METSÄSERTIFIOINTI

...

VAHVA MERKKI
VASTUULLISUUDESTA

Metsät ovat tärkeä luonnonvara. Uusiutuvana ja
kierrätettävänä materiaalina puu on hyvä valinta
moniin tuotteisiin.
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PEFC
•
•
•

toimintaa lähes 50 maassa
PEFC-sertifioinnin piirissä on yli 300 miljoonaa
hehtaaria metsiä, joista 18 miljoonaa Suomessa
mukana on yli 750 000 metsänomistajaa,
joista 230 000 Suomessa

PEFC-vaatimusten määrittely
•
•
•
•
•

2

kaikille sidosryhmille avoin ja tasapuolinen
prosessi
vaatimukset hyväksytään yhteisymmärryksessä
toiminnan ajantasaisuus arvioidaan määräajoin
asiakirjat ovat julkisia
arvoja ovat avoimuus, luotettavuus
ja vaikuttavuus

Tutustu myös esitteen online-versioon!
GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

Kuvake

Kuvagalleria

PEFC huolehtii
maailman metsistä
PEFC on riippumaton ja voittoa tavoittelematon kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää kestävää
metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC tuo hyvinvointia
sekä metsille että metsästä toimeentuloa ja virkistystä
saaville ihmisille tavoitteena ympäristön, ihmisten ja
talouden tasapainoinen huomioon ottaminen.
Yksityiset ihmiset, perheet ja paikallisyhteisöt omistavat
25 prosenttia maailman metsistä. PEFC:n perustaminen
vuonna 1999 mahdollisti heidän omistamiensa metsien
ryhmäsertifioinnin ja puun pääsyn kestävästi tuotettujen
puumateriaalien markkinoille.
PEFC-sertifioinnin käytännöillä osoitetaan, että metsiä
hoidetaan ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja
kulttuurillisesti kestävällä tavalla.

KESTÄVYYTEEN TARVITAAN KETJUN JOKAISTA LENKKIÄ
SUOMESSA
SERTIFIKAATTEJA
MYÖNTÄNEET YRITYKSET:

• Bureau Veritas Finland
• DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab
• Finotrol Oy
• Holzforschung Austria - Österreichische
Gesellschaft für Holzforschung
• Inspecta Sertifiointi Oy
• Nepcon
• SGS Société Générale
de Surveillance SA
• SIA BM Trada
• SKH B.V.

Tuotteeseen, tuotepakkaukseen tai
tuotetta koskeviin asiakirjoihin liitetty

PEFC-merkki

osoittaa puun kestävän alkuperän.
Tuotteita valmistava yritys voi
saada merkin käyttöoikeuden,
kun yrityksen toiminta
on sertifioitu ja tuotanto
on alkuperäseurannan
piirissä.

Suomessa oli voimassa

233

alkuperän seurannan
sertifikaattia* vuoden
2018 lopussa.

90 %

Yli
Suomen metsistä
on sertifioitu
PEFC:n vaatimusten
mukaisesti.

KESTÄVYYTEEN TARVITAAN KETJUN JOKAISTA LENKKIÄ
SUOMESSA
SERTIFIKAATTEJA
MYÖNTÄNEET YRITYKSET:

Menestystä ja hyvinvointia metsistä
• Bureau Veritas Finland
• DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab
• Finotrol Oy
• Holzforschung Austria - Österreichische
Gesellschaft für Holzforschung
• Inspecta Sertifiointi Oy
• Nepcon
• SGS Société Générale
de Surveillance SA
• SIA BM Trada
• SKH B.V.
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Miten metsä
PEFC-sertifioidaan?
Osallistuminen PEFC-sertifiointiin on vaivatonta
•
•
•

ilmoittautuminen Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle
osana metsänhoitoyhdistysten palvelua jäsenilleen tai
metsänomistajaa edustavan organisaation kautta.

Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi
Metsät muodostavat elinympäristöjä tuhansille eläinja kasvilajeille, ja niillä on keskeinen tehtävä ilmaston
säätelyssä.
PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle vaatimuksia, jotka turvaavat metsien monimuotoisuutta,
ylläpitävät metsien terveyttä ja kasvua sekä edistävät
metsien virkistyskäyttöä.
PEFC edistää puumateriaalin toimitusketjujen läpinäkyvyyttä. Puun alkuperän seurannalla yritys osoittaa, että tuotteisiin on käytetty kestävästi hoidettujen
metsien puuta.
PEFC-merkki kertoo, että tuotteeseen käytetty raakaaine on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.
Merkki tarjoaa yrityksille ja kuluttajille mahdollisuuden
tehdä vastuullisia valintoja.
Vaatimusten toteutumista valvovat sertifiointiyritykset,
jotka viranomaiset ovat todenneet riippumattomaksi ja
päteväksi.
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•
•

•

tuo sertifioinnin myös pienmetsänomistajien ulottuville
on vaivaton metsänomistajalle, sillä ryhmäsertifikaatin
haltija vastaa sertifikaatin hallinnosta ja ylläpidosta
osallistujien puolesta
on sertifiointiin sitoutuneiden metsänomistajien,
yrittäjien ja yritysten yhteinen tapa toteuttaa
kestävää metsätaloutta.

