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KOHTI PEFC FI -STANDARDIEN KÄYTTÖÖNOTTOA
Ajankohta:

PEFC FI -standardien käyttöönoton vaiheet:

2/2022

PEFC Suomi vahvisti kriteeristöstandardin (PEFC FI 1002:2022) ja hyväksyi
ryhmäsertifiointistandardin (PEFC FI 1001:2022).
Standardit on toimitettu PEFC:n kansainväliseen arviointi- ja
hyväksymisprosessiin, jonka arvioitu kesto on 6-8 kk.

3-9/2022

PEFC Suomi järjestää metsäalan toimijoille kohdennettua koulutusta
tarkistettujen PEFC FI -standardien sisällöistä.

Syksy
2022

Tarkistetuille PEFC FI -standardeille saadaan kansainvälinen PEFChyväksyntä arvioidusti lokakuussa 2022.
Sertifikaatin haltijaorganisaatiot (kuten KMY) ottavat standardit käyttöön
omien aikataulujensa puitteissa.

Vuonna
2023

Ulkoiset auditoinnit tarkistettujen PEFC FI -standardien mukaisesti suoritetaan
vuodesta 2023 lähtien.

MATERIAALIT UUDISTETUISTA PEFC-SISÄLLÖISTÄ
PEFC-standardit:
•
•
•
•
•

Metsäsertifioinnin sanasto | PEFC FI 1000:2022
Vaatimukset ryhmäsertifioinnin toteutukselle | PEFC FI 1001:2022
Metsien kestävän hoidon ja käytön vaatimukset | PEFC FI 1002:2022
Vaatimukset PEFC-metsäsertifioinnissa toimiville sertifiointielimille | PEFC FI 1005:2022
Metsien kestävän hoidon ja käytön standardin asettaminen | PEFC FI 1006:2019

Arvio PEFC-muutosten vaikutuksista:
• Tapio Palvelut Oy:n ja Pellervon taloustutkimus PPT:n raportti
muutoksista PEFC FI -kriteeristöstandardissa

Muutokset ”kriteerikohtaisesti” tarkasteltuna
• PEFC FI 1002:2014 -> PEFC FI 1002:2022

Asiakirjat löytyvät PEFC Suomen kotisivuilta:
https://pefc.fi/suomen-pefc-metsasertifioinnin-vaatimukset-uudistuvat/

KEVÄÄN 2022 PEFC-WEBINAARIKOULUTUKSET
• PEFC-STANDARDIN MUUTOKSET Osa I
• PEFC-STANDARDIN MUUTOKSET Osa II
• MUUTOKSET PEFC-RYHMÄSERTIFIOINNISSA

(17.3. ja 25.3., ruotsiksi 5.4.)
(18.3. ja 28.3., ruotsiksi 7.4.)
(24.3. ja 29.3., ruotsiksi 12.4.)

TÄNÄÄN 25.3.2022 klo 8.00-9.30
• PEFC-STANDARDIN MUUTOKSET Osa 1: Metsän- ja luonnonhoito
• suunnattu mm. metsäalan ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka tuntevat nykyiset
PEFC-vaatimukset ainakin jossain määrin
• keskiössä PEFC-vaatimusten keskeiset muutokset – vaatimusten kaikkia
yksityiskohtia ei esitellä
• vaatimuksia tarkastellaan työlajikohtaisesti jaoteltuna

OHJEITA WEBINAARITILAISUUDEN OSALLISTUJALLE
TILAISUUDEN AIKANA:
• koulutusmateriaalin tueksi voit avata ”Muutokset metsänhoidon PEFC-vaatimuksissa”
-taulukkoasiakirjan, jossa kuvataan muutokset tarkistetun PEFC FI 1002:2022
-standardin ja nykyisen PEFC FI 1002:2014 -standardin välillä
https://pefc.fi/suomen-pefc-metsasertifioinnin-vaatimukset-uudistuvat/
• kysymyksiä voit kirjata Q&A-osioon. Muista kirjata standardin vaatimuskohta
(numero), jota toimittamasi kysymys/kommentti koskee.
• webinaarien kysymyksistä laaditaan yhteenveto
TILAISUUDEN JÄLKEEN:
• tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse palautelomake
• tallenteet kevään webinaarikoulutuksista tulevat katsottavaksi PEFC Suomen
kotisivuilta

