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PEFC-merkki
OSOITUS PUUN  
KESTÄVÄSTÄ ALKUPERÄSTÄ 



PEFC ON VASTUULLINEN VALINTA

PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification) on kansainvälinen 
metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää 
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudelli-
sesti kestävää metsätaloutta kaikkialla 
maailmassa. PEFC-sertifiointi tarjoaa 
käytännöt puutuotteiden toimitusketjujen 
vastuullisuuden osoittamiseen metsästä 
kuluttajalle. 

PEFC-merkki tarjoaa mahdollisuuden 
valita vastuullisia tuotteita ja materiaaleja, 
joiden valmistuksessa on käytetty kestä-
västi hoidetuista metsistä peräisin olevaa 
puuta. PEFC-merkittyinä löytyy muun 
muassa rakennus- ja sisustusmateriaaleja, 
huonekaluja, toimistopapereita, kirjekuoria 
ja kertakäyttöastioita. PEFC-merkin voi 

löytää myös erilaisista painotuotteista, 
kuten esitteistä, aikakauslehdistä, tuoteku-
vastoista ja -pakkauksista.

Metsien merkitys nyt ja  
tulevaisuudessa
Metsät ovat tärkeä uusiutuva luonnonvara, 
ja samalla ne muodostavat elinympäristöjä 
tuhansille eläin- ja kasvilajeille. Metsillä on 
keskeinen tehtävä ilmastomme säätelyssä, 
ja lisäksi ne tuottavat tarvitsemamme puu-
tavaran ja paperin. Maailmassa yli puolen-
toista miljardin ihmisen toimeentulo riippuu 
metsästä. Siksi laittomien hakkuiden 
estäminen ja maailman metsien kestävä 
hoitaminen on tärkeämpää kuin koskaan 
aiemmin. 



PEFC-metsäsertifiointi osoittaa 
metsien kestävän hoidon
PEFC on riippumaton, voittoa tavoittelema-
ton järjestö, joka edistää metsien kestävää 
hoitoa metsäsertifioinnilla ja puutavaran 
seurannan sertifioinnilla. PEFC-sertifioitu-
jen metsien puun kulkeutuminen toimitus-
ketjuissa erilaisiksi tuotteiksi tunnetaan 
tarkasti. 

Metsänhoidolle sertifiointi asettaa 
vaatimuksia liittyen esimerkiksi metsien 
monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien 
terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkis-
tyskäyttöön. Riippumattomat tarkastajat 
valvovat säännöllisesti, että metsiä hoide-
taan ja puun kulkua seurataan vaatimusten 
mukaisesti.

PEFC vaikuttaa  
maailmanlaajuisesti
Noin kymmenen prosenttia maailman 
metsistä on sertifioitu – ja niistä yli puolet 
PEFC:n vaatimusten mukaisesti. Suomen 

metsistä noin 85 prosenttia on PEFC-ser-
tifioitu, joten kotimaista kestävästi hoidet-
tujen metsien puuta on kattavasti tarjolla. 

PEFC-sertifioinnin yleistyminen tarjoaa 
kuluttajien käyttöön yhä laajemman valikoi-
man PEFC-merkittyjä tuotteita. PEFC- 
sertifioinnin piirissä on jo lähes 19 000  
yritystä ja tuotantolaitosta eri puolilla 
maailmaa. 
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PEFC:N KANSAINVÄLISET VAATIMUKSET 
METSÄNHOIDOLLE SISÄLTÄVÄT MM.

• ekologisesti tärkeiden  
 metsäalueiden suojelun

• luonnon moni- 
 muotoisuuden ylläpitämisen

• kiellon luonnonmetsien  
 muuttamisesta plantaaseiksi

• vaarallisten kemikaalien  
 käytön kieltämisen

• geenimuuntelun kieltämisen  
 metsänhoidossa

• työntekijöiden ja  
 alkuperäiskansojen  
 oikeuksien kunnioittamisen

• paikallisen työvoiman  
 huomioon ottamisen

• ILO:n (Kansainvälinen  
 työjärjestö) keskeisten  
 yleissopimusten noudattamisen

• vuorovaikutuksen paikallisten  
 asukkaiden ja sidosryhmien  
 kanssa

• perinteisten maankäyttö- 
 oikeuksien ja paikallisten  
 tapojen kunnioittamisen

PEFC Suomi -  
Suomen metsäsertifiointi ry

Sitratie 7 
00420 Helsinki

Tämä esite on painettu 
PEFC-sertifioidulle 
paperille painotalo 
Punamusta Oy:ssä.

040 076 5437
office@pefc.fi
www.pefc.fi


