
Korjaavat toimenpiteet 
2021

Muistilista läntiselle PEFC-alueelle



Hyvät PEFC-ryhmäsertifiointiin sitoutuneet toimijat läntisellä
ryhmäsertifiointialueella!

Läntisen alueen sertifikaatti on edelleen voimassa, mutta sen säilymisen edellytyksenä on, että ulkoisen arvioijan havaitsemiin
puutteisiin tehdään korjaavia toimenpiteitä!

Metsäsertifiointitoimikunta on käsitellyt havaittuja poikkeamia ja haluaa kiinnittää huomionne niiden syihin sekä korjaaviin
toimenpiteisiin, joilla pyritään ennaltaehkäisemään poikkeamat. Toimintatapamme mukaisesti toimikunta muistuttaa korjattavista
asioista ja toimijoiden vastuulla on toteuttaa ne. Lisäksi ulkoinen arvioija kontrolloi toteutusta määräaikaisarvioinneissa.

Seuraavilla sivuilla on kuvattu poikkeamien keskeiset syyt ja niihin esitetyt ratkaisut. Jokaisen poikkeamakuvauksen ja
toimikunnan suositusten jälkeen on varattu tyhjä sivu organisaation omille kommenteille. Kommenttikenttään kirjataan, miten
kriteerikohtaiset vaatimukset huomioidaan organisaatiossa. Mikäli puutteita esiintyy, kirjataan mahdolliset toimenpiteet ja niiden
aikataulu.

Vuoden 2022 ulkoisten auditointien yhteydessä auditoija tarkastelee toimikunnan suosittelemien toimenpiteiden toteutusta.

Palautathan yhteenvedon organisaatiossanne toteutetuista korjaavista toimenpiteistä toimikunnan puheenjohtajalle
(juho.ikonen@mtk.fi).



Metsänkäyttöilmoitus:
Metsänkäyttöilmoituksia ei ole tehty kattavasti

Toimikunnan suositus

• Toimijat ottavat käyttöön toimintamallin, 
jossa aina ennen hakkuuseen ryhtymistä 
tarkistetaan Metsään.fi -järjestelmästä 
metsänkäyttöilmoituksen voimassaolo.

• Toimijat ottavat sähköiset järjestelmät 
kattavasti käyttöön.

Koulutus ja tukimateriaali

• Metsänkäyttöilmoitus | Metsäkeskus 
(metsakeskus.fi)

• Metsälaki-ajankohtaiswebinaari metsäalan 
toimijoille 1.12.2020 – YouTube
(Webinaaritallenne)

• Metsänkäyttöilmoituksiin uusia tarkentavia 
ohjeita | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

• Metsälaki määrää metsänkäyttöilmoituksista –
mitä laki sanoo tie- ja sähkölinjahakkuista? | 
Metsäkeskus (metsakeskus.fi)
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https://www.metsakeskus.fi/fi/palvelut/metsankayttoilmoitus
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bJgzynJKDrU
https://www.metsakeskus.fi/fi/ajankohtaista/metsankayttoilmoituksiin-uusia-tarkentavia-ohjeita-0
https://www.metsakeskus.fi/fi/ajankohtaista/metsalaki-maaraa-metsankayttoilmoituksista-mita-laki-sanoo-tie-ja-sahkolinjahakkuista


Kriteerin huomiointi organisaatiossa, 
toimenpiteet & aikataulu:

Kommentit:

Kriteeri
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Taimikonhoito:
Vuotuisesta taimikonhoitotarpeesta on tehty 51% (suoritustasovaatimus vähintään 60 %)

Toimikunnan suositus

• Toimijat toteuttavat aktiivista sekä 
kohdennettua tiedotusta ja 
markkinointia metsänomistajille 
taimikonhoidosta, sen 
tarpeellisuudesta ja tärkeydestä. 

• Toimijat varaavat riittävät resurssit 
taimikonhoitojen toteutukseen.

