsäädännön noudattamista
koskeva kriteeri ei nykytulkinnalla anna todellista kuvaa lakisääteisten
vaatimusten noudattamisen tasosta. Edellä oleva välittää kuvaa siitä, että
selkeitäkään lainsäädäntörikkomuksia haluta huomioida PEFC-sertifioinnissa.

Metsäteollisuus ry

Kriteereiden indikaattorit ja määritelmät on osittain muotoiltu niin, että
auditointi on vaikeaa tai mahdotonta. Niihin ei ole asetettu määrällisiä,
auditoitavia indikaattoreita (mm. kriteerit: 10, 17). Olemassa olevia ja
avointa dataa olevia aineistoja, joiden avulla esim. tarve suojavyöhykkeelle
voitaisiin määrittää, ei esitetä otettavaksi käyttöön. Kestävän metsätalouden
standardia tukevan ja esimerkiksi auditointia selkeyttävän aineiston
valmistumisajankohdan ei pitäisi vaikuttaa siihen, otetaanko se käyttöön.
Metsätalouden käytössä olevia aineistoja päivitetään muutenkin toistuvasti.
Lisäksi kriteereissä on sisäänrakennettuja lievennyksiä, jotka sallivat
vaatimusten vastaiset toimet tietylle osalle käsiteltyä aluetta, esimerkiksi
suojavyöhykkeen tulee olla kriteerin mukainen yli 90% sen pituudesta ja
tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytettynä 90% alueesta.
Myös valvontaan ja auditointiin liittyy merkittäviä ongelmia. Kun mahdollisia
PEFC-rikkeitä vuosittain kartoitetaan, on pyydetty havaintoja vain edellisenä
vuonna toteutuneista rikkeistä. Nämä ovat harvoin tulleet tässä vaiheessa
edes viranomaisten tietoon. PEFC-rekisteri ei ole ollut ajan tasalla, joten osa
PEFC-rikkeistä on jäänyt ilmoittamatta.
PEFC-Suomen Internetsivuilla todetaan, että ”Puutavaran seurantaa
koskevilla vaatimuksilla taataan, että puuraaka-aine on peräisin
sertifioiduista metsistä”. Kuitenkin PEFC-leima voidaan liittää tuotteisiin,
joissa puuraaka-aineesta 30 % on tuotettu sertifioimattomissa metsissä.
Metsillä on erittäin suuri merkitys Suomen kansantaloudelle, mutta myös
virkistyskäytölle ja luontoarvoille. ELY-keskus toivoo, että PEFC-sertifiointi
vastaa tutkimuksissa ja julkisuudessa esitettyyn haasteeseen, ottaa
tutkimustiedon huomioon ja kehittää metsänhoitoa aidosti kestävään ja
yhteiskunnallisesti hyväksyttävään suuntaan, jossa huomioidaan
puuntuotannon lisäksi myös sosiaaliset ja ekologiset arvot nykyluonnosta
kattavammin.
Standardiluonnos on tasapainoinen kokonaisuus, eikä siitä puutu mitään
olennaista. Standardiin ollaan tekemässä etenkin merkittäviä luonnon
monimuotoisuuden kannalta positiivisia muutoksia. Esitettyjen muutosten
laajuus on tällaisenaan perusteltu, jotta standardi säilyttää
toteuttamiskelpoisuutensa myös taloudelliselta ja sosiaaliselta kannalta.

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

PEFC-sertifikaatin piiriin kuuluu 92,6 % Suomen talousmetsistä, joten
kriteerien määrittelyillä on erittäin suuri merkitys pinta- ja pohjavesien tilan
ja metsien monimuotoisuuden säilyttämisessä ja parantamisessa.
Tuoreiden, standardiryhmälle tiedoksi tuotujen tutkimusten mukaan PEFC
kriteerein hoidettu metsätalous ei ole ekologisesti kestävää. Luontolaadun
seurannan perusteella monimuotoisuuden huomiointi on metsätaloudessa
edelleen heikentynyt 2010 luvulla ja tuoreen tutkimuksen mukaan PEFC:n
mukaiset suojavyöhykkeet eivät missään tapauksessa riitä turvaamaan
vesien tilaa. Kriteeristöä ollaan silti paikoin edelleen heikentämässä
ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden osalta. Kriteerit eivät myöskään yllä
hyvän metsänhoidon suositusten tasolle. Luonnoksen mukainen standardi
johtaa lahopuusta, palaneesta puusta ja vanhoista metsistä riippuvaisten
lajien sekä uhanalaisten luontotyyppien taantumiseen edelleen. Erityisesti
latvavesien osalta kriteeri ei edelleenkään ole riittävä. Se sivuuttaa mm.
vesilain mukaiset norot täysin.
ELY-keskuksen edustajat ovat tuoneet esille, että kriteerit tulisi kestävässä
metsänhoidossa muotoilla niin yksiselitteisiksi, että niitä toteutettaessa
ehdottomasti vähintään lakitason vaatimukset täyttyisivät, eikä
metsänomistaja joutuisi sertifioinnin mukaisesta toiminnasta oikeusistuimen
eteen. Uudistustyön edetessä on kuitenkin tuotu esille, ettei sertifikaatti ole
hallinnon väline lainsäädännön toteuttamiseen. Kestävässä metsänhoidossa
pääsääntö on kuitenkin tehdä jotakin lainsäädännön asettaman tason lisäksi.
ELY-keskus toteaa, että osa kriteereistä ei edelleenkään täytä
ympäristölainsäädännön vaatimuksia erityisesti vesistöjen ja pienvesien
osalta. Myös auditoija on tuonut esille, että lainsäädännön noudattamista
koskeva kriteeri ei nykytulkinnalla anna todellista kuvaa lakisääteisten
vaatimusten noudattamisen tasosta. Kriteerejä tulee muuttaa siten, että
selkeät lainsäädäntörikkomukset tunnistetaan ja otetaan huomioon PEFCsertifioinnissa.
Kriteereiden indikaattorit ja määritelmät on osittain muotoiltu niin, että
auditointi on vaikeaa tai mahdotonta. Niihin ei ole asetettu määrällisiä,
auditoitavia indikaattoreita (mm. kriteerit: 10, 17). Olemassa olevia ja
avointa dataa olevia aineistoja, joiden avulla esim. tarve suojavyöhykkeelle
voitaisiin määrittää, ei esitetä otettavaksi käyttöön. Kestävän metsätalouden
standardia tukevan ja esimerkiksi auditointia selkeyttävän aineiston
valmistumisajankohdan ei pitäisi vaikuttaa siihen, otetaanko se käyttöön.
Metsätalouden käytössä olevia aineistoja päivitetään muutenkin toistuvasti.
Lisäksi kriteereissä on sisäänrakennettuja lievennyksiä, jotka sallivat
vaatimusten vastaiset toimet tietylle osalle käsiteltyä aluetta, esimerkiksi
suojavyöhykkeen tulee olla kriteerin mukainen yli 90% sen pituudesta ja
tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytettynä 90% alueesta.
Myös valvontaan ja auditointiin liittyy merkittäviä ongelmia. Kun mahdollisia
PEFC-rikkeitä vuosittain kartoitetaan, on pyydetty havaintoja vain edellisenä
vuonna toteutuneista rikkeistä. Nämä ovat harvoin tulleet tässä vaiheessa
edes viranomaisten tietoon. PEFC-rekisteri ei ole ollut ajan tasalla, joten osa
PEFC-rikkeistä on jäänyt ilmoittamatta.
PEFC-Suomen Internetsivuilla todetaan, että ”Puutavaran seurantaa
koskevilla vaatimuksilla taataan, että puuraaka-aine on peräisin

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

sertifioiduista metsistä”. Kuitenkin PEFC-leima voidaan liittää tuotteisiin,
joissa puuraaka-aineesta 30 % on tuotettu sertifioimattomissa metsissä.
Metsillä on erittäin suuri merkitys Suomen kansantaloudelle, mutta myös
virkistyskäytölle ja luontoarvoille. ELY-keskus toivoo, että PEFC-sertifiointi
vastaa tutkimuksissa ja julkisuudessa esitettyyn haasteeseen, ottaa
tutkimustiedon huomioon ja kehittää metsänhoitoa aidosti kestävään ja
yhteiskunnallisesti hyväksyttävään suuntaan, jossa huomioidaan
puuntuotannon lisäksi myös sosiaaliset ja ekologiset arvot nykyluonnosta
kattavammin.
Sertifiointityön lähtökohta on puun ja puuperäisten tuotteiden myynnin
edistäminen. Tehdyssä työssä näkyy vahva metsätalouden edustus eikä
uusinta luonnontieteellistä tutkimustietoa ole juurikaan työssä hyödynnetty.
Metsätalous ei ole Suomessa kokonaisuutena ekologisesti kestävällä tasolla,
mikä on tutkimuksissakin todettu. Keskeinen ongelma on metsätalouden
korkea intensiteetti laajoilla pinta-aloilla; luonnon monimuotoisuudelle
tärkeitä elinympäristöjä ja ominaispiirteitä säästetään (myös esimerkiksi
naapurimaihin Ruotsiin ja Venäjään verrattuna) vähän ja metsätalouden
kuormitus on myös merkittävä vesistöjen tilaan vaikuttava tekijä. Tehty
kriteerinen uudistamistyö ei siten vastaa tämän päivän suurimpiin
haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjunta ja muutokseen
sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden kato ja vesien hyvän tilan
säilyttäminen ja saavuttaminen. Sertifikaatti täyttää taloudellisen ja
sosiaalisen kestävyyden kriteerit näennäisesti, mutta pitemmällä aikavälillä
vain myös ekologisesti kestävä toiminta voi olla myös taloudellisesti ja
sosiaalisesti kestävää. Ilmastonmuutos ja sen voimistama kuudes
sukupuuttoaalto uhkaavat myös nykymuotoista metsätaloutta ja luonnon
monimuotoisuuden säilyttäminen ja palauttaminen on keskeinen keino
näiden uhkien torjunnassa. Lisäksi tärkeitä kysymyksiä ovat virkistys- ja
matkailukäyttö, riistanhoito ja monimuotoisuuden ja vesien tilan
parantamiseen liittyvä elinympäristöjen kunnostaminen, joita on käsitelty
varsin vähän.
Luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta sertifikaattiluonnos ei vastaa
haasteeseen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä,
mihin Suomi on valtiona niin CBD-sopimuksen kuin EU:n ja kansallisen
biodiversiteettistrategian myötä sitoutunut. Joka yhdeksäs laji Suomessa on
uhanalainen ja elinympäristöistä uhanalaisia on jopa puolet; metsätaloudella
on ollut ja on edelleen suuri rooli uhanalaistumisessa. EU:n
biodiversiteettistrategian mukaisesti pitäisi elinympäristöistä suojella n. 30
%, josta tiukasti 10 %, jotta toiminta olisi ekologisesti kestävää. Tähän
haasteeseen PEFC-sertifiointi ei vastaa. Vesiensuojelun osalta Suomi on
valtiona sitoutunut pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseen ja
säilyttämiseen. Lainsäädäntöön ei ole sisällytetty em. velvoitteisiin liittyen
riittävästi selkeitä toimenpiteitä. Käytännössä metsäsertifiointi määrittääkin
nyt pitkälti sen, mille tasolle vesien- ja merenhoidon sekä
monimuotoisuuden osalta talousmetsissä päästään. Sertifiointikriteerit
kattavat suuren määrän metsätalouteen liittyviä käytäntöjä, mutta
kehitystyö on jäänyt pitkälti yksittäisten kriteerien sisällön yksityiskohtien
viilaukseen. Tällä hetkellä metsäsertifiointi ei tarjoa metsänomistajalle
mahdollisuutta osoittaa oman toimintansa vastuullisuutta.
Metsä-, vesi- ja luonnonsuojelulainsäädäntö on myös osittain
vanhentunutta keskittyen vain yleensä melko luonnontilaisiksi määriteltyjen
luontoarvojen suojelemiseen (”luonnon konservointi”), kun tarve olisi

konservoinnin lisäksi nk. dynaamiseen suojeluun, jossa otetaan huomioon
ekologiset prosessit. Tämä näkyy sertifikaatin sisällössä. Sertifikaatin
kriteereiksi tulisi asettaa myös tavoitteet metsäisten uhanalaisten lajien ja
luontotyyppien sekä vesien tilan paranemisesta, ei vain heikentymisen
estämisestä (jota ei tosiasiassa vaadita) sekä vaadittavista lievennys- ja
kompensaatiotoimista.
Yksityishenkilö

Metsänomistaja

Luonnontieteellinen
keskusmuseo, Helsingin
yliopisto

Standardiin on lisätty kriteerejä. Osa niistä vaikuttaa vielä raakileelta ,esim.
kriteeri 34 . Kaiken kaikkiaan standardin laajentaminen uusilla kritereillä
lisää byrokratiaa muutenkin raskaaseen prosessiin.
Muutaman kriteerin yhdistäminen muihin kriteereihin vaikuttaa järkevältä,
kuten on tehty kriteereissä 18 ja 29.
Kriteeristössä ei näy metsän taloudellinen puoli. Vain alkusanoissa on sana
talous. Kriteerien pääasiallinen tavoite on kustannusten lisääminen, ei
tasapuolisesti tulonmuodostuksen huomioiminen muiden painopisteiden
rinnalla.
Painotus on kokonaan ympäristöasioissa ja luontoarvoissa, vain parin rivin
verran metsässä työskentelevien huomioimisessa
Tutkimusten perusteella PEFC kriteerein hoidettu metsätalous ei ole
ekologisesti kestävää ja ekologinen tutkimustieto on sivuutettu hyvin pitkälti
päivitysprosessissa. Tämä perustuu siihen, että monimuotoisuuden
huomiointi on metsätaloudessa heikentynyt 2010-luvulla entisestään ja
PEFC:n perusteella laaditut suojavyöhykkeet eivät riitä turvaamaan
vesistöjen tilaa. Tästä huolimatta kriteeristöä ollaan päivityksessä silti
paikoin edelleen heikentämässä niin ekologisen kuin sosiaalisen kestävyyden
osalta. Nykyisen luonnoksen standardi ei turvaa luontoarvoja vaan johtaa
mm. lahopuusta, palaneesta puusta ja vanhoista metsistä riippuvaisten
lajien sekä uhanalaisten luontotyyppien vähenemiseen.
Nykyisin on saatavissa paljon avointa aineistoa luontotiedoista ja tämän
parempi hyödyntäminen kriteereissä ja luontoarvojen huomioimisessa on
nykypäivää. Tämä kuitenkin puuttuu tyysti luonnoksesta. Kriteeristöstä
puuttuu myös kokonaan hakkuiden tekeminen lintujen kiihkeimpään
pesimäaikaa, joka tulisi olla sertifikaatin vastaista.

METO

Lajien ja luontotyyppien huomioimisessa tulisi määritellä kriteereissä
selkeämmin miten leveät suojavyöhykeet luontoarvojen turvaamiseksi ja
suojavyöhyke määritelmä tulee perustua tutkimustietoon. Esimerkiksi liitooravalla suositukset ovat riittämättömät:
https://www.luomus.fi/fi/uutinen/metsatalouden-suosituksetepaonnistuvat-liito-oravan-suojelussa
Metsänomistajan kannalta talousnäkökulma ja omaisuuden suoja hukkuu
lähes täysin.

Varsinais-Suomen ELYkeskus / rannikon
kalatalouspalvelut

Yksityishenkilö

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kalatalousviranomainen katsoo, ettei esitetyn PEFC-kriteeristön
noudattamisella voida täysin turvata standardin piirissä olevilla
metsätalousalueilla sijaitsevien tai niiden valumavesien purkureitillä
sijaitsevien vesimuodostumien kalataloudellisia arvoja. Jotta PEFC-standardi
voitaisiin odottaa takaavan metsätalouden ekologisen kestävyyden
vaikutusalueen kalataloudellisten arvojen kannalta, tulisi standardin piirissä
olevissa metsissä harjoitetussa metsätaloudessa kiinnittää enemmän
huomiota vesistökuormituksen ja valumien äärevöitymisen ehkäisyyn.
Metsätalouden toimenpiteet, varsinkin ojitukset ja avohakkuut, saattavat
aiheuttaa merkittävää kalataloudellista haittaa varsinkin pienissä
latvavesissä, mikäli vesiensuojeluun ei kiinnitetä riittävissä määrin huomiota.
Metsätalousalueilla harjoitettu maankuivatus aiheuttaa virtaamien
haitallista äärevöitymistä varsinkin kalataloudellisesti herkissä latvavesissä,
mutta se saattaa osaltaan voimistaa myös alapuolisten vesistönosien
tulvanvaaraa, mikä voi edelleen johtaa kalataloudelle haitallisiin
tulvasuojelutöihin. Virtaaman äärevöitymistä ehkäisevään valumavesien
pidättämiseen ei ole kiinnitetty juuri huomiota esityksessä. Etenkin
kalataloudellisesti arvokkaiden vesimuodostumien läheisyydessä ja niiden
valuma-alueilla tulisi edistää jatkuvaa kasvatusta sekä välttää
maanmuokkausta ja ojitusta. Jatkuvan kasvatuksen puuttuminen PEFCkriteeristöstä heikentää merkittävästi edellytyksiä turvata kalataloudelliset
arvot standardin piirissä olevilla metsätalousalueilla.
Mielestäni olisi syytä lisätä metsänkäsittelytavoista uusi kriteeri esimerkiksi
nykyisen kriteerien 5 ja sekä 6 väliin:
Uuden kriteerin nimi: Metsien käsittelytapoja monipuolistetaan
Kriteeri. Pääte- (uudistus-)hakkuiden ja siemenpuuhakkuiden ohella
edistetään eri-ikäisrakenteisia hakkuita etenkin metsissä, joissa on säilynyt
erirakenteisuus ja erilajisuus. Näissä eri-ikäisrakenteisuushakkuut ovat
pääkäsittelymuoto
Indikaattorit (mittarit):
Eri-ikäisrakenteeseen tähtääviä tai sitä säilyttävien hakkuiden määrä
nostetaan asteittain, niin että vuonna 2025 niiden määrä vastaa 15 %:ia
pääte- ja siemenpuuhakkuiden yhteismäärästä laskettuna käsiteltyinä
hehtaareina/vuosi.

Yksityishenkilö

Metsistä, joissa on säilynyt erirakenteisuus ja erilajisuus, hakkuista 60 %
tehdään eri-ikäishakkuina
Pääosin kriteerit ovat minusta ok. Parissa kriteerissä on minusta
huomautettavaa:

Kommentit kriteerien mitattavuudesta
Yksityishenkilö

Yksityishenkilö

mhy Uusimaa

Yksityishenkilö

Hämeen ELY-keskus

Jos mukana on satojatuhansia metsänomistajia sekä jokaisessa auditoinnissa
ja tarkastuksessa kymmeniä metsänomistajia ja toimijoita, niin
nollatoleranssi tuntuu joskus melko kohtuuttomalta vaatimukselta. Kun
toimitaan luonnossa ja kaikki kohteet ovat yksilöitä, niin yksittäinen huono
havainto ei saisi aiheuttaa heti kovin valtavia sanktioita. Käsittelyalue tai
kuviotarkastelussa maastossa 90% hyväksyttävyysraja on hyvä ja
välttämätön. Tätä samaa 90% (95%) sääntöä tulisi soveltaa muuhunkin
tarkasteluun ja kriteereihin (paitsi lakirikkomuksiin).
Kyllä esimerkiksi vesistöjen kokoa arvoidessa esimerkiksi puro vai joki? Mikä
on hete, noro jne. Voidaanko edellisissä hakkuissa jätettyä suojakaistoja
hakata tulevissa hakkuissa purojen varsilta? Miten suojakaistat säästyvät
kotitarve hakkuilta?
Suojakaistat ovat kriteriatössä liian kapeat ja poiminta hakkuita rajattuja
tiukemmin.
Mielestäni riittäviä.
Ehdotetut suojakaistat ovat käytännön tekemisen kannalta hyvät,
toteutunee vaadittua paremmin näin ilmoitettuna.
En kannata numeerisia raja-arvoja.
Luonnonsuojelu- sekä esim. pohjavesialueiden tilan rajalle säädetty suojaalueen raja saisi olla käytännössä tilan rajalla, eikä siten rajoittaisi
naapuritilojen metsätalouden harjoittamista. Suojakaista voi ulottua jopa
30-40 metriä naapurin puolelle. Se voi vaikuttaa esim. uudistushakkuisiin,
viljelytoimenpiteisiin tai metsätien rakentamiseen.
Koska kriteerissä 1. määritellään esimerkiksi ympäristölainsäädäntörikkeiksi
ainoastaan tapaukset, joista on oikeuden tekemä ratkaisu, tulisi
lainsäädännön noudattaminen varmistaa sisällyttämällä vaatimukset muihin
kriteereihin. Kriteereiden indikaattorit ja määritelmät on usean luonto- ja
vesistökriteerin osalta muotoiltu niin, että auditointi on vaikeaa tai
mahdotonta, eivätkä vaatimukset ole riittävän yksiselitteisiä. Kriteereissä ei
ole asetettu määrällisiä, auditoitavia indikaattoreita (mm. kriteerit: 10, 11,
17). Avointa dataa olevien valmiiden aineistojen käyttöä esim.
suojavyöhykkeiden tai ojitusten tarpeen tunnistamiseksi ei ole
metsätoimijoiden osalta pidetty tarpeellisena.
Kriteeriä 17 tulee ehdottomasti tarkentaa siten että suojavyöhykkeen osalta
käytetään olemassa olevia paikkatietoaineistoja puustoisen
suojavyöhyketarpeen määrittelyyn. Nykyinen muotoilu ei vastaa tehtyä
selvitystä ja se mahdollistaa melko leveilläkin purovesistöillä puiden
kaatamisen. Tarvetta korostaa se, että edellisessä kuulemisessa useat
toimijat kertoivat nykykäytännön olevan, että puroluokan vesistöistä
vesistöiksi määritetään vain luonnontilaiset tai sen kaltaiset vesistöt.
Määritys perustuu siis metsätaloustoimijan paikan päällä tekemään arvioon
vesistön koosta ja luonnontilasta, eikä olemassa olevia aineistoja
hyödynnetä. ELY-keskus esittää kriteerin muutosehdotukset tarkemmin ko.
kriteerin kohdalla.
Kriteeri 10: Puustoltaan vanhojen metsien kriteerissä tarkastellaan
vallitsevan puuston osalta Etelä-Suomessa 160 vuotta vanhaa ja PohjoisSuomessa 200 vuotta vanhaa metsää. Puuston iän tarkka määrittäminen
ilman ikäkairausta on haastavaa. Paikkatietoaineistosta ei ELY-keskuksen
käsityksen mukaan ole saatavilla tietoa yli 160-vuotiaasta puustosta, tai
ainakaan sitä ei ole luovutettu pyydettäessä. Samoin puuston

OTSO Metsäpalvelut Oy
Koneyrittäjät ry

Metsähallitus
Metsätalous Oy
Lapin ELY-keskus

käsittelyvaatimusta, jossa hakkuita ei saa olla suoritettu 60 vuoteen, ei ole
mahdollista selvittää olemassa olevasta paikkatietoaineistosta. Lisäksi mm.
kohtaa ”biologista monimuotoisuutta luonnehtivilla tärkeimmillä
ominaispiirteillä sekä selvästi maastossa havaittavilla ja tunnistettavissa
olevilla sekä ympäristöstään selvästi erottuvilla kohteilla” voitaisiin
yksinkertaistaa.
Kriteeri 11: Kriteerin mukaisen avosuon reunaa ei ole määritetty. Mikäli
käytetään PEFC-metsäsertifioinnin vaikutusten arvioinnissa käytettyä
määritelmää, tulee tämä avata myös standardin määritelmiin.
Esitetyt muutokset selkeyttävät kriteerien indikaattoreita sekä määritelmiä
ja siten niiden noudattamista.
Koneyrittäjien mielestä luonnoksen vaatimukset ovat pääosin riittävän
yksiselitteisiä käytännön toteutuksen ja auditoinnin kannalta.
Nähdäksemme jotkin kriteerit kaipaavat vielä tarkennuksia. Nämä kohdat
tuomme esille kriteerikohtaisissa kommenteissa.
Kriteereissä on tarpeen esittää numeerisia raja-arvoja, jos ne selkeyttävät ja
helpottavat käytännön toteutusta. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että
joissakin kriteereissä on syytä jättää liikkumavaraa toteutukseen, koska
olosuhteet voivat todellisuudessa vaihdella huomattavasti.
Yksiselitteisyys on parantunut tarkistustyön aikana. Numeeriset raja-arvot
ovat toisinaan tarpeen. Tarkemmat kommentit tarvittaessa kyseisten
kriteerien kohdalla
Nyt kommentoitavana olevan PEFC-sertifikaatin kriteereissä on paljon
ilmauksia ja kirjauksia, jotka ovat epämäärisiä, hyvin subjektiivisia ja tulkinta
riippuu suunnittelevien ja toteuttavien henkilöiden koulutuksesta ja
luontoharrastuneisuudesta. Epämäärisiä kirjauksia tulisi täsmentää, korjata
ja osin poistaa, että metsäluonnossa kriteerin tavoitteet saavutetaan ja
turhilta valitusprosesseilta vältytään (ks. kriteerit alla).
Kriteereissä on syytä olla numeerisia raja-arvoja, mutta niiden tulisi koskea
minimimittoja. Kriteereissä pitäisi painottaa sitä, että kyseessä on
minimimitta ja suotavaa olisi jättää pidempien tai paksumpien mittojen
mukaisia kohteita ja tässäkin voisi olla suositus numeerisena arvona.
Muutoin numeerisesta minimistä tulee standardi, joka ei tue sertifikaatin
tavoitteita.

Ks. Kriteeri 17:sta kommentit.
Pohjois-Suomen
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä muutostarpeita ei ole.
Yhteismetsien yhdistys ry
Yksityishenkilö
Eivät ole kaikilta osin. Esim. Kriteeri 10, kohta d. Loppuun on ehdotuksessa
lisätty "sekä ympäristöstään selvästi erottuvia". Tämä ei ole mitenkään
mitattava, vaan päinvastoin tämän lauseen perusteella voisi aina väittää että
kohde ei ollut selvästi erottuva.
Uudenmaan ELY-keskus
Koska kriteerissä 1. määritellään esimerkiksi ympäristölainsäädäntörikkeiksi
ainoastaan tapaukset, joista on oikeuden tekemä ratkaisu, tulisi
lainsäädännön noudattaminen varmistaa sisällyttämällä vaatimukset muihin
kriteereihin. Kriteereiden indikaattorit ja määritelmät on usean luonto- ja
vesistökriteerin osalta muotoiltu niin, että auditointi on vaikeaa tai
mahdotonta eivätkä vaatimukset ole riittävän yksiselitteisiä. Kriteereissä ei
ole asetettu määrällisiä, auditoitavia indikaattoreita (mm. kriteerit: 10, 11,

17). Avointa dataa olevien valmiiden aineistojen käyttöä esim.
suojavyöhykkeiden tai ojitusten tarpeen tunnistamiseksi ei ole
metsätoimijoiden osalta pidetty tarpeellisena.
Kriteeriä 17 tulee tarkentaa siten, että suojavyöhykkeen osalta käytetään
olemassa olevia paikkatietoaineistoja puustoisen suojavyöhyketarpeen
määrittelyyn. Nykyinen muotoilu ei vastaa tehtyä selvitystä ja se
mahdollistaa melko leveilläkin purovesistöillä puiden kaatamisen. Tarvetta
korostaa se, että edellisessä kuulemisessa useat toimijat kertoivat
nykykäytännön olevan, että puroluokan vesistöistä vesistöiksi määritetään
vain luonnontilaiset tai sen kaltaiset vesistöt. Määritys perustuu siis
metsätaloustoimijan paikan päällä tekemään arvioon vesistön koosta ja
luonnontilasta, eikä olemassa olevia aineistoja hyödynnetä. ELY-keskus
esittää kriteerin muutosehdotukset tarkemmin ko. kriteerin kohdalla.
Kriteeri 10: Puustoltaan vanhojen metsien kriteerissä tarkastellaan
vallitsevan puuston osalta Etelä-Suomessa 160 vuotta vanhaa ja PohjoisSuomessa 200 vuotta vanhaa metsää. Puuston iän tarkka määrittäminen
ilman ikäkairausta on haastavaa. Paikkatietoaineistosta ei ELY-keskuksen
käsityksen mukaan ole saatavilla tietoa yli 160-vuotiaasta puustosta, tai
ainakaan sitä ei ole luovutettu pyydettäessä. Samoin puuston
käsittelyvaatimusta, jossa hakkuita ei saa olla suoritettu 60 vuoteen, ei ole
mahdollista selvittää olemassa olevasta paikkatietoaineistosta. Lisäksi mm.
kohtaa ”biologista monimuotoisuutta luonnehtivilla tärkeimmillä
ominaispiirteillä sekä selvästi maastossa havaittavilla ja tunnistettavissa
olevilla sekä ympäristöstään selvästi erottuvilla kohteilla” voitaisiin
yksinkertaistaa.
Kriteeri 11: Kriteerin mukaisen avosuon reunaa ei ole määritetty. Mikäli
käytetään PEFC-metsäsertifioinnin vaikutusten arvioinnissa käytettyä
määritelmää, tulee tämä avata myös standardin määritelmiin.
Pirkanmaan ELY-keskus
Koska kriteerissä 1 määritellään esimerkiksi ympäristölainsäädäntörikkeiksi
ainoastaan tapaukset, joista on oikeuden tekemä ratkaisu, tulisi
lainsäädännön noudattaminen varmistaa sisällyttämällä vaatimukset muihin
kriteereihin. Kriteereiden indikaattorit ja määritelmät on usean luonto- ja
vesistökriteerin osalta muotoiltu niin, että auditointi on vaikeaa tai
mahdotonta eivätkä vaatimukset ole riittävän yksiselitteisiä. Kriteereissä ei
ole asetettu määrällisiä, auditoitavia indikaattoreita (mm. kriteerit: 10, 11,
17). Avointa dataa ole-vien valmiiden aineistojen käyttöä esim.
suojavyöhykkeiden tai ojitusten tarpeen tunnistamiseksi ei ole
metsätoimijoiden osalta pidetty tarpeellisena.
Kriteeriä 17 tulee ehdottomasti tarkentaa siten että suojavyöhykkeen osalta
käytetään olemassa olevia paikkatietoaineistoja puustoisen suojavyöhyketarpeen määrittelyyn. Nykyinen muotoilu ei vastaa tehtyä selvitystä ja se
mahdollistaa melko leveilläkin purovesistöillä puiden kaatamisen. Tarvetta
korostaa se, että edellisessä kuulemisessa useat toimijat kertoivat
nykykäytännön olevan, että puroluokan vesistöistä vesistöiksi määritetään
vain luonnontilaiset tai sen kaltaiset vesistöt. Määritys perustuu siis
metsätalous-toimijan paikan päällä tekemään arvioon vesistön koosta ja
luonnontilasta, eikä olemassa olevia aineistoja hyödynnetä.

Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Metsäteollisuus ry

Koska kriteerissä 1. määritellään esimerkiksi ympäristölainsäädäntörikkeiksi
ainoastaan tapaukset, joista on oikeuden tekemä ratkaisu, tulisi
lainsäädännön noudattaminen varmistaa sisällyttämällä vaatimukset muihin
kriteereihin. Kriteereiden indikaattorit ja määritelmät on usean luonto- ja
vesistökriteerin osalta muotoiltu niin, että auditointi on vaikeaa tai
mahdotonta eivätkä vaatimukset ole riittävän yksiselitteisiä. Kriteereissä ei
ole asetettu määrällisiä, auditoitavia indikaattoreita (mm. kriteerit: 10, 11,
17). Avointa dataa olevien valmiiden aineistojen käyttöä esim.
suojavyöhykkeiden tai ojitusten tarpeen tunnistamiseksi ei ole
metsätoimijoiden osalta pidetty tarpeellisena.
Kriteeriä 17 tulee ehdottomasti tarkentaa siten että suojavyöhykkeen osalta
käytetään olemassa olevia paikkatietoaineistoja puustoisen
suojavyöhyketarpeen määrittelyyn. Nykyinen muotoilu ei vastaa tehtyä
selvitystä ja se mahdollistaa melko leveilläkin purovesistöillä puiden
kaatamisen. Tarvetta korostaa se, että edellisessä kuulemisessa useat
toimijat kertoivat nykykäytännön olevan, että puroluokan vesistöistä
vesistöiksi määritetään vain luonnontilaiset tai sen kaltaiset vesistöt.
Määritys perustuu siis metsätaloustoimijan paikan päällä tekemään arvioon
vesistön koosta ja luonnontilasta, eikä olemassa olevia aineistoja
hyödynnetä. ELY-keskus esittää kriteerin muutosehdotukset tarkemmin ko.
kriteerin kohdalla.
Kriteeri 10: Puustoltaan vanhojen metsien kriteerissä tarkastellaan
vallitsevan puuston osalta Etelä-Suomessa 160 vuotta vanhaa ja PohjoisSuomessa 200 vuotta vanhaa metsää. Puuston iän tarkka määrittäminen
ilman ikäkairausta on haastavaa. Paikkatietoaineistosta ei ELY-keskuksen
käsityksen mukaan ole saatavilla tietoa yli 160-vuotiaasta puustosta, tai
ainakaan sitä ei ole luovutettu pyydettäessä. Samoin puuston
käsittelyvaatimusta, jossa hakkuita ei saa olla suoritettu 60 vuoteen, ei ole
mahdollista selvittää olemassa olevasta paikkatietoaineistosta. Lisäksi mm.
kohtaa ”biologista monimuotoisuutta luonnehtivilla tärkeimmillä
ominaispiirteillä sekä selvästi maastossa havaittavilla ja tunnistettavissa
olevilla sekä ympäristöstään selvästi erottuvilla kohteilla” voitaisiin
yksinkertaistaa.
Kriteeri 11: Kriteerin mukaisen avosuon reunaa ei ole määritetty. Mikäli
käytetään PEFC-metsäsertifioinnin vaikutusten arvioinnissa käytettyä
määritelmää, tulee tämä avata myös standardin määritelmiin.
Numeeriset raja-arvot ovat monilta osin tarpeellisia helpottamaan
standardin käytännön toteuttamista ja auditointia. Standardiluonnoksessa
on pääosin riittävällä tavalla asetettu numeerisia raja-arvoja. Ainoastaan
kriteerin 17 kohdalla on tarpeen määrittää ojamaisille puroille aiemmin
standardiluonnokseen sisältynyt 5 metrin suojakaistapoikkeus. Sen sijaan
numeerista raja-arvoa ei tarvita uoman leveydelle, vaan vaatimus koskisi
kaikkia muuttuneita puroja.

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Koska kriteerissä 1. määritellään esimerkiksi ympäristölainsäädäntörikkeiksi
ainoastaan tapaukset, joista on oikeuden tekemä ratkaisu, tulisi
lainsäädännön noudattaminen varmistaa sisällyttämällä vaatimukset muihin
kriteereihin.
Kriteereiden indikaattorit ja määritelmät on usean luonto- ja vesistökriteerin
osalta muotoiltu niin, että auditointi on vaikeaa tai mahdotonta eivätkä
vaatimukset ole riittävän yksiselitteisiä. Kriteereissä ei ole asetettu
määrällisiä, auditoitavia indikaattoreita (mm. kriteerit: 10, 11, 17). Avointa
dataa olevien valmiiden aineistojen käyttöä esim. suojavyöhykkeiden tai
ojitusten tarpeen tunnistamiseksi ei ole metsätoimijoiden osalta pidetty
tarpeellisena.
Kriteeriä 17 tulee ehdottomasti tarkentaa siten että suojavyöhykkeen osalta
käytetään olemassa olevia paikkatietoaineistoja puustoisen
suojavyöhyketarpeen määrittelyyn. Nykyinen muotoilu ei vastaa tehtyä
selvitystä ja se mahdollistaa melko leveilläkin purovesistöillä puiden
kaatamisen. Tarvetta korostaa se, että edellisessä kuulemisessa useat
toimijat kertoivat nykykäytännön olevan, että puroluokan vesistöistä
vesistöiksi määritetään vain luonnontilaiset tai sen kaltaiset vesistöt.
Määritys perustuu siis metsätaloustoimijan paikan päällä tekemään arvioon
vesistön koosta ja luonnontilasta, eikä olemassa olevia aineistoja
hyödynnetä. ELY-keskus esittää kriteerin muutosehdotukset tarkemmin ko.
kriteerin kohdalla.
Kriteeri 10: Puustoltaan vanhojen metsien kriteerissä tarkastellaan
vallitsevan puuston osalta Etelä-Suomessa 160 vuotta vanhaa ja PohjoisSuomessa 200 vuotta vanhaa metsää. Puuston iän tarkka määrittäminen
ilman ikäkairausta on haastavaa. Paikkatietoaineistosta ei ELY-keskuksen
käsityksen mukaan ole saatavilla tietoa yli 160-vuotiaasta puustosta, tai
ainakaan sitä ei ole luovutettu pyydettäessä. Samoin puuston
käsittelyvaatimusta, jossa hakkuita ei saa olla suoritettu 60 vuoteen, ei ole
mahdollista selvittää olemassa olevasta paikkatietoaineistosta. Lisäksi mm.
kohtaa ”biologista monimuotoisuutta luonnehtivilla tärkeimmillä
ominaispiirteillä sekä selvästi maastossa havaittavilla ja tunnistettavissa
olevilla sekä ympäristöstään selvästi erottuvilla kohteilla” voitaisiin
yksinkertaistaa.
Kriteeri 11: Kriteerin mukaisen avosuon reunaa ei ole määritetty. Mikäli
käytetään PEFC-metsäsertifioinnin vaikutusten arvioinnissa käytettyä
määritelmää, tulee tämä avata myös standardin määritelmiin.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Yksityishenkilö

METO

Ympäristösertifikaatin pitäisi antaa puun ostajalle tae siitä, että metsiä on
käsitelty kestävästi ja selvästi lain tasoa paremmin; nyt kriteerien tulkinta on
sellainen, ettei selkeää kuvaa lainsäädännön vaatimusten noudattamisesta
saada, tämän on myös auditoija todennut. Osa kriteereistä ei edelleenkään
täytä lainsäädännön vaatimuksia erityisesti vesistöjen ja pienvesien ja osin
luonnonsuojelulainkaan osalta. Sertifikaatti sallii jopa sen, että merkittävä
osa puustosta voi olla peräisin sertifioimattomista metsistä, jolloin taso voi
olla vielä alhaisempi.
Koska kriteerissä 1. määritellään esimerkiksi ympäristölainsäädäntörikkeiksi
ainoastaan tapaukset, joista on oikeuden tekemä ratkaisu, tulisi
lainsäädännön noudattaminen varmistaa sisällyttämällä vaatimukset muihin
kriteereihin. Kriteereiden indikaattorit ja määritelmät on usean luonto- ja
vesistökriteerin osalta muotoiltu niin, että auditointi on vaikeaa tai
mahdotonta eivätkä vaatimukset ole riittävän yksiselitteisiä. Kriteereissä ei
ole asetettu määrällisiä, auditoitavia indikaattoreita (mm. kriteerit: 10, 11,
17). Avointa dataa olevien valmiiden aineistojen käyttöä esim.
suojavyöhykkeiden tai ojitusten tarpeen tunnistamiseksi ei ole
metsätoimijoiden osalta pidetty tarpeellisena.
Kriteeriä 17 tulee ehdottomasti tarkentaa siten että suojavyöhykkeen osalta
käytetään olemassa olevia paikkatietoaineistoja puustoisen
suojavyöhyketarpeen määrittelyyn. Nykyinen muotoilu ei vastaa tehtyä
selvitystä ja se mahdollistaa melko leveilläkin purovesistöillä puiden
kaatamisen. Tarvetta korostaa se, että edellisessä kuulemisessa useat
toimijat kertoivat nykykäytännön olevan, että puroluokan vesistöistä
vesistöiksi määritetään vain luonnontilaiset tai sen kaltaiset vesistöt.
Määritys perustuu siis metsätaloustoimijan paikan päällä tekemään arvioon
vesistön koosta ja luonnontilasta, eikä olemassa olevia aineistoja
hyödynnetä. ELY-keskus esittää kriteerin muutosehdotukset tarkemmin ko.
kriteerin kohdalla.
Useassa kriteerissä on esitetty selkeää kiristystä aiempaan nähden.
Taloudelliset menetykset kasvavat kohdekohtaisten vaatimusten kiristyessä,
myös metsänomistajakohtaisesti, joillekin huomattavastikin. Tätä ei
valitettavasti huomioida kriteereissä.
Suojakaistojen osalta kriteerin toteutumista on mahdoton arvioida, ellei ole
selkeät kriteerit. Suojakaistakäytännön näkökulmasta en näe leventämiselle
tarvetta.
Yksityisiä metsänomistajia ajatellen standardit ovat edelleen vaikeita
ymmärtää ja soveltaa.
Suojakaistojen suhteen vaade: kaikkialla vähintään 5 metriä on liian
yksiviivainen, v 2014 kriteeri on riittävä

Kriteeriluonnos 1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
Hämeen ELY-keskus

Koneyrittäjät ry

Metsähallitus
Metsätalous Oy

Kriteeri 1 on periaatteellisesti tärkeä kriteeri, joka tulisi säilyttää. Sen
merkitys jää kuitenkin näennäiseksi. Kriteerin olemassaololla on toistuvasti
perusteltu sitä, että lakia noudatetaan PEFC-sertifioidussa metsässä.
Kuitenkin lainvastaisia toimia tulee toistuvasti ilmi. Mikäli tutkintapyyntöjä
laitetaan vireille, ei tapauksia yleensä tutkita ja niiden käsittelyajat ovat
pitkiä.
Kun mahdollisia PEFC-rikkeitä vuosittain kartoitetaan, on pyydetty
havaintoja vain edellisenä vuonna toteutuneista rikkeistä, joita harvoin on
edes ehditty havaita keväällä. ELY-keskuksille tulee kuitenkin jatkuvasti ilmi
tapauksia, joissa on rikottu vesi- tai muuta ympäristölainsäädäntöä PEFCsertifioiduissa metsissä. Kun asia on viety alueellisen PEFCsertifiointitoimikunnan käsittelyyn, ei rikkeitä ole todettu, koska
valituskelpoista päätöstä ei ole. Myös auditoijat ovat kuulemisessa tuoneet
esille, ettei kriteeri anna todellista kuvaa lainsäädännön noudattamisen
tasosta.
Uudistustyön edetessä on tuotu esille, ettei sertifikaatti ole hallinnon väline
lainsäädännön toteuttamiseen. ELY-keskus katsoo, että lainsäädännön
noudattaminen tulee varmistaa muiden kriteereiden riittävän tarkkojen
määrittelyjen ja indikaattoreiden kautta. Kriteerit tulisi kestävässä
metsänhoidossa muotoilla niin yksiselitteisiksi, että niitä toteutettaessa
myös lakitason vaatimukset täyttyisivät, eikä metsänomistaja joutuisi
sertifioinnin mukaisesta toiminnasta oikeusistuimen eteen. Näin ei nyt
kuultavana olevassa luonnoksessa ole. Esimerkiksi kriteerissä 10 tehtyjen
lakisääteisten rikkeiden osalta PEFC:ssä otetaan huomioon vain ne, joista on
olemassa oleva tuomioistuimen päätös, vaikka selkeissä tapauksissa olisi
helppo asettaa näistä yksiselitteiset suorat indikaattorit. Aidosti kestävään
metsänhoidon standardiin tulee lisäksi asettaa lainsäädäntöä selkeästi
tiukempia vaatimuksia myös ekologian osalta.
Esitämme kriteerikohdan muotoiltavan: "Metsien hoidossa ja käytössä SEKÄ
METSÄTYÖSSÄ noudatetaan voimassa olevaa metsä-, ympäristö- ja
työlainsäädäntöä sekä niihin liittyviä Suomen ratifioimia kansainvälisiä
sopimuksia."
Hyvä - ei kommentteja.

Lapin ELY-keskus

Outo on tällainen kriteeri, joka käytännössä edellyttää vain Suomen lakien
noudattamista ja määritelmänä on, että asia on edennyt tuomioistuimeen
tai viranomainen on tehnyt valituskelpoisen päätöksen. Lapin ELY-keskus
yrittää viimeiseen asti ohjata, sovitella ja saada korjaavia toimenpiteitä yms.
pienissä rikkomuksissa, niin, ettei asiassa tarvitsisi edetä tutkintapyyntöön
asti. Oikeusistuimilla ja poliisilla ylenpalttisesti töitä muutoinkin.

Huomattavaa lisäarvoa tälle kriteerille saataisiin painottamalla kansainvälisiä
sopimuksia. Ko. kriteerin otsikossakin todetaan, että noudatetaan Suomen
ratifioimia kansainvälisiä sopimuksia. Suomi on valtiona sitoutunut
monimuotoisuuden vähenemisen estämiseen sekä pinta- ja pohjavesien
hyvän tilan saavuttamiseen ja säilyttämiseen. Lainsäädäntöön ei ole
sisällytetty kansainvälisiin sopimuksiin liittyen selkeitä toimenpiteitä, joten
edellä mainittujen sopimusten noudattaminen pitäisi näkyä tämän kriteerin
(1) indikaattorissa ja/tai tässä tulisi viitata niihin kriteereihin, jossa tämän
kriteerin (1) otsikossa esitetty Suomen ratifioimien kansainvälisten
sopimusten noudattaminen näkyy.
Pohjois-Suomen
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja siinä
Yhteismetsien yhdistys ry ei ole muutostarpeita.
Uudenmaan ELY-keskus
Kriteeri 1 on periaatteellisesti tärkeä kriteeri, joka tulisi säilyttää. Sen
merkitys jää kuitenkin näennäiseksi. Kriteerin olemassaololla on toistuvasti
perusteltu sitä, että lakia noudatetaan PEFC-sertifioidussa metsässä.
Kuitenkin lainvastaisia toimia tulee toistuvasti ilmi. Mikäli tutkintapyyntöjä
laitetaan vireille, ei tapauksia yleensä tutkita ja niiden käsittelyajat ovat
pitkiä.
Kun mahdollisia PEFC-rikkeitä vuosittain kartoitetaan, on pyydetty
havaintoja vain edellisenä vuonna toteutuneista rikkeistä, joita harvoin on
edes ehditty havaita keväällä. ELY-keskuksille tulee kuitenkin jatkuvasti ilmi
tapauksia, joissa on rikottu vesi- tai muuta ympäristölainsäädäntöä PEFCsertifioiduissa metsissä. Kun asia on viety alueellisen PEFCsertifiointitoimikunnan käsittelyyn, ei rikkeitä ole todettu, koska
valituskelpoista päätöstä ei ole. Myös auditoijat ovat kuulemisessa tuoneet
esille, ettei kriteeri anna todellista kuvaa lainsäädännön noudattamisen
tasosta.
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että lainsäädännön noudattaminen tulee
varmistaa muiden kriteereiden riittävän tarkkojen määrittelyjen ja
indikaattoreiden kautta. Kriteerit tulisi kestävässä metsänhoidossa muotoilla
niin yksiselitteisiksi, että niitä toteutettaessa myös lakitason vaatimukset
täyttyisivät, eikä metsänomistaja joutuisi sertifioinnin mukaisesta
toiminnasta oikeusistuimen eteen. Näin ei nyt kuultavana olevassa
luonnoksessa ole. Esimerkiksi kriteerissä 10 tehtyjen lakisääteisten rikkeiden
osalta PEFC:ssä otetaan huomioon vain ne, joista on olemassa oleva
tuomioistuimen päätös, vaikka selkeissä tapauksissa olisi helppo asettaa
näistä yksiselitteiset suorat indikaattorit. Aidosti kestävään metsänhoidon
standardiin tulee lisäksi asettaa lainsäädäntöä selkeästi tiukempia
vaatimuksia myös ekologian osalta.

Pirkanmaan ELY-keskus

Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Kun mahdollisia PEFC-rikkeitä vuosittain kartoitetaan, on ELY-keskukselta
pyydetyissä lausunnoissa pyydetty havaintoja vain edellisenä vuonna
toteutuneista rikkeistä. Auditoijilta saadun tiedon mukaan lausuntoon on
voinut lisäksi kirjata myös aiempien vuosien rikkeitä, jotka eivät olleet vielä
tulleet viranomaisen tietoon edellistä lausuntoa annettaessa. Epäselväksi on
jää-nyt, onko näillä lausunnoissa esille tulleilla aiempien vuosien rikkeillä
ollut vaikutusta enää jälkeen päin. Mikäli nämä rikkeet ovat jääneet
huomioimatta, jää epäselväksi, antaako kriteeri todellisen kuvan
lainsäädännön noudattamisen tasosta.
Uudistustyön edetessä on tuotu esille, ettei sertifikaatti ole hallinnon väline
lainsäädännön toteuttamiseen. ELY-keskus katsoo, että lainsäädännön
noudattaminen tulee varmistaa muiden kriteereiden riittävän tarkkojen
määrittelyjen ja indikaattoreiden kautta. Kriteerit tulisi kestävässä
metsänhoidossa muotoilla niin yksiselitteisiksi, että niitä toteutettaessa
myös lakitason vaatimukset täyttyisivät.
Kriteeri 1 on periaatteellisesti tärkeä kriteeri, joka tulisi säilyttää. Sen
merkitys jää kuitenkin näennäiseksi. Kriteerin olemassaololla on toistuvasti
perusteltu sitä, että lakia noudatetaan PEFC-sertifioidussa metsässä.
Kuitenkin lainvastaisia toimia tulee toistuvasti ilmi. Mikäli tutkintapyyntöjä
laitetaan vireille, ei tapauksia yleensä tutkita ja niiden käsittelyajat ovat
pitkiä.
Kun mahdollisia PEFC-rikkeitä vuosittain kartoitetaan, on pyydetty
havaintoja vain edellisenä vuonna toteutuneista rikkeistä, joita harvoin on
edes ehditty havaita keväällä. ELY-keskuksille tulee kuitenkin jatkuvasti ilmi
tapauksia, joissa on rikottu vesi- tai muuta ympäristölainsäädäntöä PEFCsertifioiduissa metsissä. Kun asia on viety alueellisen PEFCsertifiointitoimikunnan käsittelyyn, ei rikkeitä ole todettu, koska
valituskelpoista päätöstä ei ole. Myös auditoijat ovat kuulemisessa tuoneet
esille, ettei kriteeri anna todellista kuvaa lainsäädännön noudattamisen
tasosta. Kriteerejä tulee muuttaa siten, että selkeät
lainsäädäntörikkomukset tunnistetaan ja otetaan huomioon PEFCsertifioinnissa.
Uudistustyön edetessä on tuotu esille, ettei sertifikaatti ole hallinnon väline
lainsäädännön toteuttamiseen. ELY-keskus katsoo, että lainsäädännön
noudattaminen tulee varmistaa muiden kriteereiden riittävän tarkkojen
määrittelyjen ja indikaattoreiden kautta. Kriteerit tulisi kestävässä
metsänhoidossa muotoilla niin yksiselitteisiksi, että niitä toteutettaessa
myös lakitason vaatimukset täyttyisivät, eikä metsänomistaja joutuisi
sertifioinnin mukaisesta toiminnasta oikeusistuimen eteen. Näin ei nyt
kuultavana olevassa luonnoksessa ole. Esimerkiksi kriteerissä 10 tehtyjen
lakisääteisten rikkeiden osalta PEFC-kriteerissä otetaan huomioon vain ne,
joista on olemassa oleva tuomioistuimen päätös, vaikka selkeissä
tapauksissa olisi helppo asettaa näistä yksiselitteiset suorat indikaattorit.
Aidosti kestävään metsänhoidon standardiin tulee lisäksi asettaa
lainsäädäntöä selkeästi tiukempia vaatimuksia myös ekologian osalta.
Kriteeri 1 on periaatteellisesti tärkeä kriteeri, joka tulisi säilyttää. Sen
merkitys jää kuitenkin näennäiseksi. Kriteerin olemassaololla on toistuvasti
perusteltu sitä, että lakia noudatetaan PEFC-sertifioidussa metsässä.
Kuitenkin lainvastaisia toimia tulee toistuvasti ilmi. Mikäli tutkintapyyntöjä
laitetaan vireille, ei tapauksia yleensä tutkita ja niiden käsittelyajat ovat

pitkiä.
Kun mahdollisia PEFC-rikkeitä vuosittain kartoitetaan, on pyydetty
havaintoja vain edellisenä vuonna toteutuneista rikkeistä, joita harvoin on
edes ehditty havaita keväällä. ELY-keskuksille tulee kuitenkin jatkuvasti ilmi
tapauksia, joissa on rikottu vesi- tai muuta ympäristölainsäädäntöä PEFCsertifioiduissa metsissä. Kun asia on viety alueellisen PEFCsertifiointitoimikunnan käsittelyyn, ei rikkeitä ole todettu, koska
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esille, ettei kriteeri anna todellista kuvaa lainsäädännön noudattamisen
tasosta.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Uudistustyön edetessä on tuotu esille, ettei sertifikaatti ole hallinnon väline
lainsäädännön toteuttamiseen. ELY-keskus katsoo, että lainsäädännön
noudattaminen tulee varmistaa muiden kriteereiden riittävän tarkkojen
määrittelyjen ja indikaattoreiden kautta. Kriteerit tulisi kestävässä
metsänhoidossa muotoilla niin yksiselitteisiksi, että niitä toteutettaessa
myös lakitason vaatimukset täyttyisivät, eikä metsänomistaja joutuisi
sertifioinnin mukaisesta toiminnasta oikeusistuimen eteen. Näin ei nyt
kuultavana olevassa luonnoksessa ole. Esimerkiksi kriteerissä 10 tehtyjen
lakisääteisten rikkeiden osalta PEFC:ssä otetaan huomioon vain ne, joista on
olemassa oleva tuomioistuimen päätös, vaikka selkeissä tapauksissa olisi
helppo asettaa näistä yksiselitteiset suorat indikaattorit. Aidosti kestävään
metsänhoidon standardiin tulee lisäksi asettaa lainsäädäntöä selkeästi
tiukempia vaatimuksia myös ekologian osalta.
Lähtökohtaisesti lain noudattamisen tulisi olla Suomessa itsestään selvää
normaalia toimintaa, eikä sertifikaatissa mainittu kriteeri. Käytännössä
kriteeriä myös rikotaan toistuvasti eikä rikkomuksista ole tosiasiallisesti juuri
seuraamuksia; useimmat rikkeet ovat sellaisia, että niitä ei (voidakaan) viedä
esitutkintaan pienehköinä tai vanhentuneina tai jos viedään, poliisi ei
käynnistä esitutkintaa tai asia ei etene syyteharkintaan. Usein rikkomukset
tulevat esiin vuosien viipeellä, mutta sertifiointi ottaa huomioon vain
edellisen vuoden rikkeet. Olemassa olevan lainsäädännön noudattamisessa
on kuitenkin puutteita, jotka esim. auditoija voisi todeta annetun
dokumentaation perusteella varsin luotettavasti. Lakirikkeiden
tarkasteluaikaa ei tulisi rajoittaa tai sen tulisi olla vähintään 5 vuotta.
Esimerkiksi uhanalaisten lajien suojelun kannalta merkittävä on
luonnonsuojelulain rauhoitettuja lajeja (pl. ns. direktiivilajit) koskeva 48 §:,
joka on poikkeamissäännös rauhoituksesta: rauhoitus ei estä alueen
käyttämistä maa- ja metsätalouteen tai rakennustoimintaan eikä
rakennuksen tai laitteen tarkoituksenmukaista käyttämistä. Tällöin on
kuitenkin vältettävä vahingoittamasta tai häiritsemästä rauhoitettuja eläimiä
ja kasveja, jos se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia.
Käytännössä kriteeriä rikotaan, käyttöilmoituksissa ei pääsääntöisesti ole
lajien esiintymistä otettu huomioon tai selvitetty, että lajien huomioon
ottamisesta aiheutuisi merkittäviä lisäkustannuksia. Lajiturva-hankkeen ja
tietojärjestelmien ja niiden sisältöjen kehittymisen myötä uhanalaisten lajien
huomioon ottaminen on jatkossa entistä paremmin mahdollista.
Natura-tarveharkinnan/-arvioinnin jättämättä tekeminen;
luonnonsuojelulain 65 b §:n mukaan tehtävän ilmoituksen tulee sisältää
tiedot toimenpiteestä, sen toteuttamistavasta ja vaikutuksista alueen
suojelutavoitteisiin. Ely-keskukseen toimitetuissa metsänkäyttöilmoituksissa
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ei pääsääntöisesti ole minkäänlaista arviointia; ei edes riittäviä lähtötietoja
alueen (metsä- ja suo)luontotyypeistä tai puustosta. Jopa Natura-alueiden
sisälle voi kohdistua kymmenien hehtaarien uudistushakkuut ilman arviota
hakkuiden vaikutuksista (saati arvioita kumuloituvista vaikutuksista). Tästä
on nyt korkein hallinto-oikeus antanut ennakkoratkaisun ns. Oulujärven
saarten hakkuiden osalta: hakkuita ei ole vapautettu arviointivelvoitteesta.
Lisäksi kaava-alueilla tapahtuvaan metsien käsittelyyn sisältyy ongelmia:
usein ei kaavamääräyksiä noudateta (esim. maisematyölupavaatimus), jopa
kaavojen osoittamalla suojelualueella on tehty hakkuuta kaavan
suojelumääräyksistä piittaamatta. Tässä on havaittu myös toimijoiden
kielteistä asennetta kaavojen sisällön selvittämiseen. Kunnissa taas ei ole
halukkuutta tarttua havaittuihinkaan epäkohtiin; asioiden selvittäminen on
varsin työlästä ja tn. tapauksia ei saataisi tutkittavaksi asti.
Sertifikaattikriteerit antavat siten osin jopa väärää kuvaa lakisääteisistä
vaatimuksista heikentäen näin välillisesti monimuotoisuuden tasoa
entisestään.
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on osallistunut sertifiointiprosessiin
vuosittaisen lausunnon antajana sertifiointitoimikunnalle. Ely on
lausunnoissaan todennut, että lausuntoa ei voida pitää takeena siitä, että
kriteerejä olisi noudatettu, koska systemaattista valvontaa ei ole.
Sertifikaatin rikkomukset eivät näytä johtavan seuraamuksiin, mikä johtuu
mm. siitä, että osassa kriteereitä edellytetään oikeuden päätöstä asiassa.
Ensisijaisesti ely pyrkii ratkaisemaan asiat ohjaamalla ja neuvottelemalla, lain
mukaiset pakkokeinot ja tutkintapyynnöt ovat viimesijainen keino.
Lainsäädäntön rikkomusten seuranta on olemattomat ja tekstistä välittyy
tunne, että lajinsäädännönrikkojia ei haluta juuri saada vastuuseen.

