TIIVISTELMÄ LAPIN ALUEEN METSÄSERTIFIOINNIN
MÄÄRÄAIKAISARVIOINNIN RAPORTISTA VUODELTA 2015
1. YLEISTÄ
Arviointistandardit:

PEFC FI 1001:2009, PEFC FI 1002:2009

Arvioinnin laajuus:

Metsien hoito ja käyttö Suomen metsäkeskuksen
Lapin alueyksikön toimialueella.

Organisaatiokäynnit:
Mhy Pelkosenniemi-Savukoski (Savukoski)
Keitele Forest (Kemijärvi)
A&L Harju Oy
Veljekset Saariniemi Oy
L&T Biowatti Oy (Keminmaa)
Mhy Länsi-Pohja (Tornio)
Kemijärven yhteismetsä
Sidosryhmät:
Lapin ELY-keskus
Maastokäynnit:
Alueet:
Kemijärvi, Savukoski, Pelkosenniemi, Rovaniemi,
Tervola, Tornio, Keminmaa
Kohteet (22 kpl):
19 hakkuukohdetta, 7 käynnissä olevaa
konehakkuutyömaata, 1 käynnissä olevaa
metsurityömaata, 1 kunnostusojituskohde, 1 metsätien
perusparannushanke, elinympäristöjä 5 kpl,
rantametsiä 5 kpl, 1 Metsäkeskuksen luonnonhoidon
laadun tarkastuskohde
Muut tiedonkeruuaineistot:
Lapin alueen sisäinen tiedonkeruutulos ja
metsäkeskuksen tekemien tarkastusten tulokset
(2014-2015).
Arvioinnin ajankohta:

5.-8.10. ja 16.10.2015
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2. ALUEELLISEEN RYHMÄSERTIFIOINTIIN OSALLISTUVAT TAHOT
Sertifikaatin haltija:
Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry.
Metsänomistajat:
Metsänomistajat yhdistystensä kautta, itsenäisesti
sertifiointiryhmään liittyneet yksityismetsänomistajat.
Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry ylläpitää
ajantasaista rekisteriä sertifiointiin sitoutuneista
metsänomistajista ja metsänhoitoyhdistyksistä.
Yritykset ja muut yhteisöt:
Yritysten ja muiden toimijoiden ilmoittautumisen
PEFC-ryhmäsertifiointiin voi tarkistaa PEFC-Suomen
sivulta internetosoitteesta
http://www.pefc.fi/pages/fi/metsien-sertifiointi/pefcyrittaejaerekisteri.php.
3. ARVIOINNIN PERUSTA
Sertifiointiyrityksen ohjedokumentti:
Metsäsertifiointimenettely Suomen metsäkeskuksen
alueyksikön toimialueella (ISO/IEC 17021:2011).
Tiedonkeruu:
Lapin alueen sisäisen tiedonkeruun yhteenveto 2015.
Yhteenveto Metsäkeskuksen tekemistä tarkastuksista
maastokaudelta 2014-2015.
Sertifiointiyrityksen organisaatio- ja maastokäynnit
5.-8.10. ja 16.10.2015.