PEFC-STANDARDIEN MUUTOKSET
WEBINAARI I
Metsän- ja luonnonhoito
PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
1. PEFC FI 1002:2022 –standardi
• Rakenteen muutokset
2. Keskeisiä vaatimuksia ja niiden
muutoksia käydään läpi
teemoittain:
• Puuston terveys ja tuottavuus
• Suometsien hoito
• Luontokohteet ja uhanalaiset lajit
• Monimuotoisuudelle tärkeät
rakennepiirteet
• Vedet ja vesielinympäristöt

PEFC FI 1002:2022 –standardi
• Metsien kestävän hoidon ja käytön
vaatimukset on kuvattu PEFC FI
1002:2022 -standardissa
• Vaatimusten ja indikaattoreiden
soveltamista koskevat lyhenteet:
• (mo) metsänomistajakohtainen sertifiointi
• (ary) alueellinen ryhmäsertifiointi
• (ry) ryhmäsertifiointi

• Standardin rakenteessa on tapahtunut
muutoksia
• Siirrytty metsänhoidon kv. standardia (PEFC
ST 1003:2018) vastaavaan rakenteeseen

PEFC FI 1002:2022 –standardi
• Metsien kestävän hoidon ja käytön
vaatimukset on kuvattu PEFC FI
1002:2022 -standardissa
• Vaatimusten ja indikaattoreiden
soveltamista koskevat lyhenteet:
• (mo) metsänomistajakohtainen sertifiointi
• (ary) alueellinen ryhmäsertifiointi
• (ry) ryhmäsertifiointi

• Standardin rakenteessa on tapahtunut
muutoksia
• Siirrytty metsänhoidon kv. standardia (PEFC
ST 1003:2018) vastaavaan rakenteeseen

Tässä koulutuksessa
käsiteltävät metsän- ja
luonnonhoidon
vaatimukset löytyvät
standardin luvusta 8.

PEFC FI 1002:2022 –standardi
• Vaatimusten rakenne ja määrä on
pysynyt pääosin ennallaan.
• Vaatimusten numerointi ja järjestys
muuttunut.

Metsän- ja luonnonhoitoa koskevat vaatimukset
PEFC FI 1002:2022 -standardissa
Nykyinen
standardi

Uusi
standardi

Vaatimus

Kriteeri 1
Kriteeri 2
Kriteeri 3
Kriteeri 4
Kriteeri 5
Kriteeri 6
Kriteeri 7
Kriteeri 8
Kriteeri 9
Kriteeri 10
Kriteeri 11
Kriteeri 12
Kriteeri 13
Kriteeri 14
Kriteeri 15
Kriteeri 16
Kriteeri 17

6.3
8.8
6.1
6.2
7.3
8.5
8.2
8.6
8.10
8.11
8.16
8.12
8.13
8.14
8.7
8.15
8.17

Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
Metsien puusto säilytetään hiilinieluna
Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat
Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja metsävaratiedon hyödyntämiseen
Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan
Puuston terveydestä huolehditaan
Energiapuuta korjataan kestävästi
Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon
Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään
Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta
Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään tiheikköjä
Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja
Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä
Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta

Metsän- ja luonnonhoitoa koskevat vaatimukset
PEFC FI 1002:2022 -standardissa
Nykyinen
standardi

Uusi
standardi

Kriteeri 18
Kriteeri 19
Kriteeri 20
Kriteeri 21
Kriteeri 22
Kriteeri 23
Kriteeri 24
Kriteeri 25
Kriteeri 26
Kriteeri 27
Kriteeri 28
Kriteeri 29
Kriteeri 30
Kriteeri 31