Kriteeri 2: Metsien puusto säilytetään hiilinieluna
Yksityishenkilö

Yksityishenkilö

Hiilinieluasiassa ei oteta lainkaan huomioon, että maaperään sitoutunutta
hiiltä vapautuu voimakkaasti avohakkuussa ja varsinkin, jos maapohjaa
käsitellään voimakkaasti ja viedään kannotkin energiakäyttöön. Tällöin
kestää vuosikymmeniä ennen kuin alue muuttuu oikeasti hiilinieluksi.
Väittämä on yksiselitteinen, eikä ota huomioon, että hiilinielu menee nollille.
Omassa metsässäni olen arvioinut, että nielu nollaantuu n v 2037. Eli sen
jälkeen hakkuut on tehtävä vuosittaisen kasvun suuruisena. Metsäni ei siis
säily hiilinieluna.
Nyt standardiluonnoksessa on lähdetty siitä, että nielua pitää olla. Tilastoja
katsomalla näyttäisi, että Etelä Suomessa on paikoin puuston määrä/ha
sellainen, että nielun nollaantuminen on jo tapahtunut keskimääräisesti.
Sertifioinnissa vaaditaan kuitenkin, että nielua pitää olla. Tällaisella
menettelyllä ollaan Saksan tiellä, eli metsien puusto/ha on iso, mutta
käytännössä metsien elinvoima on kulutettu loppuun. Ja tuloksena on
metsätuhot.
Sertifiointityöryhmän kannattaisikin miettiä, onko hiilinieluteorioissa
valuvika. Miten on mahdollista, että useilla alueilla, missä on suurin
puustomäärä/ha, poistuma uhkaa olla kasvua suurempi?
Tätä asiaa kannattaa pohtia, vaikka kriteerissä 2 asia voidaan hoitaa kuntoon
poistamalla pari sanaa, ”kasvatusvaiheessa olevien”. Eli poistuma voi olla
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isompi kuin kasvu jos metsiä hakataan hyvän metsänhoidon suositusten
mukaan.
Kriteeri 2. Sopivaan kohtaan esitän: Uudistamisen esteet ja uhkat
poistetaan, esim. liika hirvikanta.
(Kuusettuminen, "hyvä hirvikanta", sekä mahdollisimman hyvä ja paraneva
hiilinielu, eivät pitemmän päälle sovi yhteen)
Metsien puusto on hiilinielu vain, kun sen kasvu ylittää poistuman. Kriteerin
tulisi olla selkeästi kunnianhimoisempi ja sen tavoitteena tulisi olla edes
vähäinen hiilinielun kasvattaminen, ei vain se että kestävää puuston kasvun
tasoa ei ylitetä.
Kriteeriä tulisi täydentää niin, että se sisältää myös maaperän hiilinielun
säilyttämisen ja kasvattamisen. Metsätaloudessa toteutetulla
maanmuokkauksella ja ojituksilla on merkittävä vaikutus hiilinieluihin.
Näiden huomioiminen tulisi sisällyttää kriteeriin jollakin tavoin.
Metsätaloudessa tehdään edelleen tarpeettomia ojituksia, kaivetaan liian
syviä ja jyrkkäreunaisia ojia sekä tehdään tarpeettoman voimakkaita
maanmuokkauksia. Kriteeri ei aseta näiden osalta minkäänlaisia tavoitteita,
eikä eri-ikäiskasvatusta mainita ojitukselle vaihtoehtoisena menetelmänä.
Järkevintä olisi kenties toteuttaa maaperän hiilinielutavoitteet muiden
kriteereiden (mm. kriteeri 11) kautta asettamalla asiaan liittyviä selkeitä
indikaattoreita. Maanmuokkaustoimenpiteitä vähentämällä vähennetään
suoraan myös pinta- ja pohjavesiin kohdistuvaa humus- ravinne- ja
kiintoainekuormitusta.
Metsätaloudessakin olisi järkevää ennakoiden alkaa varautua muuttuvan
ilmaston aiheuttamiin riskeihin. Ilmasto on muuttumassa niin nopeasti, että
vaikutukset tulevat selkeästi esille jo nyt istutettavien taimien kasvaessa.
Sekapuustoiset metsän ovat yksipuustoista kasvatusmetsää
monimuotoisempia ja vastustuskykyisempiä. Lisäksi lehtipuuston osuutta
kasvattamalla voidaan nostaa metsän säteilynheijastusta eli albedoa ja siten
vähentää kuumien ilmastojaksojen vaikutusta metsän kasvuun. Kriteereihin
kannattaisikin lisätä taimikonhoidon muuttaminen siten että varmistettaisiin
tietty lehtipuun osuus kaikissa metsissä.
Kriteerissä todetaan että ”Viisivuotisjakson poistuma voi ylittää kasvun
luonnontuhon vuoksi, luonnontuhon estämiseksi tai kasvatusvaiheessa
olevien metsien hyvän metsänhoidon suositusten mukaisten hakkuiden
toteuttamiseksi”. Standardissa tulee kattavasti perustella määritelmissä mitä
tarkoitetaan luonnontuhon estämiseksi tarkoitetuilla hakkuilla (viittaus
esimerkiksi lakiin metsätuhojen torjunnasta) ja metsänhoidon suositusten
mukaisilla hakkuilla. Kriteeri jättää avoimeksi onko mahdollista toteuttaa
esimerkiksi avohakkuita hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti, koska
määritelmä kasvatusvaiheessa olevista metsistä puuttuu. On myös
epäselvää, miten edellä mainitut asiat todennetaan auditoinneissa.
Asian tarkastelu laajoilla toiminta-alueilla voi johtaa siihen, että tietyissä
maakunnissa hakkuut ylittävät toistuvasti puuntuotannollisesti kestävän
hakkuutason. Tämä johtaa metsien keski-iän laskuun, vanhojen yli 120vuotiaiden metsien osuuden vähenemiseen ja tätä kautta myös
monimuotoisuuden heikkenemiseen edelleen. Vaikutukset painottuvat
alueille, joilla metsätalous on intensiivisintä.
Ilmastoasioiden parempi huomioon ottaminen tulisi sisällyttää standardiin
vähintäänkin kartoittamalla metsänomistajan halukkuus ilmaston kannalta
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parempiin ratkaisuihin aina metsätaloustoimia suunniteltaessa
(täydennysehdotus kriteeriin 25).
Kysymys koskien kirjausta: "Viisivuotisjakson poistuma voi ylittää kasvun
luonnontuhon vuoksi, luonnontuhon estämiseksi tai kasvatusvaiheessa
olevien metsien hyvän metsänhoidon suositusten5) mukaisten hakkuiden
toteuttamiseksi."
Ovatko poistumassa mukana kaikki metsät (ml. luonnonsuojelualueet)? Jää
hieman epäselväksi, että verrataanko samoja asioita?
Hyvä - ei kommentteja.
Kriteerissä puhutaan hiilinielun säilyttämisestä ja kriteeriä sovelletaan, kun
sertifioitu pinta-ala on vähintään 700 000 ha. Kiriteeri ei ole kovinkaan
kunnianhimoinen. Säilyttämisen sijaan voisi tavoitteena olla hienoinen
hiilinielun kasvu.

Kriteerin määritelmässä hiilitaseeseen lasketaan vain poistuma, jossa on
hakkukertymä, metsähukkapuu ja luonnonpoistuma. Kriteeriin tulisi ottaa
mukaan myös maaperän hiilinielu ja sen säilyttäminen, koska
metsäkoneiden ajourilla, maanmuokkauksella ja ojituksilla on maaperän
hiilipäästöissä oma, olosuhteista riippuva, jopa suuri osansa.
Pohjois-Suomen
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja siinä
Yhteismetsien yhdistys ry ei ole muutostarpeita.
Yksityishenkilö
Avohakkuu säilytettävä yhtenä vaihtoehtona. Joskus se on ainoa järkevä
vaihtoehto. Metsänomistaja päättää.
Uudenmaan ELY-keskus
Metsien puusto on hiilinielu vain, kun sen kasvu ylittää poistuman. Kriteerin
tulisi olla selkeästi kunnianhimoisempi ja sen tavoitteena tulisi olla edes
vähäinen hiilinielun kasvattaminen, ei vain se että kestävää puuston kasvun
tasoa ei ylitetä.
Kriteeriä tulisi täydentää niin, että se sisältää myös maaperän hiilinielun
säilyttämisen ja kasvattamisen. Metsätaloudessa toteutetulla
maanmuokkauksella ja ojituksilla on merkittävä vaikutus maaperän
hiilinieluihin. Vesistöjen rehevöityminen aiheuttaa kasvihuonekaasujen
vapautumista vesistöistä, mikä tulee huomioida hiilensidontatavoitteissa.
Metsätalouden maanmuokkaustoimenpiteitä vähentämällä vähennetään
suoraan myös pinta- ja pohjavesien tilaa heikentävää humus- ravinne- ja
kiintoainekuormitusta.
Metsätaloudessakin olisi järkevää ennakoiden alkaa varautua muuttuvan
ilmaston aiheuttamiin riskeihin. Ilmasto on muuttumassa niin nopeasti, että
vaikutukset tulevat selkeästi esille jo nyt istutettavien taimien kasvaessa.
Sekapuustoiset metsät ovat yksipuustoista kasvatusmetsää
monimuotoisempia ja vastustuskykyisempiä. Lisäksi lehtipuuston osuutta
kasvattamalla voidaan nostaa metsän albedoa ja siten vähentää kuumien
ilmastojaksojen vaikutusta metsän kasvuun. Kriteereihin kannattaisikin
lisätä taimikonhoidon muuttaminen siten että varmistettaisiin tietty
lehtipuun osuus kaikissa metsissä.
Ilmastoasioiden parempi huomioon ottaminen tulisi sisällyttää standardiin
vähintäänkin kartoittamalla metsänomistajan halukkuus ilmaston kannalta
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parempiin ratkaisuihin aina metsätaloustoimia suunniteltaessa
(täydennysehdotus kriteeriin 25).
Kriteeriä tulisi täydentää niin, että se sisältää myös maaperän hiilinielun
säilyttämisen ja kasvattamisen. Metsätaloudessa toteutetulla
maanmuokkauksella ja ojituksilla on merkittävä vaikutus hiilinieluihin.
Näiden huomioiminen tulisi sisällyttää kriteeriin jollakin tavoin.
Metsätaloudessa tehdään edelleen tarpeettomia ojituksia, kaivetaan liian
syviä ja jyrkkäreunaisia ojia sekä tehdään tarpeettoman voimakkaita
maanmuokkauksia. Kriteeri ei aseta näiden osalta minkäänlaisia tavoitteita,
eikä eri-ikäiskasvatusta mainita ojitukselle vaihtoehtoisena menetelmänä.
Järkevintä olisi kenties toteuttaa maaperän hiilinielutavoitteet muiden
kriteereiden (mm. kriteeri 11) kautta asettamalla asiaan liittyviä selkeitä
indikaattoreita. Maanmuokkaustoimenpiteitä vähentämällä vähennetään
suoraan myös pinta- ja pohjavesiin kohdistuvaa humus- ravinne- ja
kiintoainekuormitusta.
Mikseivät puuston hiiliniluna säilyttämisen kriteerit ole samat kaikille
sertifiointi ryhmille(ary, ry ja mo)? Eikö sen pitäisi olla yhtä lailla kaikkien
metsänomistajien yhteinen asia. Ja metsän uudistamisen uudistushakkuun
jälkeenhän pitäisi olla itsestäänselvyys. "(ry + mo) Metsävarojen määrä ja
laatu turvataan huolehtimalla metsän
uudistamisesta uudistushakkuissa."
Metsien puusto on hiilinielu vain, kun sen kasvu ylittää poistuman. Kriteerin
tulisi olla selkeästi kunnianhimoisempi ja sen tavoitteena tulisi olla edes
vähäinen hiilinielun kasvattaminen, ei vain se, että kestävää puuston kasvun
tasoa ei ylitetä.
Kriteeriä tulisi täydentää niin, että se sisältää myös maaperän hiilinielun
säilyttämisen ja kasvattamisen. Metsätaloudessa toteutetulla
maanmuokkauksella ja ojituksilla on merkittävä vaikutus hiilinieluihin.
Näiden huomioiminen tulisi sisällyttää kriteeriin jollakin tavoin.
Metsätaloudessa tehdään edelleen tarpeettomia ojituksia, kaivetaan liian
syviä ja jyrkkäreunaisia ojia sekä tehdään tarpeettoman voimakkaita
maanmuokkauksia. Kriteeri ei aseta näiden osalta minkäänlaisia tavoitteita,
eikä eri-ikäiskasvatusta mainita ojitukselle vaihtoehtoisena menetelmänä.
Järkevintä olisi kenties toteuttaa maaperän hiilinielutavoitteet muiden
kriteereiden (mm. kriteeri 11) kautta asettamalla asiaan liittyviä selkeitä
indikaattoreita. Maanmuokkaustoimenpiteitä vähentämällä vähennetään
suoraan myös pinta- ja pohjavesiin kohdistuvaa humus- ravinne- ja
kiintoainekuormitusta.
Metsätaloudessakin olisi järkevää ennakoiden alkaa varautua muuttuvan
ilmaston aiheuttamiin riskeihin. Ilmasto on muuttumassa niin nopeasti, että
vaikutukset tulevat selkeästi esille jo nyt istutettavien taimien kasvaessa.
Sekapuustoiset metsän ovat yksipuustoista kasvatusmetsää
monimuotoisempia ja vastustuskykyisempiä. Lisäksi lehtipuuston osuutta
kasvattamalla voidaan nostaa metsän albedoa ja siten vähentää kuumien
ilmastojaksojen vaikutusta metsän kasvuun. Kriteereihin kannattaisikin
lisätä taimikonhoidon muuttaminen siten että varmistettaisiin tietty
lehtipuun osuus kaikissa metsissä.
Kriteerissä todetaan että ”Viisivuotisjakson poistuma voi ylittää kasvun
luonnontuhon vuoksi, luonnontuhon estämiseksi tai kasvatusvaiheessa
olevien metsien hyvän metsänhoidon suositusten mukaisten hakkuiden
toteuttamiseksi”. Standardissa tulee kattavasti perustella määritelmissä mitä

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

tarkoitetaan luonnontuhon estämiseksi tarkoitetuilla hakkuilla (viittaus
esimerkiksi lakiin metsätuhojen torjunnasta) ja metsänhoidon suositusten
mukaisilla hakkuilla. Kriteeri jättää avoimeksi onko mahdollista toteuttaa
esimerkiksi avohakkuita hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti, koska
määritelmä kasvatusvaiheessa olevista metsistä puuttuu. On myös
epäselvää, miten edellä mainitut asiat todennetaan auditoinneissa.
Asian tarkastelu laajoilla toiminta-alueilla voi johtaa siihen, että tietyissä
maakunnissa hakkuut ylittävät toistuvasti puuntuotannollisesti kestävän
hakkuutason. Tämä johtaa metsien keski-iän laskuun, vanhojen yli 120vuotiaiden metsien osuuden vähenemiseen ja tätä kautta myös
monimuotoisuuden heikkenemiseen edelleen. Vaikutukset painottuvat
alueille, joilla metsätalous on intensiivisintä.
Ilmastoasioiden parempi huomioon ottaminen tulisi sisällyttää standardiin
vähintäänkin kartoittamalla metsänomistajan halukkuus ilmaston kannalta
parempiin ratkaisuihin aina metsätaloustoimia suunniteltaessa
(täydennysehdotus kriteeriin 25).
Metsien puusto on hiilinielu vain, kun sen kasvu ylittää poistuman. Kriteerin
tulisi olla selkeästi kunnianhimoisempi ja sen tavoitteena tulisi olla edes
vähäinen hiilinielun kasvattaminen, ei vain se että kestävää puuston kasvun
tasoa ei ylitetä.
Kriteeriä tulisi täydentää niin, että se sisältää myös maaperän hiilinielun
säilyttämisen ja kasvattamisen. Metsätaloudessa toteutetulla
maanmuokkauksella ja ojituksilla on merkittävä vaikutus hiilinieluihin.
Näiden huomioiminen tulisi sisällyttää kriteeriin jollakin tavoin.
Metsätaloudessa tehdään edelleen tarpeettomia ojituksia, kaivetaan liian
syviä ja jyrkkäreunaisia ojia sekä tehdään tarpeettoman voimakkaita
maanmuokkauksia. Kriteeri ei aseta näiden osalta minkäänlaisia tavoitteita,
eikä eri-ikäiskasvatusta mainita ojitukselle vaihtoehtoisena menetelmänä.
Järkevintä olisi kenties toteuttaa maaperän hiilinielutavoitteet muiden
kriteereiden (mm. kriteeri 11) kautta asettamalla asiaan liittyviä selkeitä
indikaattoreita. Maanmuokkaustoimenpiteitä vähentämällä vähennetään
suoraan myös pinta- ja pohjavesiin kohdistuvaa humus- ravinne- ja
kiintoainekuormitusta.
Metsätaloudessakin olisi järkevää ennakoiden alkaa varautua muuttuvan
ilmaston aiheuttamiin riskeihin. Ilmasto on muuttumassa niin nopeasti, että
vaikutukset tulevat selkeästi esille jo nyt istutettavien taimien kasvaessa.
Sekapuustoiset metsät ovat tutkimusten mukaan yksipuustoista
kasvatusmetsää monimuotoisempia ja vastustuskykyisempiä. Lisäksi
lehtipuuston osuutta kasvattamalla voidaan nostaa metsän albedoa ja siten
vähentää kuumien ilmastojaksojen vaikutusta metsän kasvuun. Sekä
ilmastonmuutokseen sopeutumisen (tai hiilinielujen kasvattamisen) että
metsien monimuotoisuuden kannalta kriteerejä voitaisiin muuttaa siten,
että varmistettaisiin tietty lehtipuun osuus kaikissa metsissä.
Kriteerissä todetaan että ”Viisivuotisjakson poistuma voi ylittää kasvun
luonnontuhon vuoksi, luonnontuhon estämiseksi tai kasvatusvaiheessa
olevien metsien hyvän metsänhoidon suositusten mukaisten hakkuiden
toteuttamiseksi”. Standardissa tulee kattavasti perustella määritelmissä mitä
tarkoitetaan luonnontuhon estämiseksi tarkoitetuilla hakkuilla (viittaus
esimerkiksi lakiin metsätuhojen torjunnasta) ja metsänhoidon suositusten

mukaisilla hakkuilla. Kriteeri jättää avoimeksi onko mahdollista toteuttaa
esimerkiksi avohakkuita hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti, koska
määritelmä kasvatusvaiheessa olevista metsistä puuttuu. On myös
epäselvää, miten edellä mainitut asiat todennetaan auditoinneissa.
Asian tarkastelu laajoilla toiminta-alueilla voi johtaa siihen, että tietyissä
maakunnissa hakkuut ylittävät toistuvasti puuntuotannollisesti kestävän
hakkuutason. Tämä johtaa metsien keski-iän laskuun, vanhojen yli 120vuotiaiden metsien osuuden vähenemiseen ja tätä kautta myös
monimuotoisuuden heikkenemiseen edelleen. Vaikutukset painottuvat
alueille, joilla metsätalous on intensiivisintä.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Luonnontieteellinen
keskusmuseo, Helsingin
yliopisto
METO

Ilmastoasioiden parempi huomioon ottaminen tulisi sisällyttää standardiin
vähintäänkin kartoittamalla metsänomistajan halukkuus ilmaston kannalta
parempiin ratkaisuihin aina metsätaloustoimia suunniteltaessa
(täydennysehdotus kriteeriin 25).
Kriteeri keskittyy vain puustoon ja maaperän osuutta ei ole huomioitu, mikä
on puute. Kriteerin muutos edistänee tosiasiallisesti sertifikaatin sallimien
hakkuumäärien kasvua, sen sijaan kun kriteerin pitäisi aidosti lisätä metsien
ja metsämaan hiilinielua (myös maaperän). Kriteerin tulisi myös sisältää
mahdolliset luonnontuhot, eikä sallia niiden vuoksi kriteerin alittamista.
Suojelualueet ja suojeluun varatut alueet tulee myös laskea pois metsien
kasvuluvuista. Hiilinielua pyritään käytännössä säilyttämään pitämällä
mahdollisimman suuri osa metsistä kasvavina; kasvukunnon säilyttäminen
taimikoiden ja nuorten metsien osalta onkin perusteltua, mutta ns.
päätehakkuuiän saavuttaneiden metsien määrä voi alentua entisestään,
jolloin monimuotoisuudelle arvokkaiden vanhojen metsien määrä vähenee
edelleen ja hiiltä voi vapautua kerralla paljon ja nopeasti. Hiilinielun varjolla
ei voida puolustaa luonnon monimuotoisuuden heikentämistä entisestään;
metsätaloudessa on mahdollisuuksia kehittää hiilinieluja luonnon
monimuotoisuusarvoja vaarantamatta.
Hakkuutavoitteita aiotaan edelleen pitää korkeina ja hiilinielua tarkastellaan
suuralueilla, jolloin tietyissä maakunnissa hakkuut voivat ylittää pitkäänkin
kestävän hakkuutason. Tämä johtaa yleisesti metsien nuortumiseen ja
negatiiviseen vaikutukseenluonnon monimuotoisuudelle.
Hiilinielun huomiointi on ok mutta hakkuumääriä ohjaa paljolti
markkinatilanne joten rajoitteiden asettaminen hakkuumäärille standardin
tai lain kautta ei toimi.

Kriteeri 3: Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään
ympäristönäkökohdat
Mhy Lounais-Häme ry
Hämeen ELY-keskus

Uusi linjaus helpottaa käytännön työtä. Metsänkäyttöilmoituksessa voidaan
kätevästi ilmoittaa kohdetta koskevat erityispiirteet sekä erityistoimet.
ELY-keskus toteaa, että on jossain määrin epäselvää, toteutuuko esimerkiksi
yleis- ja asemakaava-alueiden huomioiminen metsänkäyttötilanteissa.
Kaavan mukaisilla suojelualueilla ei metsälakia sovelleta, jolloin
metsäkeskuksen tulee toimittaa asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle kunnan
viranomaiselle. Metsäkeskuksella ei ole ollut käytössä kaava-aineistoa, jonka
perusteella se olisi voinut huomioida kaavan mukaiset suojelualueet. ELYkeskus huomauttaa, että kaava-asian käsittelyssä toimivaltainen

viranomainen voi vaatia laajempiakin selvityksiä kuin pelkkä
metsänkäyttöilmoitus, jolloin kriteerin maininta metsänkäyttöilmoituksen
riittävyydestä tulee kyseenalaiseksi.
Koneyrittäjät ry
Metsähallitus
Metsätalous Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Pirkanmaan ELY-keskus

Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Ei kommenttia.
Hyvä - ei kommentteja.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja siinä
ei ole muutostarpeita.
ELY-keskus toteaa, että on jossain määrin epäselvää, toteutuuko esimerkiksi
yleis- ja asemakaava-alueiden huomioiminen metsänkäyttötilanteissa.
Kaavan mukaisilla suojelualueilla ei metsälakia sovelleta, jolloin
metsäkeskuksen tulee toimittaa asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle kunnan
viranomaiselle. Metsäkeskuksella ei ole ollut käytössä kaava-aineistoa, jonka
perusteella se olisi voinut huomioida kaavan mukaiset suojelualueet. ELYkeskus huomauttaa, että kaava-asian käsittelyssä toimivaltainen
viranomainen voi vaatia laajempiakin selvityksiä kuin pelkkä
metsänkäyttöilmoitus, jolloin kriteerin maininta metsänkäyttöilmoituksen
riittävyydestä tulisi harkita uudelleen.
ELY-keskus toteaa, että on jossain määrin epäselvää, toteutuuko esimerkiksi
yleis- ja asemakaava-alueiden huomioiminen metsänkäyttötilanteissa.
Kaavan mukaisilla suojelualueilla ei metsälakia sovelleta, jolloin
metsäkeskuksen tulee toimittaa asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle kunnan
viranomaiselle. Metsäkeskuksella ei ole ollut käytössä kaava-aineistoa, jonka
perusteella se olisi voinut huomioida kaavan mukaiset suojelualueet. ELYkeskus huomauttaa, että kaava-asian käsittelyssä toimivaltainen
viranomainen voi vaatia laajempiakin selvityksiä kuin pelkkä
metsänkäyttöilmoitus, jolloin kriteerin maininta metsänkäyttöilmoituksen
riittävyydestä tulee kyseenalaiseksi.
Myös sellaisilla Natura 2000 -alueilla toimittaessa, joissa suojelun
toteutustapana on muu kuin luonnonsuojelulaki, saattaa olla tarpeen
selvittää tarkemmat luonnonarvot luontoselvityksen kautta.
ELY-keskus toteaa, että on jossain määrin epäselvää, toteutuuko esimerkiksi
yleis- ja asemakaava-alueiden huomioiminen metsänkäyttötilanteissa.
Kaavan mukaisilla suojelualueilla ei metsälakia sovelleta, jolloin
metsäkeskuksen tulee toimittaa asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle kunnan
viranomaiselle. Metsäkeskuksella ei ole ollut käytössä kaava-aineistoa, jonka
perusteella se olisi voinut huomioida kaavan mukaiset suojelualueet. ELYkeskus huomauttaa, että kaava-asian käsittelyssä toimivaltainen
viranomainen voi vaatia laajempiakin selvityksiä kuin pelkkä
metsänkäyttöilmoitus, jolloin kriteerin maininta metsänkäyttöilmoituksen
riittävyydestä tulee kyseenalaiseksi.
Indikaattorina on metsänkäyttöilmoituksen tai ympäristöselvityksen
tekeminen, määritelmä ei kuitenkaan ota kantaa metsänkäyttöilmoituksen
sisältöön. On todettava, että asianmukaisia ympäristöselvityksiä ei
pääsääntöisesti ilmoituksiin sisälly, edes silloin, kun on kyse lakisääteisistä
seikoista tai muulla kuin luonnonsuojelulailla toteutettavalla Natura-alueella
toimimisesta. Ely-keskus toteaa, että sille metsälain 7 §:n nojalla
toimitettujen metsänkäyttöilmoitusten sisältö on hyvin niukka (kuvion pintaala, hakkuu- ja maanmuokkaustapa, mahdolliset erityisen tärkeät
elinympäristöt, kuviokartta). Ilmoitusten arvioinnin kannalta tiedot ovat

varsin puutteellisia ja niitä joudutaan selvittämään toimijoilta erikseen.
Ilmoituksessa ei ole tarkasteltu hakkuita vesilain, ympäristönsuojelulain ja
maankäyttö- ja rakennuslain osalta ja luonnonsuojelulain osalta vain osin.
Käytännössä selvitystyö on jätetty ely-keskuksile niiltä osin, kuin ilmoitukset
niille lakisääteisesti lähetetään tiedoksi. Metsänkäyttöä suojelmattomien
arvokkaiden vesistöjen osalta ei seuraa mikään taho.
Kaavojen sisällöstä selvilläolovaatimus tulee sisällyttää kriteeriin: kaavoista
on saatavissa sähköistä aineistoa. Tietojärjestelmiä tulee myös tältä osin
edelleen kehittää. Se, että tietoa ei ole jossain järjestelmässä ei ole
hyväksyttävä peruste lakisääteisten vaatimusten noudattamatta
jättämiseen; toimijalla on selonottovelvollisuus.
Tietojärjestelmien kehityksen myötä on tullut mahdolliseksi saattaa
maanomistajalle ja hakkuuoikeuden haltijalle automaattisesti tietoa ja
käsittelyohjeita, kun hakkuukohteella on erityisesti huomioonotettavia
seikkoja. Annettujen ohjeistusten noudattaminen tulisi olla mukana
sertifikaatin kriteeristössä.
Erillinen ympäristöselvitys metsänkäyttöilmoituksen ohella on usein
paikallaan. On kuitenkin todettava, että kaavojen ympäristöselvitykset eivät
aina ole ajantasaisia tai riittäviä ja päivitys olisi tarpeen, mikä tulee
sisällyttää kriteeriin. Kaavaviranomainen voi vaatia tarkemmankin
selvityksen, erityisesti, jos hakkuuseen tarvitaan maisematyölupa.
Myös kotitarve-, yms. hakkuissa ja pienissä ojituksissa pitää ls-laki ottaa
huomioon ja ilmoittaa hakkuusta viranomaiselle riittävän arvioinnin kera
tarvittaessa (esim. jos hakkuu kohdistuu Natura-alueelle, tehdä LsL 65 b §:n
mukainen ilmoitus). Pienikin metsätalouden toimenpide voi olla haitallinen
esim. herkän purovesistön valuma-alueella (esim. raakkupurot).

Kriteeri 4: Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja metsävaratiedon
hyödyntämiseen
Mhy Lounais-Häme ry

Yksityishenkilö

Hämeen ELY-keskus

Miten metsänomistajalle käytännössä ilmoitetaan kestävät
hyödyntämismahdollisuudet, kenen vastuulla se on? Tätä voisi avata
enemmän.
"Vaatimusta ei sovelleta, jos metsänomistajan sertifoidun
metsätalousmaan pinta-ala on yhteensä alle 50 ha". Esitän ko. lausekkeen
jättämistä indikaattoriin.
Metsien hoito ja käyttö ei perustu ajantasaiseen tietoon vesistötietojen
osalta eikä kriteerin otsikko siten täyty varsinaisessa kriteerissä.
Standardin päivitystyössä ei ole otettu käyttöön olemassa olevaa
ajantasaista aineistoa liittyen vesistökriteerien toteuttamiseen ja lain
vaatimusten toteutuksen varmistamiseen. Vesien suojavyöhyketarpeen
määrittelyssä ei niin ikään esitetä otettavaksi käyttöön ehdotettuja, avointa
dataa olevia paikkatietoaineistoja, joilla voitaisiin mm. varmistaa, että eri
puolilla Suomea puustoinen suojavyöhyke määriteltäisiin samalla tavalla –
tarve määräytyisi esim. maastotietokannassa olevan uoman leveyden
perusteella.
Esimerkiksi metsätaloudelle herkkien vesistöjen aineistoa tai pohjavesien Eluokkaan liittyviä aineistoja ei esitetä otettavaksi käyttöön, koska ne eivät
valmistu vuoden 2020 loppuun mennessä. On selvää, että muitakin
standardissa vaadittavia paikkatietoaineistoja päivitetään toistuvasti, joten
ympäristöön liittyvien aineistojen käyttämättä jättäminen ei ole

Koneyrittäjät ry

perusteltua. Metsätaloudelle herkkien vaelluskalavesistöjen
paikkatietoaineiston osalta neuvotteluja on käyty, mutta
kriteeriluonnoksesta ne edelleen puuttuvat. Aineiston arvioidaan
valmistuvan ennen kriteerin voimaan tuloa. Kestävän metsätalouden
standardissa aineiston valmistumisajankohdan ei tulisi vaikuttaa siihen,
otetaanko se käyttöön vai ei. Kriteeri voidaan halutessa rakentaa niin, että
aineisto otetaan käyttöön, kun se valmistuu.
ELY ehdottaa lisäksi mm. uomaverkoston uomien ja RANTA-10 -aineiston
käyttöönottoa norojen ja vesistöjen tunnistamiseksi. Vaikka nämä aineistot
eivät ole kaiken kattavia, voitaisiin niitä hyödyntää suunnitteluvälineenä ja
siten varmistaa nykyistä paremmin, että pienet vesistöt tulisivat
standardissa huomioitua. Kaikki paikkatietoaineistot, myös metsätietoa
koskevat, päivittyvät säännöllisin väliajoin, joten tiettyjen aineistojen pois
jättäminen niiden päivittymisen tai muuttumisen perusteella ei ole
perusteltua.
Määritelmä: "12) Vaatimus koskee metsänomistajan omaa kaupallista sekä
sopimukseen perustuvaa keruutoimintaa."

Esitämme selkeyden vuoksi, että määritelmä tulisi kirjata muotoon: "12)
Vaatimus koskee metsänomistajan omaa TAI JONKUN TOISEN KANSSA
TEHTYÄ KAUPALLISEEN sopimukseen perustuvaa keruutoimintaa."
Metsähallitus Metsätalous Hyvä - ei kommentteja.
Oy
Lapin ELY-keskus
Määritelmäkohtaa olisi syytä syventää niin, että voidaan arvioida sieni- ja
marjasatojen, yrttienkeruun (esim. mustikan- tai koivunlehdet), pakurin ja
pihkan jne. tuotannon tuottomahdollisuuksia suhteessa
puuntuotannollisiin tuottoihin. Metsien luonne ja ominaisuudet vaihtelevat
ja näitä ominaisuuksia määrittelemällä mahdollistetaan metsänomistajalle
metsän erilaisten tuotantomahdollisuuksien arvioiminen. Ks.
Metsäkeskuksen sivuilta Uusia tuotteita metsästä -projekti (UUTU) projekti. Projekti kehitti keinoja, joiden avulla metsää voidaan hyödyntää
monipuolisemmin ja samalla parantaa metsänomistajien
liiketoimintamahdollisuuksia.

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry

Määritelmässä on, että tietojen ajantasaisuus tarkastetaan vähintään
kymmenenvuoden välein. Kestävän metsätalouden standardissa aineiston
valmistumisajankohdan ei tulisi vaikuttaa siihen, otetaanko uusimmat
määräykset ja tuorein tieto käyttöön vai ei. Kriteeri voidaan rakentaa myös
niin, että aineisto otetaan käyttöön, kun se valmistuu. ”Vähintään
kymmenenvuoden välein” tulisi korvata "tarkistetaan vuosittain uusimmilla
käytettävissä olevilla tiedoilla".
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.

Uudenmaan ELY-keskus

Uhanalaisten lajien osalta tietoa ei aina ole saatavilla. Esimerkiksi
havainnot liito-oravasta on aina tarkistettava hakkuiden yhteydessä, koska
paikkatietoaineisto ei ole ajan tasalla. Kriteerissä on määritelty
hyödynnettäväksi ainoastaan tietoa metsälain mukaisista arvokkaista
elinympäristöistä, uhanalaisten lajien tunnetuista elinpaikoista,
ympäristötukikohteista ja pysyvän suojelun kohteista sekä Natura-alueista.
Huomioon tulee kuitenkin vähintään ottaa kaikki lakisääteiset
suojelualueet sekä suojeluohjelma-alueet. Hyödynnettävän luontotiedon
tulee lisäksi sisältää kaikenlaiset suojelukohteet, myös määräaikaiset.
Kriteerissä esitetty 10-vuoden päivitysväli on liian pitkä aika luontotiedon
osalta.
Kriteerin määritelmään tulee lisätä uomaverkoston uomien ja RANTA-10aineiston käyttö norojen ja vesistöjen tunnistamiseksi. Vaikka nämä
aineistot eivät ole kaiken kattavia, voidaan niitä hyödyntää
suunnitteluvälineenä ja siten varmistaa nykyistä paremmin, että pienet
vesistöt tulisivat standardissa huomioitua.
Standardin päivitystyössä ei ole otettu käyttöön olemassa olevaa
ajantasaista aineistoa liittyen vesistökriteerien toteuttamiseen ja lain
vaatimusten toteutuksen varmistamiseen. Vesien suojavyöhyketarpeen
määrittelyssä ei niin ikään esitetä otettavaksi käyttöön ehdotettuja, avointa
dataa olevia paikkatietoaineistoja, joilla voitaisiin mm. varmistaa, että eri
puolilla Suomea puustoinen suojavyöhyke määriteltäisiin samalla tavalla –
tarve määräytyisi esim. maastotietokannassa olevan uoman leveyden
perusteella.
Esimerkiksi metsätaloudelle herkkien vesistöjen aineistoa tai pohjavesien Eluokkaan liittyviä aineistoja ei esitetä otettavaksi käyttöön, koska ne eivät
valmistu vuoden 2020 loppuun mennessä. On selvää, että muitakin
standardissa vaadittavia paikkatietoaineistoja päivitetään toistuvasti, joten
ympäristöön liittyvien aineistojen käyttämättä jättäminen ei ole
perusteltua. Metsätaloudelle herkkien vaelluskalavesistöjen
paikkatietoaineiston osalta neuvotteluja on käyty, mutta
kriteeriluonnoksesta ne edelleen puuttuvat. Aineiston arvioidaan
valmistuvan ennen kriteerin voimaan tuloa.

Pirkanmaan ELY-keskus

Kestävän metsätalouden standardissa aineiston valmistumisajankohdan ei
tulisi vaikuttaa siihen, otetaanko se käyttöön vai ei. Kaikki
paikkatietoaineistot, myös metsätietoa koskevat, päivittyvät säännöllisin
väliajoin, joten tiettyjen aineistojen pois jättäminen niiden päivittymisen tai
muuttumisen perusteella ei ole perusteltua.
Kriteeriin liitetyssä aineistoissa on luonto- ja vesistötietojen osalta
puutteita, jotka ELY-keskus haluaa tuoda esille. Kriteerin päivitystyössä ei
ole otettu huomioon vesistökriteerien ja vesien suojavyöhyketarpeen
määrittelyssä saatavaa dataa. Tämän avoimen datan käyttöönotto
mahdollistaisi esimerkiksi puustoisen suojavyöhykkeen määrittelyn samalla
tavalla eri puolilla Suomea. Esimerkiksi metsätaloudelle herkkien vesistöjen
aineistoa tai pohjavesien E-luokkaan liittyviä aineistoja ei esitetä
otettavaksi käyttöön, koska ne eivät valmistu vuoden 2020 loppuun
mennessä. On selvää, että muitakin standardissa vaadittavia

Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

paikkatietoaineistoja päivitetään toistuvasti, joten ympäristöön liittyvien
aineistojen käyttämättä jättäminen ei ole perusteltua. Metsätaloudelle
herkkien vaelluskalavesistöjen paikkatietoaineiston osalta neuvotteluja on
käyty, mutta kriteeriluonnoksesta ne edelleen puuttuvat. Aineiston
arvioidaan valmistuvan ennen kriteerin voimaantuloa. Kestävän
metsätalouden standardissa aineiston valmistumisajankohdan ei tulisi
vaikuttaa siihen, otetaanko se käyttöön vai ei. Kriteeri voidaan halutessa
rakentaa niin, että aineisto otetaan käyttöön, kun se valmistuu.
Metsien hoito ja käyttö ei perustu ajantasaiseen tietoon vesistötietojen
osalta eikä kriteerin otsikko siten täyty varsinaisessa kriteerissä.
Standardin päivitystyössä ei ole otettu käyttöön olemassa olevaa
ajantasaista aineistoa liittyen vesistökriteerien toteuttamiseen ja lain
vaatimusten toteutuksen varmistamiseen. Vesien suojavyöhyketarpeen
määrittelyssä ei niin ikään esitetä otettavaksi käyttöön ehdotettuja, avointa
dataa olevia paikkatietoaineistoja, joilla voitaisiin mm. varmistaa, että eri
puolilla Suomea puustoinen suojavyöhyke määriteltäisiin samalla tavalla –
tarve määräytyisi esim. maastotietokannassa olevan uoman leveyden
perusteella.
Esimerkiksi metsätaloudelle herkkien vesistöjen aineistoa tai pohjavesien Eluokkaan liittyviä aineistoja ei esitetä otettavaksi käyttöön, koska ne eivät
valmistu vuoden 2020 loppuun mennessä. On selvää, että muitakin
standardissa vaadittavia paikkatietoaineistoja päivitetään toistuvasti, joten
ympäristöön liittyvien aineistojen käyttämättä jättäminen ei ole
perusteltua. Metsätaloudelle herkkien vaelluskalavesistöjen
paikkatietoaineiston osalta neuvotteluja on käyty, mutta
kriteeriluonnoksesta ne edelleen puuttuvat. Aineiston arvioidaan
valmistuvan ennen kriteerin voimaan tuloa. Kestävän metsätalouden
standardissa aineiston valmistumisajankohdan ei tulisi vaikuttaa siihen,
otetaanko se käyttöön vai ei. Kriteeri voidaan halutessa rakentaa niin, että
aineisto otetaan käyttöön, kun se valmistuu.
ELY on lisäksi ehdottanut mm. uomaverkoston uomien ja RANTA-10 aineiston käyttöönottoa norojen ja vesistöjen tunnistamiseksi. Vaikka nämä
aineistot eivät ole kaiken kattavia, voitaisiin niitä hyödyntää
suunnitteluvälineenä ja siten varmistaa nykyistä paremmin, että pienet
vesistöt tulisivat standardissa huomioitua. Kaikki paikkatietoaineistot, myös
metsätietoa koskevat, päivittyvät säännöllisin väliajoin, joten tiettyjen
aineistojen pois jättäminen niiden päivittymisen tai muuttumisen
perusteella ei ole perusteltua.

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Metsien hoito ja käyttö ei perustu ajantasaiseen tietoon vesistötietojen
osalta eikä kriteerin otsikko siten täyty varsinaisessa kriteerissä.
Standardin päivitystyössä ei ole otettu käyttöön olemassa olevaa
ajantasaista aineistoa liittyen vesistökriteerien toteuttamiseen ja lain
vaatimusten toteutuksen varmistamiseen. Vesien suojavyöhyketarpeen
määrittelyssä ei niin ikään esitetä otettavaksi käyttöön ehdotettuja, avointa
dataa olevia paikkatietoaineistoja, joilla voitaisiin mm. varmistaa, että eri
puolilla Suomea puustoinen suojavyöhyke määriteltäisiin samalla tavalla –
tarve määräytyisi esim. maastotietokannassa olevan uoman leveyden
perusteella.
Esimerkiksi metsätaloudelle herkkien vesistöjen aineistoa tai pohjavesien Eluokkaan liittyviä aineistoja ei esitetä otettavaksi käyttöön, koska ne eivät
valmistu vuoden 2020 loppuun mennessä. On selvää, että muitakin
standardissa vaadittavia paikkatietoaineistoja päivitetään toistuvasti, joten
ympäristöön liittyvien aineistojen käyttämättä jättäminen ei ole
perusteltua. Metsätaloudelle herkkien vaelluskalavesistöjen
paikkatietoaineiston osalta neuvotteluja on käyty, mutta
kriteeriluonnoksesta ne edelleen puuttuvat. Aineiston arvioidaan
valmistuvan ennen kriteerin voimaan tuloa. Kestävän metsätalouden
standardissa aineiston valmistumisajankohdan ei tulisi vaikuttaa siihen,
otetaanko aineisto käyttöön vai ei. Kriteeri voidaan halutessa rakentaa niin,
että aineisto otetaan käyttöön, kun se valmistuu.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

ELY on lisäksi ehdottanut mm. uomaverkoston uomien ja RANTA-10 aineiston käyttöönottoa norojen ja vesistöjen tunnistamiseksi. Vaikka nämä
aineistot eivät ole kaiken kattavia, voitaisiin niitä hyödyntää
suunnitteluvälineenä ja siten varmistaa nykyistä paremmin, että pienet
vesistöt tulisivat standardissa huomioitua. Kaikki paikkatietoaineistot, myös
metsätietoa koskevat, päivittyvät säännöllisin väliajoin, joten tiettyjen
aineistojen pois jättäminen niiden päivittymisen tai muuttumisen
perusteella ei ole perusteltua.
Luontotiedon mukaanotto kriteerin sisältöön on positiivista ja lajisuojelun
osalta voi kriteerillä olla vaikuttavuutta. Tämä edellyttää pitkäjänteistä
työtä tietojärjestelmien sisällön kehittämiseksi. Koskeeko ajantasaisen
tiedon vaatimus tosiasiallisesti vain seikkoja, jotka on lueteltu
määritelmässä eli luontotiedon puuttuminen ei olisi kriteerin vastaista? Jos
näin, määritelmään tulee sisällyttää asianmukainen luettelo
luontotiedoista.
Ely-keskusten näkökulmasta kuitenkaan esimerkiksi uhanalaisia lajeja
koskevaan toimintamalliin sisältyvä lajitietojen ajantasaisuuden tarkistus
10 vuoden välein ei ole nykyresursseilla realistista edes uhanalaisimpien ja
direktiivilajien osalta. Käytännössä kuitenkin lajiesiintymät pääsääntöisesti
säilyvät paikoillaan, mikäli lajeille haitallisia maankäytön muutoksia ei tule
ja riittävä määrä sopivia elinympäristöjä säilyy (huom. myös
metapopulaatiolajien ns. tyhjät elinympäristöt). On myös huomattava, että
direktiivilajien ja rauhoitettujen lajien lakisääteinen suoja on olemassa
riippumatta esiintymän tarkistusajankohdasta.
Mainittujen lisäksi kriteeriin tulee lisätä tunnistetut ennallistamiskelpoiset
elinympäristöt ja kaavoissa osoitetut suojelukohteet. Metsien
toimenpidetarpeisiin tulee lukea myös metsätalouden heikentämien

arvokkaiden elinympäristöjen hoito ja ennallistaminen, jolle olisi hyvä
asettaa selkeä tavoite.

Kriteeri 5: Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan
Mhy Lounais-Häme ry

Koneyrittäjät ry

Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Yksityishenkilö
Uudenmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Kaakkois-Suomen ELYkeskus
MTK ry
Yksityishenkilö

Pitääkö laaduntarkkailun koskea jokaista tehtyä työmaata, prosentuaalista
osuutta pinta-alasta vai prosenttiosuutta suunnitelluista työmaista?
Laadunseurantalomakkeita on monia erilaisia, pitäisikö päättää
standardilomake?
Kriteerissä käytetään termejä "tarjoava" ja "toteuttava" toimija. Termin
käyttö tulisi yhdenmukaistaa. Ehdotamme, että "tuottava" toimija olisi
paras vaihtoehto tässä kohtaa.
Hyvä - ei kommentteja.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Metsäomistajan itsetekemä työ on paras takuu tässä asiassa.
Dokumentoitu menettelytapa on tärkeä lisäys laadunseurannan
määritelmiin.
Kriteeriluonnoksen mukaan metsänhoitotöiden laatu varmistetaan vain
metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvissä töissä. Kriteerin tulisi
koskea kaikkia metsätaloustoimenpiteitä. Esimerkiksi maasto- ja
puustovauriot, kulttuuriperintö- ja virkistyskohteiden säilyminen,
säästöpuiden määrä ja lahopuiden säilyminen, maisemanhoidon laatu ja
metsänhoidollisten ratkaisujen laatu koskevat kaikkia
metsätaloustoimenpiteitä.
Metsänhoitotöiden laatuun kuuluu hyvän metsänhoidon suositusten
noudattaminen, jotka ovat apuna käytännön työn laadukkaassa
toteutuksessa. Nyt kyseessä olevassa kriteeriluonnoksessa ei ylletä hyvän
metsänhoidon suositusten tasolle.
Kriteerin tulisi koskea kaikkia metsätaloustoimenpiteitä.
Kriteeriluonnoksen mukaan metsänhoitotöiden laatu varmistetaan vain
metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvissä töissä.
Määritelmässä 14) dokumentoiduksi menettelytavaksi tulee hyvksyä myös
dokumentointi tietojärjestelmään.
Tämä on kiinnostava kriteeri, jossa puhutaan metsätyön jäljen laadun
tarkastamisesta. Mitenkään ei tule esiin, kenen laadun kriteereitä ko.
metsätyössä, jossa asiaa tarkastellaan, käytetään.
Henkilökohtaisesti olen eri yhteyksissä huomannut, että laadun kriteeri on
tarkastajan yrityksen kriteeristö, ei työn tilaajan. Esimerkiksi, jos
kasvatusmetsäni harvennetaan, laatukriteerit ovat pohjapinta-ala ja
mahdolliset kolhut, ei se, että minä halusin keskittää kasvun havupuille,
suosia raitaa ja tietoisesti antaa hakkuun tapahtua ns. vaikeampaan
vuodenaikaan tietoisen maaston korjuu haasteista

Kriteeri 6: Puuston terveydestä huolehditaan
Mhy Lounais-Häme ry

Yksityishenkilö

Hämeen ELY-keskus

Hirvikannan säätely kuuluu olennaisena osana laadukkaan puun
kasvatuksen turvaamistoimenpiteisiin. Omalla toimialueellani on tällä
hetkellä äärimmäisen kyseenalaista uudistaa päätehakkuualoja männylle
tai koivulle hirvikannan vuoksi.
Kriteeri 6: Esitn lisättäväksi: Velvoitetaan metsästysseurat ennalta
ehkäisemään hirvivahinkoja. Pyrittävä eroon ennalta anottavista
hirvenpyyntiluvista. Tavoitteena pyyntiluvista vapaa hirven metsästys.
Indikaattorit: Esitän lisättäväksi: Metsästysseurat velvoitetaan pitämään
hirvieläinkannat kurissa niin, että vahinkoja ei tule.
Puuston terveydestä huolehtiminen on erittäin tärkeää. Terveyteen
vaikuttaa kuitenkin korjuutoiminnan lisäksi myös moni muu seikka, kuten
metsän monimuotoisuus ja sen puustorakenne.
Sekametsät ovat lajistoltaan rikkaampia ja tutkimusten mukaan
terveempiä kuin yhden puulajin metsät. Muuttuva ilmasto ja sen lisäämä
epävarmuus metsätaloudelle ja puuston terveydelle kannattaisi
viimeistään nyt ottaa standardissa vahvemmin huomioon.
Koko standardissa suurten metsätuhojen riskiä ollaan vähentämässä
kasvinsuojeluaineilla, korjuuvaurioiden estämisellä ja suurtuhon uhatessa
etukäteen tapahtuvilla laajoilla hakkuilla. Mikäli Suomessa halutaan välttyä
suurilta metsätuhoilta, on järkevää ja kauaskantoista alkaa kasvattaa
monimuotoisempia sekametsiä. Tähän kriteeriin voisi sisällyttää
vaatimuksen siitä, että jo taimikon istutusvaiheessa tai taimikonhoidossa
sekä harvennuksissa pyritään lisäämään metsän sekapuustoisuutta.
Monimuotoisuuden edistämisen lisäksi lehtipuilla on muuttuvassa
ilmastossa merkittävä vaikutus metsien sietokyvylle korkeissa
lämpötiloissa, koska ne lisäävät tutkimusten mukaan merkittävästi metsän
säteilyheijastusta eli albedoa.

