PEFC FI - kriteeristöstandardin vaatimusmuutosten vaikutusten arviointi

29.9.2021

Tapio Palvelut Oy (jäljempänä Tapio) vastaa palvelun toteuttajana ja raportin laatijana siitä, että raportti on laadittu ammattitaitoisesti, huolellisesti ja alalla vallitsevaa hyvää ammattikäytäntöä noudattaen. Raportti vastaa tilannetta sen antamishetkellä, eikä Tapio siten ole vastuussa myöhemmin esim. olosuhteiden muuttumisesta johtuneista seikoista. Toimeksiannon suorittamista varten Tapio on saanut toimeksiantajalta tai kolmansilta aineistoa, joiden oikeellisuuteen ja todenmukaisuuteen Tapio on luottanut ilman eri tutkimusta tai todentamista, ellei kyse ole aineistosta, jonka oikeellisuuden tai
todenmukaisuuden selvittäminen on nimenomaisesti kuulunut toimeksiantoon.
Tapio ei vastaa missään tapauksessa raportin välillisistä eikä epäsuorista vahingoista. Tapion vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa sille toimeksiannosta maksettuun määrään, ellei Tapion osoiteta menetelleen tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. Kolmannella taholla on oikeus luottaa raporttiin vain siinä tarkoituksessa, mihin raportti on nimenomaisesti pyydetty. Tapion vastuu kolmatta tahoa kohtaan ei voi olla suurempi, kuin mitä se on raportin pyytänyttä tahoa kohtaan.

Hilska-Aaltonen Marja, Horne Paula, Hämäläinen Mikko, Joensuu Samuli, Koistinen Arto, Saaristo Lauri, Törmänen Tiina ja Valonen Matti. 2021. PEFC FI -kriteeristöstandardin vaatimusmuutosten vaikutusten arviointi. Tapion julkaisu.

© Tapio Palvelut Oy
ISBN 978-952-7435-02-1

Työn tilaaja:
PEFC-Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry

Tiivistelmä
PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset tarkistetaan viiden vuoden välein. Tässä selvityksessä arvioidaan
voimassa olevan metsänhoidon standardin PEFC FI 1002:2014 ja PEFC-standardityöryhmän 19.1.2021
kokouksessa hyväksymän uuden standardiluonnoksen erojen vaikutuksia metsiin ja metsätalouteen sekä
jossain määrin koko yhteiskuntaan. Työ toteutettiin PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry:n toimeksiantona Tapion ja Pellervon taloustutkimus PTT:n yhteistyönä.
Tukiryhmänä selvityksen teossa toimi PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry:n standardityöryhmän
työvaliokunta, jolta työn toteuttajat saivat tarkennuksia standardiluonnoksen tulkintoihin. Tukiryhmältä
pyydettiin tämän vuoksi kommentteja selvityksen teksteihin.
Kriteerejä 11 ja 17 (soiden ja vesistöjen suojakaistat), joilla on vaikutuksia metsätalouteen käytettävissä
olevaan pinta-alaan ja hyödynnettävän puuston määrään, tarkasteltiin Tapion paikkatietoanalyysin
avulla. Analyysin tuottaman aineiston pohjalta on tehty laskelmat ko. kriteerimuutosten vaikutuksista
hakkuumääriin ja -tuloihin. Kriteerin 14 (säästöpuut) muutosten vaikutusten arviointi pohjautuu luontolaadunarviointien pohjalta saatuihin tietoihin säästöpuuston nykyisestä määrästä ja laadusta. Arviot
muiden kriteerimuutosten vaikutuksista ovat asiantuntija-arvioita, jotka pohjautuvat eri alojen tutkimuksiin. Lisäksi aineistona ovat haastattelut, joissa on käsitelty sosiaalisia vaikutuksia, yhteiskuntavastuuta sekä yritystaloutta.
Soiden sekä vesistöjen ja lähteiden suojakaistojen leveyden kasvu vähentää myytävissä olevan puun
määrää. Suojakaistojen, joilla hakkuuta on rajoitettu, pinta-ala kasvaa n. 395 000 ha. Vuotuisen hakkuumäärän arvioidaan vähenevän tämän vuoksi valtakunnan tasolla n. 143 000 m³. Säästöpuiden määrän ja
läpimitan kasvu vähentää hakkuumäärää n. 425 000 m³ vuodessa. Yhteensä em. muutokset vähentävät
hakattavissa olevan puuston vuotuista määrää n. 570 000 m³, joka on alle prosentti vuosittain toteutuneista hakkuumääristä.
Valtakunnan tasolla em. kriteerimuutokset pienentävät metsänomistajien saamia vuotuisia hakkuutuloja
tämän arvion mukaan n. 20,5 milj. eurolla. Vähenemä on noin 0,9 % kantorahatuloista, jotka ovat olleet
keskimäärin n. 2 200 milj. euroa vuodessa kaudella 2015–20.
Luonnon monimuotoisuutta tukevat kriteerimuutokset tukevat myös metsien terveyttä. Lisäksi kriteeriä
6 on muutettu siten, että juurikäävän leviämisen estämistä edellytetään puunkorjuussa myös muilla kuin
riskikohteilla. Millään muutoksella ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia metsien terveyteen.
Monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden näkökulmasta merkittävät muutokset liittyvät säästöpuiden määrään, kuolleen puuston säästämisvelvoitteisin, metsätuhokohteiden puuston säästämiseen,
tekopökkelöiden tuottamiseen sekä tiheikköjen ja sekapuustoisuuden säilyttämiseen. Nämä ovat kaikki
yleisesti tunnettuja, tutkimustietoon perustuvia keinoja metsien monimuotoisuuden edistämisessä.
Standardiin tehdyt muutokset edistävät rakennepiirteiden ylläpitämistä. Vaikuttavuuden osalta muutosten joukosta erottuu kriteerin 14 muutos, jonka seurauksena hakkuualueille tulee jättää sekä eläviä
säästöpuita että kuollutta puustoa.
Luontokohteisiin liittyvä merkittävin kriteerimuutos koskee korpiluontotyyppejä, joiden turvaamista
edistetään sekä luontokohteita koskevan kriteerin 10 että suoluontoa koskevan kriteerin 11 kautta.
Avosoiden ja vesistönrantojen vaihettumisvyöhykkeitä koskevat uudet vaatimukset kohdentavat jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä sellaisille kohteille, joilla menetelmästä saavutetaan puuntuotannon rinnalla myös monimuotoisuuden, vesiensuojelun, maiseman ja virkistyskäytön hyötyjä monipuolisesti.
Arvioinnin mukaan kriteerimuutoksilla on melko vähäiset vaikutukset työllisyyteen, harmaan talouden
torjuntaan, virkistyskäyttöön ja alkuperäiskansojen toimintaedellytyksiin. Työllisyyteen standardin
© Tapio - PEFC FI - kriteeristöstandardin vaatimusmuutosten vaikutusten arviointi

1 (72)

kriteereihin 11 ja 17 tehdyillä metsien käyttöön vaikuttavilla muutoksilla on valtakunnan tasolla pieni
kielteinen vaikutus, vaikkakin suunnittelutyön määrä lisääntyy jonkin verran. Kriteeriin 24 tehdyt muutokset edistävät harmaan talouden torjuntaa. Niiden myötä voidaan jo tarjousvaiheessa karsia tarjouskilpailusta palveluntarjoajat, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan sekä tehdä nykyistä harvemmin sopimuksia yrityssaneerauksessa olevien tai sitä hakevien tarjoajien kanssa, jotka ovat todennäköisesti jo aiemmassa liiketoiminnassaan laiminlyöneet laillisia velvollisuuksiaan ja saaneet siitä kilpailuetua. Mitä tulee
virkistyskäyttöön, niin kriteereihin 11 ja 17 tehtyjen muutosten myötä on mahdollista, että talousmetsien potentiaali tarjota virkistyshyötyjä kasvaa. Kuitenkin toteutuessaan hyödyt keskittynevät kaupunkien ja taajamien läheisyydessä sijaitseviin talousmetsiin. Saamelaisten toimintaedellytyksiä koskeviin
kriteereihin 31 ja 32 tehdyillä muutoksilla ei ole juurikaan vaikutusta.

Tässä dokumentissa kriteerien numerointina käytetään voimassa olevan PEFC FI 1002:2014 -standardin
mukaista numerointia. Luonnokseen sisältyville kahdelle uudelle on annettu numerot 33 ja 34.
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1

Johdanto

1.1 Tausta ja tavoite
PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset tarkistetaan viiden vuoden välein. Tässä selvityksessä arvioidaan
voimassa olevan metsänhoidon standardin PEFC FI 1002:2014 ja PEFC-standardityöryhmän uuden standardiluonnoksen (19.1.2021) erojen vaikutuksia metsiin ja metsätalouteen.
Selvitys antaa kokonaiskuvan standardin muutoksien vaikutuksista metsävaroihin, ympäristöön, sosiaalisen ja yhteiskuntavastuun kysymyksiin sekä talouteen. Selvitys sisältää kokonaisarvion muutosten yhteisvaikutuksista sekä yhteenvedon kokonaiskestävyyden näkökulmasta.
Työ toteutettiin PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry:n toimeksiantona Tapion ja Pellervon taloustutkimus PTT:n yhteistyönä.
Tukiryhmänä selvityksen teossa toimi PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry:n standardityöryhmän
työvaliokunta, jolta työn toteuttajat saivat tarkennuksia standardiluonnoksen tulkintoihin. Tukiryhmältä
pyydettiin tämän vuoksi kommentteja selvityksen teksteihin. Tämän tarkoituksena oli karsia mahdollisia
toteuttajien tekemiä virhetulkintoja standardiluonnoksen käytännön vaatimuksista.

1.2 Arvioinnin toteutus ja aineistot
Tässä dokumentissa kriteerien numerointina käytetään voimassa olevan PEFC FI 1002:2014 -standardin
mukaista numerointia. Luonnokseen sisältyville kahdelle uudelle on annettu numerot 33 ja 34.

1.2.1 Paikkatietoanalyysi
Paikkatietoanalyysissä tarkasteltiin voimassa olevan standardin ja PEFC-standardityöryhmän hyväksymän standardiluonnoksen vaikutuksia metsänkäyttöön.
Paikkatietoanalyysissä tarkasteltiin kahta kriteeriä, joilla on selkeitä vaikutuksia metsätalouteen käytettävissä olevaan pinta-alaan tai hyödynnettävän puuston määrään. Analyysissa määriteltiin kriteerien
mukaisia suojakaistoja vesistö- ja suokohteille. Kaistojen pinta-ala ja niiden puuston tilavuus laskettiin.
Pinta-alat laskettiin kunta- ja maakuntakohtaisesti. Kaikille kohteille muodostettiin sekä 5 metrin että 10
metrin suojakaista.
Kriteerin 11 (Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään) suokohteista valittiin
tarkasteltaviksi kaikki maastotietokannan avosuoalueet ja muista soista ne, jotka ovat tietokannan tietojen mukaan luonnontilaisia. Analyysissä ”avosuo” ei rajaudu maastotietokannan puuton suo -merkinnän
mukaan vaan mukana on myös ”metsäinen suo” -merkinnällä varustettuja luonnontilaisia soita. Metsätaloudellisessa mielessä suuri osa maastotietokannan metsäisistä soista on vähäpuustoisia avosoita.
Kriteerin 17 (Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta) vesistöjen suojakaistat muodostettiin maastotietokannan aluemaisille vesistöille sekä viivamaisille vesistöille. Analyysissä hyödynnettiin SYKE:n uomatietojärjestelmän ns. Ranta10 ja lohipuro aineistoja sekä maastotietokannan pistemuotoista kohdetietoa lähteiden esiintymisestä.
Maastotietokannasta ei voida suoraan tunnistaa metsäalueita, joten kaikkien edellä mainittujen suojakaistojen joukosta poimittiin vain ne kohteet, jotka sijoittuvat metsäalueeksi luokitellulla alueella. Tämä
toteutettiin päällekkäisanalyysilla, jossa suojakaistojen tuli osua VMI metsäalueeksi luokitellulle alueelle.
Täksi metsäalueeksi luokitellaan Luonnonvarakeskuksen tuottama VMI-aineisto (maaluokka), josta
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avokalliot (luokka=3) on jätetty pois. VMI-aineisto on maastotietokantaa epätarkempaa (resoluutio 16
m), joten tarkkuusvirheiden poistamiseksi VMI-metsäalueille tehtiin 25 metrin puskurivyöhyke, jonka
sisällä suojakaistojen tuli sijoittua. Näin ollen tarkastelusta saatiin poistettua mm. pienet luodot ja kallioalueiksi luokitellut metsättömät joutomaat.
Lisäksi asuin-, liike- ja lomarakennusten ympäriltä poistettiin suojakaistat halkaisijaltaan 40 metrin vyöhykkeeltä rakennusten reunaviivasta, joten näin saatiin piha-alueet jätettyä analyysin ulkopuolelle. Analyysistä poistettiin myös maastotietokannan mukaiset aluekohteet kuten maatalousmaa, hautausmaa,
kaatopaikka, kansallispuisto, lentokenttäalue, luonnonpuisto, luonnonsuojelualue, niitty, puisto, taajaan rakennettu alue ja urheilualueet.
Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -aineiston puuston tilavuustiedoista valittiin vain ne kohteet, joiden puuston tilavuus on vähintään 100 m³/ha, jolloin jokaiselle pikselin (16x16 m) alueelle saatiin laskettua kohdekohtainen puuston määrä. Valittu 100 m³/ha merkitsee, että puuston tilavuus on vähintään
2,56 m³ sillä n. 2,5 aarin alueella, jota yksi VMI-pikseli kuvaa. Tämä arvo valittiin taloudellisesti merkittävän metsäisyyden kynnysarvoksi.
Analyysi kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Analyysi ei kata luonnonsuojelu- ja kansallispuistoalueita.
Analyysi toteutettiin QGIS- ja FME-paikkatietoympäristöjen avulla. QGIS –ohjelmistolla käytiin sekä lähtöaineistoja että saatuja lopputuloksialäpi visuaalisesti. Varsinainen laskenta tehtiin FME-prosesseja
hyödyntäen.

Kuva 1. Esimerkki vesistöjen suojavyöhykkeiden (punaiset pisteet) ja suoalueiden suojavyöhykkeiden (vihreät pisteet) paikkatietoanalyysistä.

1.2.2 Talouslaskelmat
Soiden ja vesistöjen suojakaistat
Suojakaistojen nykyiset puumäärät selvitettiin paikkatietoanalyysillä. Kriteerimuutoksista aiheutuva hakkuumahdollisuuksien alenema arvioitiin suojavyöhykkeen levenemisen ja siihen liittyvän käsittelytavan
muutoksen perusteella seuraavasti:
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1. Kullekin kolmesta PEFC-ryhmäsertifiointialueesta (kartta liitteessä 5) on määritelty paikkatietoanalyysin puustotietojen perusteella vuotuinen hakkuukertymä koko suojakaistalla sekä suojakaistan lisäosalla. Lisäosalla tarkoitetaan aluetta, joka ei ole aiemmin kuulunut suojakaistaan.
Oletuksena on että, puusto vastaa rakenteeltaan (ikä, puulaji) kunkin alueen keskimääräistä
puustoa. Suoja-kaistan lisäosan hakkuukertymä on suhteutettu sillä olevan puuston määrään
(m³/ha/v).
2. Hakkuutulojen (bruttokantorahatulot) vähenemän laskennassa käytettiin vuosien 2015–2020
keskimääräistä, eri puutavaralajien korjuumäärillä painotettua tukki- ja kuitupuun hintaa kullakin alueella1. Tukkipuun hinta sisältää mänty- kuusi- ja lehtitukin ja kuitupuun hinta vastaavasti
mänty-, kuusi- ja lehtikuidun.
Säästöpuut
Uudistushakkuiden säästöpuuston rakenteen ja arvon määrittelyssä on hyödynnetty tietoja, jotka on
saatu hakkuiden luontolaadun arvioinnissa2. Oletuksena laskennassa oli, että läpimitan kasvu vaikuttaa
ensisijaisesti pienimpiin läpimittaluokkiin, joissa puiden rinnankorkeusläpimitta on alle 20 cm.
Luonnonlaadun arvioinnin sekä valtakunnan metsien inventoinnin tulosten perusteella säästöpuuston
tilavuus on ollut viime vuosina keskimäärin n. 3 m³/ha ja elävien puiden lukumäärä 12 kpl/ha. Pääosa
(keskimäärin n. 45 % tilavuudesta) elävästä säästöpuustosta on ollut yli 20 cm läpimittaisia havupuita.
Pieniläpimittainen 10‒20 cm havupuusto ja koivut sekä järeät, yli 20 cm läpimittaiset koivut ovat muodostaneet yhteensä noin kolmanneksen elävän säästöpuuston tilavuudesta. Monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat säästöpuuluokat eli järeät, yli 20 cm haavat, raidat ja jalot lehtipuut sekä 10‒20 cm
läpimittaiset haavat, raidat ja jalot lehtipuut ovat muodostaneet yhteensä noin viidenneksen säästöpuuston tilavuudesta.
Edellä kuvatun tiedon perusteella muodostettiin ”keskimääräinen elävä säästöpuusto”, jonka perusteella tehtiin arvio säästöpuuston sisältämien eri puutavaralajien osuuksista alueittain. Taloudellinen
arvio perustuu oletukseen, että elävien säästöpuiden määrä kasvaa kriteerimuutoksen myötä 5 kpl/ha.
Lisäksi arvioitiin, kuinka säästöpuiden rinnankorkeusläpimitan kasvu 5 senttimetrillä vaikuttaa säästöpuuston puumäärään ja hakkuutuloihin. Laskelmissa käytettiin Metsälehden valtakunnallisen hintaseurannan raakapuun kantohintoja kaudelta 2020–20213. Seuranta perustuu Metsäteollisuus ry:n viikoittaiseen hintatilastoon. Kuollutta säästöpuustoa ei tarkasteltu, koska sen taloudellinen arvo oletettiin vähäiseksi.
1.2.3 Asiantuntija-arviot
Työhön osallistuneet asiantuntijat vertasivat voimassa olevan standardin ja PEFC-standardityöryhmän
hyväksymän luonnoksen kriteeristöjä toisiinsa. Raportin tekijät arvioivat oman asiantuntemuksensa perusteella, mitkä ovat merkittäviä muutoksia standardissa ja mitkä niiden vaikutukset ovat. Kriteerimuutosten vaikutusten arvioinnissa tukeuduttiin tutkimustietoon ja tilastoihin.

1

Luonnonvarakeskus, tilastot: https://stat.luke.fi/metsa
Luontolaadun arviointi, Suomen metsäkeskus: https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/luontotietoaineistot/luonnonhoito
Luonnonvarakeskus, tilastot: https://stat.luke.fi/metsa
3
Metsälehti: https://www.metsalehti.fi/puunhinta/puunhinta/
2
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2

Vaikutukset metsävaroihin

2.1 Olennaiset kriteerimuutokset
Metsävaratarkastelussa tarkasteltiin kriteerimuutosten vaikutuksia metsätalouden käytettävissä olevaan
pinta-alaan, hyödynnettävissä olevan puuston määrään ja puuston käsittelyyn. Metsätaloudessa käytettävissä oleviin metsävaroihin vaikuttavat olennaisesti kriteerien 11 (suoalueiden vaihettumisvyöhykkeet)
ja 17 (vesistöt ja pienvedet) suojakaistojen leveyden kasvu aiemmasta ja jatkuvapeitteinen metsänkäsittely suojavyöhykkeillä sekä kriteerin 14 hakkuualoille jätettävän säästöpuuston määrän kasvu.
Muutokset vähentävät jossain määrin puuntuotantoa nykyiseen verrattuna. Metsien terveyttä ja monimuotoisuutta tukevat toimet varmistavat kuitenkin pitkällä aikavälillä myös puuntuotantoa. Näitä toimia
ovat erityisesti sekapuustoisuuden lisääminen, säästöpuiden ja kuolleen puun määrän lisääminen sekä
metsien ominaispiirteiden säilyttäminen4 5. Muilla kriteerimuutoksilla ei ole olennaisia vaikutuksia metsävaroihin ja niiden kehitykseen.
Taulukko 1. Arvio PEFC FI -standardin vaatimusmuutosten vaikutuksista metsävaroihin (harmaa: ei muutoksia; valkoinen: ei
vaikutusta; vihreä: myönteinen vaikutus; punainen: kielteinen vaikutus).
Kriteerit
1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
2: Metsien puusto säilytetään hiilinieluna
3: Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat
4: Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja metsävaratiedon
5: Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan
6: Puuston terveydestä huolehditaan

• riistavahinkojen ehkäiseminen näkyviin kriteerinä
7: Energiapuuta korjataan kestävästi
8: Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon
9: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään

• mukaan myös luonnontilaisen kaltaiset, puustoltaan mahdollisesti käsitellyt

Muutosten arvioitu vaikutus metsävaroihin
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
vähäinen myönteinen vaikutus (turvaa metsien terveyttä ja puuntuotantoa)
ei vaikutusta
ei muutoksia
ei vaikutusta
hyvin vähäinen negatiivinen vaikutus puuntuotantoon,
positiivinen vaikutus metsien terveyteen

sekä muut kuin kuusivaltaiset korvet
11: Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään

• suojakaistalla leveys 5-10 metristä vähintään 10 metriä

vähentää jossain määrin puuntuotannon määrää ja käytettävissä olevia metsävaroja

• sallittuja vain poimintahakkuut
12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
ei vaikutusta
13: Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta
ei vaikutusta
14: Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään se- vähentää jossain määrin puuntuotannon määrää ja käykapuustoa ja tiheikköjä
tettävissä olevia metsävaroja, positiivinen vaikutus metsien terveyteen
• vähintään 10 elävää säästöpuuta ja yhteensä vähintään 20 säästö- ja kuollutta puuta. aiemmin 10 säästöpuuta, joihin laskettiin myös kuolleet. Rinnankorkeusläpimitta aiemmin säästöpuilla 10 cm, luonnoksessa 15 cm

• vähintään 2-5 tekopökkelöä jos ei ole kuollutta puuta. tiheikköjen ja sekapuustoisuuden säilyttäminen lisätty.

4

Lehtonen, A., Aro, L., Haakana, M., Haikarainen, S., Heikkinen, J., Huuskonen, S., Härkönen, K.,
Hökkä, H., Kekkonen, H., Koskela, T., Lehtonen, H., Luoranen, J., Mutanen, A., Nieminen, M.,
Ollila, P., Palosuo, T., Pohjanmies, T., Repo, A., Rikkonen, P., Räty, M., Saarnio, S., Smolander,
A., Soinne, H., Tolvanen, A., Tuomainen, T., Uotila, K., Viitala, E.-J., Virkajärvi, P., Wall, A. & Mäkipää, R. 2021. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 7/2021.
Luonnonvarakeskus. Helsinki. 121 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-152-3
5
Huuskonen et al. 2021. What is the potential for replacing monocultures with mixed-species stands to enhance ecosystem services in boreal forests in Fennoscandia? Forest Ecology and Management
Volume 479. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118558
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15: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja

ei muutoksia

• ei lainkaan muutoksia
16: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä

ei muutoksia

• ei lainkaan muutoksia
17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta

vähentää puuntuotannon määrää ja käytettävissä olevia metsävaroja

• suojakaistan leveysleveys on keskimäärin vähintään 10 metriä, mutta kaikkialla
vähintään 5 metriä. aiemmin vähintään 5–10 metriä.

• vain poimintahakkuita, joissa säilytetään monipuolisesti erikokoista puustoa
lehtipuustoa suosien. aiemmin suurten puiden poimintaan ei ollut rajoitetta

• uutena uomaltaan alle 2 m leveiden ojamaisten, suoristettujen ja perattujen purojen suojakaista on vähintään 5 m
19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä

• lannoitus ja kantojen korjuu on kiellettyä myös 2-luokan pohjavesialueilla
20: Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti
21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
22: Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä
23: Työnantajavelvoitteita noudatetaan
24: Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä
25: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti
26: Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään
27: Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus varmistetaan
28: Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä
30: Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään
31: Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan
32: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan
saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti
33: Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi
34: Maankäytön muutosta koskeva kriteeri

• enintään 5 % metsäalasta saa siirtyä muuhun maankäyttöön sertifikaatin voimassaoloaikana

• valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja, joista tieto

rajoitus voi joillakin kohteilla vähentää puuntuotantoa,
merkitys on valtakunnan tasolla erittäin vähäinen
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei muutoksia
ei muutoksia
ei vaikutusta
ei vaikutusta
tukee metsämaan pysymistä metsätalouskäytössä eli
myös metsävarojen säilymistä - käytännön merkitys
metsävarojen suuruuteen todennäköisesti kuitenkin vähäinen

on annettu maanomistajalle, ei metsitetä eikä niille perusteta puuviljelmiä.
Liite 1. Suomen metsätalouden keskeistä lainsäädäntöä
Liite 2. Tulkinta joulupuuviljelmille, uusi liite

ei arvioitava asia
ei vaikutusta

• erityispiirteet huomioitu suhteessa kriteeristöön

Soiden ja vesistöjen suojakaistoja koskevat muutokset
Suojakaistojen metsävaroihin vaikuttavat seuraavat PEFC-kriteereistä 11 ja 17 tulevat muutostekijät:
•

Suojakaistojen leveys kasvaa
o soilla aiemmasta 5–10 metristä vähintään 10 metriin
o vesistöjen ja lähteiden varsilla aiemmasta 5–10 metristä keskimäärin vähintään 10 metriin (mutta kaikkialla vähintään 5 metriä).
• Uutena on tullut mukaan uomaltaan alle 2 metriä leveiden ojamaisten, suoristettujen ja perattujen purojen suojakaista, joka on vähintään 5 metriä.
• Ainoastaan poimintahakkuu on sallittua
• Tulee suosia lehtipuuta vesistöjen ja lähteiden varsilla (metsälain ulkopuolelle jäävät kohteet)
• Ei tehdä maanmuokkausta eikä muita uudistamista edistäviä toimenpiteitä
Poimintahakkuu on jo lähtökohtana voimassa olevassa kriteeristössä suojakaistoilla, mutta pienpuustoa
kookkaamman puuston jättämistä ei ole edellytetty. Jatkossa suojakaistoilla voidaan käyttää ainoastaan
jatkuvan kasvatuksen tyyppisiä poimintahakkuita, mikä lisää peitteisyyttä.
© Tapio - PEFC FI - kriteeristöstandardin vaatimusmuutosten vaikutusten arviointi
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Säästöpuita koskevat muutokset
Voimassa oleva kriteeri edellyttää, että säästöpuita jätetään keskimäärin vähintään 10 kpl/ha. Näihin
säästöpuihin lasketaan myös kuolleet puut. Kriteeriluonnoksen mukaisesti tulee jättää vähintään 10 elävää säästöpuuta ja yhteensä keskimäärin vähintään 20 säästöpuuta ja kuollutta puuta/ha. Säästöpuun
minimirinnankorkeusläpimitta on voimassa olevassa kriteerissä vähintään 10 cm, kriteeriluonnoksessa
vähintään 15 cm. Uutena vaatimuksena kriteerissä edellytetään tehtäväksi leimikkotasolla vähintään 2–
5 tekopökkelöä/ha, mikäli kuollutta puuta ei ole edellytettyä määrää.
Kriteerin 14 muutos lisää hakkuualoille jätettävien säästö- ja lahopuiden määrää. Puuntuotannon käytössä oleva pinta-ala pienenee vastaavasti säästöpuiden vaatiman alan kasvaessa.

2.2 Metsien terveys
Arvokkaiden elinympäristöjen parantunut huomioon ottaminen ja monimuotoisuusarvojen turvaaminen
(kriteeri 10) lisäävät metsän elinvoimaa ja terveyttä.
Monimuotoisuusarvojen turvaaminen (kriteeri 14) jättämällä enemmän eläviä säästöpuita ja kuollutta
puuta sekä sekapuuston suosiminen lisäävät metsän elinvoimaa, terveyttä ja tuhonkestävyyttä. Kuollut
puu, erityisesti järeä lahopuu, on edellytys monien eliölajien menestymiselle. Näin ylläpidetty monimuotoisuus vähentää hyönteis- ja sienituhojen riskiä, mikä tukee metsien säilymistä terveinä.
Riistavahinkojen ehkäiseminen on olennainen toimenpide puuston terveydestä huolehdittaessa. Tämä
tavoite on tuotu näkyvämmäksi tuomalla se luonnoksessa kriteerin 6 osaksi.