Poistettu
8.18
8.9
7.2
6.6
6.7
6.4
7.4
8.22
8.19
8.8
Poistettu
8.20
8.21

Kriteeri 32

6.5

Uusi vaatimus
Uusi vaatimus

8.3
8.4

Vaatimus
Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojitus- ja ojitusmätästyskohteilla
Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti
Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä
Työnantajavelvoitteita noudatetaan
Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä
Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti
Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään
Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus varmistetaan
Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä
Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään
Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään
Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan
Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan saamelaisten
kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti
Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi
Monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet ja ekosysteemipalvelut turvataan metsän raivauksessa ja metsittämisessä

Lainsäädäntö muodostaa perustan PEFCsertifioinnille
• Metsien hoidossa ja käytössä noudatetaan voimassa
olevaa metsä-, ympäristö- ja työlainsäädäntöä sekä
niihin liittyviä Suomen ratifioimia kansainvälisiä
sopimuksia (6.3/kr. 1)
• Ahvenanmaan maakunnassa sovelletaan kuitenkin
Ahvenanmaan lainsäädäntöä ja viranomaispäätöksiä
siltä osin kuin ne kuuluvat Ahvenanmaan itsehallintooikeuteen (6.3/kr. 1).

PEFC–standardin liitteessä 2 kuvataan suomalaiseen
metsätalouteen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä ja
sen metsänomistajille ja toimijoille asettamia
velvoitteita.

PUUSTON TERVEYS JA TUOTTAVUUS
• Puuston hyvä terveys on edellytys puiden hyvälle
kasvulle ja metsän tuottavuudelle.
• Terve ja elinvoimainen puusto kasvaa nopeammin ja
on vastustuskykyisempi erilaisia tuhoja vastaan.

• Metsänhoidolla voidaan edistää puuston terveyttä.
Toisaalta puunkorjuun yhteydessä syntyvät puusto- ja
maastovauriot altistavat sieni-, hyönteis- ja tuulituhoille.

PEFC–standardin keskeiset vaatimukset
• Puuston terveydestä huolehditaan (8.5/kr. 6)
• Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon (8.6/kr. 8)
• Metsän uudistamiseen käytetään Suomen luontaiseen
lajistoon kuuluvia puulajeja (8.7/kr. 15)

Puuston terveys ja tuottavuus
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
METSÄN UUDISTAMINEN

• Metsänuudistamisessa käytetään
Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia
puulajeja erityistapauksia lukuun
ottamatta (8.7/kr. 15)
→ Ei muutoksia

• Metsänviljelyssä ei käytetä
muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa
eikä muutakaan metsänviljelyaineistoa,
jonka käyttöä viranomainen ei ole
hyväksynyt (8.15/kr. 16).
→ Ei muutoksia

Puuston terveys ja tuottavuus
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
TAIMIKONHOITO

• (ary + ry) Sertifiointialueen vuotuisesta
taimikonhoitotarpeesta on tehty
vuosittain vähintään 60 % (8.6/kr. 8)
→ Ei muutoksia

• (mo) Metsänomistajan metsissä on tehty
vähintään 60 % 5-vuotiskauden
taimikonhoitotarpeesta (8.6/kr. 8)
→ Ei muutoksia

Puuston terveys ja tuottavuus
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
ENNAKKORAIVAUS
• Työn tilaajalla on suositukset hakkuutyötä
haittaavan ja puustovaurioille altistavan
alikasvoksen raivauksesta ennen hakkuuta
(8.5/kr. 6)
→ Ei muutoksia

PUUNKORJUU
• Kasvatushakkuissa vaurioituneiden puiden
keskimääräinen osuus on enintään 5 %
(8.5/kr. 6)
→ Ei muutoksia

• Kivennäismaiden kasvatushakkuissa
ajourapainumien keskimääräinen osuus on
enintään 5 % ajourien pituudesta (8.5/kr. 6)
→ Ei muutoksia

