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PEFC UUDET STANDARDIT ALKAEN 1.2.2023: 
 

YLEISET VAATIMUKSET, VAADITTUJA TODISTUKSIA JA KURSSEJA METSÄTYÖHÖN: 

 

Yrittäjän pitää olla ilmoittautunut alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin KMY:n kautta: 

https://www.kmyrekisteri.fi/core/entrepreneurUser/create 

(jäsenet Koneyrittäjien liitossa ovat automaattisesti mukana) 

 

Sertiseriffi verkkokoulutus pakollinen kaikille jotka tekevät työtä metsässä: 

https://kestavametsa.fi/sertiseriffi/  

(Läntinen sertifiointialue, todistuksen suorituksesta saa luovuttaa Södra skogsreviret rf) 

 

Voimassaoleva ensiapukurssi vaaditaan: vähintään EA hätäensiapu 4 tunnin kurssi, myös 
verkkokoulutus käy. Todistus lähetetään reviirille. 

 

Voimassaoleva kasvinsuojelututkinto vaaditaan jos työssä käsittelee rotstopia, ureaa tai 
muita torjunta-aineita. 

 

Jokaisella hakkuuseen ja lähikuljetukseen osallistuvalla koneella tulisi olla välineistöä 
öljyvahingon ensitorjuntaan. Jotta torjuntaa voidaan tehdä, tulee jokaisella 
hakkuutyömaalla olla saatavilla öljynimeytysmatto tai muuta öljyä imevää materiaalia, 
lapio ja jätesäkkejä. Lisäksi suositellaan öljyä läpäisemätöntä pressua huoltoalustaksi. 
 
 
 
Yleiset työohjeet, omavalvontalomakkeita ja lisää infoa PEFC-sertifioinnista löytyvät 
osoitteesta: 

https://www.revir.org/tyoohje 
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TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET STANDARDISSA 

8.8 METSIÄ EI ROSKATA METSÄTALOUDEN TOIMENPITEISSÄ 
Metsiin ei jätetä metsätalouden toimenpiteissä muovi- tai metallijätteitä eikä vaarallisia 
jätteitä. 

8.19 Merkityille ulkoilureiteille ei saa jättää hakkuutähteitä. Ulkoilureitistön kiinteitä 
rakenteita ei saa vaurioittaa hakkuissa. 
 

8.14 MONIMUOTOISUUTTA JA METSÄLAJISTOA TURVATAAN SÄILYTTÄMÄLLÄ TIHEIKKÖJÄ 
JA SEKAPUUSTOISUUTTA 

 
- RIISTATIHEIKKÖJÄ JÄTETÄÄN ENNAKKORAIVAUKSESSA JA TAIMIKONHOIDOSSA 
- SEKAPUUSTOISUUS (LEHTIPUUTA) SUOSITAAN TAIMIKONRAIVAUKSISSA JA 

HAKKUISSA JOS SE EI HAITTAA KASVATETTAVIA PUULAJEJA 
 
Monipuolisen lajiston ja riistan elinolosuhteiden turvaamiseksi kaikissa metsänkäsittelyn 
vaiheissa säilytetään tiheikköjä ja sekapuustoisuutta silloin, kun niitä esiintyy luontaisesti 
kuviolla ja sekapuustoisuus ei vaaranna kasvatettavien puulajien kasvatusta. 
Sekapuustoisuus tarkoittaa, että metsässä on pääpuulajin lisäksi yhtä tai useampaa puulajia 
lehtipuita suosien. 
 
Sekapuustoisuuden tarkastusohje: Mikäli toimenpiteissä ei ole säilytetty yhtään 
lehtipuustoa, vaikka kantojen, raivaustähteen tai puutavarapinojen perusteella lehtipuustoa 
voidaan havaita kohteella olleen, vaatimus ei täyty. 

Tiheiköt ovat pienialaisia lajistolle suojaa tuovia puuryhmiä. Tiheikön on hyvä olla 
puustoltaan monilajinen, sisältää kuusia ja olla kooltaan minimissään 10 m2. Myös 
säästöpuuryhmät muodostavat tiheikköjä, kun niiden alustoja ei ole raivattu.  
Riistatiheikköjä on hyvä jättää kiertoajan jokaisessa vaiheessa taimikonhoidosta 
päätehakkuuseen. Tiheiköt ovat tärkeitä suojapaikkoja eri lintu- ja nisäkäslajeille. Suojan 
tarve kasvaa, mitä karummille mailla mennään. 