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n
verkkosivuilla voi varmistaa, onko kiinteistö
PEFC-ryhmäsertifioinnin piirissä.

Mitä sertifiointi tuo

METSÄNOMISTAJALLE?
Dokumentoitua laatua

Kannattavaa ja vastuullista toimintaa

Metsien käyttö ja hoito perustuvat metsänomistajan tekemiin päätöksiin. Sertifioidut metsät tarjoavat hyvän tuoton
samalla, kun metsäluonnon monimuotoisuus säilytetään ja
yrittämisen sosiaalisista vastuista huolehditaan. Metsäsertifiointi täydentää puun laatuominaisuuksia tiedolla siitä, että
puut ovat kestävästi hoidetuista metsistä.

Taloudellisesti kannattavan metsätalouden lähtökohtana
on metsävaroista, puuston kasvusta ja terveydentilasta
huolehtiminen sekä korjuuvaurioiden välttäminen. Säästöja lahopuut sekä arvokkaiden luontokohteiden turvaaminen
lisäävät metsäluonnon monimuotoisuutta. Harmaan talouden torjuminen ja osaamisen edistäminen luovat mahdollisuuksia yrittämiselle.

Lisää markkinoita
PEFC-sertifiointi varmistaa metsänomistajien puulle
pääsyn ympäristötietoisille markkinoille. Sertifiointitieto on
tärkeä osa puukauppaa, sillä nykyisin monet puunostajat
tavoittelevat mahdollisimman korkeaa sertifioidun puun
osuutta. PEFC-sertifiointiin kuuluminen varmistetaan puukaupan yhteydessä ja kirjataan osaksi puukaupan sisältöä.

Maksamalla metsäsäätiömaksun
puukaupan yhteydessä
puhut metsänomistajien ja
koko metsäalan puolesta

Metsäelinkeino – lupa kukoistaa
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YRITYSTEN rooli metsien kestävässä hoidossa
Metsänomistajien lisäksi metsätöitä suunnittelevilla ja
toteuttavilla toimijoilla on tärkeä rooli kestävyyden periaatteiden toteuttamisessa.
Yritystoiminnan jatkuvuus ja työllistämiskyky varmistuvat
toimittaessa taloudellisesti kannattavalla tavalla. Lähtökohdat yritystoiminnalle ovat tasapuoliset ja reilut silloin,
kun kaikki noudattavat lakeja, eikä veroja tai työnantajavelvollisuuksia kierretä. PEFC-sertifioinnin piirissä ei
hyväksytä harmaata taloutta. Vaatimusten noudattamista
edellytetään sekä yrityksen työntekijöiltä että aliurakoitsijoilta.
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PEFC-metsiin palveluita tarjoavat yritykset osoittavat
sitoutumisensa PEFC:n vaatimuksiin ilmoittautumalla
mukaan metsäsertifiointiin Kestävän Metsätalouden
Yhdistyksen tai yrittäjäjärjestön kautta.

PEFC-yrittäjärekisteristä voi tarkastaa,
onko yrittäjä ilmoittautunut
PEFC-sertifiointiin.

Mitä PEFC tarjoaa yrityksille?
Kilpailuetua

Toimivat käytännöt

Yrityksen PEFC-sertifikaatti on osoitus siitä, että
puumateriaali on peräisin ekologisen, taloudellisen ja
sosiaalisen kestävyyden periaatteiden mukaan hoidetuista metsistä. Tieto puun vastuullisesta alkuperästä
on yritykselle kilpailuetu yhä ympäristötietoisemmilla
tuotemarkkinoilla.

•
•

Lisää kysyntää
Sertifioidun puun kysyntä on kaupan alalla ja kuluttajien piirissä selvässä kasvussa. PEFC-sertifioinnin
yleistyminen tuotteiden valmistajien piirissä tarjoaa
kasvavan valikoiman PEFC-tuotteita. Sertifiointi lisää
kysyntää koko arvoketjulle.

