Pitääkö ympäristöselvitys toimittaa johonkin vai jääkö se toimijan omaan käyttöön?
(PEFC-kriteeri 3)
PEFC-kriteerissä edellytetään, että hakkuusta on tehty metsänkäyttöilmoitus tai erillinen
ympäristöselvitys. Ympäristöselvityksen toimittamista kenellekään ulkopuoliselle ei edellytetä,
mutta selvitys pitää olla laadittuna toimijan omaan käyttöön ja se tulee olla esitettävissä
tarvittaessa vuosiauditoinnissa.

Kenellä on vastuu merkitä maastoon Natura 2000 -alueiden rajat?
(PEFC-kriteeri 9)
Natura 2000 -alueita koskevat karttatiedot ovat julkisesti saatavissa, mutta alueiden rajoja ei ole
merkitty maastoon.
PEFC-kriteerissä 21 edellytetään, että työn tekijälle on annettu työmaakohtaiset kartat, joissa on
huomioitu laatu-, ympäristö- ja muut vaatimukset. Työn tilaajan vastuulla on merkitä epäselvä
työmaan raja, toimenpiteen raja sekä vaikeasti havaittava erityisen arvokas luontokohde
maastoon, ellei toisin ole sovittu.

Saako kunnostusojituskohteelta johtaa vesiä suoraan suojelun kohteena olevalle suolle? Entä
vesien ohjaaminen suojeltavan kohteen ohi? Silloinhan luonnontilainen suo voi alkaa kuivua!
(PEFC-kriteeri 11)
Vesiä ei saa johtaa kunnostusojituskohteelta niin, että suojelun piirissä olevan suokohteen
ominaispiirteet vaarantuvat. Kunnostusojituskohteelta voidaan johtaa vesiä suojellulle suolle, jos
tällä voidaan turvata suojellun suon vesitalous tai parantaa sitä.

Mistä saadaan merikotkan pesäpuiden sijaintia koskevat tiedot? Niitä ei näytä kukaan
toimittavan toimijoille nykyään.
(PEFC-kriteeri 12)
Merikotka kuuluu luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettuihin ja erityisesti suojeltuihin
uhanalaisiin lajeihin (ks. luonnonsuojeluasetuksen liite 4 http://finlex.fi/data/sdliite/liite/5140.pdf)
ja EU:n lintudirektiivin perusteella suojeltuihin lajeihin. Luonnonsuojelulain 39§:n mukaan suuren
petolinnun pesäpuu, jossa oleva pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä, on
rauhoitettu.
Merikotkan pesiä koskien käytettävissä ei ole keskitettyä tietolähdettä. Toimijoiden tulee selvittää
tietolähteet, joista tiedot pesäpuista on saatavissa käyttöön.
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Toimiiko maanomistaja PEFC-vaatimusten vastaisesti silloin, jos kyseessä on pesäpuun
kaataminen vahingossa kohteessa, josta uhanalaislajitietoa ei ole toimitettu metsänomistajalle?
(PEFC-kriteeri 12 ja käytössä oleva ohje uhanalaisten lajien turvaamisesta metsätaloudessa)
Luonnonsuojelulain 39§:n mukaan sellainen rauhoitetun linnun pesäpuu, joka on asianmukaisesti
merkitty, tai suuren petolinnun pesäpuu, jossa oleva pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi
nähtävissä, on rauhoitettu.
PEFC-kriteerissä eritellään valtioneuvoston asetuksen liitteessä mainitut erityisesti suojeltavat lajit,
luontodirektiivin liitteen eläinlajien ja muut uhanalaiset lajit. Kriteerissä mainittujen
metsäorganisaatioiden tulee hankkia tiedot muiden uhanalaisten lajien elinpaikoista
”Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa” -toimintamallin mukaisesti. Velvoite muiden
uhanalaisten lajien turvaamisesta koskee metsänomistajalle tiedoksi saatettuja elinpaikkoja.