Puuston terveys ja tuottavuus
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
PUUNKORJUU
• Hakkuutoimenpidealueelle laaditaan ennen
hakkuita metsänkäyttöilmoitus tai erillinen
ympäristöselvitys niissä tapauksissa, joissa
metsänkäyttöilmoitus ei ole lakisääteinen
eikä sitä ole tehty (6.1/kr. 3).
→ Lisätty, että ympäristöselvityksenä voidaan
käyttää metsänkäyttöilmoitusta myös silloin,
kun metsälaki ei edellytä
metsänkäyttöilmoituksen jättämistä
→ Lisätty, että hakkuusopimuksessa määritellään
ympäristöselvityksen laatija silloin, kun
metsälaki ei edellytä metsänkäyttöilmoitusta
tai ympäristöselvityksenä ei käytetä kaavan
laadinnan yhteydessä laadittua
ympäristöselvitystä

Puuston terveys ja tuottavuus
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
ENERGIAPUUN KORJUU
• Uudistushakkuualoille jätetään korjaamatta
biomassaa (8.2/kr. 7):
• latvusmassaa noin 30 % mahdollisimman
tasaisesti
• säästökantoja vähintään 25 kpl/ha, savi- ja
silttimailla vähintään 50 kpl/ha
• lisäksi aiemmissa hakkuissa jääneet kannot
sekä alle 15 cm paksut kannot
→ Ei muutoksia

• Energiapuun korjuussa noudatetaan
vaatimuksessa erikseen määriteltyjä
kohdevalintaperusteita (8.2/kr. 7)
→ Ei muutoksia

SUOMETSIEN HOITO
• Suomen maapinta-alasta lähes kolmannes on turvemaita.
• Suometsien hoitoon liittyy erityispiirteitä niiden maaperän ja
vesitalouden vuoksi. Suot ovat tärkeitä myös metsien
monikäytön kannalta.
• Suometsien hoidossa korostuvat turvemaiden
ilmastoystävälliset käytännöt sekä puunkorjuun toteutukseen
liittyvät kysymykset.

Uudessa PEFC–standardissa keskeisimmät soita ja
suometsiä koskevat kirjaukset on koottu yhden
vaatimuksen alle
• Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita
ylläpidetään (8.16/kr. 11)
• Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojitus- ja
ojitusmätästyskohteilla (kr. 18)
→ Poistettu, sisältö yhdistetty vaatimukseen 8.16

Suometsien hoito
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
OJITUS
• Vesitaloudeltaan luonnontilaisia tai
luonnontilaisen kaltaisia soita ei uudisojiteta
(8.16/kr. 11)
→ Täsmennetty, että koskee myös luonnontilaisen
kaltaisia soita

• Kunnostusojituksia tehdään vain sellaisilla
alueilla, joilla ojitus on lisännyt selvästi
puuston kasvua. Puuntuotannollisesti
vähätuottoiset ojitetut suot jätetään
ennallistumaan (8.16/kr. 11)
→ Täsmennetty, että puuntuotannollisesti
vähätuottoiset ojitetut suot jätetään
ennallistumaan

Suometsien hoito
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
OJITUS
• Kunnostusojitussuunnitelmiin sisältyy
vesiensuojelusuunnitelma, johon sisältyvät
vesiensuojelutoimenpiteet on toteutettu
tarkoituksenmukaisella tavalla (8.16/kr. 11).
→ Ei muutosta

• Vähäistä suuremmasta kunnostusojitus- ja
ojitusmätästyshankkeesta, silloin kun vettä
johdetaan alapuoliseen vesistöön, on tehty
vesilain mukainen ilmoitus ELY-keskukselle
(8.16/kr. 11).
→ Täsmennetty, että koskee myös
ojitusmätästyshankkeita silloin, kun vettä
johdetaan alapuoliseen vesistöön

Suometsien hoito
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
MAANMUOKKAUS & TAIMIKONHOITO
• Avosoiden sekä ennallistumaan jätettävien
soiden reunan vaihettumisvyöhykkeillä ei tehdä
maanmuokkausta eikä taimikonhoitoa (8.16/kr.
11)
→ Suojavyöhykkeen vähimmäisleveys on kasvanut
5 metristä 10 metriin.