Koneyrittäjät ry

Myös liiallisella metsämaan kuivatuksella voi olla epäedullinen vaikutus
puuston terveyteen ilmaston muuttuessa. Toisaalta se voi lisätä myös
metsäpalojen syttymisen riskiä. Myös puuston terveydestä huolehtimisen
osalta tarpeettomien maanmuokkausten ja ojitusten välttäminen olisi
erittäin perusteltua.
Kriteerissä puhutaan puuston terveyden huolehtimisesta. Jotta kriteerin
sisältö kytkeytyy paremmin tähän ja laadukkaan työn tuottamiseen
esitämme, että indikaattorin kohta: "Työn tilaajalla20) on suositukset
hakkuutyötä haittaavan alikasvoksen raivauksesta ennen hakkuuta."
muotoillaan seuraavasti:
"Työn tilaajalla20) on suositukset hakkuutyötä haittaavan JA
PUUSTOVAURIOILLE ALTISTAVAN alikasvoksen raivauksesta ennen
hakkuuta."
Lisäksi esitämme selkeyden vuoksi seuraavia muutoksia tekstiin:
"Kasvatushakkuissa vaurioituneiden puiden keskimääräinen osuus on
enintään viisi prosenttia kasvamaan jätetyistä kasvatuskelpoisista puista.
(POIS: Vaurioituneiden puiden osuus lasketaan vuosittain viiden edellisen

Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Suomen Partiolaiset
Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

vuoden korjuujäljen tarkastustulosten liukuvana keskiarvona.)
Kivennäismaiden17) kasvatushakkuissa metsäkoneiden aiheuttamien
ajourapainumien keskimääräinen osuus on enintään viisi prosenttia
ajourien pituudesta. Ajourapainumien JA VAURIOITUNEIDEN PUIDEN
osuus lasketaan vuosittain viiden edellisen vuoden korjuujäljen
tarkastustulosten liukuvana keskiarvona.18), 19)"
Hyvä - ei kommentteja.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Hyvä että kantojen poisto uudistushakkuualueilta otettu pois uudessa
luonnoksessa
Puuston terveydestä huolehtiminen on erittäin tärkeää. Terveyteen
vaikuttaa kuitenkin korjuutoiminnan lisäksi myös moni muu seikka, kuten
metsän monimuotoisuus ja sen puustorakenne.
Sekametsät ovat lajistoltaan rikkaampia ja tutkimusten mukaan
terveempiä kuin yhden puulajin metsät. Muuttuva ilmasto ja sen lisäämä
epävarmuus metsätaloudelle ja puuston terveydelle kannattaisi
viimeistään nyt ottaa standardissa vahvemmin huomioon.
Koko standardissa suurten metsätuhojen riskiä ollaan vähentämässä
kasvinsuojeluaineilla, korjuuvaurioiden estämisellä ja suurtuhon uhatessa
etukäteen tapahtuvilla laajoilla hakkuilla. Mikäli Suomessa halutaan välttyä
suurilta metsätuhoilta, on järkevää ja kauaskantoista alkaa pikkuhiljaa
kasvattaa monimuotoisempia sekametsiä. Tähän kriteeriin voisi sisällyttää
vaatimuksen siitä, että jo taimikon istutusvaiheessa tai taimikonhoidossa
sekä harvennuksissa pyritään lisäämään metsän sekapuustoisuutta.
Monimuotoisuuden edistämisen lisäksi lehtipuilla on muuttuvassa
ilmastossa merkittävä vaikutus metsien sietokyvylle korkeissa
lämpötiloissa, koska ne lisäävät metsän albedoa tutkimusten mukaan
merkittävästi.

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Myös liiallisella metsämaan kuivatuksella voi olla epäedullinen vaikutus
puuston terveyteen ilmaston muuttuessa. Toisaalta se voi lisätä myös
metsäpalojen syttymisen riskiä. Myös puuston terveydestä huolehtimisen
osalta tarpeettomien maanmuokkausten ja ojitusten välttäminen olisi
erittäin perusteltua.
Puuston terveydestä huolehtiminen on erittäin tärkeää. Terveyteen
vaikuttaa kuitenkin korjuutoiminnan lisäksi myös moni muu seikka, kuten
metsän monimuotoisuus ja sen puustorakenne.
Sekametsät ovat lajistoltaan rikkaampia ja tutkimusten mukaan
terveempiä kuin yhden puulajin metsät. Muuttuva ilmasto ja sen lisäämä
epävarmuus metsätaloudelle ja puuston terveydelle kannattaisi
viimeistään nyt ottaa standardissa vahvemmin huomioon.
Koko standardissa suurten metsätuhojen riskiä ollaan vähentämässä
kasvinsuojeluaineilla, korjuuvaurioiden estämisellä ja suurtuhon uhatessa
etukäteen tapahtuvilla laajoilla hakkuilla. Mikäli Suomessa halutaan välttyä
suurilta metsätuhoilta, on järkevää ja kauaskantoista alkaa pikkuhiljaa

kasvattaa monimuotoisempia sekametsiä. Tähän kriteeriin voisi sisällyttää
vaatimuksen siitä, että jo taimikon istutusvaiheessa tai taimikonhoidossa
sekä harvennuksissa pyritään lisäämään metsän sekapuustoisuutta.
Monimuotoisuuden edistämisen lisäksi lehtipuilla on muuttuvassa
ilmastossa merkittävä vaikutus metsien sietokyvylle korkeissa
lämpötiloissa, koska ne lisäävät metsän albedoa tutkimusten mukaan
merkittävästi.

MTK ry

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Myös liiallisella metsämaan kuivatuksella voi olla epäedullinen vaikutus
puuston terveyteen ilmaston muuttuessa. Toisaalta se voi lisätä myös
metsäpalojen syttymisen riskiä. Myös puuston terveydestä huolehtimisen
osalta tarpeettomien maanmuokkausten ja ojitusten välttäminen olisi
erittäin perusteltua.
Indikaattorin tulkinnassa tulee ottaa huomioon vahvistettu linjaus:
Riistanhoitoa koskevaa yhteistyötä koskien edellytetään, että PEFCsertifioinnin käytännön toteutuksen koordinoinnista ja ohjauksesta
vastaavat organisaatiot tekevät yhteistyötä metsästysorganisaatioiden
kanssa ja välittävät tietoa yhteistyöstä muille PEFC-sertifiointiin
osallistuville organisaatioille.
Kriteeri ei edellytä, että määritelmässä mainittujen metsäorganisaatioiden
edellytettäisiin toimivan yhteistyössä metsästysorganisaatioiden kanssa
muulloin kuin silloin, kun ne toimivat sertifikaatin haltijana tai muuten
osallistuvat PEFC-sertifioinnin käytännön toteutuksen koordinointiin ja
ohjaukseen. (PEFC Suomi 20.12.2016)
Metsien terveydestä huolehditaan pitkällä aikajänteellä parhaiten
kasvattamalla metsiä niiden monimuotoisuus turvaten ja tinkimällä
maksimaalisista puuntuottovaatimuksista. Tämä turvaa myös muiden
tuotteiden hyödyntämismahdollisuuksia-sekä virkistyksen ja matkailun
edellytyksiä. Myös laaja-alaisempia vahinkoja voidaan torjua kestävästi
mm. kasvattamalla metsää monimuotoisuus säilyttäen ja esim. osin
jatkuvan kasvatuksen keinon, näin mm. hyönteis-, hirvi- ja myrskytuhojen
vaikutus jää pienemmäksi. Monimuotoisuuden ja ekosysteemien
toiminnan näkökulmasta tarvitaan myös ”epätervettä” ja kuollutta
puustoa.
Kriteeristä on poistunut yhteistyö riistanhoidon edistämiseksi ja
riistaeläinten elinympäristöjen parantamiseksi riistaorganisaatioiden
kanssa; tämä heikentää ekologista vaikuttavuutta. Riistalajeille tärkeiden
elinympäristöjen turvaaminen tulisi paremmin ottaa huomioon
sertifikaatin kriteereissä. Metsästysorganisaatioista puuttuvat
riistanhoitoyhdistykset ja paikalliset metsästysseurat?

Kriteeri 7: Energiapuuta korjataan kestävästi
Hämeen ELY-keskus

Lause ”Energiapuun korjuussa ei korjata kriteerin 14 tarkoittamia eläviä
säästöpuita eikä vaurioiteta järeitä lahopuita.” on poistettu. On tärkeää
sisällyttää se säästöpuita koskevaan kriteeriin.
Kriteerissä tulisi viitata, että energiapuun säästöpuiden osalta noudatetaan
kriteeriä 14.
Kriteerin kuvailussa mainitaan että ”korjattaessa latvusmassaa ja kantoja
hakkuualoilta toimitaan tavoilla, jotka ottavat huomioon hakkuualan

puuntuotoskyvyn ja monimuotoisuuden sekä vesiensuojeluun liittyvät
näkökohdat.” Kriteerissä ei kuitenkaan ole lainkaan vesiensuojeluun
liittyvää sisältöä. Kriteerissä on syytä viitata kriteereihin 10, 11, 14, 17, 18
ja 19 tai näissä kriteereissä tulee viitata, että niiden vaatimukset koskevat
myös energiapuun korjuuta.

Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Yksityishenkilö

Uudenmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus

Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Ei kommenttia.
Hyvä - Tuleehan säästöpuiden ja kuolleen puun rooli riittävästi
huomioiduksi asianomaisessa kriteerissä? Ei tietenkään ole loogista toistaa
samaa asiaa monissa kriteereissä, mutta eihän asia energiapuun korjaajalta
unohdu?
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Monella metsänomistajalla on kotonaan hakelämmitys. Se on ainakin
kestävää, kun omistaja itse kerää metsästään ja peltojensa reunoista
hakepuut.
Kriteerissä 7 tulisi nostaa esiin, että säästöpuuryhmät ja muut
monimuotisuuskeskittyminä hoidettavat kohteet tulee jättää myös
energiapuunkorjuussa toimien ulkopuolelle. Kriteerissä tulisi viitata, että
energiapuun säästöpuiden osalta noudatetaan kriteeriä 14.
Kriteerin kuvailussa mainitaan että ”korjattaessa latvusmassaa ja kantoja
hakkuualoilta toimitaan tavoilla, jotka ottavat huomioon hakkuualan
puuntuotoskyvyn ja monimuotoisuuden sekä vesiensuojeluun liittyvät
näkökohdat.” Kriteerissä ei kuitenkaan ole lainkaan vesiensuojeluun
liittyvää sisältöä. Kriteerissä on syytä viitata kriteereihin 10, 11, 14, 17, 18
ja 19 tai näissä kriteereissä tulee viitata, että niiden vaatimukset koskevat
myös energiapuun korjuuta.
Kriteerin kuvailussa mainitaan että ”korjattaessa latvusmassaa ja kantoja
hakkuualoilta toimitaan tavoilla, jotka ottavat huomioon hakkuualan
puuntuotoskyvyn ja monimuotoisuuden sekä vesiensuojeluun liittyvät
näkökohdat.” Kriteerissä ei kuitenkaan ole lainkaan vesiensuojeluun
liittyvää sisältöä. Kriteerissä on syytä viitata kriteereihin 10, 11, 14, 17, 18
ja 19 tai näissä kriteereissä tulee viitata, että niiden vaatimukset koskevat
myös energiapuun korjuuta.
Lause ”Energiapuun korjuussa ei korjata kriteerin 14 tarkoittamia eläviä
säästöpuita eikä vaurioiteta järeitä lahopuita.” on poistettu. On tärkeää
sisällyttää se säästöpuita koskevaan kriteeriin.
Kriteerissä tulisi viitata, että energiapuun säästöpuiden osalta noudatetaan
kriteeriä 14.
Kriteerin kuvailussa mainitaan että ”korjattaessa latvusmassaa ja kantoja
hakkuualoilta toimitaan tavoilla, jotka ottavat huomioon hakkuualan
puuntuotoskyvyn ja monimuotoisuuden sekä vesiensuojeluun liittyvät
näkökohdat.” Kriteerissä ei kuitenkaan ole lainkaan vesiensuojeluun
liittyvää sisältöä. Kriteerissä on syytä viitata kriteereihin 10, 11, 14, 17, 18
ja 19 tai näissä kriteereissä tulee viitata, että niiden vaatimukset koskevat
myös energiapuun korjuuta.

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Lause ”Energiapuun korjuussa ei korjata kriteerin 14 tarkoittamia eläviä
säästöpuita eikä vaurioiteta järeitä lahopuita.” on poistettu. On tärkeää
sisällyttää se säästöpuita koskevaan kriteeriin.
Kriteerissä tulisi viitata, että energiapuun säästöpuiden osalta noudatetaan
kriteeriä 14.
Kriteerin kuvailussa mainitaan että ”korjattaessa latvusmassaa ja kantoja
hakkuualoilta toimitaan tavoilla, jotka ottavat huomioon hakkuualan
puuntuotoskyvyn ja monimuotoisuuden sekä vesiensuojeluun liittyvät
näkökohdat.” Kriteerissä ei kuitenkaan ole lainkaan vesiensuojeluun
liittyvää sisältöä. Kriteerissä on syytä viitata kriteereihin 10, 11, 14, 17, 18
ja 19 tai näissä kriteereissä tulee viitata, että niiden vaatimukset koskevat
myös energiapuun korjuuta.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Hiilensidonnan ja maaperän kannalta kantojen ja kokopuun korjuu tulisi
olla sertifikaatin kriteereissä kielletty (lähes) kokonaan. Kantojen korjuu
erityisesti eroosioherkillä mailla on haitallista myös vesistöjen kannalta.
Tällä hetkellä korjataan myös monimuotoisuuden kannalta arvokasta
puustoa, esim. järeää lehtipuustoa sekä kuolleita ja vioittuneita puita, jopa
maalahopuuta. Monimuotoisuudelle arvokas puusto tulisi kriteerissä
määritellä ja sen korjuu kieltää (pl. kirjanpainajatuhot).

Kriteeri 8: Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon
Koneyrittäjät ry

Metsähallitus Metsätalous
Oy

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Suomen Partiolaiset

Kriteerin vaatimus tulisi olla kunnianhimoisempi tässä kohtaa: "(ary + ry)
Sertifiointialueen vuotuisesta taimikonhoitotarpeesta25) on tehty
vuosittain vähintään 60 %.
(mo) Metsänomistajan metsissä on tehty vähintään 60 % 5-vuotiskauden
taimikonhoitotarpeesta26).
Esitämme, että tavoite niin sertifiointialueen kuin metsänomistajienkin
metsissä nostettaisiin 70%:iin.
Hyvä nykykäytäntöön. Tästä voi kuitenkin jatkossa tulla tulkintahaasteita
peitteisen metsätalouden yleistyessä ja taimikkokäsitteen laajentuessa ja
hämärtyessä. Raivaussahaa olisi hyvä vähän jarrutella, jos/kun jatkuvaa
kasvatusta kokeillaan.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Metsänhoitorästejä on nykyään valtavasti, erityisesti taimikoissa ja
nuorissa metsissä. Metsäkeskuksen sivuston mukaan: "Viime vuosina
taimikoita on hoidettu koko maassa keskimäärin 160 000 hehtaaria
vuosittain. Alueellisten metsäohjelmien mukaan hoitotarve olisi noin 270
000 hehtaaria, jotta taimikot saataisiin tuottavaan kuntoon. Eniten
hoitorästejä on kertynyt Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla, missä
taimikoita on hoidettu vähän alle puolet tavoitteesta." Miksei siis uudessa
luonnoksessa ole nostettu taimikonhoitotarve osuutta 60%:sta? Sillä
saataisiin nostettua Suomen metsien tuottavuutta ja suurennettua
tulevaisuuden hiilivarastoa.

Yksityishenkilö

Olen useampaan otteeseen ääneen ihmetellyt, miksi nykyisen metsälain
aikaan, metsänomistaja ei edelleenkään saa tehdä metsässä kuten haluaa
oman metsänhoitofilosofian mukaan.
Hakkuissa ainoa oikea on harsinta ja kun emme siihen rynnänneet, ko.
vakaumuksen järjestöt ovat alkaneet ajaa harsintaa kohti niin monilla
rattailla kuin mahdollista. Metsänomistajan valinnanvapaus meni
roskikseen. Kriteeristössä vaaditaan, että taimikonhoitoa on tehtävä
(tämäkin muuten kulu), mutta kyllä metsäomistaja saa jättää nykylaissa
sen tekemättä. Ihan haluamastaan syystä.

METO

Määrätavoitteen toteuman seuranta on haasteellista, 60% tavoitetaso
voisi olla korkeampikin mutta se johtaisi poikkeamien kasvuun.

Kriteeri 9: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
OTSO Metsäpalvelut Oy

Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Lapin ELY-keskus

Esitämme lisättäväksi kriteerin määritelmään: ”Veden palauttamiseen
soveltuvia suojelusoita voidaan käyttää vesien poisjohtamiseen
metsätalouden toimenpiteissä.”
https://tapio.fi/vesien-palauttaminen-suojelusoille/
Ei kommenttia.
Hyvä - ei kommentteja.
Tämä kriteeri on samalla tavalla outo kuin kriteeri 1. Suomen lakia on
kaikkien noudatettava eikä PEFC-sertifikaatti tuo mitään lisäarvoa metsien
käsittelyyn, jos sertifikaatin pääasiallinen sisältö on, että Suomen
lainsäädäntöä tullee noudattaa eli lailla rauhoitettujen suojelualueiden
suojeluarvoja ei saa heikentää.
Indikaattoriosion ensimmäisen kappaleesta on syytä poistaa, että
luonnonsuojelualueiden sijaintitiedot ovat toimijoiden tiedossa tarvittavin
osin. Kyllä suojelualueiden sijaintitietojen tulee olla kaikkien alueella
operoivien toimijoiden tiedossa kaikelta osin.
Lisäarvona tässä kriteerissä on onneksi indikaattorin kohta, jossa todetaan,
että luonnonsuojelulailla rauhoitettujen suojelualueiden suojeluarvoja ei
saa heikentää metsätaloustoimilla, jotka tehdään suojelualueiden
ulkopuolella, rajoittamatta näitä toimia Natura 2000-alueisiin.

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Suomen Partiolaiset

On myös todettava, että metsänomistajan lisäksi metsäkeskuksella on
viranomaisena, joka ottaa vastaan metsänkäyttöilmoitukset, vastuu siitä,
että ei toimita lainvastaisesti (mm. LSL 65 §, Natura 2000-alueet: Luvan
myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän viranomaisen on valvottava, että
1 momentissa tarkoitettu arviointi aluetta heikentävistä toimenpiteistä
tehdään).
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Hyvä ettei kriteeriä ole karsittu

Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Suojelualueiden paikkatietoaineisto on varsin hyvin metsätalouden
toimijoiden tiedossa. Nykyisessä käytännössä Suomen metsäkeskus
lähettää metsälain 7 a §:n mukaisesti vastaanottamastaan
metsänkäyttöilmoituksesta tiedon ELY-keskukselle, jos ilmoituksen
mukaista käsittelyaluetta tai osaa siitä koskee luonnonsuojelulaissa
tarkoitettu erityisesti suojeltavan lajin tai suojellun luontotyypin
esiintymää koskeva päätös tai Natura 2000 -verkostoon sisältyvä alue.
Tämä mahdollistaa esimerkiksi hakkuutoimenpiteiden ohjaamisen siten,
että suojelualueiden arvot turvataan. Kyseinen ilmoitusmenettely koskee
nykyisin myös metsälain 7 a § 2 momentin 4 kohdan mukaisesti
yksityismaiden suojelualueita, suojeluohjelma-alueita sekä soidensuojelun
täydennysehdotuskohteita.
Suojelualueiden paikkatietoaineisto on varsin hyvin metsätalouden
toimijoiden tiedossa. Nykyisessä käytännössä Suomen metsäkeskus
lähettää metsälain 7 a §:n mukaisesti vastaanottamastaan
metsänkäyttöilmoituksesta tiedon ELY-keskukselle, jos ilmoituksen
mukaista käsittelyaluetta tai osaa siitä koskee luonnonsuojelulaissa
tarkoitettu erityisesti suojeltavan lajin tai suojellun luontotyypin
esiintymää koskeva päätös tai Natura 2000 -verkostoon sisältyvä alue.
Tämä mahdollistaa esimerkiksi hakkuutoimenpiteiden ohjaamisen siten,
että suojelualueiden arvot turvataan. Kyseinen ilmoitusmenettely koskee
nykyisin myös metsälain 7 a § 2 momentin 4 kohdan mukaisesti
yksityismaiden suojelualueita, suojeluohjelma-alueita sekä soidensuojelun
täydennysehdotuskohteita.
Positiivisesti kriteerissä on huomioitu myös suojelualueiden ulkopuolelta
tuleva haitallinen vaikutus. Tällaisia vaikutuksia on todettukin (esim. reunaalueiltaan kuivahtaneet suojelusuot, pienvedet) ja kriteeriin tulisi
sisällyttää myös luontotyyppien ennallistamistavoitteita. Vaikutuksiltaan
haastavampia arvioitavia ovat metsien pirstoutumisen aiheuttama
vaikutus sekä suojelualueen ulkopuolella tehtävien hakkuiden
reunavaikutus tai eri toimien häiriövaikutukset. Vaikutukset ovat usein
hitaasti kertyviä.
Yhtenä indikaattorina on todettu, että Natura-alueilla
metsätaloustoimenpiteet tehdään sen lain asettamin velvoittein, jolla alue
on perustettu. Indikaattori tulisi poistaa; vaikka pääsääntöisesti asiaa on
tulkittu tähän suuntaan ei valtioneuvoston päätöksessä todetulla suojelun
toteuttamiskeinolla voida oikeudellisesti sitovasti määritellä sallittua
metsänkäyttöä ja metsänkäyttö voi johtaa jopa Natura-alueen perusteena
olevien suojeluarvojen heikentämiseen. Sallittu metsänkäyttö Naturaalueella ratkaistaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisessa Naturaarviointimenettelyssä, mikä tulee todeta kriteerissä.
Metsätalouden hajakuormitus on ainakin yhtenä Natura-alueiden tilan
heikentymisen syynä useilla virtavesillä sekä meren rannikolla. Ongelmiin
tulisi puuttua sertifikaatin keinoin asettamalla riittäviä
suojavyöhykevaatimuksia kohteille. Vaikutuksia arvioidaan jossain määrin
tehtävissä Natura-alueiden tilan arvioinneissa (NATA), mutta arvioinnit
eivät vielä ole riittävän systemaattisia niiden käyttämiseksi indikaattoreina.
Suojelu- ja Natura-alueiden sekä niitä ympäröivien reuna-alueiden
hakkuiden osalta olisi mahdollista kehittää oma toimiva seurantaindikaattorinsa.

Luonnontieteellinen
keskusmuseo, Helsingin
yliopisto

Kriteeri on sinänsä hyvä, mutta se, että voidaan hakata suoraan
suojelualueen rajaan asti heikentää suojelualueen tilaa. Tämä muuttaa
alueen pienilmastoa ja lisää haitallisia reunavaikutuksia. Suojelualueiden
reunoille tulisi jättää muutaman kymmenen metrin suojavyöhyke, jolla ei
saa tehdä kuin korkeintaan poimintahakkuita.

Kriteeri 10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
Yksityishenkilö

Hämeen ELY-keskus

Minusta 10d. luontokohteissa 2. ojittamattomat korvet käsittelyehdotus
pitäisi olla kuten lettorämeissä eli jätetään luonnontilaan. Peruste kohteita
on hyvin vähän ja niiden merkitys monimuotoisuuden turvaajina korostuu.
Ainakin eteläisessä Suomessa!
Kriteeri 10 ei ole riittävä säilyttämään arvokkaita elinympäristöjä ja sitä on
tarpeen edelleen tarkentaa. Uhanalaisuusselvitysten lisäksi luontolaadun
seurannan perusteella monimuotoisuus on huomioitu metsänhoidossa
entistä heikommin 2010-luvulla.
ELY-keskus näkee hyvänä, että kriteereissäon mukana vesilain suojelemat
kohteet. Kohtaa indikaattorit on kuitenkin tarpeen päivittää seuraavasti:
”Kohdissa a), b) ja c) ominaispiirteet eivät ole säilyneet kriteerissä
tarkoitetulla tavalla…”.
Kriteerin kohta d) on vaatimuksiltaan epäselvä, mikä vaikeuttaa kohteiden
tunnistamista. Indikaattoreihin tulisi lisätä kuvaukset siitä, mitä
tarkoitetaan ”biologista monimuotoisuutta luonnehtivilla tärkeimmillä
ominaispiirteillä sekä selvästi maastossa havaittavilla ja tunnistettavissa
olevilla sekä ympäristöstään selvästi erottuvilla kohteilla”.
Vaikuttavuudeltaan jo valmiiksi heikon kriteerin noudattamiselle ei ole
tarpeen asettaa lievennyksiä (tärkeimmät, säilytettävät ominaispiirteet
ovat säilyneet yli 90 prosentilla kohteiden kokonaispinta-alasta).
Puustoltaan luonnontilaisiksi määritellään korvet, jonka puustoa ei ole
käsitelty 60 vuoteen. Kuitenkin näissä korvissa sallitaan kasvatushakkuut ja
yksittäisten puiden poistaminen, jonka jälkeen korpi ei enää ole
puustoltaan luonnontilainen, jolloin se voidaan esimerkiksi ojittaa ja
avohakata. Luonnontilaisissa korvissa ei siten tulisi sallia kasvatushakkuita.
Yksittäisten puiden poistaminen voi olla sallittua, mikäli luonnontilaisen tai
sen kaltaisen puuston määrittelyssä sallitaan tietty lukumäärä yksittäisiä
kantoja (esim. vanhojen metsien vaatimuksissa esitetty 20 kpl/ha).
On hyvä, että ruohoiset sararämeet on sisällytetty kriteeriin. Tämän
suoluontotyypin kohdalla nousee kuitenkin kysymys luontotyypin
tunnistamisesta maastossa. Suoluonnon turvaamiseksi olisi ollut syytä
sisällyttää kriteeriin esimerkiksi kaikki uhanalaiset suoluontotyypit, jotka
nyt on poistettu kriteeristä 11.
Puustoltaan vanhojen metsien vaatimukset on laadittu siten, että kohteita
ei erityisesti eteläisessä Suomessa löydy. Jo vallitsevan puuston
ikävaatimus on eteläisessä Suomessa erittäin korkea (160 vuotta). ELYkeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen edustajat ovat kriteeristöä
valmisteltaessa pyytäneet selvitystä yli 160-vuotiaiden metsien määrästä
Etelä-Suomessa, mutta pyyntöä ei ole huomioitu. Metsien iän tarkka
määrittäminen vaatisi esimerkiksi puustokairauksia, jonka lisäksi on
hankala varmistua siitä, onko metsää käsitelty 60 vuoteen. Vaatimus, että
puustossa on vanhaa lehtipuustoa sekä lisäksi lahopuita, keloja ja
maapuuta Etelä-Suomessa vähintään 15 % ja Pohjois-Suomessa vähintään
20 % puuston tilavuudesta on epäselvä siltä osin, koskeeko

Koneyrittäjät ry

Metsähallitus Metsätalous
Oy
Lapin ELY-keskus

prosenttimääräinen vaatimus ainoastaan kuollutta puustoa, vai
lasketaanko siihen myös vanha lehtipuusto.
PEFC-standardiin ei sisälly kriteeriä tai toimintatapaa, jolla maanomistajan
tietoisuutta metsänkäytön mahdollisuuksista esim. METSO-ohjelman
osalta lisättäisiin. Vanhojen metsien määrät ovat viimeisimpien
inventointien perusteella laskussa. Hakkuutasojen ollessa korkeita, on
kehitys todennäköisesti edelleen heikkenevä. ELY-keskus katsoo, että
kriteerin vaatimuksia tulisi vallitsevan puuston iän osalta laskea 140
vuoteen, jolloin kriteerin mukaisia kohteita olisi mahdollista löytää myös
Etelä-Suomesta. Lisäksi erittäin tiukasta lahopuuvaatimuksesta tulee
luopua. 140 vuotta vanha käsittelemätön luonnonmetsä on jo sinällään
arvokas monimuotoisuuden kannalta ja todennäköisesti siellä esiintyy
lahopuustoa monimuotoisuuden kannalta merkittävissä määrin.
Kriteeriä ollaan edelleen heikentämässä niin ekologisen, kuin sosiaalisen
kestävyyden osalta. Pohjois-Suomessa on yhä jäljellä yli 200-vuotiaita
metsiä, jotka ovat merkittäviä myös poronhoidon kannalta. Kriteeriä ollaan
muuttamassa tavalla, joka mahdollistaa näiden metsien yhä
tehokkaamman käsittelyn.
Esitämme, että kriteerin c-kohta kirjoitettaisiin muotoon: "Vesilain
(587/2011) 2 luvun 11 §:n mukaisien luonnontilaisten vesiluontotyyppien
LUONNONTILAA EI VAARANNETA, ELLEI lupaviranomainen on myöntänyt 2
momentin mukaista poikkeusta."
Sisältö hyvä. 5-kohdan vanhan metsän luokkien kuvauksiin piste perään
kaikkiin, niin ovat kielellisesti yhtenevät.
Ensimmäiseen kappaleeseen on tehty virheellinen korjaus.
"Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltuja metsäisiä luontotyyppejä
….". Sana metsäisiä on syytä ottaa pois, koska LSL 29 § kieltää
yksiselitteisesti kaikkien ko. pykälän nojalla rajattujen kohteiden
muuttamisen niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen
kyseisellä alueella vaarantuu. Jos merenrantaniitylle, katajakedolle tai
lehdesniitylle tai niiden välittömään läheisyyteen kohdistuu
metsätaloustoimia, jotka vaarantavat ko. luontotyypin ominaispiirteitä
(esim. vedenjohtumisen takia) on rikottu luonnonsuojelulakia.
Myös tässä kriteerissä on outoa se, että kriteeri sisältää Suomen
lainsäädännön noudattamisen. Onneksi kriteerin kohdassa d) on muutakin
sisältöä kuin Suomen lain noudattaminen, vaikka senkin merkitys luonnon
monimuotisuuden säilymisen kannalta jää valitettavan vähäiseksi
kriteerissä esitetyillä tiukoilla rajauksilla mm. ”selvästi ympäristöstään
erottuvia”. Selvästi ympäristöstä erottuva on kovin subjektiivinen ilmaus ja
riippuu mm. arvioijan koulutuksesta. Kriteerin kohta d) on myös
vaatimuksiltaan epäselvä. Se vaikeuttaa kohteiden tunnistamista. Kohtaan
indikaattorit tai määritelmät tulisi lisätä kuvaukset siitä, mitä tarkoitetaan
”biologista monimuotoisuutta luonnehtivilla tärkeimmillä
ominaispiirteillä".
Kriteerin osa d) kohta 2. luonnontilaisiksi määritellään korvet, jonka
puustoa ei ole käsitelty 60 vuoteen. Näissä korvissa sallitaan kriteerin
mukaan kasvatushakkuut ja yksittäisten puiden poistaminen. Näiden
toimien jälkeen etenkin kasvatushakkuun jälkeen, korpi ei enää ole
puustoltaan luonnontilainen vaan sillä voidaan tehdä uudistus hakkuu ja se

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Yksityishenkilö

Yksityishenkilö
Uudenmaan ELY-keskus

voidaan ojittaa. Nämä kohteet olisi syytä jättää kaikenlaisen hakkuun
ulkopuolelle. Yksittäisten puiden poistamista voitaisiin kuitenkin tehdä,
mikäli luonnontilaisen tai sen kaltaisen puuston määrittelyssä sallitaan
tietty lukumäärä yksittäisiä kantoja (esim. 20 kpl/ha, niin kuin ko.
kriteerissä muualla on).
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Esitetyt kriteerit ovat aivan liian tiukkoja. Esimerkiksi "puustoltaan vanhat
metsät" ovat tässä luonnoksessa sellaisia joita ei löydy juuri edes
kansallispuistoista.
Metsänomistajaa kuunneltava. Ei pidä nauhoittaa alueita yksityismetsistä
suojeluun maanomistajaa kuulematta.
Kriteeri 10 ei ole riittävä säilyttämään arvokkaita elinympäristöjä ja sitä on
tarpeen edelleen tarkentaa. Uhanalaisuusselvitysten lisäksi luontolaadun
seurannan perusteella monimuotoisuus on huomioitu metsänhoidossa
entistä heikommin 2010-luvulla.
Uudenmaan ELY-keskus näkee hyvänä, että kriteereihin lisättiin vesilain
suojelemat kohteet. Kriteeriin tulee lisätä luonnontilaiset purot ja muuttaa
kohta c) seuraavasti: Vesilain (587/2011) 2 luvun 11 §:n ja 3 luvun 2 §:n 1
momentin 8 kohdan mukaisien luonnontilaisten vesiluontotyyppien
luonnontilan vaarantaminen on kielletty pois lukien tapaukset, joihin
lupaviranomainen on myöntänyt 2 luvun 11 §:n 2 momentin mukaisen
poikkeuksen tai 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetun luvan.
Indikaattoreita on tarpeen päivittää seuraavasti: c) Oikeusistuimen
tekemät päätökset tapauksista, joissa vesilain (587/2011) 2 luvun 11 §:n tai
3 luvun 2 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisten luonnontilaisten
vesiluontotyyppien luonnontila on vaarannettu.
Kriteerin kohta d) on vaatimuksiltaan epäselvä, mikä vaikeuttaa kohteiden
tunnistamista. Indikaattoreihin tulisi lisätä kuvaukset siitä, mitä
tarkoitetaan ”biologista monimuotoisuutta luonnehtivilla tärkeimmillä
ominaispiirteillä sekä selvästi maastossa havaittavilla ja tunnistettavissa
olevilla sekä ympäristöstään selvästi erottuvilla kohteilla”.
Vaikuttavuudeltaan jo valmiiksi heikon kriteerin noudattamiselle ei ole
tarpeen asettaa lievennyksiä (tärkeimmät, säilytettävät ominaispiirteet
ovat säilyneet yli 90 prosentilla kohteiden kokonaispinta-alasta).
Puustoltaan luonnontilaisiksi määritellään korvet, jonka puustoa ei ole
käsitelty 60 vuoteen. Kuitenkin näissä korvissa sallitaan kasvatushakkuut ja
yksittäisten puiden poistaminen, jonka jälkeen korpi ei enää ole
puustoltaan luonnontilainen, jolloin se voidaan esimerkiksi ojittaa ja
avohakata. Luonnontilaisissa korvissa ei siten tulisi sallia kasvatushakkuita.
Yksittäisten puiden poistaminen voi olla sallittua, mikäli luonnontilaisen tai
sen kaltaisen puuston määrittelyssä sallitaan tietty lukumäärä yksittäisiä
kantoja (esim. vanhojen metsien vaatimuksissa esitetty 20 kpl/ha). Myös
20m3/ha lahopuumäärä on turhan korkea vaatimus korpien osalta,
erityisesti kun annetaan mahdollisuus käsitellä puustoa kasvatushakkuin.
Tällöin puusto on väljempää ja lahopuuston muodostuminen hitaampaa.
On hyvä, että ruohoiset sararämeet on sisällytetty kriteeriin. Tämän
suoluontotyypin kohdalla nousee kuitenkin kysymys luontotyypin
tunnistamisesta maastossa. Suoluonnon turvaamiseksi olisi ollut syytä
sisällyttää kriteeriin esimerkiksi kaikki uhanalaiset suoluontotyypit, jotka
nyt on poistettu kriteeristä 11.

Puustoltaan vanhojen metsien vaatimukset on laadittu siten, että kohteita
ei erityisesti eteläisessä Suomessa löydy. Jo vallitsevan puuston
ikävaatimus on eteläisessä Suomessa erittäin korkea (160 vuotta).
Käytännössä eteläisemmässä Suomessa ei löydy näillä vanhan metsän
kriteereillä kohteita. Jäljellä olevia monimuotoisuuden kannalta tärkeitä
kohteita ei kriteerien avulla saada säästettyä. Kriteeristöä tulisi muokata
puuston iän, lahopuumäärän ja metsänkäyttöhistorian osalta.
PEFC-standardiin ei sisälly kriteeriä tai toimintatapaa, jolla maanomistajan
tietoisuutta metsänkäytön mahdollisuuksista esim. METSO-ohjelman
osalta lisättäisiin. Vanhojen metsien määrät ovat viimeisimpien
inventointien perusteella laskussa. Hakkuutasojen ollessa korkeita, on
kehitys todennäköisesti edelleen heikkenevä. ELY-keskus katsoo, että
kriteerin vaatimuksia tulisi vallitsevan puuston iän osalta laskea 140
vuoteen, jolloin kriteerin mukaisia kohteita olisi mahdollista löytää myös
Etelä-Suomesta. Lisäksi erittäin tiukasta lahopuuvaatimuksesta tulee
luopua. 140 vuotta vanha käsittelemätön luonnonmetsä on jo sinällään
arvokas monimuotoisuuden kannalta ja todennäköisesti siellä esiintyy
lahopuustoa monimuotoisuuden kannalta merkittävissä määrin.
Pirkanmaan ELY-keskus

Kriteerin vaatimukset elinympäristöjen osalta ovat osittain sellaiset, että
voidaan kyseenalaistaa, löytyykö kohteita Etelä-Suomesta lainkaan, sekä
osittain sellaiset, että niiden perusteella kohteita on hankala määrittää.
Esimerkiksi puustoltaan luonnontilaisiksi määritellään korvet/vanhat
metsät, joiden puustoa ei ole käsitelty hakkuin 60 vuoteen. ELY-keskus
toteaa, että varmistuminen aiemman hakkuun ajankohdasta on hankalaa.
Puustoltaan vanhojen metsien vaatimukset, joissa vallitsevan puuston
ikävaatimus on eteläisessä Suomessa erittäin korkea (160 vuotta), ja
vaatimus siitä, että puustossa on vanhaa lehtipuustoa sekä lisäksi
lahopuita, keloja ja maapuuta Etelä-Suomessa vähintään 15 % ja PohjoisSuomessa vähintään 20 % puuston tilavuudesta, ovat epäselviä siltä osin,
koskeeko prosenttimääräinen vaatimus ainoastaan kuollutta puustoa vai
lasketaanko siihen myös vanha lehtipuusto.
ELY-keskus katsoo, että kriteerin vaatimuksia tulisi vallitsevan puuston iän
osalta laskea 140 vuoteen tai vaihtoehtoisesti poistaa tarkka ikämääritys,
jolloin kriteerin mukaisia kohteita olisi mahdollista löytää myös EteläSuomesta. Lisäksi erittäin tiukasta lahopuuvaatimuksesta tulisi luopua.
Noin 140 vuotta vanha käsittelemätön luonnonmetsä on jo sinällään
arvokas monimuotoisuuden kannalta, ja todennäköisesti siellä esiintyy
lahopuustoa monimuotoisuuden kannalta merkittävissä määrin.
Luonnontilaisissa korvis-sa ei tulisi sallia kasvatushakkuita, koska se poistaa
luonnontilaisuuden, ja vain yksittäisten puiden poistaminen
luonnontilaisissa korvissa voisi olla sallittua (mikäli luonnontilaisen tai sen
kaltaisen puuston määrittelyssä sallitaan tietty lukumäärä yksittäisiä
kantoja).
On hyvä, että ruohoiset sararämeet on sisällytetty kriteeriin. Tämän suoluontotyypin kohdalla nousee kuitenkin kysymys luontotyypin
tunnistamisesta maastossa. Suoluonnon turvaamiseksi olisi ollut syytä
sisällyttää kriteeriin esimerkiksi kaikki uhanalaiset suoluontotyypit, jotka
nyt on poistettu kriteeristä 11.

Suomen Partiolaiset
Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Hyvä että kriteeriin on sisällytetty uusia elinympäristöjä ja
monimuotoisuuden ominaisuuksien määritelmää laajennettu.
Kriteeriä ollaan edelleen heikentämässä niin ekologisen, kuin sosiaalisen
kestävyyden osalta, eikä se ole riittävä säilyttämään arvokkaita
elinympäristöjä. Suomi on sitoutunut EU:n biodiversiteettistrategiaan, joka
tähtää luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen
vuoteen 2030 mennessä. Uhanalaisuusselvitysten lisäksi luontolaadun
seurannan perusteella monimuotoisuus on kuitenkin huomioitu
metsänhoidossa entistä heikommin 2010-luvulla. On selvää, että mikäli
tavoitteisiin ei tulla pääsemään vapaaehtoisesti, tullaan tavoitteisiin
pyrkimään lainsäädännön muutosten kautta.
ELY-keskus näkee hyvänä, että kriteereihin lisättiin vesilain suojelemat
kohteet. Kohtaa indikaattorit on kuitenkin tarpeen päivittää seuraavasti:
”Kohdissa a), b) ja c) ominaispiirteet eivät ole säilyneet kriteerissä
tarkoitetulla tavalla…”.
Kriteerin kohta d) on vaatimuksiltaan epäselvä ja vaikeuttaa kohteiden
tunnistamista. Indikaattoreihin tulisi lisätä kuvaukset siitä, mitä
tarkoitetaan ”biologista monimuotoisuutta luonnehtivilla tärkeimmillä
ominaispiirteillä sekä selvästi maastossa havaittavilla ja tunnistettavissa
olevilla sekä ympäristöstään selvästi erottuvilla kohteilla”.
Vaikuttavuudeltaan jo valmiiksi heikon kriteerin noudattamiselle ei ole
tarpeen asettaa lievennyksiä (tärkeimmät, säilytettävät ominaispiirteet
ovat säilyneet yli 90 % kokonaispinta-alasta).
Puustoltaan luonnontilaisiksi määritellään korvet, jonka puustoa ei ole
käsitelty 60 vuoteen. Kuitenkin näissä korvissa sallitaan kasvatushakkuut ja
yksittäisten puiden poistaminen, jonka jälkeen korpi ei enää ole
puustoltaan luonnontilainen, jolloin se voidaan esimerkiksi ojittaa ja
avohakata. Luonnontilaisissa korvissa ei siten tulisi sallia kasvatushakkuita.
Yksittäisten puiden poistaminen voi olla sallittua, mikäli luonnontilaisen tai
sen kaltaisen puuston määrittelyssä sallitaan tietty lukumäärä yksittäisiä
kantoja (esim. vanhojen metsien vaatimuksissa esitetty 20 kpl/ha).
On hyvä, että ruohoiset sararämeet on sisällytetty kriteeriin. Tämän
suoluontotyypin kohdalla nousee kuitenkin kysymys luontotyypin
tunnistamisesta maastossa. Suoluonnon turvaamiseksi olisi ollut syytä
sisällyttää kriteeriin esimerkiksi kaikki uhanalaiset suoluontotyypit, jotka
nyt on poistettu kriteeristä 11.
Puustoltaan vanhojen metsien vaatimukset on laadittu siten, että kohteita
ei erityisesti eteläisessä Suomessa löydy. Jo vallitsevan puuston
ikävaatimus on eteläisessä Suomessa erittäin korkea (160 vuotta). ELYt ja
Syke ovat pyytäneet selvitystä yli 160-vuotiaiden metsien määrästä EteläSuomessa, mutta pyyntöä ei ole huomioitu. Metsien iän tarkka
määrittäminen vaatisi esimerkiksi puustokairauksia, jonka lisäksi on
hankala varmistua siitä, onko metsää käsitelty 60 vuoteen. Vaatimus, että
puustossa on vanhaa lehtipuustoa sekä lisäksi lahopuita, keloja ja
maapuuta Etelä-Suomessa vähintään 15 % ja Pohjois-Suomessa vähintään
20 % puuston tilavuudesta on epäselvä siltä osin, koskeeko
prosenttimääräinen vaatimus ainoastaan kuollutta puustoa, vai
lasketaanko siihen myös vanha lehtipuusto.

PEFC-standardiin ei sisälly kriteeriä tai toimintatapaa, jolla maanomistajan
tietoisuutta metsänkäytön mahdollisuuksista lisättäisiin. Vanhojen metsien
määrät ovat viimeisimpien inventointien perusteella laskussa.
Hakkuutasojen ollessa korkeita, on kehitys todennäköisesti edelleen
heikkenevä. ELY-keskus katsoo, että kriteerin vaatimuksia tulisi iän osalta
laskea 140 vuoteen tai sanamuoto ”vallitseva puusto” tulee vaihtaa
määritelmään ”vanhin puusto”, jolloin kriteerin mukaisia kohteita olisi
mahdollista löytää myös Etelä-Suomesta. Erittäin tiukasta
lahopuuvaatimuksesta tulee luopua. 140-vuotta vanha käsittelemätön
luonnonmetsä on jo sinällään arvokas monimuotoisuudelle ja
todennäköisesti siellä esiintyy lahopuustoa monimuotoisuuden kannalta
merkittävästi.

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Kriteeriluonnos mahdollistaa Pohjois-Suomessa poronhoidolle
merkittävien yli 200.v. metsien yhä tehokkaamman käsittelyn.
Kriteeriä ollaan edelleen heikentämässä niin ekologisen, kuin sosiaalisen
kestävyyden osalta, eikä se ole riittävä säilyttämään arvokkaita
elinympäristöjä. Suomi on sitoutunut EU:n biodiversiteettistrategiaan, joka
tähtää luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen
vuoteen 2030 mennessä. Uhanalaisuusselvitysten lisäksi luontolaadun
seurannan perusteella monimuotoisuus on kuitenkin huomioitu
metsänhoidossa entistä heikommin 2010-luvulla. On selvää, että mikäli
tavoitteisiin ei tulla pääsemään vapaaehtoisesti, tullaan tavoitteisiin
pyrkimään lainsäädännön muutosten kautta.
ELY-keskus näkee hyvänä, että kriteereihin lisättiin vesilain suojelemat
kohteet. Kohtaa indikaattorit on kuitenkin tarpeen päivittää seuraavasti:
”Kohdissa a), b) ja c) ominaispiirteet eivät ole säilyneet kriteerissä
tarkoitetulla tavalla…”.
Kriteerin kohta d) on vaatimuksiltaan epäselvä ja vaikeuttaa kohteiden
tunnistamista. Indikaattoreihin tulisi lisätä kuvaukset siitä, mitä
tarkoitetaan ”biologista monimuotoisuutta luonnehtivilla tärkeimmillä
ominaispiirteillä sekä selvästi maastossa havaittavilla ja tunnistettavissa
olevilla sekä ympäristöstään selvästi erottuvilla kohteilla”.
Vaikuttavuudeltaan jo valmiiksi heikon kriteerin noudattamiselle ei ole
tarpeen asettaa lievennyksiä (tärkeimmät, säilytettävät ominaispiirteet
ovat säilyneet yli 90 % kokonaispinta-alasta).
Puustoltaan luonnontilaisiksi määritellään korvet, jonka puustoa ei ole
käsitelty 60 vuoteen. Kuitenkin näissä korvissa sallitaan kasvatushakkuut ja
yksittäisten puiden poistaminen, jonka jälkeen korpi ei enää ole
puustoltaan luonnontilainen, jolloin se voidaan esimerkiksi ojittaa ja
avohakata. Luonnontilaisissa korvissa ei siten tulisi sallia kasvatushakkuita.
Yksittäisten puiden poistaminen voi olla sallittua, mikäli luonnontilaisen tai
sen kaltaisen puuston määrittelyssä sallitaan tietty lukumäärä yksittäisiä
kantoja (esim. vanhojen metsien vaatimuksissa esitetty 20 kpl/ha).
On hyvä, että ruohoiset sararämeet on sisällytetty kriteeriin. Tämän
suoluontotyypin kohdalla nousee kuitenkin kysymys luontotyypin
tunnistamisesta maastossa. Suoluonnon turvaamiseksi olisi ollut syytä
sisällyttää kriteeriin esimerkiksi kaikki uhanalaiset suoluontotyypit, jotka
nyt on poistettu kriteeristä 11.
Puustoltaan vanhojen metsien vaatimukset on laadittu siten, että kohteita

ei erityisesti eteläisessä Suomessa löydy. Jo vallitsevan puuston
ikävaatimus on eteläisessä Suomessa erittäin korkea (160 vuotta). ELYt ja
Syke ovat pyytäneet selvitystä yli 160-vuotiaiden metsien määrästä EteläSuomessa, mutta pyyntöä ei ole huomioitu. Metsien iän tarkka
määrittäminen vaatisi esimerkiksi puustokairauksia, jonka lisäksi on
hankala varmistua siitä, onko metsää käsitelty 60 vuoteen. Vaatimus, että
puustossa on vanhaa lehtipuustoa sekä lisäksi lahopuita, keloja ja
maapuuta Etelä-Suomessa vähintään 15 % ja Pohjois-Suomessa vähintään
20 % puuston tilavuudesta on epäselvä siltä osin, koskeeko
prosenttimääräinen vaatimus ainoastaan kuollutta puustoa, vai
lasketaanko siihen myös vanha lehtipuusto.
PEFC-standardiin ei sisälly kriteeriä tai toimintatapaa, jolla maanomistajan
tietoisuutta metsänkäytön mahdollisuuksista lisättäisiin. Vanhojen metsien
määrät ovat viimeisimpien inventointien perusteella laskussa.
Hakkuutasojen ollessa korkeita, on kehitys todennäköisesti edelleen
heikkenevä. ELY-keskus katsoo, että kriteerin vaatimuksia tulisi iän osalta
laskea 140 vuoteen tai sanamuoto ”vallitseva puusto” tulee vaihtaa
määritelmään ”vanhin puusto”, jolloin kriteerin mukaisia kohteita olisi
mahdollista löytää myös Etelä-Suomesta. Erittäin tiukasta
lahopuuvaatimuksesta tulee luopua. 140-v vanha käsittelemätön
luonnonmetsä on jo sinällään arvokas monimuotoisuudelle ja
todennäköisesti siellä esiintyy lahopuustoa monimuotoisuuden kannalta
merkittävästi.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Kriteeriluonnos mahdollistaa Pohjois-Suomessa poronhoidolle
merkittävien yli 200-v metsien yhä tehokkaamman käsittelyn.
Myönteistä olisi, jos kriteerissä otettaisiin laajemminkin huomioon
uhanalaiset metsätyypit soveltuvin osin. Kriteerissä on heikkouksia
monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta ja sitä tulee kehittää
asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä vaikuttavammaksi.
Kriteerin a-c -kohdat ovat lainsäädännön vaatimusten toistamista; ja
kohtaa (LsL:n suojellut luontotyypit) tulee vähintään muuttaa siten, että se
käsittää kaikki luontotyypit: esimerkiksi rantaluontotyypeille voi myös
ojitus olla haitallinen ja luontoarvoja heikentävä toimenpide.
B – kohdan rajaaminen vain ”selvästi erottuviin” elinympäristöihin, ei ylitä
lain vaatimusta, mikä olisi sertifikaatin vaikuttavuuden kannalta keskeistä.
Vähimmillään kriteerin tulee koskea selvästi erottuvia tai
metsätalouden/luonnonsuojelun tietojärjestelmissä olevia elinympäristöjä.
Elinympäristöjen tunnistamista voidaan tehostaa myös koulutuksella; myös
inventointeja tulisi tehdä. Jotta sertifikaatilla olisi vaikuttavuutta lakia
enemmän, tulisi kaikki metsänkäyttö (paitsi suojelusyistä perusteltu) olla
näillä kohteilla kielletty.
D-kohdassa on tunnistettu eräitä keskeisiä luontotyyppejä.
Supat: esitetty suppien syvyyden raja-arvo vaikuttaa korkealta. Supat tulee
jättää kokonaan metsänkäytön ulkopuolelle.
Korvet: myös ennallistamiskelpoiset ominaispiirteiltään arvokkaat korvet
tulisi sisällyttää kriteeriin. Lahopuurajaa tulisi laskea etenkin Etelä-Suomen
osalta ainakin 10 m3:iin / ha tai muuttaa sanamuotoa muotoon
”puustoltaan luonnontilaisia tai sen kaltaisia tai joissa lahopuuta on
vähintään 10 m3”.
Lehtipuuvaltaiset lehdot: lehtojen osalta arvokkaat puut tulee säästää
myös päätehakkuisssa ja suosia luonnonhoidollisia hakkuita.

