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Sertifioitua ekologisesti tuotettua puuta tarjolla  

Suomesta runsaasti 
 

Suomessa laajasti käytössä olevan PEFC-metsäsertifioinnin ekologisiin vaatimuksiin kuuluvat 

mm. lahopuiden säästäminen hakkuissa, säästöpuut, vesistöjen suojakaistoista 

huolehtiminen ja uhanalaisten lajien elinpaikkojen suojelu. Koska Suomen metsistä yli 90 % 

on PEFC-sertifioitu, markkinoilla on runsaasti suomalaista, sertifioitua ekologista lähipuuta. 

 

Kestävyys on myös paljon muuta kuin metsäteollisuuden raaka-ainelähteenä toimivien 

metsien ympäristövaatimuksia. PEFC-metsät tarjoavat kaikille suomalaisille monimuotoista 

luontoa, elämyksiä ja virkistymisen mahdollisuuksia sekä työtä ja toimeentuloa.  

 

PEFC on kansainvälinen järjestelmä, jonka mukaisesti on sertifioitu perhemetsiä laajasti 

varsinkin Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Toisella metsäsertifiointijärjestelmällä, 

FSC:llä, on sertifioitu varsinkin suurmetsänomistajien ja metsäteollisuuden metsiä eri 

puolilla maailmaa. 

 

Tämän tiedotteen seuraavilla sivuilla on täydennyksiä Ylen uutisessa 15.5.2013 esitettyihin 

näkemyksiin metsäsertifioinnista Suomessa. 

 

 

Lisätietoja:  

PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry 

Auvo Kaivola 

Sitratie 7, 00420 Helsinki  

auvo.kaivola@pefc.fi 

puh. 0400 76 5437 



 

  

Täydennyksiä Ylen uutisessa (15.5.2013): ”Ulkomailta tuodaan  

ekologista puuta, koska kotimaasta ei saa” esitettyihin näkemyksiin 

http://yle.fi/uutiset/ulkomailta_tuodaan_ekologista_puuta_koska_kotimaasta_ei_saa/6606701. 

 

PEFC tarjoaa rakenteet myös pienten perhemetsien sertifiointiin 

 

Maailmassa on kaksi kansainvälisesti hyväksyttyä
*)

 metsäsertifiointijärjestelmää, nimittäin 

PEFC ja FSC, ja metsäteollisuuden käyttämä sertifioitu puu on peräisin niiden vaatimusten 

mukaisesti hoidetuista metsistä. PEFC:n ja FSC:n vaatimusten mukaisesti sertifioituja on 

maailman metsistä yhteensä noin 10 %. Suomen metsistä valtaosa on PEFC-sertifioitu. 

 

Ylen uutisessa kerrotaan, että metsäsertifioinnista johtuen Suomeen joudutaan tuomaan 

ulkomaista puuta. Metsäteollisuuden lopputuotteiden markkinoilla on kuitenkin kysyntää 

laajasti sekä PEFC- että FSC-sertifioiduille tuotteille. Perimmäiset syyt siihen, miksi Suomessa 

juuri PEFC-sertifiointi on laajasti käytössä, eivät tule uutisessa esille.  

 

Ylen uutisessa todetaan, että suomalaiset eivät ymmärrä tai halua FSC-sertifioida metsiään. 

Kyse ei ole ymmärtämättömyydestä, vaan siitä, että metsäsertifioinnin tulee olla 

taloudellisesti järkevää niin metsänomistajille kuin myös muille metsätaloudesta 

toimeentulonsa hankkiville ja metsien hoidosta vastaaville.  

 

PEFC sisältää ryhmäsertifioinnin käytännöt, jotka mahdollistavat myös pienmetsän-

omistajien sertifioinnin järkevillä kustannuksilla. Tästä syystä Suomessa, kuten muissakin 

pienten metsätilojen maissa Länsi-Euroopassa metsiä on sertifioitu juuri PEFC:n mukaisesti. 

Valtaosa FSC-sertifioinneista on tehty tuhansia ja satojatuhansia metsähehtaareita 

omistavien tai hallinnoivien suurmetsänomistajien metsissä.  

 

Sertifioinnin kustannukset sen tuomiin lisähyötyihin verrattuna on olennainen asia metsien 

sertifiointiin osallistumista harkitseville. Ylen uutisessa mainittua sertifiointia koskien 

kustannukset jäivät epäselväksi.  

 

PEFC-metsien hoito on koko suomalaisen yhteiskunnan asia  

 

Ylen uutisessa kerrottiin, että FSC-sertifioiduissa metsissä luonnon monimuotoisuutta 

turvataan jättämällä laho- ja säästöpuita hakkuukohteille ja suojakaistoja vesistöjen varsille. 

Kertomatta uutisessa jää kuitenkin se, että nämä asiat ovat arkipäivää myös PEFC-metsissä.  

 

Kestävyys on myös paljon muuta kuin metsäteollisuuden raaka-ainelähdettä koskevia 

ympäristövaatimuksia. PEFC-metsissä edellytetään ympäristövaatimusten lisäksi mm., että 

urakanantajat ja alihankkijat noudattavat työ- ja sosiaalilainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja 

ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevaa lainsäädäntöä. Näillä keinoilla edistetään 

osaamista, työturvallisuutta ja työhyvinvointia sekä kestävyyden toteutumista koko 

suomalaisessa yhteiskunnassa ja estetään harmaan talouden rantautuminen metsäalalle.  

 

 

          …jatkuu 

 



 

  

Puuntuotannon lisäksi PEFC-metsät tarjoavat kaikille suomalaisille monimuotoista luontoa, 

elämyksiä ja virkistymisen mahdollisuuksia. Metsänhoidon PEFC-vaatimusten ajantasaisuus 

tarkistetaan viiden vuoden välein. Viime viikolla PEFC-kriteerien uudistustyön käynnis-

täneessä standardityöryhmässä on edustettuna metsien hoidosta kiinnostuneet  

tahot puun koko arvoketjun matkalta aina kuluttajiin saakka. 

http://www.pefc.fi/media/Ajankohtaista/PEFC_Suomen_tiedote_08052013.pdf  

 

Ylen uutisessa asiantuntijana käytetylle Suomen WWF:lle PEFC-standardityöryhmä olisi ollut 

luonteva foorumi osallistua keskusteluun PEFC-metsien hoidon sisällöstä. Toisin kuin yli 40 

muuta metsänhoidon sidosryhmää, WWF ei ole kuitenkaan halunnut osallistua PEFC-

kriteerien sisällöstä päättävän standardityöryhmän työhön.  

 

*) Useissa kansainvälisissä selvityksissä (mm. Britannian julkinen hankintapolitiikka 

http://www.cpet.org.uk/ ja  http://www.cpet.org.uk/cpet-news/news%20stories/2011-

archive/results-of-cpet2019s-2010-review-of-forest-certification-schemes) on todettu, että 

PEFC täyttää kansainväliset vaatimukset kestävästi hoidetuille metsille ja niistä 

peräisin olevasta puusta valmisteluille tuotteille. 

 

PEFC- ja FSC-metsät painottuvat eri osiin maapalloa. PEFC-metsiä on varsinkin Länsi-

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja jossain määrin muualla Euroopassa, Etelä-

Amerikassa, Australiassa ja Aasiassa. FSC-metsiä on varsinkin Pohjois-Amerikassa, 

Venäjällä, Itä-Euroopassa sekä maailman lämpimillä ja trooppisilla alueilla. 

 

 