2.3 Metsien kasvukyky ja puuntuotanto
Soiden suojakaistoja koskevat muutokset
Avosoiden vaihettumisvyöhykkeille jätettävän suojakaistan leveyden muutos 5 metristä 10 metriin lisää
läntisellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella PEFC-kriteerissä edellytettävää kaistan pinta-alaa n. 21 000 ha ja
itäisellä alueella n. 18 000 ha.
Pohjoisella alueella PEFC-kriteerin edellyttämä suojakaistan pinta-ala kasvaa n. 219 000 ha. Suojakaistan
osuus on tällöin pohjoisella alueella 3,9 % koko metsäpinta-alasta ja Etelä-Suomessa (läntinen ja itäinen
alue) 0,6–0,7 %.6

Taulukko 2. Avosoiden vaihettumisvyöhykkeille jätettävän suojakaistan pinta-alan muutos, kun kaistan leveys kasvaa 5 metristä
10 metriin. Maakunnittaiset luvut on esitetty liitteessä 1.

6

Muutokset laskennassa vuonna 2020 julkaistuun arvioon verrattuna:
Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue on mukana kokonaisuudessaan, kun aiemmasta arviosta puuttuivat Inarin
ja Utsjoen kunnat.
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Suojakaista 10 m, osuus
metsäalasta %

Suojakaista 5 m, osuus
metsäalasta %

Metsäala, ha

Muutos, ha

Suojakaista 10 m, ha

Suojakaista 5 m, ha

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

20 079

41 180

21 101

6 589 000

0,3

0,6

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

17 082

35 103

18 021

4 835 000

0,4

0,7

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

219 657

438 996

219 339

11 298 000

1,9

3,9

Koko maa

256 818

515 279

258 461

22 722 000

1,1

2,3

Avosoiden vaihettumisvyöhykkeillä jätettävän suojakaistan leveyden muutos 5 metristä 10 metriin lisää
kaistalla olevan puuston määrää n. 1,5 milj. m³ läntisellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella ja n. 1,3 milj. m³
itäisellä alueella. Suojakaistan osuus puuston tilavuudesta kasvaa vastaavasti läntisellä alueella 0,1 prosentista 0,3 prosenttiin ja itäisellä 0,2 prosentista 0,4 prosenttiin.
Pohjoisella alueella suojakaistoilla olevan puuston määrä kasvaa n. 2,5 milj. m³. Osuus puuston tilavuudesta kasvaa 0,2 prosentista 0,6 prosenttiin.
Taulukko 3. Avosoiden vaihettumisvyöhykkeille jätettävän suojakaistan puumäärän muutos, kun kaistan leveys kasvaa 5 metristä 10 metriin. Maakunnittaiset luvut on esitetty liitteessä 2.
Suojakaista 10 m, osuus
puustosta %

Suojakaista 5 m, osuus
puustosta %

Puuston kokonaistilavuus,
m³

Muutos, m³

Suojakaista 10 m, m³

Suojakaista 5 m, m³

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

1 197 159

2 714 100

1 516 941

883 236 000

0,1

0,3

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

1 053 535

2 372 468

1 318 933

648 112 000

0,2

0,4

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

1 445 984

3 988 942

2 542 959

681 400 000

0,2

0,6

Koko maa

3 696 678

9 075 510

5 378 833

2 212 748 000

0,2

0,4

Vesistöjen suojakaistoja koskevat muutokset
Vesistöjen ja lähteiden varteen jätettävän suojakaistan leveyden muutos 5 metristä 10 metriin lisää
PEFC-kriteerin vaatimaa kaistan määrää n. 41 000 ha läntisellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella ja n.
43 000 ha itäisellä alueella. Suojakaistan osuus metsäpinta-alasta kasvaa läntisellä 0,6 prosentista 1,2
prosenttiin ja itäisellä 0,9 prosentista 1,8 prosenttiin.
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Pohjoisen alueella PEFC-kriteerin vaatiman suojakaistan määrä kasvaa n. 53 000 ha ja osuus metsäpintaalasta 0,5 prosentista 0,9 prosenttiin.7
Taulukko 4. Vesistöjen ja lähteiden varrelle jätettävän suojakaistan pinta-alan muutos, kun kaistan leveys kasvaa 5 metristä 10
metriin. Maakunnittaiset luvut on esitetty liitteessä 3.

40 725

41 742

84 661

51 615

104 936

132 929

269 895

Suojakaista 10 m, osuus
metsäalasta %

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä
Koko maa

80 298

Suojakaista 5 m, osuus
metsäalasta %

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

Metsäala, ha

39 572

Muutos, ha

Suojakaista 10 m, ha

Suojakaista 5 m, ha

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

6 589 000

0,6

1,2

42 920

4 835 000

0,9

1,8

53 321

11 298 000

0,5

0,9

136 966

22 722 000

0,6

1,2

Vesistöjen ja lähteiden varteen jätettävän suojakaistan leveyden muutos 5 metristä 10 metriin lisää kaistalla olevan puuston määrää n. 5,7 milj. m³ läntisellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella ja n. 7,3 milj. m³ itäisellä alueella. Puuston määrä kaistalla kasvaa n. 4,6 milj. m³ pohjoisella alueella.
Suojakaistan osuus metsäpinta-alasta kasvaa vastaavasti läntisellä alueella 0,7 prosentista 1,4 prosenttiin ja itäisellä 1,2 prosentista 2,4 prosenttiin. Pohjoisella alueella vastaava pinta-ala kasvaa 0,8 prosentista 1,5 prosenttiin.

7

Muutokset laskennassa vuonna 2020 julkaistuun arvioon verrattuna:
Laskelmissa on käytetty Ranta10 -aineistoja ja lohipuro-aineistoa yhdistettynä maastotietokannan aluemaisiin
vakavesi (meri, järvi) ja virtavesistöihin.
[Muodostuneista suojakaistoista on poistettu seuraavat alueet:
o Asuin- ja lomarakennukset, vyöhyke 40 metriä rakennuksen reunasta
o Metsämaahan kuulumattomat alueet, Luonnonvarakeskus VMI maaluokka]
Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue on mukana kokonaisuudessaan, kun aiemmasta arviosta puuttuivat Inarin ja Utsjoen kunnat.
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Taulukko 5. Vesistöjen ja lähteiden varrelle jätettävän suojakaistan puumäärän muutos, kun kaistan leveys kasvaa 5 metristä 10
metriin. Maakunnittaiset luvut on esitetty liitteessä 4.
Suojakaista 10 m, osuus
puustosta %

Suojakaista 5 m, osuus
puustosta %

Puuston kokonaistilavuus,
m³

Muutos, m³

Suojakaista 10 m, m³

Suojakaista 5 m, m³

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

6 441 871

12 187 193

5 745 322

883 236 000

0,7

1,4

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

8 012 484

15 353 135

7 340 651

648 112 000

1,2

2,4

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

4 878 176

9 493 112

4 614 935

681 400 000

0,8

1,5

19 332 531

37 033 440

17 700 908

2 212 748 000

0,9

1,7

Koko maa

Suojakaistojen muutokset kokonaisuudessaan
Avosoiden vaihettumisvyöhykkeille sekä vesistöjen ja lähteiden varrelle jätettävän suojakaistan pinta-ala
kasvaa koko maassa yhteensä vajaat 400 000 ha. Suojakaistojen osuus koko metsäalasta on tällöin 3,5
%, kun se on ollut tähän asti 1,7 %. Suojakaistalla olevan puuston määrä kasvaa vastaavasti n. 23 milj.
m³:llä.
Taulukko 6. Avosoiden vaihettumisvyöhykkeille sekä vesistöjen ja lähteiden varrelle jätettävän suojakaistan pinta-alan ja puuston määrän muutos kokonaisuudessaan.

515 279

258 461

132 929

269 895

136 966 19 332 531 37 033 440 17 700 908
395 427

9 075 510

Muutos, m³

256 818

Vesistöt ja lähteet
Yhteensä

36 96 678

Suojakaista 10 m, m³

Suojakaista 5 m, m³

Muutos, ha

Suojakaista 10 m, ha

Suojakaista 5 m, ha

Soiden vaihettumisvyöhykkeet

5 378 833

23 079 741

Säästöpuita koskevat muutokset
Elävän säästöpuuston tilavuus kasvaa, kun puita jätetään enemmän ja ne ovat nykyistä järeämpiä. Säästöpuiden rinnankorkeusläpimitan minimivaatimus kasvaa 10 cm:stä 15 cm:iin, jolloin tämä läpimittaluokka korvautunee ensisijaisesti luokan 15–20 cm puilla. Läpimitaltaan yli 20 cm:n säästöpuiden määrä
ei kasvane merkittävästi nykyisestä. Elävien säästöpuiden vaadittavaa määrää ei voida jatkossa täyttää
olemassa olevilla kuolleilla puilla.
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Kuva 2. Säästöpuita koskevan kriteerin (14) muutokset elävän säästöpuuston osalta.

Elävien säästöpuiden määrä kasvanee uudistusaloilla keskimäärin n. 2,4 m³hakattua hehtaaria kohti nykytilanteeseen verrattuna. Säästöpuiden tilavuudesta on n. 60 % tukki- ja 40 % kuitupuuta. Jätettävien
puiden lukumäärä olisi tämän arvion mukaan keskimäärin 17 kpl/ha nykyisin toteutuneen 12 kpl/ha sijasta. Yksityiskohtaisemmat luvut on esitetty luvussa 3.2.
Edellä kuvattujen vaikutusten lisäksi muutos lisää hieman säästöpuiden tarvitsemaa pinta-alaa, joka on
poissa puuntuotannosta. Jos uusien säästöpuiden vaatima ala olisi esimerkiksi 30 m²/ha, se vähentäisi
puuntuotannon alaa kohteella 0,3 %. Muutoksen taloudellisen merkityksen voidaan arvioida olevan vähäinen.
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3

Taloudelliset vaikutukset

3.1 Olennaiset kriteerimuutokset
Kriteerimuutosten taloudelliset vaikutukset metsänomistajalle syntyvät pääosin metsävaroihin ja puuston hakkuumahdollisuuksiin liittyvistä muutoksista. Näitä aiheuttavat
•

kriteereissä 11 (soiden vaihettumisvyöhykkeet) ja 17 (vesistöt ja pienvedet) suojakaistojen leveyden kasvu aiemmasta ja puustoisuuden lisääntyminen

•

kriteerissä 14 (säästöpuut) hakkuualoille jätettävän säästöpuuston määrän ja koon kasvu sekä
kiristyneet laadulliset vaatimukset.

Arvioitujen hakkuutuloja koskevien talousvaikutusten pohjana ovat metsävaramuutokset, jotka on esitetty luvuissa 2.1.
Muilla kuin edellä esitetyillä kriteerimuutoksilla on keskimäärin hyvin vähän taloudellisia vaikutuksia
metsänomistajille. Muutoksia, jotka aiheuttavat vähäiseksi arvioituja vaikutuksia:

8

•

Kriteeriin 6 (metsien terveys) on luonnoksessa nostettu tavoitteeksi toimiminen riistavahinkojen
ehkäisemiseksi. Voimassa olevassa standardissa tämä ei ole kriteerin osana, vaan asia on ilmaistu ainoastaan kriteerin 29 indikaattorina. Muutoksen vaikutus lienee käytännössä vähäinen,
koska kriteeri ei edellytä nykyistä tehokkaampaa tuhojen ehkäisyä.

•

Kriteerissä 10 (arvokkaat elinympäristöt) kuvattuihin korpiin on luonnoksessa sisällytetty myös
muut kuin kuusivaltaiset korvet, mikä lisää määrällisesti niitä korpien kasvupaikkoja, joissa hakkuut ovat rajoitettuja. Kokonaisuudessaan taloudelliset vaikutukset ovat pienet, mutta yksittäiselle metsänomistajalle voi syntyä jonkin verran taloudellista menetystä. Lisäksi kriteerin rajoitusten piiriin on otettu ruohoiset sararämeet, mutta niiden taloudellinen merkitys puuntuotannolle on marginaalinen.

•

Kriteerissä 13 (kulotus) kulotusten lukumäärään luetaan luonnoksessa yli 2 ha:n laajuiset metsäpalot, kun voimassa olevassa kriteerissä raja on 5 ha. Tämä voi vähentää kustannuksia alue-/sertifiointiryhmän tasolla sekä suurten metsäorganisaatioiden osalta, jos tarve toteuttaa kulotuksia
aktiivisesti vähenee. Muutoksella ei ole kuitenkaan vaikutusta yksittäiselle metsänomistajalle
aiheutuviin kustannuksiin.

•

Kriteeri 17 (vesistöt ja pienvedet) sisältää kriteeriluonnoksessa uuden vaatimuksen, jonka mukaan metsäteiden rakentamisessa ja perusparannuksessa tulee turvata vaelluskalojen ja vesieliöstön vapaa liikkuminen. Tämä tuo mahdollisesti hieman lisäkustannuksia teiden rakentamiseen ja perusparannukseen.

•

Kriteerissä 19 (pohjavesien laatu) kielletään luonnoksessa lannoitus 1-luokan pohjavesialueiden
lisäksi 2-luokan alueilla mukaan luettuna E-luokan8 alueet. Kiristyneet vaatimukset vähentävät
hieman lannoitusmahdollisuuksia ja siten lannoituksella saatavia taloushyötyjä. Kantojenkorjuun
kieltoa on myös laajennettu vastaavasti, mikä voi vähäisessä määrin pienentää metsäenergian
puunmyyntituloja.

•

Kriteeristöluonnoksessa olevan uuden kriteerin 34 (maankäytön muutos) mukaan metsiä saa
raivata muuhun maankäyttöön enintään 5 % sertifikaatin kattamasta metsäalasta sertifikaatin
voimassaoloaikana. Tämä takaa edellytyksiä metsätalouden harjoittamiselle, mutta toisaalta rajoittaa maanomistajan mahdollisuutta raivata metsää muuhun, mahdollisesti tuottavampaan
maankäyttöön.

E-luokkaan luokitellaan pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.
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•

Kriteeristöluonnos sisältää liitteen, jossa esitetään, miten joulupuiden kasvatusta voidaan toteuttaa PEFC-kriteerien puitteissa. Tämä antaa tukea joulupuiden kasvattamiselle muun metsätalouden ohessa.

Taulukko 7. Arvio PEFC FI -standardin vaatimusmuutosten taloudellisista vaikutuksista (harmaa: ei muutoksia; valkoinen: ei vaikutusta; vihreä: myönteinen vaikutus; punainen: kielteinen vaikutus).
Kriteerit
1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
2: Metsien puusto säilytetään hiilinieluna
3: Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat
4: Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja metsävaratiedon
5: Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan
6: Puuston terveydestä huolehditaan

• riistavahinkojen ehkäiseminen näkyviin kriteerinä
7: Energiapuuta korjataan kestävästi
8: Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon
9: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään

• korpiin sisältyvät myös muut kuin kuusivaltaiset korvet

Muutosten arvioitu vaikutus talouteen
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
vähäinen myönteinen vaikutus talouteen (turvaa metsien terveyttä ja puuntuotantoa)
ei vaikutusta
ei muutoksia
ei vaikutusta
lisää korpia, joissa hakkuut ovat rajoitettuja, mikä vähentää hieman hakkuumahdollisuuksia.

• mukaan otettu ruohoiset sararämeet
11: Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään

• suojakaistalla leveys 5-10 metristä vähintään 10 metriä
• sallittuja vain poimintahakkuut

vähentää jossain määrin puuntuotannon määrää ja käytettävissä olevia metsävaroja, mikä vähentää hakkuutuloja - luonnon monimuotoisuuden turvaaminen myös
tukee metsien terveyttä ja siten tulonmuodostusta

12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
ei vaikutusta
13: Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta
voi vähentää kustannuksia alue-/sertifiointiryhmän ta•
kulotusten lukumäärään luetaan luonnoksessa jo yli 2 ha:n laajuiset metsäpalot eikä vain solla, jos aktiivisia kulotuksia on tarpeen toteuttaa vähemmän. Ei vaikutusta yksittäiselle metsänomistajalle
yli 5 ha:n laajuisia
syntyviin kustannuksiin
14: Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään se- vähentää jossain määrin puuntuotannon määrää ja käykapuustoa ja tiheikköjä
tettävissä olevia metsävaroja, mikä vähentää hakkuutuloja - luonnon monimuotoisuuden turvaaminen myös
• vähintään 10 elävää säästöpuuta ja yhteensä vähintään 20 säästö- ja kuoltukee metsien terveyttä ja siten tulonmuodostusta
lutta puuta. aiemmin 10 säästöpuuta, joihin laskettiin myös kuolleet. Rinnankorkeusläpimitta aiemmin säästöpuilla 10 cm, luonnoksessa 15 cm

• vähintään 2-5 tekopökkelöä jos ei ole kuollutta puuta. tiheikköjen ja sekapuustoisuuden säilyttäminen lisätty.
15: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja

ei muutoksia

• ei lainkaan muutoksia
16: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä

ei muutoksia

• ei lainkaan muutoksia
17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta

vähentää puuntuotannon määrää ja hakkuutuloja,
vaatimus vaelluskalojen ja vesieliöstön vapaasta liikku• suojakaistan leveysleveys on keskimäärin vähintään 10 metriä, mutta kaikkialla misesta voi tuoda lisäkustannuksia teiden rakentamiseen ja perusparannukseen
vähintään 5 metriä. aiemmin vähintään 5–10 metriä.

• vain poimintahakkuita, joissa säilytetään monipuolisesti erikokoista puustoa
lehtipuustoa suosien. aiemmin suurten puiden poimintaan ei ollut rajoitetta

• uutena uomaltaan alle 2 m leveiden ojamaisten, suoristettujen ja perattujen purojen suojakaista on vähintään 5 m

• vaatimus vaelluskalojen ja vesieliöstön vapaasta liikkumisesta
19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä

• lannoitus ja kantojen korjuu on kiellettyä myös 2-luokan pohjavesialueilla
20: Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti
21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan

© Tapio - PEFC FI - kriteeristöstandardin vaatimusmuutosten vaikutusten arviointi

rajoitus voi joillakin kohteilla vähentää puuntuotantoa,
merkitys on valtakunnan tasolla erittäin vähäinen
ei vaikutusta
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22: Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä
23: Työnantajavelvoitteita noudatetaan
24: Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä
25: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti
26: Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään
27: Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus varmistetaan
28: Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä
30: Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään
31: Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan
32: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan
saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti
33: Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi
34: Maankäytön muutosta koskeva kriteeri

• enintään 5 % metsäalasta saa siirtyä muuhun maankäyttöön sertifikaatin voi-

ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei muutoksia
ei muutoksia
ei vaikutusta
ei vaikutusta
saattaa rajoittaa maanomistajan mahdollisuutta raivata
metsää muuhun tuottavampaan maankäyttöön

massaoloaikana

• valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja, joista tieto
on annettu maanomistajalle, ei metsitetä eikä niille perusteta puuviljelmiä.
Liite 1. Suomen metsätalouden keskeistä lainsäädäntöä
Liite 2. Tulkinta joulupuuviljelmille uusi liite

• erityispiirteet huomioitu suhteessa kriteeristöön

mahdollistaa joulupuiden kasvatuksen PEFC-kriteerien
puitteissa, tukee ko. toimintaa, millä todennäköisesti
myönteinen taloudellinen vaikutus

3.2 Hakkuutulot
Soiden suojakaistoja koskevat muutokset
Taloudellisten vaikutusten arviointi toteutettiin luvussa 1.2 kerrotusti. Soihin liittyvät suojakaistat ovat
huomattavasti vähäpuustoisempia kuin metsäalueet keskimäärin. Etelä-Suomessa puuston hehtaarikohtainen tilavuus on noin puolet keskimääräisestä ja Pohjois-Suomessa vain runsas viidennes.9
Vuotuista hakattavissa olevaa määrää suojakaistan leveneminen vähentää valtakunnallisesti n. 32 000
m³, josta n. 60 % on kuitupuuta ja loput tukkia.

Taulukko 8. Avosoiden vaihettumisvyöhykkeiden suojakaistojen levenemisen vaikutukset vuotuisiin hakkuumääriin.

9

-

Muutokset laskennassa vuonna 2020 julkaistuun arvioon verrattuna:
Liiketuloksen laskennassa on käytetty kautta 2015–2020 kauden 2015–2019 sijasta.
Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue on mukana kokonaisuudessaan, kun aiemmasta arviosta puuttuivat Inarin ja Utsjoen
kunnat.
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Arvioitu hakkuumäärän vähenemä, tukki
+ kuitupuu, m³/v

Arvioitu hakkuumäärän vähenemä, kuitupuu, m³/v

Arvioitu hakkuumäärän vähenemä, tukkipuu, m³/v

Arvioitu hakkuumäärän vähenemä, kuitupuu, m³/ha/v

Arvioitu hakkuumäärän vähenemä, tukkipuu, m³/ha/v

Arvioitu hakkuumäärän kertymä, kuitupuu, m³/ha/v

Arvioitu hakkuumäärän kertymä, tukkipuu, m³/ha/v

Puusto suojakaistan lisäosalla, m³/ha

Suojakaistan lisäosaa yhteensä, ha

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

21 101

71,9

1,02

1,19

0,20

0,24

4 314

5 014

9 327

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

18 021

73,2

1,09

1,47

0,22

0,29

3 941

5 295

9 236

219 340

11,6

0,08

0,22

0,02

0,04

3 688

9 635

13 323

11 943

19 944

31 886

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue
Koko maa

Arvioitu hakkuutulojen10 vähenemä suojakaistan lisäosalla on läntisellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella
16,10 €/ha vuodessa ja itäisellä 17,36 €/ha. Pohjoisella alueella keskimääräinen puuston määrä ja tuotto
on luonnostaan selvästi etelää alhaisempi. Myös vähenemä on huomattavasti pienempi eli 1,60 €/ha.
Vähenemän laskennassa käytettiin vuosien 2015–2020 keskimääräistä, eri puutavaralajien korjuumäärillä painotettua tukki- ja kuitupuun hintaa kullakin alueella11. Vuotuisia hakkuutuloja suojakaistan leveneminen vähentää valtakunnallisesti noin miljoona euroa.

Taulukko 9. Avosoiden vaihettumisvyöhykkeiden suojakaistojen levenemisen vaikutus vuotuisiin vuotuisiinhakkuutuloihin (kantorahatulot, brutto).

10

Muutokset laskennassa vuonna 2020 julkaistuun arvioon verrattuna:
- Suojakaistojen paikkatietoanalyysissä käytettiin toista aineistoa kuin edellisessä arviossa
- Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue on mukana kokonaisuudessaan, kun aiemmasta arviosta puuttuivat Inarin ja
Utsjoen kunnat.
- Talouslaskelma perustuu kauden 2015–2019 liiketuloksen sijasta kauden 2015–2020 puutavaralajeilla painotettuihin keskimääräisiin kantohintoihin PEFC-ryhmäsertifiointialueilla.
11
Luonnonvarakeskus, tilastot: https://stat.luke.fi/metsa
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Arvioitu hakkuutulojen vähenemä alueella,
€/v

Arvioitu hakkuutulojen vähenemä suojakaistan lisäosalla, kuitupuu, €/ha/v

Arvioitu hakkuutulojen vähenemä suojakaistan lisäosalla, tukkipuu, €/ha/v

Kuitupuun keskimääräinen hinta, €/m³

Tukkipuun keskimääräinen hinta, €/m³

Arvioitu hakkuumäärän vähenemä, kuitupuu, m³/v

Arvioitu hakkuumäärän vähenemä, tukkipuu, m³/v

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

4 314

5 014

58,62

17,48

252 904

87 621

340 525

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

3 941

5 295

56,91

16,73

224 279

88 576

312 855

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

3 688

9 635

51,73

16,23

190 788

156 392

Koko maa

347 180
1 000 561

Vesistöjen suojakaistoja koskevat muutokset
Taloudellisten vaikutusten arviointi toteutettiin kuten luvussa 1.2 on kerrottu. Vuotuista hakattavissa
olevaa määrää suojakaistan leveneminen vähentää valtakunnallisesti n. 111 000 m³, josta n. 60 % on kuitupuuta ja loput tukkia.12
Taulukko 10. Vesistöjen ja lähteiden suojakaistojen levenemisen vaikutukset hakkuumääriin.

Arvioitu hakkuumäärän vähenemä, tukki
+ kuitupuu, m³/v

Arvioitu hakkuumäärän vähenemä, kuitupuu, m³/v

Arvioitu hakkuumäärän vähenemä, tukkipuu, m³/v

Arvioitu hakkuumäärän vähenemä, kuitupuu, m³/ha/v

Arvioitu hakkuumäärän vähenemä, tukkipuu, m³/ha/v

Arvioitu hakkuumäärän kertymä, kuitupuu, m³/ha/v

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Arvioitu hakkuumäärän kertymä, tukkipuu, m³/ha/v

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

Puusto suojakaistan lisäosalla, m³/ha

Suojakaistan lisäosaa yhteensä, ha

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

40 725 141,1

2,01

2,33

0,40

0,47

16 338

18 989

35 327

42 920 171,0

2,56

3,43

0,51

0,69

21 933

29 468

51 401

78 763

0,42

1,11

0,08

0,22

6 693

17 486

24 179

44 964

65 943

110 908

58,6

Koko maa
13

Arvioitu hakkuutulojen vähenemä suojakaistan lisäalueella on läntisellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella
31,70 €/ha vuodessa ja itäisellä 40,60 €/ha. Pohjoisella alueella keskimääräinen puuston määrä ja tuotto
12

-

13

Muutokset laskennassa vuonna 2020 julkaistuun arvioon verrattuna:
Liiketuloksen laskennassa on käytetty kautta 2015–2020 kauden 2015–2019 sijasta.
Suojakaistojen paikkatietoanalyysissä käytettiin toista aineistoa kuin edellisessä arviossa
Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue on mukana kokonaisuudessaan, kun aiemmasta arviosta puuttuivat Inarin ja Utsjoen
kunnat.

Muutokset laskennassa vuonna 2020 julkaistuun arvioon verrattuna:
- Suojakaistojen paikkatietoanalyysissä käytettiin toista aineistoa kuin edellisessä arviossa
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on luontaisesti selvästi etelää alhaisempi. Myös vähenemä on huomattavasti pienempi eli 8,00 €/ha. Vähenemän laskennassa käytettiin vuosien 2015–2020 keskimääräistä, eri puutavaralajien korjuumäärillä
painotettua tukki- ja kuitupuun hintaa kullakin alueella14.
Vuotuisia hakkuutuloja suojakaistan leveneminen vähentää valtakunnallisesti n. 3,7 miljoonaa euroa.
Taulukko 11. Lähteiden ja vesistöjen suojakaistojen levenemisen vaikutukset vuotuisiin hakkuutuloihin (kantorahatulot, brutto).

Arvioitu hakkuutulojen vähenemä alueella,
€/v

Arvioitu hakkuutulojen vähenemä suojakaistan lisäosalla, kuitupuu, €/ha/v

Arvioitu hakkuutulojen vähenemä suojakaistan lisäosalla, tukkipuu, €/ha/v

Kuitupuun keskimääräinen hinta, €/m³

Tukkipuun keskimääräinen hinta, €/m³

Arvioitu hakkuumäärän vähenemä, kuitupuu, m³/v

Arvioitu hakkuumäärän vähenemä, tukkipuu, m³/v

Vesistöjen ja lähteiden suojakaistat
Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

16 338

18 989

58,62

17,48

957 798

331 839

1 289 638

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue

21 933

29 468

56,91

16,73

1 248 187

492 950

1 741 137

6 693

17 486

51,73

16,23

346 243

283 827

630 071

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue
Koko maa

3 660 845

Säästöpuita koskevat muutokset
Taloudellisten vaikutusten arviointi toteutettiin luvussa 1.2 kerrotusti. Arviossa otettu huomioon, että
säästöpuiksi pyritään usein valitsemaan teknisesti heikkolaatuisia ja korjuun kannalta hankalia puita (ks.
myös luku 2.3).15
Jos elävien säästöpuiden hehtaarikohtaisen määrän oletetaan kasvavan viidellä kappaleella ja lisäksi otetaan huomioon, että elävien säästöpuiden minimirinnankorkeusläpimitta kasvaa 5 cm, monimuotoisuuteen panostamisen kustannukseksi ja niin ollen menetyksen suuruudeksi muodostuu n. 93 €/ha. Arviossa on oletettu, että läpimitan kasvu kohdistuu ensisijaisesti pienimpiin läpimittaluokkiin eli rinnankorkeusläpimitaltaan alle 20-senttisiin puihin.
Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan vuosina 2015–2019 keskimääräinen säästöpuiden arvo oli 103
€/ha ja määrä n. 12 kpl/ha. Jos oletetaan, että 60 % tästä arvosta tulee läpimitaltaan vähintään 15-senttisistä puista, jatkossa koko säästöpuuston arvo olisi näin arvioituna keskimäärin n. 160 €/ha.

- Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue on mukana kokonaisuudessaan, kun aiemmasta arviosta puuttuivat Inarin ja Utsjoen kunnat.
- Talouslaskelma perustuu kauden 2015–2019 liiketuloksen sijasta kauden 2015–2020 puutavaralajeilla painotettuihin keskimääräisiin kantohintoihin PEFC-ryhmäsertifiointialueilla.
14 Luonnonvarakeskus, tilastot: https://stat.luke.fi/metsa
15
Muutokset laskennassa vuonna 2020 julkaistuun arvioon verrattuna:
-

Puuston hinnoittelussa käytettiin Metsälehden valtakunnallista vuosien 2020–2021 hintaseurantaa vuoden 2020 sijasta.
Puustomääriä korjattiin Luonnonvarakeskuksen tilastoiman, vuosina 2015–2019 toteutuneen hehtaarikohtaisen säästöpuumäärän
perusteella.
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Taulukko 12. Hehtaarikohtaisen hakkuukertymän ja hakkuutulon väheneminen lisättäessä elävien säästöpuiden määrää 5
kpl/ha ja olettaen, että erityisesti rinnankorkeusläpimittaluokan 10–15 cm puut korvautuvat luokan 15–20 cm puilla. Puun hinnat on arvioitu Metsälehden valtakunnallisen vuosien 2020–2021 hintaseurannan perusteella.
Vähenemä
m³/ha

Pystykauppahinta, €/m³

Vähenemä
€/ha

Havutukki

1,096

56

61,35

Lehtitukki

0,326

43

14,00

Havukuitu

0,171

20

3,42

Lehtikuitua

0,770

18

13,86

Yhteensä

2,362

92,63

Päätehakkuuala on ollut viime vuosina Suomessa n. 180 000 ha/v, joten säästöpuiden määrän ja läpimitan kasvu vähentää em. arvion mukaan vuotuista hakkuumäärää n. 425 000 m³. Vuotuiset hakkuutulot
vähenisivät tällöin n. 16,7 miljoonaa euroa. Vähenemä on noin 0,75 % vuotuisista kantorahatuloista,
jotka ovat olleet keskimäärin n. 2 200 milj. euroa kaudella 2015–20 16. Vertailuna voi myös todeta, että
metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n rahoitus vuodelle 2021 on 9,3 milj. euroa.
Em. laskelmassa on huomioitu ainoastaan uudistushakkuut. Nykyistä suurempi jätettävien säästöpuiden
määrä pienentää hieman aktiivisessa puuntuotannossa olevaa metsäpinta-alaa (ks. luku 2.3), mikä vähentää tulevaisuudessa harvennushakkuiden kertymää vähäisessä määrin.
Taulukko 13. Hakkuukertymän ja hakkuutulon väheneminen valtakunnallisesti.
Laskelman lähtökohta

Muutos nykyiseen

Puuston määrän ja
läpimitan muutos nykyisen säästöpuuston
perusteella

puita +5 kpl ja
läpimitan muutos
10–15 cm >
15–20 cm

Koko maa,
muutoksen vaikutus
säästöpuiden määrään, m³/ha/v
+ 2,362

Säästöpuuston laskennallinen kantohinta (keskimääräinen) €/m³/v
39,22

Muutoksen vaikutus
hakkuutuloihin*
Koko maa, €/v
- 16,7 milj.

* laskelmassa ei ole huomioitu vaikutuksia tuleviin harvennushakkuisiin.

Tarkastelussa eivät ole mukana lahopuun ja tekopökkelöiden jättämisen taloudelliset vaikutukset. Kyse
on tällöin yleensä vähäarvoisesta puustosta. Menetyksiä voi syntyä joissakin tapauksissa, kun puita ei
myydä energiapuuksi tai hyödynnetä metsänomistajan omassa taloudessa. Käytettävissä olleiden tietojen pohjalta ei voitu arvioida näiden menetysten yleisyyttä tai suuruutta. Ne lienevät kuitenkin vähäiset
verrattuna elävien säästöpuiden jättämisestä aiheutuviin.

3.3 Metsäsertifiointiin sitoutuneiden organisaatioiden kustannukset
PEFC-sertifioinnin metsien hoidon ja käytön vaatimuksiin on elokuussa 2021 sitoutunut 60 puuta ostavaa yritystä, 60 metsänhoitoyhdistystä, 6 metsäalan työtekijä- ja yrittäjäjärjestöä sekä joukko muita organisaatioita, kuten MTK ry, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsäteollisuus ry, Sahateollisuus ry ja Suomen metsäkeskus. Metsätalouteen tarjoamiaan palveluita koskien PEFC-vaatimuksiin on lisäksi

16

Luonnonvarakeskus, tilastot: https://stat.luke.fi/metsa
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sitoutunut joko suoraan tai järjestöjensä jäseninä 1510 kone- ja kuljetuspalveluita tuottavaa yrittäjää ja
yritystä sekä 3600 puunkorjuun, metsänhoidon ja metsätalouden muita palveluja tuottavaa yrittäjää ja
yritystä.
3.3.1 Koulutustarpeet
Taloudelliset vaikutukset metsäorganisaatioille syntyvät kaikkia kriteerimuutoksia koskevasta koulutustarpeesta, joka konkretisoituu kriteerissä 21 Työntekijöiden osaamisen varmistaminen. Pääosa koulutuskustannuksista aiheutuu metsäorganisaatioiden oman henkilöstön koulutuksesta. Osaltaan lisäkuluja voi
tulla myös sopimussuhteessa olevien puunkorjuu- ja metsäpalveluyritysten ja niiden alihankintayritysten
henkilöstön koulutuksen organisoinnista.
Eniten koulutustarvetta aiheuttavat kriteerit (voimassa olevan standardin numerointi) ovat kriteeri 10
Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään, kriteeri 11 Suoluonnon monimuotoisuutta ja
ekosysteemipalveluita ylläpidetään, kriteeri 14 Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään sekapuustoa ja tiheikköjä, kriteeri 17 Vesistöjen ja pienvesien
läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta ja kriteeri 19 Pohjaveden
laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä.
Kriteerien sisältämät määrälliset muutokset, mm. suojakaistojen leveydet ja säästettävän puuston minimimäärät ja -läpimitat pystytään hoitamaan sisäkoulutuksella, esim. verkkokoulutuksena. Näihin koulutuksiin voi osallistua kerralla kymmeniä henkilöitä, joten kustannukset säilyvät vähäisinä. Kustannukset
koostuvat osallistujien ja kouluttajien palkoista sivukuluineen sekä koulutusmateriaaleista, ollen osallistujaa kohden yhteensä tasoa 50 €. Kun organisaatioissa kaikki PEFC-sertifioiduissa metsissä työtä tekevät koulutetaan, kustannukset nousevat organisaation henkilöstön koon mukaan tasoon 500–20 000
euroa.
Erityisesti kriteerin 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään uusien kirjausten, mutta
myös suojakaistojen leveyden muutosten sekä muiden merkittävimpien kriteerimuutosten oppimista
tehostaa maastokoulutus. Se on oppimismuotona erittäin tuloksellinen, mutta samalla kallis. Toki samana maastokoulutuspäivänä voidaan kouluttaa muitakin kriteeri- ja ympäristövaatimuksia. Yhden
maastokoulutuspäivän kokonaiskustannus kohoaa metsäorganisaatioissa 250–350 euroon osallistujaa
kohti. Organisaatiota kohden kustannukset nousevat tasoon 2 500–140 000 euroa. Todennäköisesti
standardin kriteerimuutokset koulutetaan valtaosin verkkokoulutuksin.
Koko Suomessa metsäsertifiointiin sitoutuneissa organisaatioissa kriteerimuutosten koulutuskustannus
kohoaa noin 1 miljoonaan euroon. Mikäli 10–20 % organisaatioiden henkilöstöstä koulutetaan lisäksi
maastossa (esim. kaikki toimihenkilöt), kokonaiskustannus nousee 1,3–1,7 miljoonaan euroon.
3.3.2 Tietojärjestelmien muutostarpeet
Kriteerimuutokset sellaisenaan eivät aiheuta merkittäviä muutostarpeita tietojärjestelmien rakenteeseen tai toimintaan. Mahdollisten muutosten vaatima työpanos riippuu kunkin organisaation käyttämän
tietojärjestelmän ominaisuuksista, mm. joustavuudesta. Sitä vastoin kaikki toimintajärjestelmissä tms.
oleva PEFC-metsäsertifioinnin vaatimuksiin liittyvä ohjeistus on päivitettävä. Ohjeistuksiin on lisättävä
kokonaan uusi vaatimus luonnoksen kriteerissä 11: “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.”
Paikkatietoaineistoihin tarvitaan täydennyksiä koskien mm. kriteerissä 19 Pohjavesien laatu turvataan
metsätalouden toimenpiteissä olevan uuden pohjavesialueluokituksen mukaisia sijaintitietoja. Kriteerivaatimuksena on mm, että metsäorganisaatioilla on käytössään tai saatavilla luokiteltujen pohjavesialueiden sijaintitiedot. Metsätien perusparannusta ja uuden metsätien rakentamista koskevan uuden
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vaatimuksen myötä metsätalouden toimijat tullevat ottamaan käyttöönsä virtavesien lohikalakantojen
esiintymistä kuvaavan paikkatietoaineiston.
3.3.3 Vaikutukset töiden organisointiin
Metsäorganisaatioiden varsinaisiin työmääriin, kone- ja palveluyritysten palvelujen kysyntään ja työn
kustannustehokkuuteen kriteerimuutoksilla ei ole vaikutusta. Puunkorjuu- ja metsänhoitotöiden suunnittelussa leveämpien suojakaistojen suunnittelu vesistöjen, pienvesien sekä suon ja kivennäismaan vaihettumisvyöhykkeiden yhteyteen vaatii aiempaa enemmän aikaa. Se lisää suunnittelutyön kustannusta
ja on osaltaan siirtämässä suunnittelutyötä entistä enemmän kone- ja palveluyritysten tehtäväksi. Metsätien perusparannus ja metsätien rakentaminen on kriteeristöluonnoksen mukaan toteutettava siten,
että mahdollistetaan vaelluskalojen ja muun vesieliöstön esteetön liikkuminen, eli siten, että rummut ja
sillat asennetaan niin, että vesistöihin ei luoda esteitä ko. lajien liikkumiselle. Tämä aiheuttaa lisätyötä
etenkin suunnitteluvaiheeseen.
Standardiluonnoksen kohdassa Suoritustason arviointi on uutena vaatimuksena sisäinen auditointiohjelma. Sertifikaatin haltijalla tulee olla sisäinen auditointiohjelma, jolla tuotetaan suunnitelluin aikavälein
tietoa siitä, miten toimintajärjestelmä vastaa käytössä olevan PEFC-standardin vaatimuksiin.
Sisäisen auditointiohjelman tulee tuottaa tietoa myös toimintajärjestelmän toteuttamisen ja ylläpidon
tehokkuudesta. Näin ollen uutena vaatimuksena sertifikaatin haltijalle on myös toimintajärjestelmä.
Standardiluonnoksessa ei ole vaatimuksia tehtävän sisäisen auditoinnin laajuudesta, määrästä jne., joten sen kustannusten arviointi on vaikeaa. Vaatimus kohdistuu sertifikaatin haltijoihin, joita elokuussa
2021 ovat Kestävän Metsätalouden Yhdistys (KMY), Metsähallitus Metsätalous Oy ja UPM-Kymmene Oyj
yrityksen omien metsien osalta. PEFC-metsäsertifiointiin sitoutuneille organisaatioille lisäkustannuksia
tulee pääosin sisäisten auditointien kohteena olevan henkilöstön palkoista sivukuluineen.
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4

Ympäristövaikutukset

4.1 Olennaiset kriteerimuutokset
Taulukko 14. Arvio PEFC FI -standardin vaatimusmuutosten ympäristövaikutuksista (harmaa: ei muutoksia; valkoinen: ei vaikutusta; vihreä: myönteinen vaikutus; punainen: kielteinen vaikutus).
Kriteerit
1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
2: Metsien puusto säilytetään hiilinieluna
3: Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat
4: Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja metsävaratiedon
5: Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan
6: Puuston terveydestä huolehditaan
7: Energiapuuta korjataan kestävästi
8: Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon
9: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
vesilain luontotyypit lisätty
korpien määrittelyä muutettu
ruohoiset sararämeet lisätty
lehtojen käsittelyä tiukennettu
11: Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään

• suojakaistalla leveys 5-10 metristä vähintään 10 metriä
• sallittuja vain poimintahakkuut

Muutosten arvioitu vaikutus monimuotoisuuteen ja
vesiensuojeluun
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei muutoksia
ei vaikutusta
10d-kohdan elinympäristöjen määrä kasvaa, lain vaatimus norojen luonnontilan turvaamisesta nousee esille

avosuon ja metsän vaihettumisvyöhykkeiden huomioon
ottaminen paranee, avosoiden reunoilla esiintyvien
puustoisten suotyyppien säilyminen paranee

12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan

Muutettu kriteeri viittaa uudistettuun uhanalaistoimintamalliin, jossa uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien
esiintymätietoa otetaan huomioon aiempaa laajemmin
13: Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta
Kriteerin vaatimus voi toteutua aiempaa pienemmällä
useampi metsäpalo kompensoi kulotusta
aktiivisten kulotusten määrällä. Puustoisten metsäpalometsäpaloalueille vaaditaan säästettäväksi puustoa
alueiden energiapuunkorjuussa alueille jää aiempaa
enemmän lajistolle merkityksellistä puustoa.*
14: Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään sehakkuualueelle säästettäväksi vaadittavan elävän ja
kapuustoa ja tiheikköjä
kuollen puuston määrä kasvaa. Tiheikköjä ja sekapuustoisuutta säilytetään aiempaa enemmän.
• vähintään 10 elävää säästöpuuta ja yhteensä vähintään 20 säästö- ja kuollutta puuta. aiemmin 10 säästöpuuta, joihin laskettiin myös kuolleet. Rinnankorkeusläpimitta aiemmin säästöpuilla 10 cm, luonnoksessa 15 cm

• vähintään 2-5 tekopökkelöä jos ei ole kuollutta puuta.
• tiheikköjen ja sekapuustoisuuden säilyttäminen lisätty.
15: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja

ei muutoksia

• ei lainkaan muutoksia
16: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä

ei muutoksia

• ei lainkaan muutoksia
17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta

vesistöjen ja metsän vaihettumisvyöhykkeiden laajuus
ja merkitys lajistolle paranevat

• suojakaistan leveysleveys on keskimäärin vähintään 10 metriä, mutta kaikkialla
vähintään 5 metriä. aiemmin vähintään 5–10 metriä.

• vain poimintahakkuita, joissa säilytetään monipuolisesti erikokoista puustoa
lehtipuustoa suosien. aiemmin suurten puiden poimintaan ei ollut rajoitetta

• uutena uomaltaan alle 2 m leveiden ojamaisten, suoristettujen ja perattujen purojen suojakaista on vähintään 5 m

• vaelluskalojen ja vesieliöiden esteetön liikkuminen turvattava tienrakennuksessa perusparannuksessa
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19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä

• lannoitus ja kantojen korjuu on kiellettyä myös 2-luokan pohjavesialueilla
• E -luokan pohjavesialueet lisätty rajoitusten piiriin

Rajoituksen laajeneminen 2-luokan alueille vähentää
pohjavesien heikentymiseen liittyviä riskejä k.o. alueilla
. E-luokan kohteiden lisäämisellä ei ole merkitystä.

20: Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti
21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
22: Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä
23: Työnantajavelvoitteita noudatetaan
24: Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä
25: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti
26: Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään
27: Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus varmistetaan
28: Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä
30: Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään
31: Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan
32: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan
saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti
33: Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi
34: Maankäytön muutosta koskeva kriteeri

•

ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei muutoksia
ei muutoksia
ei vaikutusta
ei vaikutusta
muutoksen merkityksestä ei tietoa

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden perinnebiotooppien metsittäminen kielletään

Liite 1. Suomen metsätalouden keskeistä lainsäädäntöä
Liite 2. Tulkinta joulupuuviljelmille uusi liite

•

*Kriteerissä 13 muutosten vaikutukset ovat sekä kielteisiä että myönteisiä

Kriteeri 2: Metsien puusto säilytetään hiilinieluna
Voimassa olevassa kriteerissä edellytetään, että hakkuut eivät ylitä alueellisessa metsäohjelmassa määritettyä alueen suurinta kestävää hakkuumäärää auditointia edeltävällä viisivuotiskaudella. Kriteeri-luonnoksessa suurin kestävä hakkuumäärä on korvattu poistumalla, joka ei saa ylittää kasvua. Poistuma sisältää hakkuukertymän, metsään tähteinä jäävän runkopuun (metsähukkapuu) ja metsään käyttämättä
jäävän luontaisesti kuolleen puun (luonnonpoistuma). Poistuman lähteenä käytetään Luonnonvarakeskuksen tilastoja. Viisivuotisjakson poistumaa verrataan valtakunnan metsien inventoinnin perusteella
alueelle laskettuun kasvuun. Muutos mahdollistaa suuremmat korjuumäärät kuin voimassa oleva standardi.
Voimassa olevassa kriteerissä viisivuotisjakson hakkuumäärä voi luonnontuhon vuoksi olla suurinta kestävää hakkuumäärää suurempi. Kriteeriluonnoksen mukaan poistuma voi ylittää kasvun luonnontuhon
vuoksi tai sen estämiseksi.
Puuston hiilinielu toteutuu silloin kun poistuma on kasvua pienempi. Koko Suomea koskien puuston
kasvu on tällä hetkellä suurempi kuin sen poistuma, mutta hiilen nettositoutumisessa on alueellisesti
suuria eroja johtuen erilaisista hakkuuintensiteeteistä.
Metsien puuston määrää seurataan sertifikaattikohtaisesti. Hakkuumäärien vuosittainen vaihtelu vaikuttaa vuotuisen hiilinielun suuruuteen. Tilakohtaisesti ja alueellisesti tarkasteltuna poistuma voi tarkastelujaksolla ylittää kasvun, jolloin alueen hiilinielu pienenee.
Kriteeriluonnos sisältää kirjauksen hiilinielun pienentämisestä luonnontuhon estämiseksi. Ilmaston
muuttuessa metsätuhojen riski kasvaa ja biomassan ennakoivalla poistamisella voidaan ennalta ehkäistä
tai rajoittaa tuhoa.
Kriteeri 10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
Kriteeriin on lisätty kielto Vesilain (587/2011) 2 luvun 11 §:n mukaisien luonnontilaisten vesiluontotyyppien 1) luonnontilan vaarantamisesta pois lukien tapaukset, joihin lupaviranomainen on myöntänyt 2
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momentin mukaisen poikkeuksen. Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan,
kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden
hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.
Kohdan d) vaatimusta ojittamattomien korpien osalta on muutettu siten, että kriteeri koskee jatkossa
muitakin kuin vain kuusivaltaisia korpia. Jatkossa kohteiksi luetaan myös alle 20 m³/ha lahopuuta sisältävät korvet, joissa ei ole lahopuuta, mutta puusto on luonnontilaisen kaltainen tai eri-ikäisrakenteinen.
Tärkeimmäksi säilytettäväksi ominaispiirteeksi on lisätty vanha puusto.
Kohdan d) vaatimusta ojittamattomien lettorämeiden osalta on täydennetty lisäämällä kohtaan ruohoiset sararämeet.
Kohdan d) vaatimusta lehtipuuvaltaisten lehtojen osalta on täydennetty vaatimuksella monimuotoisuudelle arvokkaan puuston säästämisestä.
Kriteeri 11: Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään
Kriteerin otsikkoon kattaa myös ekosysteemipalvelut. Kriteeristä on poistettu maininta, jolla viitataan
erittäin tai äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltuihin suotyyppeihin. Indikaattoria on täsmennetty siten,
että kriteerissä tarkoitetaan nimenomaan vesitalouden luonnontilaisuutta. Kriteeri kattaa jatkossa myös
vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaiset suot. Kunnostusojitussuunnitelmiin sisältyvä vesiensuojelusuunnitelman vaatimus on ulotettu koskemaan ojitusmätästyshankkeita. Avosoiden ja ennallistumaan
jätettävien puuntuotannollisesti vähätuottoisten ojitettujen turvemaiden reunaan jätettävän vaihettumisvyöhykkeen leveysvaatimus on nostettu vähintään 10 metriin ja kaistan käsittely on aiempaa rajatumpaa. Vain poimintahakkuut ovat sallittuja. Lisäksi toimijoilta vaaditaan suometsien hoitoon soveltuva
ohjeistus tarkoituksenmukaisista maanmuokkaus-, ojitus- ja hakkuumenetelmistä. Ohjeistuksen tulee
perustua ajantasaiseen tietoon ja sen laadinnassa on otettu huomioon soiden käsittelyn ilmastovaikutukset.
Kriteeri 12: Uhanalaisten lajien elinpaikat turvataan
Muutettu kriteeri viittaa uudistettuun uhanalaistoimintamalliin, jossa uhanalaisten ja silmälläpidettävien
lajien esiintymätietoa otetaan huomioon aiempaa laajemmin. Voimassa olevan standardin kriteeri viittaa vuonna 2010 julkaistuun toimintamalliin, jossa siirretään esiintymätietoa yhteensä 501:stä uhanalaisesta tai lakisääteisestä suojellusta metsälajista metsätalouden toimijoiden järjestelmiin. Uudistetussa
toimintamallissa tietoa siirretään yhteensä 2600:sta uhanalaisesta, silmälläpidettävästä tai lakisääteisesti suojellusta lajista. Toimintamalli määrittelee metsäorganisaatioiden toimenpiteet tilanteissa, joissa
metsänkäsittely osuu uhanalaisen lajin esiintymään.
Kriteeri 13: Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta
Kriteerin indikaattorina käytetään kulotusten lukumäärää, jonka tulee olla vähintään 1 kulotus/vuosi/200 000 hehtaari. Hehtaarimäärä tulkitaan sertifioidun metsätalousmaan pinta-alan mukaan.
Nykyisen PEFC-metsien kokonaisalalla (18,55 miljoonaa hehtaaria17 ) kulotuksia tulisi toteuttaa vuosittain noin 90 kappaletta.
Kriteeriin tehty muutos koskee kulotusten lukumäärään luettavien metsäpalojen pinta-alaa. Voimassa
olevassa kriteerissä lukumäärään luetaan mukaan yli viiden hehtaarin metsäpalot. Kriteeriluonnoksessa
kulotusten lukumäärään luetaan yli kahden hehtaarin metsäpalot. Se tarkoittaa, että aiempaa useampi
metsäpalo voidaan lukea mukaan kriteeristön edellyttämiin kulotuksiin ja kriteerin vaatimus voi täyttyä
aiempaa vähäisemmällä aktiivisten kulotusten määrällä.

17

www.pefc.fi
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Lisäyksenä aiempaan on kriteeriluonnoksessa vaatimus siitä, että metsäpaloalueille jätetään korjaamatta hiiltynyttä ja palanutta puuta yhteensä vähintään 20 kpl hehtaarille kriteerin 14 mukaisesti, silloin
kun sitä on kohteella.
Kriteeri 14: Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita- ja, kuollutta puuta sekä säästetään sekapuustoa ja tiheikköjä
Kriteerin vaatimukseen on lisätty tavoite sekapuuston ja tiheikköjen säästämisestä. Kriteerin määrittelyssä elävillä säästöpuilla tarkoitetaan ensisijaiseksi todettujen säästöpuiden (petolintujen pesäpuut, järeät katajat, vanhat palokoroiset puut, aiemman puusukupolven järeät puuyksilöt, muodoltaan poikkeukselliset puuyksilöt, jalot lehtipuut, kookkaat haavat, puumaiset raidat, tuomet ja pihlajat, tervaleppä, kolopuut, metson havaitut hakomispuut) puuttuessa muuta puustoa, jonka rinnankorkeudelta
mitattua vähimmäisläpimittaa on nostettu 15 cm:iin.
Kriteerin indikaattoria on muutettu siten, että eläviä säästöpuita vaaditaan vähintään jatkossa 10 kpl
hehtaarille. Aiemmin tähän 10 kpl:n minimimäärään voitiin sisällyttää myös jo kuolleita puita. Jatkossa
vaaditaan elävien säästöpuiden lisäksi jättämään keskimäärin 10 kuollutta puuta/ha, ja mikäli leimikkotasolla ei ole edellytettyä määrää kuolleita puita, tehdään erityisesti lehtipuista vähintään 2–5 tekopökkelöä hehtaaria kohden.
Uutena asiana kriteerissä määritellään, että tuore metsätuhon seurauksena syntynyt vahingoittunut puu
voidaan laskea mukaan vahingoittuneiden, elävien ja kuolleiden säästettävien puiden kokonaismäärän,
jonka pitää olla vähintään 20 kpl/ha. Metsäpaloihin liittyen tätä vaatimusta on täsmennetty kriteerissä
13.
Uusina asioina kriteeri vaatii, että monipuolisen lajiston ja riistan elinolosuhteiden turvaamiseksi kaikissa
metsänkäsittelyn vaiheissa säilytetään tiheikköjä ja sekapuustoisuutta silloin, kun niitä esiintyy luontaisesti ja kun sekapuustoisuus ei vaaranna kasvatettavaa puustoa.
Voimassa olevassa standardissa riistatiheiköt mainitaan energiapuuharvennuksiin ja havupuuvaltaisiin
taimikoihin jätettävänä lehtipuustona turvaamassa riistan elinolosuhteita. Standardiluonnoksen mukaan
tiheikön tulisi olla puustoltaan monilajinen, sisältää kuusta ja olla kooltaan vähintään 10 m2. Sekapuustoisuus tarkoittaa, että pääpuulajin lisäksi suositaan yhtä tai useampaa puulajia ja erityisesti lehtipuita.
Kriteeri 17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta
Kriteerissä suojakaistan leveyden vaatimus on tiukennettu keskimäärin vähintään 10 metriksi. Lisäksi
suojakaistan käsittelyä rajoitetaan aiempaa enemmän, ja sallittuja ovat ainoastaan poimintahakkuut.
Suojakaistan tarkoituksessa korostetaan vesiensuojelun lisäksi suojakaistan merkitystä varjostuksen ja
monimuotoisuuden turvaamisessa.
Puro- ja norouomat ovat uutta sisältöä kriteerissä ja koko kriteeristössä. Kriteeri vaatii vähintään 5 metrin suojakaistan puroiksi katsottaville uomille silloinkin, kuin puroa on suoristettu tai perattu. Tällöin
suojakaistalta voidaan poistaa runkopuusto, paitsi jos kyseessä on ojamainen purouoma, jossa on lohikalakanta, noudatetaan vaatimusta 10 m suojakaistasta.
Uutena vaatimuksena edellytetään, että vesistöuomaan luontaisesti kaatuneita runkoja ei poisteta. Runkoja voi kuitenkin poistaa, jos niistä aiheutuu haittaa vesistön virkistyskäytölle, luonnonhoidolle, hyönteistuholle tai tulvan vaarasta johtuen.
Uutena asiana kriteeri edellyttää, että norojen läheisyydessä toimitaan norouoman luonnontilaisuutta
vaarantamatta. Uomien ylitykset toteutetaan niin, että uomaa ei merkittävästi muuteta ja ettei muodostu uoman suuntaisesti vettä johtavia painanteita.
Uutena asiana kriteeri edellyttää, että metsätien perusparannus ja uuden metsätien rakentaminen toteutetaan vaelluskalojen ja muun vesieliöstön esteetön liikkuminen mahdollistaen.
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Kriteeri 19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
Kriteerin vaatimukseen on lisätty E-luokan pohjavesialueet. E-luokan pohjavesialueilla ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita eikä lannoitteita eikä korjata kantoja. E-luokan pohjavesialueilla lannoitus on
sallittua, mikäli se ei vaaranna E-luokitukseen johtanutta pohjavedestä riippuvaista pinta- tai maaekosysteemiä.
2-luokan pohjavesialueilla voimassa olevassa standardissa kielletään vain kasvinsuojeluaineiden käyttö.
Työryhmän hyväksymässä standardiluonnoksessa 2-luokan pohjavesialueilla kielletään lisäksi lannoitus
ja kantojen korjuu.