Koulutus ja tukimateriaali

• Taimikonhoito - sijoitus tulevaisuuteen –
YouTube (Video)
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7pOuybzj7nk


Kriteerin huomiointi organisaatiossa, 
toimenpiteet & aikataulu:

Kommentit:

Kriteeri
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Luonnonhoidolliset poltot ja kulotukset:
Kulotustavoite ei täyttynyt (10 kulotusta ja 11 paloa < 25kpl/vuosi)

Toimikunnan suositus

• Toimijat ylläpitävät kulotusosaamista, 
vaalivat kulotusyhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa sekä kehittävät 
yhteistyötä oppilaitoksien kanssa 
kulotuksen tietotaidon siirtymiselle.    

• Toimijat kartoittavat oman 
organisaation henkilöstön 
kulotusosaamista ja kulotuskaluston 
tilannetta sekä saattaa nämä tiedot 
KMY:n verkkosivuille luotavaan Kulotus-
tietopankkiin. KMY lähestyy toimijoita 
erikseen tietopankin luomisen osalta.

Koulutus ja tukimateriaali

• Kulota-hankkeen opas- ja 
koulutusmateriaalit (Metsäkeskus.fi)
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https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/kulota


Kriteerin huomiointi organisaatiossa, 
toimenpiteet & aikataulu:

Kommentit:
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Säästö- ja runkolahopuusto:
Säästöpuiden jättämisessä leimikkokohtaisia puutteita

Toimikunnan suositus

• Puutteiden vuoksi toimijoiden on edelleen 
koulutettava henkilöstöä ja urakoitsijoita 
säästöpuuvaatimuksesta. 

• Säästöpuuryhmien sijainti merkitään aina 
metsäjärjestelmien karttoihin.  

• Toimijat koekäyttävät leimikkosuunnittelussa uutta 
säästöpuutyökalua.

Koulutus ja tukimateriaali

• Säästöpuut ja lahopuusto luonnonhoidossa -webinaari 
3.11.2020 – YouTube (Webinaaritallenne)

• Monimetsä: Talousmetsien luonnonhoidon webinaari 
metsänomistajille - lahopuusto ja sen merkitys – YouTube
(Webinaaritallenne)

• Monimetsä: Talousmetsien luonnonhoidon webinaari 
metsänomistajille - säästöpuut hakkuissa 19.5.2020 –
YouTube (Webinaaritallenne)

• Monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden 
edistäminen - Toteutus | Metsänhoidon suositukset 
(metsanhoidonsuositukset.fi)

• Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon TAPIO 
2019 (Pdf)
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https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b23f32d4bdf04e3da93d7c4fbd17bf00
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EbCZMnuEtQU&t=506s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3xGMK6FzKyU&list=PLtMxBepiQsI7edNn7BQEySCyTwg8oRI0O&index=51
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hPSYa8Vj-RM&list=PLtMxBepiQsI7edNn7BQEySCyTwg8oRI0O&index=48
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/monimuotoisuudelle-tarkeiden-rakennepiirteiden-edistaminen/toteutus#section-450
https://tapio.fi/wp-content/uploads/2020/09/Metsanhoidon_suositukset_riistanhoitoon_Tapio-2019.pdf


Kriteerin huomiointi organisaatiossa, 
toimenpiteet & aikataulu:

Kommentit:
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Vesiensuojelu vesistöjen läheisyydessä:
Puutteita suojakaistojen huomioinnissa

Toimikunnan suositus

• Huolehditaan osaamisen ylläpitämisestä. 
Erityisesti on huolehdittava 
metsätyöntekijöiden, toimihenkilöiden, 
urakoitsijoiden ja koneenkuljettajien 
koulutuksesta.

• Toimijat selvittävät myös vapaaehtoisen 
suojelun ja Helmi-ohjelman mahdollisuuksia.

• Muistutetaan aktiivisesti suojakaistojen 
tärkeydestä.

