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Metsäsertifiointi antaa yrityksille ja kuluttajille varmuuden siitä, että puupohjaiset materiaalit ja tuotteet,  

kuten sellu ja sahatavara, ovat peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Metsäsertifiointijärjestelmät ovat 

metsänomistajille vapaaehtoisia järjestelmiä, jotka tukevat kestävää metsienhoitoa sekä vahvistavat puun 

alkuperän laillisuuden ja jäljitettävyyden. Ne takaavat myös hyvät työolot metsässä työskenteleville ja  

turvaavat alkuperäiskansojen oikeuksia. Vain noin 10 prosenttia maailman metsistä on sertifioituja, kun 

Suomessa vastaava luku on noin 90 prosenttia.

MIKÄ ON PUUN ALKUPERÄN 
HALLINTAJÄRJESTELMÄ?

Sertifiointiprosessissa on kaksi pääosaa: metsäsertifiointi 
ja alkuperäketjun sertifiointi. Puun alkuperän hallinta
järjestelmän (Chain of Custody) avulla voidaan jäljittää 
ja dokumentoida puuraakaaineen ja siitä valmistettujen 
tuotteiden kulku koko toimitusketjussa. Sertifioidulla  
puun alkuperän hallintajärjestelmällä yritys voi todistaa, 
että sen tuotteissa käytetty puuraakaaine on peräisin 
sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä.  
 Jotta yritys voi lisätä tuotteisiinsa metsä
sertifiointimerkinnän, tuotteiden raakaaineiden  

tulee olla sertifioiduista metsistä ja puun alkuperän  
jäljityksen on oltava katkeamaton metsästä tehtaille  
ja tehtailta asiakkaille.  
 Sertifiointijärjestelmät edellyttävät, että käytetty  
puu on sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä.  
Tuntemattomista lähteistä peräisin olevan puun  
käyttö ei ole sallittua.

– mitä sinun tulee tietää sertifioiduista metsistä ja sertifioidusta puusta valmistetuista tuotteista

“Puun alkuperän tulee olla 
katkeamaton ketju aina  
metsästä lopputuotteeseen.”

Faktaa metsäsertifioinnista

Katkeamaton alkuperäketju

KAIKKIEN ARVOKETJUN TOIMIJOIDEN 
TULEE NOUDATTAA ALKUPERÄN 
HALLINTAJÄRJESTELMÄN VAATIMUKSIA

Sertifioitu metsä Metsä Fibren 
tehdas

Asiakas Asiakkaan asiakas Logolisenssillä varustettu 
valmis lopputuote
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MITKÄ OVAT JOHTAVAT 
METSÄSERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄT?

Kaksi yleisintä metsäsertifiointijärjestelmää ovat PEFC 
(Program for the Endorsement of Forest Certification) ja 
FSC® (Forest Stewardship Council). Molemmat järjestelmät 
varmistavat kestävän metsänhoidon, tukevat luonnon moni
muotoisuutta ja sekä auttavat säilyttämään metsille tyypillisiä 
arvokkaita elinympäristöjä ja biotooppeja. Maailman laajuisesti 
PEFCsertifioituja metsiä on 330 miljoonaa hehtaaria ja FSC® 
sertifioituja metsiä 230 miljoonaa hehtaaria (2021). 
 Standardit edistävät kestävän metsienhoidon käytäntöjä 
sekä varmistavat kasvien ja eläinten elin ympäristöjen 
turvaamista. Molemmat standardit keskittyvät myös 
paikallis yhteisöjen sekä metsässä työskentelevien  
oikeuksien kunnioittamiseen. PEFC ja FSC® ovat  
molemmat sitoutuneet samaan tavoitteeseen: metsä
sertifiointiin, joka edustaa luotettavia, riippumattomasti 
varmennettuja sekä vastuullisen metsänhoidon mukaisia 
standardeja.  

 FSC® luotiin alun perin varmistamaan kestävää 
metsien hoitoa trooppisilla metsäalueilla, kun taas  
PEFC luotiin alueille, jotka ovat jo metsälainsäädännön 
piirissä.  
 PEFC toimii kattojärjestönä kansallisille sertifiointi
järjestelmille, jotka on kehitetty yhteistyössä eri 
sidosryhmien kanssa ja joissa on huomioitu alueelliset 
olosuhteet ja erityispiirteet. PEFC on hyväksynyt 
North American Sustainable Forestry Initiativen (SFI), 
yhdysvaltalaisen American Tree Farm Systemin (ATFS) 
ja Canadian Standards Associationin (CSA) kestävän 
metsänhoidon standardin.

Metsäsertifiointi pähkinänkuoressa
• Tukee kestävää metsienhoitoa, mukaan lukien 

vesiensuojelu

• Vahvistaa puun alkuperän jäljitettävyyden  
ja laillisuuden

• Auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta

• Turvaa hyvät olosuhteet metsässä  
työskenteleville sekä varmistaa alkuperäis
kansojen oikeuksia

• Varmistetaan, että metsiä voidaan jatkossakin 
hyödyntää virkistyskäyttöön

MITÄ SE TARKOITTAA, KUN PUHUTAAN PEFC-  
TAI FSC®-KONTROLLOIDUSTA PUUSTA?

Molemmissa tapauksissa puuntoimittaja varmistaa, että 
metsä, josta puu on korjattu, täyttää valvotun alkuperän 
kriteerit, mukaan lukien lainmukaiset, ekologiset ja  
sosiaaliset tekijät. Metsänhoito ja hankintakäytäntöjä  
valvoo puunhankinnasta vastaava yhtiö, ja tarkastuksista 
vastaa ulkopuolinen puun alkuperäketjun auditoija. 
 Tällaisissa tapauksissa puu ei ole PEFC tai FSC® 
sertifioitua, mutta sitä voidaan käyttää sekoitettuna  
sertifioidun raakaaineen kanssa ja valmistaa näin  
sertifioitujen tuotteita. FSC®kontrolloitua puuta  
voidaan myydä vain asiakkaille, joilla on FSC® 
alkuperäketjun sertifikaatti.  PEFC ja FSC® 
kontrolloidun puun alkuperä on jäljitettävissä.

VOIKO KIERRÄTETYILLÄ KUITUPOHJAISILLA 
TUOTTEILLA OLLA METSÄSERTIFIKAATTI?

Kierrätyspuukuiduista valmistetuilla tuotteilla voi olla 
metsäsertifikaatti, joka todistaa niiden sisältämän  
kierrätyskuitumateriaalin määrän. Sertifiointi ei  
kuitenkaan takaa alkuperäisten puukuitujen 
vastuullisuutta.

“Sekä FSC® että PEFCsertifiointi 
takaavat, että puu on peräisin 
kestävästi hoidetuista metsistä.”