4.2 Metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeät rakennepiirteet, luontokohteet ja vaihettumisvyöhykkeet
Elävien säästöpuiden vähimmäismäärä on jatkossa jokaisella leimikolla vähintään keskimäärin 10 kpl
hehtaarilla. Säästöpuiden määrää seurataan vuosittain luonnonhoidon laadun arvioinnissa. Laadunarvioinnin tulosten on todettu heijastelevan sertifioinnissa tapahtuneita muutoksia. Asiantuntija-arvion mukaan esimerkiksi vuosina 2016–2018 todettuun säästöpuumäärän kasvuun (kuva 3) vaikutti edellinen
PEFC-sertifioinnin vaatimuksissa tapahtunut muutos, joka alkoi edellyttää säästöpuiden jättämistä jokaisessa leimikossa, ja säästöpuiden minimimäärän nostaminen 10 puuhun per hehtaari. Koska voimassa
olevassa kriteerissä säästöpuiden kokonaismäärään voidaan laskea myös kuollutta puustoa, on arvioitujen kohteiden joukossa ollut todennäköisesti sellaisia, joissa elävän säästöpuuston kokonaismäärä on
ollut alle 10 kpl/ha. Kriteeristöluonnoksessa tämä ei ole enää mahdollista. Kun elävien säästöpuiden minimimäärä on jatkossa kaikilla hakkuualueilla vähintään 10 kpl/ha, uudistushakkuukohteilla jatkossa mitattavien säästöpuiden määrä tulee todennäköisesti olemaan aiempaa suurempi. 18

18

Siitonen, J., Punttila, P., Korhonen, K. T., Heikkinen, J., Laitinen, J., Partanen, J., Pasanen, H. & Saaristo, L. 2020. Talousmetsien luonnonhoidon kehitys vuosina 1995‒2018 luonnonhoidon laadun arvioinnin sekä valtakunnan metsien inventoinnin tulosten perusteella. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 69/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 71 s.
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546354/luke_luobio_69_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Kuva 3. Elävän säästöpuuston kappalemäärä uudistushakkuilla. Aineistossa ovat mukana pelkästään satunnaisotannalla valitut
uudistushakkuun kohteet. Vihreä murtoviiva kuvaa säästöpuiden vuotuista keskimääräistä puukohtaista tilavuutta (säästöpuuston tilavuus jaettuna säästöpuiden kappalemäärällä).

Elävien säästöpuiden minimikoon kasvattamisen merkitystä analysoitiin kriteeriluonnosta koskien 2020
tehdyssä arvioinnissa (s. 16)19. Arvioinnissa todettiin, että elävänä jätettävän säästöpuun suurempi koko
voi edistää luonnon monimuotoisuutta usean eri mekanismin kautta. Säästöpuiden minimiläpimitan kasvattaminen vaikuttaa hakkuukohteilla, joilla ei ole standardissa mainittuja ensisijaisia säästöpuita, kuten
aiemman puusukupolven järeitä puuyksilöitä tai kookkaita haapoja. Aiempaa isompien puiden jättäminen nostaa todennäköisyyttä, että puut tarjoavat elinympäristöjä vaateliaille lajeille sekä ennen kuolemaansa että sen jälkeen lahopuuna.
Luonnonhoidon laadun seurannassa mitattu elävän säästöpuuston tilavuus hehtaarilla on vaihdellut
viime vuosina välillä 2,4–3,2 m³/ha. Määrästä n. 60 % on ollut läpimitaltaan >20 cm olevia havupuita,
koivuja tai muita lehtipuita. Eri kokoisia haapoja, raitoja ja jaloja lehtipuita, joita läpimittavaatimuksen
muutos ei koske, on ollut noin 20 %. Näin ollen luonnonhoidon laadun seurannan säästöpuista vain 20
% olisi valittu hakkuissa pelkästään kriteerin vähimmäisläpimittavaatimuksen perusteella (kuva 4). Tästä
johtuen kriteerimuutoksen vaikutus elävien säästöpuiden tilavuuteen uudistushakkuualueilla tullee olemaan vain vähäinen.

Kuva 4. Elävän säästöpuuston tilavuusosuuden jakautuminen puulajin ja läpimittaluokan mukaan. Kuvassa on laskettu kolmen
vuoden liukuva keskiarvo alkaen jaksosta 1998‒2000. Aineistossa ovat mukana pelkästään satunnaisotannalla valitut uudistushakkuun kohteet.

Monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamisessa talousmetsien säästöpuukäytännön varaan on laskettu monenlaisia tavoitteita.20 Tutkimustiedon valossa tehty arvio näitä tavoitteita toteuttava säästöpuumäärä olisi arvioiden mukaan vähintään 5-10 % talousmetsien puuston

19

Hämäläinen H., Joensuu S., Koistinen A., Saaristo L. & Halme P. 2020. PEFC-metsäsertifioinnin vaikutusten arviointi. Tapion raportti. https://tapio.fi/pefc-metsasertifioinnin-kriteeriluonnoksen-vaikutusten-arviointi/
20
Keto-Tokoi P., Koivula M., Kuuluvainen T., Lindberg H., Punttila P., Shorohova E., Vanha-Majamaa I. 2021. Säästöpuumetsätaloudella monimuotoisuutta talousmetsiin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 artikkeli id 10541.
https://doi.org/10.14214/ma.10541
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kokonaistilavuudesta. Nykyinen taso on keskimäärin 1-2 %:n luokkaa. Kriteerimuutos ei muuta elävien
säästöpuiden määrän eikä tilavuuden suuruusluokkaa. Muutokset vievät kuitenkin säästöpuukäytäntöä
monimuotoisuutta edistävään suuntaan ja viestivät metsänomistajille ja metsäalan toimijoille tarpeesta
lisätä talousmetsiin jätettävän säästöpuuston määrää ja järeyttä sekä säästöpuuston tärkeydestä monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamisessa.
Säästettävien kuolleiden puiden vähimmäismäärä on luonnoksessa esitetyssä standardissa 10 kpl hehtaarilla sisältäen vähintään 20 cm paksuja keloja ja muita kuolleita pystypuita, pökkelöitä ja maapuita.
Vaatimuksen perusteella metsässä olevasta kriteerin tarkoittamasta kuolleesta puustosta tulee säilyttää
vähintään muutamia kuutioita hehtaarilla. Kuitenkin rehevämmillä kasvupaikoilla Etelä-Suomessa, jossa
kuollutta puustoa on syntynyt vallitsevan latvuskerroksen järeistä havupuista, vaatimus saattaa tarkoittaa 10 m³/ha ylittäviä kuolleen puun määriä.
Luonnonhoidon laadunarvioinnin aineistojen mukaan uudistushakkuille säästetyn kuolleen puuston
(mukaan lukien kuollut pysty- ja maapuusto) keskitilavuus koko jaksolla 1998–2018 on ollut 1,0 m³/ha.
Vuosina 1998–2004, 2005–2011 ja 2012–2018 uudistushakkuiden kuolleen puuston keskitilavuus oli 1,0
m³/ha, 1,1 m³/ha ja 0,7 m³/ha. Viimeisen jakson keskitilavuus on merkitsevästi pienempikuin kahden
edellisen jakson keskitilavuus. VMI-tulosten mukaan kuollutta, vähintään 10 cm läpimittaista pysty- ja
maapuuta on Etelä-Suomessa avohakkuualoilla nykyisin keskimäärin lähes 8 m³/ha ja Pohjois-Suomessa
vähän yli 5 m³/ha. VMI-tuloksissa kuolleen puun vähimmäisläpimitan raja on 10 cm, kun se luonnonhoidon laadun arvioinnissa on 20 cm.21
Kriteeriin tehty muutos todennäköisesti nostaa kuolleen puuston määrää uudistushakkuualueilla siinä
määrin, että muutos voidaan havaita seurannoissa. Kuolleen puun määrän nostaminen talousmetsissä
on yksi tärkeimmistä tavoitteista monimuotoisuuden turvaamiseen liittyen. Kriteeriluonnos vie metsänomistajille ja metsäammattilaisille selkeän viestin siitä, että kuolleita runkoja tulee jättää hakkuualoille
aiempaa suuremmassa määrin. Silloin kun kriteeristö on käytössä laajoilla pinta-aloilla, muutos on valtakunnallisesti merkittävä sekä käytännön metsätalouden että ekologisen vaikuttavuuden näkökulmista.
Metsätuhokohteita koskeva vahingoittuneiden, elävien ja kuolleiden puiden säästämisen vähimmäisvaatimus, 20 kpl/ha, selkeyttää tuhokohteiden säästöpuukäytäntöjä. Voimassa oleva standardi on edellyttänyt säästöpuiden jättämistä hakkuissa, eikä tuhokohteita ole suljettu tästä pois. Myös energiapuun
korjuussa on vaadittu säästöpuiden jättämistä. Tuhokohteiden puunkorjuuta koskien vaatimus ei ole
ollut yksiselitteinen, sillä puunkorjuu ajoittuu tällöin tilanteeseen, joissa puut ovat vaurioituneita, mutta
eivät vielä kuolleita. Uusi kirjaus täsmentää, että elävään säästöpuustoon ja kuolleiden puiden säilyttämistä koskevat tavoitteet ovat voimassa tuhokohteiden puunkorjuussa vähintään samoissa määrin kuin
muussakin puunkorjuussa.
Lahopuuttomiin kohteisiin tehtäviä tekopökkelöitä koskien on oletettavaa, että etenkin hakkuualueen
reunoille tehdyt tekopökkelöt tarjoavat elinympäristöjä joillekin uhanalaisille kovakuoriaisille, lahottajasienille ja metsätiaisille. Kaikkien lahopuulajien elinympäristöksi ne eivät kuitenkaan kelpaa. Jätettävien
tekopökkelöiden määrä on hehtaaria kohti melko pieni, mutta alueellisesti ja valtakunnallisesti lisäys on
merkittävä.
Standardiluonnos edistää tiheikköjen ja sekapuustoisuuden säilyttämistä kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa. Kirjaus toteuttaa Metsäkanalintujen hoitosuunnitelman keskeistä tavoitetta parantaa
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Siitonen, J., Punttila, P., Korhonen, K. T., Heikkinen, J., Laitinen, J., Partanen, J., Pasanen, H. & Saaristo, L. 2020. Talousmetsien luonnonhoidon kehitys vuosina 1995‒2018 luonnonhoidon laadun arvioinnin sekä valtakunnan metsien inventoinnin tulosten perusteella. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 69/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 71 s.
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kasvatusmetsien soveltuvuutta kanalinnuille (s. 17)22. Tiheikköjen ja sekapuustoisuuden ylläpitäminen
parantaa suoja-, pesä- ja ravintopaikkojen tilannetta myös muiden metsälintujen ja nisäkkäiden osalta.
Sekapuustoisuudella on useita monimuotoisuutta hyödyttäviä vaikutuksia. Koska eri puulajeilla on erityisiä seuralaislajeja, useamman puulajin kasvatus monipuolistaa metsikön maaperän eliöstöä, lisää puiden
runkojen tarjoamien pienelinympäristöjen määrää sekä monipuolistaa metsikköön syntyvää kuollutta
puustoa.
Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämistä koskevissa vaatimuksissa korpia koskevat muutokset lisäävät kriteerin piirissä olevien korpien määrää. Korvet ovat merkittäviä lajistollisen monimuotoisuuden keskittymiä. Voimassa oleva kriteeri on rajattu koskemaan vain sellaisia kuusivaltaisia
ojittamattomia korpia, joissa on hyvin runsaasti kuollutta puustoa. Kriteerit täyttävillä kohteilla on sallittu kasvatus ja poimintahakkuut. Luonnoksessa esitetty kriteeri kattaa kaikkien ojittamattomien korpien ja runsaslahopuustoisten kohteiden lisäksi myös korvet, joissa ei ole lahopuuta, mutta joissa puusto
on luonnontilaisen kaltaista tai eri-ikäisrakenteista. Eri-ikäisrakenteisuus on korpipuustoille melko tunnusomainen piirre, joten kriteeriluonnoksen tarkoittamia kohteita on todennäköisesti moninkertainen
määrä verrattuna voimassa olevan kriteerin tarkoittamiin kohteisiin, joilla 20 m3 lahopuumäärän vähimmäisvaatimus on korkea suhteessa lahopuun keskimääräiseen tilavuuteen talousmetsissä. Korpien säilytettävänä ominaispiirteenä on myös vanha puusto ja lahopuusto. Luonnoksessa oleva määrittely rajoittaa korpien käsittelymahdollisuuksia enemmän verrattuna voimassa olevaan kriteeriin.
Luontokohteisiin ja erityisesti korpien tilanteeseen vaikuttavat 10-kriteerin muutosten lisäksi myös kriteeriin 11 tehdyt muutokset. Avosoiden ja ennallistumaan jätettävien soiden vaihettumisvyöhykkeitä
koskevan käytönrajoitusvyöhykkeen leventämisellä ja käsittelyjen rajaamisella siten, että vain jatkuva
kasvatus on sallittua, on merkitystä uhanalaisten suoluontotyyppien, erityisesti korpien turvaamiselle.
Avosuon reunalla esiintyvä korpi-luontotyyppivoi olla merkittävä lajistollisen monimuotoisuuden keskittymä. Osa korpien lajistollisesta monimuotoisuudesta liittyy niiden tyypilliseen sijaintiin kivennäismaiden ja soiden tai vesistöjen ja soiden vaihettumisvyöhykkeissä. Lajistossa on tällöin piirteitä niin ympäröivien kivennäismaiden metsistä kuin rannoilta sekä viereisiltä rämeiltä ja avosoilta.23
Aapasoiden rajautuessa tuoreisiin kankaisiin tai kuusikkosaarekkeisiin vaihettumisvyöhykkeellä esiintyy
usein kangaskorpia yhdessä aitokorpien ja varpukorpien kanssa. Myös muurainkorpia voi esiintyä keidassoiden laiteilla ja aapasoiden reunaosissa. Aapasoiden reunaosissa voi olla laajojakin kangaskorpia.
Kangaskorvet eivät kuulu laissa määriteltyihin erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin, joten luontotyypin säilymisen edistäminen kaikkien avosoiden vaihettumisvyöhykkeiden käsittelyä rajoittamalla tuo tarpeellista lisäturvaa luontotyypille. Kriteerimuutos on Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin suoasiantuntijaryhmän kehittämisehdotuksen 24(s. 162) mukainen. Ehdotuksessa “Metsätalouskäytössä olevien ojittamattomien korpien ja rämeiden puuston hakkuissa tulisi toimia ilman maanmuokkauksia ja
edistää jatkuvaa kasvatusta”.
Huomioon otettavien elinympäristöjen listalle on kriteerissä lisätty ojittamattomat ruohoiset sararämeet, jotka jätetään jatkossa ojittamatta ja hakkuiden ulkopuolelle. Luonnontilaisten soiden uudisojittaminen on kiellettyä voimassa olevassa standardissa. Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa25 sararämeiden tilanne on arvioitu Etelä-Suomessa heikkeneväksi ja Pohjois-Suomessa vakaaksi. Etenkin
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Suomen metsäkanalintukantojen hoitosuunnitelma. 2014. Maa- ja metsätalousministeriö. 10/2014. https://mmm.fi/documents/1410837/1720628/Suomen_metsakanalintujen_hoitosuunnitelma.pdf/98514f16-64b7-42f8-acc66870f5a92ddc/Suomen_metsakanalintujen_hoitosuunnitelma.pdf
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Kontula, T. & Raunio, A. (toim.) 2018. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018: Luontotyyppien punainen kirja. Osa
2: Luontotyyppien kuvaukset. (5. Suot). Suomen ympäristö 5/2018. Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöministeriö.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161234/SY%205%202018%20Osa%202%205%20Suot.pdf?sequence=42&isAllowed=y
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Etelä-Suomessa jäljellä olevien luontotyyppiesiintymien laatua heikentävät ympäristön hakkuut sekä
ojitusten ja muun maankäytön aiheuttamat etävaikutukset vesitalouteen. Kriteeri ei puutu ympäristön
hakkuisiin eikä ojituksen etävaikutuksiin, joten muutos ei vaikuta tähän uhanalaisuuden arvioinnissa katsottuun riskitekijään.
Metsän ja pysyvästi avointen alueiden kuten soiden ja vesistöjen vaihettumisvyöhykkeiden käsittelyä on
kriteeristöluonnoksessa rajoitettu monella tapaa aiempaa enemmän. Kriteereiden 11 ja 17 kautta
avosoiden, ennallistumaan jätettävien puuntuotannollisesti vähämerkityksellisten soiden sekä vesistöjen
varsille jää jatkossa keskimäärin vähintään 10 metrin levyinen jatkuvapuustoinen vyöhyke, jolla ainoastaan poimintahakkuut ovat sallittuja.
Paikkatietoanalyysissä suojakaistojen kokonaispinta-alaksi muodostui 785 000 hehtaaria. Tästä alueesta
on noin 1/3 vesistöjen ja 2/3 soiden suojakaistoja. Etelä-Suomessa soiden ja vesistöjen suojakaistojen
pinta-alaksi muodostuu yhteensä 241 000 hehtaaria. Kriteerien mukaisesti toimittaessa noin 2,1 % EteläSuomen metsäalasta tulisi kriteerivaatimusten kautta jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn piiriin. Koko
Suomen metsäalasta vastaava luku on noin 3,5 %.
Jatkuvapeitteisyyden lisääminen talousmetsämaisemassa on nähty tärkeäksi metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta. Se, että kriteerit kohdentavat jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä rantametsiin ja
avosoiden reunoille on tarkoituksenmukaista, sillä rannoilla ja soiden laiteilla menetelmä käyttö tuottaa
hyötyjä monipuolisimmin. Hyödyt koskevat metsä-, vesi-, ja suoekosysteemin monimuotoisuutta sekä
maisema- ja virkistysarvoja. Toisaalta metsänhoidollisesta näkökulmasta pysyviin ja vesivaikutteisiin avoalueisiin rajoittuvat metsänreunat ovat myös hyviä taimettumaan, mikä on jatkuvan kasvatuksen toimivuuden edellytys. Kriteeriehdotusten mukaisesti toimittaessa vesistöjen ja soiden reunametsien suojakaistoista kehittyy ajan myötä talousmetsämaisemassa suikertelevia, toisiinsa kytkeytyneitä jatkuvapeitteisiä reunoja. Ne tarjoavat suojaa, ravintoa ja avoalueita turvallisempia leviämisreittejä maisemassa
liikkuville nisäkkäille ja linnuille.

Vaikutukset tiedossa olevien uhanalaisten lajien esiintymien huomioon ottamiseen
Kriteeri 12 viittaa Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamalliin. Itse kriteerissä tapahtunut muutos koskee sitä, mihin toimintamalliin kriteeri viittaa. Muutettu kriteeri viittaa toimintamalliin, joka on päivitetty maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta toteutetussa Lajiturva-hankkeessa. Työssä uudistettiin huomioon otettavien lajien listaa n. 500 lajista yhteensä 2 600 lajiin. Mukaan
otettiin uhanalaisten ja lakisääteisesti suojeltujen lajien lisäksi silmälläpidettäviä lajeja. Uuden lajilistan
myötä metsätalouden toimijat saavat käyttöönsä esiintymätietoa kaikenlaisissa elinympäristöissä elävistä lajeista, joihin metsätalouden toiminta vaikuttaa. Toimintamalliin tehty muutos parantaa metsätalouden toimijoiden edellytyksiä ottaa tiedossa olevia lajiesiintymiä aiempaa paremmin huomioon.

Muita huomioita
Metsäpalojen määrä vaihtelee vuosittain. Pelastustoimen PRONTO-järjestelmän tietojen mukaan vuosina 1996–2019 sattuneiden metsäpalojen määrän vuotuinen keskiarvo oli 1373 kpl. Näistä keskimäärin
43 kpl oli kokoluokassa 2–5 hehtaaria vuotuisen vaihteluvälin ollessa 9-134 kpl. Yli viiden hehtaarin metsäpaloja oli vuosittain keskimäärin 20 kpl vaihteluvälillä 2-70 kpl/vuodessa. Kulotusta ja luonnonhoidollisia polttoja koskevan kriteerimuutoksen seurauksena keskimääräisenä metsäpalovuotena kriteerin
määrittämä vähimmäisvaatimus täyttyy n. 20 kulotusta vähemmällä määrällä.
Kulotusten kokonaismäärä on vähentynyt voimakkaasti 2000-luvulla ja asiantuntija-arvion mukaan kulotuksia ja luonnonhoidollisia polttoja tarvitaan merkittävästi lisää metsäpaloelinympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseksi.
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Kulotusten tarpeellisuuden näkökulmasta kriteerin muutos väärän suuntainen. Muutos vähentää kriteerin merkitystä kulotuksiin kannustamisessa, sillä muutoksen myötä metsätalouden toimijat voivat arvioida, että sertifioinnin vaatimus todennäköisesti toteutuu nykyistä pienemmällä kulotusten ja säästöpuuryhmien polton määrällä.
Muutoksen todellinen merkitys kulotusmääriin jäänee kuitenkin käytännössä vähäiseksi. Tämä johtuu
siitä, että metsäpalojen määrä vaihtelee ennakoimattomasti. Metsätalouden toimijat joutuvat (etukäteen) suunnittelemaan kriteerin vaatiman määrän kulotuksia toteutettavaksi jo ennen metsäpalokautta
tai heti sen alkupuolella.
Kulotuskriteeriin on lisätty vaatimus, että metsäpaloalueille jätetään korjaamatta hiiltynyttä ja palanutta
puuta. Tämä lisäys koskee kaikkia metsätuhokohteita ja sen merkitys on käsitelty edeltävässä tekstissä.
Metsäpaloympäristöjen osalta muutos parantaa metsäpaloympäristöihin erikoistuneen lajiston tilannetta sellaisilla puustoisilla metsäpaloalueilla, joilta palon vaurioittamaa puustoa korjataan energiakäyttöön.

4.3 Vesiensuojelu ja vesielinympäristöt
Vesiensuojelu
Nykyinen tutkimustieto tukee vesiensuojelun osalta tavoitetta suojakaistojen leveyden kasvattamisesta,
mikä toteutuu kriteerin 17 päivityksessä. Sen sijaan suojakaistojen poimintahakkuista ei löydy tutkimuksellista tukea edellä mainituista tutkimuksista.
2-luokan pohjavesialueilla voimassa olevassa standardissa kielletään vain kasvinsuojeluaineiden käyttö.
Työryhmän hyväksymässä standardiluonnoksessa 2-luokan pohjavesialueilla kielletään lisäksi lannoitus
ja kantojen korjuu.
E-luokkaan luokitellaan pohjavesialueet, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan
riippuvainen. Vesienhoitoasetuksen 8 c §:n 1 momentin mukaisesti E-luokan pohjavesialueen tulee täyttää seuraavat edellytykset: 1. pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen purkautuvasta
pohjavedestä 2. kyseinen ekosysteemi on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen 3. ekosysteemi
on muun lainsäädännön nojalta suojeltu 4. ekosysteemi on merkittävä. Pohjavesivaikutteisissa maaekosysteemeissä esiintyy useita erilaisia luontotyyppejä, joista monet ovat uhanalaisia. Pohjavesivaikutuksella on olennainen merkitys esimerkiksi monella suotyypillä sekä lähteikköluontotyypeillä.
Kriteeriluonnoksen mukaan E-luokan pohjavesialueilla ei korjata kantoja eikä käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita. Lannoitus on sallittua, mikäli se ei vaaranna E-luokitukseen johtanutta pohjavedestä riippuvaista pinta- tai maaekosysteemiä. Nämä, kuten suurin osa muistakin metsätaloustoimista on E-luokan kohteilla poissuljettuja jo lainsäädännön kautta. Niillä kriteerimuutos ei siten vaikuta käytännön toimintaan Kuitenkin sikäli, kun E-luokan pohjavesialueeksi katsottavalla alueella metsätaloustoimet ovat
mahdollisia, kriteerissä todetut rajoitukset ovat voimassa.
Vesielinympäristöt
Kriteeristöluonnoksen on tuotu uusi, nykyisessä versiossa esiintymätön ”uoma” -sana. Muutos heijastaa
vesielinympäristöjen nostamista esiin kriteeristössä. Kriteeriin 10 nostettu kielto Vesilain (587/2011) 2
luvun 11 §:n mukaisten luonnontilaisten vesiluontotyyppien luonnontilan vaarantamisesta on ollut kriteerin 1 kautta aiemminkin osana kriteeristöä. Suurin vaikutus kiellon esille nostamisella koskee todennäköisesti noroja, joiden uomia kyseinen lainkohta turvaa. Norouomat näkyvät puutteellisesti maastotietokannassa ja kausikuivumisen vuoksi niiden havaitseminen voi olla maastossakin vaikeaa. Metsätaloudessa yleisesti käytössä olevien paikkatietoaineistojen avulla norouomien sijaintia voidaan ennakoida
suurella osumatodennäköisyydellä, jolloin riskipaikat voidaan ottaa entistä paremmin huomioon
ajourien suunnittelussa. Kriteerissä 17 edellytetään varovaisuutta norojen läheisyydessä tehtäviin
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toimiin sekä välttämättömiin uoman ylityksiin. Vaikka kyseessä on jo pitkään voimassa olleen lainsäädännön sisältö, niin sen esille nostaminen kriteeristön vaatimuksissa viestii metsätalouden toimijoille
norouomien huomioon ottamisen ja suojelun tärkeyttä.
Vesistöuomien ja niiden eliöstön tila parantuu usean muutoksen myötä. Aiempaa leveämpien suojakaistojen jatkuvapuustoisuus ylläpitää aiempaa paremmin varjoisuutta, joka on edellytys luontaisen viileyden ylläpitämiselle purovesistöissä. Puusto ruokkii karikkeellaan vesiekosysteemiä. Veteen kaatuneet
rungot, joiden poistamisen kriteeriluonnos poikkeustapauksia lukuun ottamatta kieltää, vaikuttavat uoman rakenteeseen ja tuovat vaihtelua virtausnopeuteen. Kriteerin vaatimus edistää metsäteiden perusparannusten yhteydessä tapahtuvaa vaellusesteiden vähittäistä poistumista. Kriteerin muutoksen myötä
metsätalouden toimijat tullevat ottamaan kattavasti käyttöönsä lohikalakantojen esiintymistä kuvaavan
paikkatietoaineiston, sillä kriteeri vaati näille kohteille vesistöjä vastaavan suojakaistan, vaikka puron
vesi virtaisi osin tai kokonaan peratussa, suoristetussa tai oikaistussa uomassa.

4.4 Metsien tarjoamat ekosysteemipalvelut
Kangasmetsien ja soiden välisiä vaihettumisvyöhykkeitä pidetään metsäkanalintujen parhaina poikueympäristöinä, ja viimeaikainen tutkimus tukee tätä käsitystä (Metsäkanalintujen hoitosuunnitelma, s.
20). Avosoiden rääseikkölaiteet ovat tyypillinen pesimäympäristö muun muassa lajien uhanalaisuuden
arvioinnissa silmälläpidettäväksi luokitellulle pohjansirkulle, jonka levinneisyys painottuu Pohjois-Suomeen. Metsäkanalintujen hoitosuunnitelma toteaa ehdotuksena elinympäristöjen hoidon kehittämiseksi
yksityismailla, että reunavyöhykkeet säilytettäisiin mahdollisimman luonnontilaisina, ja niiden huomioon
ottamista korostettaisiin. Metsäkanalinnut hyötyvät myös eri-ikäisrakenteisten metsien pinta-alan kasvusta. Eri-ikäisrakenteisen metsän etuja metsäkanalintujen elinympäristönä ovat puuston kokovaihtelun
lisäksi sen tiheysvaihtelu, runsaana säilyvä varvusto ja usein myös monipuolinen puulajisto (Metsäkanalintujen hoitosuunnitelma). Vaihettumisvyöhykkeiden hakkuiden rajoittaminen poimintahakkuisiin lisää
eri-ikäisrakenteisten puustojen osuutta maisemassa. Suot, samoin kuin vesistöjen reunoilla suikertelevat
jatkuvapuustoiset kaistaleet voivat myös edistää lintujen ja joidenkin nisäkkäiden, kuten liito-oravan liikkumista hakkuiden ja muun maankäytön pirstomassa maisemassa.