Miten PEFC-vaatimuksissa suhtaudutaan kulotukseen pohjavesialueilla?
(PEFC-kriteeri 19)
PEFC-kriteerissä ei mainita rajoitteita kulotukselle pohjavesialueilla.
Pohjaveden pilaamiskielto säädetään ympäristönsuojelulain 17§:ssä. Vesilaki (587/2011, 3. luku
2 §) edellyttää, että jos toimenpide voi aiheuttaa pohjavesiesiintymän tilan huononemista, sille on
haettava lupa lupaviranomaiselta.
Tapion metsien hoidon suosituksissa I ja II luokan pohjavesialueilla ei suositella kulotusta
metsänhoidollisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta luonnonhoidollinen kulotus voi
poikkeuksellisesti tulla kyseeseen. Asiasta kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan.

Högläggning med fåror? - Vi har haft den uppfattningen att 30 cm djup på fårorna är gränsen för
vattenskyddsplan? – Naveromätästyksen osalta on ollut käsitys, että 30 cm:n naverosyvyys on
rajana vesiensuojelusuunnitelmalle. Pitääkö tämä paikkansa?
(PEFC-kriteeri 18)
PEFC-kriteeri edellyttää ojitusilmoituksen tekemistä ELY-keskukselle, kun kyseessä on vähäistä
suurempi kunnostusojitus (vesilaki 587/2011, 5. luku 6 §).
Toisin kuin ojitusmätästyksessä, naveromätästyksellä ei pyritä maaperän kuivattamiseen. Koska
naveromätästyksessä ei johdeta vesiä vesistöihin, vesiensuojelusuunnitelman laatimista ei
edellytä. PEFC-kriteerissä ei aseteta raja-arvoa naveroiden enimmäissyvyydelle, mutta yleensä
naveroiden tarkoituksenmukainen syvyys on 20-30 cm.
Vid högläggning med fåror strävar man inte till att torrlägga marken, vilket är fallet med
dikningshögläggning. Eftersom man i samband med högläggning med fåror inte leder vatten vidare
till vattendrag, krävs inte en vattenskyddsplan. PEFC-kriteriet definierar inte fårornas maximala
djup, men i allmänhet är ett ändamålsenligt djup 20-30 cm.
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Koskeeko työterveyshuollon järjestämistä koskeva velvoite myös yksin urakoitsevaa yrittäjää?
(PEFC-kriteeri 22)
Velvoite tarkoittaa työterveyshuoltolain vaatimukset täyttävän työterveyshuollon järjestämistä ja
laki ei velvoita yksin työskenteleviä yrittäjiä järjestämään työterveyshuoltoa. Velvoite siis koskee
kaikkea palkattua työvoimaa työntekijöiden lukumäärästä riippumatta, mutta ei
yrittäjää/urakoitsijaa itseään.

Pitääkö puutavara-autoilijan ilmoittautua PEFC-sertifiointiin? (PEFC FI 1001:2014_v3 -standardi,
PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat)
PEFC-metsäsertifiointi kattaa metsätalouden toimenpiteet ja niiden rajapintana on puutavaran
välivarasto. Jos puutavara-autoilija tekee välivarastolla myös muita toimenpiteitä kuin puutavaran
kuormausta (esim. haketus), niin PEFC-sertifiointiin on syytä ilmoittautua. Pelkästään puuta
kuormaavan ja kuljettavan yrittäjän/yrityksen ei ole välttämätöntä ilmoittautua.

Sisältääkö PEFC-kysely tiedot myös FSC-sertifioinnissa mukana olemisesta? (KMY:n
kyselysovellus, https://www.kmyrekisteri.fi/#/kysely)
Kyselysovellus sisältää tiedot KMY:n alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluvista kiinteistöistä,
mutta se ei sisällä muiden sertifikaattien piirissä olevia kiinteistöjä.
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