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Vastuullisesti metsästä 
MITÄ PEFC TARKOITTAA 
KUNTIEN TOIMINNASSA?



PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjes-
telmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti vastuullista metsätaloutta kaikkialla 
maailmassa.  Se tuo hyvinvointia sekä metsille 
että metsästä toimeentuloa ja virkistystä saaville 
ihmisille.

PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle 
lukuisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun 
muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, 
metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä 
virkistyskäyttöön. Metsän hoidon vaatimusten 
ajantasaisuus varmistetaan säännöllisesti. Päivitetyt 
vaatimukset otetaan käyttöön vuonna 2016. 

Lisäksi PEFC-sertifiointi sisältää vaatimukset 
sertifioidun puuraaka-aineen ja puutuotteiden 
seurannalle toimitusketjuissa. Riippumattomat 
tarkastajat valvovat säännöllisesti, että metsiä 
hoidetaan ja puun kulkua seurataan näiden 
vaatimusten mukaisesti.

PEFC OSOITTAA METSIEN 
KESTÄVÄN HOIDON

 PEFC ON VAHVA VIESTI 
 METSIEN KESTÄVÄSTÄ  
 HOIDOSTA
• Metsässä tehtävään työhön liittyvät   
 kysymykset ovat osa kestävyyttä. PEFC  
 muodostaa yrittäjille ja yrityksille toimin- 
 taympäristön, jossa säädösten noudatta- 
 mista valvotaan.

• PEFC-metsissä luonnon monimuotoisuutta  
 ylläpidetään mm. jättämällä säästöpuita,  
 jotka muodostavat elinympäristöjä kuollutta  
 ja lahoa puuta tarvitseville eliölajeille. 

• Metsänantimia ovat puun lisäksi myös  
 marjat ja sienet. PEFC-metsät tarjoavat  
 luontoelämyksiä sekä mahdollisuuksia  
 virkistymiseen kaikille kansalaisille.

Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on 
sertifioitu – ja niistä kaksi kolmasosaa PEFC:n 
vaatimusten mukaisesti. Suomen metsistä yli 90 
prosenttia on PEFC-sertifioitu, joten kotimaista 
kestävästi hoidettujen metsien puuta on kattavasti 
tarjolla

*Programme for the Endorsement of Forest  
Certification Schemes
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 VALITSEMALLA PEFC-TUOTTEEN  
 TUET VASTUULLISTA METSIEN  
 HOITOA
• Julkiset hankinnat ohjaavat tuotteiden  
 valmistajia ympäristön kannalta hyviin 
 ratkaisuihin ja toimivat esimerkkinä  
 yksityissektorille. 

• Julkisia hankintoja ohjaavat ja sertifioidun  
 puun käyttöä edellyttävät kansalliset  
 hankintapolitiikat ympäri maailman  
 hyväksyvät PEFC-materiaalit.

• Puulla on ylivoimaiset elinkaariominai- 
 suudet. Sertifioitujen tuotteiden hankki- 
 minen antaa selkeän viestin siitä, että vain  
 laillisista ja kestävästi hoidetuista metsistä 
 tuleva puu on hyväksyttävää.

• Valtaosa Suomessa tarjolla olevista PEFC- 
 tuotteista on valmistettu kotimaisten 
 sertifioitujen metsien puusta. 

PEFC-merkki tuo varmuuden, että tuotteen 
valmistuksessa on käytetty kestävästi hoidettujen 
metsien puuta. PEFC-merkittyinä on tarjolla mm. 
rakennus- ja sisustusmateriaaleja, huonekaluja, 
kopiopapereita, kirjekuoria, aikakauslehtiä ja 
kerta-astioita. 

PEFC-sertifioinnin yleistyminen yrityksissä 
tarjoaa yhä laajemman valikoiman PEFC-
tuotteita. PEFC-sertifioinnin piirissä on jo yli 
16 000 yritystä ja tuotantolaitosta eri puolilla 
maailmaa. Edellyttämällä hankinnoissa kestävästi 
hoidettujen metsien PEFC-puuta annetaan 
sidosryhmille vahva viesti vastuullisuudesta.  
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PEFC:N KANSAINVÄLISET VAATIMUKSET
METSÄNHOIDOLLE SISÄLTÄVÄT MM.

• ekologisesti tärkeiden 
 metsäalueiden suojelun

• luonnon monimuotoisuuden  
 ylläpitämisen

• kiellon luonnonmetsien 
 muuttamisesta plantaaseiksi

• vaarallisten kemikaalien 
 käytön kieltämisen

• geenimuuntelun kieltämisen 
 metsänhoidossa

• työntekijöiden ja 
 alkuperäiskansojen 
 oikeuksien kunnioittamisen

• paikallisen työvoiman 
 huomioonottamisen 

• ILO:n (Kansainvälinen  
 työjärjestö) keskeisten  
 yleissopimusten noudattamisen

• vuorovaikutuksen paikallisten  
 asukkaiden ja sidosryhmien 
 kanssa

• perinteisten maankäyttö- 
 oikeuksien ja paikallisten  
 tapojen kunnioittamisen 
 

Lisätietoja PEFC:stä  
osoitteesta www.pefc.fi.PEFC Suomi –

Suomen Metsäsertifiointi ry

Sitratie 7
00420 HELSINKI

p  0400 765 437
office@pefc.fi

www.pefc.fi

PEFC Council

World Trade Center
10, route de l’Aéroport
CH-1215 Geneva
Switzerland

t  +41 22 799 45 40
info@pefc.org

www.pefc.org
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