4.5 Ilmasto ja hiilensidonta
Muutoksien vaikutuksia ilmastoon ja metsien hiilensidontaan on arvioitu useampien kriteerien kautta,
joista tärkeimpänä on kriteeri 2, mutta olennaisia ovat myös kriteerit 6, 7, 10 ja 11. Muutoksilla muissa
kriteereissä ei arvioida olevan olennaisia vaikutuksia ilmastoon ja metsien hiilensidontaan.
Metsien hiilensidonnan vaikutukset voivat vaihdella olennaisesti tarkasteltavan aikajakson (lyhyt tai
pitkä) myötä. Hakkuiden lisääminen ja nuorten metsien osuuden voimakas lisääminen pienentävät lyhytaikaisesti kivennäismaiden metsien hiilinielua. Metsien hiilinielua tarkastellessa tärkeää on kiinnittää
huomiota myös pitkän aikavälin muutoksiin. Metsien hiilensidontaa arvioitaessa oleellista on biomassan
tuotanto. Lisääntyvä biomassa sitoo hiiltä sekä puustoon että maaperään. Hakkuumäärissä tapahtuvat
muutokset vaikuttavat metsien hiilitaseisiin ja hiilivarastojen kehittymiseen paitsi poistetun puustobiomassan kautta, mutta myös hakkuiden seurauksena muuttuvan karikesyötteen kannalta. Lisäksi ennakoimattomilla metsätuhoilla voi olla merkittäviä hiilitasevaikutuksia26.
Kriteeriin 2 tehty muutos mahdollistaa suuremmat korjuumäärät kuin voimassa oleva standardi. Kriteerin otsikon vaatimus puuston säilymisestä hiilinieluna edelleen toteutuisi, mutta metsätalouden lyhyen
26

Seidl, R., Schelhaas M., Rammer W., Verkerk P.J., 2014. Increasing forest disturbances in Europe and their impact on
carbon storage. Nature Climate Change, Volume 4, 806–810. http://dx.doi.org/10.1038/nclimate2318
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aikavälin ilmastovaikutusten näkökulmasta muutos antaa mahdollisuuden puuston hiilinielun tason madaltamiseen voimassa olevaan kriteerin verrattuna. Tämä mahdollisuus ei ole ristiriidassa otsikkoon kirjatun tavoitteen kanssa, mutta muutos vähentää kriteerin merkitystä keinona maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden edistämisessä.
Muita huomioita
Puuston terveydestä huolehtiminen metsänhoidolla ja monimuotoisuuden lisääminen parantaa metsien
ilmastokestävyyttä metsätuhoja vastaan. Heikentynyt puusto on alttiimpi metsätuhojen ketjuttumiselle.
Siten juurikäävän torjunta kaikilla korjuukohteilla (kriteeri 6), eikä vain riskialueille, turvaa puuston terveyttä ja samalla hiilensidontaa. Menetelmien turvallisuus käyttäjille ja ympäristölle turvaa metsäluonnon monimuotoisuutta ja siten metsien ilmastokestävyyttä. Riistavahinkojen estäminen turvaa puuston
parempaa kasvua ja siten metsikön hiilensidontaa. Puustovaurioiden esille nostaminen ja ehkäiseminen
auttaa metsien terveyden ylläpidossa ja juurikäävän torjunnassa.
Energiapuuta korjatessa muiden kriteerien vaatimusten noudattaminen huomioi toimenpiteen vaikutukset kokonaisvaltaisemmin (kriteeri 7). Tällöin voidaan olettaa, että energiapuun korjuun ilmastovaikutukset ovat positiivisia.
Säästöpuita ei pidä korjata ja järeitä lahopuita ei pidä vaurioittaa, sillä ne lisäävät metsien monimuotoisuutta ja siten turvaavat metsien ilmastokestävyyttä. Metsien hiilinielua ja -varastoa kasvattaa merkittävästi säästöpuumäärän ja lahopuun lisääminen 27. Metsään kuollut puu hajoaa hitaasti ja siihen sitoutunut hiili palautuu ilmakehään vasta vuosikymmenien myötä,28 mikä korostaa säästö- ja lahopuiden turvaamisen tärkeyttä.
Ojittamattomia korpia koskevilla muutoksilla turvataan monimuotoisuudelle tärkeitä piirteitä (vanha
puusto, lahopuusto). Ne edistävät metsien sopeutumiskykyä, mutta toimivat myös metsän pitkäaikaisina
hiilivarastoina. Vanha metsä sitoo hiiltä maaperään 29, vaikka puuston kasvu olisi jo hidastunut. Soiden
luonnontilaisuuden säilyttäminen auttaa hillitsemään kasvihuonekaasupäästöjä vaikuttaen positiivisesti
ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan30.
Ruohoisten sararämeiden jättäminen metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolelle (kriteeri 10) turvaa
turpeen sisältämän suuren hiilivaraston säilymistä ja pienentää ravinteisesta turpeesta vapautuvan typpioksiduulin päästöjä. Monimuotoisuudelle arvokkaan puuston säästäminen turvaa samalla metsien ilmastokestävyyttä. Yleisesti voidaan todeta, että lehtipuuvaltaisuus lisää metsien hiilensidontaa ja parantaa metsien ilmastokestävyyttä 31.
Soiden ekosysteemipalveluiden sisällyttäminen kriteerin 11 otsikkoon tarkoittaa myös metsän hiilivaraston ja -nielun säilyttämistä. Luonnontilaisten soiden säilyminen turvaa niihin kertynyttä hiilivarastoa.
Ilmastoystävällisten käytäntöjen lisääminen kriteeriin ohjaa huomion soiden ilmaston kannalta parhaimpien menetelmien käyttöön. Suometsien vesitalouden huomioiminen on olennaista
27

Lehtonen, A. et al. 2021. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 7/2021. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 121 s. https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547083/luke-luobio_7_2021_korjattu_3_painos.pdf?sequence=7&isAllowed=y
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Rinne, K.T., Rajala, T., Peltoniemi, K., Chen, J., Smolander, A. & Mäkipää, R. 2017. Accumulation rates and sources of
external nitrogen in decay wood in a Norway spruce dominated forest. Functional Ecology 31: 530–541.
https://doi.org/10.1111/1365-2435.12734
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Luyssesaert, S. et al. 2008. Old-growth forests as global carbon sinks. Nature 455. https://www.nature.com/articles/nature07276?te=1&nl=climate-fwd:&emc=edit_clim_20200813
30
Chunjing, Q. et al. 2021. Large historical carbon emissions from cultivated northern peatlands.
Science Advances Vol. 7, No. 23. https://advances.sciencemag.org/content/7/23/eabf1332
31
Huuskonen et al. 2021. What is the potential for replacing monocultures with mixed-species stands to enhance ecosystem services in boreal forests in Fennoscandia? Forest Ecology and Management Volume 479.
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118558
© Tapio - PEFC FI - kriteeristöstandardin vaatimusmuutosten vaikutusten arviointi

35 (72)

kasvihuonekaasupäästöjen tasapainottamisessa. Tällöin otetaan huomioon vedenpinnan liiallisen laskemisen vaikutukset, jotka johtavat turpeen hajoamiseen ja sitä kautta suurempiin hiilidioksidi- ja typpioksiduulipäästöihin. Toisaalta liian korkea vedenpinta lisää metaanipäästöjä.
Puuntuotannollisesti vähätuottoisten ojitettujen soiden ennallistaminen turvaa turpeen hiilivaraston
säilymistä, kun vedenpinnan noustessa turpeen hajotus hidastuu. Ilmastovaikutus on tällöin pienempi
kuin rehevillä soilla, joissa typpirikkaamman turpeen hajotessa voi vapautua hiilidioksidin lisäksi merkittäviä määriä typpioksiduulia. Puuntuotannollisesti vähätuottoiset ojitetut suot ovat usein karuja ja niiden metaanin tuotto voi olla jopa pienempi kuin luonnontilaisilla soilla 32. Metaanin muodostuminen
lisääntyy suon vedenpinnan noustessa. Näin ollen ennallistaminen voi joissain tapauksissa pienentää
ennallistamisesta saatavia ilmastohyötyjä.
Vedenpinnan nousu lisää puiden kuolleisuutta ja heikentää puiden hiilinielua. Ennallistamisen negatiivinen vaikutus puuston hiilinieluun on vähätuottoisilla alueilla pienempi kuin rehevillä soilla, joilla kasvaa
enemmän puustoa. Puun elinvoiman heikentyminen voi lisätä sienituhoja. Kuollut puusto voi lisätä
hyönteistuhoja ja mäntyvaltaisilla rämeillä etenkin ytimennävertäjät voivat lisääntyä. Vettynyt maa lisää
myrskytuhoriskiä, mutta vähentää kuivuustuho- ja metsäpaloriskiä.
Veden pinnan noustessa kuolleen puun määrä lisääntyy. Kuolleen puun lahotessa osa sen sisältämästä
hiilestä menee maaperään kerryttämään hiilivarastoa, osa siirtyy hajoamisen yhteydessä ilmakehään.
Luonnonpoistuman lisäys kasvattaa metsissä olevan lahopuun määrää ja sen hiilivarastoa, edellyttäen
että kuolleiden puiden lahoamisnopeus ei samanaikaisesti kasva.
Yleisesti ottaen suometsien käsittely jatkuvapeitteisenä pienentää suon vedenpinnan äkillisiä muutoksia
ja näin ollen parantaa suon vesitaloutta kasvihuonekaasujen muodostumisen kannalta. Ilmastomielessä
tällä ei arvioida olevan suurta vaikutusta, koska 10 m leveä suojakaista ei oletettavasti riitä säätelemään
optimaalista vedenpinnan tasoa kasvihuonekaasujen muodostumisen kannalta. Kriteerimuutos koskee
ennallistettua kohdetta/avosuota, eli turvemaata, joka ei ole metsätalouden käytössä. Kriteerimuutos
nostaa esille jatkuvapeitteisen käsittelyn, ja voi samalla lisätä sen käyttöönottoa myös viereisillä alueilla.
Metsien hiilinielua ja -varastoa kasvattaa merkittävästi säästöpuumäärän ja lahopuun lisääminen 33.
Säästöpuut voivat heikentää kehittyvän taimikon kasvua, mutta vaikutus on pienin silloin kun säästöpuut
on jätetty ryhmiin 34,35 . Toisaalta säästöpuilla on positiivinen vaikutus uudistusalueen taimien mykorisoitumiseen, mikä on välttämätöntä niiden kyvylle ottaa maaperästä vettä- ja ravinteita 36. Voidaan arvioida, että säästöpuut auttavat puuston kasvuun lähtöä ja siten metsän hiilensidontaa. Sekapuustoisuuden huomioiminen turvaa metsien ilmastokestävyyttä 37.
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Minkkinen, K. & Ojanen, P. 2013. Pohjois-Pohjanmaan turvemaiden kasvihuonekaasutaseet. Metlan työraportteja 258:
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34
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5

Sosiaaliset ja yhteiskuntavastuun vaikutukset
Yhteiskuntavastuun lähtökohta on käsitys oman toiminnan ja arvoketjun vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhteiskuntavastuuseen sisältyvät mm. yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisen valvonta, työelämän oikeuksien kunnioittaminen, yksityisyydensuoja, harmaan talouden torjunta,
korruptiontorjunta ja maankäyttökysymykset. Kapeasti katsottuna yrityksen voi katsoa toimivan vastuullisesti sen täyttäessä lainsäädännön minimivaatimukset, mutta varsinaisesti yhteiskuntavastuun mielletään olevan vapaaehtoista ja alkavan siitä mihin lainsäädäntö päättyy38.
Yhteiskuntavastuullisuuden ulottuvuudet ovat taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen vastuu. Taloudellinen ulottuvuus sisältää esimerkiksi organisaation kannattavuuden ja taloudellisen hyvinvoinnin
tuottamisen (ks. luku 3). Ympäristöllinen ulottuvuus sisältää luonnonsuojelun, ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnonmonimuotoisuuden turvaamisen (ks. luku 4). Sosiaaliseen ulottuvuuteen kuuluvat esimerkiksi henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, tuotevastuu ja kuluttajasuoja sekä vastuu tuotteen elinkaaresta ja arvoketjusta39.
Sosiaaliselle kestävyydelle ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää, vaan se riippuu näkökulmasta tai
orientaatiosta40. Esimerkiksi Juurola ja Karppinen41 määrittelivät sosiaalisen kestävyyden ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin pitämiseksi mahdollisimman korkealla tasolla huomioiden yhteiskunnan toiminnassa ekologisen kestävyyden ehdot. Sosiaalisen kestävyyden muodostamaan kokonaisuuteen vaikuttavat lainsäädäntö, yhteinen arvomaailma sekä talouden lainalaisuudet ja toimintamekanismit42.
Tässä arvioinnissa keskitytään sosiaalisesti kestävään metsien käyttöön. Keskeisiä tarkasteltavia ulottuvuuksia ovat työllisyys, harmaan talouden torjunta, virkistys ja alkuperäiskansojen toimintaedellytysten
turvaaminen. Metsien käytön sosiaalisessa kestävyydessä tärkeää on metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä43.

5.1 Olennaiset kriteerimuutokset
Työllisyys
Voimassa olevan standardin kriteereihin 4, 20, 22, 23 ja 26 on standardiluonnoksessa tehty muutamia
työllisyyteen mahdollisesti vaikuttavia muutoksia (taulukko 15). Standardiluonnokseen on lisätty uutena
myös kriteeri 33, joka koskettaa luonnontuotteiden kestävää hyödyntämistä. Lisäksi työllisyyteen vaikuttivat kriteereihin 6, 11, 14 ja 17 tehdyt muutokset, jotka on tarkemmin esitelty luvussa 3.1.
Uutena täsmennyksenä kriteeriin 4 on standardiluonnoksessa lisätty, että metsänomistajalla tulee olla
tietoa tilansa muiden kuin jokamiehenoikeudella kerättävien luonnontuotteiden kestävistä hyödyntämismahdollisuuksista silloin kun niitä hyödynnetään kaupallisesti. Lisäyksessä tarkennettiin, että

38 Lindroos N. 2016. Jos ei voi rahalla mitata, millä sitten? Yhteiskuntavastuun mittarit vertailussa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Yritykset 36/2016.
39

Lindroos N. 2016. Jos ei voi rahalla mitata, millä sitten? Yhteiskuntavastuun mittarit vertailussa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Yritykset 36/2016.
40
Alila A., Gröhn K., Keso I., Volk R. Sosiaalisen kestävyyden käsite ja mallintaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:1.
41
Juurola, M. & Karppinen, H. 2003. Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö. Metsätieteen aikakauskirja 2/2003: 129–
142.
42
Alila A., Gröhn K., Keso I., Volk R. Sosiaalisen kestävyyden käsite ja mallintaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:1.
43
Juurola, M. & Karppinen, H. 2003. Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö. Metsätieteen aikakauskirja 2/2003: 129–
142.
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kaupalliseen hyödyntämiseen luetaan niin metsänomistajan oma kaupallinen toiminta kuin sopimukseen perustuva toiminta.
Standardiluonnoksessa kriteeriin 22 on tarkennettu, että tavoitteena on luoda työhyvinvointia ja yhdenvertaisuutta edistävä työympäristö. Itse kriteerin indikaattoreihin haitta- ja vaaratekijöiden listalle on
lisätty matkustamisesta aiheutuva kuormitus. Toiseksi voimassa olevassa kriteerissä edellytetään, että
työnantaja järjestää työkykyä ylläpitävää toimintaa, mutta sen säännöllisyydestä ei mainita. Standardiluonnoksessa kriteeriin on lisätty, että toimintaa tulee järjestää säännöllisesti, mutta vähintään vuosittain.
Standardiluonnoksessa kriteeriin 23 on lisätty, että työnantajan tulee tuntea häntä velvoittavat työsopimukset. Toisena kohtana on lisätty, että ylityöt korvataan työaikalain tai työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla.
Voimassa olevan standardin kriteeri 26 edellyttää toimenpideohjelman lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämisestä ja luontosuhteen vahvistamisesta. Lisäksi toimenpideohjelman tulee sisältää
suunnitelma metsäalan ammattiin hakeutuvien ja alalla jo opiskelevien nuorten harjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen järjestämisestä. Tähän kirjaukseen on standardiluonnoksessa lisätty myös luontoalan
ammattiin hakeutuvat ja niihin opiskelevat. Tämän lisäksi standardiluonnoksessa suunnitelmaan on lisätty nuorten työllistymismahdollisuuksien edistäminen.
Standardiluonnokseen lisätyssä kriteerissä 33 (Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi) vaaditaan
luonnontuotteita hyödynnettäessä toimimaan tavoilla, jotka huomioivat lajiston elinvoimaisuuden, tuoteturvallisuuden, metsätalouden kestävyyden ja paikallisyhteisöt. Lisäksi lisätyssä kriteerissä tarkennetaan, että keruutoiminnalla ei vaaranneta monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä, eikä
rauhoitettuja, uhanalaisia tai vaarantuneita kasvilajeja kerätä.
Taulukko 15. Arvio PEFC FI -standardin vaatimusmuutosten vaikutuksista metsätalouden ja luonnontuotealan työllisyyteen (harmaa: ei muutoksia; valkoinen: ei vaikutusta; vihreä: myönteinen vaikutus; punainen: kielteinen vaikutus).

Kriteeri
1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
2: Metsien puusto säilytetään hiilinieluna
3: Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat
4: Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja metsävaratiedon
•
Standardiluonnokseen on lisätty, että metsänomistajalla tulee olla tietoa tilansa muiden
kuin jokamiehenoikeudella kerättävien luonnontuotteiden kestävistä hyödyntämismahdollisuuksista silloin kun niitä hyödynnetään kaupallisesti. Oli sitten kyseessä metsänomistajan oma kaupallinen toiminta tai sopimukseen perustuva toiminta. Vaatimus koskee metsänomistajan omaa kaupallista sekä sopimukseen perustuvaa keruutoimintaa.
Voimassa oleva standardi ei tätä edellytetä.

5: Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan
6: Puuston terveydestä huolehditaan
7: Energiapuuta korjataan kestävästi
8: Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon
9: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
11: Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään
•
suojakaistalla leveys 5–10 metristä vähintään 10 metriä
•
sallittuja vain poimintahakkuut

12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
13: Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta
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Muutosten arvioitu vaikutus työllisyyteen
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
Lisäys tukee sitä, ettei muiden kuin jokamiehenoikeudella kerättävien luonnontuotteiden kestävän hyödyntämisen rajaa ylitetä eikä aiheuteta haittaa puustolle
esimerkiksi mahlan juoksutuksella tai liiallisella kuusenkerkkien keruulla. Tämä voi parantaa jossain määrin
muita kuin jokamiehenoikeudella kerättäviä luonnontuotteita hyödyntävien luontoyrittäjien ansainta- ja
työllisyysmahdollisuuksia, ja siten työllisyyttä. Arviointia
tehdessä aiheesta ei kuitenkaan löytynyt tutkittua tietoa.
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei muutoksia
ei vaikutusta
ei vaikutusta
Hakkuumäärä ei kuitenkaan todennäköisesti pienene
osiossa 3 arvioidulla vuosittaisella 32 000 kuutiometrillä, sillä puunostajat voivat hankkia korvaavan hakkuuja puumäärän muilta alueilta Suomessa. Näin ollen
avosoiden suojakaistojen leventämisellä ei välttämättä
ole lainkaan vaikutusta työllisyyteen.
ei vaikutusta
ei vaikutusta
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14: Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään seHakkuumäärä ei kuitenkaan todennäköisesti pienene
kapuustoa ja tiheikköjä
osiossa 3 arvioidulla vuosittaisella 425 000 kuutiometrillä, sillä puunostajat voivat hankkia korvaavan hakkuu•
vähintään 10 elävää säästöpuuta ja yhteensä vähintään 20 säästö- ja kuollutta puuta.
aiemmin 10 säästöpuuta, joihin laskettiin myös kuolleet. Rinnankorkeusläpimitta aiem- ja puumäärän muilta alueilta Suomessa. Säästöpuiden
määrän lisäämisen vaikutus työllisyyteen voi olla lopulta
min säästöpuilla 10 cm, luonnoksessa 15 cm
melko tai kohtalaisen pieni.
•
vähintään 2–5 tekopökkelöä jos ei ole kuollutta puuta. tiheikköjen ja sekapuustoisuuden
säilyttäminen lisätty.
15: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja
ei muutoksia
16: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä
ei muutoksia
17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonHakkuumäärä ei kuitenkaan todennäköisesti pienene
hoidosta
osiossa 3 arvioidulla vuosittaisella 111 000 kuutiometrillä, sillä puunostajat voivat hankkia korvaavan hakkuu•
suojakaistan leveysleveys on keskimäärin vähintään 10 metriä, mutta kaikkialla vähinja puumäärän muilta alueilta Suomessa. Vesistöjen vartään 5 metriä. aiemmin vähintään 5–10 metriä.
•
vain poimintahakkuita, joissa säilytetään monipuolisesti erikokoista puustoa lehtipuustoa sien suojakaistojen leventämisellä ei välttämättä ole
juuri vaikutusta työllisyyteen.
suosien. aiemmin suurten puiden poimintaan ei ollut rajoitetta
•
uutena uomaltaan alle 2 m leveiden ojamaisten, suoristettujen ja perattujen purojen
suojakaista on vähintään 5 m
•
vaatimus vaelluskalojen ja vesieliöstön vapaasta liikkumisesta
19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
ei vaikutusta
20: Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti
ei vaikutusta
21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
ei vaikutusta
22: Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä
Kriteeriin tehdyt lisäykset edistävät työntekijöiden työhyvinvointia ja jaksamista, jotka auttavat ylläpitämään
•
Tarkennettu, että tavoitteena on luoda työhyvinvointia ja yhdenvertaisuutta edistävä
heidän työkykyään. Onnistunut työkyvyn ylläpitäminen
työympäristö.
johtaa pidempiin työuriin, mikä tukee työllisyyttä.
•
Haitta- ja vaaratekijöiden listalle on lisätty matkustamisesta aiheutuva kuormitus.
•
Työnantaja järjestää säännöllisesti, mutta vähintään vuosittain, työntekijöiden työkykyä
Haitta- ja vaaratekijöitä koskeva kirjaus ei edellytä miylläpitävää toimintaa. Aiemmin säännöllisyyteen ei otettu kantaa.
tään mitä laki ei edellyttäisi. Kirjauksen ansioksi voidaan
katsoa sen toimiminen muistutuksena.
Se säännöllisyyttä koskeva lisäys tiukennus, riippuu
työnantajan järjestämän toiminnan sisällöstä. Jo se, että
toimintaa järjestetään vähintään vuosittain, on tärkeä
lisäys, mutta toiminnan sisältö ratkaisee toiminnan vaikutukset työkykyyn.
23: Työnantajavelvoitteita noudatetaan
ei vaikutusta
24: Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä
ei vaikutusta
25: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti
ei vaikutusta
26: Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään
Kriteerimuutoksen myötä luontoalan ammatteihin ha•
Standardiluonnoksessa toimenpideohjelman tulee sisältää suunnitelma metsä- ja luonto- keutuvilla ja alalla opiskelevilla lienee paremmat mahalan ammattiin hakeutuvien ja alalla jo opiskelevien nuorten harjoittelu- ja työssäoppi- dollisuudet saada harjoittelu- tai työssäoppimispaikmispaikkojen järjestämisestä sekä nuorten työllistymismahdollisuuksien edistämisestä. koja. Tämä tukee työllisyyttä jossain määrin. Nuorten
Voimassa olevan standardin kirjaus ei kata luontoalan ammattiin hakeutuvia ja alalla jo työllistymismahdollisuuksien edistäminen tukee työllisyyttä, mutta vaikutuksen voimakkuutta on vaikea arviopiskelevia nuoria, eikä edellytä nuorten työllistymismahdollisuuksien edistämistä.
oida.
27: Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus varmistetaan
ei vaikutusta
28: Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä
ei vaikutusta
30: Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään
ei muutoksia
31: Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan
ei muutoksia
32: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan
ei vaikutusta
saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti
33: Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi
Lisäys lajiston elinvoimaisuudesta voi tukea tulevia hyödyntämismahdollisuuksia tapauksissa, joissa luonnon•
Standardiluonnokseen on lisätty, että luonnontuotteita hyödynnettäessä tulee toimia
tuotteen liiallinen hyödyntäminen heikentää lajiston
tavoilla, jotka huomioivat lajiston elinvoimaisuuden.
•
Standardiluonnokseen on lisätty, ettei keruutoiminnalla saa vaarantaa monimuotoisuu- elinvoimaa. Sitä kautta kriteerimuutos mahdollisesti
den kannalta tärkeitä elinympäristöjä, eikä kerätä rauhoitettuja, uhanalaisia tai vaarantu- edistää pienissä määrin metsänomistajan tai luontoyrittäjien ansainta- ja työllisyysmahdollisuuksia.
neita kasvilajeja.

34: Maankäytön muutosta koskeva kriteeri
Liite 1. Suomen metsätalouden keskeistä lainsäädäntöä
Liite 2. Tulkinta joulupuuviljelmille, uusi liite
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Lisäys vaarantamisesta ja keräämisestä palvelee toimijoille muistutuksena, mutta sillä ei ole vaikutusta luonnontuotealan työllisyyteen.
ei vaikutusta
ei arvioitava asia
ei vaikutusta
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Harmaan talouden torjunta
Voimassa olevan standardin kriteereihin 6, 22, 23, 24 on standardiluonnoksessa tehty muutamia harmaan talouden torjuntaan mahdollisesti vaikuttavia muutoksia (taulukko 16). Myös standardiluonnokseen lisätty kriteeri 33 voi koskettaa harmaan talouden torjuntaa.
Standardiluonnoksessa kriteeriin 6 on tarkennettu, että ”tilaajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista
henkilöä, joka urakointipalvelun ostajana ja työn teettäjänä tekee urakointisopimuksen ja jolle työntulos
luovutetaan”. Voimassa olevassa standardissa tilaajaa ei ole määritelty.
Voimassa olevan standardin kriteerissä 22 todetaan, että työnantaja tunnistaa ja ottaa toiminnassaan
huomioon työstä, työolosuhteista ja työajoista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Standardiluonnoksessa
kohtaan on lisätty matkustamisesta aiheutuva kuormitus. Standardiluonnoksen kriteerissä 22 on myös
voimassa olevasta standardista poiketen kirjoitettu auki työturvallisuuslain edellytys siitä, että työstä,
työolosuhteista ja työajoista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät on pienennettävä toimenpiteillä hallitulle
tasolle, mikäli niitä ei ole mahdollista kokonaan poistaa. Voimassa olevassa standardissa tätä ei ole kirjoitettu auki. Lisäksi standardiluonnoksen kriteerissä 22 täsmennetään, että työnantajan tulee järjestää
olosuhteisiin sopivaa työkykyä ylläpitävää toimintaa säännöllisesti ja vähintään vuosittain.
Voimassa olevan standardin kriteerissä 23 todetaan, että työnteon alkaessa työnantajan taikka tilaajan
on varmistuttava, että hänen sopimuskumppaninaan olevaa ulkomaalaista työn toteuttajaa taikka työntekijää on informoitu hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työn tekijänä Suomessa. Standardiluonnoksessa sana ”varmistuttava” on vaihdettu sanaan ”varmistettava”. Mitä tulee työaikaan, on voimassa
olevan standardin kriteerissä 23 mainittu, että työaikalain piirissä olevien työntekijöiden työaikakirjanpito järjestetään ja tehtyyn työaikaan perustuvat korvaukset ja lisät korvataan työaikalain tai työehtosopimusten edellyttämällä tavalla. Standardiluonnoksessa tehdyn työajan perusteella maksettavien korvausten rinnalle on lisätty ylityöt. Standardiluonnoksen kriteerissä 23 todetaan, että työnantajan on tunnettava häntä velvoittavien työehtosopimusten, työsopimusten, työ- ja sosiaalilainsäädännön sekä ulkomaalaista työvoimaa käytettäessä sitä koskevan lainsäädännön velvoitteet. Voimassa olevassa standardissa listalta puuttuivat työsopimukset.
Voimassa olevan standardin kriteerissä 24 todetaan, että tarjouskilpailuun osallistuvien on vakuutettava
täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Standardiluonnoksessa taasen edellytetään, että tarjoajan on osoitettava täyttävänsä kyseiset velvoitteet tarjouksessaan, elleivät ne ole jo muutoin tilaajan
käytössä tai saatavilla maksuttomasta tietokannasta. Tässä standardiluonnoksen kriteerin kohdassa on
tarkennettu edelleen, että lain mukaan tiedot, todistukset ja selvitykset saavat olla korkeintaan kolme
kuukautta vanhoja sopimushetkellä.
Kriteerin 24 hyviin käytäntöihin on standardiluonnoksessa lisätty, ettei sopimusta tehdä yrityssaneerauksessa olevan tai sitä hakevan palveluntuottajan kanssa, elleivät tiedot, todistukset ja selvitykset
osoita toteuttajan kykenevän täyttämään lain mukaiset velvoitteet. Kohtaan on edelleen tarkennettu,
että tarjouspyyntö- ja sopimusvaiheissa valtion, kuntien ja seurakuntien yms. hankintayksikköjen on
noudatettava tilaajavastuulakia ja lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.
Taulukko 16. Arvio PEFC FI -standardin vaatimusmuutosten vaikutuksista harmaan talouden torjuntaan (harmaa: ei muutoksia;
valkoinen: ei vaikutusta; vihreä: myönteinen vaikutus; punainen: kielteinen vaikutus).
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Kriteerit
1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
2: Metsien puusto säilytetään hiilinieluna
3: Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat
4: Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja metsävaratiedon
5: Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan
6: Puuston terveydestä huolehditaan
7: Energiapuuta korjataan kestävästi
8: Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon
9: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
11: Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään
12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
13: Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta
14: Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään sekapuustoa ja tiheikköjä
15: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja
16: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä
17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta
19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
20: Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti
21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
22: Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä
23: Työnantajavelvoitteita noudatetaan
•
Standardiluonnokseen on lisätty, että työnantajan tulee tuntea häntä velvoittavat työsopimukset. Tätä ei ole mainittu voimassa olevassa standardissa.
•
Standardiluonnoksessa työnteon alkaessa työnantajan taikka tilaajan on varmistettava,
että hänen sopimuskumppaninaan olevaa ulkomaalaista työn toteuttajaa taikka työntekijää on informoitu hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työn tekijänä Suomessa.
Voimassa olevassa standardissa sanan varmistettava tilalla oli sana varmistuttava.