PUUNKORJUU
• Suojavyöhykkeellä on sallittua toteuttaa
ainoastaan poimintahakkuita (8.16/kr. 11)
→ Aikaisemmin on tullut säästää pensaskerrosta ja
pienikokoista puustoa.
→ Leimikon säästöpuut voidaan keskittää
suojakaistalle

Suometsien hoito
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
PUUNKORJUU
• 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 (8.16/kr. 11)
→ Lisäys uuteen standardiin

LUONTOKOHTEET JA UHANALAISET LAJIT
• Luontokohteiksi kutsutaan yksittäiset maastonkohtia tai
alueita, jotka erottuvat ympäröivästä metsäluonnosta.
• Luontokohteiden monimuotoisuutta turvataan
rajaamalla ne toimenpiteiden ulkopuolelle tai
käsittelemällä niitä tavanomaista varovaisemmin.
• Paikkatieto mahdollistaa uhanalaisten lajien
esiintymätietojen huomioimisen metsätalouden
toimenpiteissä
PEFC–standardissa luontokohteita ja uhanalaisia lajeja
koskevat kirjaukset on sisällytetty vaatimuksiin:
• Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
(8.11/kr. 10)
• Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan (8.12/kr.
12)

Luontokohteet ja uhanalaiset lajit
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
METSÄTALOUDEN TOIMENPITEISSÄ
HUOMIOIDAAN
• Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit
(8.11/kr. 10)
→ Ei muutoksia. Otetaan jatkossakin huomioon
lain edellyttämällä tavalla.

• Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
(8.11/kr. 10)
→ Ei muutoksia. Otetaan jatkossakin huomioon
lain edellyttämällä tavalla.

• Vesilain vesiluontotyypit (8.11/kr. 10)
→ Sisällytetty uuteen standardiin

• Puustoltaan vanhat metsät (8.11/kr. 10)
→ Ei muutoksia. Jätetään jatkossakin
metsäkäsittelyn ulkopuolelle

• Erityisesti suojeltavien lajien tunnetut elinpaikat,
jotka alueellinen ELY-keskus on rajannut ja
ilmoittanut kohteen omistajille ja/tai haltijoille
(8.12/kr. 12)
• Luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajien
lisääntymis- ja levähdyspaikat (8.12/kr. 12)
• Muiden uhanalaisten lajien tiedossa olevat
elinpaikat Uhanalaisten lajien turvaaminen
metsätaloudessa -toimintamallin mukaisesti
(8.12/kr. 12).
→ Uhanalaisten lajien turvaamisen toimintamalli
on päivitetty

Luontokohteet ja uhanalaiset lajit
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
METSÄTALOUDEN TOIMENPITEISSÄ
HUOMIOIDAAN
• Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit
(8.11/kr. 10)
→ Ei muutoksia. Otetaan jatkossakin huomioon
lain edellyttämällä tavalla.

• Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
(8.11/kr. 10)
→ Ei muutoksia. Otetaan jatkossakin huomioon
lain edellyttämällä tavalla.

• Vesilain vesiluontotyypit (8.11/kr. 10)
→ Sisällytetty uuteen standardiin

• Puustoltaan vanhat metsät (8.11/kr. 10)
→ Ei muutoksia. Jätetään jatkossakin
metsäkäsittelyn ulkopuolelle

• Erityisesti suojeltavien lajien tunnetut elinpaikat,
jotka alueellinen ELY-keskus on rajannut ja
ilmoittanut kohteen omistajille ja/tai haltijoille
(8.12/kr. 12)
• Luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajien
lisääntymis- ja levähdyspaikat (8.12/kr. 12)
• Muiden uhanalaisten lajien tiedossa olevat
elinpaikat Uhanalaisten lajien turvaaminen
metsätaloudessa -toimintamallin mukaisesti
(8.12/kr. 12).
→ Uhanalaisten lajien turvaamisen toimintamalli
on päivitetty