Osoituksen vastuullisuudesta
PEFC-sertifioidun materiaalin käyttäminen osoittaa asiakkaille, että yritys ja koko toimitusketju ovat
sitoutuneet metsien kestävään käyttöön. PEFC:n
alkuperän seurantajärjestelmä on luotettava tapa
osoittaa puumateriaalin kulku metsästä tuotteeseen.
Riippumattoman osapuolen auditoimana jokainen
yritys toimitusketjussa osoittaa omalta osaltaan,
että puutavaran kulkua on seurattu tarkasti.

•

puuraaka-aineen alkuperän selvittämiselle
puun alkuperätiedon toimittamiselle
yritykseltä toiselle puumateriaalin toimitusketjussa
puutuotteiden toimitusketjujen vastuullisuuden
osoittamiselle metsästä kaupan hyllylle

Muita hyötyjä
•
•
•
•

Sertifiointi tarjoaa yritykselle pääsyn ympäristövastuullisten tuotteiden markkinoille.
Tieto puumateriaalin alkuperästä on olennainen
osa yrityksen riskienhallintaa.
PEFC on maailman laajimmalle levinnyt sertifiointijärjestelmä, mikä takaa puun hyvän saatavuuden,
PEFC-sertifioinnilla yritys varmistaa, että puun
laillista alkuperää koskevat EU:n puutavaraasetuksen (EUTR) vaatimukset täyttyvät.
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Mitä yhteiskunta hyötyy?
Turvattu tulevaisuus
PEFC edistää toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen
tavoitteita, joiden päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai jopa nykyistä paremmat toimintamahdollisuudet. Valtaosa Suomen metsistä on PEFC-sertifioinnin
piirissä.
PEFC-sertifiointi tukee asetettujen ilmasto-, ympäristö- ja
kestävyystavoitteiden saavuttamista niin kansallisella,
alueellisella kuin paikallisella tasolla. Julkisyhteisöille,
kuten kunnille ja kaupungeille, PEFC-sertifiointi merkitsee
mahdollisuutta vastuullisiin hankintapäätöksiin.
Kuluttajille PEFC tarjoaa mahdollisuuden tehdä kestävää
metsänhoitoa edistäviä valintoja. Kestävyyden edistäminen on koko yhteiskunnan yhteinen asia. PEFC-sertifiointi
tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä.
Edullista ja

Metsien monikäyttö
Metsien monikäyttö on tärkeä osa metsätalouden
sosiaalista kestävyyttä. PEFC tukee jokamiehenoikeuksien toteutumista, joiden puitteissa meistä
jokainen voi liikkua, retkeillä sekä marjastaa ja
sienestää Suomen metsissä vapaasti.
PEFC-sertifioinnissa
• edistetään lasten ja nuorten metsätietämystä
sekä luontosuhteen kehittymistä
• turvataan jokamiehenoikeudet
• metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä
• edistetään metsien monikäytön mahdollisuuksia
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puhdasta

Ei

energiaa

nälkää

Terveyttä ja
hyvinvointia

Ihmis-

Ei

arvoista työtä ja

köyhyyttä

talouskasvua

Ilmasto-

Vastuullista

tekoja

kuluttamista

Lue lisää YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmasta.

Mitä PEFC tarjoaa KULUTTAJALLE?
Varmuutta

Vastuullisuutta

Kuluttajien ympäristötietoisuus lisääntyy ja kuluttajia
kiinnostaa yhä enemmän saada luotettavaa tietoa tuotteiden alkuperästä ja kestävyydestä. PEFC antaa kuluttajille
varmuuden metsän tuotteiden vastuullisesta alkuperästä.

Kestävyydestä kertova PEFC-merkki edistää vastuullista
kuluttamista. PEFC-merkki tarjoaa yrityksille ja kuluttajille
mahdollisuuden valita tuotteita, joiden valmistuksessa on
käytetty kestävästi hoidettujen metsien puuta.

Ostaessasi puu- tai paperituotteita voit varmistaa puumateriaalin vastuullisen alkuperän pakkauksessa olevasta
PEFC-merkistä tai asiantuntevalta myyjältä. PEFC-merkki
osoittaa, että kaikki tuotteen valmistuksen vaiheet ovat
olleet puun alkuperän PEFC-seurannan piirissä.