Muutosten arvioitu vaikutus harmaan talouden torjuntaan
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei muutoksia
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei muutoksia
ei muutoksia
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
Standardiluonnokseen tehty lisäys siitä, että työnantajan on tunnettava häntä velvoittavat työsopimukset,
palvelee toimijoille muistutuksena. Ei suoraa vaikutusta
harmaan talouden torjuntaan.

Sanan ”varmistettava” vaihtaminen sanan ”varmistuttava” tilalle palvelee muistutuksena toimijoille siitä, että
asiassa on oltava aktiivinen, mutta muutoksella ei ole
välttämättä suoraa vaikutusta harmaan talouden torjuntaan.
24: Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä
Edellyttämällä tarjoajan osoittavan jo tarjousvaiheessa
•
Standardiluonnokseen on lisätty, että tarjoajan on osoitettava täyttävänsä tilaajavastuu- täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet voidaan karsia tarjouskilpailusta ne, joilla asiat eivät ole
lain mukaiset velvoitteet jo tarjouksessaan, elleivät tiedot jo muuten ole tilaajan käykunnossa.
tössä.
•
Kriteerin hyviin käytäntöihin on standardiluonnoksessa lisätty, ettei sopimusta tehdä yrityssaneerauksessa olevan tai sitä hakevan palveluntuottajan kanssa, elleivät tiedot, to- Lisäys koskien sopimuksen tekemistä yrityssaneeraukdistukset ja selvitykset osoita toteuttajan kykenevän täyttämään lain mukaiset velvoit- sessa olevan tai sitä hakevan kanssa palvelee harmaan
teet. Kohtaan on tarkennettu, että tarjouspyyntö- ja sopimusvaiheissa valtion, kuntien ja talouden torjuntaa mikäli, sen ansiosta tehdään nyseurakuntien yms. hankintayksikköjen on noudatettava tilaajavastuulakia ja lakia julki- kyistä harvemmin sopimuksia niiden yrityssaneerauksessa tai sitä hakevien tarjoajien kanssa, jotka ovat tosista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Aiemmin ei ole tehty näitä lisäyksiä ja
dennäköisesti jo aiemmassa liiketoiminnassaan laimintarkennuksia.
lyöneet laillisia velvollisuuksiaan ja saaneet siitä kilpailuetua.
25: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti
ei vaikutusta
26: Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään.
ei vaikutusta
27: Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus varmistetaan
ei vaikutusta
28: Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä
ei vaikutusta
30: Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään
ei muutoksia
31: Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan
ei muutoksia
32: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan
ei vaikutusta
saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti
33: Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi
ei vaikutusta
34: Maankäytön muutosta koskeva kriteeri
ei vaikutusta
Liite 1. Suomen metsätalouden keskeistä lainsäädäntöä
ei arvioitava asia
Liite 2. Tulkinta joulupuuviljelmille, uusi liite
ei vaikutusta
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Metsien virkistyskäyttö
Voimassa olevan standardin kriteereihin 14, 17, 26, 27, 28 on standardiluonnoksessa tehty joitakin metsien virkistyskäyttöön mahdollisesti vaikuttavia muutoksia (taulukko 17). Toisaalta standardiluonnokseen lisätty kriteeri 33 voi myös vaikuttaa virkistykseen.
Standardiluonnoksen kriteerissä 14 on lisätty säästö- ja lahopuiden hehtaarikohtaista tavoitemäärää.
Voimassa olevan standardin kriteerissä 17 todetaan, että vesistöjen varteen jätettävillä suojakaistoilta ei
saa raivata pensaskerroksen kasvillisuutta, poikkeuksena maiseman- ja luonnonhoidolliset syyt. Poikkeuksien listaa on täydennetty standardiluonnoksessa virkistyskäytöllisillä syillä. Lisäksi standardiluonnoksessa kriteeriin on lisätty, että uomaan luontaisesti kaatuneita runkoja voi poistaa, mikäli ne haittaavat vesistön virkistyskäyttöä tai luonnonhoitoa tai aiheuttavat tulvan vaaran.
Kriteeri 26 edellyttää sekä voimassa olevassa standardissa että standardiluonnoksessa ajantasaista toimenpideohjelmaa, joka sisältää kolme suunnitelmaa, jotka tähtäävät lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseen ja luontosuhteen vahvistamiseen. Suunnitelmista kaksi koskee virkistystä ja niihin molempiin on tehty muutoksia. Standardiluonnoksessa suunnitelmaan lasten ja nuorten metsätietämyksen
lisäämisestä on lisätty kokonaisuuksien metsäluonto, metsänhoito ja metsätalous rinnalle uusi kokonaisuus nimeltä metsien monipuolinen käyttö. Voimassa olevasta standardista poiketen standardiluonnoksessa suunnitelmaan metsäkäyntien toteuttamisesta on lisätty yhteistyötahoksi päiväkotien ja koulujen rinnalle harrastustoimijat.
Voimassa olevan standardin kriteerin 29 sisältö on standardiluonnoksessa yhdistetty kriteeriin 27. Voimassa olevan standardin mukaan metsänomistajien pitää edistää ulkoilureittien kulkukelpoisuutta metsien monikäyttöedellytysten turvaamiseksi. Sen sijaan standardiluonnoksessa on määritetty, että kulkukelpoisuutta pitää jatkossa ylläpitää.
Standardiluonnokseen on voimassa olevasta standardista poiketen lisätty kriteeriin 28, että myös luonnontuotteiden keruutoimintaa järjestävien organisaatioiden yleisohjeisiin tulee sisältyä ohjeet jätteiden
asianmukaisesta käsittelystä.
Standardiluonnokseen lisätyssä kriteerissä 33 (Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi) vaaditaan
luonnontuotteita hyödynnettäessä toimimaan tavoilla, jotka huomioivat lajiston elinvoimaisuuden, tuoteturvallisuuden, metsätalouden kestävyyden ja paikallisyhteisöt. Lisäksi siinä tarkennetaan, että keruutoiminnalla ei vaaranneta monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä, eikä rauhoitettuja,
uhanalaisia tai vaarantuneita kasvilajeja kerätä.
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Taulukko 17. Arvio PEFC FI -standardin vaatimusmuutosten vaikutuksista metsien virkistyskäyttöön (harmaa: ei muutoksia; valkoinen: ei vaikutusta; vihreä: myönteinen vaikutus; punainen: kielteinen vaikutus).

Kriteerit
Muutosten arvioitu vaikutus virkistykseen
1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
ei vaikutusta
2: Metsien puusto säilytetään hiilinieluna
ei vaikutusta
3: Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat
ei vaikutusta
4: Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja metsävaratiedon
ei vaikutusta
5: Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan
ei vaikutusta
6: Puuston terveydestä huolehditaan
ei vaikutusta
7: Energiapuuta korjataan kestävästi
ei vaikutusta
8: Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon
ei muutoksia
9: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
ei vaikutusta
10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
ei vaikutusta
11: Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään
ei vaikutusta
12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
ei vaikutusta
13: Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta
ei vaikutusta
14: Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään se- Jätettävien säästöpuiden määrän lisääminen ja rinnankapuustoa ja tiheikköjä
korkeusläpimitan kohottaminen eivät vaikuta kuin marginaalisesti talousmetsien virkistyskäyttöön, vaikka ne
•
Standardiluonnoksessa kiristettiin sitä, minkä verran säästö- ja lahopuita pitää jättää
monipuolistavatkin maisemaa hieman.
hehtaarille. Arvio vaikutuksista virkistyskäyttöön.
15: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja
ei muutoksia
16: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä
ei muutoksia
17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonMuutoksen myötä maisemalliset arvot talousmetsissä
hoidosta
voivat kohentua, mikä saattaa edistää metsien virkistys•
Voimassa olevassa standardissa todetaan, että vesistöjen varteen jätettävillä suojakais- käyttöä. Mahdollisesti saatavat hyödyt tosin keskittynetoilla ei saa raivata pensaskerroksen kasvillisuutta, poikkeuksena maiseman- ja luonnon- vät kaupunkien ja taajamien läheisyydessä sijaitseviin
talousmetsiin.
hoidolliset syyt. Standardiluonnoksessa poikkeuksia on täydennetty virkistyskäytöllisillä
syillä. Lisäksi kriteeriin on lisätty, että uomaan luontaisesti kaatuneita runkoja voi poistaa, mikäli ne haittaavat vesistön virkistyskäyttöä tai luonnonhoitoa tai aiheuttavat tul- Vaelluskalojen ja raakun esteettömän liikkumisen mahdollistamisella voi olla virkistyskäytöllisiä hyötyjä, mikäli
van vaaran.
•
Standardiluonnoksessa kriteeriin lisättiin, että metsätien perusparannus ja uuden metsä- tämä lisää vaelluskalojen määrää vapaa-ajan kalastukseen käytettävissä vesistöissä tai mahdollistaa kalastuktien rakentaminen toteutetaan niin, että mahdollistetaan vaelluskalojen ja muun vesen uusissa vesistöissä.
sieliöstön, kuten raakun, esteetön liikkuminen ja vesiensuojelusta huolehditaan.
19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
ei vaikutusta
20: Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti
ei vaikutusta
21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
ei vaikutusta
22: Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä
ei vaikutusta
23: Työnantajavelvoitteita noudatetaan
ei vaikutusta
24: Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä
ei vaikutusta
25: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti
Mikäli näiden aiheiden käsittelyn myötä metsänomistajat huomioivat käytännön metsänhoidossaan luonnon•
Standardiluonnoksessa sertifiointialueella toimivan Suomen metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistysten, metsäteollisuusyritysten ja metsäoppilaitosten ja sertifiointiin sitoutu- tuotteet ja metsien kulttuuriperinnön nykyistä paremneiden organisaatioiden metsänomistajille järjestämien koulutustilaisuuksien sekä met- min, voi sillä olla mahdollisesti pieni positiivinen vaikusänomistajille antaman ryhmä- ja henkilökohtaisessa neuvonnassa käsiteltävien aiheiden tus virkistykseen. Tämä riippuu jossain määrin koulutuksen sisällön laadusta ja siitä, miten näitä aiheita koululistalle on lisätty luonnontuotteet sekä metsien kulttuuriperintö
tuksissa käsitellään.
26: Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään.
Vaikutus metsien virkistyskäyttöön sekä lasten ja nuor•
Voimassa oleva standardi edellyttää ajantasaista toimenpideohjelmaa, joka on sisältänyt ten mielikuviin siitä riippuu kuitenkin suunnitelman tokolme suunnitelmaa lasten ja nuorten metsätietämyksen edistämiseksi ja luontosuhteen teutuksesta. Lasten ja nuorten metsien virkistyskäyttöä
vahvistamiseksi. Näistä kaksi koskettaa virkistystä ja niihin molempiin on standardiluon- koskevan tietämyksen muodostumista voi tukea harrasnoksessa tehty muutoksia. Suunnitelman lasten ja nuorten tietämyksen lisäämisestä on tustoimijoiden lisääminen metsäkäyntien toteuttamisen
lisätty kokonaisuudeksi metsäluonnon, metsänhoidon ja metsätalouden rinnalle metsien yhteistyötahoksi. Lisäksi lapset ja nuoret voivat saada
jatkossa yhä monipuolisemman käsityksen metsien
monipuolinen käyttö. Suunnitelmaan metsäkäyntien toteuttamisesta on lisätty yhteismerkityksestä ihmiselle ja yhteiskunnalle. Lopullinen
työtahoksi päiväkotien ja koulujen rinnalle harrastustoimijat.
vaikutus on kuitenkin riippuvaista metsäkäyntien sisällöstä ja toteutuksesta, joten sitä ei ole mahdollista arvioida ennalta.
27: Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus varmistetaan
Muutoksella ei kuitenkaan liene vaikutusta metsien virkistyskäyttöön.
•
Voimassa olevan standardin kriteerin 29 sisältö on standardiluonnoksessa yhdistetty kriteeriin 27. Voimassa olevassa standardissa metsänomistajien on pitänyt edistää ulkoilureittien kulkukelpoisuutta metsien monikäyttöedellytysten turvaamiseksi, mutta standardiluonnoksessa kulkukelpoisuutta pitää jatkossa ylläpitää.
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28: Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä
•
Standardiluonnokseen on lisätty, että aiemmasta poiketen myös luonnontuotteiden keruutoimintaa järjestävien organisaatioiden yleisohjeisiin tulee sisältyä ohjeet jätteiden
asianmukaisesta käsittelystä
30: Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään
31: Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan
32: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan
saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti
33: Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi
34: Maankäytön muutosta koskeva kriteeri
Liite 1. Suomen metsätalouden keskeistä lainsäädäntöä
Liite 2. Tulkinta joulupuuviljelmille, uusi liite

Yleisohjeisiin sisällyttäminen ei estä metsän roskaamista, mutta se tuo asian näkyvämmäksi keruutoimintaa järjestävissä organisaatioissa.
ei muutoksia
ei muutoksia
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei vaikutusta
ei arvioitava asia
ei vaikutusta

Alkuperäiskansojen toimintaedellytykset
Alkuperäiskansan toimintaedellytykset erityisesti huomioon ottavat kriteerit ovat 31 ja 32. Käsillä olevassa kriteeristöversiossa kriteeriä 31 ei ole muutettu lainkaan, ja kriteeriä 32 on muutettu indikaattoreiden ja määritelmien osalta lähinnä täsmentäen käsitteitä ja lisäten Metsähallituksen velvoitteita (ks.
taulukko 18). Kriteerin 32 (Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti) seurantaa koskeviin indikaattoreihin on lisätty koltta-alueella Kolttien kyläkokouksen osallisuus valtion metsien
käytön valmistelussa ja päätöksenteossa. Aikaisemmin indikaattorissa mainittiin pelkästään Saamelaiskäräjien osallisuuden seuranta. Saamelaiskulttuuriin kuuluvan perinteisen poronhoidon edellyttämiä
toimenpiteitä ja yhteistyötä määrittelevän sopimuksen tahoihin on korjattu aikaisemman kolttaneuvoston sijasta Kolttien kyläkokous, joka päättävänä elimenä on toiminut aikaisemminkin sopimusosapuolena. Määritelmissä saamelaisten kotiseutualue ja koltta-alue on määritelty aikaisempaa kirjatusta tarkemmin. Myös perinteiset elinkeinot ovat lueteltu lakiviittauksen sijasta ja laajennettu määritelmä sisältämään myös saamelaiskulttuurin käsitteen. Metsähallituksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma
on lisätty indikaattoreissa ja määritelmissä ympäristöoppaan ja luonnonvarasuunnitelman rinnalle.
Taulukko 18. Arvio PEFC FI -standardin vaatimusmuutosten vaikutuksista alkuperäiskansojen toimintaedellytyksiin (harmaa: ei
muutoksia; valkoinen: ei vaikutusta; vihreä: myönteinen vaikutus; punainen: kielteinen vaikutus).
Kriteerit
31: Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan

32: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti
•
indikaattoreihin seurantaa koskien lisätty koltta-alueella Kolttien kyläkokouksen osallisuus
valtion metsien käytön valmistelussa ja päätöksenteossa
•

indikaattoreissa muutettu kolttaneuvosto Kolttien kyläkokoukseksi

•

indikaattoreihin lisätty sopimuksen noudattaminen Metsähallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman lukua 5 Yhdenvertaisuuden edistäminen saamelaisia ja saamelaisten kotiseutualuetta koskevassa toiminnassa

•

määritelmistä poistettu saamelaisia koskeva määritelmä, tarkennettu saamelaisten kotiseutualueen ja perinteisten elinkeinojen määritelmiä sekä lisätty saamelaiskulttuurin käsitteen määrittely
määritelmissä lisätty Metsähallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kirjausten noudattaminen paliskunnan sanoutuessa irti kaikista sopimuksista

•
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Muutosten arvioitu vaikutus alkuperäiskansan toimintaedellytyksiin
Ei muutosta kirjauksessa, mutta sertifiointikriteeri tarkoittaa kulloinkin voimassa olevaa Metsähallituksen ja Paliskuntain yhdistyksen sopimusta, jota muutettiin vuoden
2021 alussa
• sopimuksen muutos lisää Metsähallituksen velvoitetta
esim. hakkuutoimenpiteiden esittelystä ja täsmentää
toimintakäytäntöjä, mikä edistää molemminpuolista
sopimuksen toimeenpanon seurantaa

• täsmällisempi määrittely selventää seurantaa ja edellyttää toiminnassa Kolttien kyläkokouksen osallisuutta
• sopimuksen teko on käytännössä ollut jo aikaisemmin
Kolttien kyläkokouksella, ei vaikutusta
• suunnitelman edellyttämät toimet, mm. Akwé: Kon toimintamalli, yhteistyössä tehtävä seurantamenetelmä, selkeyttävät sopimuksen noudattamista ja sen
seurantaa
• määrittelyt muutettu saamelaisten toimijoiden aloitteesta ja täsmentävät määrittelyä
• suunnitelman edellyttämät toimet, mm. Akwé: Kon toimintamalli, yhteistyössä tehtävä seurantamenetelmä, selkeyttävät Metsähallituksen toimintaa ja sen
seurantaa
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5.2 Työllisyys
Standardiluonnoksen vaikutukset työllisyyteen tulevat yhtäältä välittömästi työllisyyteen vaikuttavista
voimassa olevaan standardiin tehdyistä kriteerimuutoksista, mutta myös työllisyyteen välillisesti vaikuttavista kriteerimuutoksista. Välittömästi vaikuttavia ovat työhyvinvointia ja haitta- ja vaaratekijöitä koskevat muutokset sekä työnantajavelvoitteita ja metsäalalle pyrkivien nuorten työllistymismahdollisuuksien edistämistä koskevat muutokset. Välillisiä vaikutuksia ovat metsien käyttöä koskettavat kriteerimuutokset, joilla on taloudellisia vaikutuksia. Talousvaikutuksilla puolestaan on heijastusvaikutus työllisyyteen. Arvioinnissa huomioitiin vaikutukset niin metsäalan kuin luonnontuotealan työllisyyteen. Edellä
kuvatuilla välillisillä kriteerimuutoksilla vaikuttaisi olevan välittömiä muutoksia merkittävämmät vaikutukset metsäalan työllisyyteen. Puolestaan luonnontuotealan työllisyyteen vaikuttaisi olevan välittömillä
kriteerimuutoksilla välillisiä suuremmat vaikutukset. Standardiluonnokseen tehtyjen muutosten ja lisäysten vaikutukset voivat vaihdella alueittain (PEFC-ryhmäsertifiointialue, maakunta, kunta) riippuen esimerkiksi soiden ja vesistöjen esiintyvyydestä.
Metsätalouden ja luonnontuotealan työllisyys
Metsätalouden työllisyys on riippuvaista metsätalouden käytettävissä olevasta pinta-alasta ja hyödynnettävissä olevasta puuston määrästä sekä metsätaloudellisesta aktiivisuudesta, jota ilmentävät mm.
hakkuu- ja metsänhoitotöiden määrät. Niissä tapahtuvat muutokset heijastuvat alan työllisyyteen. Vuosina 2016–2020 metsätalous työllisti Suomessa välittömästi keskimäärin 20 900 henkeä, joista keskimäärin 10 900 työllisti puunkorjuu, 6 500 metsänhoito ja 3 400 metsätaloutta palveleva toiminta (kuva 4)44.
Hakkuu- ja metsänhoitotöiden määrät vaihtelevat vuodesta toiseen.