Luontokohteet ja uhanalaiset lajit
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
METSÄN UUDISTAMINEN
• Puuttomat tai vähäpuustoiset paahderinteet
jätetään metsittämättä (8.11/kr. 10)
→ Ei muutoksia

PUUNKORJUU
• Yli 10 m syvien suppien hakkuut rajoitetaan
supan reunojen ylimpään osaan (8.11/kr. 10)
→ Ei muutoksia

• Ojittamattomien korpien puustoa voidaan
käsitellä kasvatushakkuin sekä yksittäisiä puita
poistamalla niin, että tärkeimmät ominaispiirteet
säilytetään (8.11/kr. 10)
→ Korpien ominaispiirteiden määrittelyä
täsmennetty

Luontokohteet ja uhanalaiset lajit
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
HAKKUUT
• Lehtipuuvaltaisten lehtojen
kasvatushakkuissa säilytetään
monimuotoisuudelle arvokasta puustoa ja
kohteen lehtipuuvaltaisuus (8.11/kr. 10)
→ Uutena vaatimuksena lisätty arvokkaan
puuston säilyttämisen vaatimus

Luontokohteet ja uhanalaiset lajit
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
OJITUS
• Ojittamattomat korvet jätetään ojittamatta
(8.11/kr. 10)
→ Korpien ominaispiirteiden määrittelyä
täsmennetty

• Ojittamattomat lettorämeet ja ruohoiset
sararämeet jätetään ojittamatta (8.11/kr.
10)
→ Vaatimus koskee myös ruohoisia sararämeitä

• Luonnontilaiset tulvametsät ja metsäluhdat
jätetään ojittamatta (8.11/kr. 10)
→ Ei muutoksia

MONIMUOTOISUUDELLE TÄRKEÄT
RAKENNEPIIRTEET
• Metsän rakenteellinen monimuotoisuus muodostuu
pääosin elävästä ja kuolleesta puustosta sekä muusta
kasvillisuudesta.
• Suuri osa metsälajistosta on riippuvaisia myös
kuolleesta puustosta.
• Metsien rakennepiirteitä voidaan lisätä mm. jättämällä
säästöpuita, turvaamalla lahopuusto ja säästämällä
tiheiköitä ja sekapuustoisuutta.
PEFC–standardissa monimuotoisuudelle tärkeitä
rakennepiirteitä koskevat kirjaukset on sisällytetty
vaatimukseen:
• Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita,
kuollutta puuta sekä säästetään sekapuustoa ja tiheikköjä
(8.14/kr. 14)

Monimuotoisuudelle tärkeät rakennepiirteet
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
MAANMUOKKAUS
• Säästöpuuryhmiä ei muokata (8.14/kr. 14)
→ Ei muutosta

TAIMIKONHOITO
• Säästöpuuryhmät jätetään raivauksen
ulkopuolelle (8.14/kr. 14)
→ Ei muutosta

• Säilytetään tiheikköjä ja sekapuustoisuutta
(8.14/kr. 14)
→ Uusi vaatimus. Koskee myös kaikkia muita
metsänkäsittelyn vaiheita.

Monimuotoisuudelle tärkeät rakennepiirteet
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
PUUNKORJUU
• Kaikissa hakkuissa jätetään vähintään 10 elävää
säästöpuuta sekä 10 lahopuuta hehtaaria
kohden (8.14/kr. 14)
→ Jätettävien säästöpuiden ja kuolleiden puiden
määrä lisääntynyt
→ Elävien säästöpuiden läpimitta 15 cm
→ Kuolleiden puiden läpimitta 20 cm

• Jos leimikkotasolla ei ole riittävästi kuollutta
puuta, tehdään vähintään 2–5 tekopökkelöä
hehtaaria kohden (8.14/kr. 14)
→ Uusi vaatimus. Uudistushakkuissa
tekopökkelöiden rinnankorkeusläpimitan tulee
olla min 15 cm.