Ideaali riistatiheikkö: 

- on puustoltaan vaihtelevan kokoinen ja monilajinen 
- sisältää kuusia, joiden alaoksat ulottuvat maahan 
- on kooltaan muutaman puun ryhmästä 15x15metriin 
 
Hehtaarille sopii 4–5 tiheikköä. Riistatiheikköjä voi jättää melkein, minne tahansa, mutta 
sopivia kohtia ovat mm. kosteat painanteet, notkelmat, vaihettumis- ja reunavyöhykkeet 
sekä kiviset ja muut hankalat maastokohdat. Pienialainen vaihettumisvyöhyke voi olla yksi 
yhtenäinen tiheikkö. 

Tiheikköjen tarkastusohje: Mikäli kohteella ei näy yhtään tiheikköä, vaikka esimerkiksi 
raivaustähteen tai kantojen perusteella niitä havaitaan olleen, vaatimus ei täyty. 
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8.14 METSÄTALOUDEN TOIMENPITEISSÄ JÄTETÄÄN ELÄVIÄ SÄÄSTÖPUITA JA KUOLLUTTA 
PUUTA: 
 

- 10 ELÄVÄÄ PUUTA (>15CM) JA 10 KUOLLUTTA PUUTA (>20 CM, PYSTYSSÄ JA 
MAASSA) HEHTAARIA KOHDEN JÄTETÄÄN KAIKISSA HAKKUISSA 

- ELÄVINÄ PUINA JÄTETÄÄN ALLA OLEVAN LISTAN MUKAAN, JOS SELLAISIA PUITA EI 
LÖYDY VOIDAAN JÄTTÄÄ ESIMERKIKSI MÄNTYJÄ KALLIOILLA. 

- JOS EI KUOLLEITA RUNKOJA LÖYDY TARPEEKSI JÄTETÄÄN VÄHINTÄÄN 2-5 
TEKOPÖKKELÖITÄ (2-5 METRIÄ KORKEITA, MIELUITEN LEHTIPUITA) HEHTAARILLE 

Hakkuissa pysyvästi jätettyjen säästöpuiden lukumäärä on keskimäärin vähintään 10 
kappaletta ja kuolleiden puiden lukumäärä keskimäärin vähintään 10 kappaletta hehtaarilla. 
Kuolleella puustolla tarkoitetaan rinnankorkeusläpimitaltaan yli 20 cm paksuja keloja ja 
muita kuolleita pystypuita, pökkelöitä ja maapuita. Mikäli leimikkotasolla ei ole riittävästi 
kuollutta puuta, tehdään vähintään 2–5 tekopökkelöä hehtaaria kohden erityisesti 
lehtipuista. Tekopökkelöt pitäisi olla 2-5 metriä korkeita. Uudistushakkuissa tekopökkelöiden 
läpimitta pitää olla yli 15cm, harvennuksissa ei ole läpimittavaatimusta. 
 
Säästöpuut voidaan keskittää leimikkotasolla, joka voi koostua useista erillisistä 
metsikkökuvioista. Säästöpuut ovat eläviä, maamme luontaiseen lajistoon kuuluvia puita. 
Säästöpuiksi jätetään: 
- petolintujen pesäpuut  
- järeät katajat  
- vanhat palokoroiset puut  
- aiemman puusukupolven järeitä puuyksilöitä  
- muodoltaan poikkeuksellisia puuyksilöitä 
- jaloja lehtipuita  
- kookkaita haapoja  
- puumaisia raitoja, tuomia ja pihlajia  
- tervaleppiä  
- kolopuita  
- metson havaittuja hakomispuita 
 
Edellä lueteltujen puuttuessa jätetään säästöpuiksi biologisen monimuotoisuuden kannalta 
hyödyllisiä, rinnankorkeusläpimitaltaan vähintään 15 cm paksuja puita, joilla on hyvät 
edellytykset kehittyä vanhoiksi puiksi.  
Säästöpuut suositellaan jätettäväksi ensisijaisesti ryhmiin ja arvokkaiden elinympäristöjen 
välittömään läheisyyteen, avosoiden reunaan jätetyille suojakaistoille sekä vesistöjen ja 
pienvesien suojakaistoille.  
Säästöpuuryhmien maanpinta säilytetään rikkomattomana, eikä niiden alustoja raivata.  
Säästöpuita ei tule jättää turvallisuusriskin takia tärkeiden rakenteiden, kuten liikenneväylien 
tai sähkö- ja puhelinlinjojen, välittömään läheisyyteen eikä muinaisjäännösten päälle.  
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8.17 VESISTÖJEN JA PIENVESIEN LÄHEISYYTEEN JÄTETÄÄN SUOJAKAISTOJA 