Paliskuntain yhdistys

Luonnontieteellinen
keskusmuseo, Helsingin
yliopisto
Varsinais-Suomen ELYkeskus / Rannikon
kalatalouspalvelut

Puustoltaan vanhat metsät: Kriteeri on asetettu niin tiukaksi, että sillä ei
ole juurikaan merkitystä: vastaavia metsiä ei Etelä-Suomesta juurikaan
löydy edes parhailta suojelualueilta. Arvokkaita luonnonmetsien piirteitä
omaavien metsien määrä on vähentynyt ja tulee varmistaa, että tämä
suuntaus saadaan pysäytettyä. Määritelmät tulisi asettaa sellaiselle tasolle,
että vähintään 5% s arvokkaimmista talousmetsistä täyttäisi vaatimukset.
Yli 200-vuotiaat metsät tulisi rauhoittaa kokonaan. Myös 60 vuoden
käsittelemättömyysvaatimus on mahdoton todentaa maastossa; arviointi
tulee perustaa vain rakennepiirteisiin.
Tulvametsien ja metsäluhtien mukaan otto kriteeriin on positiivista, mutta
niitä ei tulisi käsitellä lainkaan.
Mikäli yksittäisellä metsänomistajalla on yli 5 %vkriteerin mukaisia
kohteita, tulisi ensisijainen keino olla aluesuojelu, eikä arvokkaiden
kohteiden hakkuut. Ominaispiirteiden säilymisen indikaattori (säilyneet yli
90 % kohteiden pinta-alasta), johtaa siihen, että kohteita voidaan
jatkuvasti heikentää ilman seuraamuksia.
Pohjois-Pohjanmaa on luettu Pohjois-Suomeen, jossa kriteerit ovat
tiukemmat; tässä tulisi noudattaa uhanalaisten luontotyyppien arvioinnin
rajausta, jossa Pohjois-Pohjanmaan etelä- ja länsiosat (joissa metsien
suojelutilanne on varsin heikko ja metsätalous erittäin intensiivistä)
luetaan kuuluvaksi Etelä-Suomeen.
Kriteeriä on muutettu entisestä. Paliskuntain yhdistys ja Saamelaiskäräjät
ovat jo aiemmin tuoneet esiin, että vanhoja metsiä koskeva muutos ei ole
kannatettava. Kriteeriä muuttamalla mahdollistetaan arvokkaiden vanhoja
metsien hakkuut pohjoisimmassa Suomessa. Vanhat luonnonmetsät ovat
korkean suojeluarvon metsiä ja samalla poroelinkeinolle äärimmäisen
tärkeitä. PEFC-kriteereitä muuttamalla ei tule tehdä elinkeinopolitiikkaa.
Poroelinkeinoa tai Saamelaiskäräjiä ei ole kuultu asiassa. Kohdan d)
indikaattori, että luonnonsuojelullisesti arvokkaat elinympäristöt ovat
säilyneet ennallaan tai lähes ennallaan on liian väljä ja jättää tilaa
sertifikaatin rikkomiseen ilman seuraamuksia.
Paliskuntain yhdistys jättää kriteeristä 10 eriävän mielipiteen.
Kriteeriä noudattaen vanhojen metsien määrä tulee edelleen laskemaan eli
kriteeri ei turvaa luontoarvoja.
Kriteerin 10 (Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään)
osalta olisi tulisi kiinnittää huomiota varsinkin kala- ja rapukannoiltaan
herkkien vesimuodostumien valuma-alueilla harjoitettavaan
metsätalouteen. Luonnontilaiset tai luonnontilaisenkaltaiset virtavedet
ovat arvokkaita elinympäristöjä monille vesieliöille, ja esimerkiksi
metsäojista mahdollisesti aiheutuva purouomien hiekottuminen ja
rantapuuston hakkuut saattavat merkittävästi haitata uhanalaisten kala- ja
rapukantojen elinolosuhteita. Esimerkiksi purouoman hiekottuminen tai
varjostuksen väheneminen saattavat merkittävästi heikentää näiden
vesielinympäristöjen ominaispiirteitä hävittämällä suojapaikat ja
aiheuttamalla pohjien umpeenkasvua ja liettymistä.

Yksityishenkilö

Supan yläreunatkin tulee säästää hakkuilta supan erityisten pienilmastoolosuhteiden ja siihen liittyvän kasvillisuuden elinympäristövaatimusten
turvaamiseksi.
Ojittamattomien korpien lahopuuvaatimus 20 kuutiota ha on liikaa
vaadittu. Tällaiset lahopuumäärät ovat valitettavasti aivan liian harvinaisia.
Siksi sitä pitää alentaa.
Puustoltaan luonnontilaiset korvet, joissa on kuollutta puuta vähintään 20
kuutiota ha on liian kova vaatimus.
Puustoltaan vanhoille metsille on asetettu aivan liian korkeat ikärajat,
koska tällaisia metsiä ei juurikaan Suomesta enää löydy. Ei siis jää
suojeltavaakaan näillä ikävaatimuksilla. Ikävaatimuksia tulee reilusti
alentaa.
Samoin se, että metsiä ei olisi yli 60 vuoteen käsitelty lainkaan, on
vallitsevassa tilanteessa liikaa vaadittu. Toimenpiderajan voisi laskea 40 tai
edes 50 vuoteen. Lisäksi, jos vaaditaan, että alueelta tulee aina löytyä
myös vanhaa lehtipuustoa, on se mahdoton vaatimus, koska kaikissa
vanhoissa metsätyypeissä ei sellaista välttämättä esiinny.
Luonnontilaiset tulvametsät ja metsäluhdat ovat nyky-Suomessa niin
harvinaisia, että ne pitää säästää kokonaan metsänkäsittelytoimenpiteiltä.

Kriteeri 11: Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään
Yksityishenkilö

Yksityishenkilö

Erinomaista, että puuntuotannollisesti vähätuottoiset ojitetut suot
jätetään ennallistumaan. Muutenkin suoasioissa on menty positiiviseen
suuntaan.
En kyllä ymmärrä miksi suon reunaan pitää jättää suojakaista.
Suojelualueiden lisääminen vapaaehtois pohjalta ja korvausta vastaan on
oikea tapa edetä .

Hämeen ELY-keskus

Kriteerin otsikkoa voisi vielä päivittää vastaamaan paremmin myös
vesiensuojelun tavoitetta.
Turvemaiden käytöllä on erittäin suuri merkitys niin vesiensuojelulle kuin
ilmastopäästöillekin. Kriteerissä on kirjaus: ”Suometsien hoidossa
huolehditaan vesiensuojelusta sekä edistetään ilmastoystävällisiä
käytäntöjä”. Kriteerissä ei ole mainittu lainkaan eri-ikäiskasvatusta
vaihtoehtona perinteiselle avohakkuisiin perustuville hakkuille turvemailla.
Muokatusta maaperästä ja ojituksista aiheutuu paitsi hiilen vapautumista
suoraan ilmaan, myös sen kulkeutumista muiden ravinteiden ohella pohjaja pintavesiin.
Eri-ikäiskasvatuksella vähennetään maanmuokkaus ja ojitustarvetta
merkittävästi. ELY-keskus korostaa, että eri-ikäiskasvatusta tulisi edistää
standardissa turvemailla maanomistajan niin halutessa ja halukkuus tulisi
kartoittaa ennen ojitukseen ryhtymistä.
Kriteerissä on muotoilu: vähäistä suuremmasta kunnostusojitushankkeesta
on tehty vesilain mukainen ilmoitus ELY-keskukselle. ELY-keskus korostaa,
että ojitusilmoituksen tekemiselle voi olla tarvetta myös kevyemmillä
muokkaustavoilla, koska ojitusilmoitustarpeen ja hankkeen vaikutusten
arviointi tehdään vaikutusarviona alapuolisen vesistön tai
pohjavesivaikutusten perusteella. Valtakunnallinen metsätaloustoimille
herkkien vesistöjen paikkatietoaineisto on parhaillaan laadittavana ja
vesienhoidon tavoitteiden edistämiskeinona on tunnistettu tarve sille, että
ojitusilmoitukset toimitettaisiin herkemmin myös ojitusmätästysten osalta
kyseisillä alueilla toimittaessa. Tämä aineisto olisi perusteltua ottaa
käyttöön myös PEFC-standardin lähtöaineistona, vaikka se valmistuu vasta
ensi vuoden alkupuoliskolla.
Kuvauksessa 36 on kerrottu ”Vesiensuojelusuunnitelmiin sisältyvät muun
muassa: - kunnostusojitukseen liittyvien toimenpiteiden vaikutus
vesistöjen veden korkeuteen”. Sitä tulisi tarkentaa ”vaikutus pinta- ja
pohjavesien pinnan korkeuteen”.
ELY-keskus huomauttaa, että suon reunan määrittäminen saattaa olla
maastossa vaikeaa, jolloin toimenpiteet saattavat ulottua myös kriteerin
määrittämälle ojittamattomalle suolle. Esimerkiksi syvät kulku-urat
turvemaalla toimivat ojituksen tavoin katkaisten ainakin väliaikaisesti
hydrologisen yhteyden kivennäismaan ja suon välillä. Kriteerin mukaisen
avosuon reunaa ei ole määritetty. Mikäli käytetään PEFCmetsäsertifioinnin vaikutusten arvioinnissa käytettyä määritelmää, tulee
tämä avata myös standardin määritelmiin. ELY-keskuksen käsityksen
mukaan kyseessä on maastotietokannan turve- ja kivennäismaan välinen
raja.
Kivennäismailla tehdään edelleen jonkin verran ojituksia.
Tapauskohtaisesti tulee myös varmistaa, että kivennäismailla tehtävillä
ojituksilla ja maanmuokkauksilla ei vaaranneta suoluontotyyppejä, jotka
ovat riippuvaisia ympäröiviltä alueilta tulevista vesistä tai toisaalta pinta- ja
pohjavesien tilaa.

OTSO Metsäpalvelut Oy

Koneyrittäjät ry

Metsähallitus Metsätalous
Oy
Lapin ELY-keskus

Esitämme lisättäväksi kriteerin määritelmään (34): ”Kriteeri ei rajoita
ojitustoimituksella perustettujen valtaojien peruskuivatushankkeita”.
Peruskuivatushankkeet ovat verrattavissa uusjakotoimituksin tapahtuviin
ojituksiin.
Pohdittavaksi vielä, että miten määritellään "vähäistä suurempi" kohdassa:
"Kunnostusojitussuunnitelmiin sisältyy vesiensuojelusuunnitelma36),
johon sisältyvät vesiensuojelutoimenpiteet on toteutettu
tarkoituksenmukaisella tavalla. Vähäistä suuremmasta
kunnostusojitushankkeesta on tehty vesilain mukainen ilmoitus ELYkeskukselle."
Hyvä - ei kommentteja.
Kriteerin otsikko on ihailtavan kunnianhimoinen ”Suoluonnon
monimuotisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään”. Mutta itse
kriteeri on sisällöltään melko lattea verrattuna kriteerin otsikkoon.
Indikaattoriosion ensimmäisessä kappaleessa todetaan, että
”Vesitaloudeltaan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia soita ei
uudisojiteta”. Mutta määritelmät osassa luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeitäkin kohteita sallitaankin uudisojitettavan. Määritelmän
mukaan kunnostusojitusalueisiin sisältyviä ojittamattomia suoalueen osia
voidaan ojittaa, mikäli se on tarkoituksenmukaista ojitusalueen
vesitalouden järjestelyn kannalta eikä se vaaranna merkittävästi
kunnostusojitusalueen suo- ja metsäluonnon monimuotiuutta. Kuka
määrittelee, milloin luonnon monimuotisuutta on merkittävästi
vaarannettu? Ojitetullakin alueella olevat luonnontilaiset suon osat
toimivat suokasvillisuuden askelkivinä suolajiston säilymisessä ja
leviämisessä. Mikäli suoluonnon monimuotoisuutta halutaan säilyttää
myös näiden ”askelkivien” jättäminen suoluonnon turvaamiseksi pitäisi
sisältyä kriteeriin. Näin ollen ko. lause tulisi poistaa määritelmästä tai
määritellä kriteerissä, että kyse on pienialaisista luonnontilaan jäänneistä
kohteista ja antaa numeroarvo sille, mitä pienialainen tarkoittaa esim.
max. 0,5 ha. Vesien johtamisessa voi olla vaihtoehtoisiakin ratkaisuja,
jotka otetaan käyttöön vain, jos suorin ja helpoin väylä ei ole käytettävissä
ja näin säästää joitakin luonnontilaisia suon osia muutoin ojitetulla
alueella.
Indikaattorit osassa on suojakaistavaatimus, mikä on hyvä asia, mutta
sitten asia onkin vesitetty kirjauksella, että avosoiden ja ennallistumaan
jätettävien soiden reunaan jätetään selkeästi muusta maastosta erottuvilla
vaihettumisvyöhykkeillä vähintään 10 metriä leveä suojakaista, jolla on
sallittua vain poimintahakkuut. Suojakaistan leveyttä on nostettu, mikä on
parannus, mutta rajoitus ”jätetään selkeästi muusta maastosta erottuvilla
vaihettumisvyöhykkeillä” on heikennys ja täysin tarpeeton, koska
suoluonnon kannalta reunametsä on aina ekotoni, vaihettumisvyöhyke,
joka on eläimille tärkeää aluetta. ”Jätetään selkeästi muusta maastosta
erottuvilla vaihettumisvyöhykkeillä” – ilmaisu on lisäksi aivan liian
epämääräinen ja subjektiivinen määritelmä luonnon monimuotisuuden
kannalta arvokkaasta vaihettumisvyöhykkeestä.
Vesien suojelun osalta indikaattoriosiossa todetaan, että ”vähäistä

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Yksityishenkilö

Uudenmaan ELY-keskus

suuremmasta kunnostusojitushankkeesta on tehty vesilain mukainen
ilmoitus ELY-keskukselle”. Vesiensuojelun kannalta olisi syytä pohtia, mikä
on niin vähäinen kunnostusojitushanke, että se ei vaikuta vesistöön, joka
ottaa vastaan alueelta tulevan valuman eli veden, ravinteet ja
mahdollisesti kiintoaineksen. Nyt ilmaus on liian epämäärinen ja
subjektiivinen.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Yksityismetsissä metsänomistajan saatava päättää itse tukkiiko
suometsänsä ojat vai kaivaako ne uudelleen paremmin auki. Ojien perkaus
voi pelastaa alueen puuston.
Soidensuojelutyöryhmä on vuonna 2015 valmistuneessa selvityksessä
esittänyt maamme arvokkaimmat suoalueet. Nämä kohteet tulee jättää
metsänkäyttötoimien ulkopuolelle. Indikaattoriksi tulee lisätä, että nämä
ns. SSTE-kohteet jätetään metsänkäyttötoimien ulkopuolelle.
Kriteerin otsikkoa voisi vielä päivittää vastaamaan paremmin myös
vesiensuojelun tavoitetta.
Turvemaiden käytöllä on erittäin suuri merkitys niin vesiensuojelulle kuin
ilmastopäästöillekin. Kriteerissä on kirjaus: ”Suometsien hoidossa
huolehditaan vesiensuojelusta sekä edistetään ilmastoystävällisiä
käytäntöjä”. Kriteerissä ei ole mainittu lainkaan eri-ikäiskasvatusta
vaihtoehtona perinteiselle avohakkuisiin perustuville hakkuille turvemailla.
Muokatusta maaperästä ja ojituksista aiheutuu paitsi hiilen vapautumista
suoraan ilmaan, myös sen kulkeutumista muiden ravinteiden ohella pohjaja pintavesiin.
Eri-ikäiskasvatuksella vähennetään maanmuokkaus- ja ojitustarvetta
merkittävästi. Uudenmaan ELY-keskus korostaa, että eri-ikäiskasvatusta
tulisi edistää standardissa turvemailla maanomistajan niin halutessa ja
halukkuus tulisi kartoittaa ennen ojitukseen ryhtymistä.
Kriteerissä on muotoilu: vähäistä suuremmasta kunnostusojitushankkeesta
on tehty vesilain mukainen ilmoitus ELY-keskukselle. ELY-keskus korostaa,
että ojitusilmoituksen tekemiselle voi olla tarvetta myös kevyemmillä
muokkaustavoilla, koska ojitusilmoitustarpeen ja hankkeen vaikutusten
arviointi tehdään vaikutusarviona alapuolisen vesistön tai
pohjavesivaikutusten perusteella. ELY-keskus on laatimassa
valtakunnallista herkkien vesistöjen paikkatietoaineistoa ja on
vesienhoidon tavoitteiden edistämiskeinona tunnistanut tarpeen sille, että
ojitusilmoitukset toimitettaisiin herkemmin myös ojitusmätästysten osalta
kyseisillä alueilla toimittaessa. Tämä aineisto olisi perusteltua ottaa
käyttöön myös PEFC-standardin lähtöaineistona, vaikka se valmistuu vasta
ensi vuoden alkupuoliskolla.
Kuvauksessa 36 on kerrottu ”Vesiensuojelusuunnitelmiin sisältyvät muun
muassa: - kunnostusojitukseen liittyvien toimenpiteiden vaikutus
vesistöjen veden korkeuteen”. Sitä tulisi tarkentaa: ”vaikutus pinta- ja
pohjavesien pinnan korkeuteen”.
Suon reunan määrittäminen saattaa olla maastossa vaikeaa, jolloin
toimenpiteet saattavat ulottua myös kriteerin määrittämälle
ojittamattomalle suolle. Esimerkiksi syvät kulku-urat turvemaalla toimivat
ojituksen tavoin katkaisten ainakin väliaikaisesti hydrologisen yhteyden
kivennäismaan ja suon välillä. Kriteerin mukaisen avosuon reunaa ei ole
määritetty. Mikäli käytetään PEFC-metsäsertifioinnin vaikutusten

Pirkanmaan ELY-keskus

arvioinnissa käytettyä määritelmää, tulee tämä avata myös standardin
määritelmiin. ELY-keskuksen käsityksen mukaan kyseessä on
maastotietokannan turve- ja kivennäismaan välinen raja.
Kivennäismailla tehdään edelleen jonkin verran ojituksia.
Tapauskohtaisesti tulee myös varmistaa, että kivennäismailla tehtävillä
ojituksilla ja maanmuokkauksilla ei vaaranneta suoluontotyyppejä, jotka
ovat riippuvaisia ympäröiviltä alueilta tulevista vesistä tai toisaalta pinta- ja
pohjavesien tilaa.
Kriteerissä on muotoilu: vähäistä suuremmasta kunnostusojitushankkeesta
on tehty vesilain mukainen ilmoitus ELY-keskukselle. ELY-keskus korostaa,
että ojitusilmoituksen tekemiselle voi olla tarvetta myös kevyemmillä
muokkaustavoilla, koska ojitusilmoitustarpeen ja hankkeen vaikutusten
arviointi tehdään vaikutusarviona alapuolisen vesistön tai
pohjavesivaikutusten perusteella. ELY-keskus on laatimassa
valtakunnallista herkkien vesistöjen paikkatietoaineistoa ja on
vesienhoidon tavoitteiden edistämiskeinona tunnistanut tarpeen sille, että
ojitusilmoitukset toimitettaisiin herkemmin myös ojitusmätästysten osalta
kyseisillä alueilla toimittaessa. Tämä aineisto olisi perusteltua ottaa
käyttöön myös PEFC-standardin lähtöaineistona, vaikka se valmistuu vasta
ensi vuoden alkupuoliskolla.
Kuvauksessa 36 on kerrottu ”Vesiensuojelusuunnitelmiin sisältyvät muun
muassa: - kunnostusojitukseen liittyvien toimenpiteiden vaikutus
vesistöjen veden korkeuteen”. Sitä tulisi tarkentaa ”vaikutus pinta- ja
pohjavesien pinnan korkeuteen”.
ELY-keskus huomauttaa, että suon reunan määrittäminen saattaa olla
maastossa vaikeaa, jolloin toimenpiteet saattavat ulottua myös kriteerin
määrittämälle ojittamattomalle suolle. Esimerkiksi syvät kulku-urat turvemaalla toimivat ojituksen tavoin katkaisten ainakin väliaikaisesti hydrologisen yhteyden kivennäismaan ja suon välillä. Kriteerin mukaisen avosuon
reunaa ei ole määritetty. Mikäli käytetään PEFC-metsäsertifioinnin
vaikutusten arvioinnissa käytettyä määritelmää, tulee tämä avata myös
standardin määritelmiin. ELY-keskuksen käsityksen mukaan kyseessä on
maastotieto-kannan turve- ja kivennäismaan välinen raja.

Suomen Partiolaiset

Kivennäismailla tehdään edelleen jonkin verran ojituksia.
Tapauskohtaisesti tulee myös varmistaa, että kivennäismailla tehtävillä
ojituksilla ja maan-muokkauksilla ei vaaranneta suoluontotyyppejä, jotka
ovat riippuvaisia ympäröiviltä alueilta tulevista vesistä tai toisaalta pinta- ja
pohjavesien tilaa.
Todella hyvin uudistettu kriteeri, erityisesti kun se on laajennettu
koskemaan luonnontilaisten soiden lisäksi luonnontilaisten kaltaisia, ja että
huonosti puuta tuottavat suot täytyy jättää ennallistumaan. Ainoa huomio
olisi ennallistettavien soiden reunoihin jätettävän vaihettumisvyöhykkeen
leveys. 10 metriä on siihen tarkoitukseen melko kapea, sillä sen
ulkopuolella tehtävät hakkuut vaikuttavat yhä suoalueen vesitalouteen ja
siten voivat hidastaa ennallistamis prosessia tai muuttaa suota eri
suuntaan kuin millainen on alunperin ollut.

Suomen riistakeskus

Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Esitämme harkittavaksi suon reunametsien suojavyöhykkeiden
ulottamisen koskemaan luonnontilaisten ja ennallistumaan jätettävien
soiden lisäksi myös kaikkien muiden soiden reunoja. Tällöin
suojavyöhykkeiden kattavuus kasvaisi siten, että ne parantaisivat
metsäpeitteisten elinympäristöjen kytkeytyvyyttä kaikkialla. Tämä
kasvattaisi lajistollista vakautta, sillä se auttaisi ylläpitämään lajistoa
alueilla, missä metsät ovat taimikkovaltaisia.
Kriteerin otsikkoa voisi vielä päivittää vastaamaan paremmin myös
vesiensuojelun tavoitteita.
Suomi on sitoutunut EU:n biodiversiteettistrategiaan, joka tähtää vuoteen
2030 ja jonka aloitteista monet koskevat metsätaloutta. Aloitteilla pyritään
edistämään monimuotoisuutta sekä vähentämään mm. soiden,
turvemaiden ja metsien päästöjä ja edistää sopeutumista
ilmastonmuutokseen.
Metsätalouden piirissä olevat uhanalaiset suoluontotyypit (kuten rehevät
korvet) ovat suurelta osin luokiteltu kuviotasolla kangasmetsäkuvioiksi.
Kuviokohtainen rajaus on siis tehty ainoastaan metsätalouden
toimenpiteitä ajatellen rajaamalla kuviot sen mukaan, mikä on puuston
mukainen suunniteltu käsittely ja ajankohta. Nykyinen paikkatietoaineisto
antaa kuitenkin mahdollisuuden rajata nämä uhanlaiset, usein pienialaiset
luontotyypit omiksi kuvioikseen, jolloin ne voitaisiin huomioida
metsätalouden toimenpiteissä.
Turvemaiden käytöllä on erittäin suuri merkitys niin vesiensuojelulle kuin
ilmastopäästöillekin. Kriteerissä on kirjaus: ”Suometsien hoidossa
huolehditaan vesiensuojelusta sekä edistetään ilmastoystävällisiä
käytäntöjä”. Kriteerissä ei ole mainittu lainkaan eri-ikäiskasvatusta
vaihtoehtona perinteiselle avohakkuisiin perustuville hakkuille turvemailla.
Muokatusta maaperästä ja ojituksista aiheutuu paitsi hiilen vapautumista
suoraan ilmaan, myös sen kulkeutumista muiden ravinteiden ohella pohjaja pintavesiin.
Eri-ikäiskasvatuksella vähennetään maanmuokkaus ja ojitustarvetta
merkittävästi. ELY-keskus korostaa, että eri-ikäiskasvatusta tulisi edistää
standardissa turvemailla maanomistajan niin halutessa ja halukkuus tulisi
kartoittaa ennen ojitukseen ryhtymistä.
Kriteerissä on muotoilu: vähäistä suuremmasta kunnostusojitushankkeesta
on tehty vesilain mukainen ilmoitus ELY-keskukselle. ELY-keskus korostaa,
että ojitusilmoituksen tekemiselle voi olla tarvetta myös kevyemmillä
muokkaustavoilla, koska ojitusilmoitustarpeen ja hankkeen vaikutusten
arviointi tehdään vaikutusarviona alapuolisen vesistön tai
pohjavesivaikutusten perusteella. ELY-keskus on laatimassa
valtakunnallista herkkien vesistöjen paikkatietoaineistoa ja on
vesienhoidon tavoitteiden edistämiskeinona tunnistanut tarpeen sille, että
ojitusilmoitukset toimitettaisiin herkemmin myös ojitusmätästysten osalta
kyseisillä alueilla toimittaessa. Tämä aineisto olisi perusteltua ottaa
käyttöön myös PEFC-standardin lähtöaineistona, vaikka se valmistuu vasta
ensi vuoden alkupuoliskolla.
Kuvauksessa 36 on kerrottu ”Vesiensuojelusuunnitelmiin sisältyvät muun
muassa: - kunnostusojitukseen liittyvien toimenpiteiden vaikutus
vesistöjen veden korkeuteen”. Sitä tulisi tarkentaa ”vaikutus pinta- ja
pohjavesien pinnan korkeuteen”. Lisäksi suunnitelmissa tulisi huomioida
alapuolisen vesistön vesienhoidollinen tila.
ELY-keskus huomauttaa, että suon reunan määrittäminen saattaa olla

maastossa vaikeaa, jolloin toimenpiteet saattavat ulottua myös kriteerin
määrittämälle ojittamattomalle suolle. Esimerkiksi syvät kulku-urat
turvemaalla toimivat ojituksen tavoin katkaisten ainakin väliaikaisesti
hydrologisen yhteyden kivennäismaan ja suon välillä. Kriteerin mukaisen
avosuon reunaa ei ole määritetty. Mikäli käytetään PEFCmetsäsertifioinnin vaikutusten arvioinnissa käytettyä määritelmää, tulee
tämä avata myös standardin määritelmiin. ELY-keskuksen käsityksen
mukaan kyseessä on maastotietokannan turve- ja kivennäismaan välinen
raja.
Kivennäismailla tehdään edelleen jonkin verran ojituksia.
Tapauskohtaisesti tulee myös varmistaa, että kivennäismailla tehtävillä
ojituksilla ja maanmuokkauksilla ei vaaranneta suoluontotyyppejä, jotka
ovat riippuvaisia ympäröiviltä alueilta tulevista vesistä tai toisaalta ei
heikennetä pinta- ja pohjavesien tilaa.
Metsäteollisuus ry

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Kriteeriin ollaan tekemässä merkittäviä ekologista kestävyyttä parantavia
muutoksia. Esimerkiksi avosoiden ja ennallistumaan jätettävien soiden
suojakaista kaksinkertaistuu ja siirtyy jatkuvan kasvatuksen piiriin. Lisäksi
toimijoiden on jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota
suometsien hoidon käytänteisiin. Ehdotetut muutokset ovat perusteltuja.
Standardin hyväksyttävyyden kannalta ei kuitenkaan ole perusteltua
asettaa nyt ehdotettuja muutoksia tiukempia vaatimuksia.
Kriteerin otsikkoa voisi vielä päivittää vastaamaan paremmin myös
vesiensuojelun tavoitetta.
Suomi on sitoutunut EU:n biodiversiteettistrategiaan, joka tähtää vuoteen
2030 ja jonka aloitteista monet koskevat metsätaloutta. Aloitteilla pyritään
edistämään monimuotoisuutta sekä vähentämään mm. soiden,
turvemaiden ja metsien päästöjä ja edistää sopeutumista
ilmastonmuutokseen.
Metsätalouden piirissä olevat uhanalaiset suoluontotyypit (kuten rehevät
korvet) ovat suurelta osin luokiteltu kuviotasolla kangasmetsäkuvioiksi.
Kuviokohtainen rajaus on siis tehty ainoastaan metsätalouden
toimenpiteitä ajatellen rajaamalla kuviot sen mukaan, mikä on puuston
mukainen suunniteltu käsittely ja ajankohta. Nykyinen paikkatietoaineisto
antaa kuitenkin mahdollisuuden rajata nämä uhanlaiset, usein pienialaiset
luontotyypit omiksi kuvioikseen, jolloin ne voitaisiin huomioida
metsätalouden toimenpiteissä.
Turvemaiden käytöllä on erittäin suuri merkitys niin vesiensuojelulle kuin
ilmastopäästöillekin. Kriteerissä on kirjaus: ”Suometsien hoidossa
huolehditaan vesiensuojelusta sekä edistetään ilmastoystävällisiä
käytäntöjä”. Kriteerissä ei ole mainittu lainkaan eri-ikäiskasvatusta
vaihtoehtona perinteiselle avohakkuisiin perustuville hakkuille turvemailla.
Muokatusta maaperästä ja ojituksista aiheutuu paitsi hiilen vapautumista
suoraan ilmaan, myös sen kulkeutumista muiden ravinteiden ohella pohjaja pintavesiin.
Eri-ikäiskasvatuksella vähennetään maanmuokkaus ja ojitustarvetta
merkittävästi. ELY-keskus korostaa, että eri-ikäiskasvatusta tulisi edistää
standardissa turvemailla maanomistajan niin halutessa ja halukkuus tulisi
kartoittaa ennen ojitukseen ryhtymistä.
Kriteerissä on muotoilu: vähäistä suuremmasta kunnostusojitushankkeesta
on tehty vesilain mukainen ilmoitus ELY-keskukselle. ELY-keskus korostaa,
että ojitusilmoituksen tekemiselle voi olla tarvetta myös kevyemmillä

muokkaustavoilla, koska ojitusilmoitustarpeen ja hankkeen vaikutusten
arviointi tehdään vaikutusarviona alapuolisen vesistön tai
pohjavesivaikutusten perusteella. ELY-keskus on laatimassa
valtakunnallista herkkien vesistöjen paikkatietoaineistoa ja on
vesienhoidon tavoitteiden edistämiskeinona tunnistanut tarpeen sille, että
ojitusilmoitukset toimitettaisiin herkemmin myös ojitusmätästysten osalta
kyseisillä alueilla toimittaessa. Tämä aineisto olisi perusteltua ottaa
käyttöön myös PEFC-standardin lähtöaineistona, vaikka se valmistuu vasta
ensi vuoden alkupuoliskolla.
Kuvauksessa 36 on kerrottu ”Vesiensuojelusuunnitelmiin sisältyvät muun
muassa: - kunnostusojitukseen liittyvien toimenpiteiden vaikutus
vesistöjen veden korkeuteen”. Sitä tulisi tarkentaa ”vaikutus pinta- ja
pohjavesien pinnan korkeuteen”.
ELY-keskus huomauttaa, että suon reunan määrittäminen saattaa olla
maastossa vaikeaa, jolloin toimenpiteet saattavat ulottua myös kriteerin
määrittämälle ojittamattomalle suolle. Esimerkiksi syvät kulku-urat
turvemaalla toimivat ojituksen tavoin katkaisten ainakin väliaikaisesti
hydrologisen yhteyden kivennäismaan ja suon välillä. Kriteerin mukaisen
avosuon reunaa ei ole määritetty. Mikäli käytetään PEFCmetsäsertifioinnin vaikutusten arvioinnissa käytettyä määritelmää, tulee
tämä avata myös standardin määritelmiin. ELY-keskuksen käsityksen
mukaan kyseessä on maastotietokannan turve- ja kivennäismaan välinen
raja.
Kivennäismailla tehdään edelleen jonkin verran ojituksia.
Tapauskohtaisesti tulee myös varmistaa, että kivennäismailla tehtävillä
ojituksilla ja maanmuokkauksilla ei vaaranneta suoluontotyyppejä, jotka
ovat riippuvaisia ympäröiviltä alueilta tulevista vesistä tai toisaalta pinta- ja
pohjavesien tilaa.
MTK ry

Määritelmiin on syytä lisätä, mitä tarkoitetaan ekosysteemipalveluilla.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Kuten Tapion selvityksessä tuotiin esille, vaihettumisvyöhykkeellä
sallittujen toimenpiteiden listaan tulisi sisällyttää myös johdeojan kaivuu
vesienpalauttamistarkoituksissa ojitusten vuoksi kuivahtaneelle suojelu- tai
muulle luonnontilaiselle suolle.
Kriteerin otsikkoa voisi vielä päivittää vastaamaan paremmin myös
vesiensuojelun tavoitetta.
Vähätuottoisten soiden jättäminen ennallistumaan on myönteinen
kehitysaskel. Myös ominaispiirteiltään arvokkaat letot ja korvet tulisi jättää
kunnostusojittamatta.
Luonnontilaisen kaltaisten soiden määrittelyssä voisi soveltaa myös soiden
luonnontilan tyyppistä luokitusta (luokat 3-5). Kriteeristä on poistettu
harvinaistuneet suotyypit, mikä on heikennys – uhanalaisten suotyyppien
suojelu tulee kriteerissä turvata eikä näille tule suunnata
kunnostusojituksia. Soiden reunojen suojakaistat ovat levenneet 10
metriin, tämä on edistystä aikaisempaan, mutta poimintahakkuutkin
vähentävät suojavyöhykkeen arvoa ja merkitystä. Arvokkaat
reunavyöhykkeet tulisi tunnistaa ja säästää kokonaisuuksina.
Suojavyöhykkeelle sallittuna toimenpiteenä on esitetty vesien johtaminen
kuivahtaneelle suolle, tämä on suositeltavaa silloin, kun se edistää suon
vesitalouden palauttamista. Kunnostusojitussuunnitelmissa

suojelualueiden vieressä tulisi aina ottaa huomioon suon luonnontilan
parantaminen ja ojituksissa tulee käyttää parasta käyttökelpoista
vesiensuojelutekniikkaa (BAT-periaate). Herkimpien vesistöjen äärellä
tulee kunnostusojituksista luopua, mikäli ojitus on riski luontoarvoille
(esim. lohikalavedet, raakku).
Kriteerissä on muotoilu: vähäistä suuremmasta kunnostusojitushankkeesta
on tehty vesilain mukainen ilmoitus ELY-keskukselle. Ojitusilmoituksen
tekemiselle voi olla tarvetta myös ojitusmätästyksissä ja jopa kevyemmillä
muokkaustavoillakin, mikäli muokkaukseen liittyy vesien johtamista.
Ojitusilmoitustarpeen arviointi tehdään sen vaikutusten perusteella, ei
koon. ELY-keskukset ovat laatimassa valtakunnallista herkkien vesistöjen
paikkatietoaineistoa. Etenkin näillä alueilla pinta-alaltaan pienemmistäkin
ojituksista ja ojitusmätästyksistä voi aiheutua haitallisia vesistövaikutuksia.
Aineisto olisi perusteltua ottaa käyttöön myös PEFC-standardin
lähtöaineistona, aineisto valmistuu ensi vuoden alkupuoliskolla.
Kuvauksessa 36 on kerrottu ”Vesiensuojelusuunnitelmiin sisältyvät muun
muassa: - kunnostusojitukseen liittyvien toimenpiteiden vaikutus
vesistöjen veden korkeuteen”. Sitä tulisi tarkentaa ”vaikutus pinta- ja
pohjavesien pinnan korkeuteen”.
ELY-keskus huomauttaa, että suon reunan määrittäminen saattaa olla
maastossa vaikeaa, jolloin toimenpiteet saattavat ulottua myös kriteerin
määrittämälle ojittamattomalle suolle. Esimerkiksi syvät kulku-urat
turvemaalla toimivat ojituksen tavoin katkaisten ainakin väliaikaisesti
hydrologisen yhteyden kivennäismaan ja suon välillä. Kriteerin mukaisen
avosuon reunaa ei ole määritetty. Mikäli käytetään PEFCmetsäsertifioinnin vaikutusten arvioinnissa käytettyä määritelmää, tulee
tämä avata myös standardin määritelmiin. ELY-keskuksen käsityksen
mukaan kyseessä on maastotietokannan turve- ja kivennäismaan välinen
raja.

Yksityishenkilö

Luonnontieteellinen
keskusmuseo, Helsingin
yliopisto
Varsinais-Suomen ELYkeskus / Rannikon
kalatalouspalvelut

Kivennäismailla tehdään edelleen jonkin verran ojituksia.
Tapauskohtaisesti tulee myös varmistaa, että kivennäismailla tehtävillä
ojituksilla ja maanmuokkauksilla ei vaaranneta suoluontotyyppejä, jotka
ovat riippuvaisia ympäröiviltä alueilta tulevista vesistä tai toisaalta pinta- ja
pohjavesien tilaa.
Avosoiden ja ennallistumaan jätettävien soiden reunaan jätettävän
suojakaistan leveyden nosto vähintään 10 m:iin ja vain poimintaluontoinen
puuston käsittely, vaikuttavat heikentävästi metsänomistajan
metsänkäsittelyn valintamahdollisuuksiin, metsien uudistamiseen ja
metsien hyödyntämiseen. Metsänomistajakohtaiset vaikutukset ovat
merkittäviä, etenkin suometsävaltaisilla alueilla. Aiemman kriteerin
mukaisesti toimien kriteerin vaatimukset monimuotoisuuden ja
vesiensuojelun näkökulmasta voidaan toteuttaa.
Luonnos ei edistä jatkuvan kasvatuksen metsähoitoa, joka on luonnon
monimuotoisuudelle ja ilmastolle parempi vaihtoehto.
Kriteerin 11 (Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita
ylläpidetään) osalta tulee huomioida, että ojitettuja soita tulisi alapuolisen
vesistön kala- ja rapukantojen elinolosuhteiden parantamiseksi monin
paikoin ennallistaa, jolloin uudisojitusten ohella ei tulisi tehdä myöskään

kunnostusojituksia. Soiden vesitalouden ennallistamisella on mahdollista
vähentää kala- ja rapukannoille haitallista virtaamien äärevyyttä.
Yksityishenkilö

Yksityishenkilö

Vaihettumisvyöhykkeelle jätettävä suojavyöhyke vähintään kymmenen
metriä on kallis maanomistajalle, ja usein vaikea määritellä. Käytännössä
alue tulisi huomattavasti suuremmaksi varmuuden vuoksi ja taloudelliset
vaikutukset olisi kohtuuttomia monelle metsätilalle ja myös aluetaloudelle.
Suomessa on paljon soita.
Säästöpuiksi ei pidä hyväksyä suojakaistalle jätettyjä puita. Ei ole
perusteltua heikentää kokonaisluontoarvoja yhdistelemällä eri kriteerien
vaatimuksia.

Kriteeri 12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
Mhy

Yksityishenkilö
Yksityishenkilö

Hämeen ELY-keskus

Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Lapin ELY-keskus

Miten kriteeristö soveltuu käytännössä riistalintu Pyylle, mikä kuitenkin on
jo määritelty punaisessa kirjassa maakotkan kanssa samaan uhanalisuus
luokkaan?
Toivon mukaan metsämiesten ystävän kuukkelin elinympäristöt turvataan
eikä sen asuttamia vanhoja metsiä hakata enää paljaaksi.
Valvonta ja varmistus että hakkuissa säilyvät petolintujen pesäpuut.
Hakkuiden ajankohdan määritys vähemmän haitallisten ajankohtaan, että
merkittävien lintujen pesimäalueilla kesäaikana ei aiheudu rauhoitettuille,
uhanalaisille tai silmällä pisettäville lajeille vahinkoa.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan uhanalaisten lajien elinympäristöt
pystytään huomioimaan riittävällä tasolla ”Uhanalaisten lajien
turvaaminen metsätaloudessa” -toimintamallin avulla.
Ei kommenttia.
Hyvä - ei kommentteja.
Tässäkin kriteerissä on vain yksi kohta, joka on oleellinen PEFC-sertifikaatin
lisäarvon osalta. Erityisesti suojeltujen lajien ELY-keskuksen päätöksellään
rajaamat kohteet ja luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinten lisääntymis- ja
levähdyspaikat paikat ovat luonnonsuojelulain nojalla suojeltu ja niiden
hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 58 § mukaan
luonnonsuojelurikkomus. Uhanlaisten lajien huomioon ottaminen
metsätaloudessa sen sijaan on luonnon monimuotoisuuden säilymisen
kannalta tärkeä asia.
Uhanalisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamallia ollaan
parhaillaan päivittämässä, joten määritelmän kohta 39) on syytä
ajantasaistaa.
Tämän kriteeri kohdalla, kuten muidenkin luonnonarvoihin liittyvien
kriteerien kohdalla on ongelmana se, että ELY-keskuksilla ei ole
luontoarvojen säilymistä koskevaa valvontajärjestelmää tai vakituisia
maastossa kulkevia valvojia. Tapahtuneet PEFC-rikkeet, niin kuin muutkin
luonnonalueilla tapahtuneet negatiiviset muutokset, tulevat ELY-keskuksen
tietoon vain sattumalta, kansalaisten ilmoittaessa niistä tai ELY-keskuksen
henkilökunnan tehdessä tiedossa olevien esiintymien tms. tilaan liittyviä
seurantarkastuksia (n. kerran 10 vuodessa) tai muita toimenkuvaan liittyviä
tehtäviä luonnossa. Yleensä auditoinneissa ei tule esiin edes niitä

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Yksityishenkilö

Uudenmaan ELY-keskus

Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Metsäteollisuus ry

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

MTK ry

tapauksia, jotka tulevat ilmi, koska ELY-keskus saa tiedot
rikkeistä/rikoksista edellä olevista syistä yli vuoden kuluttua
tapahtuneesta.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Liito-oravan suojelu mennyt yli ymmärryksen. Maanomistajan mielipide
kysyttävä, haluaako hän laittaa metsänsä suojeluun. Yksityisomistuksen
suojaa kunnioitettava.
Uudenmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan uhanalaisten lajien
elinympäristöjä ei pystytä huomioimaan riittävällä tasolla ”Uhanalaisten
lajien turvaaminen metsätaloudessa” -toimintamallin avulla. Toimintamalli
ei ole riittävästi toimijoiden tiedossa. Toimijoilla ei ole ajantasaista tietoa
uhanalaisten lajien esiintymispaikoista ja riittäviä valmiuksia
elinympäristöjen tunnistamiseen ja turvaamiseen. Uhanalaisten lajien
tunnetut esiintymispaikat on tarkistettava Laji.fi-järjestelmästä.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan uhanalaisten lajien elinympäristöt
pystytään huomioimaan riittävällä tasolla ”Uhanalaisten lajien
turvaaminen metsätaloudessa” -toimintamallin avulla.
Myös vaelluskaloista löytyy uhanalaisia lajeja. Niiden huomiointi tulee
standardissa varmistaa. Keinona voi olla esimerkiksi valmisteilla olevan
paikkatietoaineiston hyödyntäminen siten, että maanomistaja ja
suunnittelijat voivat ottaa taimenpurot huomioon suojavyöhykkeitä ja
maankuivatusta suunnitellessaan.
Kriteerin määritelmissä viitataan Uhanalaisten lajien turvaaminen
metsätaloudessa -toimintamalliin vuodelta 2010. Toimintamalli on parasta
aikaa päivityksessä ja lienee tarkoituksenmukaista muuttaa kirjaus
yleisemmäksi, koska toimintamalli on nykyisin tunnettu ja vakiintunut.
Ehdotus kirjaukseksi: Toimintamallilla tarkoitetaan Uhanalaisten lajien
turvaaminen metsätaloudessa -toimintamallia.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan uhanalaisten lajien elinympäristöt
pystytään huomioimaan riittävällä tasolla ”Uhanalaisten lajien
turvaaminen metsätaloudessa” -toimintamallin avulla.
Myös vaelluskaloista löytyy uhanalaisia lajeja. Niiden huomiointi tulee
standardissa varmistaa. Keinona voi olla esimerkiksi valmisteilla olevan
paikkatietoaineiston hyödyntäminen siten että maanomistaja ja
suunnittelijat voivat ottaa taimenpurot huomioon suojavyöhykkeitä ja
maankuivatusta suunnitellessaan.
Määritelmissä Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa –
toimintamallin määritelmä tulisi päivittää. Toimintamalli on jo vakiintunut,
joten viittaus hankkeeseen ja julkaisuvuoteen 2010 voitaneen poistaa.
Määritelmä voisi olla: Toimintamallilla tarkoitetaan metsä- ja
ympäristöalan toimijoiden yhteistyössä laatimaa ja päivittämää
toimintamallia.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus
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Kriteeri ei vastaa lajisuojelun haasteisin, eikä edes edellytä
luonnonsuojelulain täyttä noudattamista. Kohdat a ja b ovat olemassa
olevaa lainsäädäntöä. Kuitenkin on todettava esim. liito-oravan osalta, että
annettu ohjeistus ei turvaa lajin pitkäaikaista säilymistä, joten jos
tosiasiallisesti halutaan suojella liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat,
tulee näille laatia sertifikaattia varten oma ohjeistus.
Kohta c, mikäli otettaisiin asianmukaisesti käyttöön ja ely-keskuksille
taattaisiin riittävät resurssit seurantaan ja tietojen ylläpitoon, säilyttäisi
tunnettuja esiintymiä, mikäli edellytetään, että annettuja ohjeita myös
noudatetaan. On huomattava, että tuntemattomia esiintymiä häviää
metsätalouden toimenpiteissä, joten kriteeri vain hidastaa lajien tilanteen
heikkenemistä. Intensiiviset hakkuut hävittävät ja heikentävät myös
lukuisten uhanalaisten ja silmälläpidettävien lintulajien esiintymiä, joita ei
ole tietokannoissa. Pesimäaikaiset kesähakkuut vaarantavat myös suoraan
uhanalaisten lintulajien yksilöitä.
Kriteeri ei ota huomioon elinympäristöjen pirstoutumisesta aiheutunutta
ja aiheutuvaa sukupuuttovelan syntyä. Pelkän tunnetun havaintopaikan
suojelu ei välttämättä suojele lajin säilymistä pitemmällä aikavälillä, vaan
elinympäristöjen laajempi säilyttäminen ja lisääntymis- ja
leviämismahdollisuuksien turvaaminen.
Indikaattoreissa todetaan, että kriteeri koskee erityisesti suojeltavien lajien
rajattuja esiintymiä, joiden käsittelyohje on annettu maanomistajalle.
Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan
hävittäminen tai heikentäminen on kuitenkin laissa kielletty,
toiminnanharjoittajan velvollisuus on olla tietoinen rajoituksesta, kysyä
etukäteen ohjeita tai hakea poikkeamislupaa. Tehty rajauspäätös annetaan
tiedoksi maanomistajalle ja metsäkeskukselle ja se merkitään rasitteena
kiinteistörekisteriin. Ely-keskuksella ei ole lakisääteistä velvollisuutta laatia
ohjeita (joskin neuvontaa annetaan ja ympäristöhallinto on myös julkaissut
lajikohtaista ohjeistusta).
Olemassa oleva lajitieto ei ole vielä kattavasti metsätalouden käytössä,
mutta edistystä on tietojärjestelmien kehityksen myötä tapahtumassa. Elykeskus korostaa, että vanhakin lajitieto voi olla relevanttia, jos merkittäviä
muutoksia maankäytössä ei ole tapahtunut.
Kriteeristä puuttuu kokonaan kriteerin 1 kohdalla mainittu rauhoitettuja
lajeja koskeva LsL:n 48 §:n noudattaminen.
Uhanalaisten lajien huomionti on tehty hyvin ylimalkaisesti. Huomioinnissa
tulisi käyttää parhainta saatavissa olevaa avointa aineistoa
lajitietokeskuksen kautta. Lajien huomioinnissa olevat kriteerit ovat
puutteelliset, jotta lajien esiintymät säilyisivät. Tässä tulisi mainita erikseen
myös petolintujen pesäpuiden huomiointi tuoreimman olemassa olevan
avoimen aineiston perusteella ja taata riittävät suojavyöhykkeet pesille
tutkimustiedon mukaan mm.
https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.14691795.2012.00551.x
Kriteerin 12 (Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan) osalta on
tarpeen kiinnittää kalatalouden osalta huomiota siihen, ettei uhanalaisten
kala- ja jokirapukantojen elinolosuhteita heikennetä metsätalouden
toimenpiteillä. Eri lajeista tulee huomioida varsinkin lohikalojen, lähinnä
taimenen, ja jokiravun elinolosuhteet latvavesissä.

Kriteeri 13: Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien
monimuotoisuutta
Yksityishenkilö
Hämeen ELY-keskus

Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy

Pienialaisetkin säästöpuuryhmien poltot pitäisi hyväksyä kriteerin
toimenpiteiksi.
Kriteeriä 13 ollaan edelleen heikentämässä voimassa olevasta, jo sinällään
monimuotoisuuden kannalta riittämättömästä kriteeristä. Ensisijaisia
paloalueiden lajeja on uhanalaisista lajeista noin 3 %, mutta poltoilla ja
kulotuksilla on laajempi merkitys myös uhanalaiselle lahopuueliöstölle kuin
mitä paloalueita erityisesti vaativien lajien lukumäärästä ilmenee.
On hyvä, että myös paloalueille jätetään jatkossa korjaamatta hiiltynyttä ja
palanutta puuta kriteerin mukaisesti. Kuitenkin palaneen puun määrät
talousmetsissä tulevat todennäköisesti myös jatkossa olemaan ekologisesti
kestämättömällä tasolla. Tämä johtaa palaneesta puusta riippuvaisten
lajien taantumiseen edelleen.
Kulotusten kappalemäärä jää standardissa nyt neljä kertaa pienemmäksi
verrattuna Metsä-ELO-hankkeen pohjalta esitettyyn, tutkimuksiin ja
asiantuntija-arvioon perustuvaan ekologiseen minimitasoon, jonka lisäksi
yksittäisen kulotuksen pinta-ala saattaa olla standardissa 200 kertaa
pienempi kuin edellä mainitussa esityksessä (yksittäinen säästöpuuryhmä
noin yksi aari vrt. minimi kaksi hehtaaria). Kulotusten määrä tulee jatkossa
yhä laskemaan. Tutkimuksiin ja asiantuntija-arvioihin perustuen kulotus- ja
paloaloja tulisi olla vähintään 4 kpl/200 000 ha ja yhden kulotus- tai
paloalan tulisi olla vähintään kahden hehtaarin kokoinen.
Kulotusten määrän nostamisen esteenä on esitetty mm. sen synnyttämiä
hiilidioksidipäästöjä. Kulotuksissa syntyvä hiilidioksidimäärä tulisi kuitenkin
suhteuttaa lyhytikäisiin tuotteisiin hakatusta puusta, maanmuokkauksista,
turvemaiden ojituksesta ja puunkuljetuksesta aiheutuviin metsätalouden
kasvihuonekaasupäästöihin ja ylipäänsä Suomen
kokonaiskasvihuonekaasupäästöihin. Kasvihuonekaasuinventaarion
(Greenhouse gas emissions in Finland, 1990 to 2018, National Inventory
Report under the UNFCCC and the Kyoto Protocol) mukaan metsäpaloista
syntyy Suomessa vuosittain CO2 n. 4,5 kt CO2 päästöjä ja kulotuksista 0,2
kt, kun koko Suomen hiilidioksidipäästöt ovat vuositasolla 56 miljoonaa
kilotonnia. Kulotukset muodostavat siis 0,0053‰ Suomen
hiilidioksidipäästöistä. Kulotusten merkittävälläkään lisäyksellä ei siten ole
vaikutusta Suomen hiilineutraaliustavoitteisiin. Koska lupa kulotuksille
saadaan paloviranomaisilta, ei metsäpaloriskin pitäisi merkittävästi kasvaa,
kun kulotus tehdään ammattitaitoisesti ja ennakoiden. Riskiä voidaan
edelleen pienentää kiinnittämällä huomiota metsämaan liiallisen
kuivumisen estämiseen mm. ojitusten vähentämisen ja maanmuokkausten
osalta. Itse asiassa metsäpalojenkin osuus on Suomessa erittäin pieni
kansainvälisesti tarkasteltuna muodostaen vain 0,018‰ koko Suomen
hiilidioksidipäästöistä.
Esitämme, että yli 1 ha hehtaarin metsäpalot luetaan mukaan kulostusten
lukuumäärää arvioitaessa.
Hyvä - ei kommentteja.

Lapin ELY-keskus

Kriteeri 13 on täysin ristiriidassa kriteerin 14 kanssa. Palolajisto on toki
uhanalaistunut metsäpalojen hiipumisen myötä, mutta palolajisto on vain
yksi ryhmä metsän uhanalaista ja monimuotoisuuden kannalta tärkeästä
lajistosta. Käytettävissä olevan tutkimustiedon mukaan muun
metsälajiston uhanalaistumis kehitys on jatkunut edelleen käytössä olleista
metsänhoitosuosituksista ja sertifikaateista huolimatta.
Kriteerin määritelmän mukaan kulotuksiin luetaan mukaan mm.
säästöpuuryhmien poltto. Säästöpuuryhmien poltto tulee ehdottomasti
poista kriteerin 13 määritelmästä (kohta 42), koska se on täydellisessä
ristiriidassa kriteerin 14 tavoitteiden kanssa (ks. kriteerin 14 määritelmät ja
etenkin kohta 43). Kriteerissä 14 todetaan, että metsäluonnon
monimuotisuuden turvaamiseksi säästöpuuryhmät jätetään pysyvästi
kasvatus- ja uudistushakkuukohteille. Tämä antaa kuvan, että puu jää
turvamaan edustamaansa ison elävän, kasvavan ja aluskasvillisuuttaan
suojaavan puun monimuotoisuusarvoa eikä kohdetta vahingoiteta
polttamalla. Polttamalla säästöpuuryhmiä menetetään säästöpuuryhmän
alkuperäinen monimuotoisuus merkitys. Mistä talousmetsään tulee esim.
järeitä suurten petolintujen pesäpuukseen tarvitsemia puita tai
kääpälajiston jatkumon vaatima järeitä lahopuita, jos uudistusalan
säästöpuuryhmät poltetaan. Miten käy säästöpuuryhmien alla kasvavan
kenttä- ja pohjakerroksen arvokaan lajiston säilymisen, jos kohde
poltetaan?

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Pirkanmaan ELY-keskus

Kriteeriin 13 tulee tehdä edellä mainittu korjaus/poisto PEFC-sertifikaatin
uskottavuuden säilyttämiseksi.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Kulotusten kappalemäärä jää standardissa nyt neljä kertaa pienemmäksi
verrattuna Metsä-ELO-hankkeen pohjalta esitettyyn, tutkimuksiin ja asiantuntija-arvioon perustuvaan ekologiseen minimitasoon, jonka lisäksi
yksittäisen kulotuksen pinta-ala saattaa olla standardissa 200 kertaa
pienempi kuin edellä mainitussa esityksessä (yksittäinen säästöpuuryhmä
noin 1 aari vrt. min. 2 ha). Kulotusten määrä tulee jatkossa yhä laskemaan.
Tutkimuksiin ja asiantuntija-arvioihin perustuen kulotus- ja paloaloja tulisi
olla vähintään 4 kpl/200 000 ha ja yhden kulotus- tai paloalan tulee olla
vähintään 2 hehtaarin kokoinen.

Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Kriteeriä 13 ollaan edelleen heikentämässä voimassa olevasta, jo sinällään
monimuotoisuuden kannalta riittämättömästä kriteeristä. Ensisijaisia
paloalueiden lajeja on uhanalaisista lajeista noin 3 %, mutta poltoilla ja
kulotuksilla on laajempi merkitys myös uhanalaiselle lahopuueliöstölle kuin
mitä paloalueita erityisesti vaativien lajien lukumäärästä ilmenee.
On hyvä, että myös paloalueille jätetään jatkossa korjaamatta hiiltynyttä ja
palanutta puuta kriteerin mukaisesti. Kuitenkin palaneen puun määrät
talousmetsissä tulevat todennäköisesti myös jatkossa olemaan ekologisesti
kestämättömällä tasolla. Tämä johtaa palaneesta puusta riippuvaisten
lajien taantumiseen edelleen.
Kulotusten kappalemäärä jää standardissa nyt neljä kertaa pienemmäksi
verrattuna Metsä-ELO-hankkeen pohjalta esitettyyn, tutkimuksiin ja
asiantuntija-arvioon perustuvaan ekologiseen minimitasoon, jonka lisäksi
yksittäisen kulotuksen pinta-ala saattaa olla standardissa 200 kertaa
pienempi kuin edellä mainitussa esityksessä (yksittäinen säästöpuuryhmä
noin 1 aari vrt. min. 2 ha). Kulotusten määrä tulee jatkossa yhä laskemaan.
Tutkimuksiin ja asiantuntija-arvioihin perustuen kulotus- ja paloaloja tulisi
olla vähintään 4 kpl/200 000 ha ja yhden kulotus- tai paloalan tulee olla
vähintään 2 hehtaarin kokoinen.
Kulotusten määrän nostamisen esteenä on esitetty mm. sen synnyttämiä
hiilidioksidipäästöjä. Kulotuksissa syntyvä hiilidioksidimäärä tulisi kuitenkin
suhteuttaa lyhytikäisiin tuotteisiin hakatusta puusta, maanmuokkauksista,
turvemaiden ojituksesta ja puunkuljetuksesta aiheutuviin metsätalouden
kasvihuonekaasupäästöihin ja ylipäänsä Suomen
kokonaiskasvihuonekaasupäästöihin. Kasvihuonekaasuinventaarion
(Greenhouse gas emissions in Finland, 1990 to 2018, National Inventory
Report under the UNFCCC and the Kyoto Protocol) mukaan metsäpaloista
syntyy Suomessa vuosittain CO2 n. 4,5 kt CO2 päästöjä ja kulotuksista 0,2
kt, kun koko Suomen hiilidioksidipäästöt ovat vuositasolla 56 miljoonaa
kilotonnia. Kulotukset muodostavat siis 0,0053‰ Suomen
hiilidioksidipäästöistä. Kulotusten merkittävälläkään lisäyksellä ei siten ole
vaikutusta Suomen hiilineutraaliustavoitteisiin. Koska lupa kulotuksille
saadaan paloviranomaisilta, ei metsäpaloriskin pitäisi merkittävästi kasvaa,
kun kulotus tehdään ammattitaitoisesti ja ennakoiden. Riskiä voidaan
edelleen pienentää kiinnittämällä huomiota metsämaan liiallisen
kuivumisen estämiseen mm. ojitusten vähentämisen ja maanmuokkausten
osalta. Itse asiassa metsäpalojenkin osuus on Suomessa erittäin pieni
kansainvälisesti tarkasteltuna muodostaen vain 0,018‰ koko Suomen
hiilidioksidipäästöistä.

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Kriteeriä 13 ollaan edelleen heikentämässä voimassa olevasta, jo sinällään
monimuotoisuuden kannalta riittämättömästä kriteeristä. Ensisijaisia
paloalueiden lajeja on uhanalaisista lajeista noin 3 %, mutta poltoilla ja
kulotuksilla on laajempi merkitys myös uhanalaiselle lahopuueliöstölle kuin
mitä paloalueita erityisesti vaativien lajien lukumäärästä ilmenee.
On hyvä, että myös paloalueille jätetään jatkossa korjaamatta hiiltynyttä ja
palanutta puuta kriteerin mukaisesti. Kuitenkin palaneen puun määrät
talousmetsissä tulevat todennäköisesti myös jatkossa olemaan ekologisesti
kestämättömällä tasolla. Tämä johtaa palaneesta puusta riippuvaisten
lajien taantumiseen edelleen.
Kulotusten kappalemäärä jää standardissa nyt neljä kertaa pienemmäksi
verrattuna Metsä-ELO-hankkeen pohjalta esitettyyn, tutkimuksiin ja
asiantuntija-arvioon perustuvaan ekologiseen minimitasoon, jonka lisäksi
yksittäisen kulotuksen pinta-ala saattaa olla standardissa 200 kertaa
pienempi kuin edellä mainitussa esityksessä (yksittäinen säästöpuuryhmä
noin 1 aari vrt. min. 2 ha). Kulotusten määrä tulee jatkossa yhä laskemaan.
Tutkimuksiin ja asiantuntija-arvioihin perustuen kulotus- ja paloaloja tulisi
olla vähintään 4 kpl/200 000 ha ja yhden kulotus- tai paloalan tulee olla
vähintään 2 hehtaarin kokoinen.
Kulotusten määrän nostamisen esteenä on esitetty mm. sen synnyttämiä
hiilidioksidipäästöjä. Kulotuksissa syntyvä hiilidioksidimäärä tulisi kuitenkin
suhteuttaa lyhytikäisiin tuotteisiin hakatusta puusta, maanmuokkauksista,
turvemaiden ojituksesta ja puunkuljetuksesta aiheutuviin metsätalouden
kasvihuonekaasupäästöihin ja ylipäänsä Suomen
kokonaiskasvihuonekaasupäästöihin. Kasvihuonekaasuinventaarion
(Greenhouse gas emissions in Finland, 1990 to 2018, National Inventory
Report under the UNFCCC and the Kyoto Protocol) mukaan metsäpaloista
syntyy Suomessa vuosittain CO2 n. 4,5 kt CO2 päästöjä ja kulotuksista 0,2
kt, kun koko Suomen hiilidioksidipäästöt ovat vuositasolla 56 miljoonaa
kilotonnia. Kulotukset muodostavat siis 0,0053‰ Suomen
hiilidioksidipäästöistä. Kulotusten merkittävälläkään lisäyksellä ei siten ole
vaikutusta Suomen hiilineutraaliustavoitteisiin.
Koska lupa kulotuksille saadaan paloviranomaisilta, ei metsäpaloriskin
pitäisi merkittävästi kasvaa, kun kulotus tehdään ammattitaitoisesti ja
ennakoiden. Riskiä voidaan edelleen pienentää kiinnittämällä huomiota
metsämaan liiallisen kuivumisen estämiseen mm. ojitusten vähentämisen
ja maanmuokkausten osalta. Itse asiassa metsäpalojenkin osuus on
Suomessa erittäin pieni kansainvälisesti tarkasteltuna muodostaen vain
0,018‰ koko Suomen hiilidioksidipäästöistä.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Kriteeriin tulisi sisällyttää myös vain metsätaloudelle osoitettu
kulotustavoite. Nyt edellytetty kulotusten määrä, vaikka kriteerissä
huomioidaan myös luonnonpalot ja Metsähallituksen ennallistamispoltot,
jää kaikkiaan vähäiseksi eikä perustu tutkimukseen ja asiantuntija-arvioihin
(Metsä-ELO -hankkeessa esitetty 4 kpl/200 000 ha ja minimiala paloalalla 2
ha). Kriteerin täyttymistä voisi tarkastella pidemmällä aikajänteellä, esim.
yhteenlaskettuna edeltävien 3 vuoden aikana, jolloin yksittäiset huonot
kulotusvuodet eivät vaikeuttaisi tavoitteen saavuttamista.

Paloalueille jätettävän säästöpuuston määrä tulee olla huomattavasti
korkeampi kuin normaalissa talousmetsän käsittelyssä, eikä kriteerissä 14
määriteltyjä kohteita tule polttaa, etenkään, jos niitä on jätetty vain
minimimäärä. Paloalueita olisi hyvä saada myös ainakin määräaikaiseen
suojeluun palolajiston turvaamiseksi ja metsien ennallistamiseksi.

Kriteeri 14: Metsätalouden toimenpiteissä jätetään säästö- ja kuollutta puuta sekä
säästetään sekapuustoa ja tiheikköjä
Yksityishenkilö

Yksityishenkilö

Yksityishenkilö

Yksityishenkilö
Mhy Satakunta

mhy Uusimaa

Mhy Lounais-Häme ry

Petolintujen pelkkien pesäpuiden säästäminen on täysin riittämätöntä.
Pesäpuun ympärille tulisi jättää vähintään 10 m säteellä käsittelelmätöntä
metsää, jotta pesä säilyy asuttuna. Petolintuja on sen verran vähän, että
kustannus ei ole suuri.
Vaatimukset lahopuun säilyttämisestä pitäisi olla selkeämpiä. Nyt oli
hieman vaikea tulkita mitä vaaditaan.
Metsänomistajan kustannus tästä kriteeristä on Tapion selvityksenkin
mukaan aika iso! Kukaan muu ei ota tätä kustannusta vastattavakseen eli
ostajan, jalostajan, tuotteiden myyjän ja koko yhteiskunnan saaman
hyödyn ja sertifioinnin lisäarvon maksaa käytännössä vain metsänomistaja!
Metsänomistaja on siis sertifioinnin maastokohteiden osalta lopullinen
maksumies, vaikka hyödyt ohjautuu pääosin muille tahoille. Vastaavalla
tavalla tapahtuu kriteereissä 10 ja 24, kun kyse on lainsäädäntöä
laajemmista vaatimuksista. Serti sinänsä on erinomainen asia, mutta jo nyt
metsänomistajat ovat pakotettuja olemaan sertissä mukana!!! Mihin voi
myydä puuta tai kuitupuuta, jos et ole sertissä mukana??? Periaatteessa
voit, mutta käytännössä et.
Miksi leimikko kohtaisuus on poistettu? vai onko? Pitäisi olla.Muuten vie
vaikuttavuus ja seurattavuus heikkenee.
Sekapuustoisuuden määrävaatimus? Nyt epäselvä.
Säästöalojen kokoa suurennettava
Esitän että ns tekopökkelöt tehtäisiin esim. uudistusalalle jätettävään
ryhmään katkaisemalla kaikki hieskoivut ryhmästä. Tämä vähentäisi
merkittävästi hieskoivuvesakon syntymistä uudistusalalle. Mikäli
säästöpuuryhmässä ei ole riittävästi runkoja, voisi niitä täydentää aukon
reunan hieskoivuilla samalla periaatteella.
Säästöpuiden määrä yhtä puulajia käsittävässä leimikossa on
metsänomistajalle taloudellisesti kohtuuton. Esim. puhdas tukkimännikkö
tai tukkikuusikko. Toki leimikon teossa "kikkailemalla" saadaan tilanne
kaavaillun kriteerin mukaiseksi, mutta kriteeristöä ei ole tarkoitettu
tälläiseksi. Mielestäni asiaa pitäisi tarkastella ennemminkin metsikkötasolla
tai metsänomistajatasolla. Metsänomistajat ovat halukkaita huomioimaan
nämä asiat tehdessään ratkaisupäätöksiä omassa metsässään, mutta
yksittäisen leimikon tasolla vaatimus on liian tiukka.
Kriteeri 47 nojalla pyritään sekapuustoisuuteen. Mielestäni tavoitteellisia
säästöpuita ovat myös männyt ja rauduskoivut, jotka ovat rungoltaan
teknisesti hyvälaatuisia ja latvus on elinvoimainen. Näiden säästöpuiden
luontaisen siemennyksen kautta saadaan aikaiseksi kunnon sekametsä.
Valitettavan usein näkee päätehakkuussa jätettävän säästöpuiksi vain
haapoja ja haapojen yhteydessä muutamia alikasvoskuusia. Haapa on

monimuotoisuudelle tärkeä puu, mutta sekametsää sen avulla ei saa
aikaiseksi.
Yksityishenkilö

Yksityishenkilö

Hämeen ELY-keskus

OTSO Metsäpalvelut Oy
Koneyrittäjät ry

Metsähallitus Metsätalous
Oy
Lapin ELY-keskus

Säästö- ja kuollutta puuta voi olla nykymäärä, tai sitä voidaan lisätä
monimuotoisuuden turvaamiseksi, mutta sille pitää löytää joku muu
maksaja kuin metsänomistaja. Mikäli uusi esitys menee läpi, niin se tietää
200 hehtaarin tilalle noin 20000 € menetystä metsään jätetyistä puista,
jotka kävisivät esim. energiapuuksi.
Kuka muu asiaan osallistuvista on valmis maksamaan saman summan?
Ei ole tarpeen lisätä säästöpuiden määrää. Yksityismetsien kuviot ovat
pääosiltaan pienialaisia ja palstat kapeita. Tiheikön edellyttäminen on
tarpeetonta. Säästöpuumäärän kasvattaminen lisää hyönteistuhoriskiä ,
koska ne kuitenkin suurella todennäköisyydellä kaatuu.
Kuolleen puuston säästäminen metsätalouden toimenpiteissä on
kustannustehokas menetelmä kasvattaa talousmetsien luonnon
monimuotoisuutta. Nykykäytännössä suurin osa metsissä esiintyvästä
lahopuustosta joko korjataan maanomistajalle käytännössä arvottomana
energiapuuna tai se murskaantuu metsäkoneen alla.
ELY-keskus näkee positiivisena kehityksenä, että jatkossa metsätalouden
toimenpiteissä erotetaan säästöpuustona kuollut- ja elävä puusto. Samoin
monimuotoisuuden kannalta on hyvää elävien säästöpuiden
rinnankorkeusläpimitan korottaminen 15 cm:iin. Toisaalta kuolleen
puuston vastaavan halkaisijan laskeminen 15 cm:iin ei palvele kestävän
metsätalouden tavoitteiden saavuttamista. ELY-keskus kannattaa kriteerin
osalta Suomen ympäristökeskuksen esittämää, tutkimuksiin perustuvaa
säästöpuuesitystä. Sekä elävien että kuolleiden säästöpuiden
vähimmäisläpimitaksi tulisi asettaa 20 cm.
Tekopökkeloille tulee säätää sama läpimittaraja kuin mihin päädytään
muun säästöpuun osalta.
ELY-keskus esittää, että säästöpuuryhmien osalta muotoiltaisiin vielä
kriteeriä siihen suuntaan, että säästöpuuryhmä ei olisi vain hakkuilta
säästettävä ryhmä puita vaan oikeasti monimuotoinen, kaikkia
kasvillisuuskerroksia sisältävä monimuotoisuuskeskittymä, jota
hoidettaisiin kaikissa metsänhoidon vaiheissa monimuotoisemmaksi.
Esitämme kriteerin indikaattoreissa tekopökkelöjen tekemisvelvoitteen
kohdentamista vain uudistushakkuisiin.
Esitämme otsikon muotoiluksi: "Metsätalouden toimenpiteissä jätetään
eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään sekapuustoa ja
tiheikköjä”
Lisäksi esitämme lisättäväksi kohtaan: "Metsäluonnon monimuotoisuuden
turvaamiseksi kasvatus- ja uudistushakkuukohteissa sekä energiapuun
korjuussa jätetään pysyvästi sekä ELÄVIÄ säästöpuita43) että kuollutta
puustoa44).
Sisältö OK. Tiheikköjen osalta voisi korostaa katajan merkitystä. esim.
"...sisältää kuusia tai katajia ja olla kooltaan..."
Myönteistä on, että jatkossa metsätalouden toimenpiteissä erotetaan
säästöpuustona kuollut- ja elävä puusto. Samoin monimuotoisuuden
kannalta on hyvä, että elävien säästöpuiden rinnankorkeusläpimitta on
korotettu 15 cm:iin. Mutta on todettava, että 15 cm sekä elävässä että
kuolleessa puussa on melkoisen pientä puuta. Tässä kriteerissä

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Yksityishenkilö

Uudenmaan ELY-keskus

vähimmäisläpimitan nostaminen Suomen ympäristökeskuksen
tutkimuksiin perustuvaan 20 cm - sekä elävien että kuolleiden
säästöpuiden osalta - loisi uskottavuutta, että PEFC-sertifikaatin
tavoitteena on taloudellisen kestävyyden lisäksi myös ekologisesti kestävä
metsätalous.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Nykyiset säästöpuumäärät riittävät vallan hyvin. Nykyistä enempää ja
isompia puita ei tarpeellista jättää metsään kaatuilemaan.
Metsänomistajalle jätettävä oikeus päättää jätettävästä puumäärästä.
Kuolleen puuston säästäminen metsätalouden toimenpiteissä on
kustannustehokas menetelmä kasvattaa talousmetsien luonnon
monimuotoisuutta. Nykykäytännössä suurin osa metsissä esiintyvästä
lahopuustosta joko korjataan maanomistajalle käytännössä arvottomana
energiapuuna tai se murskaantuu metsäkoneen alla.
Uudenmaan ELY-keskus näkee positiivisena kehityksenä, että jatkossa
metsätalouden toimenpiteissä erotetaan säästöpuustona kuollut- ja elävä
puusto. Samoin monimuotoisuuden kannalta on hyvää elävien
säästöpuiden rinnankorkeusläpimitan korottaminen 15 cm:iin. Toisaalta
kuolleen puuston vastaavan halkaisijan laskeminen 15 cm:iin ei palvele
kestävän metsätalouden tavoitteiden saavuttamista. Uudenmaan ELYkeskus kannattaa kriteerin osalta SYKEn standardityöryhmässä esille
tuomaa tutkimuksiin perustuvaa säästöpuuesitystä. Sekä elävien että
kuolleiden säästöpuiden vähimmäisläpimitaksi tulisi asettaa 20 cm.
Tekopökkeloille tulee säätää sama läpimittaraja kuin mihin päädytään
muun säästöpuun osalta. Indikaattoreissa kuolleiden puiden lukumäärä on
keskimäärin 10 kpl ha mutta tarvittaessa sen voi korvata 2-5
tekopökkelöllä. Määrä kuulostaa vähäiseltä tapauksessa, jossa lahopuuta
ei ole lainkaan tai sitä on hyvin vähän. Tekopökkelöistä otetaan usein latva
hyötykäyttöön, jolloin 2-5 tekopökkelöä jää kauas 10 kappaleen
lahopuutavoitteesta per hehtaari.

Varsinais-Suomen ELYkeskus

ELY-keskus esittää, että säästöpuuryhmien osalta muotoiltaisiin vielä
kriteeriä siihen suuntaan, että säästöpuuryhmä ei olisi vain hakkuilta
säästettävä ryhmä puita vaan oikeasti monimuotoinen, kaikkia
kasvillisuuskerroksia sisältävä monimuotoisuuskeskittymä, jota
hoidettaisiin kaikissa metsänhoidon vaiheissa monimuotoisemmaksi.
Kriteeriin tulisi lisätä lause, jossa kielletään jätettyjen puiden pois vienti
esimerkiksi myrskytuhon jälkeen.
- säästöpuustoa tulisi jättää enemmän, jos metsikössä on rantaa, haapaa,
raitaa tai jaloja lehtipuita
-haapojen jättö säästöpuuryhmiksi ja sen jälkeen niiden kaulaaminen ei
tule olla sallittua (nyt yleinen käytäntö).
-säästöpuuryhmiä ei saisi seuraavissa hakkuissa hakata ja vaihtaa
puuryhmää eli jätetyt säästöpuuryhmät tulisi merkitä paikkatietoon ja
tulisi jättää vanhenemaan

Pirkanmaan ELY-keskus

Suomen Partiolaiset

Suomen riistakeskus

ELY-keskus näkee positiivisena kehityksenä, että jatkossa metsätalouden
toimenpiteissä erotetaan säästöpuustona kuollut ja elävä puusto. Samoin
monimuotoisuuden kannalta on hyvää elävien säästöpuiden
rinnankorkeus-läpimitan korottaminen 15 cm:iin. Toisaalta kuolleen
puuston vastaavan halkaisijan laskeminen 15 cm:iin ei palvele kestävän
metsätalouden tavoitteiden saavuttamista. ELY-keskus kannattaa kriteerin
osalta SYKE:n standardityöryhmässä esille tuomaa tutkimuksiin perustuvaa
säästöpuuesitystä. Sekä elävien että kuolleiden säästöpuiden
vähimmäisläpimitaksi tulisi asettaa 20 cm.
Säästöpuuryhmien osalta kriteerissä tulisi korostaa, että säästöpuuryhmä
olisi monimuotoinen, kaikkia kasvillisuuskerroksia sekä eri kokoisia puita
sisältävä keskittymä.
Muutoin hyvin uudistettu kriteeri, mutta mitä tarkoitetaan sillä että: "
...sekapuustoisuus ei vaaranna
kasvatettavien puulajien kasvatusta." Lisäksi säilytettävän sekapuuston ja
lehtipuiden määrälle ei ole annettu mitään minimiä, jos sellaista siis
metsikössä esiintyy.
Suomen riistakeskuksen näkemyksen mukaan riistatiheikköjen ja
sekapuustoisuuden sisällyttäminen met-sätalouden toimenpiteisiin on
hyvä askel riistan elinympäristöjen kannalta. Riistatiheikköjä ja
sekapuustoisuutta säilyttämällä turvataan monien eläinlajien tarvitseman
suojan sekä ravinnon saanti alueella myös käsittelyn jälkeen, ja samalla
huolehditaan metsäluonnon monimuotoisuudesta.
Säästämällä riistatiheikköjä metsätalouden toimenpiteissä vaikutetaan
metsäriistan saatavissa olevaan ravintoon ja suojaan ratkaisevasti
vuosikymmeniksi eteenpäin. Riistatiheiköillä turvataan riistaeläinten suoja
ja ravinto sekä kanalintujen lisääntymisympäristöt koko metsän kiertoajan.
Näiden alueiden säilyttäminen tulee turvata kaikissa metsätalouden
toimenpiteissä, nykyisen luonnosversion mukaisesti. Nykyisen
luonnosversion muotoilun mukaisesti toimien tiheikköjen määrä jää
kuitenkin melko vaatimattomaksi (1 tai 2 kpl/metsikkö tai käsittelyalue).
Elinympäristöjen näkökulmasta määrän olisi hyvä olla korkeampi, jotta
suojapaikkojen verkosto olisi kattavampi. Olisi hyvä, että riistalle olisi
suojapaikkoja siten, että lähimmät löytyvät aina muutaman kymmenen
metrin säteeltä. Tällöin tiheikköjä tarvittaisiin useampia jokaista
metsähehtaaria kohden.
Myös sekapuustoisuuden osalta nykyisen luonnosversion mukainen
kehityssuunta on hyvä. Senkin kohdalla pyydämme harkitsemaan myös
määrällisen tavoitteen asettamista. Sekametsäisyyttä tukemalla turvataan
varsinkin poikasten selviämisen kannalta ensiarvoisen tärkeän
mustikkavarvikon ja siellä elävän, varhaispoikasvaiheessa kriittisen tärkeän
hyönteislajiston (mm. mittariperhosen toukat), säilyminen. Sekametsäisyys
kytkeytyy myös moneen muuhun luonnon kehityskulkuun. Sekametsien
kasvatus on talousmetsiemme ja metsätalouden tulevaisuuden paras tae,
sillä ne kasvavat hyvin ja hajauttavat tulevaisuuden kasvuolosuhteisiin,
metsätuhoihin ja puutavaralajien hintoihin liittyviä riskejä.
Erityisen tärkeää on ns. kellarikuusikoiksi kehittyvien puhtaiden
kuusikoiden välttäminen. Näillä kohteilla lehtipuut ja mänty turvaavat
valon pääsyn kenttäkerrokseen saakka, mikä mahdollistaa mustikan ja
muun varpukasvillisuuden säilymisen niissä. Tukemalla sekametsäisyyttä

voidaan monimuotoisuuden lisäämisen ohella välttää tehokkaasti
kuusettumiseen ja erityisesti puhtaisiin kuusikoihin muutoin liittyvät
vakavat vahinkoalttiusongelmat. Männiköt ja koivikot puolestaan
tarvitsevat kuusta metsäkanalinnuille ja muulle pienriistalle suojaa
tuovaksi rakennepiirteeksi. Suoja maanpinnan lähellä on mustikan määrän
ja lahopuun määrän ohella rakennepiirre, jonka määrässä nykyiset
talousmetsät eroavat selvästi luonnonmetsistä.
Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Metsäteollisuus ry

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Kuolleen puuston säästäminen metsätalouden toimenpiteissä on
kustannustehokas menetelmä kasvattaa talousmetsien luonnon
monimuotoisuutta. Nykykäytännössä suurin osa metsissä esiintyvästä
lahopuustosta joko korjataan maanomistajalle käytännössä arvottomana
energiapuuna tai se murskaantuu metsäkoneen alla.
ELY-keskus näkee positiivisena kehityksenä, että jatkossa metsätalouden
toimenpiteissä erotetaan säästöpuustona kuollut- ja elävä puusto. Samoin
monimuotoisuuden kannalta on hyvää elävien säästöpuiden
rinnankorkeusläpimitan korottaminen 15 cm:iin. Toisaalta kuolleen
puuston vastaavan halkaisijan laskeminen 15 cm:iin ei palvele kestävän
metsätalouden tavoitteiden saavuttamista. ELY-keskus kannattaa kriteerin
osalta SYKEn standardityöryhmässä esille tuomaa tutkimuksiin perustuvaa
säästöpuuesitystä. Sekä elävien että kuolleiden säästöpuiden
vähimmäisläpimitaksi tulisi asettaa 20 cm.
Tekopökkelöille tulee säätää sama läpimittaraja kuin mihin päädytään
muun säästöpuun osalta.
ELY-keskus esittää, että säästöpuuryhmien osalta muotoiltaisiin vielä
kriteeriä siihen suuntaan, että säästöpuuryhmä ei olisi vain hakkuilta
säästettävä ryhmä puita vaan oikeasti monimuotoinen, kaikkia
kasvillisuuskerroksia sisältävä monimuotoisuuskeskittymä, jota
hoidettaisiin kaikissa metsänhoidon vaiheissa yhä monimuotoisemmaksi.
Kriteeriin ollaan tekemässä merkittäviä luonnon monimuotoisuuden
kannalta positiivisia muutoksia: säästöpuiden määrä- ja läpimittavaatimus
kasvaa, kuolleelle puulle ja tekopökkelöiden tekemiselle asetetaan
vaatimuksia sekä sekapuustoisuutta ja tiheikköjä tulee säästää.
Ehdotetuista muutoksista aiheutuu merkittäviä kustannusvaikutuksia. Jotta
standardi säilyy metsänomistajien kannalta houkuttelevana, ei ole
perusteltua tiukentaa kriteereitä ehdotettua enempää.
Kuolleen puuston säästäminen metsätalouden toimenpiteissä on
kustannustehokas menetelmä kasvattaa talousmetsien luonnon
monimuotoisuutta. Nykykäytännössä suurin osa metsissä esiintyvästä
lahopuustosta joko korjataan maanomistajalle käytännössä arvottomana
energiapuuna tai se murskaantuu metsäkoneen alla.
ELY-keskus näkee positiivisena kehityksenä, että jatkossa metsätalouden
toimenpiteissä erotetaan säästöpuustona kuollut- ja elävä puusto. Samoin
monimuotoisuuden kannalta on hyvää elävien säästöpuiden
rinnankorkeusläpimitan korottaminen 15 cm:iin. Toisaalta kuolleen
puuston vastaavan halkaisijan laskeminen 15 cm:iin ei palvele kestävän
metsätalouden tavoitteiden saavuttamista. ELY-keskus kannattaa kriteerin
osalta SYKEn standardityöryhmässä esille tuomaa tutkimuksiin perustuvaa
säästöpuuesitystä. Sekä elävien että kuolleiden säästöpuiden
vähimmäisläpimitaksi tulisi asettaa 20 cm.

Tekopökkeloille tulee säätää sama läpimittaraja kuin mihin päädytään
muun säästöpuun osalta.
ELY-keskus esittää, että säästöpuuryhmien osalta muotoiltaisiin vielä
kriteeriä siihen suuntaan, että säästöpuuryhmä ei olisi vain hakkuilta
säästettävä ryhmä puita vaan oikeasti monimuotoinen, kaikkia
kasvillisuuskerroksia sisältävä monimuotoisuuskeskittymä, jota
hoidettaisiin kaikissa metsänhoidon vaiheissa monimuotoisemmaksi.
MTK ry

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Yksityishenkilö

Säästettävien puiden määrä kasvaa ja elävien säästöpuiden
läpimittavaatimus kiristyy. Vaikka säästöpuiksi olisi mahdollista valita
taloudellisesti vähäarvoisempia puita, merkitsee vaatimuksen kiristyminen
yhdessä leventyneiden suojakaistojen kanssa metsänomistajien
merkittävää taloudellista lisäpanostusta monimuotoisuuteen.
Lahopuuston vähäisyys on edelleen yksi suurimpia
monimuotoisuusongelmia talousmetsissä; pientä edistystä on tapahtunut,
mutta tilanne on edelleen heikko, erityisesti Etelä-Suomessa (sis. PohjoisPohjanmaan etelä- ja länsiosat), missä paitsi metsäisten suojelualueiden
määrä, myös niillä olevan lahopuun määrä on vielä vähäinen.
Määritelmänä hehtaari on sinänsä täsmällisempi kuin leimikko, mutta voi
johtaa siihen, että kriteerin vaikuttavuus heikkenee. Tämä tulee korjata.
Elävien säästöpuiden osalta läpimitan tulisi olla vähintään 20 cm.
Lähtökohtaisesti myös kaikki aiemman sukupolven järeät puut tulisi
säästää hakkuissa. Tekopökkelöt (etenkin lehtipuu) kuolleen puun
korvaajina osaltaan on hyvä ajatus, mutta esitetty määrä on vähäinen.
Kuollutta puusto pitäisi jättää esitettyä huomattavasti runsaammin, esim.
10 m3 tai ainakin 20 järeää, yli 20 cm runkoa/ hehtaari. Kuolleen puun
puutteessa puita voisi myös vaurioittaa ja tehdä hitaasti kuolevia järeitä
puita vähintään 20 kpl/hehtaari. Luonnon monimuotoisuuden
näkökulmasta tulisi tavoitteena tulee olla vähintään 10 m3 lahopuuta
kaikissa metsissä ja suurella osalla metsäalasta selvästi enemmän (20-30
m3). Riittävän laajoista säästöpuuryhmistä ja tiheiköistä olisi mahdollista
kehittää merkittäviä monimuotoisuuskohteita.
Epäselväksi jää, miten sekapuustoisuuden suosiminen vaarantaisi
kasvatettavien puulajien kasvatuksen, jos lehtipuuta luontaisesti esiintyy
ko. alalla?
Säästöpuita ja puuryhmiä tulisi sijoittaa kriteerien 11 ja 17 suojakaistojen
läheisyyteen sekä suojelualueiden rajalle tarvittaessa, mutta niiden tulee
tulla 11 ja 17 kriteerien lisäksi. Riistatiheikköjen osalta 10 m2 on
pienialainen, pinta-alaa tulee kasvattaa selvästi. Myös tiheikköjen
edellytetty kokonaispinta-ala tulisi määritellä.
Nyt esitetävä säästöpuumäärän vaatimuksen nosto pysyvästi jätettävälle
säästöpuulle, vähintään 10 kpl ja min. läpimitan nosto15 cm:iin, lisää myös
taloudellisesti käyttökelpoisesta puustosta jätettävän puun määrää
merkittävästi. Kuutiomääräisesti ja euromääärisesti, kokonaisuutena ne
tulevat arviolta tuplaantumaan nykyiseen verrattuna. Lisäksi on
huomioitava myös mahdollinen tekopökkelöiden määrä, koska ne
käytännössä tehdään elävistä puista, joita ei liene laskelmissa otettu
huomioon. Metsänomistajien lisäpanostus olisi merkittävä. Elävän
säästöpuun määrä ja laatuvaatimuksia tulisi vielä tarkastella uudelleen.
Jo nykyvaatimusten mukaisesti jätetyt säästöpuut tulevat lisäämään

merkittävästi lahopuun määrää, kun ne kuolevat ja lahoavat. Se vaatiivain
oman aikansa.
Paliskuntain yhdistys

Luonnontieteellinen
keskusmuseo, Helsingin
yliopisto
Yksityishenkilö

Yksityishenkilö

Yksityishenkilö

Metsien monimuotoisuutta tulisi lisätä ja metsien tilaa parantaa.
Tutkimusten mukaan Suomen metsäluonnon ja siitä riippuvaisten lajien tila
heikkenee entisestään. Metsien uhanalaiset eliö- ja lintulajit tarvitsevat
lahopuuta. Kuollutta puuta, vanhoja puuyksilöitä ja muutakin puustoa tulisi
hakkuissa säästää enemmän. Säästöpuut tulisi olla järeämpiä, joten
säästöpuiden minimiläpimitta tulee nostaa 20 senttimetriin.
Säästöpuumäärä tulisi olla myös korkeampi. Kuolleen puun
läpimittavaatimusta ei tule laskea 15 senttimetriin vaan se on syytä pitää
entisellään 20 senttimetrissä.
Lehtipuun määrälle ei ole asetettu luonnoksessa mitään tiettyä tasoa
tavoitteeksi tai edellytykseksi. Kriteerin tulisi olla yksityiskohtaisempi.
Vanha kirjaus 10 säästö- ja lahopuuta hehtaarilla on parempi tilanteet
vaihtelee niin paljon. Jollakin metsäkuviolla ja tilalla voi olla vain isoja puita
joiden jättäminen tulee kalliiksi ja voi aiheuttaa metsätuhon jos on vain
kuusia. Nykyisin metsissä on usein runsaasti lahoja puita kun omistajat
asuvat muualla, eikä kukaan ole korjaamassa tuulenkaatoja. Tiheikköjä on
metsissä runsaasti. Niihin ei ole mitään tarvetta panostaa!
Ei ole perusteltua olla jättämättä tiheikköjä sillä väittämällä, että
sekapuustoisuus voisi vaarantaa kasvatettavien puulajien kasvatusta.
Sekapuustoisuuteen pitää nimenomaan pyrkiä ilmastonmuutoksen
torjumiseksi ja puuston siihen sopeutumiseksi, joten sekapuustoisuuden
tavoitteleminen on monista syistä perustellumpaa.
Leimikon säästöpuiksi ei tule kelpuuttaa suojakaistan puita. Perustelut
kuten kriteerin 10 palautteessa.
Tekopökkelöiden määrä tulee kaksinkertaistaa.
Säästöpuiksi tulee jättää järeämpiä puita kuin kriteerissä mainitaan.
Tiheikön minimipinta-ala 10 neliömetriä on liian vähän monille lajeille ja
myös pienilmastolle. Pinta-alan tulisi olla vähintään kolminkertainen.
Säästöpuiden määrä lisääntyy uusien kriteerien mukana kymmenestä
puusta kahteenkymmeneen puuhun hehtaarilla. Kun leimikkoalueella on
vain järeää puustoa, lisääntyvä säästöpuiden määrä aiheuttaa
metsänomistajalle merkittävää tulonmenetystä. Esitän, että säästöpuiden
määrä kirjataan, kuten nykyisessä kriteerissä, säästö- ja lahopuuta
vähintään 10 runkoa /ha leimikkotasolla. Lahopuuta voidaan lisätä
esitetyllä tavalla. Metsätalouden toimenpiteissä sekametsän suosiminen
on kannatettavaa.

Kriteeri 15: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia
puulajeja
Yksityishenkilö

Koneyrittäjät ry
Metsähallitus
Metsätalous Oy

Kriteerin 15 erikoistapauksien listaan on syytä lisätä kontortamänty (Pinus
contorta), jota pitäisi voida viljellä niillä hirvituhokohteilla, jotka ovat
kasvupaikan liian karuuden takia soveltumattomia kuusen (Picea abies)
tukkipuun tuotantoon.
Ei kommenttia.
Hyvä - ei kommentteja.

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Suomen Partiolaiset

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Mhy Keski-Suomi

Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Miksi suojakaistan leveys on keskimäärin 10m ja minimissään 5 metriä?
Miksei minimiksi voisi nostaa suoraan 10m eikä puhua vaikeasti maastossa
määritettävästä keskiarvosta mitään?
Lähtökohtaisesti varovaisuusperiaate on tarpeen aina, kun tuodaan
vieraslajeiksi katsottavia lajeja, mutta on kuitenkin huomattava, että
geeniteknologia on vain uusi työkalu pitkään jatkuneeseen jalostustyöhön,
jota ei tule lähtökohtaisesti luokitella pahaksi itsessään. Asia vaatii
tutkimusta ja seurantaa. Tässä vaiheessa kriteeri voi olla perusteltu.
Pahoilla hirvituhoalueilla pitäisi olla mahdollista uudistaa metsä contorta
männylle

Kriteeri 16: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä
Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Ei kommenttia.
Hyvä - ei kommentteja.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Lähtökohtaisesti varovaisuusperiaate on tarpeen aina, kun tuodaan
vieraslajeiksi katsottavia lajeja, mutta on kuitenkin huomattava, että
geeniteknologia on vain uusi työkalu pitkään jatkuneeseen jalostustyöhön,
jota ei tule lähtökohtaisesti luokitella pahaksi itsessään. Asia vaatii
tutkimusta ja seurantaa. Tässä vaiheessa kriteeri voi olla perusteltu.

Kriteeri 17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan
vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta
Yksityishenkilö

Yksityishenkilö

Yksityishenkilö

Mhy Lounais-Häme ry

Poimintahakkuutkin 5 metrin suojakaistalla tulisi olla vain todella
poikkeuksellista. Poiminta avaa mahdollisuuden löysään tulkintaan paikan
päällä.
Suojakaistan leveys vähintään keskimääräin10 metriä. Miten seurataan?
Suojavyöhykkeen pituus x 10 m on minimi pinta-ala. Jos poikkeaa vähänkin
on poikkeama? Ehkä hyvä lisätä merkki tekstiin? Puiden poiminnan määrä
tai jätettävien puiden määrä on kysymysmerkki. Tulee lisäämään
säästöpuiden keskittymistä suojavyöhykkeille merkittävästi pois muualta.
Norot on ongelma, alle 10 km2 kohteet. Ne kuitenkin on vesiensuojelussa
huomioitava jos halutaan vaikuttavuutta ja monesti vesiensuojelulliset
ongelmat keskittyvät pienvesiin.
Tähän kohtaan kiinnitettävä tiukempaa valvontaa ja seurantaa jälkikäteen
kuinka on onnistunut hakkuu. Kaikista hakkuista pienvesien suojelussa on
onnistuttu heikoiten.
Omalla toimialueellani olen kohdannut muutamia tilanteita, joissa
uudistuskypsä kuusikko on hoidettu lähes rantaan asti raivaten.
Rantaviivaa lähin 3-4 metrin alue on puskittunut. Tämä alue on yleensä
joentörmää ja kaltevaa maastoa. Tästä eteenpäin on yleistä, että rannasta
poispäin jatkuva metsä on tasarakenteista ja alikasvospuskat puuttuvat
kokonaan. Näissä tilanteissa 10 metrin keskimääräinen suojakaista on
liikaa. Tilannekohtaisesti pitäisi sallia myös 5 metrin suojakaistale.

Tulevissa toimenpiteissä pitäisi ennemmin keskittyä siihen, miten lähin 10
metrin suojakaistale saadaan kehitettyä erirakenteiseksi sekapuustoksi.

Yksityishenkilö

Hämeen ELY-keskus

Suojavyöhykkeen leveyttä ei tule kasvattaa, eikä hakkuutapaa määritellä.
Poimintahakkuu tapa voidaan tulkita monella tapaa, riittäisi jos
maanmuokkausta rajoitettaisiin.
Kriteerissä ei ole huomioitu vesilain tai vesien- ja merenhoitolain
vaatimuksia ja norot sivuutetaan kokonaan.
Niin tutkimusten kuin lainsäädännönkin valossa on välttämätöntä, että
suojavyöhykettä levennetään ja sen vaatimuksia tiukennetaan. Kriteerillä
voitaisiin vähentää vesiin kohdistuvaa ravinne-, kiintoaine- ja
humuskuormitusta sekä elvyttää vaelluskalakantoja ja parantaa vesistöjen
tilaa. Samalla lisättäisiin merkittävästi Suomen talousmetsien
monimuotoisuutta, riistan, linnuston ja koko rantaekosysteemien
elinmahdollisuuksia sekä metsätalouden hyväksyttävyyttä.
Ravinne- ja kiintoainekuormituksen lisäksi monet pintavedet ovat
tummumassa humuskuormituksesta johtuen ja kalojen
elohopeapitoisuudet ovat paikoin raja-arvoja korkeammat. Valumaalueiden latvaosien purot ja norot ovat pieniä, mutta vesistöjen laadun ja
biologisen monimuotoisuuden kannalta erittäin merkityksellisiä. Niihin
päätyvän ja niistä lähtevän veden laatu ja määrä määrittävät ratkaisevasti
vesistöjemme tilaa. Lisäksi ne ovat elinympäristöinä hyvin monimuotoisia;
sisävesiemme uhanalaisista lajeista 42 % elää puroissa ja lähteissä.
ELY-keskukset ovat havainneet runsaasti puutteita purojen suojakaistoissa.
Edellisessä kuulemisessa osa toimijoista kertoi määrittävänsä
nykykäytäntönä vesistöiksi puroista vain luonnontilaiset purot. Tällaista
vesilain vastaista tulkintaa ei tule mahdollistaa uudessa kriteerissä.
Suomessa vesistöt määritellään vesilain mukaan ja myös muutetut purot
ovat vesistöjä eikä niiden tilaa saa muuttaa. Suojavyöhyke tulee jättää
kaikille vesistöille ja noroille.
Vesien- ja merenhoitolain sitovana tavoitteena on pintavesien hyvä
ekologinen tila. Se määräytyy pääosin biologisten tekijöiden, kuten
kalaston, vesikasvien ja vesien selkärangattomien perusteella. Tavoite
koskee kaikkia vesilain mukaisia vesistöjä koosta ja sijainnista riippumatta.
PEFC:n mukaiset suojakaistat on tutkimuksissa todettu riittämättömiksi ja
ehdotettu suojavyöhyke ei riitä säilyttämään vesistöjen hyvää ekologista
tilaa. Toisaalta suojavyöhykkeen leventäminen 10 metriin säilyttää edes
osittain puron ja rantametsän ekologisen yhteyden. Tämä hyödyttää
vesieliöstöä erityisesti, mikäli suojavyöhykkeellä on riittävän monipuolinen
ja varjostava puusto, joka tarjoaa ravintoa uoman selkärangattomille.
Puustoisen suojavyöhykkeen tulee koskea kaikkia vesistöjä niiden
luonnontilasta riippumatta. Kompromissiratkaisuna pienimmille
ojamaisille uomille voidaan puustovaatimuksesta luopua, kunhan
asetetaan selkeä, auditoitava kokoraja:
Uomilta, jotka ovat rakenteeltaan alle kaksi metriä (maastotietokanta)
leveitä, voidaan suojakaistan runkopuut poistaa, mikäli uoma on selkeästi
ojamainen, suoristettu ja perattu. Suojakaistan muut vaatimukset ovat
voimassa. Noroille jätetään vähintään viisi metriä leveä suojavyöhyke
(Hyvän metsänhoidon suositukset).

Lisäksi tulee:
- poistaa indikaattoreista mahdollisuus toimia kriteerin vastaisesti osalla
suojavyöhykkeestä (<10%) (voi johtaa merkittävään vesistökuormitukseen)
- lisätä indikaattoreihin ”uoman suuntaan ei ole muodostunut vettä
johtavia painanteita”
- tarkentaa määritelmää 50 siten ettei virkistyskäytöstä muodostu yleistä
perustelua
- selkeyttää poimintahakkuun käsitettä
- asettaa vaatimus suojavyöhykkeen hoitamiselle kaikissa metsänhoidon
vaiheissa
- lisätä maininta, että kriteeri koskee myös energiapuun korjuuta.
- ottaa ELYjen valmistelemat ja kriteerin noudattamista edistävät
paikkatietoaineistot metsätaloudelle herkistä vesistöistä käyttöön

Koneyrittäjät ry

Tämä muotoilu:
- ei ole ristiriidassa vesilain kanssa
- vastaa paremmin kriteerin otsikkoa
- vastaa PEFC-Suomen tilaamaa selvitystä kriteerin vesistövaikutuksista
(vain alle kaksi metriä leveiltä suorilta uomilta poistettiin puustovaatimus
laskennassa)
- vastaa paremmin vesienhoidon tavoitteisiin
- on helpommin sovellettavissa käytäntöön ja auditoitavissa
Esitämme tähän muotoiltavaksi: "Ojamaisten, suoristettujen ja perattujen,
purojen suojakaistoilta AINESPUUT voidaan poistaa. Suojakaistan muut
vaatimukset ovat voimassa."
"Ainespuu" on terminä selkeämpi ja tunnetumpi.
Lisäksi esitämme, että muutetaan: "Uoman ylitykset hoidetaan niin, ettei
uomaa MERKITTÄVÄSTI muuteta ja (POIS: ettei) sen suuntaan muodostu
vettä johtavia painanteita."

Metsähallitus Metsätalous
Oy
Lapin ELY-keskus

Pohdittavaksi, että tulisiko suojakaistan leveydessä puhua: "...keskimäärin
NOIN 10 metriä, mutta kaikkialla vähintään 5 metriä."..?
Hyvä - ei kommentteja.
Jyväsjärven & al. (2020) mukaan alle 15 m leveät suojakaistat uomien
rannoilla eivät suojaa uomaa metsätalouden haitallisilta vaikutuksilta
(Forest Ecology and Management Vol. 478:2020). Näin ollen Kriteerissä
esitetty suojakaistan leveys keskimäärin vähintään 10 m on
luonnonmonimuotisuuden ja vesistön tilan säilyttämisen näkökulmasta
liian pieni. Kriteerissä olisi syytä ottaa huomioon tuoreet tutkimustulokset.
Kriteeriä vähän tiukentamalla voitaisiin vähentää vesiin kohdistuvaa
ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormitusta ja parantaa vesistöjen tilaa.
Uomien suojavyöhykemitoituksessa on syytä myös muistaa, että
suojavyöhykkeet ovat vesistöjen tilan lisäksi tärkeitä talousmetsien
muullekin monimuotoisuudelle. Ne ovat tärkeitä metsälinnustolle ja
toimivat ekologisina käytävinä monille metsälajeille.
Lisäksi on todettava, että mikäli halutaan harjoittaa ekologisesti kestävää
metsätaloutta, tulee suojavyöhyke jättää myös noroille

metsänhoitosuositusten mukaisena (5 m suojavyöhyke, Tapio 2019).
Uutena kriteeriin on otettu mukaan virkistyskäyttö ja määritelmän
kohdassa 52 todetaan, että suojavyöhykkeeltä voidaan tehdä
pensaskerroksen kasvillisuuden raivausta virkistyskäytöllisistä syistä.
Määritelmässä olevaa ilmaisua tulee tarkentaa, mitä tarkoitetaan
virkistyskäytöllä, ettei virkistyskäytöstä muodostu yleistä perustelua
suojavyöhykkeiden raivaamiselle. Uomien rannoilla kalastus on
todennäköisesti pääasiallinen virkistyskäytön muoto ja sen varjolla ei ole
perusteltua hävittää yhtäjaksoisia suojakaistojen muodostamia ekologisia
käytäviä, vaikka kalastuksen takia käytävään tehtäisiin sinne tänne katoja
kalastukseen sopiville paikoille.

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Uudenmaan ELY-keskus

Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Vesien- ja merenhoitolain sitovana tavoitteena on pintavesien hyvä
ekologinen tila. Se määräytyy pääosin biologisten tekijöiden, kuten
kalaston, vesikasvien ja vesien selkärangattomien perusteella. Tavoite
koskee kaikkia vesilain mukaisia vesistöjä koosta ja sijainnista riippumatta.
PEFC:n mukaiset suojakaistat on tutkimuksissa todettu riittämättömiksi ja
ehdotettu suojavyöhyke ei riitä säilyttämään vesistöjen hyvää ekologista
tilaa (Jyväsjärvi ym. 2020). Toisaalta suojakaistan leventäminen 10 metriin
säilyttää edes osittain puron ja rantametsän ekologisen yhteyden. Tämä
hyödyttää nimenomaan vesieliöstöä erityisesti, mikäli suojavyöhykkeellä
on riittävän monipuolinen ja varjostava puusto, joka tarjoaa ravintoa
uoman vesiselkärangattomille.
Puustoisen suojakaistan tulee koskea kaikkia vesistöjä niiden
luonnontilasta riippumatta. Kompromissiratkaisuna pienimmille
ojamaisille uomille voidaan puustovaatimuksesta luopua, kunhan
asetetaan selkeä, auditoitava kokoraja: Uomilta, jotka ovat rakenteeltaan
alle 2 m (maastotietokanta) leveitä, voidaan suojakaistan runkopuut
poistaa, mikäli uoma on selkeästi ojamainen, suoristettu ja perattu.
Suojakaistan muut vaatimukset ovat voimassa.
Kriteeriin tulee lisätä norot seuraavasti: Noroille jätetään vähintään 5 m
suojakaista. Norojen suojakaistoilta runkopuut voidaan poistaa.
Indikaattoreista tulee poistaa mahdollisuus toimia kriteerin vastaisesti
osalla suojakaistasta, sillä se voi johtaa merkittävään
vesistökuormitukseen. Valuma-alueiden latvaosien purot ja norot ovat
pieniä, mutta vesistöjen laadun ja biologisen monimuotoisuuden kannalta
erittäin merkityksellisiä. Niihin päätyvän ja niistä lähtevän veden laatu ja
määrä määrittävät ratkaisevasti vesistöjemme tilaa. Lisäksi ne ovat
elinympäristöinä hyvin monimuotoisia; sisävesiemme uhanalaisista lajeista
42 % elää puroissa ja lähteissä.
Uudenmaan ELY-keskus esittää indikaattoriksi seuraava: Käsittelyalueella
suojakaista on säilynyt kriteerin edellyttämällä tavalla silloin, kun
seurannan perusteella suojakaistan pituudesta 100 prosentilla maanpinta
on pysynyt rikkoutumattomana ja kasvillisuudessa on säilynyt
kerroksellisuus ja peitteisyys. Suojakaistan leveys on rannan kasvillisuus ja
maaston muoto huomioon ottaen vähintään 5–10 metriä.
Lisäksi tulee:
- lisätä indikaattoreihin ”uoman suuntaan ei ole muodostunut vettä

johtavia painanteita”
- tarkentaa määritelmää 50 siten, ettei virkistyskäytöstä muodostu yleistä
perustelua
- selkeyttää poimintahakkuun käsitettä
- asettaa vaatimus suojavyöhykkeen hoitamiselle kaikissa metsänhoidon
vaiheissa
- lisätä maininta, että kriteeri koskee myös energiapuun korjuuta
- ottaa käyttöön ELY-keskusten valmistelemat ja kriteerin noudattamista
edistävät paikkatietoaineistot metsätaloudelle herkistä vesistöistä

Pirkanmaan ELY-keskus

Niin tutkimusten kuin lainsäädännönkin valossa on välttämätöntä, että
suojavyöhykettä levennetään ja sen vaatimuksia tiukennetaan. Kriteerillä
voitaisiin vähentää vesiin kohdistuvaa ravinne-, kiintoaine- ja
humuskuormitusta sekä elvyttää vaelluskalakantoja ja parantaa vesistöjen
tilaa. Samalla lisättäisiin merkittävästi Suomen talousmetsien
monimuotoisuutta, riistan, linnuston ja koko rantaekosysteemien
elinmahdollisuuksia sekä metsätalouden hyväksyttävyyttä.
Kriteerissä ei ole huomioitu vesilain tai vesienhoitolain vaatimuksia. Lisäksi
vesilain tarkoittamat norot on sivuutettu.
ELY-keskukset ovat havainneet runsaasti puutteita purojen suojakaistoissa.
Edellisessä kuulemisessa osa toimijoista kertoi määrittävänsä
nykykäytäntönä vesistöiksi puroista vain luonnontilaiset purot. Tällaista
vesilain vastaista tulkintaa ei tule mahdollistaa uudessa kriteerissä.
Suomessa vesistöt määritellään vesilain mukaan ja myös muutetut purot
ovat vesistöjä eikä niiden tilaa saa muuttaa. Suojavyöhyke tulee jättää
kaikille vesistöille ja noroille.
Vesienhoitolain sitovana tavoitteena on pintavesien hyvä ekologinen tila.
Se määräytyy pääosin biologisten tekijöiden, kuten kalaston, vesikasvien ja
vesien selkärangattomien perusteella. Tavoite koskee kaikkia vesilain
mukaisia vesistöjä koosta ja sijainnista riippumatta. PEFC:n mukaiset
suojakaistat on tutkimuksissa todettu riittämättömiksi ja ehdotettu
suojavyöhyke ei riitä säilyttämään vesistöjen hyvää ekologista tilaa
(Jyväsjärvi ym. 2020). Toisaalta suojavyöhykkeen leventäminen 10 metriin
säilyttää edes osittain puron ja rantametsän ekologisen yhteyden. Tämä
hyödyttää nimenomaan vesieliöstöä erityisesti, mikäli suojavyöhykkeellä
on riittävän monipuolinen ja varjostava puusto, joka tarjoaa ravintoa
uoman selkärangattomille. Puustoisen suojavyöhykkeen tulee koskea
kaikkia vesistöjä niiden luonnontilasta riippumatta.
Kompromissiratkaisuna pienimmille ojamaisille uomille voidaan
puustovaatimuksesta luopua, kunhan asetetaan selkeä, auditoitava
kokoraja:
Uomilta, jotka ovat rakenteeltaan alle 2 m (maastotietokanta) leveitä,
voidaan suojakaistan runkopuut poistaa, mikäli uoma on selkeästi
ojamainen, suoristettu ja perattu. Suojakaistan muut vaatimukset ovat
voimassa. Noroille jätetään vähintään 5 m suojavyöhyke (Hyvän
metsänhoidon suositukset).

Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Kriteerissä ei ole huomioitu vesilain tai vesien- ja merenhoitolain
vaatimuksia ja norot sivuutetaan kokonaan.
ELY-keskus on tuonut useasti esille tarpeen tuoda vesilainsäädännön
vaatimuksia esille standardityöryhmässä, mutta mahdollisuutta alustuksiin
ei ole annettu. Suojavyöhykkeen leventäminen ja vaatimusten
tiukentaminen on niin tutkimusten kuin lainsäädännönkin valossa
välttämätöntä. Kriteerillä voitaisiin vähentää vesiin kohdistuvaa ravinne-,
kiintoaine- ja humuskuormitusta sekä elvyttää vaelluskalakantoja ja
parantaa vesistöjen tilaa. Samalla lisättäisiin merkittävästi Suomen
talousmetsien monimuotoisuutta, riistan, linnuston ja koko
rantaekosysteemien elinmahdollisuuksia sekä metsätalouden
hyväksyttävyyttä.
Ravinne- ja kiintoainekuormituksen lisäksi monet pintavedet ovat
tummumassa humuskuormituksesta johtuen ja kalojen
elohopeapitoisuudet ovat paikoin raja-arvoja korkeammat. Valumaalueiden latvaosien purot ja norot ovat pieniä, mutta vesistöjen laadun ja
biologisen monimuotoisuuden kannalta erittäin merkityksellisiä. Niihin
päätyvän ja niistä lähtevän veden laatu ja määrä määrittävät ratkaisevasti
vesistöjemme tilaa. Lisäksi ne ovat elinympäristöinä monimuotoisia;
sisävesiemme uhanalaisista lajeista 42 % elää puroissa ja lähteissä.
ELYt ovat havainneet runsaasti puutteita purojen suojakaistoissa.
Edellisessä kuulemisessa osa toimijoista kertoi määrittävänsä
nykykäytäntönä vesistöiksi puroista vain luonnontilaiset purot. Tällaista
vesilain vastaista tulkintaa ei tule mahdollistaa uudessa kriteerissä.
Suomessa vesistöt määritellään vesilain mukaan ja myös muutetut purot
ovat vesistöjä eikä niiden tilaa saa muuttaa. Suojavyöhyke tulee jättää
kaikille vesistöille ja noroille.
Vesien- ja merenhoitolain sitovana tavoitteena on pintavesien hyvä
ekologinen tila. Se määräytyy pääosin biologisten tekijöiden, kuten
kalaston, vesikasvien ja vesien selkärangattomien perusteella. Tavoite
koskee kaikkia vesilain mukaisia vesistöjä koosta ja sijainnista riippumatta.
PEFC:n mukaiset suojakaistat on tutkimuksissa todettu riittämättömiksi ja
ehdotettu suojavyöhyke ei riitä säilyttämään vesistöjen hyvää ekologista
tilaa (Jyväsjärvi ym. 2020). Toisaalta suojavyöhykkeen leventäminen 10
m:iin säilyttää edes osin puron ja rantametsän ekologisen yhteyden. Tämä
hyödyttää erityisesti vesieliöstöä, mikäli suojavyöhykkeellä on uoman
selkärangattomille ravintoa tarjoava, varjostava ja monimuotoinen puusto.
Puustoisen suojavyöhykkeen tulee koskea kaikkia vesistöjä niiden
luonnontilasta riippumatta. Kompromissina pienimmille ojamaisille
uomille voidaan puustovaatimuksesta luopua, kunhan asetetaan selkeä,
auditoitava kokoraja:
Uomilta, jotka ovat rakenteeltaan alle 2 m (maastotietokanta) leveitä,
voidaan suojakaistan runkopuut poistaa, mikäli uoma on selkeästi
ojamainen, suoristettu ja perattu. Suojakaistan muut vaatimukset ovat
voimassa. Noroille jätetään vähintään 5 m suojavyöhyke (Hyvän metsänh.
suos.)
Lisäksi tulee:
- poistaa indikaattoreista mahdollisuus toimia kriteerin vastaisesti osalla
suojavyöhykkeestä (<10%) (voi johtaa merkittävään vesistökuormitukseen)
- lisätä indikaattoreihin ”uoman suuntaan ei ole muodostunut vettä
johtavia painanteita”

- tarkentaa määritelmää 50 siten ettei virkistyskäytöstä muodostu yleistä
perustelua
- selkeyttää poimintahakkuun käsitettä
- asettaa vaatimus suojavyöhykkeen hoitamiselle kaikissa metsänhoidon
vaiheissa
- lisätä maininta, että kriteeri koskee myös energiapuun korjuuta.
- ottaa ELYjen valmistelemat ja kriteerin noudattamista edistävät
paikkatietoaineistot metsätaloudelle herkistä vesistöistä käyttöön
Tämä muotoilu
- ei ole ristiriidassa vesilain kanssa
- vastaa paremmin kriteerin otsikkoa
- vastaa PEFC-Suomen tilaamaa selvitystä kriteerin vesistövaikutuksista
(vain <2m leveiltä suorilta uomilta poistettiin puustovaatimus laskennassa
- vaikutuksia yliarvioitiin vrt. silloiseen luonnokseen)
- vastaa paremmin vesienhoidon tavoitteisiin
- on helpommin sovellettavissa käytäntöön ja auditoitavissa
Metsäteollisuus ry

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Kriteeriä on tarpeen tarkentaa ojamaisten, suoristettujen ja perattujen
purojen osalta siten, että suojakaistavaatimukseksi määritellään 5 metriä.
Suojakaistalta voitaisiin poistaa runkopuut mutta muut suojakaistan
vaatimukset olisivat voimassa.
Ojamaisia puroja lukuun ottamatta kriteeriin suunnitellut muutokset ovat
perusteltuja. Esimerkiksi suojakaistan leveyden kaksinkertaistamisella on
merkittävää hyötyä luonnon monimuotoisuudelle ja vesiensuojelulle.
Lisäksi kriteeriin on tulossa monia muita uusia, positiivisia elementtejä
kuten vaelluskalojen ja muun vesieliöstön huomioon ottamista. Ehdotusta
tiukempia vesiensuojelukriteereitä ei ole perusteltua asettaa, jotta
vaatimukset säilyvät myös taloudelliselta ja sosiaaliselta kannalta
toteuttamiskelpoisina.
Kriteerissä ei ole huomioitu vesilain tai vesien- ja merenhoitolain
vaatimuksia ja norot sivuutetaan kokonaan.
ELY-keskus on tuonut useasti esille tarpeen tuoda vesilainsäädännön
vaatimuksia esille standardityöryhmässä, mutta mahdollisuutta alustuksiin
ei ole annettu. Suojavyöhykkeen leventäminen ja vaatimusten
tiukentaminen on niin tutkimusten kuin lainsäädännönkin valossa
välttämätöntä. Kriteerillä voitaisiin vähentää vesiin kohdistuvaa ravinne-,
kiintoaine- ja humuskuormitusta sekä elvyttää vaelluskalakantoja ja
parantaa vesistöjen tilaa. Samalla lisättäisiin merkittävästi Suomen
talousmetsien monimuotoisuutta, riistan, linnuston ja koko
rantaekosysteemien elinmahdollisuuksia sekä metsätalouden
hyväksyttävyyttä.
Ravinne- ja kiintoainekuormituksen lisäksi monet pintavedet ovat
tummumassa humuskuormituksesta johtuen ja kalojen
elohopeapitoisuudet ovat paikoin raja-arvoja korkeammat. Valumaalueiden latvaosien purot ja norot ovat pieniä, mutta vesistöjen laadun ja
biologisen monimuotoisuuden kannalta erittäin merkityksellisiä. Niihin
päätyvän ja niistä lähtevän veden laatu ja määrä määrittävät ratkaisevasti
vesistöjemme tilaa. Lisäksi ne ovat elinympäristöinä monimuotoisia;
sisävesiemme uhanalaisista lajeista 42 % elää puroissa ja lähteissä.
ELYt ovat havainneet runsaasti puutteita purojen suojakaistoissa.

Edellisessä kuulemisessa osa toimijoista kertoi määrittävänsä
nykykäytäntönä vesistöiksi puroista vain luonnontilaiset purot. Tällaista
vesilain vastaista tulkintaa ei tule mahdollistaa uudessa kriteerissä.
Suomessa vesistöt määritellään vesilain mukaan ja myös muutetut purot
ovat vesistöjä eikä niiden tilaa saa muuttaa. Suojavyöhyke tulee jättää
kaikille vesistöille ja noroille.
Vesien- ja merenhoitolain sitovana tavoitteena on pintavesien hyvä
ekologinen tila. Se määräytyy pääosin biologisten tekijöiden, kuten
kalaston, vesikasvien ja vesien selkärangattomien perusteella. Tavoite
koskee kaikkia vesilain mukaisia vesistöjä koosta ja sijainnista riippumatta.
PEFC:n mukaiset suojakaistat on tutkimuksissa todettu riittämättömiksi ja
ehdotettu suojavyöhyke ei riitä säilyttämään vesistöjen hyvää ekologista
tilaa (Jyväsjärvi ym. 2020). Toisaalta suojavyöhykkeen leventäminen 10
m:iin säilyttää edes osin puron ja rantametsän ekologisen yhteyden. Tämä
hyödyttää erityisesti vesieliöstöä, mikäli suojavyöhykkeellä on uoman
selkärangattomille ravintoa tarjoava, varjostava ja monimuotoinen puusto.
Puustoisen suojavyöhykkeen tulee koskea kaikkia vesistöjä niiden
luonnontilasta riippumatta. Kompromissina pienimmille ojamaisille
uomille voidaan puustovaatimuksesta luopua, kunhan asetetaan selkeä,
auditoitava kokoraja:
Uomilta, jotka ovat rakenteeltaan alle 2 m (maastotietokanta) leveitä,
voidaan suojakaistan runkopuut poistaa, mikäli uoma on selkeästi
ojamainen, suoristettu ja perattu. Suojakaistan muut vaatimukset ovat
voimassa. Noroille jätetään vähintään 5 m suojavyöhyke (Hyvän metsänh.
suos.).
Lisäksi tulee:
- poistaa indikaattoreista mahdollisuus toimia kriteerin vastaisesti osalla
suojavyöhykkeestä (<10%) (voi johtaa merkittävään vesistökuormitukseen)
- lisätä indikaattoreihin ”uoman suuntaan ei ole muodostunut vettä
johtavia painanteita”
- tarkentaa määritelmää 50 siten ettei virkistyskäytöstä muodostu yleistä
perustelua
- selkeyttää poimintahakkuun käsitettä
- asettaa vaatimus suojavyöhykkeen hoitamiselle kaikissa metsänhoidon
vaiheissa
- lisätä maininta, että kriteeri koskee myös energiapuun korjuuta.
- ottaa ELYjen valmistelemat ja kriteerin noudattamista edistävät
paikkatietoaineistot metsätaloudelle herkistä vesistöistä käyttöön

MTK ry

Tämä muotoilu:
- ei ole ristiriidassa vesilain kanssa
- vastaa paremmin kriteerin otsikkoa ja PEFC-Suomen tilaamaa selvitystä
kriteerin vesistövaikutuksista (vain <2m leveiltä suorilta uomilta poistettiin
puustovaatimus laskennassa - vaikutuksia yliarvioitiin vrt. silloiseen
luonnokseen)
- vastaa paremmin vesienhoidon tavoitteisiin
- on helpommin sovellettavissa käytäntöön ja auditoitavissa
Ojamaisten purojen suojakaistan osalta suojakaistan leveysvaatimuksen
tulee olla 5 metriä, kuten aiemmin standardityöryhmässä oli linjattu.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Kriteeri ei riittävässä määrin ota huomioon vesilain eikä vesien- ja
merenhoitolain vaatimuksia. Mm. norot ovat vesilain suojelemia
vesiluontotyyppejä, joiden luonnontilan vaarantaminen on kielletty (VL
2:11).
Niin tutkimusten kuin lainsäädännönkin valossa on keskeistä, että
suojavyöhykettä levennetään ja sen vaatimuksia tiukennetaan. Riittävän
tiukan määrittelyn avulla voitaisiin vähentää vesiin kohdistuvaa ravinne-,
kiintoaine- ja humuskuormitusta sekä elvyttää vaelluskalakantoja ja
parantaa vesistöjen tilaa. Samalla lisättäisiin merkittävästi Suomen
talousmetsien monimuotoisuutta, riistan, linnuston ja koko
rantaekosysteemien elinmahdollisuuksia sekä metsätalouden
hyväksyttävyyttä.
Ravinne- ja kiintoainekuormituksen lisäksi monet pintavedet ovat
tummumassa humuskuormituksesta johtuen ja kalojen
elohopeapitoisuudet ovat paikoin raja-arvoja korkeammat. Valumaalueiden latvaosien purot ja norot ovat pieniä, mutta vesistöjen laadun ja
biologisen monimuotoisuuden kannalta erittäin merkityksellisiä. Niihin
päätyvän ja niistä lähtevän veden laatu ja määrä määrittävät ratkaisevasti
vesistöjemme tilaa. Lisäksi ne ovat elinympäristöinä hyvin monimuotoisia;
sisävesiemme uhanalaisista lajeista 42 % elää puroissa ja lähteissä.
Lähteiden suojeluun ei välttämättä riitä 10 m suojakaista. Tulee varmistua
ettei maanmuokkaukselle tai hakkuulla vaaranneta lähteen luonnontilaa.
Purojen suojakaistat ovat usein puutteellisia. Tulee ottaa huomioon, että
myös muutetut purot ovat vesilain mukaisia vesistöjä ja aiemmin
peratuista puroista osa ainakin joiltain osin palautunut luonnontilaisen
kaltaiseksi. Suojavyöhyke tulee jättää kaikille vesistöille ja noroille.
Vesien- ja merenhoitolain sitovana tavoitteena on pintavesien hyvä
ekologinen tila. Se määräytyy pääosin biologisten tekijöiden, kuten
kalaston, vesikasvien ja vesien selkärangattomien perusteella. Tavoite
koskee kaikkia vesiä koosta ja sijainnista riippumatta. PEFC:n mukaiset
suojakaistat on tutkimuksissa todettu riittämättömiksi ja ehdotettu
suojavyöhyke ei riitä säilyttämään vesistöjen hyvää ekologista tilaa
(Jyväsjärvi ym. 2020). Toisaalta suojavyöhykkeen leventäminen 10 metriin
säilyttää edes osittain puron ja rantametsän ekologisen yhteyden. Tämä
hyödyttää nimenomaan vesieliöstöä erityisesti, mikäli suojavyöhykkeellä
on riittävän monipuolinen ja varjostava puusto, joka tarjoaa ravintoa
uoman selkärangattomille. Puustoisen suojavyöhykkeen tulee koskea
kaikkia vesistöjä niiden luonnontilasta riippumatta.
Kompromissiratkaisuna pienimmille ojamaisille uomille voidaan
puustovaatimuksesta luopua, kunhan asetetaan selkeä, auditoitava
kokoraja:
Uomilta, jotka ovat rakenteeltaan alle 2 m (maastotietokanta) leveitä,
voidaan suojakaistan runkopuut poistaa, mikäli uoma on selkeästi
ojamainen, suoristettu ja perattu, eikä ennallistamiskelpoinen.
Suojakaistan muut vaatimukset ovat voimassa. Noroille jätetään vähintään
5 m suojavyöhyke (Hyvän metsänhoidon suositukset).
Lisäksi tulee:
- tarkentaa kohtaa ”Uoman ylitykset hoidetaan niin, ettei uomaa muuteta

ja ettei sen suuntaan muodostu vettä johtavia painanteita”
- Lisätä maininta, että ”raakkupurojen ylityksiä vältetään ja
välttämättömät ylitykset tehdään väliaikaista siltaa käyttäen tai kohdasta,
mistä ylitys voidaan suorittaa raakkujen ja niiden elinympäristöjen tilaa
heikentämättä. Erityisesti on varottava ylityksiä raakun nuoruusvaiheita
sisältävien populaatioiden osalta.”
- lisätä maininta ” suojakaistoilla ei pidä liikkua koneilla”
- poistaa indikaattoreista mahdollisuus toimia kriteerin vastaisesti osalla
suojavyöhykkeestä (<10%) (voi johtaa merkittävään vesistökuormitukseen)
- lisätä indikaattoreihin ”uoman suuntaan ei ole muodostunut vettä
johtavia painanteita”
- tarkentaa määritelmää 50 siten ettei virkistyskäytöstä muodostu yleistä
perustelua
- selkeyttää poimintahakkuun käsitettä
- asettaa vaatimus suojavyöhykkeen hoitamiselle kaikissa metsänhoidon
vaiheissa
- lisätä maininta, että kriteeri koskee myös energiapuun korjuuta.
- ottaa E
Yksityishenkilö

Paliskuntain yhdistys
Luonnontieteellinen
keskusmuseo, Helsingin
yliopisto

Varsinais-Suomen ELYkeskus / Rannikon
kalatalouspalvelut

Kriteerissä esitetään nykykriteerihin verrattuna suojakaistojen leveyden
tuplaamista ja puuston käsittelyä vain poimintahakkuin. Näillä
vaatimuksilla tulisi usean metsätaloudellinen arvo jäämään lähes nollaan,
kun puunmyyntimahdollisuudet ja kiinnostus niitä kohtaan heikkenee
entisestään. Tällaisia kohteita on etenkin saarissa ja niemissä. Etenkin
vesistöisessä ja saaristoisessa Järvi-Suomessa vaikutukset
metsänomistajille ovat merkittäviä. Lisäksi laajentuvilla alueilla
metsänkäsittelyvaihtoehdot metsänomistajille vähentyvät ja
metsänuudistuminen vaikeutuu / hidastuu. Taloudelliset vaikutukset siten
kumuloituvat. Suojakaistojen leventämistarvetta tulisikin siten tarkastella
kriittisesti, myös talous huomioiden. On myös kohteita, joissa maiseman
avaaminen on perusteltua, joko vesistöstä tai vesistöön päin, myös
puustoa poistamalla. En näe vain poimintahakkuita sallivalle ja
suojakaistoja leventävälle kriteerimuutokselle tarvetta.
Vesiensuojelu on tärkeää. Suojavyöhykkeen leveys tulisi olla kaikkialla
vähintään 10 metriä.
Suojavyöhykekriteeri on aiempaa parempi purojen osalta, mutta kriteeri ei
selkeästi määrittele milloin varjostava puustoinen suojavyöhyke tulee
jättää. Suojavyöhykkeillä on merkittävä vaikutus ja kriteeriä tulisi tulkita
tiukasti, jossa erilaisten uomien ja norojen varteen tulee jättää
suojavyöhykkeet.
Kriteerin 17 (Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa
huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta) osalta tulee
huomioida, ettei aiheuteta maanpinnan rikkoutumista ja jätetään riittävän
leveä uomaa suojaava puustoinen suojavyöhyke. Ehdotettu
minimivaatimus suojavyöhykkeen minimileveydeksi (5 metriä) on liian
pieni kalataloudellisten haittojen turvaamiseksi. Puusto vesistöjen
ympärillä on osa vesiekosysteemiä, ja puustolla on keskeinen rooli
pienvesien ravintoverkoissa. Puista veteen päätyvä karike mahdollistaa
monimuotoisten ja elinvoimaisten pohjaeläinyhteisöjen muodostumisen,
mikä heijastuu positiivisesti kalaston ravintotilanteeseen. Lisäksi
monipuolinen puusto tukee itsessään monimuotoisia

selkärangatonyhteisöjä. Osa puissa elävistä ja veden päällä parveilevista
selkärangattomista tippuu veteen, ja nämä vesistön ulkopuolelta veteen
päätyvät selkä-rangattomat voivat muodostaa keskeisen osan
uhanalaisten vaelluskalojen ravinnosta. Pienvesissä puustolla on lisäksi
varjostava vaikutus, mikä vähentää kalaston kannalta haitallista
lämpenemistä ja vähentää pienpoikasiin kohdistuvaa saalistuspainetta.
Yksityishenkilö

Yksityishenkilö

Yksityishenkilö

Suojakaistan leventäminen vähintään 10 metriin ei ole järkevää.
Käytännössä alue jää usein kokonaan hakkuiden ulkopuolelle ja aiheuttaa
elintason laskua ja eriarvoisuutta maaseudulle. Suomessa on paljon
vesistöjä josta johtuen suojakaistan kasvattaminen aiheuttaa valtavan
loven Suomen talouselämälle. Nykyinen kirjaus on paljon parempi.
Vesistöjen suokjakaistat jäävät vieläkin aivan liian kapeiksi. Aiheesta on
saatavilla tuoretta tutkimustietoa, mutta sitä ei ole tässä huomioitu
lainkaan. Suojakaistan pitäisi olla vähintään 30 metriä, jotta sillä
saavutettaisiin muun muassa biologisen monimuotoisuuden kannalta niitä
tuloksia, joita suojakaistalla tavoitellaan.
Vesistöjen suojakaistojen leveys, pääosin 10 metriä ja kaikkialla 5 m
lähteiden ja pienvesien varrella on mielestäni ok. Järvien ja lampien osalta
tulee suojakaistan leveyden osalta olla vaihtelua niin, että hakkuun rajaus
voidaan tehdä tarkoituksenmukaisesti. Järvien ja lampien rannalla
suojakaistan minimileveys tulisi olla mielestäni 5 m kaikkialla, jotta
epätarkoituksenmukaisilta rantakaistoilta vältytään. Kirjaus voisi olla esim.
Järvien ja lampien rannalla hakkuun suojakaistan leveys tulee olla
vähintään 5 m. Suojakaistan leveydeksi suositellaan vähintään 10 metriä
leveää kaistaa. Suojakaistalla poimintahakkuu on sallittua.

Kriteeri 18: Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojitus- ja ojitusmätästyskohteilla
Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Yksityishenkilö
METO
Varsinais-Suomen ELYkeskus / Rannikon
kalatalouspalvelut

Ei kommenttia.
Hyvä - ei kommentteja.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Tämä muutos on ok.
Järkevä ehdotus
Kriteerin 18 (Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojitus- ja
ojitusmätästyskohteilla) poistuminen saattaa voimistaa muilla kuin
suoalueilla mahdollisesti tehtävistä kunnostusojituksista aiheutuvia
kalataloudellisia haittoja, sillä on epäselvää, kattaako kriteeri 11 kaikki
metsätalousalueilla tehtävät kunnostusojitukset.

Kriteeri 19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
Mhy
Hämeen ELY-keskus

Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Lapin ELY-keskus

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry

Miten tuhkalannoitus pohjavesialueella, kun tuhkaan lisätty booria?
Suomessa on voimassa pohjavesien pilaamiskielto (ympäristönsuojelulaki
17§), jonka perusteella pohjavesien määrää tai laatua ei saa vaarantaa.
ELY-keskus korostaa, että pohjavesien pilaamiskielto on voimassa myös
virallisten pohjavesimuodostumien (1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokkien)
ulkopuolella.
Kantojen korjauksen lopettaminen vedenhankintaa varten tärkeillä ja
soveltuvilla pohjavesialueilla on perusteltua pohjaveden laadun
turvaamiseksi. Pohjavesialueilla lähtökohtana tulisi kuitenkin olla, ettei
maata muokata lainkaan. Metsähakkuiden asiantuntevalla suunnittelulla ja
esimerkiksi eri-ikäiskasvatusta suosimalla on mahdollisuus välttää suoraan
puunkorjuusta syntyvät ojitus- ja maanmuokkaustarpeet.
Turvemaiden tuhkalannoitus voi heikentää pohjaveden laatua (tuhkan
sisältämät raskasmetallipitoisuudet ym.) eikä sitä siten tulisi sallia. Mikäli
tuhkalannoitus luokitelluilla pohjavesialueilla sallitaan, tulee teksti
muotoilla: "Turvemaiden tuhkalannoitus on kuitenkin sallittua, mikäli se ei
vaaranna pohjaveden laatua eikä E-luokitukseen johtanutta pohjavedestä
riippuvaista pintavesi- tai maaekosysteemiä."
E-luokan pohjavesialueiden lannoittamisen tai kantojenkorjuun yleispätevä
salliminen ei ole perusteltua. E-luokka on merkki siitä, että
pohjavesialueen vaikutuspiirissä on vähintään yksi merkittävä, suoraan
pohjavedestä riippuvainen ja lainsäädännön suojelema luontokohde, joka
tulee huomioida pohjavesialueeseen vaikuttavien toimien yhteydessä.
Metsätaloustoimet ovat merkittävä uhka E-luokan perusteena oleville
merkittäville, lainsäädännön suojelemille luontokohteille. Näiden
kohteiden lisääminen Kriteerin 4 luontotietoihin on perusteltua ja
suotavaa.
Ei kommenttia.
Hyvä - ei kommentteja.
E-luokan pohjavesialueet ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia
pohjavedestä suoraan riippuvaisia pintavesi- ja maaekosysteemejä.
Maaekosysteemi on pohjavedestä suoraan riippuvainen, kun pohjavesi
ylläpitää luontotyypin ominaispiirteitä sekä vaikuttaa sen suojeluun ja
säilymiseen esim. lähteiköt ja lähteistä lähtevät norot. Näin ollen
kantojenkorjuun tai lannoittamisen sallimista E-luokan pohjavesialueilla ei
tulisi sallia. Kantojen korjuulle tai lannoittamiselle E-luokan
pohjavesialueilla ei ole muita perusteita kuin taloudellinen tuotto.
Ekologisesti ko. toiminta ei ole kestävä metsätaloutta, koska se vaarantaa
luonnon monimuotisuutta. E-luokan pohjavesialueilla esiintyy lähdelajistoa
ja ko. lajistossa on hyvin usein harvinaisia ja suojeltuja lajeja. Lisäksi on
todettava, että E-luokka on merkki siitä, että pohjavesialueen
vaikutuspiirissä on vähintään yksi merkittävä, suoraan pohjavedestä
riippuvainen ja lainsäädännön suojelema luontokohde (vesilaki 11 §), joka
tulee huomioida pohjavesialueeseen vaikuttavien toimien yhteydessä.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.

Uudenmaan ELY-keskus

Suomessa on voimassa pohjavesien pilaamiskielto (YSL 17§), jonka
perusteella pohjavesien määrää tai laatua ei saa vaarantaa. ELY-keskukset
korostavat, että pohjavesien pilaamiskielto on voimassa myös virallisten
pohjavesimuodostumien (1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokkien) ulkopuolella.
Kantojen korjauksen lopettaminen vedenhankintaa varten tärkeillä ja
soveltuvilla pohjavesialueilla on perusteltua pohjaveden laadun
turvaamiseksi. Pohjavesialueilla lähtökohtana tulisi kuitenkin olla, ettei
maata muokata lainkaan. Metsähakkuiden asiantuntevalla suunnittelulla ja
esimerkiksi eri-ikäiskasvatusta suosimalla on mahdollisuus välttää suoraan
puunkorjuusta syntyvät ojitus- ja maanmuokkaustarpeet.
Turvemaiden tuhkalannoitus voi heikentää pohjaveden laatua (tuhkan
sisältämät raskasmetallipitoisuudet ym.) eikä sitä siten tulisi sallia. Mikäli
tuhkalannoitus luokitelluilla pohjavesialueilla sallitaan, tulee teksti
muotoilla: "Turvemaiden tuhkalannoitus on kuitenkin sallittua, mikäli se ei
vaaranna pohjaveden laatua eikä E-luokitukseen johtanutta pohjavedestä
riippuvaista pintavesi- tai maaekosysteemiä."
E-luokan pohjavesialueiden lannoittamisen tai kantojenkorjuun yleispätevä
salliminen ei ole perusteltua. E-luokka on merkki siitä, että
pohjavesialueen vaikutuspiirissä on vähintään yksi merkittävä, suoraan
pohjavedestä riippuvainen ja lainsäädännön suojelema luontokohde, joka
tulee huomioida pohjavesialueeseen vaikuttavien toimien yhteydessä.

Varsinais-Suomen ELYkeskus
Pirkanmaan ELY-keskus

Metsätaloustoimet ovat merkittävä uhka E-luokan perusteena oleville
merkittäville, lainsäädännön suojelemille luontokohteille. Näiden
kohteiden lisääminen Kriteerin 4 luontotietoihin on perusteltua ja
suotavaa.
Mikäli maanpinnan muokkausta tarvitaan
Suomessa on voimassa pohjavesien pilaamiskielto (YSL 17 §), jonka
perusteella pohjavesien määrää tai laatua ei saa vaarantaa. ELY-keskus
korostaa, että pohjavesien pilaamiskielto on voimassa myös virallisten
pohjavesimuodostumien (1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokkien) ulkopuolella.
Kantojen korjauksen lopettaminen vedenhankintaa varten tärkeillä ja
soveltuvilla pohjavesialueilla on perusteltua pohjaveden laadun
turvaamiseksi. Pohjavesialueilla lähtökohtana tulisi kuitenkin olla, että
maan muokkauksesta pidättäydytään. Metsähakkuiden asiantuntevalla
suunnittelulla ja esimerkiksi eri-ikäiskasvatusta suosimalla on mahdollisuus
välttää suoraan puun-korjuusta syntyvät ojitus- ja maanmuokkaustarpeet.
Turvemaiden tuhkalannoitus voi heikentää pohjaveden laatua (tuhkan
sisältämät raskasmetallipitoisuudet ym.), eikä sitä siten tulisi sallia. Mikäli
tuhka-lannoitus luokitelluilla pohjavesialueilla sallitaan, tulee teksti
muotoilla: "Turvemaiden tuhkalannoitus on kuitenkin sallittua, mikäli se ei
vaaranna pohja-veden laatua eikä E-luokitukseen johtanutta pohjavedestä
riippuvaista pintavesi- tai maaekosysteemiä."
E-luokan pohjavesialueiden lannoittamisen tai kantojenkorjuun yleispätevä

salliminen ei ole perusteltua. E-luokka on merkki siitä, että
pohjavesialueen vaikutuspiirissä on vähintään yksi merkittävä, suoraan
pohjavedestä riippuvainen ja lainsäädännön suojelema luontokohde, joka
tulee huomioida pohjavesialueeseen vaikuttavien toimien yhteydessä.
Metsätaloustoimet ovat merkittävä uhka E-luokan perusteena oleville
merkittäville, lainsäädännön suojelemille luontokohteille. Näiden
kohteiden lisääminen Kriteerin 4 luontotietoihin on perusteltua ja
suotavaa.

Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Suomessa on voimassa pohjavesien pilaamiskielto (YSL 17§), jonka
perusteella pohjavesien määrää tai laatua ei saa vaarantaa. ELY-keskukset
korostavat, että pohjavesien pilaamiskielto on voimassa myös virallisten
pohjavesimuodostumien (1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokkien) ulkopuolella.
Kantojen korjauksen lopettaminen vedenhankintaa varten tärkeillä ja
soveltuvilla pohjavesialueilla on perusteltua pohjaveden laadun
turvaamiseksi. Pohjavesialueilla lähtökohtana tulisi kuitenkin olla, ettei
maata muokata lainkaan. Metsähakkuiden asiantuntevalla suunnittelulla ja
esimerkiksi eri-ikäiskasvatusta suosimalla on mahdollisuus välttää suoraan
puunkorjuusta syntyvät ojitus- ja maanmuokkaustarpeet.
Turvemaiden tuhkalannoitus voi heikentää pohjaveden laatua (tuhkan
sisältämät raskasmetallipitoisuudet ym.) eikä sitä siten tulisi sallia. Mikäli
tuhkalannoitus luokitelluilla pohjavesialueilla sallitaan, tulee teksti
muotoilla: "Turvemaiden tuhkalannoitus on kuitenkin sallittua, mikäli se ei
vaaranna pohjaveden laatua eikä E-luokitukseen johtanutta pohjavedestä
riippuvaista pintavesi- tai maaekosysteemiä."
E-luokan pohjavesialueiden lannoittamisen tai kantojenkorjuun yleispätevä
salliminen ei ole perusteltua. E-luokka on merkki siitä, että
pohjavesialueen vaikutuspiirissä on vähintään yksi merkittävä, suoraan
pohjavedestä riippuvainen ja lainsäädännön suojelema luontokohde, joka
tulee huomioida pohjavesialueeseen vaikuttavien toimien yhteydessä.
Metsätaloustoimet ovat merkittävä uhka E-luokan perusteena oleville
merkittäville, lainsäädännön suojelemille luontokohteille. Näiden
kohteiden lisääminen Kriteerin 4 luontotietoihin on perusteltua ja
suotavaa.

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Suomessa on voimassa pohjavesien pilaamiskielto (YSL 17§), jonka
perusteella pohjavesien määrää tai laatua ei saa vaarantaa. ELY-keskukset
korostavat, että pohjavesien pilaamiskielto on voimassa myös virallisten
pohjavesimuodostumien (1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokkien) ulkopuolella.
Kantojen korjauksen lopettaminen vedenhankintaa varten tärkeillä ja
soveltuvilla pohjavesialueilla on perusteltua pohjaveden laadun
turvaamiseksi. Pohjavesialueilla lähtökohtana tulisi kuitenkin olla, ettei
maata muokata lainkaan. Metsähakkuiden asiantuntevalla suunnittelulla ja
esimerkiksi eri-ikäiskasvatusta suosimalla on mahdollisuus välttää suoraan
puunkorjuusta syntyvät ojitus- ja maanmuokkaustarpeet.
Turvemaiden tuhkalannoitus voi heikentää pohjaveden laatua (tuhkan
sisältämät raskasmetallipitoisuudet ym.) eikä sitä siten tulisi sallia. Mikäli
tuhkalannoitus luokitelluilla pohjavesialueilla sallitaan, tulee teksti
muotoilla: "Turvemaiden tuhkalannoitus on kuitenkin sallittua, mikäli se ei
vaaranna pohjaveden laatua eikä E-luokitukseen johtanutta pohjavedestä
riippuvaista pintavesi- tai maaekosysteemiä."
E-luokan pohjavesialueiden lannoittamisen tai kantojenkorjuun yleispätevä
salliminen ei ole perusteltua. E-luokka on merkki siitä, että
pohjavesialueen vaikutuspiirissä on vähintään yksi merkittävä, suoraan
pohjavedestä riippuvainen ja lainsäädännön suojelema luontokohde, joka
tulee huomioida pohjavesialueeseen vaikuttavien toimien yhteydessä.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Metsätaloustoimet ovat merkittävä uhka E-luokan perusteena oleville
merkittäville, lainsäädännön suojelemille luontokohteille. Näiden
kohteiden lisääminen Kriteerin 4 luontotietoihin on perusteltua ja
suotavaa.
Suomessa on voimassa pohjavesien pilaamiskielto (YSL 17§), jonka
perusteella pohjavesien määrää tai laatua ei saa vaarantaa. Pohjavesien
pilaamiskielto on voimassa myös virallisten pohjavesimuodostumien (1-,
1E-, 2-, 2E- ja E-luokkien) ulkopuolella.
Kantojen korjauksen lopettaminen vedenhankintaa varten tärkeillä ja
soveltuvilla pohjavesialueilla on perusteltua pohjaveden laadun
turvaamiseksi. Pohjavesialueilla lähtökohtana tulisi kuitenkin olla, ettei
maata muokata lainkaan. Metsähakkuiden asiantuntevalla suunnittelulla ja
esimerkiksi eri-ikäiskasvatusta suosimalla on mahdollisuus välttää suoraan
puunkorjuusta syntyvät ojitus- ja maanmuokkaustarpeet.
Turvemaiden tuhkalannoitus voi heikentää pohjaveden laatua (tuhkan
sisältämät raskasmetallipitoisuudet ym.) eikä sitä siten tulisi sallia. Mikäli
tuhkalannoitus luokitelluilla pohjavesialueilla sallitaan, tulee teksti
muotoilla: "Turvemaiden tuhkalannoitus on kuitenkin sallittua, mikäli se ei
vaaranna pohjaveden laatua eikä E-luokitukseen johtanutta pohjavedestä
riippuvaista pintavesi- tai maaekosysteemiä."
E-luokan pohjavesialueiden lannoittamisen tai kantojenkorjuun yleispätevä
salliminen ei ole perusteltua. E-luokka on merkki siitä, että
pohjavesialueen vaikutuspiirissä on vähintään yksi merkittävä, suoraan
pohjavedestä riippuvainen ja lainsäädännön suojelema luontokohde, joka
tulee huomioida pohjavesialueeseen vaikuttavien toimien yhteydessä.
Metsätaloustoimet ovat merkittävä uhka E-luokan perusteena oleville
merkittäville, lainsäädännön suojelemille luontokohteille. Näiden

METO

kohteiden lisääminen Kriteerin 4 luontotietoihin on perusteltua ja
suotavaa.
Muutokset ok vrt v 2014

Kriteeri 20: Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti
Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
METO

Ei kommenttia.
Hyvä - ei kommentteja.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Täsmennykset ja muutokset ok verrattuna v 2014

Kriteeri 21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
Yksityishenkilö
Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Yksityishenkilö
Uudenmaan ELY-keskus

Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Koulutus määrät vähentyneet ja asenteet vääristyneet
luonnonmonimuotoisuuden säilyttämiseksi.
Ei kommenttia.
Hyvä - ei kommentteja.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Metsänomistaja itse ja jälkikasvu. Näillä usein suurin syy tehdä työ hyvin.
Jotta PEFC-sertifiointi voisi täyttää sille asetetut tavoitteet ekologisesti
kestävästä metsätaloudesta, tulisi sekä työntekijöiden että työn- ja
urakanantajien osaamista merkittävästi parantaa luonnon
monimuotoisuuteen liittyvissä asioissa. Nämä henkilöt ovat avainasemassa
sertifiointikriteerien toteutumisessa, jolloin ei voida ohittaa sitä
tosiseikkaa, että jatkuvasti lisääntyvä tieto vaatii myös jatkuvaa
kouluttautumista.
Metsänhoitotöiden toteuttamiseen liittyy monimuotoisuuden ja vesistöjen
huomioiminen. Täten toimijoilla tulisi olla suoritettuna metsäalan
luonnonhoitokortti (www.metsakeskus.fi/luonnonhoitokortti).
Metsänhoitotöissä käytetään yhä enenevissä määrin ulkomaista
työvoimaa. Koska kriteerissä tarkoitettu ammatillinen osaaminen perustuu
ammatilliseen koulutukseen tai työkokemukseen, on se ulkomaisen
työvoiman osalta yleensä hankittu täysin erilaisessa toimintaympäristössä
ja esimerkiksi erisisältöisen lainsäädännön piirissä. Täten määritelmässä
tarkoitettu ammatillinen osaaminen ei välttämättä ole vaadittavalla tasolla
toimittaessa suomalaisissa PEFC-sertifioiduissa metsissä. On ensiarvoisen
tärkeää, että esimerkiksi ympäristön ja luonnon kannalta arvokkaat
kohteet merkitään maastoon ja kohteiden merkitys selvitetään työ
toteuttajalle riittävän yksiselitteisesti. Tämä tulee myös dokumentoida. Ei
ole selkeää perustetta miksi vaatimus työmaakohtaisista ohjeista ja
kartoista, joissa huomioidaan laatu-, ympäristö- ja muut vaatimukset sekä
erityisen arvokkaan luontokohteen merkitsemisestä maastoon on
poistettu kriteerin päivityksen yhteydessä.

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Metsänhoitotöiden toteuttamiseen liittyy monimuotoisuuden ja vesistöjen
huomioiminen. Täten toimijoilla tulisi olla suoritettuna metsäalan
luonnonhoitokortti (www.metsakeskus.fi/luonnonhoitokortti).
Metsänhoitotöissä käytetään yhä enenevissä määrin ulkomaista
työvoimaa. Koska kriteerissä tarkoitettu ammatillinen osaaminen perustuu
ammatilliseen koulutukseen tai työkokemukseen, on se ulkomaisen
työvoiman osalta yleensä hankittu täysin erilaisessa toimintaympäristössä
ja esimerkiksi erisisältöisen lainsäädännön piirissä. Täten määritelmässä
tarkoitettu ammatillinen osaaminen ei välttämättä ole vaadittavalla tasolla
toimittaessa suomalaisissa PEFC-sertifioiduissa metsissä. On ensiarvoisen
tärkeää, että esimerkiksi ympäristön ja luonnon kannalta arvokkaat
kohteet merkitään maastoon ja kohteiden merkitys selvitetään työ
toteuttajalle riittävän yksiselitteisesti. Tämä tulee myös dokumentoida. Ei
ole selkeää perustetta miksi vaatimus työmaakohtaisista ohjeista ja
kartoista, joissa huomioidaan laatu-, ympäristö- ja muut vaatimukset sekä
erityisen arvokkaan luontokohteen merkitsemisestä maastoon on
poistettu kriteerin päivityksen yhteydessä.

Kriteeri 22: Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä
Yksityishenkilö
Koneyrittäjät ry

Metsähallitus Metsätalous
Oy

Kriteeri 22: Otsikon muuttaminen on hyvä. Kannatan!
Esitetään muutettavaksi: "Työnantaja järjestää SÄÄNNÖLLISESTI
olosuhteisiin sopivaa työkykyä ylläpitävää toimintaa, KUITENKIN
VÄHINTÄÄN VUOSITTAIN."
"Työhön liittyvät ohjeet on annettu työn toteuttajan/työntekijän
ymmärtämällä kielellä.”
Tämä kriteerin kohta on pysynyt ennallaan, mutta tuleeko nimenomaan
tilaajalla olla enemmän käännettyjä ohjeita vai voiko tilaaja antaa ohjeet
tilaajan kielellä ja nimenomaan työnantaja antaa ohjeet työn
toteuttajan/työntekijän ymmärtämällä kielellä?

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
METO

Tähän tarkennus. Eli esim. lisäys "työhön liittyvät ohjeet on annettu
toimittajan työnjohdon ymmärtämällä kielellä ja työnantaja antaa ohjeet
työntekijän ymmärtämällä kielellä.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Otsikko muutos on hyvä joskin indikaattoreissa jää tulkinnan varaa =
olosuhteisiin sopivaa työkykyä ...
Positiivista on se että työkyvystä pidetään huolta.

Kriteeri 23: Työnantajavelvoitteita noudatetaan
Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy

Ei kommenttia.
”Työnteon alkaessa työnantajan taikka tilaajan on varmistettava hänen
sopimuskumppaninaan olevaa ulkomaalaista työn toteuttajaa taikka
työntekijää on informoitu hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työn
tekijänä Suomessa.”
Työn tilaajalle ei tule velvoittaa työnantajan vastuuta urakoitsijan
työntekijöiden opastuksesta. Tilaaja ilmoittaa jo nyt tahon, joka neuvoo
lähetettyjä työntekijöitä koskevissa asioissa. Työnantaja tai ko.
viranomaistaho vastaa omien työntekijöidensä opastuksesta ja
informoinnista heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksista työntekijänä
Suomessa. Tilaaja termi on entisellään mutta jos varmistettava
(varmistuttava sijasta) tarkoittaa laajennusta em. velvoitteeseen niin
tilaaja ei voi velvoittaa ottamaan hoitaakseen myös työnantajan
velvoitteita.
Kirjauksen mukaan työnantajan tulee varmistaa ensisijaisesti, että
sopimuskumppaninaan olevaa ulkomaalaista työn toteuttajaa taikka
yksittäistä työntekijää on informoitu hänen oikeuksistaan ja
velvollisuuksistaan työn tekijänä Suomessa.
Kirjauksen, jossa ei yksiselitteisesti sanota kummalle taholle velvollisuus
kuuluu, tulee muuttaa yksiselitteiseen muotoon ja laittaa ensisijainen
vastuu työnantajalle. Tilaaja ei voi varmistaa sopimuskumppaninsa
jokaisen yksittäisen työntekijän saaneen ko. tiedon.

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
METO

Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Täsmennys työaikaindikaattoreissa tarpeen.

Kriteeri 24: Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä
Koneyrittäjät ry

Metsähallitus Metsätalous
Oy

Muutetaan määritelmään 74): "Metsätyöksi katsotaan puunkorjuu,
METSÄNUUDISTAMISEN TYÖT, METSÄNHOITOTYÖT,
METSÄNPARANNUSTYÖT ja NÄIHIN kytketyt muut työt.
"b) Tarjoajan on osoitettava täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset
velvoitteet tarjouksessaan, elleivät tiedot ole jo muutoin tilaajan käytössä
tai saatavilla maksuttomasta tietokannasta. Mikäli tilaaja on tarjouksen
perusteella tarkistanut velvoitteiden täyttymisen, se täyttää a-kohdan
vaatimuksen, mikäli tarkistetut tiedot, todistukset ja selvitykset ovat
enintään kolme kuukautta vanhoja sopimushetkellä."
2. standardiluonnoksen kirjaus on edelleen tilaajavastuulain ja hankintalain
hengen vastainen. Eli kirjauksen mukaan tilaajan tulee tarkastaa jokaiselta
tarjouskilpailuun osallistuvalta kaikki tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat.
Täysin maksuton on vain ytj, josta saa vain osan tilaajavastuulain
mukaisista selvityksistä eli verojen maksutilanteen ja rekisteritiedot.
Maksullisia palveluja ovat esimerkiksi Vastuu Group palvelu. Ko. palvelu on
maksullinen sekä toimittajalle että tilaajalle. Tämä kirjaus tarkoittaa
hallinnollisen taakan erittäin merkittävää kasvamista sekä
hankintayksikölle, että tarjoajalle. Kirjaus tulee edelleen muuttaa
tilaajavastuulain ja hankintalain mukaiseksi, jolloin konkreettiset
selvitykset tarkistetaan ennen sopimuksen tekoa voittajilta. Edelleen on

huomattavaa, että hankintayksikkö voi muutenkin pyytää ko. selvityksiä
missä tahansa hankintamenettelyn vaiheessa.
Tilaajavastuulain mukaan (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä) tilaavavastuulain mukaiset
selvitykset tarkistetaan ennen sopimuksen tekoa. Tarjoaja antaa
tarjouskilpailuun osallistuessaan selvityksen ESPD lomakkeella siitä,
rasittaako tarjoajaa jokin hankintalain mukainen harkinnanvarainen tai
pakollinen poissulkemisperuste. Tällä on pyritty helpottamaan tarjoajan
hallinnollista taakkaa tarjouskilpailuun osallistuessa, koska konkreettiset
selvitykset pyydetään vasta tarjouskilpailun voittajilta, ennen sopimuksen
tekoa. Jos tilaajavastuulain mukaiset selvitykset velvoitetaan tarkastamaan
standardiluonnoksen mukaan KAIKILTA tarjouskilpailuun osallistuvilta, lisää
se tarjoajan hallinnollista taakkaa liikaa ja vaikeuttaa pk yritysten
osallistumista tarjouskilpailuun asettamalla lisävaatimuksia tarjoajalle.
Edelleen tilaajavastuulain velvoitteet eli konkreettiset selvitykset tulee
edelleenkin tarkastaa vain voittajilta ennen sopimuksen tekoa. Mikäli
ennen sopimuksen tekoa tarkistettavissa selvityksissä on puutteita
sopimusta ei voida tehdä.
Metsähallitus Metsätalous Oy:n esitys ko. kohdan muotoiluksi on:
”Tarjoajan on vakuutettava täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset
velvoitteet tarjouksessaan. Mikäli tilaaja on tarjouksen perusteella
tarkistanut velvoitteiden täyttymisen, se täyttää a-kohdan vaatimuksen,
mikäli tarkistetut tiedot, todistukset ja selvitykset ovat enintään kolme
kuukautta vanhoja sopimushetkellä.”
"i)Yrityssaneerauksessa olevan tai sitä hakevan palveluntuottajan kanssa ei
tehdä sopimusta78), elleivät palveluntuottajan toimittamat todistukset ja
selvitykset osoita, että se kykenee täyttämään tilaajavastuulain mukaiset
velvoitteet. "

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
METO

Kokonaan uusi määritelmä on tähän liittyen: 78) Sopimuksenteossa
Metsähallitus Metsätalous Oy noudattaa kulloinkin voimassa olevaa lakia
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.
Kommentti: Jos kohta i) menee Metsätalous Oy:n osalta kohdan 78)
mukaan, kirjaus on sen mukainen, jolla voidaan toimia hankintalain
mukaisesti.
Sopimusehdot:
j) Alihankinta- tai vuokrasopimuksiin on sisällytettävä koko
alihankintaketjussa alla mainitut ehdot:
I. Sopimukseen on kirjattava tilattuun työhön tai tehtävään lain mukaan
sovellettava työehtosopimus tai työehtosopimukset. Tämä kohta ei ole
muuttunut mutta tulee selventää tekstiä. Tällä hetkellä tilaajavastuulain
mukaan on alihankintasopimuksiin merkitty noudatettava tes ja lisäksi
esim. sopimusehtojen mukaan sopimukseen liittyvissä töissä on
noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen
lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava saman
laatuisessa työssä.”
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Indikaattoreiden muutokset ovat tarpeen, vrt v 2014.

Kriteeri 25: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti
Hämeen ELY-keskus

Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Uudenmaan ELY-keskus

Kestävän metsänhoidon sertifioinnissa tulisi varmistaa, että
metsänomistajan arvot huomioidaan päätöksiä tehtäessä ja minimitasoa
paremmat käytännöt leviäisivät nykyistä laajempaan käyttöön. On syytä
parantaa metsänomistajien arvojen kartoittamista ja hyödyntää kaikki
mahdollinen vapaaehtoinen potentiaali, joka metsänomistajalta löytyy
monimuotoisuuden, pinta- ja pohjavesien, ilmaston, riistan sekä metsien
monikäytön osalta. ELYihin on tullut ajoittain huolestuneita ja pettyneitä
yhteydenottoja metsänomistajilta siitä, ettei heille ole tuotu esille
luonnon, monimuotoisuuden tai vesistöjen osalta parempia vaihtoehtoja
metsänhoitotöitä toteutettaessa ja he ovat heränneet asiaan vasta
toimenpiteiden jälkeen. Puukaupat tehdään nykyisin usein sähköisesti ja
ensimmäinen hakattavaan metsään tuleva henkilö saattaa olla
metsäkoneenkuljettaja.
Ehdotus kriteerin täydennykseksi:
Otsikkomuutos: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti ja
metsänomistajien arvot otetaan metsänhoidossa huomioon.
Kriteeri: metsänomistajien arvot kartoitetaan suunnittelun osana ja
hyödynnetään kaikki mahdollinen vapaaehtoinen potentiaali, joka
metsänomistajalta löytyy monimuotoisuuden, pinta- ja pohjavesien,
ilmastoasioiden, riistan sekä metsien monikäytön edistämiseen. Lisäksi
kartoitetaan halukkuus METSO-ohjelmaan osallistumiseen, kun kriteerit
täyttyvät.
Indikaattorit: Monimetsähankkeen lomake metsänomistajan arvojen
kartoittamiseksi otetaan käyttöön sertifioitujen metsien metsänhoitoa
suunniteltaessa.
Ei kommenttia.
Hyvä. Ei kommentteja.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Kestävän metsänhoidon sertifioinnissa tulisi varmistaa, että
metsänomistajan ympäristömyönteiset arvot huomioidaan päätöksiä
tehtäessä ja minimitasoa paremmat luonnon monimuotoisuutta edistävät
käytännöt leviäisivät nykyistä laajempaan käyttöön. On syytä parantaa
metsänomistajien arvojen kartoittamista ja hyödyntää kaikki mahdollinen
vapaaehtoinen potentiaali, joka metsänomistajalta löytyy
monimuotoisuuden, pinta- ja pohjavesien, ilmaston, riistan sekä metsien
monikäytön osalta. ELY-keskuksiin on tullut ajoittain huolestuneita ja
pettyneitä yhteydenottoja metsänomistajilta siitä, ettei heille ole tuotu
esille luonnon, monimuotoisuuden tai vesistöjen osalta parempia
vaihtoehtoja metsänhoitotöitä toteutettaessa ja he ovat heränneet asiaan
vasta toimenpiteiden jälkeen. Puukaupat tehdään nykyisin usein
sähköisesti ja ensimmäinen hakattavaan metsään astuva henkilö saattaa
olla metsäkoneenkuljettaja.
Ehdotus kriteerin täydennykseksi:
Otsikkomuutos: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti ja
metsänomistajien ympäristömyönteiset arvot otetaan metsänhoidossa
huomioon.

Kriteeri: metsänomistajien arvot kartoitetaan suunnittelun osana ja
hyödynnetään kaikki mahdollinen vapaaehtoinen potentiaali, joka
metsänomistajalta löytyy monimuotoisuuden, pinta- ja pohjavesien,
ilmastoasioiden, riistan sekä metsien monikäytön edistämiseen. Lisäksi
kartoitetaan halukkuus METSO-ohjelmaan osallistumiseen, kun kriteerit
täyttyvät.

Suomen Partiolaiset
Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Indikaattorit: Monimetsähankkeen lomake metsänomistajan arvojen
kartoittamiseksi otetaan käyttöön sertifioitujen metsien metsänhoitoa
suunniteltaessa.
Hyvä että koulutuksen mahdollisia aihealueita on lueteltu laajemmin
Kestävän metsänhoidon sertifioinnissa tulisi varmistaa, että
metsänomistajan arvot huomioidaan päätöksiä tehtäessä ja minimitasoa
paremmat käytännöt leviäisivät nykyistä laajempaan käyttöön. On syytä
parantaa metsänomistajien arvojen kartoittamista ja hyödyntää kaikki
mahdollinen vapaaehtoinen potentiaali, joka metsänomistajalta löytyy
monimuotoisuuden, pinta- ja pohjavesien, ilmaston, riistan sekä metsien
monikäytön osalta. ELY-keskuksiin on tullut ajoittain huolestuneita ja
pettyneitä yhteydenottoja metsänomistajilta siitä, ettei heille ole tuotu
esille luonnon, monimuotoisuuden tai vesistöjen osalta parempia
vaihtoehtoja metsänhoitotöitä toteutettaessa ja he ovat heränneet asiaan
vasta toimenpiteiden jälkeen. PEFC-standardiin ei sisälly kriteeriä tai
toimintatapaa, jolla maanomistajan tietoisuutta metsänkäytön
mahdollisuuksista esim. METSO-ohjelman osalta lisättäisiin. Tämä ei
palvele metsänomistajan etua. Puukaupat tehdään nykyisin usein
sähköisesti ja ensimmäinen hakattavaan metsään astuva henkilö saattaa
olla metsäkoneenkuljettaja.
Ehdotus kriteerin täydennykseksi:
Otsikkomuutos: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti ja
metsänomistajien arvot otetaan metsänhoidossa huomioon.
Kriteeri: metsänomistajien arvot kartoitetaan suunnittelun osana ja
hyödynnetään kaikki mahdollinen vapaaehtoinen potentiaali, joka
metsänomistajalta löytyy monimuotoisuuden, pinta- ja pohjavesien,
ilmastoasioiden, riistan sekä metsien monikäytön edistämiseen. Lisäksi
kartoitetaan halukkuus METSO-ohjelmaan osallistumiseen, kun kriteerit
täyttyvät.
Indikaattorit: Monimetsähankkeen lomake metsänomistajan arvojen
kartoittamiseksi otetaan käyttöön sertifioitujen metsien metsänhoitoa
suunniteltaessa.

