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DNV GL tarkastaa PEFC-vaatimusten toteutumisen  
asuntomessukohde Mäihässä  
 
Vastuullisessa rakennushankkeessa huomioidaan 
materiaalien ympäristövaikutukset ja kestävä alku-
perä. PEFC-projektisertifiointi varmistaa, että raken-
nuskohteessa käytetty puutavara on laillista, peräi-
sin kestävästi hoidetuista metsistä ja jäljitettävissä 
läpi koko jalostusketjun.  
 
Seinäjoen Asuntomessuille valmistuvan asuinker-
rostalo Mäihän rakennuttaja on Lakea Oy. Projekti-
sertifioinnin vaatimusten toteutumisen varmistaa 
sertifiointiyritys DNV GL Business Assurance Fin-
land Oy Ab, joka seuraa rakennusprojektin etene-
mistä paikan päällä tehtävillä auditoinneilla. Kun 
standardin vaatimukset täyttyvät, rakennuttajalle 
myönnetään talohanketta koskeva PEFC-
sertifikaatti.  
 
Vaatimusten noudattamista seurataan projektin eri 
vaiheissa rakentamisen aloituksesta viimeistelyyn 
saakka. DNV GL todentaa rakennukseen käytettä-
vien puumateriaalien hankintalähteet ja alkuperän.  
Auditoinnin aikana haastatellaan myös työmaan 
työntekijöitä ja kiinnitetään huomiota esimerkiksi 
työturvallisuusasioihin. 
 
Sertifiointiprosessiin ryhtyvän yrityksen tulee selvit-
tää puutoimitusten lähteet ja sisältö yksityiskohtai-
sesti. Puun alkuperään mahdollisesti sisältyvät riskit 
on kartoitettava. Toimittajat ja hankintaketjut käy-
dään kokonaisuudessaan läpi jo materiaalien tilaus-
vaiheessa. Auditoinnin näkökulmasta Mäihä-
projektin erityispiirre on se, että valtaosa puumate-
riaalista ja mm. keittiökalusteet ovat kiinteä osa ra-
kennustyömaalle tuotavia Stora Enson esivalmiste-
lemia moduuleja. 
 
PEFC-projektisertifiointi perustuu puun alkuperän 
seurannan käytäntöihin. Sertifikaattia on mahdollista hakea yksittäiselle hankkeelle, kuten 
asuinrakennukselle tai sillalle, jonka valmistukseen on käytetty puuta.  
 
 
 
 
 
 
 

PEFC-vaatimusten toteutumista seura-
taan monessa vaiheessa rakennushan-
ketta. Rakennuttajana toimivan Lakea 
Oy:n Oiva Nyrhilä esitteli Mäihän mo-
duulien pystytystä DNV GL:n Rolf  
Arnkilille auditoinnissa helmikuussa 
2016. 
 
Puukerrostalo Mäihään voi tutustua 
Seinäjoen Asuntomessuilla 8.7.-
7.8.2016, Pruukinrannan alueella. 
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DNV GL - Business Assurance on yksi maailman 
johtavista sertifiointilaitoksista ja tarjoaa uusim-
mat palvelut toimintajärjestelmien sertifioinnissa. 
Autamme asiakkaitamme vastuullisen liiketoi-
minnan kehittämisessä. Ympäristöstä huolehti-
minen ja kestävä kehitys ovat yrityksellemme 
tärkeitä. 
 

 
Lisätietoja: 
 

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab 

Myynti- ja markkinointipäällikkö Osmo Flink 

certification.finland@dnvgl.com  

puh. 010 292 4200  

Lisätietoa auditoinnista 

 

PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry 

Markkinointipäällikkö Juha Uppa 

juha.uppa@pefc.fi  
puh. 045 118 9585  
Lisätietoa projektisertifioinnista 
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