• Muistutetaan toimijoita kuitunauhan 
käytöstä hakkuusuunnittelussa ja 
rantaviivojen mahdollisesta laajemmasta 
huomioimisesta ennakkoraivauksissa. 
Suositellaan heijastavan nauhan käyttöä 
haastavilla kohteilla.

Koulutus ja tukimateriaali

• PEFC-webinaarit - Toiminta vesistöjen 
läheisyydessä – YouTube (Webinaaritallenne)

• Vesiensuojelu puunkorjuussa - Suojakaistat –
YouTube (Video)

• Talousmetsien luonnonhoidon teemawebinaari 
metsänomistajille - miten huomioida vesiensuojelu 
– YouTube (Webinaaritallenne)

• Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun, 
työopas (Pdf)
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4aFPrtpKbQI&t=407s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Gd3CPawA_Q0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5XAL2EWJ7JQ&list=PLtMxBepiQsI7edNn7BQEySCyTwg8oRI0O&index=43
https://tapio.fi/wp-content/uploads/2020/09/Metsanhoidon-suositukset-vesiensuojeluun-TAPIO-2019.pdf


Kriteerin huomiointi organisaatiossa, 
toimenpiteet & aikataulu:

Kommentit:
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Vesiensuojelu kunnostusojituksessa:
Uudistusaloilla ei ole tehty tarkoituksenmukaisia vesiensuojelutoimenpiteitä vesien 
johtamisessa

Toimikunnan suositus

• Huolehditaan osaamisen ylläpitämisestä. 
Erityisesti on huolehdittava 
metsätyöntekijöiden, toimihenkilöiden, 
urakoitsijoiden ja koneenkuljettajien 
koulutuksesta. Koulutus ja kertaus on tärkeää 
varsinkin muista töistä 
metsätalousympäristöön siirtyville, niin 
uusille kuin kokeneille toimijoille.

• Muistutetaan aktiivisesti vesiensuojelun 
tärkeydestä.

• Muistutetaan toimijoita kuitunauhan 
käytöstä hakkuusuunnittelussa ja 
rantaviivojen mahdollisesta laajemmasta 
huomioimisesta ennakkoraivauksissa. 

Koulutus ja tukimateriaali

• PEFC-webinaarit - Toiminta vesistöjen läheisyydessä – YouTube
(Webinaaritallenne) 

• Vesiensuojelun tietotuotteet - Vesiensuojelun työkalut -
YouTube(Webinaaritallenne) 

• Paikkatietoaineistot metsäpalveluyrittäjille 15.5.2019 -
YouTube(Webinaaritallenne) 

• Suometsänhoidon paikkatietoaineistot 20.3.2019 -
YouTube(Webinaaritallenne) 

• Metsätalouden vesiensuojelu – YouTube (Video)

• Metsaojien-kunnostus-kuivuneiden-suojelusoiden-
laheisyydessa.pdf (tapio.fi) (Pdf)

• Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun, työopas (Pdf)
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4aFPrtpKbQI&t=407s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HLxgQ_5zHW8&t=1689s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=n0j9hJ1ur-4&list=PLtMxBepiQsI7edNn7BQEySCyTwg8oRI0O&index=66
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bDiYbg3gbgE&list=PLtMxBepiQsI7edNn7BQEySCyTwg8oRI0O&index=67
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fIm6wJrf9Js
https://tapio.fi/wp-content/uploads/2019/10/Metsaojien-kunnostus-kuivuneiden-suojelusoiden-laheisyydessa.pdf
https://tapio.fi/wp-content/uploads/2020/09/Metsanhoidon-suositukset-vesiensuojeluun-TAPIO-2019.pdf
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Juho Ikonen
Metsäsertifiointitoimikunnan puheenjohtaja, Läntinen sertifiointialue
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry / Metsänomistajat -linja
Hintsantie 3, 21200 Raisio
puh. 050 5674103
juho.ikonen@mtk.fi 