Kuva 5. Metsätalouden ja puunkorjuun työllisyys vuosina 2016–2020

Standardiluonnoksessa metsien käyttöä koskevista kriteerimuutoksista keskeisimmät ovat avosoiden
vaihettumisvyöhykkeiden ja vesistöjen varsien suojakaistojen leveyden nostaminen viidestä kymmeneen
metriin sekä jätettävien säästöpuiden määrän lisääminen ja niiden rinnankorkeusläpimitan kasvattaminen. Näiden ja muutamien muiden kriteerimuutosten vaikutuksia metsävaroihin tarkasteltiin osiossa 2
44
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ja taloudellisia vaikutuksia osiossa 3. Taloudellisten vaikutusten tarkastelu pohjautuu metsävaratarkastelussa arvioituihin vaikutuksiin koskien metsätalouteen käytettävissä olevaan pinta-alaan, hyödynnettävissä olevaan puuston määrään ja käsittelyyn.
Kertauksena osion 3 tarkastelusta todettakoon, että keskeisistä kriteerimuutoksista soiden suojakaistojen leventäminen vähentää koko maan vuotuista hakkuumäärää 32 000 m3 ja vesistöjen suojakaistojen
leventäminen 111 000 m3, joista noin 60 % on kuitua ja 40 % tukkia. Lisäksi viime vuosien noin 180 000
hehtaarin päätehakkuualalla säästöpuiden määrän ja läpimitan kasvattaminen vähentää vuotuista hakkuumäärää noin 425 000 m3.
Soiden suojakaistojen leventämisellä ei välttämättä ole lainkaan vaikutusta työllisyyteen, mutta joillakin
alueilla sillä voi olla erittäin vähäinen negatiivinen vaikutus työllisyyteen. Vesistöjen varsien suojakaistojen leventämisellä ei välttämättä ole juuri vaikutusta työllisyyteen, mutta joillakin alueilla sillä voi olla
melko vähäinen negatiivinen vaikutus työllisyyteen. Säästöpuiden määrän lisäämisen vaikutus työllisyyteen voi olla lopulta melko tai kohtalaisen pieni.
PEFC-ryhmäsertifiointialueittain tarkasteltuna avosoiden suojakaistojen leventäminen vähentää arvioitua hakkuumäärää eniten pohjoisella alueella, mutta siellä suojakaistan lisäosalla oleva keskimääräinen
hehtaarikohtainen puustomäärä on äärimmäisen pieni. Vesistöjen suojakaistojen leventäminen vähentää hakkuumäärää eniten itäisellä ja läntisellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella. (ks. osio 3) Vesistöjen suojakaistojen leventäminen voi vaikeuttaa metsätalouden harjoittamista pitkillä ja kapeilla muutaman
kymmenen metrin levyisillä metsäkiinteistöillä, joita on runsaasti esimerkiksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Näillä metsäkiinteistöillä mutkitteleva joki tai puro ja sitä molemmin puolin ympäröivä suojakaista voi pahimmillaan katkaista kiinteistön kahtia ja estää tai vaikeuttaa metsänhoitoa osalla kiinteistöstä.
Yhteenlaskettuna nämä kolme kriteerimuutosta pienentäisivät hakkuumäärää 568 000 m3 verran. Vertailun vuoksi vuonna 2020 koko maan tukin ja kuidun yhteenlaskettu hakkuukertymä oli vajaa 59 milj.
m345, josta näiden kolmen kriteerimuutoksen arvioitu hakkuumäärä edustaa prosentin. Vuotuinen hakkuumäärä ei kuitenkaan todennäköisesti pienene näiden kolmen toimen takia, sillä puunostajat voivat
hankkia korvaavan hakkuu- ja puumäärän muilta alueilta Suomessa. Näin ollen osiossa 3 tehdyn tarkastelun perusteella kriteerimuutoksilla on valtakunnan tasolla erittäin vähäinen taloudellinen merkitys ja
vaikutus työllisyyteen. Sama pätee PEFC-ryhmäsertifiointialueisiin, vaikkakin nämä muutokset kohdistuvat joihinkin alueisiin muita enemmän.
Toiseksi osiossa 3 katsotaan ettei kriteerimuutoksilla ole vaikutusta metsäorganisaatioiden varsinaisiin
työmääriin, kone- ja palveluyritysten palvelujen kysyntään tai työn kustannustehokkuuteen. Kolmanneksi siinä todetaan leveämpien suojakaistojen suunnittelun vesistöjen, pienvesien sekä suon ja kivennäismaan vaihettumisvyöhykkeiden yhteyteen vaativan aiempaa enemmän aikaa ja suunnittelutyötä.
Neljänneksi luonnonhoitoa koskettavien kriteerimuutoksien arvioidaan tukevan puuntuotantoa metsien
terveyttä edistämällä. Metsien terveyden edistäminen puolestaan voi tarjota työpaikkoja, jotka kompensoivat osittain puuntuotannon työllisyyttä vähentävän vaikutuksen.
Luonnontuotealan työllisyyttä ei tilastoida omana toimialanaan, joten sen työllisyydestä ei ole saatavilla
tietoa. Taustoituksena todettakoon, että alan yrittäjyys on usein sivutoimista tai monialaista46. Yritykset
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ovat pääosin pieniä, pari henkilöä kokoaikaisesti työllistäviä. Suurempia teollisuusmittaluokan yrityksiä
on vain muutama. 47 Kaupallisessa poiminnassa ulkomaisten poimijoiden merkitys on todella suuri48.
Standardiluonnoksessa voimassa olevaan standardiin tehtyjen kriteerimuutoksen myötä metsänomistajalla tulee olla tieto tilansa muiden kuin jokamiehenoikeudella kerättävien luonnontuotteiden kestävistä
hyödyntämismahdollisuuksista silloin, kun ko. tuotteita hyödynnetään kaupallisesti. Vaatimus koskee
metsänomistajan omaa kaupallista sekä sopimukseen perustuvaa keruutoimintaa. Lisäys tukee sitä, ettei
muiden kuin jokamiehenoikeudella kerättävien luonnontuotteiden kestävän hyödyntämisen rajaa ylitetä
eikä aiheuteta haittaa puustolle esimerkiksi mahlan juoksutuksella tai liiallisella kuusenkerkkien keruulla.
Tämä voi parantaa jossain määrin muita kuin jokamiehenoikeudella kerättäviä luonnontuotteita hyödyntävien luontoyrittäjien ansainta- ja työllisyysmahdollisuuksia, ja siten työllisyyttä. Arviointia tehdessä
aiheesta ei kuitenkaan löytynyt tutkittua tietoa.
Standardiluonnokseen on lisätty, ettei keruutoiminnalla saa vaarantaa monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä, eikä kerätä rauhoitettuja, uhanalaisia tai vaarantuneita kasvilajeja. Tämä palvelee
toimijoille muistutuksena, mutta sillä ei ole vaikutusta luonnontuotealan työllisyyteen.
Lisäksi standardiluonnokseen tehtyjen lisäysten myötä luonnontuotteita hyödynnettäessä tulee huomioida lajiston elinvoimaisuus. Tämä voi tukea tulevia hyödyntämismahdollisuuksia tapauksissa, joissa
luonnontuotteen liiallinen hyödyntäminen heikentää lajiston elinvoimaa. Sitä kautta kriteerimuutos
mahdollisesti edistää pienissä määrin metsänomistajan tai luontoyrittäjien ansainta- ja työllisyysmahdollisuuksia.
Standardiluonnoksessa lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistävään toimenpideohjelmaan lisättiin voimassa olevasta standardista poiketen harjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen järjestäminen luontoalan ammattiin hakeutuville ja alalla jo opiskeleville nuorille. Lisäksi standardiluonnoksessa määritetään, että ohjelman tulee edistää nuorten työllistymismahdollisuuksia. Näiden
kriteerimuutoksen myötä luontoalan ammatteihin hakeutuvilla ja alalla opiskelevilla lienee paremmat
mahdollisuudet saada harjoittelu- tai työssäoppimispaikkoja. Käytännön toteutuksesta riippuen tämä voi
tukea työllisyyttä. Nuorten työllistymismahdollisuuksien edistäminen tukee työllisyyttä, mutta vaikutuksen voimakkuudesta ei ole mahdollista esittää arviota.
Tiivistyksenä edellä kuvatuista vaikutuksista, voidaan todeta, että metsien käyttöä koskevilla muutoksilla
ja niiden taloudellisilla vaikutuksilla on kielteinen, joskin erittäin vähäinen, vaikutus niin metsätalouden
kuin luonnontuotealan työllisyyteen. Vaikkakin suunnittelutyön määrä lisääntyy jonkin verran. Lisäksi
luonnontuotteiden keräämistä ja hyödyntämistä koskevat muutokset palvelevat muistutuksena ja voivat
edistää pienissä määrin metsänomistajan tai luontoyrittäjien ansainta- ja työllisyysmahdollisuuksia.
Työhyvinvointi ja jaksaminen
Työkyky on työntekijän tärkein pääoma työelämässä. Työntekijän työkykyä ja työhyvinvointia parantavan toiminnan välittömiin vaikutuksiin työnantajan näkökulmasta lukeutuu sairaspoissaolojen väheneminen, työkyvyttömyyden, tapaturmien ja kuolemantapausten väheneminen sekä yksilötuottavuuden
kasvu. 49 Työhyvinvointi ja jaksaminen auttavat ylläpitämään työntekijöiden työkykyä. Onnistunut työkyvyn ylläpitäminen johtaa pidempiin työuriin, mikä tukee työllisyyttä.
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Standardiluonnokseen lisätty kirjaus haitta- ja vaaratekijöiden riskin pienentämisestä hallitulle tasolle
sisältyy työturvallisuuslakiin. Lain mukaan työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista,
työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät50. Työturvallisuuslaissa edelleen todetaan, että jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden
turvallisuudelle ja terveydelle. Lisäksi laissa todetaan, että jos työntekijän havaitaan kuormittuvan terveytensä vaarantavalla tavalla, on ryhdyttävä toimiin vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Työturvallisuuslain mukaan mm. työympäristön rakenteita suunniteltaessa on otettava huomioon sen vaikutukset
työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Näin ollen standardiluonnokseen tehty kirjaus ei edellytä
mitään mitä laki ei edellyttäisi. Kirjauksen ansioksi voidaan katsoa sen toimiminen muistutuksena.
Työnantajan velvoitteisiin on standardiluonnoksessa lisätty matkustamisesta aiheutuvan kuormituksen
tunnistaminen ja huomioiminen. Erityisen kuormittavaksi on tunnistettu toistuva matkustaminen myöhään illalla, yöllä tai varhain aamulla51. Merkittävimmät riskitekijät työmatkoilla ovat kiire, työasioiden
ajattelu, matkapuhelimen käyttö ja väsymys, minkä on arvioitu olevan osatekijä joka kuudennessa kuolonkolarissa52.Tähän asti matkustamisesta aiheutuvaa kuormitusta ei ole täsmennetty työturvallisuuslaissa, mutta työturvallisuuslaki muuttuu 1.10.2021 alkaen, jolloin vaarojen selvittämistä ja arviointia
koskevaan säädökseen lisätään maininta työajan ulkopuolella tapahtuvasta työhön liittyvästä matkustamisesta53. Näin ollen standardiluonnokseen tehdyn lisäyksen ansiosta se toimii muistutuksena myös
tästä työturvallisuuslakiin tehtävästä tarkennuksesta.
Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan tulee suunnitella ja toteuttaa työkykyä ylläpitäviä ja edistäviä
toimenpiteitä54. Tarkasteltujen lakien ja työehtosopimusten perusteella työkykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan säännöllisyydestä ei ole määrätty tai sovittu. Voimassa olevassa standardissa todetaan,
että työantajan tulee järjestää olosuhteisiin sopivaa työkykyä ylläpitävää toimintaa, mutta sen säännöllisyydestä ei sanota mitään. Standardiluonnoksessa tarkennettiin, että työnantajan tulee järjestää kyseistä toimintaa säännöllisesti ja vähintään vuosittain. Se onko lisäys tiukennus, riippuu työnantajan järjestämän toiminnan sisällöstä. Jo se, että toimintaa järjestetään vähintään vuosittain, on tärkeä lisäys,
mutta toiminnan sisältö ratkaisee toiminnan vaikutukset työkykyyn.
Standardiluonnokseen tehdyt lisäykset eivät edellytä mitään mitä laki ei jo edellyttäisi, lukuun ottamatta
vaatimusta siitä, että työntekijöiden työkykyä ylläpitävää toimintaa tulee järjestää vähintään vuosittain.
Lisäykset haitta- ja vaaratekijöiden riskin pienentämisestä hallitulle tasolle ja matkustamisesta aiheutuvan kuormituksen tunnistamisesta ja huomioimisesta palvelevat muistutuksena toimijoille. Kaiken kaikkiaan standardiluonnokseen tehdyt muutokset voivat vaikuttaa työhyvinvointiin ja jaksamiseen myönteisesti, mutta kuitenkin melko vähäisesti.
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5.3 Harmaan talouden torjunta
Harmaa talous ja sitä rajoittavat säädökset
Työsuojeluviranomaisen näkökulmasta harmaa talous tarkoittaa taloudellisen edun hankkimista laiminlyömällä lakisääteisiä maksuja ja velvoitteita. Sitä ovat myös pimeä työnteko ja sosiaalietuuksien väärinkäyttö.55 Harmaa talous voidaan määritellä kansantaloudellisessa tai fiskaalisessa merkityksessä. Kansantaloudellisessa merkityksessä harmaa talous on toimintaa, joka ei ole mukana kansantalouden tilinpidossa ja jää siten pois bruttokansantuotelaskelmista. Fiskaalisessa merkityksessä harmaa talous on sinänsä laillista taloudellista toimintaa, mutta tapahtuu viranomaisilta salassa verojen ja maksujen välttämiseksi.56
Verotulojen menetys ei ole harmaan talouden tärkein mittari, vaan se on sen vaikutukset talouden toimintaan57. Vaikutukset ovat merkittävät, jos veroja kiertävät yrittäjät hinnoittelevat lain mukaan toimivat yrittäjät pois markkinoilta58. Tähän laajamittainen harmaa talous voi pahimmillaan johtaa. Harmaan
talouden laajuudesta riippumatta epärehelliset toimijat vaikuttavat veroja kiertämällä ja lakisääteisiä
velvoitteita laiminlyömällä hintatasoon ja markkinaan, mikä haittaa markkinaehtoista kilpailua. Tätä silmällä pitäen harmaan talouden torjunnalla pyritään poistamaan markkinoilta poissa epärehelliset toimijat ja takaamaan, että kaikki yritykset toimivat samoilla säännöillä.
Suomessa harmaan talouden ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi pimeät palkat ja yrittäjätulot, bulvaaniyritysten käyttö ja kuittikauppa, mutta myös lyhyen elinkaaren yritysten hyväksikäyttö ja veropetosmielessä käytettävät yritysketjut59. Ilmenemismuodot vaihtelevat jonkin verran toimialoittain. Ilmenemismuodoista metsätaloudessa ei ole tehty erillistä tutkimusta. Mediassa julkaistujen artikkelien perusteella metsäalalla niitä voivat olla hintakilpailu, lakisääteisten velvoitteiden laiminlyönti (puutteellinen
palkanmaksu, työmaalle kulkemiskorvausten maksamatta jättäminen, työterveyshuollon laiminlyönti),
alan yleisten työehtojen laiminlyönti, pirstaleiset alihankintaketjut ja näennäisyrittäjyys, jossa työntekijä
on voitu painostaa alihankintaa tekeväksi yrittäjäksi60.
Suomessa harmaata taloutta rajoittaviin säädöksiin kuuluvat velvollisuus toimittaa ennakonpidätys, antaa tarkkailuilmoitus ennakonpidätysvelvollisuuteen kuulumattomista suoristuksista, rekisteröityä verohallinnon ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverorekistereihin, kirjanpitovelvollisuus ja tilaajavastuulain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) edellyttämä selvitysvelvollisuus alihankkijan rekisteröinneistä ja velvoitteiden täyttämisestä.61
Tilaajavastuulaki sisältää työn tilaajia koskettavia velvollisuuksia62. Niiden mukaan ennen sopimuksen
tekemistä tilaajan täytyy pyytää ja urakoitsijan toimittaa tälle selvitykset kuulumisestaan
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ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriotteen, todistuksen
verojen maksamisesta, todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ja tapaturmavakuutustodistuksen. Lain mukaan selvitykset tai tiedot saavat olla enintään kolme kuukautta vanhoja.
Harmaan talouden torjunta metsäalalla
Standardiluonnokseen tehty lisäys siitä, että työnantajan on tunnettava häntä velvoittavat työsopimukset palvelee toimijoille muistutuksena. Ei suoraa vaikutusta harmaan talouden torjuntaan.
Standardiluonnokseen on lisätty, että tarjoajan on osoitettava täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset
velvoitteet jo tarjouksessaan, elleivät tiedot jo muuten ole tilaajan käytössä. Aiemmin todettiin, että tarjoajan on vakuutettava täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Oli verbi kumpi tahansa, ei se
poista sitä tosiasiaa, että tilaajavastuulain mukaan ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen vuokratun työntekijän käytöstä tai alihankintasopimukseen perustuvasta työstä tulee sopimusosapuolen eli tarjoajan
antaa tilaajalle: selvitys kuulumisestaan ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriotteen tai sitä vastaavat kaupparekisteristä saadut tiedot, selvityksen siitä, ettei yrityksellä ole verovelkaa, todistukset työntekijöiden
eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ja selvityksen työterveyshuollon järjestämisestä.
Nämä selvitykset, otteet ja tiedot toimivat tilaajalle osoituksena siitä, että tarjoaja täyttää tälle asetetut
velvoitteet. Velvoitteiden täyttymisen takaamiseksi laissakin todetaan, että ne saavat olla korkeintaan
kolme kuukautta vanhoja. Edellyttämällä tarjoajan osoittavan jo tarjousvaiheessa täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet voidaan karsia tarjouskilpailusta ne, joilla asiat eivät ole kunnossa. Muutos
edistää harmaan talouden torjuntaa.
Standardiluonnokseen on lisätty, että työnteon alkaessa työnantajan taikka tilaajan on varmistettava,
että hänen sopimuskumppaninaan olevaa ulkomaalaista työn toteuttajaa taikka työntekijää on informoitu hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työn tekijänä Suomessa. Aiemmin sanan varmistettava
tilalla oli sana varmistuttava. Palvelee muistutuksena toimijoille siitä, että asiassa on oltava aktiivinen,
mutta muutoksella ei ole välttämättä suoraa vaikutusta harmaan talouden torjuntaan.
Standardiluonnokseen on lisätty, että ”yrityssaneerauksessa olevan tai sitä hakevan palveluntuottajan
kanssa ei tehdä sopimusta, ellei palveluntuottaja pysty osoittamaan, että se täyttää tilaajavastuulain
mukaiset velvoitteet.” Tilaajavastuulaki ei kiellä sopimuksen tekemistä yrityssaneerauksessa olevan tai
sitä hakevan palveluntuottajan kanssa. Tosin yrityssaneerauksessa olevalle tai sitä hakevalle voi olla kertynyt verovelkaa, mutta tämä kävisi ilmi tilaajan toteuttajalta pyytämästä selvityksestä koskien verovelkaa. Kuitenkaan sopimuksen tekemistä ei tilaajavastuulaissa suoranaisesti kielletä. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista63, jonka piirissä ovat valtion ja kuntien viranomaiset, mahdollistaa
sulkemaan harkinnanvaraisesti tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, joka on mm. konkurssissa, purettavana tai yrityssaneerauksessa. Kuitenkaan sopimuksen tekemistä tällaisen tahon kanssa ei kielletä. Yrityssaneerauksessa olevalla ei ole varaa velvollisuuksien laiminlyöntiin, sillä silloin saneerausohjelma raukeaisi. Tämä lisäys voi mahdollisesti vähentää sopimusten tekemistä yrityssaneerauksessa olevien tai
sitä hakevien kanssa, jotka ovat todennäköisesti jo aiemmassa liiketoiminnassaan laiminlyöneet laillisia
velvollisuuksiaan ja saaneet siitä kilpailuetua. Tämä edistää harmaan talouden torjuntaa.
Tiivistyksenä edellä kuvatuista vaikutuksista voidaan todeta, että lisäykset siitä miten, tilaajan on varmistettava tarjoajan täyttävät tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet jo tarjouksessaan ja, että sopimusta ei
tehdä yrityssaneerauksessa olevan toimijan kanssa, ellei tämä pysty osoittamaan täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, edistävät harmaan talouden torjuntaa. Niiden myötä voidaan jo
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tarjousvaiheessa karsia tarjouskilpailusta palveluntarjoajat, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan sekä tehdä
nykyistä harvemmin sopimuksia yrityssaneerauksessa olevien tai sitä hakevien tarjoajien kanssa, jotka
ovat todennäköisesti jo aiemmassa liiketoiminnassaan laiminlyöneet laillisia velvollisuuksiaan ja saaneet
siitä kilpailuetua.

5.4 Metsien virkistyskäyttö
Metsien virkistyskäytöllä tarkoitetaan kaikenlaista oleskelua ja liikkumista metsissä. Ulkoilukäyttöön soveltuvat metsät, jotka ovat monipuolisia, turvallisia, elämyksellisiä ja helposti saavutettavissa. Ihmisten
on havaittu pitävän eniten järeästä ja verrattain harvapuustoisesta metsästä. Metsän uudistamisen katsottiin aina rumentavan maisemaa. Ihmiset eivät myöskään pitäneet tiheistä nuorista metsistä ja ryteikköisistä taimikoista. 64 Metsänkäsittelyssä näitä piirteitä voidaan huomioida avaamalla maisemaa, suosimalla metsänkasvatuksessa eri puulajeja ja soveltamalla erilaisia metsänkasvatustapoja. Vaihteleva rakenne lisää metsän elämyksellisyyttä.65

Ulkoilureitit ja maisema
Standardiluonnoksessa ulkoilureittien kulkukelpoisuutta pitää jatkossa ylläpitää, kun aikaisemmin sitä
piti edistää, joka on käsitteenä hieman epätarkka ja altis tulkinnoille. Edistäminen voidaan mieltää ulkoilureitin kulkukelpoisuuden parantamiseksi siitä mitä se oli, kun ulkoilureitti perustettiin ulkoilureittitoimituksella tai maanomistajan kanssa tehdyllä sopimuksella. Edistäminen ei liioin ole realistista talouskäytössä olevassa metsässä. Muutoksella ei kuitenkaan liene vaikutusta metsien virkistyskäyttöön.
Avosoiden ja vesistöjen varteen jätettävien suojakaistojen leventäminen lisää jatkuvapeitteisyyttä talousmetsämaisemassa, pitäen maisemassa näitä ihmissilmää miellyttäviä järeitä ja harvapuustoisia alueita. Tämä voi parantaa talousmetsien potentiaalia tarjota virkistyshyötyjä, mutta toteutuessaan mahdolliset hyödyt keskittynevät kaupunkien ja taajamien läheisyydessä sijaitseviin talousmetsiin.
Jätettävien säästöpuiden määrän lisääminen ja rinnankorkeusläpimitan kohottaminen eivät vaikuta kuin
marginaalisesti talousmetsien virkistyskäyttöön, vaikka ne monipuolistavatkin maisemaa hieman.
Standardiluonnoksessa listaan poikkeussyistä, joiden nojalla vesistöjen varteen jätettäviltä suojakaistoilta saa raivata pensaskerroksen kasvillisuutta ja uomasta poistaa luontaisesti kaatuneita runkoja, on
lisätty virkistyskäytölliset syyt. Muutoksen ansiosta vesistöjen ja uomien varsilla on edellytysten täyttyessä mahdollista tehdä maiseman mielekkyyttä parantavia toimenpiteitä. Muutoksen myötä maisemalliset arvot talousmetsissä voivat kohentua, mikä saattaa edistää metsien virkistyskäyttöä. Maisemallisten
arvojen lisäksi pensaskerroksen kasvillisuuden raivaaminen voi parantaa pääsyä esimerkiksi kalastamaan. Metsien virkistyskäyttö on määrällisesti suurinta kaupungeissa, taajamissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevissa talousmetsissä, joten muutoksen vaikutukset keskittyvät näille alueille.
Vesistöjen ja pienvesien tilan ja veden laadun parantamiseen tähtäävillä kriteerimuutoksilla tai lisäyksillä
voi olla niiden virkistyskäyttöä edistäviä vaikutuksia. Tämä kuitenkin riippuu siitä johtavatko toimenpiteet vesistöjen tilan ja veden laadun paranemiseen. Vesistöjen ja pienvesien vesiensuojelua ja luonnonhoitoa koskevaan kriteeriin lisättiin, että metsätien perusparannus ja uuden metsätien rakentaminen
toteutetaan niin, että mahdollistetaan vaelluskalojen ja muun vesieliöstön, kuten raakun, esteetön liikkuminen ja vesiensuojelusta huolehditaan. Vaelluskalojen ja raakun esteettömän liikkumisen mahdollistamisella voi olla virkistyskäytöllisiä hyötyjä, mikäli tämä lisää vaelluskalojen määrää vapaa-ajan kalastukseen käytettävissä vesistöissä tai mahdollistaa kalastuksen uusissa vesistöissä.
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Koulutus
Standardiluonnoksessa sertifiointialueella toimivan Suomen metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistysten,
metsäteollisuusyritysten ja metsäoppilaitosten ja sertifiointiin sitoutuneiden organisaatioiden metsänomistajille järjestämien koulutustilaisuuksien sekä metsänomistajille antaman ryhmä- ja henkilökohtaisessa neuvonnassa käsiteltävien aiheiden listalle on lisätty luonnontuotteet sekä metsien kulttuuriperintö. Mikäli näiden aiheiden käsittelyn myötä metsänomistajat huomioivat käytännön metsänhoidossaan luonnontuotteet ja metsien kulttuuriperinnön nykyistä paremmin, voi sillä olla mahdollisesti pieni
positiivinen vaikutus virkistykseen. Tämä riippuu jossain määrin koulutuksen sisällön laadusta ja siitä,
miten näitä aiheita koulutuksissa käsitellään.
Voimassa oleva standardi edellyttää suunnitelmaa lasten ja nuorten metsätietämyksen ja luontosuhteen
vahvistamiseksi. Suunnitelmat voivat sisältää esimerkiksi koululaisten metsäpäiviä tai työelämään tutustumisjaksoja metsäalan toimijan palveluksessa. Toimenpideohjelman sisältämään suunnitelmaan lasten
ja nuorten metsätietämyksen lisäämisestä tehtyjen muutosten myötä lisätty uusi kokonaisuus nimeltä
metsien monipuolinen käyttö, joka siten kattaa myös metsien käytön virkistykseen. Vaikutus metsien
virkistyskäyttöön sekä lasten ja nuorten mielikuviin siitä riippuu kuitenkin suunnitelman toteutuksesta.
Lasten ja nuorten metsien virkistyskäyttöä koskevan tietämyksen muodostumista voi tukea harrastustoimijoiden lisääminen metsäkäyntien toteuttamisen yhteistyötahoksi. Lisäksi lapset ja nuoret voivat saada
jatkossa yhä monipuolisemman käsityksen metsien merkityksestä ihmiselle ja yhteiskunnalle. Lopullinen
vaikutus on kuitenkin riippuvaista metsäkäyntien sisällöstä ja toteutuksesta, joten sitä ei ole mahdollista
arvioida ennalta.
Voimassa olevasta standardista poiketen standardiluonnoksessa myös luonnontuotteiden keruutoimintaa järjestävien organisaatioiden yleisohjeisiin tulee sisältyä ohjeet jätteiden asianmukaisesta käsittelystä. Yleisohjeisiin sisällyttäminen ei estä metsän roskaamista, mutta se tuo asian näkyvämmäksi keruutoimintaa järjestävissä organisaatioissa.
Tiivistyksenä edellä kuvatuista vaikutuksista voidaan todeta, ettei voimassa olevaan standardiin tehdyillä
muutoksilla ole suurta vaikutusta metsien virkistyskäyttöön. Virkistyskäyttöä koskettavista muutoksista
keskeisimmät koskettavat maisemaa ja koulutusta. Avosoiden ja vesistöjen varteen jätettävien suojakaistojen leventäminen sekä virkistyskäytöllisten syiden nojalla sallittu pensaskerroksen kasvillisuuden
poistaminen vesistöjen varsien suojakaistoilta tekevät näistä alueista ihmissilmää miellyttäviä, mikä
saattaa parantaa talousmetsien potentiaalia tarjota virkistyshyötyjä. Mahdollisesti saatavat hyödyt tosin
keskittynevät kaupunkien ja taajamien läheisyydessä sijaitseviin talousmetsiin, missä virkistyskäyttö on
haja-asutusalueita suuremmasta asukasmäärästä johtuen intensiivisempää. Kulttuuriperinnön ja luonnontuotteiden lisääminen metsänomistajille järjestettyjen koulutusten aiheisiin ei välttämättä vaikuta
mitenkään virkistyskäyttöön, joskin tämä riippuu koulutusten laadusta. Virkistyskäytön lisääminen lasten
ja nuorten metsätietämyksen ja luontosuhteen vahvistamiseen tähtäävään suunnitelmaan ja harrastustoimijoiden lisääminen metsäkäyntien toteuttamisen yhteistyötahoksi eivät välttämättä vaikuta juurikaan virkistyskäyttöön. Vaikutukset riippuvat pitkälti suunnitelman toteutuksesta sekä metsäkäyntien
sisällöstä ja toteutuksesta.

5.5 Alkuperäiskansojen toimintaedellytykset
Saamelaisten toimintaedellytyksiä koskeviin kriteereihin 31 (Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan) ja 32 (Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti) ei ole tullut merkittäviä muutoksia. Suurin osa muutoksista koskee PEFC-sertifioinnista riippumatonta yhteistyötä ja -neuvotteluja Metsähallituksen kanssa, eikä siten niiden kirjaamisella sertifioinnin standardiin ole itsessään
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vaikutusta. Kriteereihin tehdyt määritelmien muutokset pääosin täsmentävät ja päivittävät kriteerit nykykäytäntöjen tasolle, eikä niillä siten ole käytännössä vaikutusta. Määritelmien täsmentäminen ja aukikirjoittaminen lakiviittausten sijasta parantaa kuitenkin kriteerien luettavuutta. Kriteerien muutokset
eivät ylitä lain tai voimassa olevien sopimusten edellytyksiä alkuperäiskansojen toimintaedellytysten turvaamiseksi.
On olennaista huomata, että kriteeri 31 koskee poronhoitoalueella ja kriteeri 32 saamelaisten kotiseutualueella vain Metsähallituksen hallinnoimia valtion metsäalueita. Alkuperäiskansan toimintaedellytyksiä
ylläpitävät PEFC-kriteerit eivät siten kohdistu näillä alueilla toimiviin muihin sertifioituihin toimijoihin,
kuten yhteismetsiin.
PEFC FI -standardin liitteenä on toimijoille muistutuksena suomalaiseen metsätalouteen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä ja sen metsänomistajille ja toimijoille asettamia velvoitteita erityisesti siltä osin,
kun ne vastaavat kansainvälisen PEFC-standardin (PEFC ST 1003:2018) asettamiin vaatimuksiin. Liitteen
lakilistaan on täydennetty Poronhoitolain (848/1990) 42 § (Porojen pelottelemisen ehkäiseminen), joka
edellyttää, että hakkuutyöt on suoritettava siten, ettei poroille aiheuteta vahinkoa.
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6

Yhteenveto ja kokonaisarvio muutosten yhteisvaikutuksesta
Voimassa olevan metsänhoidon standardin PEFC FI 1002:2014 ja PEFC-standardityöryhmän 19.1.2021
kokouksessa hyväksymän uuden standardiluonnoksen erojen kokonaisvaikutuksia havainnollistetaan
taulukossa 19.
Tarkastelunäkökulmina ovat metsävarat, talous, monimuotoisuus ja vesiensuojelu, työllisyys, harmaan
talouden torjunta, virkistys sekä alkuperäiskansan toimintaedellytykset. Eri näkökulmista tehdyt arviot
eivät ole keskenään yhteismitallisia, joten arvioita tarkastellaan suhteessa kuhunkin näkökulmaan.
Taulukko 19. Kooste PEFC FI -standardin vaatimusmuutosten arvioiduista vaikutuksista (harmaa: ei muutoksia; valkoinen: ei
vaikutusta; vihreä: myönteinen vaikutus; punainen: kielteinen vaikutus).
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Kriteeri

Muutosten arvioitu yhteisvaikutus
Alkuperäiskansan toimintaedellytykset

Virkistys

Harmaan talouden torjunta

Työllisyys

Monimuotoisuus
ja vesiensuojelu

Talous

Metsävarat

1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
2: Metsien puusto säilytetään hiilinieluna
3: Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus
ja selvitetään ympäristönäkökohdat
4: Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja
metsävaratiedon
5: Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan
6: Puuston terveydestä huolehditaan
7: Energiapuuta korjataan kestävästi
8: Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon
9: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
11: Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään
12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
13: Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään
metsälajien monimuotoisuutta
14: Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään sekapuustoa ja tiheikköjä
15: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen
lajistoon kuuluvia puulajeja
16: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä
17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa
huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta
19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
20: Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti
21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
22: Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä
23: Työnantajavelvoitteita noudatetaan
24: Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä
käytäntöjä
25: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti
26: Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen
kehittymistä edistetään
27: Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus varmistetaan
28: Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä
30: Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään
31: Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan
32: Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti
33: Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi
34: Maankäytön muutosta koskeva kriteeri
Liite 1. Suomen metsätalouden keskeistä lainsäädäntöä
Liite 2. Tulkinta joulupuuviljelmille, uusi liite
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6.1 Vaikutukset metsävaroihin
Soiden sekä vesistöjen ja lähteiden suojakaistojen leveyden kasvu vähentää jonkin verran kaupallisesti
hyödynnettävissä olevaa puuntuotantoa. Suojakaistojen, joilla hakkuuta on rajoitettu, pinta-ala kasvaa
n. 395 000 ha. Vuotuisten hakkuumahdollisuuksien arvioidaan vähenevän tämän vuoksi valtakunnan tasolla n. 143 000 m³.
Säästöpuiden määrän ja läpimitan kasvu vähentää vuotuisia hakkuumahdollisuuksia n. 425 000 m³. Metsien terveyttä ja monimuotoisuutta tukevat toimet varmistavat kuitenkin pitkällä aikavälillä myös puuntuotantoa.
Yhteensä em. muutokset vähentävät hakattavissa olevan puuston vuotuista määrää n. 570 000 m³, joka
on alle prosentti vuosittain toteutuneista hakkuumääristä.
Muilla kriteerimuutoksilla ei ole vaikutuksia metsävaroihin tai ne ovat hyvin vähäiset. Sen sijaan muutosten tuomat käytännöt tukevat metsien terveyttä ja luonnon monimuotoisuutta, mikä vahvistaa metsävarojen säilymistä vähentämällä metsätuhoriskiä.

6.2 Vaikutukset talouteen
6.2.1 Vaikutukset metsänomistajille
Metsänomistajille aiheutuu taloudellisia menetyksiä, kun suojavyöhykkeiden leveys kasvaa ja säilytettävä puustoisuus lisääntyy sekä säästöpuiden määrä ja läpimitta kasvavat. Nämä muutokset pienentävät
hakkuutuloja läntisellä PEFC-ryhmäsertifiointialueella yhteensä n. 1,0 €/ha vuodessa koko metsäpintaalalle laskettuna. Itäisellä alueella vähenemä on n. 1,2 €/ha ja pohjoisella n. 0,6 €/ha. Hakkuukertymiin
vaikutus on n. 0,02–0,03 m³/ha vuodessa. Laskelma on suuntaa antava.
Valtakunnan tasolla em. kriteerimuutokset pienentävät vuotuisia hakkuutuloja tämän arvion mukaan n.
20,5 milj. eurolla. Vähenemä on noin 0,9 % kantorahatuloista, jotka ovat olleet keskimäärin n. 2 200 milj.
euroa vuodessa kaudella 2015–20 66.