VEDET JA VESIELINYMPÄRISTÖT
• Metsätalouden vaikutukset kohdistuvat myös vesiin ja
niistä riippuvaisiin elinympäristöihin.
• Vedet ja niiden ranta-alueet muodostavat
kokonaisuuden, jossa vesiensuojelun ja metsien
monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteet yhdistyvät.
• Vesiensuojeluratkaisuilla ja suojakaistoilla voidaan
edistää vesien ja niistä riippuvaisten ekosysteemien
(vesielinympäristöjen) tilaa.
PEFC–standardissa vesiä ja vesielinympäristöjä koskevat
kirjaukset on sisällytetty vaatimuksiin
• Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa
huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta (8.17/kr.
17)
• Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
(8.18/kr. 19)

Vedet ja vesielinympäristöt
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
Suojakaistat uudessa PEFC-standardissa

TAIMIKONHOITO, UUDISTUSALAN
RAIVAUS & ENNAKKORAIVAUS
• Suojakaistojen pensaskerroksen kasvillisuutta ei
raivata (8.17/kr. 17)
→ Kattaa uudessa standardissa myös ojamaiset,
suoristetut ja peratut purot

MAANMUOKKAUS
• Jos vettä johdetaan uudistusalalta laskuojaan,
tulee toteuttaa tarkoituksenmukaiset
vesiensuojelutoimenpiteet (8.17/kr. 17)
→ Ei muutosta

• Maanmuokkausta ei tehdä suojakaistoilla
(8.17/kr. 17)
→ Kattaa uudessa standardissa myös ojamaiset,
suoristetut ja peratut purot

Vesistöt ja lähteet
• Suojakaista on keskimäärin vähintään 10 metriä,
mutta kaikkialla vähintään 5 metriä.
• Suojakaistalla ei tehdä
•
•
•
•
•
•

maanmuokkausta
lannoitusta
kantojen korjuuta
pensaskerroksen kasvillisuuden raivausta
kemiallista torjuntaa kasvinsuojeluaineilla
muita kuin poimintahakkuita

Uomaltaan alle 2 m leveät ojamaiset, suoristetut ja
peratut purot
• Suojakaista on vähintään 5 m.
• Suojakaistalla ei tehdä
•
•
•
•
•
•

maanmuokkausta
lannoitusta
kantojen korjuuta
pensaskerroksen kasvillisuuden raivausta
kemiallista torjuntaa kasvinsuojeluaineilla
Mikäli uomassa on luontainen lohikalakanta, vain
poimintahakkuut sallittuja

Vedet ja vesielinympäristöt
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
Suojakaistat uudessa PEFC-standardissa

PUUNKORJUU
• Vesistöjen ja pienvesien varsilla tehdään vain
poimintahakkuita (8.17/kr. 17)
→ Uudessa standardissa hakkuita on rajoitettu ja
suojakaistan leveys kasvanut

• Mikäli uomassa on lohikalakanta, ojamaisilla,
suoristetuilla ja peratuilla puroilla tehdään vain
poimintahakkuita (8.17/kr. 17)
→ Uusi vaatimus

• Uomaan luontaisesti kaatuneita runkoja ei
poisteta (8.17/kr. 17)
→ Uusi vaatimus

Vesistöt ja lähteet
• Suojakaista on keskimäärin vähintään 10 metriä,
mutta kaikkialla vähintään 5 metriä.
• Suojakaistalla ei tehdä
•
•
•
•
•
•

maanmuokkausta
lannoitusta
kantojen korjuuta
pensaskerroksen kasvillisuuden raivausta
kemiallista torjuntaa kasvinsuojeluaineilla
muita kuin poimintahakkuita

Uomaltaan alle 2 m leveät ojamaiset, suoristetut ja
peratut purot
• Suojakaista on vähintään 5 m.
• Suojakaistalla ei tehdä
•
•
•
•
•
•

maanmuokkausta
lannoitusta
kantojen korjuuta
pensaskerroksen kasvillisuuden raivausta
kemiallista torjuntaa kasvinsuojeluaineilla
Mikäli uomassa on luontainen lohikalakanta, vain
poimintahakkuut sallittuja

