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PEFC-sertifiointi 
KESTÄVÄ VALINTA 
SINUN METSÄLLESI 



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 turvaami-
seen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon 
sekä virkistyskäyttöön.

Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on 
sertifioitu – ja niistä kaksi kolmasosaa PEFC:n 
vaatimusten mukaisesti. Suomen metsistä noin 
90 prosenttia on PEFC-sertifioitu.

PEFC OSOITTAA METSIEN 
KESTÄVÄN HOIDON

 PEFC ON VAHVA VIESTI 
 METSIEN KESTÄVÄSTÄ  
 HOIDOSTA
• PEFC-metsissä luonnon monimuotoisuutta  
 ylläpidetään mm. jättämällä säästöpuita,  
 jotka muodostavat elinympäristöjä  
 kuollutta ja lahoa puuta tarvitseville 
 eliölajeille. Vesistöjen suojakaistoista  
 huolehditaan ja uhanalaisten lajien  
 tunnetut elinpaikat suojellaan.

• Metsässä tehtävään työhön liittyvät  
 kysymykset, kuten työturvallisuus ja 
 osaaminen ovat osa kestävyyttä. PEFC  
 muodostaa yrittäjille ja yrityksille 
 toimintaympäristön, jossa asetettujen  
 vaatimusten noudattamista valvotaan.

• Taimikoiden hoitaminen ja puuston  
 terveydentilasta huolehtiminen ovat  
 esimerkkejä taloudellisen kestävyyden  
 turvaamisesta.

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

PEFC-sertifiointi osoittaa, että metsää hoidetaan 
ja käytetään kestävällä tavalla. PEFC sisältää 
myös vaatimukset sertifioidun puun seurannalle 
tuotteiden valmistuksen ja markkinoinnin eri 
vaiheissa. Riippumattomat tarkastajat valvovat 
säännöllisesti, että metsiä hoidetaan ja puun 
kulkua seurataan asetettujen vaatimusten 
mukaisesti. 
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*) Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes



 MITÄ ETUJA PEFC-   
 RYHMÄSERTIFIOINTI TARJOAA?
• Tuo metsäsertifioinnin myös pienmetsän- 
 omistajien ulottuville. Ryhmäsertifiointi  
 tuo mittakaavaetuja ja kustannussäästöjä  
 sertifikaatin hallintoon ja ylläpitämiseen.

• Vaivaton tapa metsänomistajalle, sillä  
 ryhmäsertifikaatin haltija vastaa sertifikaatin  
 hallinnosta osallistujien puolesta. 

• Keinon huolehtia ja kertoa metsien kestä- 
 västä hoidosta ja käytöstä. Sertifioinnin  
 vaatimusten noudattamisesta vastaavat  
 sertifioitujen metsien omistajat yhdessä  
 palveluita PEFC-metsiin tuottavien yritysten,  
 yrittäjien ja muiden organisaatioiden  
 kanssa. 

MITEN VOIT TULLA MUKAAN  
PEFC-SERTIFIOINTIIN?
Metsänomistajana voit valita sinulle parhaiten 
sopivan tavan PEFC-sertifioida metsäsi. 
PEFC-sertifiointi voidaan toteuttaa metsänomis-
tajakohtaisesti tai ryhmäsertifiointina. 

Olipa metsäsi missä päin Suomea tahansa, voit 
osallistua Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen 
organisoimaan alueelliseen ryhmäsertifiointiin. 
Voit ilmoittautua suoraan Kestävän Metsätalou- 
den Yhdistykselle, tai osallistua metsänhoitoyh-
distysten ja muiden sertifiointiryhmässä mukana 
olevien organisaatioiden kautta. 

PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistumista 
metsänomistajille tarjoavat myös metsäpalveluita 
tuottavat yritykset. 

METSÄSERTIFIOINNILLE  
ON KYSYNTÄÄ
Uusiutuvana ja kierrätettävänä materiaalina 
puu on hyvä valinta moniin tuotteisiin. Metsä-
sertifiointi täydentää puun laatuominaisuuksia 
tuottamalla tiedon siitä, että puut ovat kasvaneet 
kestävästi hoidetuissa metsissä.

Metsäsertifiointi edistää puun käyttöä kestävällä 
tavalla. Sertifioidun puun kysyntä on kasvussa, 
sillä monet tuotevalmistajat pyrkivät nostamaan 
sertifioidun puun osuutta. 

Metsäsertifiointi edistää suomalaisen puun 
markkinointia. PEFC-sertifioinnin piiriin kuulu-
minen varmistetaan puukaupan yhteydessä ja 
kirjataan osaksi puukaupan sisältöä.
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VALITSEMALLA PEFC-TUOTTEEN TUET 
KESTÄVÄÄ METSÄNHOITOA

PEFC-merkki tuo varmuuden siitä, että tuotteiden 
valmistuksessa on käytetty kestävästi hoidettujen 
metsien puuta. PEFC-merkittyinä on tarjolla 
rakennus- ja sisustusmateriaaleja, toimistopapereita, 
kirjekuoria, aikakauslehtiä ja muita painotuotteita 
sekä mm. kerta-astioita. 

PEFC-sertifioinnin yleistyminen tuotteiden 
valmistajien piirissä tarjoaa kasvavan valikoiman 
PEFC-tuotteita. PEFC-sertifioinnin piirissä on 
satojatuhansia metsänomistajia sekä tuhansia 
yrityksiä ja tuotantolaitoksia eri puolilla maailmaa. 

Yrityksille ja julkisyhteisöille, kuten kunnille ja 
kaupungeille PEFC-sertifiointi merkitsee mahdol-
lisuutta vastuullisiin hankintapäätöksiin. Kuluttajille 
PEFC tarjoaa mahdollisuuden tehdä kestävää 
metsänhoitoa edistäviä valintoja.

PEFC-RYHMÄSERTIFIOINTIA 
METSÄNOMISTAJILLE TARJOAVAT 
(maaliskuu 2016):

• Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry  
 – www.kestävämetsä.fi

• Metsänhoitoyhdistykset – www.mhy.fi

• Metsä Group – www.metsaforest.com

• Stora Enso Oyj Metsä – www.storaensometsa.fi

• Metsäpalvelu Arvometsä Oy – www.arvometsa.fi

• UPM Metsä – www.metsamaailma.fi

• Otso Metsäpalvelut – www.otso.fi

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry
Sitratie 7, 00420 HELSINKI
p  0400 765 437, office@pefc.fi
www.pefc.fi
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