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Kestävän metsänhoidon sertifioinnissa tulisi varmistaa, että
metsänomistajan arvot huomioidaan päätöksiä tehtäessä ja minimitasoa
paremmat käytännöt leviäisivät nykyistä laajempaan käyttöön. On syytä
parantaa metsänomistajien arvojen kartoittamista ja hyödyntää kaikki
mahdollinen vapaaehtoinen potentiaali, joka metsänomistajalta löytyy
monimuotoisuuden, pinta- ja pohjavesien, ilmaston, riistan sekä metsien
monikäytön osalta.
ELYihin on tullut ajoittain huolestuneita ja pettyneitä yhteydenottoja
metsänomistajilta siitä, ettei heille ole tuotu esille luonnon,
monimuotoisuuden tai vesistöjen osalta parempia vaihtoehtoja
metsänhoitotöitä toteutettaessa ja he ovat heränneet asiaan vasta
toimenpiteiden jälkeen. PEFC-standardiin ei sisälly kriteeriä tai
toimintatapaa, jolla maanomistajan tietoisuutta metsänkäytön
mahdollisuuksista esim. METSO-ohjelman osalta lisättäisiin. Tämä ei
palvele metsänomistajan etua. Puukaupat tehdään nykyisin usein
sähköisesti ja ensimmäinen hakattavaan metsään astuva henkilö saattaa
olla metsäkoneenkuljettaja.
Ehdotus kriteerin täydennykseksi:
Otsikkomuutos: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti ja
metsänomistajien arvot otetaan metsänhoidossa huomioon.
Kriteeri: metsänomistajien arvot kartoitetaan suunnittelun osana ja
hyödynnetään kaikki mahdollinen vapaaehtoinen potentiaali, joka
metsänomistajalta löytyy monimuotoisuuden, pinta- ja pohjavesien,
ilmastoasioiden, riistan sekä metsien monikäytön edistämiseen. Lisäksi
kartoitetaan halukkuus METSO-ohjelmaan osallistumiseen, kun kriteerit
täyttyvät.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Indikaattorit: Monimetsähankkeen lomake metsänomistajan arvojen
kartoittamiseksi otetaan käyttöön sertifioitujen metsien metsänhoitoa
suunniteltaessa.
Osaamisen ohella keskeistä on ottaa huomioon metsänomistajien arvot
metsien hoidossa ja tukea vesien- ja luonnonsuojelun tavoitteita.
Ehdotus kriteerin täydennykseksi:
Otsikkomuutos: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti ja
metsänomistajien arvot otetaan metsänhoidossa huomioon.
Kriteeri: metsänomistajien arvot kartoitetaan suunnittelun osana ja
neuvonnassa otetaan huomioon erityisesti vapaaehtoinen potentiaali, joka
metsänomistajalta löytyy monimuotoisuuden, pinta- ja pohjavesien,
ilmastoasioiden, riistan sekä metsien monikäytön edistämiseen. Lisäksi
kartoitetaan halukkuus METSO-ohjelmaan osallistumiseen ja muuhun
suojeluratkaisuun ja luonnonhoitoon, kun kriteerit täyttyvät.
Indikaattorit: Monimetsähankkeen lomake metsänomistajan arvojen
kartoittamiseksi otetaan käyttöön sertifioitujen metsien metsänhoitoa
suunniteltaessa.

Kriteeri 26: Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä
edistetään
Yksityishenkilö

Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Suomen Partiolaiset

Toivon, että myös luonnonsuojelua pidetään aidosti esillä talouskäytön
rinnalla. Metsänomistajien päätökset tulisivat olla kompromisseja eri
arvojen väillä eivätkä pelkästään metsän talous- ja hytötynäkökulmaa.
Indikaattorissa toistoa "koulutus"-sanalla. Lisäksi puhutaan c-kohdassa
"työllistymismahdollisuuksista", ei "työllisyysmahdollisuuksista".
Hyvä. Ei kommentteja.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Hienoa että nuorten tietämyksen tärkeyttä ja työllisyysmahdollisuuksia
otetaan huomioon kriteeristössä!

Kriteeri 27: Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus
varmistetaan
Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Lapin ELY-keskus

Ei kommenttia.
Hyvä. "Ei saa"-listaan voisi lisätä metsästyksen, kun siinä nyt on jo riistan
ruokinta.
Kriteerin indikaattorissa on määreenä ”todennettuja
jokamiehenoikeuksien rajoituksia ei ole merkittävästi”. Indikaattorin
tekstiä tulisi tarkentaa niin, että jokamiehenoikeuksien rajoituksia ei ole
tai niiden määrä on korkeintaan kaksi.
Täsmennys on perusteltu, koska jokamiehenoikeuden käyttäminen on
laillista, eikä sitä saa estää. Estettäessä jokamiehenoikeuden käyttö
voidaan syyllistyä rangaistavaan tekoon kuten esimerkiksi
omankädenoikeuden käyttöön, laittomaan uhkaukseen tai
pakottamiseen. On myös todettava, että maanomistaja saa puuttua
maillaan liikkuvaan henkilöön vain pakkokeinolaissa säädetyissä
erityistilanteissa. Lisäksi on todettava, että vain poliisilla on oikeus
henkilöllisyyden selvittämiseen yksittäisen tehtävän suorittamisen
yhteydessä (poliisilaki).
Joissakin tapauksissa maanomistajan maankäyttö voi syrjäyttää
jokamiehenoikeuden käyttömahdollisuuden osittain tai kokonaan. Tällöin
maankäytön tulee kuitenkin olla tosiasiallista alueen erityiseen käyttöön
ottamista kuten pelto tai vastaava erityisessä käytössä oleva alue.
Suunniteltu käyttö, esimerkiksi kaavaan merkitty alueen käyttötarkoitus,
ei vaikuta jokamiehenoikeuteen.

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Suomen Partiolaiset

Tässä yhteydessä on todettava myös, että perusteettomat
jokamiehenoikeuden käyttämisen kieltävät kyltit ovat laittomia
(luonnonsuojelulaki 5 luku 36 §).
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Retkeilyreittien läheisyydessä olisi hyvä, jos hakkuut ja muut mahdolliset
metsänhoitotyöt voitaisiin tehdä mahdollisimman pienialaisesti, jotta
metsä säilyisi "luontaisen" oloisena, eikä luonnossa liikkujien tarvitsisi
tuijotella vasta sahattuja kantoja, hakkuuaukkoja tai hakkuutähde kasoja.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Ulkoilureittien kulkukelpoisuus: kriteeri sallii 10 % heikentämisen
kulkukelpoisuuden osalta, mikä on melko paljon virallisilla reiteillä. Reitin
pitäjälle tulisi ilmoittaa hyvissä ajoin, jotta voidaan määritellä ja opastaa
vaihtoehtoinen reitti, jos reitti on täysin kulkukelvoton.
Kriteerissä voisi viitata esimerkiksi kuntaliiton reittien
perustamisohjeisiin, joihin on kirjattu eri osapuolten vastuut: ” Reitin
käyttö voi tilapäisesti hankaloitua tai estyä maa- ja metsätalouden
harjoittamisen takia. Maanomistajan tulee ilmoittaa reitin käyttöön
mahdollisesti vaikuttavista metsänhoitotoimenpiteistä, reitin
rikkoutumisesta, opastemerkkien häviämisestä tai vastaavasta reitin
pitäjälle viivytyksettä. Reitin pitäjällä on vastuu ennakkoinformaation
antamisesta reitin käyttäjille. Sekä siitä, että reitti on luvatussa kunnossa
ja seurattavissa reittimerkinnöistä. Mahdollisista häiriöistä tulee kertoa
selkeästi.”

Yksityishenkilö
Kriteeriä olisi syytä laajentaa seuraavasti: Myös vanhojen tunnettujen
kulkuväylien lähinnä polkujen esimerkiksi talojen ja kylien väliset
kulkuyhteydet, kirkkopolut, kalastukseen, erästykseen ja muihin
elinkeinoihin liittyvät kulkuväylät säilytetään hakkuiden yhteydessä.
Vastaava indikaattori: työryhmä voisi pohtia tätä

Kriteeri 28: Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä
Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
MTK ry

Ei kommenttia.
Hyvä. Ei kommentteja.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Luonnontuotteiden keruutoimintaa järjestävien organisaatioiden osalta
vaatimus voi olla voimassa vain silloin kun ko. organisaatiot ovat
sitoutuneet/ilmoittautuneet mukaan sertifiointiin. Auditointia ei voi
kohdistaa organisaatioihin, jotka eivät ole ilmoittautuneet mukaan
sertifiointiin.

Kriteeri 29: Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään
Yksityishenkilö
Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Lapin ELY-keskus

Kriteeri 29
Indikaattorit: Yliviivaukset ovat ok.
Ei kommenttia.
Hyvä - mutta: Missä kriteerissä on aiemmin tässä kriteerissä mainittu
lehtipuusekoitus (tässä riistanäkökulma, mutta on sillä laajempikin
merkitys)? Tämähän on eri asia kuin (riista)tiheikkö.
Kriteerin indikaattorissa on hyviä luonnonmonikäyttöä edistäviä toimia.
Niitä ei kaikkia löytynyt muista kriteereistä (esim. osa ulkoilureittejä
koskevan indikaattorin elementeistä). Jos ne oli ilmaistu muissa
kriteereissä viittauksena joihinkin ohjeisiin, olisi hyvä asian
ymmärtämiseksi kertoa, mistä kriteeristä ne löytyvät aikanaan
lausuntokierrokselle lähtevässä PEFC-sertifikaatin kriteerien
luonnoksessa.

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Paliskuntain yhdistys

Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Metsien monikäyttöedellytyksiä edistävä kriteeri 29 esitetään
poistettavaksi. Kriteeri olisi ollut hyvä pitää omana kriteerinään. Kriteeriin
kuuluvat asiat on siirretty hieman keinotekoisen oloisesti muiden
kriteerien alle. Kriteerin poistamisen takia metsien
monikäyttöedellytyksen edistämisen huomioiminen vähenee sen
poistuttua omana kriteerinään ja otsikkotasolta.

Kriteeri 30: Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään
Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry

Ei kommenttia.
Hyvä. Ei kommentteja.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.

Kriteeri 31: Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan
Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Suomen Partiolaiset

Paliskuntain yhdistys

Ei kommenttia.
Hyvä. Ei kommentteja.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Kriteerissä lukee, että Metsähallituksen tulee olla yhteistyössä
paliskuntien kanssa kun se tekee toimenpiteitä, joilla voi olla oleellista
vaikutusta poronhoidon harjoittamiseen. Mielestäni kaikilla
metsänhoidontoimenpiteillä on jonkinlaista vaikutusta porojenhoitoon,
esimerkiksi kaikki metsässä metsäkoneilla liikkuminen(paitsi lumipeitteen
aikaan) vaikuttaa poronjäkälään, sillä se vaurioituu herkästi. Toiseen
poron ravintoon naavaan vaikuttavat kaikki hakkuutoimenpiteet. Siksi
Metsähallituksen tulisi hyvissä ajoin ennen jokaista toimenpidettään olla
yhteydessä asianomaiseen paliskuntaan, sillä kyse on kuitenkin ihmisten
elinkeinosta.
Kriteeri on erittäin tärkeä poroelinkeinolle. Poronhoitoa valtion mailla
koskeva kriteeri 31 Poronhoidon toimintaedellytysten turvaamisesta
esitetään pysyvän kokonaan ennallaan.

Kriteeri 32: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen
toimintaedellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän
kehityksen mukaisesti
Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Paliskuntain yhdistys

Ei kommenttia.
Hyvä. Ei kommentteja.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Kriteeri on erittäin tärkeä sekä poroelinkeinolle että saamelaisille.
Kriteerin 32 kohdalta pienet, lähinnä tekniset muutokset ovat tarpeellisia.

Kriteeri 33: Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi
mhy Uusimaa
Hämeen ELY-keskus

Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Lapin ELY-keskus

Tarpeeton, vai onko tämä tarkoitettu ulkolaisille marjanpoimijoille?
Luonnontuotteiden hyödyntäminen tulee tehdä kestävästi ja ELYyn voi olla
tarvittaessa yhteydessä liittyen luontoarvojen huomioimiseen. Erityisesti
asia koskee sammalen keruuta soilta ja metsistä.
Ei kommenttia.
Hyvä. Ei kommentteja.
Luonnontuotteiden hyödyntäminen tulee tehdä kestävästi ottaen
huomioon kerättävän lajin/lajiston uusiutumisnopeus ja mahdollisuudet
säilyä paikallisesti ja keruu alueella. Erityisesti asia koskee sammalen ja
kuntan keruuta metsistä ja sammalten keruuta soilta.
Indikaattori osaan tulisi lisätä ”Luonnontuotteiden kaupallista
hyödyntämistä harjoittavat toimijat ovat etukäteen selvittäneet ELYkeskukselta tai Metsähallitukselta keruualueen luonnonsuojelulailla
suojellut kohteet ja rauhoitettujen lajien esiintymät” 94).

Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

Tähän liittyen määritelmään tulisi lisätä 94) ” Keruusta vastaavalla on ELYkeskukselta tai Metsähallitukselta saatu vastaus ja kartta, jossa näkyy
suojelukohteet ja rauhoitettujen lajien esiintymät”.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Luonnontuotteiden hyödyntäminen tulee tehdä kestävästi ja ELYkeskukseen voi olla tarvittaessa yhteydessä liittyen luontoarvojen
huomioimiseen. Erityisesti asia koskee sammalen keruuta soilta ja
metsistä.
Muutosehdotus kriteerin sisältöön:
Kriteeri: ”Keruutoiminnalla ei heikennetä monimuotoisuuden kannalta
tärkeitä elinympäristöjä eikä rauhoitettuja ja uhanalaisia lajeja vaaranneta”
Määritelmät: Määritelmän 91) mukaisiin elinympäristöihin tulee lisätä
soidensuojelun täydennysehdotuksen mukaiset, monimuotoisuudelle
tärkeät suoalueet.
Määritelmän 92) tulee sisältää kaikki rauhoitetut ja uhanalaiset lajit, ei vain
kasvilajeja
Luonnontuotteiden hyödyntäminen tulee tehdä kestävästi ja ELYkeskukseen voi olla tarvittaessa yhteydessä liittyen luontoarvojen
huomioimiseen. Erityisesti asia koskee sammalen keruuta soilta ja
metsistä.
Muutosehdotus kriteerin sisältöön:
Kriteeri: Keruutoiminnalla ei heikennetä monimuotoisuuden kannalta
tärkeitä elinympäristöjä eikä rauhoitettuja ja uhanalaisia lajeja vaaranneta”
Määritelmät: Määritelmän 91) mukaisiin elinympäristöihin tulee lisätä
soidensuojelun täydennysehdotuksen mukaiset, monimuotoisuudelle
tärkeät suoalueet.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Määritelmä 92) tulee sisältää kaikki lajit, ei vain kasvilajeja
Kuntan keruun osalta tulee varmistua keruun kestävyydestä
tutkimustietoon nojautuen. Laaja-alainen sammalen keruu tulee (ainakin
toistaiseksi) kieltää. Keruu hävittää suon monimuotoisuusarvot ja on

haitallista ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta.
Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää kieltoa ainakin soilta, jotka ovat
luonnontilaisuusasteikoissa luokissa 3-5 tai jotka ovat suoluonnon
ennallistamisen näkökulmasta arvokkaita. Aiheesta ollaan tekemässä
tutkimusta, minkä jälkeen voidaan kriteeriä täsmentää.

Kriteeri 34: Maankäytön muutosta koskeva kriteeri
mhy Uusimaa
Hämeen ELY-keskus
Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Yksityishenkilö

Uudenmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

Kaakkois-Suomen ELYkeskus

MTK ry

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus
Yksityishenkilö

Tarpeeton,
Kriteeriin tulisi lisätä kohdat: ei vaaranna pohja- ja pintavesien tilaa tai
vesilain suojaamia elinympäristöjä.
Ei kommenttia.
Loppu on hiukan epäselvä. Tarkoituksena varmaankin on, että LS-lain
mukaisia kohteita tai perinneympäristöjä ei metsitetä? Tämän voisi sanoa
selkeämmin.
Pohjois-Suomen Yhteismetsien yhdistyksen mielestä kriteeri on hyvä ja
siinä ei ole muutostarpeita.
Maanomistajan voitava itse päättää, pitääkö metsän metsänä, ottaako siitä
pienen kulman pellon reunan oikaisuun vai rakentaako omaan
lähimetsäänsä konesuojan.
Kriteeriin tulisi lisätä kohdat: ei vaaranna pohja- ja pintavesien tilaa tai
vesilain suojaamia elinympäristöjä.
Kriteeriin tulisi lisätä kohdat: ei vaaranna pohja- ja pintavesien tilaa tai
vesilain suojaamia elinympäristöjä.
Kriteeriin tulee lisätä kohdat: ei vaaranna pohja- ja pintavesien tilaa tai
vesilain suojaamia elinympäristöjä.
Kriteeriä koskeviin kohteisiin tulee lisätä soidensuojelun
täydennysehdotuksen mukaiset, monimuotoisuudelle tärkeät suoalueet.
Kriteeriin tulee lisätä kohdat: ei vaaranna pohja- ja pintavesien tilaa tai
vesilain suojaamia elinympäristöjä.
Kriteeriä koskeviin kohteisiin tulee lisätä soidensuojelun
täydennysehdotuksen mukaiset, monimuotoisuudelle tärkeät suoalueet.
Metsittämisen osalta kriteeri vaatii vielä täsmentämistä. Kaavassa
maatalousalueeksi merkityn alueen metsittäminen tulee olla mahdollista.
Tavoitteeksihan on asetettu metsäpinta-alan ja tätä kautta hiilensidonnan
kasvattaminen joutoalueita metsittämällä. Joutoalueisiin luetaan myös ns.
peltoheitot ja käytöstä poistunut maatalousmaa.
Turvemaiden raivaaminen pelloiksi on haitallista ilmastonmuutoksen
torjunnan ja vesiensuojelun kannalta. Kriteerinä tulisi olla, ettei turvemaita
raivata pelloiksi lainkaan.
Kriteeri vaikuttaa raakileelta. Kriteerin kirjaukset ovat monelta osin
metsänomistajan näkökulmasta vaikutukseltaan ja käytännön
metsänhoidon kannalta epämääräisiä, esim. metsittämisen kieltäminen.
Kriteerin lisäämisen tarpeellisuuteen tulee suhtautua kriittisesti ja sen
tarpeellisuutta harkita uudelleen.

Liite 1. Suomen metsätalouden keskeistä lainsäädäntöä
mhy Uusimaa
Yksityishenkilö

Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Paliskuntain yhdistys

Viittaukset nykyiseen lainasäädäntöön ovat ok.
Riistanhoitolaki (158/2011): Puolesta välistä eteenpäin:
"Riistakeskuksen yhteydessä ....... sidosryhmäyhtestyötä sekä" sovittavat
toiminnallaan erilaisten intressien tavoitteet, "Lisäksi ......"
Ei kommenttia.
Hyvä. Ei kommentteja.
Liitteet ovat hyviä
Näiden lisäksi metsätaloutta koskevat seuraavat poronhoitolain kirjaukset:
PHL 42 §:n mukaan porojen pelottelu on kielletty ja siitä johtuvat vahingot
ja haitat on korvattava. Pykälän mukaan hakkuutyöt on suoritettava siten,
ettei poroille aiheuteta vahinkoa ja tahallisesti tai tuottamuksellisesti
aiheutettu vahinko on hakkuuoikeuden omistajan korvattava
poronomistajalle. PHL 40 §:n mukaan poronhoitoa varten saadaan valtion
metsistä ottaa ilman erityistä lupaa korvauksetta poltto- ja kotapuiksi
tarvittavia puita. Poronhoitoa varten muutoin tarvittavia puita saadaan
valtion metsistä ostaa käyvästä hinnasta sen viranomaisen osoituksen
mukaan, jonka hallinnassa alue on.

Liite 2. Kriteeristön soveltaminen joulupuuviljelmiä koskien
mhy Uusimaa
Koneyrittäjät ry
Metsähallitus Metsätalous
Oy
Pohjois-Suomen
Yhteismetsien yhdistys ry
Yksityishenkilö

Siis myyntiin tulee PEFC sertifioituja joulukuusia ja havuja.
Ei kommenttia.
Hyvä. Ei kommentteja.
Liitteet ovat hyviä
Joulupuuviljelmiä koskevan vaatimuksen liittämisen tarpeellisuutta
standardiin tulee vielä harkita.
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Hyvät metsänhoidon kriteeristön laatijat,
Suomella on paitsi mahdollisuus myös velvollisuus hyödyntää metsiämme kestävästi.
Jos uusi kriteeristö luodaan viisaasti, kaikki voittavat. Monimuotoinen ja runsaslajinen metsä
on vakaa ja kestää kohtalaisia häiriöitä, jotka ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät.
Kestävä metsänhoito ei ole utopia, mutta uusi luonnos ei lupaa hyvää. Olemassa olevaa
uusinta tutkimustietoa ei ole hyödynnetty riittävästi metsänhoidon PEFC-kriteeristöä
päivitettäessä. Tietoa viisaiden päätösten tueksi on olemassa.
Uuden luonnoksen mukaan toimittaessa metsien monimuotoisuus heikkenee, eikä metsien
hiilivaraston kasvussakaan edistytä.
Luonnoksen mukaan hiilivarastoja ei ole tarkoituskaan kasvattaa, vaikka ilman hiilivaraston
kasvattamista Suomi ei voi päästä tavoitteeseensa hiilineutraaliudesta.
Myöskään jatkuvaa metsänkasvatusta ei pyritä lisäämään, vaikka nimenomaan avohakkuissa
hiili karkaa metsämaasta. Eikä uusi luonnos edistä monimuotoisuutta tukevaa usean puulajin
sekoitusta metsärakenteessa.
Lisäksi lahopuiden tilavuus metsissä vähenee entisestään, mikä uhkaa hävittää ison osan
uhanalaisista metsälajeistamme. Lahopuiden vähyys on jo nyt suurin Suomen metsälajien
uhanalaisuutta lisäävä yksittäinen tekijä.
Luonnoksen mukainen 5 vuoden tarkastelujakso, on myös liian pitkä aika katsoa mitä
tulikaan tehtyä.
Ihmiskunta on täysin riippuvainen toimivista ekosysteemeistä. Meneillään oleva
ympäristökriisi, ilmastonmuutos ja luontokato, on otettava vakavasti. Jokaisen valtion,
yrityksen ja yhteisön on tehtävä osansa. Nyt on toimien aika.
Teillä on suuri valta päättää metsiemme kohtalosta, joten olkaa rohkeita, viisaita ja katsokaa
metsiämme kokonaisuutena. Suomalaisten on vaikeampi hidastaa Amazonin tuhoa, mutta
omien metsiemme tilaan Te vaikutatte suoraan. Suomen metsät voivat olla osa ratkaisua. Ne
voivat olla kasvava hiilivarasto täynnä elämää.
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Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kommentit standardiluonnokseen.

PEFC FI 1002:2014 -standardi – luonnos uudeksi standardin kriteeristöksi
PEFC-sertifioinnin kehittämistyöryhmä ei lähetä virallisia lausuntopyyntöjä. Palaute toimitetaan sähköisesti:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jrdhFULYJk2UONpuB4YZ7EyQG4EFB3JNjzsr6cse4ddUOTJOOVlUVlYwVjlZSDFaQUpGRE5MS1M5WC4u

5. Yleiskommentit PEFC-kriteeristön päivitysprosessin sisällöstä ja toteutuksesta
ELY-keskukset ovat luonnonsuojelu ja ympäristönsuojelu- sekä vesilain ja vesien ja merenhoitolain vastuuviranomaisia ja valvojia. ELY-keskukset osallistuvat myös alueellisiin PEFC-sertifiointitoimikuntiin. Tuomme
esille erityisesti lainsäädäntöön, kansainvälisiin sopimuksiin sekä varsinaiseen kestävyyden määrittelyyn liittyviä epäkohtia luonnoksessa.
Suomi on valtiona sitoutunut monimuotoisuuden vähenemisen estämiseen sekä pinta- ja pohjavesien hyvän
tilan saavuttamiseen ja säilyttämiseen. Käytännössä metsäsertifiointi ratkaisee tällä hetkellä sen, miten vesien- ja merenhoidon sekä monimuotoisuuden tavoitteisiin metsätalousmetsissä päästään. Lainsäädäntöön
ei ole sisällytetty tähän liittyen riittävästi selkeitä toimenpiteitä.
Tuore tutkimustieto osoittaa, ettei Suomen talousmetsien käyttö ole ekologisesti kestävää. Tuoreiden luontolaadun seurannan tulosten perusteella monimuotoisuus on huomioitu talousmetsissä entistä heikommin
ja viimeisimmät luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarviot osoittavat metsien monimuotoisuuden edelleen
heikentyneen. Metsien talouskäytöstä johtuvat metsäelinympäristöjen muutokset ovat yhteensä 733 uhanalaisen lajin ensisijaisena uhanalaisuuden syynä. Joukossa on erityisesti vanhoissa metsissä, paloalueilla, lahopuulla ja lehtimetsissä eläviä lajeja eri eliöryhmistä linnuista hyönteisiin ja kasveihin. Koko maan tasolla
arvioitiin 34 metsäluontotyyppiä, joista 76 % todettiin uhanalaisiksi. Lisäksi arviossa oli mukana kuusi metsien
erikoistyyppiä, joista puolet arvioitiin koko maassa uhanalaisiksi. Tuoreiden tutkimusten mukaan PEFC-sertifikaatin edellyttämä suojavyöhyke vesistöjen varsilla ei riitä turvaamaan vesien ekologista tilaa. Metsätalous
onkin tunnistettu merkittäväksi vesien tilaan vaikuttavaksi paineeksi 1716 vesimuodostumassa Suomessa,
vesistöt ovat tummumassa ja niiden tila on paikoin riskissä heikentyä.
ELY-keskus toteaa, että niin voimassa olevissa PEFC-vaatimuksissa, kuin kriteerien uudistamisen yhteydessä,
lähtökohtana on ollut puun myynnin edistäminen ja taloudelliset näkökohdat. Muut kestävän metsänhoidon
osa-alueet ovat olleet taloudellisille näkökohdille alisteisia. Tutkimusten perusteella voitaisiin rakentaa kaikki
kestävyyden ulottuvuudet sisältävä sertifikaatti. Päivitystyön yhteydessä tätä tutkimustietoa ei ole haluttu
kuulla tai se on ohitettu. Tietyiltä osin kriteereitä on pyritty kehittämään monimuotoisuuden ja kestävyyden
kannalta hieman parempaan suuntaan, mutta yhä jäädään kauas siitä tasosta, jolla kriteereiden pitäisi olla
aidosti kestävässä metsänhoidon standardissa. Kompromissiratkaisuja etsittäessä ratkaisuna ei voi olla se,
että kestävyyden ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus toistuvasti sivuutetaan vedoten taloudellisiin vaikutuksiin.
PEFC-sertifioinnin kehittäminen siten, että ekologiset ja sosiaaliset ulottuvuudet otetaan aidosti huomioon
taloudellisen kestävyyden lisäksi, parantaisi merkittävästi metsätalouden hyväksyttävyyttä ja lunastaisi lupauksen siitä että ”Metsäsertifiointi on myös metsänomistajalle keino osoittaa oman toimintansa vastuullisuus”.
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6. Yleisiä kommentteja standardiluonnoksesta
PEFC-sertifikaatin piiriin kuuluu 92,6 % Suomen talousmetsistä, joten kriteerien määrittelyillä on erittäin suuri
merkitys pinta- ja pohjavesien tilan ja metsien monimuotoisuuden säilyttämisessä ja parantamisessa. Tuoreiden tutkimusten mukaan PEFC kriteerein hoidettu metsätalous ei ole ollut ekologisesti kestävää. Luontolaadun seurannan perusteella monimuotoisuuden huomiointi on metsätaloudessa edelleen heikentynyt 2010
luvulla ja tuoreen tutkimuksen mukaan PEFC:n mukaiset suojavyöhykkeet eivät riitä turvaamaan vesien tilaa.
Kriteeristöä ollaan silti paikoin edelleen heikentämässä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden osalta. Kriteerit
eivät myöskään yllä hyvän metsänhoidon suositusten tasolle. Luonnoksen mukainen standardi johtaa lahopuusta, palaneesta puusta ja vanhoista metsistä riippuvaisten lajien sekä uhanalaisten luontotyyppien taantumiseen edelleen. Erityisesti latvavesien osalta kriteeri ei edelleenkään ole riittävä. Se sivuuttaa mm. vesilain
mukaiset norot täysin.
Kriteerit tulisi kestävässä metsänhoidossa muotoilla niin yksiselitteisiksi, että niitä toteutettaessa vähintään
lakitason vaatimukset täyttyisivät, eikä metsänomistaja joutuisi sertifioinnin mukaisesti toimiessaan oikeusistuimen eteen. ELY-keskuksen käsitys on, että osa kriteereistä on ristiriidassa ympäristölainsäädännön erityisesti vesistöjä ja pienvesiä koskevien vaatimusten osalta.
Kriteereiden indikaattorit ja määritelmät on osittain muotoiltu niin, että auditointi on vaikeaa tai mahdotonta. Niihin ei ole asetettu määrällisiä, auditoitavia indikaattoreita (mm. kriteerit: 10, 17). Olemassa olevia
ja avointa dataa olevia aineistoja, joiden avulla esim. tarve suojavyöhykkeelle voitaisiin määrittää, ei esitetä
otettavaksi käyttöön. Kestävän metsätalouden standardia tukevan ja esimerkiksi auditointia selkeyttävän aineiston valmistumisajankohdan ei pitäisi vaikuttaa siihen, otetaanko se käyttöön. Metsätalouden käytössä
olevia aineistoja päivitetään muutenkin toistuvasti. Lisäksi kriteereissä on sisäänrakennettuja lievennyksiä,
jotka sallivat vaatimusten vastaiset toimet tietylle osalle käsiteltyä aluetta, esimerkiksi suojavyöhykkeen tulee olla kriteerin mukainen yli 90 % sen pituudesta ja tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytettynä
90 % alueesta.
Myös valvontaan ja auditointiin liittyy merkittäviä ongelmia. Kun mahdollisia PEFC-rikkeitä vuosittain kartoitetaan, on pyydetty havaintoja vain edellisenä vuonna toteutuneista rikkeistä. Nämä ovat harvoin tulleet
tässä vaiheessa edes viranomaisten tietoon.
Metsillä on erittäin suuri merkitys Suomen kansantaloudelle, mutta myös virkistyskäytölle ja luontoarvoille.
ELY-keskus toivoo, että PEFC-sertifiointi vastaa tutkimuksissa ja julkisuudessa esitettyyn haasteeseen, ottaa tutkimustiedon huomioon ja kehittää metsänhoitoa aidosti kestävään ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävään suuntaan, jossa huomioidaan puuntuotannon lisäksi myös sosiaaliset ja ekologiset arvot nykyluonnosta kattavammin.

7. Kommentit kriteerien mitattavuudesta - Ovatko standardiluonnoksen vaatimukset riittävän yksiselitteisiä käytännön toteuttajien ja auditoinnin kannalta? - Onko kriteereissä tarpeen
asettaa numeerisia raja-arvoja? Kysymystä toivotaan pohdittavan erityisesti kriteerin 17 suojakaistojen osalta.
Koska kriteerissä 1. määritellään esimerkiksi ympäristölainsäädäntörikkeiksi ainoastaan tapaukset, joista on
oikeuden tekemä ratkaisu, tulisi lainsäädännön noudattaminen varmistaa sisällyttämällä vaatimukset muihin
kriteereihin. Kriteereiden indikaattorit ja määritelmät on usean luonto- ja vesistökriteerin osalta muotoiltu
niin, että auditointi on vaikeaa tai mahdotonta eivätkä vaatimukset ole riittävän yksiselitteisiä. Kriteereissä
ei ole asetettu määrällisiä, auditoitavia indikaattoreita (mm. kriteerit: 10, 11, 17). Avointa dataa olevien valmiiden aineistojen käyttöä esim. suojavyöhykkeiden tai ojitusten tarpeen tunnistamiseksi ei ole metsätoimijoiden osalta pidetty tarpeellisena.
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Kriteeriä 17 esitetään tarkennettavaksi siten, että suojavyöhykkeen osalta käytetään olemassa olevia paikkatietoaineistoja puustoisen suojavyöhyketarpeen määrittelyyn. Nykyinen muotoilu ei vastaa tehtyä selvitystä
ja se mahdollistaa melko leveilläkin purovesistöillä puiden kaatamisen. Vesilaissa tarkoitetun puron määrittelyperusteet ja lain tuntemus voivat olla toimijoille riittämättömät. Määrittely perustuu metsätaloustoimijan paikan päällä tekemään arvioon vesistön koosta ja luonnontilasta, eikä olemassa olevia aineistoja hyödynnetä. Kriteerin muutosehdotukset on esitetty tarkemmin ko. kriteerin kohdalla.

8. Kommentit kriteeristä 1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
Kriteeri 1 on periaatteellisesti tärkeä kriteeri, joka tulisi säilyttää. Sen merkitys jää kuitenkin näennäiseksi.
Kriteerin olemassaololla on toistuvasti perusteltu sitä, että lakia noudatetaan PEFC-sertifioidussa metsässä.
Kuitenkin lainvastaisia toimia tulee toistuvasti ilmi. Mikäli tutkintapyyntöjä laitetaan vireille, ei tapauksia
yleensä voimavarasyistä tutkita ja niiden käsittelyajat ovat pitkiä.
Kun mahdollisia PEFC-rikkeitä vuosittain kartoitetaan, on pyydetty havaintoja vain edellisenä vuonna toteutuneista rikkeistä, joita harvoin on edes ehditty havaita keväällä. ELY-keskuksille tulee kuitenkin jatkuvasti
ilmi tapauksia, joissa on rikottu vesi- tai muuta ympäristölainsäädäntöä PEFC-sertifioiduissa metsissä. Kun
asia on viety alueellisen PEFC-sertifiointitoimikunnan käsittelyyn, ei rikkeitä ole todettu, koska valituskelpoista päätöstä ei ole. Myös auditoijat ovat kuulemisessa tuoneet esille, ettei kriteeri anna todellista kuvaa
lainsäädännön noudattamisen tasosta.
Uudistustyön edetessä on tuotu esille, ettei sertifikaatti ole hallinnon väline lainsäädännön toteuttamiseen.
ELY-keskus katsoo, että lainsäädännön noudattaminen tulee varmistaa muiden kriteereiden riittävän tarkkojen määrittelyjen ja indikaattoreiden kautta. Kriteerit tulisi kestävässä metsänhoidossa muotoilla niin yksiselitteisiksi, että niitä toteutettaessa myös lakitason vaatimukset täyttyisivät, eikä metsänomistaja joutuisi sertifioinnin mukaisesta toiminnasta oikeusistuimen eteen. Näin ei nyt kuultavana olevassa luonnoksessa ole.
Esimerkiksi kriteerissä 10 tehtyjen lakisääteisten rikkeiden osalta PEFC:ssä otetaan huomioon vain ne, joista
on olemassa oleva tuomioistuimen päätös, vaikka selkeissä tapauksissa olisi helppo asettaa näistä yksiselitteiset suorat indikaattorit. Aidosti kestävään metsänhoidon standardiin tulisi lisäksi asettaa lainsäädäntöä
selkeästi tiukempia vaatimuksia myös ekologian osalta.

9. Kommentit kriteeristä 2: Metsien puusto säilytetään hiilinieluna
Metsien puusto on hiilinielu vain, kun sen kasvu ylittää poistuman. Kriteerin tulisi olla kunnianhimoisempi ja
sen tavoitteena tulisi olla edes vähäinen hiilinielun kasvattaminen, ei vain se että kestävää puuston kasvun
tasoa ei ylitetä. Hallitusohjelmassa hiilinielujen kasvattaminen ja maankäyttösektorin, erityisesti metsätalouden ilmastotoimenpiteet ovat vahvasti esillä.
Kriteeriä tulisi täydentää niin, että se sisältää myös maaperän hiilinielun säilyttämisen ja kasvattamisen. Metsätaloudessa toteutetulla maanmuokkauksella ja ojituksilla on merkittävä vaikutus hiilinieluihin. Näiden huomioiminen tulisi sisällyttää kriteeriin jollakin tavoin. Metsätaloudessa tehdään edelleen metsän kasvun kannalta hyödyttömiä ojituksia, kaivetaan liian syviä ja jyrkkäreunaisia ojia sekä tehdään tarpeettoman voimakkaita maanmuokkauksia. Kriteeri ei aseta näiden osalta minkäänlaisia tavoitteita, eikä eri-ikäiskasvatusta mainita ojitukselle vaihtoehtoisena menetelmänä. Selkeintä voisi olla toteuttaa maaperän hiilinielutavoitteet
muiden kriteereiden (mm. kriteeri 11) kautta asettamalla asiaan liittyviä selkeitä indikaattoreita. Maanmuokkaustoimenpiteitä vähentämällä vähennetään suoraan myös pinta- ja pohjavesiin kohdistuvaa humus- ravinne- ja kiintoainekuormitusta.
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Ilmastoasioiden parempi huomioon ottaminen tulisi sisällyttää standardiin vähintäänkin kartoittamalla metsänomistajan halukkuus ilmaston kannalta parempiin ratkaisuihin aina metsätaloustoimia suunniteltaessa
(täydennysehdotus kriteeriin 25).
Samaan asiaa sivutaan kohdassa 18, mutta tässä voisi vielä painottaa selvästi enemmän turvemaiden metsänhoidon merkitystä, suometsistä ja turvepelloista tulee kuitenkin 10 % Suomen kasvihuonepäästöistä. Avohakatusta ojitusalueesta tulee hiilen lähden vähintään kahdeksi vuosikymmeneksi. Tärkeintä on vesitalouden
hallinta niin, ettei hapellinen hajotus kiihdy turhaan syvällä kunnostusojituksella tai liiallinen märkyys aiheuta
metaanipäästöjä. Ratkaisuna suometsien hiilivuotoon on kunnostusojitusten merkittävä vähentäminen niin,
että vain kaikkein välttämättömimmät tulisi sallia jatkossa. Lisäksi avohakkuut tulee kieltää turvemailla ja
siirtyä jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen. Lähde esim.: https://www.luke.fi/sompa/

10. Kommentit kriteeristä 3: Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat
ELY-keskus toteaa, että on jossain määrin epäselvää, toteutuuko esimerkiksi yleis- ja asemakaava-alueiden
huomioiminen metsänkäyttötilanteissa. Kaavan mukaisilla suojelualueilla ei metsälakia sovelleta, jolloin metsäkeskuksen tulee toimittaa asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle kunnan viranomaiselle. Metsäkeskuksella ei
ole ollut käytössä kaava-aineistoa, jonka perusteella se olisi voinut huomioida kaavan mukaiset suojelualueet. ELY-keskus huomauttaa, että kaava-asian käsittelyssä toimivaltainen viranomainen voi vaatia laajempiakin selvityksiä kuin pelkkä metsänkäyttöilmoitus, jolloin kriteerin maininta metsänkäyttöilmoituksen riittävyydestä tulee kyseenalaiseksi. Sama koskee kaava-asioiden lisäksi vesilakia, jonka valvontaviranomaisena
toimii ELY-keskus. Merkittävä osa metsänkäyttöilmoituksista, joihin ELY-keskuksella olisi sanottavaa, ei tule
ELY-keskusten tietoon. Metsänkäyttöilmoituksen laatiminen ei missään nimessä ole riittävä toimenpide hakkuun laillisuuden täyttämiseksi!

11. Kommentit kriteeristä 4: Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja metsävaratiedon hyödyntämiseen
Metsien hoito ja käyttö ei perustu ajantasaiseen tietoon vesistötietojen osalta eikä kriteerin otsikko siten
täyty varsinaisessa kriteerissä.
Standardin päivitystyössä ei ole otettu käyttöön olemassa olevaa ajantasaista aineistoa liittyen vesistökriteerien toteuttamiseen ja lain vaatimusten toteutuksen varmistamiseen. Vesien suojavyöhyketarpeen määrittelyssä ei niin ikään esitetä otettavaksi käyttöön ehdotettuja, avointa dataa olevia paikkatietoaineistoja, joilla
voitaisiin mm. varmistaa, että eri puolilla Suomea puustoinen suojavyöhyke määriteltäisiin samalla tavalla –
tarve määräytyisi esim. maastotietokannassa olevan uoman leveyden perusteella.
Esimerkiksi metsätaloudelle herkkien vesistöjen aineistoa tai pohjavesien E-luokkaan liittyviä aineistoja ei
esitetä otettavaksi käyttöön, koska ne eivät valmistu vuoden 2020 loppuun mennessä. Pohjois-Karjalassa
pohjavesialueiden luokitteluaineisto on valmis ja saatavissa käyttöön. Muitakin standardissa vaadittavia paikkatietoaineistoja päivitetään toistuvasti, joten ympäristöön liittyvien aineistojen käyttämättä jättäminen ei
ole perusteltua. Metsätaloudelle herkkien vaelluskalavesistöjen paikkatietoaineiston osalta neuvotteluja on
käyty, mutta kriteeriluonnoksesta ne edelleen puuttuvat. Aineiston arvioidaan valmistuvan ennen kriteerin
voimaan tuloa. Kestävän metsätalouden standardissa aineiston valmistumisajankohdan ei tulisi vaikuttaa siihen, otetaanko se käyttöön vai ei. Kriteeri voidaan halutessa rakentaa niin, että aineisto otetaan käyttöön,
kun se valmistuu.
Lisäksi on esitetty mm. uomaverkoston uomien ja RANTA10-aineiston käyttöönottoa norojen ja vesistöjen
tunnistamiseksi. Vaikka nämä aineistot eivät ole kaiken kattavia, voitaisiin niitä hyödyntää
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suunnitteluvälineenä ja siten varmistaa nykyistä paremmin, että pienet vesistöt tulisivat standardissa huomioitua. Kaikki paikkatietoaineistot, myös metsätietoa koskevat, päivittyvät säännöllisin väliajoin, joten tiettyjen aineistojen pois jättäminen niiden päivittymisen tai muuttumisen perusteella ei ole perusteltua. Sama
koskee Luken uutta kosteusindeksimallia, joka on hyvä, joskaan ei aukoton työkalu pienvesien, erityisesti
norojen ja purojen tunnistamiseen.

17. Kommentit kriteeristä 10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
Kriteeri 10 ei ole missään tapauksessa riittävä säilyttämään arvokkaita elinympäristöjä ja sitä on tarpeen edelleen tarkentaa. Uhanalaisuusselvitysten lisäksi luontolaadun seurannan perusteella monimuotoisuus on huomioitu metsänhoidossa entistä heikommin 2010-luvulla.
ELY-keskus näkee hyvänä, että kriteereihin lisättiin vesilain suojelemat kohteet. Kohtaa indikaattorit on kuitenkin tarpeen päivittää seuraavasti: ”Kohdissa a), b) ja c) ominaispiirteet eivät ole säilyneet kriteerissä tarkoitetulla tavalla…”.

18. Kommentit kriteeristä 11: Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään
Kriteerin otsikkoa voisi vielä päivittää vastaamaan paremmin myös vesiensuojelun tavoitetta.
Turvemaiden käytöllä on erittäin suuri merkitys niin vesiensuojelulle kuin ilmastopäästöillekin. Kriteerissä on
kirjaus: ”Suometsien hoidossa huolehditaan vesiensuojelusta sekä edistetään ilmastoystävällisiä käytäntöjä”.
Kriteerissä ei ole mainittu lainkaan eri-ikäiskasvatusta vaihtoehtona perinteiselle avohakkuisiin perustuville
hakkuille turvemailla. Muokatusta maaperästä ja ojituksista aiheutuu paitsi hiilen vapautumista suoraan ilmaan, myös sen kulkeutumista muiden ravinteiden ohella pohja- ja pintavesiin.
Eri-ikäiskasvatuksella vähennetään maanmuokkaus ja ojitustarvetta merkittävästi. Eri-ikäiskasvatusta tulisi
edistää standardissa turvemailla maanomistajan niin halutessa ja halukkuus tulisi kartoittaa ennen ojitukseen
ryhtymistä.
Kriteerissä on muotoilu: vähäistä suuremmasta kunnostusojitushankkeesta on tehty vesilain mukainen ilmoitus ELY-keskukselle. ELY-keskus korostaa, että ojitusilmoituksen tekemiselle voi olla tarvetta myös kevyemmillä muokkaustavoilla, koska ojitusilmoitustarpeen ja hankkeen vaikutusten arviointi tehdään vaikutusarviona alapuolisen vesistön tai pohjavesivaikutusten perusteella. ELY-keskus on laatimassa valtakunnallista
herkkien vesistöjen paikkatietoaineistoa ja on vesienhoidon tavoitteiden edistämiskeinona tunnistanut tarpeen sille, että ojitusilmoitukset toimitettaisiin herkemmin myös ojitusmätästysten osalta kyseisillä alueilla
toimittaessa. Tämä aineisto olisi perusteltua ottaa käyttöön myös PEFC-standardin lähtöaineistona, vaikka se
valmistuu vasta ensi vuoden alkupuoliskolla.
Kuvauksessa 36 on kerrottu ”Vesiensuojelusuunnitelmiin sisältyvät muun muassa: - kunnostusojitukseen liittyvien toimenpiteiden vaikutus vesistöjen veden korkeuteen”. Sitä tulisi tarkentaa ”vaikutus pinta- ja pohjavesien pinnan korkeuteen”.
(ELY-keskus huomauttaa, että suon reunan määrittäminen saattaa olla maastossa vaikeaa, jolloin toimenpiteet saattavat ulottua myös kriteerin määrittämälle ojittamattomalle suolle. Esimerkiksi syvät kulku-urat turvemaalla toimivat ojituksen tavoin katkaisten ainakin väliaikaisesti hydrologisen yhteyden kivennäismaan ja
suon välillä. Kriteerin mukaisen avosuon reunaa ei ole määritetty. Mikäli käytetään PEFC-metsäsertifioinnin
vaikutusten arvioinnissa käytettyä määritelmää, tulee tämä avata myös standardin määritelmiin. ELY-keskuksen käsityksen mukaan kyseessä on maastotietokannan turve- ja kivennäismaan välinen raja.)
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Kivennäismailla tehdään edelleen jonkin verran ojituksia. Tapauskohtaisesti tulee myös varmistaa, että kivennäismailla tehtävillä ojituksilla ja maanmuokkauksilla ei vaaranneta suoluontotyyppejä, jotka ovat riippuvaisia ympäröiviltä alueilta tulevista vesistä tai toisaalta pinta- ja pohjavesien tilaa.

20. Kommentit kriteeristä 13: Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta
“Kasvihuonekaasuinventaarion (Greenhouse gas emissions in Finland, 1990 to 2018, National Inventory Report under the UNFCCC and the Kyoto Protocol) mukaan metsäpaloista syntyy Suomessa vuosittain CO2 n. 4,5
kt CO2 päästöjä ja kulotuksista 0,2 kt, kun koko Suomen hiilidioksidipäästöt ovat vuositasolla 56 miljoonaa
kilotonnia. Kulotukset muodostavat siis 0,0053‰ Suomen hiilidioksidipäästöistä.”
Virkkeessä on virheitä. Vuonna 2018 Suomen hiilidioksidipäästöt olivat 56 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (2019: 52,8 milj. T CO2-ekv.) Eivät siis 56 miljoonaa kilotonnia, joka on tuhat kertaa suurempi luku.
(http://www.stat.fi/til/khki/2019/khki_2019_2020-05-28_kat_001_fi.html)
Näin ollen:
Kulotus: (200 t / 56 000 000 t) x 1000 = 0,0036 promillea. Ei siis 0,0053.
Metsäpalot: (4 500 t / 56 000 000 t) x 1000 = 0,008 promillea. Ei siis 0,018.
Kyseinen opus (s. 350) tosin mainitsee, että “wildfires” osuus oli 11.5 kt, “restoration burnings” 1 kt ja “controlled burnings” 0,05 kt. Näin ollen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeillä poltoilla ei ole merkitystä
Suomen hiilineutraaliustavoitteisiin.

24. Kommentit kriteeristä 17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta
Kriteerissä ei ole huomioitu vesilain tai vesien- ja merenhoitolain vaatimuksia ja norot sivuutetaan kokonaan.
Niin tutkimusten kuin lainsäädännönkin valossa on perusteltua, että suojavyöhykettä levennetään ja sen vaatimuksia tiukennetaan. Kriteerillä voitaisiin vähentää vesiin kohdistuvaa ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormitusta sekä elvyttää vaelluskalakantoja ja parantaa vesistöjen tilaa. Samalla lisättäisiin merkittävästi Suomen talousmetsien monimuotoisuutta, riistan, linnuston ja koko rantaekosysteemien elinmahdollisuuksia
sekä metsätalouden hyväksyttävyyttä.
Ravinne- ja kiintoainekuormituksen lisäksi monet pintavedet ovat tummumassa humuskuormituksesta johtuen ja kalojen elohopeapitoisuudet ovat paikoin raja-arvoja korkeammat. Valuma-alueiden latvaosien purot
ja norot ovat pieniä, mutta vesistöjen laadun ja biologisen monimuotoisuuden kannalta erittäin merkityksellisiä. Niihin päätyvän ja niistä lähtevän veden laatu ja määrä määrittävät ratkaisevasti vesistöjemme tilaa.
Lisäksi ne ovat elinympäristöinä hyvin monimuotoisia; sisävesiemme uhanalaisista lajeista 42 % elää puroissa
ja lähteissä.
ELY-keskukset ovat havainneet runsaasti puutteita purojen suojakaistoissa. Edellisessä kuulemisessa osa toimijoista kertoi määrittävänsä nykykäytäntönä vesistöiksi puroista vain luonnontilaiset purot. Tällaista vesilain vastaista tulkintaa ei tule mahdollistaa uudessa kriteerissä. Suomessa vesistöt määritellään vesilain
mukaan ja myös muutetut purot ovat vesistöjä eikä niiden tilaa saa muuttaa. Suojavyöhyke tulee jättää
kaikille vesistöille ja noroille.
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Vesien- ja merenhoitolain sitovana tavoitteena on pintavesien hyvä ekologinen tila. Se määräytyy pääosin
biologisten tekijöiden, kuten kalaston, vesikasvien ja vesien selkärangattomien perusteella. Tavoite koskee
kaikkia vesilain mukaisia vesistöjä koosta ja sijainnista riippumatta. PEFC:n mukaiset suojakaistat on tutkimuksissa todettu riittämättömiksi ja ehdotettu suojavyöhyke ei riitä säilyttämään vesistöjen hyvää ekologista
tilaa (Jyväsjärvi ym. 2020). Toisaalta suojavyöhykkeen leventäminen 10 metriin säilyttää edes osittain puron
ja rantametsän ekologisen yhteyden. Tämä hyödyttää nimenomaan vesieliöstöä erityisesti, mikäli suojavyöhykkeellä on riittävän monipuolinen ja varjostava puusto, joka tarjoaa ravintoa uoman selkärangattomille. Puustoisen suojavyöhykkeen tulee koskea kaikkia vesistöjä niiden luonnontilasta riippumatta. Kuitenkin pienimmillä ojamaisilla uomilla voidaan puustovaatimuksesta luopua, kunhan asetetaan selkeä, auditoitava kokoraja sekä yhtenäistetään selkeät kriteerit ojamaisille puroille. Tässä voi olla tulkitsijasta riippuen
suuriakin näkemyseroja. Lisäksi samasta uomasta voi löytyä lyhyelläkin matkaa sekä perattuja että luonnontilaisia osuuksia. Yhden kohdan perkaaminen ei poista luonnontilaisuutta uoman muilta osilta.
Lisäksi tulee:
-poistaa indikaattoreista mahdollisuus toimia kriteerin vastaisesti osalla suojavyöhykkeestä (< 10 %) (voi
johtaa merkittävään vesistökuormitukseen)
-lisätä indikaattoreihin ”uoman suuntaan ei ole muodostunut vettä johtavia painanteita”
-tarkentaa määritelmää 50 siten ettei virkistyskäytöstä muodostu yleistä perustelua
-selkeyttää poimintahakkuun käsitettä
-asettaa vaatimus suojavyöhykkeen hoitamiselle kaikissa metsänhoidon vaiheissa
-lisätä maininta, että kriteeri koskee myös energiapuun korjuuta.
-ottaa ELY-keskusten valmistelemat ja kriteerin noudattamista edistävät paikkatietoaineistot metsätaloudelle herkistä vesistöistä käyttöön
Tämä muotoilu:
-ei ole ristiriidassa vesilain kanssa
-vastaa paremmin kriteerin otsikkoa
-vastaa PEFC-Suomen tilaamaa selvitystä kriteerin vesistövaikutuksista (vain < 2 m leveiltä suorilta uomilta
poistettiin puustovaatimus laskennassa)
-vastaa paremmin vesienhoidon tavoitteisiin
-on helpommin sovellettavissa käytäntöön ja auditoitavissa

26. Kommentit kriteeristä 19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
Suomessa on voimassa pohjavesien pilaamiskielto (YSL 17§), jonka perusteella pohjavesien määrää tai laatua
ei saa vaarantaa. ELY-keskus korostaa, että pohjavesien pilaamiskielto on voimassa myös virallisten pohjavesimuodostumien (1-, 1E-, 2-, 2E- sekä E-luokkien) ulkopuolella.
Kantojen korjauksen lopettaminen vedenhankintaa varten tärkeillä ja soveltuvilla pohjavesialueilla on perusteltua pohjaveden laadun turvaamiseksi. Pohjavesialueilla lähtökohtana tulisi kuitenkin olla, ettei maata
muokata lainkaan. Metsähakkuiden asiantuntevalla suunnittelulla ja esimerkiksi eri-ikäiskasvatusta suosimalla on mahdollisuus välttää suoraan puunkorjuusta syntyvät ojitus- ja maanmuokkaustarpeet.
Turvemaiden tuhkalannoitus voi heikentää pohjaveden laatua (tuhkan sisältämät raskasmetallipitoisuudet
ym.) eikä sitä siten tulisi sallia. Mikäli tuhkalannoitus luokitelluilla pohjavesialueilla sallitaan, tulee teksti muotoilla: "Turvemaiden tuhkalannoitus on kuitenkin sallittua, mikäli se ei vaaranna pohjaveden laatua eikä Eluokitukseen johtanutta pohjavedestä riippuvaista pintavesi- tai maaekosysteemiä."
E-luokan pohjavesialueiden lannoittamisen tai kantojenkorjuun yleispätevä salliminen ei ole perusteltua. Eluokka on merkki siitä, että pohjavesialueen vaikutuspiirissä on vähintään yksi merkittävä, suoraan

PEFC-standardityö 2019-2020 | Standardiluonnoksen 2. julkinen kuuleminen
Erikseen toimitettu kommentti NRO 2
pohjavedestä riippuvainen ja lainsäädännön suojelema luontokohde, joka tulee huomioida pohjavesialueeseen vaikuttavien toimien yhteydessä.
Metsätaloustoimet ovat merkittävä uhka E-luokan perusteena oleville merkittäville, lainsäädännön suojelemille luontokohteille. Näiden kohteiden lisääminen Kriteerin 4 luontotietoihin on perusteltua ja suotavaa.
Pohjavesialueilla ei tulisi sallia metsänhoidollisia kulotuksia mahdollisten pohjavesivaikutusten vuoksi. Luonnonhoidollinen kulotus voi poikkeustapauksessa tulla kyseeseen, mutta asiassa on syytä olla yhteydessä ELYkeskuksen asiantuntijaan.