66
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Taulukko 20. Arvio PEFC FI -standardin vaatimusmuutosten keskimääräisistä vaikutuksista hakkuukertymään ja -tuloihin koko
metsäpinta-alalle laskettuna.
PEFC-ryhmäsertifiointialue
Läntinen

Itäinen

Hakkuukertymän vähenemä,
m³/ha/vuosi

Hakkuutulojen vähenemä,
€/ha/vuosi

Koko maa
Pohjoinen

Hakkuukertymän vähenemä,
m³/ha/vuosi

Hakkuutulojen vähenemä,
€/ha/vuosi

Hakkuukertymän vähenemä,
m³/ha/vuosi

Hakkuutulojen vähenemä,
€/ha/vuosi

Hakkuutulojen vähenemä,
€/ha/vuosi

Avosoiden vaihettumisvyöhykkeiden suojakaistojen leveyden ja
puustoisuuden muutos

0,001

0,052

0,002

0,065

0,001

0,034

0,046

Vesistöjen ja lähteiden
suojakaistojen leveyden
ja puustoisuuden muutos

0,006

0,196

0,011

0,360

0,003

0,062

0,170

Säästöpuiden määrä ja
laadun muutos

0,019

0,733

0,020

0,792

0,013

0,512

0,756

Yhteensä

0,026

0,981

0,033

1,217

0,017

0,608

0,972

Suojakaistoja koskevien kriteerimuutosten osalta alueelliset erot kustannusvaikutuksissa näyttävät seuraavan kunkin alueen puuntuotantomahdollisuuksia. Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että talouden
näkökulmasta nämä kriteerimuutokset kohtelevat eri alueiden metsänomistajia keskimäärin varsin tasapuolisesti.
Säästöpuita koskeva kriteeri on edelleen sama kaikkialla Suomessa. Pohjois-Suomessa hehtaarikohtainen puuston määrä ja puuntuotos ovat kuitenkin huomattavasti alhaisemmat kuin Etelä-Suomessa. Tämän vuoksi säästöpuut muodostavat Pohjois-Suomessa suuremman osuuden kokonaispuustosta. Niillä
on siten hieman isompi taloudellinen merkitys kuin etelämpänä, vaikka puiden arvo saattaa olla pohjoisessa alhaisempi laatutekijöiden vuoksi. Kriteerimuutoksen vaikutus on Pohjois-Suomessa todennäköisesti etelää suurempi.
Muilla kriteerimuutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia metsänomistajalle tai ne ovat hyvin vähäiset. Sen
sijaan muutosten tuomat käytännöt tukevat metsien terveyttä ja luonnon monimuotoisuutta, mikä vahvistaa metsätalouden hyväksyttävyyttä ja vähentää erityisesti metsätuhoista syntyviä taloudellisia riskejä.

6.2.2 Vaikutukset yrityksille
Kriteerimuutokset aiheuttavat merkittävän tarpeen työntekijöiden ja yrittäjien koulutuksiin metsätalouden yrityksissä. Yrityksille koituvien lisäkustannusten arvioidaan kuitenkin olevan koko maassa yhteensä
vain 1,0–1,7 miljoonaa euroa. Summa on yritystä kohden niin pieni, ettei sillä ole juuri vaikutusta yritysten talouteen
Kustannusrasite tietojärjestelmien ja työn organisoinnin kehittämisen osalta arvioidaan vähäiseksi,
koska tämä on pitkälti organisaatioiden normaalia kehittämistoimintaa.
Muiden kriteerimuutosten tuomat käytännöt tukevat metsien terveyttä ja luonnon monimuotoisuutta
sekä työhyvinvointia. Nämä vaikuttavat myönteisesti metsätalouden hyväksyttävyyteen ja siten yritysten toimintaympäristöön. Yrityksille aiheutuvien kustannusten voidaan arvioida olevan hyvin vähäiset.
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6.3 Vaikutukset yhteiskunnalle
Arvioinnin perusteella standardiluonnoksessa voimassa olevaan standardiin tehdyillä muutoksilla on
melko vähäiset vaikutukset työllisyyteen, harmaan talouden torjuntaan, virkistykseen ja alkuperäiskansojen toimintaedellytyksiin.
Niin metsätalouden kuin luonnontuotealan työllisyyden osalta standardiin tehdyillä metsien käyttöä koskevilla muutoksilla on valtakunnan tasolla kielteinen, joskin erittäin vähäinen vaikutus työllisyyteen.
Muutokset kohdistuvat joihinkin alueisiin muita enemmän. Tosin suunnittelutyön määrä lisääntyy jonkin
verran. Työhyvinvointia ja jaksamista koskevat standardiluonnokseen tehdyt muutokset voivat vaikuttaa
työhyvinvointiin ja jaksamiseen myönteisesti, mutta kuitenkin melko vähäisesti.
Harmaan talouden torjuntaa edistävät kaksi standardiluonnokseen tehtyä lisäystä. Ensimmäinen niistä
edellyttää, että tilaajan on varmistettava tarjoajan täyttävät tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet jo tarjouksessaan. Lisäyksen ansiosta voidaan jo tarjousvaiheessa karsia tarjouskilpailusta palveluntarjoajat,
jotka eivät täytä velvollisuuksiaan. Toinen taas kieltää sopimuksen tekemisen yrityssaneerauksessa olevan toimijan kanssa, ellei tämä pysty osoittamaan täyttävänsä tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.
Lisäyksen myötä voidaan tehdä nykyistä harvemmin sopimuksia yrityssaneerauksessa olevien tai sitä
hakevien tarjoajien kanssa, jotka ovat todennäköisesti jo aiemmassa liiketoiminnassaan laiminlyöneet
laillisia velvollisuuksiaan ja saaneet siitä kilpailuetua.
Talousmetsien virkistyskäyttöön standardiluonnokseen tehdyillä muutoksilla on vaikutusta ennen kaikkea maisemaan. Avosoiden ja vesistöjen suojakaistojen leventäminen ja virkistyskäytöllisten syiden nojalla sallittu pensaskerroksen kasvillisuuden poistaminen edesauttavat ihmissilmää miellyttävien maisemien ylläpitämistä tai muodostumista. Toimet voivat mahdollisesti parantaa talousmetsien potentiaalia
tarjota virkistyshyötyjä, mutta toteutuessaan mahdolliset hyödyt keskittynevät kaupunkien ja taajamien
läheisyydessä sijaitseviin talousmetsiin. Vaelluskalojen ja raakun esteettömän liikkumisen mahdollistavilla muutoksilla voi olla virkistyskäytöllisiä hyötyjä, mikäli tämä ne lisäävät vaelluskalojen määrää vapaaajan kalastukseen käytettävissä vesistöissä tai mahdollistavat kalastuksen uusissa vesistöissä.
Kulttuuriperinnön ja luonnontuotteiden lisääminen metsänomistajille järjestettyjen koulutusten aiheisiin
ei välttämättä vaikuta ainakaan lyhyellä aikajänteellä mitenkään virkistyskäyttöön, joskin tämä riippuu
koulutusten sisällöstä ja laadusta. Puolestaan virkistyskäytön lisääminen lasten ja nuorten metsätietämyksen ja luontosuhteen vahvistamiseen tähtäävään suunnitelmaan ja harrastustoimijoiden lisääminen
metsäkäyntien toteuttamisen yhteistyötahoksi eivät välttämättä vaikuta juurikaan virkistyskäyttöön.
Saamelaisten toimintaedellytyksiä koskeviin kriteereihin 31 ja 32 tehdyistä muutoksista suurin osa koskee PEFC-sertifioinnista riippumatonta yhteistyötä ja -neuvotteluja Metsähallituksen kanssa, eikä siten
niiden kirjaamisella sertifioinnin standardiin ole itsessään vaikutusta. Kriteereihin tehdyt määritelmien
muutokset pääosin täsmentävät ja päivittävät kriteerit nykykäytäntöjen tasolle, eikä niillä siten ole käytännössä vaikutusta.

6.4 Vaikutukset luonnolle
Arvioinnissa on tarkasteltu kriteerimuutosten vaikutuksia metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeisiin
rakennepiirteisiin, luontokohteisiin ja vaihettumisvyöhykkeisiin, vesiensuojeluun ja vesiympäristöihin,
ekosysteemipalveluihin sekä hiilen sidontaan.
Monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden näkökulmasta merkittävät muutokset liittyvät säästöpuiden määrään, kuolleen puuston säästämisvelvoitteisin, metsätuhokohteiden puuston säästämiseen,
tekopökkelöiden tuottamiseen sekä tiheikköjen ja sekapuustoisuuden säilyttämiseen. Nämä ovat kaikki
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yleisesti tunnettuja, tutkimustietoon perustuvia keinoja metsien monimuotoisuuden edistämisessä. Niin
ikään tutkimustieto tukee käsitystä siitä, että keinojen käyttöä on tarve tehostaa.67
Tehostamisen tarpeen näkökulmasta standardiin tehdyn muutokset vievät rakennepiirteiden turvaamista oikeaan suuntaan. Vaikuttavuuden osalta muutosten joukosta erottuu kriteeriin 14 lisätty vaatimus kuolleen puuston säästämisestä hakkuualueelle. Kuolleen puun varassa elää merkittävä osuus metsälajeista ja muutoksen seurauksena osalle hakkuualueista saattaa jäädä nykytasoon verrattuna moninkertainen määrä kuollutta puuta.
Luontokohteisiin liittyvä merkittävin kriteerimuutos koskee korpiluontotyyppejä, joiden turvaamisen
tilannetta parannetaan sekä luontokohteita koskevan kriteerin 10 että suoluontoa koskevan kriteerin 11
kautta. Avosoiden ja vesistönrantojen vaihettumisvyöhykkeitä koskevat uudet vaatimukset kohdentavat
jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä sellaisille kohteille, joilla menetelmästä saavutetaan puuntuotannon
rinnalla myös monimuotoisuuteen, vesiensuojeluun, maisemaan ja virkistyskäyttöön liittyviä monipuolisia hyötyjä.
Virtavesielinympäristöt saavat standardiehdotuksessa nykyistä enemmän huomiota ja muutokset todennäköisesti parantavat erityisesti norouomien huomioon ottamista. Uudet vaatimukset ohjaavat metsätalouden toimintaa suuntaan, joka luo mahdollisuuksia muuttuneiden virtavesielinympäristöjen luonnontilan palautumiselle ja sitä kautta vesieliöstön palautumiselle.

6.5 Vaikutusten realisoituminen käytäntöön
PEFC-sertifioinnin metsien hoidon ja käytön vaatimuksiin on elokuussa 2021 sitoutunut 60 puuta ostavaa yritystä, 60 metsänhoitoyhdistystä, 6 metsäalan työtekijä- ja yrittäjäjärjestöä sekä joukko muita organisaatioita, kuten MTK ry, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsäteollisuus ry, Sahateollisuus ry ja Suomen metsäkeskus. Metsätalouteen tarjoamiaan palveluita koskien PEFC-vaatimuksiin on lisäksi sitoutunut joko suoraan tai järjestöjensä jäseninä 1510 kone- ja kuljetusalojen yrittäjää ja yritystä sekä 3600
puunkorjuun, metsänhoidon ja metsätalouden muita palveluja tuottavaa yrittäjää ja yritystä.
Muutosten realisoituminen riippuu erityisesti kotimaisen raakapuun käytön kehityksestä, sillä valtaosa
muutoksista kytkeytyy hakkuisiin ja niistä aiheutuviin toimenpiteisiin.
Uuden standardin tullessa voimaan säästöpuiden määrä ja läpimitta kasvavat välittömästi kohteilla,
joissa tehdään uudistushakkuita. Samoin suojavyöhykkeiden leveys kasvaa ja säilytettävä puustoisuus
lisääntyy kaikissa hakkuissa. Nämä vaikuttavat heti myönteisesti luonnon monimuotoisuuteen voimassa
olevaan standardiin verrattuna.
Osa monimuotoisuusvaikutuksista tulee pidemmän ajan kuluessa. Säästöpuista saadaan ajan myötä nykyistä enemmän monimuotoisuudelle tärkeää järeää lahopuuta. Luonnon monimuotoisuus vahvistaa
metsien terveyttä erityisesti pitkällä aikavälillä, mikä tukee metsien hiilensidontaa ja vähentää ilmastoriskejä.
Säästöpuita ja suojavyöhykkeitä koskevat muutokset vähentävät välittömästi hakkuissa korjattavissa
olevan puuston määrää. Potentiaalisen hakkuupinta-alan vähenemisellä on negatiivinen vaikutus metsäsektorin työllisyyteen. Jos korjattava puumäärä halutaan pitää nykytasolla, hakkuita on tehtävä vuosittain nykyistä suuremmalla pinta-alalla.

67

Korhonen, Kari T. et al. 2016. Biotalouskenaarioiden mukaisten hakkuiden vaikutukset metsien monimuotoisuudelle
tärkeisiin rakennepiirteisiin. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 51/2016. Luonnonvarakeskus.
https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2016/10/luke-luobio_51_2016.pdf
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Yksittäisen metsänomistajan kannalta muutokset vähentävät puunmyyntituloja pysyvästi. Toisaalta saavutettavat ympäristöhyödyt tukevat myös puuntuotantoa ja lisäävät metsätalouden hyväksyttävyyttä.
Metsätalouden organisaatioihin muutokset aiheuttavat lisäkustannuksia standardin voimaantulovaiheessa, jolloin tarvitaan henkilöstökoulutusta ja tietojärjestelmämuutoksia. Puunhankinnan kustannukset voivat kasvaa, kun tavoiteltu puumäärä on hankittava nykyistä suuremmalta metsäpinta-alalta. Muutoksilla on pieni kielteinen vaikutus työllisyyteen, vaikka suunnittelutyön määrä lisääntyy jonkin verran.
Useimmat muutosten vaikutukset, kuten vaikutukset virkistyskäyttöön, ovat arvion mukaan vähäisiä.
Vaikutukset ovat kuitenkin pääsääntöisesti myönteisiä ja ne alkavat realisoitua nopeasti uuden standardin tullessa voimaan.

Kuva 6. PEFC-standardin keskeisimmiksi arvioidut vaikutukset ja niiden ajallinen sijoittuminen. Tarkistettua PEFC-kriteeristöstandardia (19.1.2021) on verrattu voimassa olevaan metsänhoidon standardiin PEFC FI 1002:2014.
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7

Johtopäätökset
Tässä tarkastelussa on arvioitu PEFC standardiin tehtyjen muutosten vaikutuksia metsävarojen, talouden, ympäristön sekä sosiaalisten vaikutusten ja yhteiskuntavastuun kannalta. Tarkastelu keskittyy esitettyjen muutosten sellaisiin vaikutuksiin, joiden suuntaa ja merkitystä on voitu arvioida saatavilla olevan tiedon valossa. Muutosten vaikutuksiin liittyen on tärkeää ottaa huomioon seuraavat näkökulmat.
Raportissa on arvioitu muutosten vaikutuksia lähtöoletuksella siitä, että voimassa olevan standardin vähimmäisvaatimuksia mukailevat metsätalouden toimintatavat muuttuvat uuden standardiluonnoksen
vähimmäisvaatimuksia mukaileviksi toimintatavoiksi. Todellisuudessa metsänomistajien ja metsäorganisaatioiden toimintatapoihin vaikuttavat metsäsertifioinnin rinnalla monet muut tekijät. Muutosten vaikutukset eivät realisoidu niillä metsänomistajilla, metsäorganisaatioilla tai metsätiloilla, joissa toimintatavat ovat jo valmiiksi muutetun kriteerin edellyttämällä vähimmäistasolla tai sen yli. Luonnossa tai metsäalan työoloissa tapahtuvat muutokset koskevatkin pääsääntöisesti vain sitä osaa toimijoista, jotka toimivat sertifioinnin vähimmäisvaatimusten pohjalta.
Metsänkäsittelyyn tai yrityksen toimintatapoihin tulevien todellisten muutosten ohella PEFC-standardiin
tehtävillä muutoksilla on viestinnällinen merkitys. Laajapohjaisen työryhmän ehdottamat muutokset
osoittavat, mihin suuntaan metsäalan toimintatapoja halutaan kehittää. Esimerkiksi elävien säästöpuiden jättämiseen liittyvän kriteerin muutos viestii, että säästöpuita tulee jättää aiempaa enemmän ja
säästettävän puuston tulee olla läpimitaltaan aiempaa järeämpää. Tämä viesti on saman suuntainen
säästöpuiden vaikutuksia koskevan tutkimustiedon kanssa. Kriteerimuutosten viestinnällisen merkityksen vaikutusta voi ennakoida, mutta merkitys tiedetään vasta jälkikäteen.
Sertifioinnin vaatimukset ovat sertifioitujen tuotteiden ostajien suuntaan tehtyjä lupauksia siitä, millä
tasolla kokonaiskestävyyden kannalta olennaisista asioista vähintään on huolehdittu. Kun lupauksia
muutetaan, voidaan arvioida muutosten merkitystä ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden
näkökulmista. Tässä raportissa esitetty arviointi kuvaa parhaiten sen asiakaslupauksen muutoksen suuntaa, arvoa ja merkitystä, jonka PEFC-sertifioitujen suomalaisten puupohjaisten tuotteiden käyttäjät saavat kestävyyteen liittyvissä kysymyksissä.
Ympäristön kannalta tarkasteltuna kriteereihin tehdyt muutokset lupaavat pääsääntöisesti vahvistusta
toimenpiteisiin, joilla on merkitystä luontokadon pysäyttämisen tai vesistöjen tilan parantamisen kannalta. Pinta-alallisesti merkittävin on avosoiden ja vesistöjen suojakaistojen leveyteen ja käsittelyrajoituksiin liittyvä muutos, jonka seurauksena arviolta n. 3,5 % PEFC-sertifioidusta metsäpinta-alasta on oltava jatkuvasti puustoista vyöhykettä. Kriteeriluonnos ylläpitää peitteisyyttä paikoissa, joissa siitä koituu
monipuolisia hyötyjä. Ympäristöä koskevien muutosten joukosta esille nousee myös lahopuun säästämiseen liittyvät tiukentuneet vaatimukset. Metsien monimuotoisuuden ja terveyden edistäminen turvaa
myös metsien hiilensidontaa ja -varastointia.
Kriteereissä 11 (soiden vaihettumisvyöhykkeet), 17 (vesistöt ja pienvedet) ja 14 (säästöpuut) tehdyt
muutokset vähentävät jonkin verran hakattavissa olevan puuston määrää. Tämä pienentää välittömiä
hakkuutuloja sekä lievässä määrin vaikuttaa myös työllisyyteen. Muutokset tukevat kuitenkin pitkällä
aikavälillä metsien elinvoimaa, mikä varmistaa myös puuntuotantoa. Muilla kuin edellä esitetyillä kriteerimuutoksilla on keskimäärin hyvin vähän taloudellisia vaikutuksia metsänomistajille.
Kriteeriin 24 tehdyt muutokset edistävät harmaan talouden torjuntaa. Niiden myötä voidaan jo tarjousvaiheessa karsia tarjouskilpailusta palveluntarjoajat, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan sekä tehdä nykyistä harvemmin sopimuksia yrityssaneerauksessa olevien tai sitä hakevien tarjoajien kanssa, jotka ovat
todennäköisesti jo aiemmassa liiketoiminnassaan laiminlyöneet laillisia velvollisuuksiaan ja saaneet siitä
kilpailuetua.
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Kriteereihin 11 ja 17 tehtyjen muutosten myötä on mahdollista, että talousmetsien potentiaali tarjota
virkistyshyötyjä kasvaa. Kuitenkin toteutuessaan mahdolliset hyödyt keskittynevät kaupunkien ja taajamien läheisyydessä sijaitseviin talousmetsiin.
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Liitteet
Liite 1. Avosoiden vaihettumisvyöhykkeille jätettävän suojakaistan pinta-alan muutos, kun kaistan leveys kasvaa 5 metristä 10
metriin. Muutokset maakunnittain.
Suojakaista 10 m,
osuus metsäalasta %

Suojakaista 5 m,
osuus metsäalasta %

Metsäala, ha

Muutos, ha

Suojakaista 10 m, ha

Suojakaista 5 m, ha

Uusimaa

1 341

2 769

1 428

545 000

0,2

0,5

Varsinais-Suomi

1 503

3 142

1 639

616 000

0,2

0,5

Satakunta

1 805

3 674

1 869

534 000

0,3

0,7

911

1 873

962

355 000

0,3

0,5

2 665

5 541

2 876

921 000

0,3

0,6

Päijät-Häme

730

1 513

783

365 000

0,2

0,4

Keski-Suomi

3 422

7 056

3 634

1 397 000

0,2

0,5

Etelä-Pohjanmaa

2 884

5 851

2 968

958 000

0,3

0,6

Pohjanmaa

2 027

4 155

2 128

537 000

0,4

0,8

Keski-Pohjanmaa

2 790

5 605

2 815

361 000

0,8

1,6

20 079

41 180

21 101

6 589 000

0,3

0,6

Kymenlaakso

676

1 399

723

347 000

0,2

0,4

Etelä-Karjala

1 072

2 233

1 161

407 000

0,3

0,5

Etelä-Savo

3 452

7 183

3 731

1 221 000

0,3

0,6

Pohjois-Savo

4 395

9 021

4 626

1 338 000

0,3

0,7

Pohjois-Karjala

7 487

15 268

7 781

1 522 000

0,5

1

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

17 082

35 103

18 021

4 835 000

0,4

0,7

Kainuu

40 722

81 339

40 617

2 853 000

1,4

2,9

Pohjois-Pohjanmaa

19 752

39 907

20 155

1 787 000

1,1

2,2

Lappi

159 183

317 750

158 567

6 658 000

2,4

4,8

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

219 657

438 996

219 339 11 298 000

1,9

3,9

Kanta-Häme
Pirkanmaa

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä
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Liite 2. Avosoiden vaihettumisvyöhykkeille jätettävän suojakaistan puumäärän muutos, kun kaistan leveys kasvaa 5 metristä 10
metriin. Muutokset maakunnittain.
Suojakaista 10 m,
osuus puustosta %

Suojakaista 5 m,
osuus puustosta %

Puuston kokonaistilavuus, m³

Muutos, m³

Suojakaista 10 m, m³

Suojakaista 5 m, m³

Uusimaa

145 188

319 234

174 047

79 378 000

0,2

0,4

Varsinais-Suomi

118 637

268 335

149 698

85 267 000

0,1

0,3

Satakunta

114 012

256 019

142 008

72 504 000

0,2

0,4

92 046

204 419

112 373

56 544 000

0,2

0,4

234 870

519 758

284 888 137 423 000

0,2

0,4

Päijät-Häme

81 494

171 850

56 144 000

0,1

0,3

Keski-Suomi

195 587

449 283

253 697 185 416 000

0,1

0,2

Etelä-Pohjanmaa

65 254

162 319

97 065 108 003 000

0,1

0,2

Pohjanmaa

98 349

231 553

133 203

66 723 000

0,1

0,3

Keski-Pohjanmaa

51 723

131 329

79 606

35 834 000

0,1

0,4

1 197 159

2 714 100

1 516 941 883 236 000

0,1

0,3

Kymenlaakso

57 764

133 999

76 235

50 933 000

0,1

0,3

Etelä-Karjala

94 809

209 968

115 159

57 960 000

0,2

0,4

Etelä-Savo

290 974

636 963

345 989 173 144 000

0,2

0,4

Pohjois-Savo

270 435

596 985

326 549 182 385 000

0,1

0,3

Pohjois-Karjala

339 553

794 553

455 000 183 690 000

0,2

0,4

1 053 535

2 372 468

1 318 933 648 112 000

0,2

0,4

Kainuu

457 613

1 262 505

804 892 244 327 000

0,2

0,5

Pohjois-Pohjanmaa

233 269

708 953

475 685 148 092 000

0,2

0,5

Lappi*

755 102

2 017 484

1 262 382 288 981 000

0,3

0,7

1 445 984

3 988 942

2 542 959 681 400 000

0,2

0,6

Kanta-Häme
Pirkanmaa

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

90 357
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Liite 3. Vesistöjen ja lähteiden varrelle jätettävän suojakaistan puumäärän muutos, kun kaistan leveys kasvaa 5 metristä 10 metriin. Muutokset maakunnittain.
Suojakaista 10 m,
osuus metsäalasta %

Suojakaista 5 m,
osuus metsäalasta %

Metsäala, ha

Muutos, ha

Suojakaista 10 m, ha

Suojakaista 5 m, ha

Uusimaa

4 194

8 507

4 314

545 000

0,8

1,6

Varsinais-Suomi

4 456

9 158

4 703

616 000

0,7

1,5

Satakunta

2 111

4 268

2 157

534 000

0,4

0,8

Kanta-Häme

1 776

3 549

1 773

355 000

0,5

1

Pirkanmaa

5 232

10 542

5 310

921 000

0,6

1,1

Päijät-Häme

2 443

4 949

2 506

365 000

0,7

1,4

Keski-Suomi

9 985

20 196

10 211

1 397 000

0,7

1,4

Etelä-Pohjanmaa

3 936

7 955

4 020

958 000

0,4

0,8

Pohjanmaa

3 520

7 227

3 707

537 000

0,7

1,3

Keski-Pohjanmaa

1 920

3 946

2 026

361 000

0,5

1,1

39 572

80 298

40 725

6 589 000

0,6

1,2

Kymenlaakso

2 320

4 687

2 367

347 000

0,7

1,4

Etelä-Karjala

3 430

6 914

3 485

407 000

0,8

1,7

Etelä-Savo

11 827

24 265

12 438

1 221 000

1

2

Pohjois-Savo

11 038

22 137

11 099

1 338 000

0,8

1,7

Pohjois-Karjala

13 127

26 657

13 531

1 522 000

0,9

1,8

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

41 742

84 661

42 920

4 835 000

0,9

1,8

Kainuu

14 175

29 001

14 826

2 853 000

0,5

1

Pohjois-Pohjanmaa

17 022

34 824

17 802

1 787 000

1

1,9

Lappi

20 418

41 111

20 693

6 658 000

0,3

0,6

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

51 615

104 936

53 321 11 298 000

0,5

0,9

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä
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Liite 4. Vesistöjen ja lähteiden varrelle jätettävän suojakaistan puumäärän muutos, kun kaistan leveys kasvaa 5 metristä 10 metriin. Muutokset maakunnittain.
Suojakaista 10 m,
osuus puustosta %

Suojakaista 5 m,
osuus puustosta %

Puuston kokonaistilavuus, m³

Muutos, m³

Suojakaista 10 m, m³

Suojakaista 5 m, m³

Uusimaa

548 217

1 084 248

536 031

79 378 000

0,7

1,4

Varsinais-Suomi

523 390

1 026 422

503 032

85 267 000

0,6

1,2

Satakunta

324 029

610 973

286 944

72 504 000

0,4

0,8

Kanta-Häme

359 590

693 280

333 690

56 544 000

0,6

1,2

1 068 028

2 038 975

970 947 137 423 000

0,8

1,5

Päijät-Häme

528 258

1 004 443

476 185

56 144 000

0,9

1,8

Keski-Suomi

1 819 847

3 494 262

1 674 415 185 416 000

1

1,9

Etelä-Pohjanmaa

438 339

854 323

415 984 108 003 000

0,4

0,8

Pohjanmaa

606 335

940 387

334 052

66 723 000

0,9

1,4

Keski-Pohjanmaa

225 839

439 880

214 042

35 834 000

0,6

1,2

5 745 322 883 236 000

0,7

1,4

Pirkanmaa

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

6 441 871 12 187 193

Kymenlaakso

350 372

680 549

330 177

50 933 000

0,7

1,3

Etelä-Karjala

604 417

1 192 102

587 686

57 960 000

1

2,1

Etelä-Savo

2 489 730

4 773 560

2 283 829 173 144 000

1,4

2,8

Pohjois-Savo

2 429 789

4 601 708

2 171 920 182 385 000

1,3

2,5

Pohjois-Karjala

2 138 176

4 105 216

1 967 040 183 690 000

1,2

2,2

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

8 012 484 15 353 135

7 340 651 648 112 000

1,2

2,4

Kainuu

1 672 208

3 208 488

1 536 279 244 327 000

0,7

1,3

Pohjois-Pohjanmaa

1 590 786

3 143 583

1 552 796 148 092 000

1,1

2,1

Lappi

1 615 182

3 141 041

1 525 860 288 981 000

0,7

1,4

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue yhteensä

4 878 176

9 493 112

4 614 935 681 400 000

0,8

1,5
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Liite 5. PEFC-sertifiointialueet
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