Vedet ja vesielinympäristöt
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
Suojakaistat uudessa PEFC-standardissa

PUUNKORJUU
• Latvusmassan jättämistä suojakaistalle vältetään
(8.17)
→ Koskee kaikkia suojakaistoja

• Kantoja ei korjata suojakaistoilta (8.17/kr. 17)
→ Koskee kaikkia suojakaistoja

• Uoman ylitykset toteutetaan niin, ettei uomaa
merkittävästi muuteta ja ettei sen suuntaan
muodostu vettä johtavia painanteita (8.17/kr.
17)
→ Uusi vaatimus. Koskee kaikkia suojakaistoja

Vesistöt ja lähteet
• Suojakaista on keskimäärin vähintään 10 metriä,
mutta kaikkialla vähintään 5 metriä.
• Suojakaistalla ei tehdä
•
•
•
•
•
•

maanmuokkausta
lannoitusta
kantojen korjuuta
pensaskerroksen kasvillisuuden raivausta
kemiallista torjuntaa kasvinsuojeluaineilla
muita kuin poimintahakkuita

Uomaltaan alle 2 m leveät ojamaiset, suoristetut ja
peratut purot
• Suojakaista on vähintään 5 m.
• Suojakaistalla ei tehdä
•
•
•
•
•
•

maanmuokkausta
lannoitusta
kantojen korjuuta
pensaskerroksen kasvillisuuden raivausta
kemiallista torjuntaa kasvinsuojeluaineilla
Mikäli uomassa on luontainen lohikalakanta, vain
poimintahakkuut sallittuja

Vedet ja vesielinympäristöt
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
METSÄTIEN RAKENTAMINEN
• Metsätien perusparannus ja uuden metsätien
rakentaminen toteutetaan niin, että
mahdollistetaan vaelluskalojen ja muun
vesieliöstön esteetön liikkuminen ja
vesiensuojelusta huolehditaan (8.17/kr. 17)
→ Uusi vaatimus

Vedet ja vesielinympäristöt
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
• PEFC-standardissa pohjavesialueiden
vaatimukset on päivitetty vastaamaan uutta
luokittelua (8.18/kr. 19)

KASVINSUOJELU

Uusi pohjavesialueiden luokittelu
•
•

• Kemiallista kasvinsuojelua ei käytetä
pohjavesialueilla (8.18/kr. 19)
→ Sisällytetty E-luokan pohjavesialueet
•

Pohjavesialueluokkia ovat 1-, 1E-, 2-, 2E ja Eluokka.
Suomen pohjavesialueet on luokiteltu
vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja
suojelutarpeen perusteella vedenhankintaa
varten tärkeisiin (luokka 1) ja muihin
vedenhankintakäyttöön soveltuviin (luokka
2) pohjavesialueisiin.
Lisäksi E-luokkaan on luokiteltu
pohjavesialueet, joiden pohjavedestä
luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen,
muun lainsäädännön suojelema merkittävä
pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan
riippuvainen.

Vedet ja vesielinympäristöt
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
LANNOITUS

• Lannoitus on kiellettyä myös 2-luokan
pohjavesialueilla (8.18/kr. 19)
→ Uusi vaatimus

PUUNKORJUU

• Kantojen korjuu on kiellettyä 2-luokan
pohjavesialueilla (8.18/kr. 19)
→ Uusi vaatimus

KESKEISIÄ MUUTOKSIA
PEFC-vaatimukset ja niiden muutokset
• Avosoiden ja ennallistumaan jätettävien
soiden reunojen vaihettumisvyöhykkeet
levenevät
• Vain poimintahakkuut sallittuja

• Vesistöjen ja pienvesien varsille
jätettävät suojakaistat levenevät
• Vain poimintahakkuut sallittuja

• Säästöpuiden ja kuolleiden puiden
määrä kasvaa nykyisin toteutuvasta
tasosta.
• Säästöpuiden läpimitta jatkossa vähintään
15 cm

KIITOS!

