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PEFC-projektisertifiointi
VASTUULLISTA PUUTA 
RAKENTAMISEEN



PEFC lyhyesti

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) on kansainvälinen metsä-
sertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, 
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätalo-
utta kaikkialla maailmassa. 

PEFC asettaa vaatimuksia metsänhoidolle ja ser-
tifioidun puuraaka-aineen sekä puuta sisältävien 
tuotteiden seurannalle toimitusketjuissa. Riippumat-
tomat tarkastajat valvovat säännöllisesti, että metsiä 
hoidetaan ja puun alkuperää seurataan PEFC:n vaa-
timusten mukaisesti. 

PEFC-merkki tuotteessa osoittaa, että valmistuk-
sessa on käytetty kestävästi hoidettujen metsien 
puuta. PEFC-merkittyinä on tarjolla mm. rakennus- 
ja sisustusmateriaaleja, huonekaluja, kopiopapereita, 
kirjekuoria ja kertakäyttöastioita.

PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjes-
telmä, jonka vaatimusten mukaisesti on sertifioitu yli 
275 miljoonaa hehtaaria metsää lähes 40 maassa.
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Vastuullisuudella kasvava 
merkitys rakennusalalla

Rakennushankkeissa kiinnitetään yhä 
enemmän huomiota materiaalien ym- 
päristövaikutuksiin ja vastuulliseen al-
kuperään. PEFC-sertifiointi varmistaa, 
että puutavara tulee kestävästi hoide-
tuista metsistä ja sen kulku voidaan 
luotettavasti jäljittää läpi jalostusketjun.  

PEFC-projektisertifiointi vastaa 
rakennusalan tarpeisiin
 
PEFC:n puun alkuperän seurantajär-
jestelmällä (Chain of Custody) yritys 
varmistaa, että tuotteeseen on käy-
tetty kestävästi hoidetuista metsistä 
peräisin olevaa puuta. Riippuma-
ton taho valvoo puutavaran kulkua ja 
varmistaa, että PEFC:n vaatimukset 
toteutuvat. 

PEFC-projektisertifiointi on yksi 
PEFC CoC-sertifioinnin toteutus-
tapa, jonka avulla voidaan sertifioida 
yksittäinen rakennusprojekti. Ra-
kennushankkeelle voidaan myöntää 
PEFC-sertifikaatti, kun riippumaton 
taho varmistaa projektisertifioinnin 
vaatimusten toteutumisen.

Projektisertifioinnilla rakennuskoh-
teeseen käytetyn puun alkuperä 
voidaan varmistaa, vaikka hankkeen 
toteutuksessa on tavarantoimittajia ja 
alihankkijoita, joilla ei ole PEFC:n puun 
alkuperän seurannan järjestelmää. 

Projektisertifiointi osoittaa vastuul- 
lisuutta rakennushankkeen suun-
nittelussa ja toteutuksessa ja ohjaa 
huomioimaan materiaalin kestävän al-
kuperän.
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Projektisertifiointi on vihreän rakentamisen työkalu 
suunnittelijoille, rakennuttajille, rahoittajille ja rakenta-
jille, jotka haluavat edistää kestävää kehitystä.
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Projektisertifioinnin 
tarjoamat hyödyt

Hyötyjä markkinoinnissa 
PEFC-sertifioidun puun käyttämi-
nen osoittaa, että projektin toteuttajat 
ja koko toimitusketju ovat sitoutuneet 
kestävän metsänhoidon edistämi-
seen. Puurakentamisen lisääntyessä ja 
markkinoiden muuttuessa yhä ympä-
ristötietoisemmiksi, puun vastuullisen 
alkuperän osoittamisen tärkeys koros-
tuu.

Puutavaran laillisuuden varmistaminen
Euroopan unioni torjuu laittoman puu-
tavaran ja puutuotteiden kauppaa 
maaliskuussa 2013 voimaan astu-
neella puutavara-asetuksella (EUTR). 
PEFC-sertifioinnilla yritys voi varmistaa, 
että puun laillista alkuperää koskevat 
EUTR:n vaatimukset täyttyvät.