41. Kommentit kriteeristä 34: Maankäytön muutosta koskeva kriteeri
Kriteeriin tulisi lisätä kohdat: ei vaaranna pohja- ja pintavesien tilaa tai vesilain suojaamia elinympäristöjä.
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PEFC-sertifiointityön sihteeri Hannes Pasanen
PEFC-standardityön toisesta vaiheesta
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ei voi tukea esitettyä kriteeristöä. Standardin
ongelmat eivät ratkea pikkustilisoinnilla. Se tarvitsee merkittävää kokonaisuudistusta varsinkin
ekologisen kestävyyden suhteen.
Tutkijatahojen esittämiä kehittämistarpeita on käsitelty oheisessa artikkelissa
https://suomenluonto.fi/pefc-sertifikaatti-ei-metsaluontoa-auta/?fbclid=IwAR2TRoJHsZUrRn5YW9lCft7ba64T7RI35UP306p7-ovXxY0y3rY2zqTYsI

Lisätietoja
- metsätalousinsinööri Jyri Mikkola, puhelin 0400 372 433, jyri.mikkola@sll.fi
- erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry – Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf
Itälahdenkatu 22 b A, FI-00210 Helsinki, Finland | puh./tel. +358 44 258 0598 tai / or +358 400 615 530
www.sll.fi/uusimaa | Y-tunnus 0471601-4 | uusimaa@sll.f
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PEFC-metsäsertifioinnin standardiluonnoksen kommentointi

PEFC-kriteereitä on kehitettävä kestävyyden eri osa-alueiden tasapaino säilyttäen ja
varmistaen, ettei kriteereiden taloudellinen vaikutus muodostu liian raskaaksi
metsänomistajan näkökulmasta.
Kriteereitä 11, 14 ja 17 koskeva vaikuttavuusarvio on tarpeellinen. Mikäli säästöpuita
koskevaa kriteeriä muutetaan niin, että jatkossa jätetään keskimäärin 10 kpl säätöpuita / ha
ja rinnankorkeusläpimitan minimi nousee 15 senttimetriin, nousee kustannus (tulonmenetys)
vuositasolla 15,5 miljoonaan euroon. Säästöpuiden taloudellinen merkitys korostuu, kun
vaatimus kohdennetaan järeämpään puustoon. Mikäli sopivia taloudellisesti vähemmän
merkittäviä säästöpuita ei leimikolla kasva, tuloksena on ekologisesti vähemmän arvokasta
lahopuuta korkeammalla kustannuksella.
Säästöpuuvaatimus kohdistuu tasaisesti kaikille puuta myyville metsänomistajille. Vesistöjen
suojakaistojen määrittelyssä on sen sijaan otettava huomioon, millainen alue ja vesistö
kyseessä on. Pusikoituvat ja umpeen kasvavat rannat peittävät näkymät ja heikentävät
alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Kapeaan uomaan kaatuvat puut taas voivat tukkia
melontareitin. Osa lehtipuista voi aiheuttaa ylimääräistä ravinnekuormaa vesistöön ja
rantojen suojakaistoilta on joidenkin vesistönkunnostushankkeiden yhteydessä toivottu
poistettavan lehtipuustoa. Vesistöjen läheisyydessä onkin jatkossakin voitava toimia alueen
erityispiirteet huomioon ottaen.
Arvion mukaan suojakaistojen leventäminen vesistöjen ja soiden ympärillä aiheuttaisi
vuosittain noin kahden miljoonan euron vähenemän liiketuloksesta läntisellä
sertifiointialueella. Yksittäisen metsänomistajan kohdalla suojakaista voi kattaa jo
merkittävän osan metsätilan alasta. Suojakaistan leventämistä ei pitäisi tehdä kategorisesti,
vaan minimileveys nykyisellään säilyttäen ja kohteen mukaan maastossa toimien.
Standardin kehittämistyössä on syytä keskittyä nimenomaan metsätalouden toimintaan ja
miettiä kiristyvät vaatimukset sillä tavoin, ettei toimintaa rajoiteta tarpeettomasti. Myös
taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset on arvioitava kunkin kriteerin kohdalla.

22.10.2020

MTK:n Häme-Uusimaan metsävaliokunta
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PEFC – metsäsertifioinnin toinen kuulemiskierros
– Suomen ympäristökeskuksen kommentit 22.10. 2020
Taustaa metsien monimuotoisuuden kehitysestä
Tuoreet luontotyyppien (vuodelta 2018) ja lajien uhanalaisuuden arvioinnit (vuodelta 2019) osoittavat
biodiversiteetin negatiivisen kehityksen jatkumisen metsien luontotyyppien ja lajien osalta viime
vuosikymmenenä. EU:n ja Suomen kansalliset tavoitteet uhanalaistumiskehityksen pysäyttämisestä vuosiin
2010 ja 2020 mennessä ovat epäonnistuneet. Uhanalaisessa lajistossa positiivista kehitystä on tapahtunut
lähinnä joissain eteläisissä hyönteisissä, jotka ovat hyötyneet ilmaston lämpenemisestä. Metsät ovat
Suomessa merkittävin luontotyyppi, ja niissä on runsaimmin sekä uhanalaisia lajeja että muita lajeja
(Hyvärinen ym. 2019). Pitkään jatkunut metsätalous on heikentänyt metsien luontaisia ominaispiirteitä

merkittävästi: muun muassa vanhojen metsien, vanhojen puuyksilöiden ja kuolleen puun määrä on
vähentynyt ja puulajisuhteet ovat muuttuneet. Nämä muutokset ovat johtaneet siihen, että 76 %
Suomen metsäluontotyypeistä on uhanalaisia (Kouki ym. 2018). Negatiivinen kehitys jatkuu usean
luontodirektiivin elinympäristön ja lajin osalta myös EU:n tasolla maakohtaisten seurantatulosten perusteella.
Talousmetsissä luonnonhoidon taso on yksiselitteisesti riittämätön lajiston ja luontotyyppien
uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseksi.
Tuoreissa selvityksissä on lisäksi havaittu, että talousmetsien monimuotoisuuteen on kohdistunut negatiivista
kehitystä lähivuosina ja vuosikymmeninä. Metsälain vuonna 2014 voimaan tullut muutos edellytti, että
metsälakikohteen on aina oltava joko pienialainen tai metsätaloudellisesti vähämerkityksellinen ollakseen
laissa tarkoitettu erityisen tärkeä elinympäristö. Luonnonvarakeskuksen katsaus metsälain muutoksen
vaikutuksista (Kniivilä ym. 2020) näyttäisi osoittavan, että metsälakimuutoksen seurauksena
metsälakikohteiden pinta-ala on pienentynyt noin 27 000 hehtaaria. Näistä huomattava osa on
vähäpuustoisia soita, mutta puustoisilla kohteilla, kuten metsälakipuronvarsissa, rehevissä korvissa ja
lehdoissa, metsälakikohteen statuksen poistolla voi olla ekologisesti merkittäviä negatiivisia vaikutuksia
melko lyhyelläkin tähtäimellä. Lain yhtenä tavoitteena oli parantaa monimuotoisuuden turvaamista, mutta
metsälakikohteiden vähentymisen vaikutus on päinvastainen.
Samaan aikaan metsälain uudistamisen kanssa 2010-luvun alkupuolella pudotettiin Maa- ja
metsätalousministeriön METSO-rahoitusta voimakkaasti ympäristötuen ja luonnonhoidon osalta. Taso ei ole
sittemmin noussut riittävästi toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintaohjelman tavoitteita ei
tulla nykyisellä rahoitustasolla saavuttamaan MMM:n osalta vaikka toteutusta on jatkettu vuoteen 2025
aiemmasta 2016 tavoitteesta.
Luonnonhoidon taso oli tuoreen arviointiraportin mukaan tarkastelujakson lopulla määrällisissä muuttujissa
keskimäärin noin 20 prosenttia heikompi kuin mitä se oli 2000-luvulla, ja lähes 30 prosenttia heikompi kuin
mitä se oli ollut parhaalla 2000-luvun viisivuotisjaksolla (Siitonen ym. 2020). Talousmetsien
monimuotoisuuden turvaamisessa on tapahtunut merkittävää heikkenemistä kuluneen vuosikymmenen
aikana. Luonnonhoidon tason laskua ja metsälain muutoksen aiheuttamaa monimuotoisuuden
heikkenemistä tulisi kompensoida myös PEFC -metsäsertifioinnin kriteerejä kehittämällä.
PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit ovat merkittäviä talousmetsien monimuotoisuuden kannalta, koska
Suomalaisista metsänomistajista noin 85 % on mukana sertifioinnissa. Metsäpinta-alasta tämä kattaa 92,6 %
ja 18 miljoonaa hehtaaria. PEFC:n kattavuuden vuoksi monimuotoisuutta lisäävät toimenpiteet vaikuttavat
suuriin pinta-aloihin, mistä syystä sertifiointi muodostaa periaatteessa merkittävän keinon edistää
monimuotoisuutta ja vaikuttaa metsälajien ja -luontotyyppien uhanalaisuuden kehittymiseen.
PEFC:n tavoitteet ja kriteerien päivitystyö
PEFC:n esittelysivujen mukaan ”kestävässä metsänhoidossa luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa
– metsäluonnon monimuotoisuus sekä metsien kulttuuri- ja virkistysarvot säilytetään samalla kun
harjoitetaan tuottavaa ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta. (…) Erityistä huomiota sertifioinnin
vaatimuksissa kiinnitetään metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja vesien
suojeluun, nuorten metsien hoitoon sekä luontaiselinkeinojen ja metsätalouden yhteensovittamiseen”
(https://pefc.fi/metsanomistajalle/sertifiointi/).
PEFC standardin tuoreimmat voimassa olevat kriteerit ovat vuodelta 2014 ja ne on otettu käyttöön vuonna
2016 (https://pefc.fi/palvelut/standardit). Kriteerien päivitystyö on jälleen käynnissä 2019-2020, ja eri
sidosryhmiä edustavat 65 asiantuntijaa jatkavat metsän kestävän hoidon vaatimusten päivittämistä vielä
syksyn 2020 ajan PEFC-standardityöryhmässä.

PEFC-standardityö 2019-2020 | Standardiluonnoksen 2. julkinen kuuleminen
Erikseen toimitettu kommentti NRO 5
Suomen ympäristökeskus on ensimmäistä kertaa mukana PEFC:n kriteerien päivityksessä. SYKEstä työhön
ovat osallistuneet ryhmäpäällikkö Kimmo Syrjänen ja vanhempi tutkija Pekka Punttila. Nyt uudistettava
kriteeristö on parhaillaan toisella (ja viimeisellä) julkisella lausuntokierroksella.
Tutkijoiden kritiikki
Tutkijat ovat arvostelleet PEFC-metsäsertifioinnin ekologisen vaikuttavuuden vähäisyyttä ja kriteerin
vaativuustason heikentämistä standardin päivittämiskierrosten yhteydessä ensimmäisestä
päivityskierroksesta v. 2003 alkaen. PEFC-metsäsertifioinnin ekologisesta vaikuttavuudesta ja kriteerien
vaativuustason kehityksestä niiden uudistamisen yhteydessä on tehty lähiaikoina useita tieteellisiä julkaisuja
ja esityksiä. PEFC-sertifioinnin yleisenä ongelmana se, että kriteeristö on hyvin heikko ekologisen
kestävyyden ja vaikuttavuuden osalta. Kriteeristön vaikuttavuus on monilta osin sama kuin lainsäädännössä
ja monimuotoisuuden osalta kriteeristöä on useimmiten heikennetty eikä parannettu päivitysten yhteydessä.
PEFC:iin on myös nyt käynnissä olevan päivitystyön aikana kohdistunut tutkijoiden taholta hyvin perusteltua
tuoretta kritiikkiä, jota ei ole otettu huomioon kriteerien päivityksessä:
Ecological Processes -sarjan teemanumero “säästöpuumetsätaloudesta”, ks.
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Laaja_katsaus_hakkuu_ja_ennallistamismen(56889)
jossa esim. artikkeli Kuuluvainen T., Lindberg H., Vanha-Majamaa I., Keto-Tokoi P., Punttila P. (2019). Lowlevel retention forestry, certification and biodiversity: case Finland. Ecological Processes 8:47
https://doi.org/10.1186/s13717-019-0198-0.
Kriteerien käynnissä olevaan päivitykseen on esitetty mm. SYKEn, Riistakeskuksen ja ELY:n edustajien
toimesta useita monimuotoisuuden ja vesiensuojelun tilaa parantavia ehdotuksia. Esimerkiksi
monimuotoisuus-kriteereitä käsittelevässä alatyöryhmässä oli hyvää keskustelua, ja esitetyillä toimenpiteillä
pyrittiin ensi sijassa lisäämään eikä heikentämään metsätalouden ekologista kestävyyttä PEFCsertifioinnissa kustannustehokkaasti.
Joitain asioita saatiin edistettyä hyvässä hengessä, mutta laajemmassa standardityöryhmän käsittelyssä
tavoitteita heikennettiin esitetyistä. Keskeisenä periaatteena on, ettei esitettävistä toimista saisi aiheutua
kustannuksia. Taloudellinen näkökulma keskittyy vain puuntuotantoon ja muut seikat (ekologinen ja
sosiaalinen kestävyys) ovat taloudelliselle näkökulmalle alisteisia. PEFC Suomi kertoo julkisuudessa
ottavansa tutkimustulokset huomioon kriteerien uudistamisessa, mutta käytännössä näin ei tapahdu.
Monimuotoisuuden turvaamiseen pitäisi tehdä huomattavasti lisäpanostusta, jotta jonkinlaiseen tasapainoon
päästäisiin ekologisen ja taloudellisen kestävyyden osalta.
SYKEn edustajien tarkempia kommentteja yksittäisiin kriteereihin
Useilla PEFC standardin kriteereillä on vaikutusta metsäluonnon monimuotoisuuteen. Tässä on tarkasteltu
näistä osaa.
Kriteeri 7: Energiapuuta korjataan kestävästi: järeän kuolleen puun korjuu ja vaurioittaminen tulee
kieltää kuten aiemminkin
Kriteeristä poistettiin lause: ”Energiapuun korjuussa ei korjata kriteerin 14 tarkoittamia eläviä säästöpuita
eikä vaurioiteta järeitä lahopuita.” Käytännössä energiapuuksi korjataan järeää kuollutta puuta. Järeät
lahopuut sisältävät myös muita kuin kriteerin 14 mukaisia säästettäviä puita. Järeän lahopuun ei tulisi kuulua
lainkaan energiapuun korjuun piiriin. Kriteerissä tulisi olla kirjaus, että energiapuuksi ei korjata eikä
vaurioiteta järeää lahopuita.
Kriteeriluonnos 10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään: arvokkaiden
elinympäristöjen liian tiukkoja kriteerejä pitää lieventää, ei kiristää
Kriteerin alla on kuvattu lakisääteisesti turvattavat arvokkaat elinympäristöt (kohdat a-c) ja sertifioinnin
turvaamat arvokkaat elinympäristöt (kohta d) sekä niille asetetut laatuvaatimukset. Sertifioinnin turvaamille
kohdetyypeille on jo aiemmissa päivityksissä asetettu hyvin korkeat luonnontilaisuusvaatimukset – niin
korkeat, ettei eräiden tyyppien kohteita käytännössä voi Suomesta löytyä. Näiden kohteiden
laatuvaatimuksia tulisi väljentää. Sertifioinnin turvaamista kohteista on poistettu 95 % jo aiemmissa
päivityksissä, eikä näitä ole palautettu turvan piiriin. Standardin päivityksessä olisi mielekästä lisätä listalle
aiemmin poistetut arvokkaat luontotyypit sekä uusia uhanalaisia luontotyyppejä.
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Kriteeriluonnoksen d-kohdan elinympäristöjen vaatimuksiin lisättiin ympäristöstään selvästi erotettavuus,
mikä luultavasti johtaa kohteiden aiempaa tiukempaan rajaamiseen ja muistuttaa metsälain uudistamisen
yhteydessä 2014 tehtyä haitallista muutosta, jossa kohteiden pienialaisuus korostui.
”d. Lisäksi toimenpiteissä säilytetään jäljempänä lueteltujen luonnonsuojelullisesti arvokkaiden
elinympäristöjen biologista monimuotoisuutta luonnehtivat ominaispiirteet. Elinympäristöt ovat tärkeimmiltä
ominaispiirteiltään luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia, selvästi maastossa havaittavia ja
tunnistettavissa olevia sekä ympäristöstään selvästi erottuvia.”
Elinympäristötyyppi d 2: Ojittamattomat korvet: lahopuustoisuus- ja käsittelemättömyysvaatimuksia
tulisi lieventää
Ylipäätään kaikkien ojittamattomien korpien säilyttäminen ojittamattomina ja käsitteleminen poimintahakkuin
sekä riittävän laajoin säästöpuuryhmin tuottaisi sekä monimuotoisuushyötyjä että vaikuttaisi positiivisesti
vesiensuojeluun ja hiilensidontaan – myös puunkorjuu olisi edelleen mahdollista.
Vanhapuustoiset ojittamattomat korvet ovat monimuotoisuudelle merkittäviä myös alle 20 kuutiota lahopuuta
sisältävinä. Lisäksi PEFC:n kriteerin tarkoittamia ojittamattomia korpia on voimassaolevan standardin
mukaan mahdollista käsitellä kasvatushakkuin tavalla, jossa olemassa oleva lahopuusto tai merkittävä osa
siitä häviää, ja kohteet eivät käsittelyn jälkeen välttämättä enää täytä PEFC:n kriteerejä yli 20 lahopuukuution
osalta.
Kriteeriluonnokseen lisättiin vaatimus puuston luonnontilaisuudesta ”31) Puustoltaan luonnontilaisella
tarkoitetaan korpea, jonka puustoa ei ole käsitelty 60 vuoteen.” Monimuotoisuus-alatyöryhmässä
keskusteltiin luonnontilaisen kaltaisten korpien sisällyttämisestä kriteeriin. Esitetyllä linjauksella kriteeri
tiukkenee ja puuston luonnontilaisuus voidaan hävittää kasvatushakkuissa. Kuudenkymmenen vuoden
käsittelemättömyysvaatimuksen todentaminen maastossa on mahdotonta – esimerkiksi Valtakunnan
metsien inventoinnissa (VMI) metsissä havaittuja käsittelyitä arvioidaan vain 30 vuotta taaksepäin.
Elinympäristötyyppi d 3: Ojittamattomat lettorämeet ja ruohoiset sararämeet: myös muut sararämeet
olisi lisättävä
Elinympäristöihin lisättiin ruohoiset sararämeet. Myös muiden sararämeiden lisäys olisi ollut
monimuotoisuuden turvaamisen kannalta tarpeellista.
Elinympäristötyyppi d 5: Puustoltaan vanhat metsät: ikä-, lahopuustoisuus- ja
käsittelemättömyysvaatimuksia tulisi merkittävästi lieventää

Puustoltaan vanhalla metsällä tarkoitetaan metsää, jossa täyttyvät seuraavat vaatimukset
(standardityöryhmän esittämät muutokset keltaisella):
I. Vallitsevan puuston ikä on Etelä-Suomessa yli 160 vuotta ja Pohjois-Suomessa yli 200 vuotta
II. Puusto on eri-ikäisrakenteinen tai koostuu useasta latvuskerroksesta ja puulajista taikka on myöhäisen
sukkessiovaiheen kuusikko
III. Puustoa ei ole käsitelty harsinta-, kasvatus- eikä väljennyshakkuin 60 vuoteen. Myöskään sitä aiemmat
harsinta-, kasvatus- tai väljennyshakkuut eivät ole muuttaneet metsän luontaisia rakennepiirteitä eikä
hakkuiden jäljiltä esiinny kantoja enempää kuin 20 kpl/ha
IV. Puustossa on vanhaa lehtipuustoa sekä lisäksi lahopuita, keloja ja maapuuta Etelä-Suomessa vähintään
15 % ja Pohjois-Suomessa vähintään 20 % puuston tilavuudesta.
Kohteen ominaispiirteet säilytetään jättämällä metsikkö metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolelle.
Näiden metsien laadulle esitetään neljä vaatimusta (I–IV), joiden tulisi täyttyä samanaikaisesti.
Kohta I. SYKEn edustaja on todennut kriteerin olevan liian tiukka Etelä-Suomessa ja esitti ikärajaksi 140,
Pohjois-Suomen 200 vuoden ikärajaa ei tarvitse alentaa.
Kohta II. Etelä-Suomessa yli 160 vuotta ja Pohjois-Suomessa yli 200 vuotiaat mäntyvaltaiset metsät eivät
täytä määritelmää, näissä on monimuotoisuusarvoja ja Ylä-Lapissa saamelaiskulttuurille, poronhoidolle ja
matkailulle suuri merkitys.
Kohta III. Kriteeriluonnoksessa on kiristetty entisestään käsittelemättömyysvaatimusta esittämällä, että
aiemman 60 vuoden käsittelemättömyysrajaa aiemminkaan (yli 60 vuotta sitten) tehtyjä käsittelyitä ei
hyväksytä. Lisäksi vanhojen metsien 60 vuoden käsittelemättömyysvaatimuksen todentaminen maastossa
on mahdotonta.
Kohta IV. SYKEn edustaja on esittänyt vaatimuksen poistoa vanhan lehtipuuston osalta, yksittäisten
vanhojen lehtipuiden tulisi olla riittävä näin lahopuustoisella kohteella. Lahopuun huomattavan suuri osuus
puuston määrästä on erittäin kova vaatimus niin Etelä- kuin Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi SYKEn ja Luken
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aineistossa Etelä-Suomen vanhojen metsien lahopuun osuudesta (Pirkanmaan Vanhojen metsien
suojeluohjelma II kohteista 28 kpl) keskiarvo oli 11,2 % (Punttila 2013).
Käsittelyssä kriteeriä on kohdan IV osalta pyritty päinvastoin tiukentamaan etenkin Pohjois-Suomen osalta.
Tiukennetun kriteerin pohjalta voidaan mahdollisesti käsitellä Ylä-Lapin yli 200 vuotiaita metsiä, jotka ovat
tärkeitä poronhoidolle ja sijaitsevat saamelaisten kotiseutualueella. Kriteerin muutos voi heikentää sekä
ekologista että sosiaalista kestävyyttä eikä ole hyväksyttävissä.
Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin määritelmiä tulisi hyödyntää puustoltaan vanhojen metsien
määritelmässä: ”Vanhan sukkessiovaiheen metsissä vallitsee pienaukkodynamiikka, ja järeistä puista
muodostuu vähitellen kuolleen puun jatkumo.” Teknisesti ikärajat määriteltiin uudistamisikärajojen kautta –
ikärajat esitetään taulukossa 5.15. Etelä-Suomessa ainoastaan kuivilla kankailla ikäraja oli tuo korkea 160 v.
jota PEFC käyttää, muilla Etelä-Suomen kangasmetsätyypeillä se vaihteli 80-140 v. välillä (ks. sivut 174-175
Kouki ym. 2018).
Vaikka kohtaan IV standardityöryhmässä esitetyt muutokset vaikuttavat vähäisiltä, niillä voi olla huomattava
merkitys etenkin Ylä-Lapin vanhojen metsien käsittelylle niin valtionmailla kuin yksityismailla. Valmistelun
yhteydessä saamelaisten edustajien kommentit on myös jätetty pääsääntöisesti huomiotta. Ks. alla
kommentteja lisää kriteerien 31 ja 32 yhteydessä.
Elinympäristötyyppi d 6: Luonnontilaiset tulvametsät ja metsäluhdat: kohteet tulisi jättää kokonaan
metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolelle
Elinympäristötyyppiin kuuluvia kohteita on luonnoksen mukaan edelleen mahdollista käsitellä tavalla, joka voi
heikentää tai hävittää monimuotoisuudelle arvokkaat rakennepiirteet ja lajiston. Kohteet, joissa on vanhoja
lehtipuita tai lahopuuta yli 10 m3/ha pitäisi jättää kokonaan metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolelle.
Kriteeri 11: Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään
Suometsien hoidossa huolehditaan vesiensuojelusta sekä edistetään ilmastoystävällisiä käytäntöjä:
taantuvia suoluontotyyppejä tulee turvata tehokkaammin
Aiemmassa kriteerissä mukana ollut ”Luonnontilaisten ja harvinaistuneiden suotyyppien säilyminen
turvataan.” on pudotettu pois hankalan havaittavuuden vuoksi ja koska ojittamattomia ei uudisojiteta
muutenkaan. Harvinaistuvien suoluontotyyppien pitäminen PEFC:in piirissä ja luonnontilaisen kaltaisten
kohteiden lisääminen kriteeristöön olisi tarpeen suoluonnon monimuotoisuuden kannalta.
PEFC mahdollistaa erityisesti vesitaloudeltaan muuttuneiden korpien avohakkuun ja ojitusmätästyksin.
Ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden vuoksi kriteeriä olisi tarpeen kehittää.

Kriteeriluonnos 13: Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien
monimuotoisuutta: paloympäristöjen ja palaneen puun määrää tulee lisätä eikä vähentää
Kulotuksella on merkittäviä myönteisiä monimuotoisuusvaikutuksia metsälajistolle ja -luontotyypeille, ja tulen
käytön lisäämistarve on tunnistettu Suomessa niin elinympäristöjen tilan edistämisen kuin lajien ja
luontotyyppien uhanalaisuuden arviointien raporteissa ja myös voimassa olevassa pääministeri Sanna
Marinin hallitusohjelmassa (Matveinen ym. 2015, Kouki ym. 2018, Hyvärinen ym. 2019, Pääministeri Sanna
Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019).
PEFC-standardin kulotuskriteerin ekologista vaikuttavuutta on heikennetty huomattavasti kaikilla PEFCstandardin päivityskierroksilla (Lindberg ym. 2020), ja heikentäminen jatkuu tässä standardiluonnoksessa.
Sertifioinnin alkuvaiheessa 2000-luvulla kulotuskriteerin selkeänä tavoitteena oli lisätä tulen käyttöä metsissä
ja siten aidosti parantaa paloympäristöjen ja niistä riippuvaisen metsälajiston tilannetta kaksinkertaistamalla
kulotusmäärät. Heikentämishistoriassa kulotuksen kuolinisku oli tuorein päivitys: vuodesta 2016 alkaen
PEFC-standardin kulottamistavoite laskettiin käytännössä olemattomaksi, kun aiemmasta pintaalatavoitteesta siirryttiin kappalemääräiseen, hyvin alhaiseen tavoitteeseen (yksi kulotus per vuosi per
200 000 hehtaaria). Näin alhainen tavoite toteutuu monina vuosina lähes automaattisesti ilman, että
sertifikaatin haltijoiden tarvitsee tehdä mitään kulottamisen eteen. Tämä on mahdollista siksi, että
kulotuksiksi hyväksytään myös suojelualueilla (siis aivan toisen maankäyttöluokan piirissä) tehtävät
ennallistamispoltot sekä vähintään viiden hehtaarin kokoiset metsäpalot. Lisäksi kulotusten korvaajaksi on
kehitetty pienten säästöpuuryhmien helposti ja edullisesti toteutettavat poltot, joiden ekologinen vaikuttavuus
on perinteisiin kulotuksiin verrattuna olematon säästöpuupoltoissa syntyvän vähäisen paloympäristömäärän
ja säästöpuupolttojen vaatimattomien lukumäärien vuoksi (Lindberg ym. 2020). Nyt esitetyssä
standardiluonnoksessa kulotuskriteeriä ollaan heikentämässä vielä entisestäänkin hyväksymällä entistä
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pienemmät metsäpaloalat kulotusten korvaajiksi (hyväksymisrajaksi esitetään kahta hehtaaria aiemman
viiden hehtaarin sijaan).
SYKE esitti edellisen kriteeriluonnos 13:n osalta standardityöryhmän kokouksessa 15.6.2020 seuraavaa:
Metsätutkijoista ja -asiantuntijoista koostuva Metsä-ELO-työryhmä on esittänyt tutkimus- ja
asiantuntijatietoon perustuvan laskelman siitä, mikä olisi paloympäristöjen minimimäärä paloympäristöjen ja
paloista riippuvaisten lajien turvaamiseksi Suomessa (liite 1 julkaisussa Lindberg ym. 2018). Laskelma
esittää Suomessa tarvittavan palojen ja kulotusten kokonaismäärän sekä sen, millä ja kenen omistamilla
alueilla ne tulisi toteuttaa.
Yksityismaiden PEFC-sertifioidulle maalle työryhmä esitti 1 200–1 500 hehtaaria vuosittaista kulotusalaa.
Tämä toteutuisi 300–400 kulotuksella, jos kuloalojen keskikoko olisi 3–4 hehtaaria. Kulotukset toteutettaisiin
yksityismetsien kannustejärjestelmän varassa, jossa kulotettavan alan minimikoko on 2 hehtaaria.
PEFC:n kulotuskriteerin tavoitetasoksi tulisi asettaa edellä mainitulla tavalla seuraava:
Kulotus- ja paloaloja tulee olla vähintään 4 kpl/200 000 ha ja yhden kulotus- tai paloalan tulee olla vähintään
2 hehtaarin kokoinen.
Metsäpaloalueet voidaan sisällyttää kriteerin tarkoittamiksi kohteiksi ainoastaan, mikäli niissä säästetään
palon tappamaa ja vaurioittamaa puustoa 10 % puuston tilavuudesta.
SYKEn ehdotus ei johtanut muutoksiin kriteeriluonnoksessa.
Kriteeriluonnos 14: Metsätalouden toimenpiteissä jätetään säästö- ja kuollutta puuta sekä säästetään
sekapuustoa ja tiheikköjä: elävien ja kuolleiden säästöpuiden määrää ja järeyttä tulee lisätä
Vanhojen, kookkaiden elävien puiden (ja metsien) sekä kuolleen puun väheneminen ovat tärkeimmät
yksittäiset metsälajien uhanalaistumisen syyt ja tulevaisuuden uhkatekijät. Tästä huolimatta PEFCstandardin säästöpuiksi on tähän asti hyväksytty hyvin pieniläpimittaisia (10 cm) puita ja standardista on
puuttunut erillinen velvoite kuolleen puun säästämiselle hakkuista. Kuolleilla, läpimitaltaan vähintään 20 cm
puilla on standardin aiemmassa versiossa kyllä voitu korvata elävien säästöpuiden jättämistä, mikä on
edelleen vähentänyt säästöpuukriteerin ekologista vaikuttavuutta.
SYKE esitti edellisen kriteeriluonnos 14:n osalta standardityöryhmän kokouksessa 15.6.2020 seuraavaa:
Elävät säästöpuut:
PEFC:n eläviä puita koskevan kriteerin taso nyt ehdotetulla muutoksella (10 kpl vähintään 15 cm puita
hehtaarilla) jää edelleen pienemmäksi kuin standardin ensimmäisessä versiossa (SMS-standardin 5 kpl
vähintään 20 cm puita hehtaarilla oli tilavuudeltaan suurempi kuin nyt ehdotettu). Elävien säästöpuiden
vähimmäisläpimitaksi tulisi asettaa 20 cm kuten käytäntö oli PEFC:in ensimmäisen standardin aikana (SMSstandardi).
Kuolleet säästöpuut:
PEFC-standardityöryhmä on tekemässä kriteeriä, joka sallii lähes koko olemassa olevan kuolleen puuston
tuhoamisen tai polttopuuksi korjaamisen uudistuskypsistä talousmetsistä, koska kriteerin taso on asetettu
alhaiseksi.
Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan uudistuskypsissä metsissä on kuollutta puuta keskimäärin 15
m3/ha (VMI:n tarkoittama järeä kuollut puu: läpimitta ≥ 10 cm, pituus ≥ 1,3 m).
PEFC-kriteeriluonnoksessa esitetty 10 kpl 15 cm läpimittaisia kuolleita puita hehtaarilla olisi vain 1,1 m 3/ha
eli noin 7 % siitä, mitä VMI:n mukaan uudistuskypsissä metsissä tällä hetkellä on (15 m 3/ha), joten näin
muotoiltuna PEFC-kriteeriluonnos siis hyväksyisi 93 %:n kuolleen puun hakkuuhävikin kuolleen puun
tuhoutumisen ja korjuun kautta.
Jos säästettävien kuolleiden puiden vähimmäisläpimitta pidettäisiin nykyisessä 20 cm:ssä, 10 kpl/ha olisi
yhteistilavuudeltaan vain 2,7 m3/ha, mikä sekin olisi vain 18 % uudistuskypsissä metsissä tällä hetkellä
olevasta kuolleen puun määrästä – tälläkin säästämistasolla siis sallittaisiin 82 %:n hakkuuhävikki kuolleen
puun tuhoutumisen ja korjuun kautta.

PEFC-standardityö 2019-2020 | Standardiluonnoksen 2. julkinen kuuleminen
Erikseen toimitettu kommentti NRO 5
Säästettävien kuolleiden puiden vähimmäisläpimittaa ja vähimmäiskappalemäärää tulee kasvattaa
esitetyistä.
Standardityöryhmän kokouksen pöytäkirjaan kirjattiin seuraavaa:
”Toivottiin tiukennuksia säästöpuita koskeviin vaatimuksiin.
Suomen ympäristökeskus toimitti eläviä ja kuolleita säästöpuita koskevan esityksen huomioitavaksi kriteerin
jatkokäsittelyssä. Suomen ympäristökeskus esittää, että elävien ja kuolleiden puiden läpimitaksi asetetaan
20 cm. Esitys ja siihen liittyvät huomiot löytyvät kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteestä (liite 2).
Kuolleiden ja elävien säästöpuiden samaa läpimittarajaa pidettiin käytännön kannalta selkeänä
vaatimuksena.”
Nämä perustelut eivät johtaneet muutoksiin kriteeriluonnoksessa.
Edelliseen standardiin nähden PEFC:n säästöpuukriteerin luonnokseen saatiin jonkin verran lisää kaivattua
ekologista vaikuttavuutta kasvattamalla elävän säästöpuun minimiläpimittaa 10 cm:stä 15 cm:iin sekä
erottamalla elävä säästöpuu ja kuollut puu omiksi kokonaisuuksikseen kun aiemmin kuollut puu on voinut
korvata elävää säästöpuuta. Lisäksi kriteeriluonnokseen saatiin mukaan sekapuustoisuus ja tiheiköt (huom.
vain 10 neliömetrin minimi riittää, ja tiheikköjä pitää olla luontaisesti saatavilla). Standardityöryhmän
käsittelyssä tutkimukseen perustuvia esitettyjä parannuksia heikennettiin. Esimerkiksi lahopuun järeyden
pudottaminen aiemmasta 20 cm:stä 15 cm:ään on selvä heikennys. Valmisteluvaiheessa ehdittiin sopia
kuolleiden puiden lukumääräksi keskimäärin 20 kappaletta hehtaarilla. Nyt puhutaan ”keskimäärin 10”:stä ja
20 kappaletta tulee määritelmien yhteydessä äskettäin kaatuneista puista ja lahopuista. Elävien
säästöpuiden osalta 10 kappaletta noin 15 cm läpimittaista puuta voi olla käytännössä parannus aiempaan
(10 cm läpimittaraja). Tavoitteena tulisi olla mahdollisimman järeän säästöpuuston jättö hakkuissa.
Kymmenen kpl 15 cm läpimittaisia kuolleita puita vastaa vain noin 1,1 kuutiometriä Valtakunnan metsien
inventoinnin (VMI) tarkoittamaa kuollutta puuta. VMI:n mukaan uudistuskypsissä metsissä on kuollutta puuta
lähes 10 m3/ha Etelä-Suomessa ja yli 20 m3/ha Pohjois-Suomessa. Koko maassa uudistuskypsissä metsissä
on kuollutta puuta yli 15 m3/ha. PEFC:n kriteeriluonnoksen mukaan tästä siis vain alle kymmenesosa tulisi
säästää uudistushakkuissa. Kuollutta puuta voitaisiin helposti jättää uudistushakkuissa nykyistä PEFCin
kriteeriä enemmän. Näin voitaisiin kustannustehokkaasti parantaa monimuotoisuuden tilaa talousmetsissä.
Nykyinen kriteeriluonnos ei edelleenkään edistä riittävästi monimuotoisuuden turvaamista.
Kriteeriluonnoksessa esitetään, että Mikäli leimikkotasolla ei ole riittävästi kuollutta puuta, tehdään 2–5
tekopökkelöä hehtaaria kohden erityisesti lehtipuista. Tätä tulisi täsmentää siten, että tekopökkelöitä on
tehtävä jos minimivaatimusta 10 kuollutta yli 20 cm läpimittaista puuta ei saada täytettyä. Lisäksi katkaistun
latvuksen jättäminen pökkelön viereen maapuuksi tulisi olla vaatimuksissa mukana.
Kriteeriluonnoksessa esitetään, että säästöpuut suositellaan jätettäväksi kriteeriluonnoksissa 11 ja 17
määritellyille suojakaistoille, joille kuuluu standardiluonnoksen mukaan jättää kaikenkokoista puustoa ja joita
voidaan käsitellä poimintahakkuin. Tämä luonnoksessa ehdotettu suositus muuttaisi käytännössä aiemmin
pysyviksi tarkoitetut säästöpuut poimintahakkuiden piiriin kuuluvaksi suojakaistojen puustoksi, mikä
heikentäisi monimuotoisuuden turvaa entisestä vähentämällä vanhojen elävien puiden sekä järeän kuolleen
puun syntymistodennäköisyyttä talousmetsissä. Vertailun vuoksi todettakoon, että säästöpuita ei ole
aiemminkaan luettu kuuluvaksi kriteerin 10 tarkoittamien arvokkaiden luontokohteiden puustoon, vaikka
suositus on ollut keskittää säästöpuut näiden välittömään läheisyyteen. Säästöpuiden sisällyttäminen
kuuluvaksi myöskään kriteeriluonnosten 11 ja 17 tarkoittamien suojakaistojen poimintahakkuiden piirissä
olevaan puustoon voi olla heikennys monimuotoisuudelle, koska niiden merkitseminen ja valvonta on vaikea
todentaa.

Vesien suojelu, suojavyöhykkeet ja -kaistat sekä vesistövaikutukset
Kriteeri 17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja
luonnonhoidosta: suojakaistan leveydeksi tulisi yksiselitteisesti määrittää vähintään 10 metriä.
SYKEn edustajat tukevat ELY-keskuksen muutosesityksiä kriteerin 17 osalta, joihin myös SYKEn
vesikeskuksen tutkijoita on osallistunut. Lisäksi SYKEn edustajan mukaan suojakaistan leveydeksi tulisi
yksiselitteisesti määrittää yli 10 metriä. Tätä suojakaistan kaksinkertaistamista on jo käytetty Tapio Oyn
toteuttamassa PEFCin vaikutusarvioinnissa.
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Keto-Tokoi P. (2018). katsauksen mukaan ”Vesistöjen ja pienvesien rannoille jätettävä vähintään noin 30
metriä leveä puustoinen, mieluiten kokonaan käsittelemätön suojavyöhyke, on ekologisesti hyvin perusteltu
ratkaisu. Eroja leveyden tarpeessa aiheuttavat paikalliset luontoarvot ja olosuhteet, eivät niinkään erilaiset
vesistötyypit. Rajauksissa tulee huomioida sekä metsän suojavaikutukset vesistöön että rantametsän
luontoarvot. Myös suojeltavien korpien ympärillä noin 30 metrin suojavyöhykkeet ovat ekologisesti hyvin
perusteltuja.”
Keto-Tokoi P. (2018) jatkaa: ”Kiinteälevyisten suojavyöhykkeiden kohdalla yksi mahdollisuus olisi jakaa 30
metriä leveä vyöhyke 20 metriä leveään kokonaan suojeltuun vyöhykkeeseen ja 10 metriä leveään
hoitovyöhykkeeseen, jossa olisi sallittua poistaa kerrallaan enintään 30 % puuston pohjapinta-alasta. Tämä
vastaa normaalia harvennushakkuun voimakkuutta. Poimintahakkuut tulee mieluiten tehdä vasta
suojavyöhykkeen viereen kasvaneen metsän harvennushakkuiden yhteydessä, ei mielellään avohakkuun
yhteydessä. Hakkuita tehdessä suojavyöhykkeellä ei saa ajaa metsäkoneilla.”
Näitä tutkimustuloksia ja päätelmiä ei ole otettu PEFC:in valmistelussa huomioon.
Sosiaalinen kestävyys – kriteerit 31 ja 32
Standardityöryhmän työskentelyssä työhön osallistuneiden saamelaisjärjestöjen edustajien kommentit jäivät
usein vaille huomiota. Esimerkiksi puustoltaan vanhojen metsien kriteerin tiukennus voi vaikuttaa Ylä-Lapin
vanhojen metsien käsittelyyn haitallisesti. Kyseiset metsät ovat merkittäviä porojen laidunmetsiä ja
luppometsiä. Niillä on yleistä merkitystä saamelaiskulttuurille ja elinkeinoille.
Nyt PEFC:in muutosten perusteella on mahdollista käsitellä monimuotoisuudelle merkittäviä yli 200 vuotiaita
metsiä nykyistä laajemmin. Muutos vaikuttaa niin yksityisiin kuin valtion metsäomaisuuteen.
Valmistelu on pahasti ristiriidassa kriteerin 31: ”Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan” ja kriteerin 32:
”Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan saamelaisten
kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti” kanssa.
PEFC:in valmistelun yhteydessä standardityöryhmän työskentelyyn osallistuvat metsäsektorin toimijat oli
kutsuttu retkeilylle Ylä-Lappiin, mutta retkeilystä ei tiedotettu etukäteen muulle ryhmälle mukaan lukien
saamelaisten edustajat. Välinpitämättömyys PEFC:in omien kriteerien noudattamiseen tuli esimerkin kautta
valitettavalla tavalla esille.
Kriteeri 33: Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi: rahkasammalen korjuun ekologinen
kestävyys tulee varmistaa
Luonnontuotteisiin on luettu myös rahkasammalen korjuu ohjeen 2017: ”Sammalen keruun periaatteet”
mukaisesti. Rahkasammalen korjuu kohdentuu nykyisellään etenkin Valtioneuvoston periaatepäätöksen
mukaisille luonnontilaisuusluokan 3 soille. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti näitä soita ei tulisi
käyttää monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja heikentävään toimintaan.
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1.Vastaajan nimi
Teollisuusliitto/Biotaloustyöryhmä
2.Vastaajan organisaatio (ei pakollinen tieto)
Teollisuusliitto ry
3.Vastaajan sähköpostiosoite

4.Nimeni saa esittää saamiamme kommentteja koskevassa koosteessa
Kyllä.
5.Yleiskommentit PEFC-kriteeristön päivitysprosessin sisällöstä ja toteutuksesta
Kriteeri 11 käsittelee soita. Siinä määritellään standardin avulla asioita, joista ei
ole vielä tietämystä, osaamista tai näkemystä, saati lainsäädäntöä. Suot ovat PEFC
standardissa sitä paitsi epärelevantti aihepiiri, soita kun on lähinnä vain
Suomessa. Suot kannattaa ottaa paperista ja Kriteeristä 11 pois.
Uudistamiseen on osallistunut laaja joukko sidosryhmiä ja henkilöitä edustaen
eri sidosryhmiä, viranomaistahoja ja kansalaisryhmiä. Työryhmän laaja joukko
on varmistanut eri näkökulmien huomioimisen (muun muassa taloudellinen,
ekologinen ja sosiaalinen kestävyys), hyvä näin, koska metsäsertifiointi edistää
maailman tärkeimmän ekosysteemin, metsän, ja siitä elävien ihmisten
hyvinvointia. Osallistuminen lisää sitoutumista syntyneeseen standardiin.
6.Yleisiä kommentteja standardiluonnoksesta
Standardiluonnoksessa on lyhenteitä, kuten VMI. Niiden kaikkien merkitys ja
tarkoitus kannattaisi selittää standardin alussa olevassa lyhenneluettelossa.
Standardi liittyy useampiin lakeihin, jolloin lakiluettelo standardin alkuun olisi
paikallaan.
Standarditekstin ei kannata olla meta-teksti, jossa viitataan kirjoihin tai muihin
aineistoihin. Sillä ei lukijalla ole niitä saatavillaan. Kaikki tarpeellinen pitää
sanoa Standardi-tekstissä itsessään. Lait ovat eri asia, sillä ne ovat kaikkien
saatavilla Finlexissä.
Metsäsertifioinnin kannalta, standardista ei puutu mitään oleellista.
7.Kommentit kriteerien mitattavuudesta
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Kriteerien osalta on syytä ajatella ennen kaikkea työn suorittajia. Metsässä
tehtävissä ratkaisuissa tiettyyn metrimäärään sidotut rajat voivat olla
haasteellisia toteuttajan kannalta. Esimerkiksi suojakaistan leveys vesistöjen ja
pienvesien läheisyydessä (Kriteeri 17), on arvioitava hakkuukoneen hytistä
käsin, ellei sitä ole korjuunsuunnittelun toimesta merkitty tarkasti maastoon.
8.Kommentit kriteeristä 1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
Indikaattorit
Oikeuden tekemät ratkaisut ja viranomaispäätökset, joissa… …toiminnan on
todettu olleen… …lainsäädännön vastaista.
Oikeuden tekemät ratkaisut ja viranomaispäätökset, joissa… …toiminnan on
todettu olleen… …lainsäädännön mukaista. Tämäkin on tärkeä indikaattori.
Määritelmät
Esimerkit viranomaisten päätöksistä, liittyen kuhunkin lakiin, kannattaisi
sisällyttää. Ne auttavat lukijaa ymmärtämään, minkä tyyppisistä asioista on kyse.
9.Kommentit kriteeristä 2: Metsien puusto säilytetään hiilinieluna
Kriteeri/Indikaattorit/Määritelmät
VMI kannattaa selittää lyhenneluettelossa.
11.Kommentit kriteeristä 4: Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja
metsävaratiedon hyödyntämiseen
Määritelmät
Kymmenen vuoden välein vaatii tarkemman ilmaisun.
Esimerkiksi: Tietojen ajantasaisuus tarkistetaan ennen kuin edellisestä
tarkistuksesta on kulunut kymmenen vuotta.
12.Kommentit kriteeristä 5: Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan
Määritelmät
Määritelmää numero 13 kannattaa laajentaa kuulumaan seuraavasti.
Metsänhoitotöihin luetaan kuuluviksi seuraavat työlajit: maanmuokkaus, kylvö,
istutus, taimikon varhaisperkaus, taimikonharvennus ja harvennushakkuun
ennakkoraivaus.
15.Kommentit kriteeristä 8: Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon
Kriteeri
Metsänomistajan metsissä on tehty vähintään 70 prosenttia 5-vuotiskauden
taimikonhoitotarpeesta.
Määritelmät
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Taimikonhoitoon kuuluvat seuraavat työlajit: taimikon
taimikonharvennus sekä nuoren metsän kunnostus.

varhaisperkaus,

18.Kommentit kriteeristä 11: Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita
ylläpidetään
Kriteeri
Luonnontilaisten suojeltujen soiden säilyminen turvataan.
Indikaattorit
Vesitaloudeltaan luonnontilaisia ja luonnontilankaltaisia soita ei uudisojiteta.
Indikaattorit
Energiapuuviljelmiä varten ei oteta käyttöön luonnontilaisia soita.
Indikaattorit
Kunnostusojituksia tehdään vain sellaisilla alueilla, joilla ojitus on lisännyt
selvästi puuston kasvua. Puuntuotannollisesti vähätuottoiset ojitetut suot
jätetään ennallistumaan.
Indikaattorit
Toimijoilla on käytössään suometsien hoitoon soveltuva ohjeistus
tarkoituksenmukaisista maanmuokkaus-, ojitus- ja hakkuumenetelmistä.
Ohjeistus perustuu ajantasaiseen tietoon. ja sen laadinnassa on otettu huomioon
soiden käsittelyn ilmastovaikutukset.
24.Kommentit kriteeristä 17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa
huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta
Suojakaistan leveys on keskimäärin vähintään noin 10 metriä, mutta kaikkialla
vähintään 5 metriä.
28.Kommentit kriteeristä 21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
Indikaattorit
Työn- ja urakanantajalla on näyttöä… (Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön
turvallisuudesta 749/2001 6§).
29.Kommentit kriteeristä 22: Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon
edellytyksistä
Indikaattorit
Työn toteuttajalle/työntekijälle on annettu tiedoksi… (Valtioneuvoston asetus
puunkorjuutyön turvallisuudesta 749/2001 6§).
40.Kommentit uudesta kriteeristä: Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi
Määritelmät

PEFC-standardityö 2019-2020 | Standardiluonnoksen 2. julkinen kuuleminen
Erikseen toimitettu kommentti NRO 6

Määritelmät pitäisi kertoa tässä paperissa. Viittaus kirjoihin, joita ei ole julkisesti
maksutta saatavilla, kannattaa poistaa.
41.Kommentit uudesta kriteeristä: Maankäytön muutosta koskeva kriteeri
Luonnontilaisia turvemaita ei metsitetä eikä niille perusteta puuviljelmiä.
Edellä mainittu virke pois.
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PEFC-standardityöryhmä
Hannes Pasanen, työryhmän sihteeri

Lausunto koskien PEFC-standardia (2. kuulemiskierros)
Tämä lausunto sisältää SLC:n keskusliiton sekä SLC:hen kuuluvien metsänhoitoyhdistysten ja
tuottajaliittojen näkemyksiä päivitettävänä olevasta PEFC-standardista.
Yleiset kommentit
Ruotsinkielisiltä maanaomistajilta kantautuu pettymys siihen, ettei standardin muutoksia ole
käännetty ruotsiksi, mikä on vaikeuttanut heidän kommentoimistaan merkittävästi.
Ehdotuksena on, että standardin päivittämisprosessia muutettaisiin siten, että vähintään
standardia koskevat merkittävimmät muutosehdotukset käännettäisiin aina
kuulemiskierroksia varten myös ruotsiksi. Myös lopullisen version ruotsinkielisen version
tulisi olla saatavilla samoihin aikoihin kun suomenkielinenkin versio julkaistaan.
Kriteeri 14
Maanomistajilta on kantautunut huoli kriteeriin 14 liittyvästä riistan huomioinnin vaateista.
Jo tällä hetkellä riista aiheuttaa merkittäviä vahinkoja, minkä vuoksi riistakantojen pitämistä
kohtuullisella tasolla tulisi ylläpitää. On hyvä, ettei tämänhetkisessä ehdotuksessa ole
hehtaarikohtaisia vaatimuksia; riistatiheikköjen määrää tulee voida tarkastella suurempina
kokonaisuuksina.
Kriteeri 17
Suojavyöhykkeiden vaatimukset ovat tiukentumassa päivitetyssä PEFC-standardissa.
Vaatimuksia ei tule ainakaan tiukentaa uudessa versiossa esitetyistä ehdotuksista. On
tärkeää, että arvokkaiden ainespuiden poimintahakkuita voidaan suorittaa rantakaistaleilla
jatkossa.
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Kriteeri 34
Kriteerissä 34 todetaan todetaan, että ”Metsiä saa raivata muuhun maankäyttöön enintään
5 % sertifikaatin kattamasta metsäalasta sertifikaatin voimassaoloaikana.”
5 %:n vaatimus on tiukka ja saattaa muodostua haasteelliseksi monilla alueilla (ml.
Ahvenanmaa). Kriteerissä tällä hetkellä olevat tarkennukset tulisi muotoilla tavalla, joka
mahdollistaa jouston maankäytön muutosten osalta.
Kommentteja Ahvenanmaan näkökulmasta
Monen kriteerin kohdalla viitataan voimassa olevaan lainsäädäntöön (esim. Kriteeri 10).
Tästä saattaa seurata tulkinnallisia haasteita Ahvenanmaalla, jossa osa manner-Suomen
laeista ei päde. Tällaiset seikat tulee ottaa uudessa standardissa huomioon. Onkin tärkeää,
että esimerkiksi standardin ensimmäisessä kriteerissä on nostettu esille Ahvenanmaan oman
lainsäädännön soveltaminen sekä maininta siitä, ettei kriteeri 13 koske Ahvenanmaata.
Johdantoon voitaisiin tehdä lyhyt kappale Ahvenanmaan erityisolosuhteista lainsäädännön,
metsäpolitiikan ja viranomaistoimijoiden suhteen.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