PEFC-merkittyinä löytyy yhä laajemmin muun muassa
rakennus- ja sisustusmateriaaleja, toimistopapereita,
kirjekuoria ja kerta-astioita. PEFC-merkin voi löytää myös
erilaisista painotuotteista, kuten esitteistä, aikakauslehdistä,
tuotekuvastoista ja -pakkauksista.
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Mitä kestävä metsänhoito
tarkoittaa käytännössä?
Ekologinen kestävyys
Metsien kestävässä hoidossa ja käytössä puun tuotanto, luontoarvot ja sosiaaliset kysymykset toteutuvat
tasapainoisesti. Kun metsää hoidetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ei tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuuksia heikennetä. Metsien
kyvystä tuottaa ihmisille tärkeitä ekosysteemipalveluita pidetään huolta.
Metsänhoidon ekologinen kestävyys tarkoittaa sitä,
että metsien kasvua ylläpidetään ja metsien monimuotoisuus sekä ekologisesti tärkeät metsäalueet
turvataan.
Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa sitä, että metsissä
työskentelevien työolot ja metsien virkistyskäyttö
varmistetaan. Lisäksi toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa kaikille puun arvoketjussa mukana
oleville tahoille.

•
•
•
•

ekologisesti tärkeiden metsäalueiden suojeleminen
luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen sekä
säästö- ja runkolahopuuston jättäminen
pohjavesien, vesistöjen ja pienvesien laadun turvaaminen
metsien puuston hiilinielun säilyttäminen

Taloudellinen kestävyys
•
•
•
•

metsänhoitotöiden laadun varmistaminen
puuston terveydestä huolehtiminen
energiapuun korjuu kestävästi
taimikoiden oikea-aikainen hoitaminen

Sosiaalinen kestävyys
•
•
•
•

työntekijöiden osaamisen, työhyvinvoinnin ja
-turvallisuuden varmistaminen
lasten ja nuorten metsätietämyksen sekä
luontosuhteen edistäminen
metsien virkistyskäytön turvaaminen
alkuperäiskansojen oikeuksien ja elinkeinojen
kunnioittaminen

MAAILMAN PARHAAT KLAPIKONEET
PUUNTEKIJÖILLE YMPÄRI MAAILMAN

KLAPIKONEIDEN
GLOBAALI
EDELLÄKÄVIJÄ
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Hakki Pilke on tunnettu korkeimmasta suorituskyvystä ja luotettavuudesta. Hakki Pilke -klapikoneet valmistetaan pääosin kotimaisista korkealaatuisista komponenteista Haapajärvellä yli 35
vuoden kokemuksella. Laajasta valikoimastamme löytyy sopiva
polttopuukone niin teolliseen tuotantoon ja ammattilaisille kuin
myös kausiluonteiseen klapintekoon.
HAKKIPILKE.FI

TOIMIJAT PEFC-sertifioinnin takana
Kestävän Metsätalouden Yhdistys
Elimäenkatu 17-19
00510 Helsinki
kestavametsa.fi

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) on alueellisten
PEFC-ryhmäsertifikaattien hakija ja haltija.
KMY
• edistää kestävää metsänhoitoa ja metsätaloutta sekä
kehittää metsäsertifioinnin käyttöä
• edustaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuvia
sertifiointiprosessissa ja ylläpitää osallistuvista rekisteriä
• opastaa ja antaa tietoa PEFC-ryhmäsertifiointiin liittyvissä kysymyksissä.

PEFC Suomi

PEFC Suomen jäsenet (4/2019)

Elimäenkatu 17-19
00510 Helsinki
puh. 040 076 5437
office@pefc.fi
pefc.fi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PEFC Suomi (Suomen Metsäsertifiointi ry) on vuodesta
2000 alkaen toiminut yhdistys, joka ylläpitää ja kehittää
PEFC-sertifiointia Suomessa ja edistää näin metsien kestävää hoitoa ja käyttöä.
PEFC Suomi
• vastaa metsänhoidon kansallisten kriteerien
päivitystyön organisoinnista
• myöntää PEFC-merkin käyttöoikeudet ja
valvoo merkin käyttöä
• toimii osana maailmanlaajuista kansallisten
metsäsertifiointijärjestelmien verkostoa.

Kirkkohallitus
Koneyrittäjien liitto ry
Loimu ry
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
Metsäalan kuljetusyrittäjät ry
Metsähallitus
Metsäteollisuus ry
MTK ry
Sahateollisuus ry
SLC rf
Suomen Latu ry
Suomen Partiolaiset ry
Suomen Suunnistusliitto ry
Suomen 4H-liitto ry
Teollisuusliitto ry
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry
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Luomme hyvinvointia PEFC-sertifioiduista metsistä. Kun
luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa, voimme
samalla säilyttää metsäluonnon monimuotoisuuden.
metsa.fi | Twitter ja Facebook: @Metsahallitus
Instagram: @metsahallitus_forststyrelsen

• www.jssuomi.fi

Kuva: Kari Leo

VASTUULLISTA
JA KESTÄVÄÄ
METSÄTALOUT TA