Osoitus vastuullisesta  
liiketoiminnasta
Suomessa noin 85 % metsistä on 
PEFC-sertifioitu, joten kotimaista 
kestävästi hoidettujen metsien puu- 
tavaraa on kattavasti tarjolla raken- 
tajien käyttöön. Käyttämällä PEFC- 
sertifioitua puuta yritys viestii pro-
jektinsa vastuullisuudesta ja edistää 
metsien säilymistä elinvoimaisina tule-
ville sukupolville. 

Ympäristöviestintä
Projektisertifiointi on osa yrityksen 
riskien hallintaa ja tehokasta ym-
päristöviestintää, sillä kohteeseen 
käytetyn puun vastuullinen alkuperä 
on riippumattoman tahon varmistama.   
PEFC-sertifikaatti on yritykselle luon-
teva keino viestiä asiakkaille ja muille 
sidosryhmille puun vastuullisesta alku-
perästä. 
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PEFC-projektisertifiointi sopii mm. seuraaviin 
julkisiin ja yksityisiin hankkeisiin 

Asuntomessujen 2016 Mäihä-puuker-
rostalo Seinäjoella on Pohjoismaiden 
ensimmäinen PEFC-projektiserti-
fioinnin kohde. Mäihä on rakennettu 
Stora Enson massiivipuisista CLT-mo-
duuleista, joiden raaka-aineena on 
käytetty PEFC-sertifioitujen metsien 
puuta. Rakennukseen on käytetty 
yhteensä 990 m³ puutavaraa. Viisi-
kerroksinen puukerrostalo sisältää 
28 asuntoa, joista 10 on yksiötä ja 18 

kolmiota. Mäihän rakennuttaja on La-
kea Oy.

Sertifiointiyritys DNV GL Business 
Assurance seurasi rakennusprojektin 
edistymistä paikan päällä tehdyillä au-
ditoinneilla. Kun DNV oli varmistanut, 
että vaatimukset toteutuivat rakenta-
misen aloituksesta aina viimeistelyyn 
saakka, Lakea Oy:lle myönnettiin talo-
hanketta koskeva PEFC-sertifikaatti. 

Puukerrostalo Mäihä, Seinäjoen Asuntomessut

-kerrostalot 
-pientalot 
-toimistotalot

-museot 
-koulut ja päiväkodit 
-satamat ja laivat
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Miksi valita PEFC?
•  PEFC on maailman suurin kansain- 
 välinen metsäsertifiointijärjestelmä

• Suomen metsistä noin 85 % on  
 PEFC-sertifioitu, joten kotimaista  
 kestävästi hoidettujen metsien puuta  
 on kattavasti tarjolla

•  PEFC:n avulla puutuotteita käyttävä  
 yritys varmistaa, että tuotteeseen on  
 käytetty kestävästi hoidetuista met- 
 sistä peräisin olevaa puuta

•  Lähes 18 000 yritystä ja tuotanto- 
 laitosta ympäri maailman hyödyntää  
 PEFC-sertifiointia

• Maailmanlaajuisesti PEFC-sertifioin- 
 nissa on mukana yli 750 000 metsän- 
 omistajaa

PEFC:n kansainväliset vaatimukset  
metsänhoidolle sisältävät: 

-  ekologisesti tärkeiden metsä- 
 alueiden suojelun

-  luonnon monimuotoisuuden  
 ylläpitämisen

-  kiellon luonnonmetsien muutta- 
 misesta plantaaseiksi

- vaarallisten kemikaalien käytön 
 kieltämisen

-  geenimuuntelun kieltämisen  
 metsänhoidossa

-  työntekijöiden ja alkuperäis- 
 kansojen oikeuksien kunnioit- 
 tamisen

-  paikallisen työvoiman huomioon  
 ottamisen

-  ILO:n (Kansainvälinen työjär- 
 jestö) keskeisten yleissopimus- 
 ten noudattamisen

- vuorovaikutuksen paikallisten  
 asukkaiden ja sidosryhmien  
 kanssa

-  perinteisten maakäyttöoikeuk- 
 sien ja paikallisten tapojen  
 kunnioittamisenG
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PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry
Sitratie 7, 00420 HELSINKI
p  0400 765 437, office@pefc.fi
www.pefc.fi