- SUOJAVYÖHYKE VESISTÖIHIN KESKIMÄÄRIN VÄHINTÄÄN 10 METRIÄ (VÄHINTÄÄN 
5 METRIÄ JOKA PAIKASSA) 

Vesistöjen ja lähteiden varteen jätetään kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sitova sekä 
varjostusta ja monimuotoisuutta turvaava suojakaista, jossa säilytetään kasvillisuuden 
kerroksellisuus. Suojakaistan leveys on keskimäärin vähintään 10 metriä, mutta kaikkialla 
vähintään 5 metriä. Suojakaistalla tehdään vain poimintahakkuita, joissa säilytetään 
monipuolisesti erikokoista puustoa lehtipuustoa suosien. Ureaa ei saa käyttää lähempänä 
kuin 10 metriä vesistöistä. Latvusmassan jättämistä suojakaistalle vältetään. Uomaan 
luontaisesti kaatuneita runkoja ei poisteta. 
 
Suojakaistalla ei tehdä  
- maanmuokkausta  
- lannoitusta  
- kantojen korjuuta  
- pensaskerroksen kasvillisuuden raivausta  
- kemiallista torjuntaa kasvinsuojeluaineilla (ureaa ei saa käyttää) 

Keskimääräinen vähimmäisleveys tarkoittaa sitä, että suojakaistan leveys voi vaihdella. Jos 
suojakaista on esimerkiksi kymmenen metrin matkalla 5 m leveä, on sen oltava jossain 
toisessa kohdassa suojakaistaa 15 m leveä vastaavalla kymmenen metrin matkalla, jotta 
suojakaistan leveys kokonaisuudessaan on keskimäärin vähintään 10 metriä. 

 
Uomaltaan alle 2 m leveiden ojamaisten, suoristettujen ja perattujen purojen suojakaista on 
vähintään 5 m. Suojakaistoilta runkopuut voidaan poistaa. Poikkeukset eivät koske uomia, 
joissa on Suomen luontaiseen lajistoon kuuluva lohikalakanta. Suojakaistan muut yllä 
luetellut vaatimukset ovat voimassa.  
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8.16 VAIHETTUMISVYÖHYKKEITÄ SOILLE 

- VAIHETTUMISVYÖHYKE AVOSOIHIN VÄHINTÄÄN 10 METRIÄ 

Avosoiden sekä ennallistumaan jätettävien soiden reunaan jätetään selkeästi muusta 
maastosta erottuvilla vaihettumisvyöhykkeillä vähintään 10 metriä leveä suojakaista, jolla 
sallittuja ovat vain poimintahakkuut ja johdeojan kaivuu vesienpalauttamistarkoituksissa 
ojitusten vuoksi kuivahtaneelle suojelu- tai muulle luonnontilaiselle suolle. Kaistalla ei tehdä 
maanmuokkausta ja pensaskerros säästetään. Leimikon säästöpuut voidaan keskittää 
suojakaistalle. 

 
 
 
8.2 ENERGIAPUUTA KORJATAAN KESTÄVÄSTI 
 
Uudistushakkuualoille jätetään korjaamatta biomassaa:  
- latvusmassaa noin 30 % mahdollisimman tasaisesti 
 
Energiapuuta ei saa kerätä kuivahkoja kankaita (VT) karummilta kohteilta. 
 
Biomassan säästämistä koskevat vaatimukset eivät koske yleis- ja asemakaavaalueiden 
niitä alueita, joilla metsälakia ei sovelleta. 
 
 
 
8.18 POHJAVESIEN LAATU TURVATAAN METSÄTALOUDEN TOIMENPITEISSÄ 
Vedenhankintaa varten tärkeillä (1-luokka, 1E-luokka) ja soveltuvilla (2-luokka, 2E-luokka) 
pohjavesialueilla ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita (rotstop ja nykyiset 
ureavalmisteet ovat sallittuja) eikä lannoitteita eikä korjata kantoja. 