Arviointi on sisäisen tiedonkeruun kautta kattanut
kaikki sertifiointiin sitoutuneet toimijat. Organisaatioja maastokäyntejä on kohdistettu keskeisiin
toimijaryhmiin ja maastokohteisiin, joissa
standardien vaatimusten toteutumista voidaan
mahdollisimman kattavasti arvioida. Arviointia ovat
täydentäneet sidosryhmiltä pyydetyt lausunnot ja
haastattelut.
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4. ARVIOINNIN SUORITUS
Johdanto:
Määräaikaisarvioinnin tarkoituksena oli todeta
täyttääkö metsien hoito ja käyttö sovellettavissa
PEFC- standardeissa esitetyt vaatimukset Lapin
alueella. Hakijaorganisaation ja muiden
metsätalouden toimijoiden menettelytapoihin ja
toiminnan tuloksiin on perehdytty siinä laajuudessa,
että niiden yhdenmukaisuus standardien vaatimuksiin
on voitu todeta. Raportin tiivistelmässä keskitytään
havaittuihin poikkeamiin standardien vaatimuksista.
Poikkeamien luokitus:
Poikkeamat luokitellaan seuraavasti:
Luokka 1
Standardin kokonainen vaatimuselementti puuttuu tai
sen soveltaminen on merkittävästi puutteellinen.
Systemaattinen ja laaja-alainen poikkeaminen
vaatimustenmukaisuudesta.
Luokka 2
Osa standardin yksittäisestä vaatimuselementistä
puuttuu tai ei toimi käytännössä. Yksittäishavainnot,
jotka poikkeavat vaatimustenmukaisuudesta.
Kommentti
Päätöksentekoon vaikuttanut tekijä, jonka ei katsottu
suoraan vaikuttaneen alentavasti vaatimustenmukaisuuteen. Havainto, jolla voi olla myöhemmässä
vaiheessa vaikutus vaatimustenmukaisuuden
ylläpitämiseen.
Arvioinnin tulokset:
Vakavia poikkeamia 0 kpl.
Lieviä poikkeamia 5 kpl:
1. PEFC 1002, kriteeri 7: Sisäisen tiedonkeruun
perusteella kiireellisestä taimikonhoitotarpeesta on
toteutettu alle 60 %.
2. PEFC 1002, kriteeri 17: Sisäisessä tiedonkeruussa
oli havaittu kohde, jossa oli jätetty vesistön varteen
puutteellinen suojakaista.
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3. PEFC 1002, kriteeri 22: Puutteita työterveyshuollon
järjestämisessä ja toimivuudessa sekä metsureiden
ensiaputaitojen varmistamisessa.
4. PEFC 1002, kriteeri 23: Puutteita verojen sekä
eläkemaksujen tarkastamisessa sekä
urakoitsijoiden tiedottamisessa tuotantokatkoksista
riittävän ajoissa ennakkoon.
5. PEFC 1001, standardin kohta 5.3.7: Auditoinnissa
havaittiin toimijoita, jotka eivät ole ilmoittautuneet
mukaan sertifiointiin.
Korjaavat toimenpiteet:
Sertifiointitoimikunta on laatinut korjaavien
toimenpiteiden suunnitelman, jossa määritellään
yleisesti ja yrityskohtaisesti tarvittavat toimenpiteet.
Sertifiointiyritys on hyväksynyt suunnitelman
1.3.2016.
Yhteenveto korjaavista toimenpiteistä 2015
Toimijat tiedottavat asiakkailleen oikea-aikaisen
taimikonhoidon tärkeydestä. Metsänhoitoyhdistykset
järjestävät yhteistyökumppanien kanssa alueellisia
taimikonhoitokilpailuja.
Vesistöjen ympärille on jätettävä maastosta riippuen
5–10 metrin levyiset suojakaistat. Toimijat kertaavat
maanmuokkauksen ohjeet muokkauksia
suunnittelevien toimihenkilöiden kanssa.
Metsäkeskuksen Julkiset palvelut järjesti toimijoille
kattavan vesistöjen suojelukoulutuksen vuonna 2014.
Toimijat muistuttavat yrittäjiä työnantajan
velvollisuudesta työterveyshuollon järjestämiseen.
Toimijat varmistavat asianmukaisten turvavarusteiden
käyttämisen.
Muistutetaan, että verovelka- ja eläkemaksujen
tarkistaminen urakoitsijoilta on hoidettava vähintään
kerran vuodessa. Puuttuneet kirjalliset työsopimukset
on tehty.
Toimikunta muistuttaa, että urakanantajan on
varmistettava urakoitsijan PEFC-sertifiointiin
sitoutuminen ennen työn aloittamista sekä aina
sopimuskauden vaihtuessa.
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Sertifikaatin voimassaolo:
Sertifikaatti numero 113370-2012-AE-FIN-FINAS on
myönnetty Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:lle
Suomen metsäkeskuksen Pohjois-Pohjanmaan, Lapin
ja Kainuun alueyksiköiden toimialueita koskien
11.2.2015.
Sertifikaatti on voimassa 28.2.2018 asti edellyttäen,
että alueen metsien hoito ja käyttö täyttää jatkuvasti
edellä mainittujen standardien vaatimukset.
5. ARVIOIJAT
Pääarvioija: Martti Kuusinen
Arvioijat: Rolf Arnkil

6. SERTIFIOINTIYRITYKSEN VAKUUTUS
Varmennan DNV GL Business Assurance Finland Oy
Ab:n puolesta tämän tiivistelmäraportin
oikeellisuuden.
DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab
2016-04-14
Martti Kuusinen

Liite:

Kopio voimassa olevasta metsäsertifikaatista

