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PEFC* on riippumaton ja voittoa tavoittelematon 
kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, 
joka edistää kestävää metsätaloutta kaikkialla 
maailmassa. PEFC-sertifioitujen metsien puun 
kulkeutuminen toimitusketjuissa erilaisiksi 
tuotteiksi tunnetaan tarkasti. Riippumattomat 
tarkastajat valvovat säännöllisesti, että puun 
kulku toimitusketjussa on vastuullista ja läpi-
näkyvää. 

MITÄ TARKOITTAA 
KESTÄVÄ 
METSÄNHOITO?
KESTÄVÄSSÄ metsänhoidossa puun tuotanto, 
luontoarvot ja sosiaaliset kysymykset toteutu-
vat tasapainoisesti. Kun metsää hoidetaan kes-
tävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, niin 

tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuuksia 
ei heikennetä.

Metsänhoidon ekologinen kestävyys tarkoittaa, 
että metsien kasvua ylläpidetään sekä metsien 
monimuotoisuus ja ekologisesti tärkeät met-
säalueet turvataan. Sosiaalinen kestävyys tar-
koittaa, että metsissä työskentelevien työolot 
ja metsien virkistyskäyttö varmistetaan. Lisäksi 
toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa 
kaikille toimitusketjussa mukana oleville tahoille.

PEFC-metsäsertifioinnissa  
maailmanlaajuisesti mukana:
• 313 miljoonaa hehtaaria metsää
• 20 000 yritystä ja tuotantolaitosta 
• 750 000 metsänomistajaa 
• Lähes 50 kansallista PEFC- 
 jäsenorganisaatiota

PEFC PITÄÄ HUOLTA MAAILMAN METSISTÄ

*Programme for the Endorsement of Forest Certification



OSTAESSASI puu- tai paperituotteita voit varmis-
taa puumateriaalin vastuullisen alkuperän pak-
kauksessa olevasta PEFC-merkistä tai asian-
tuntevalta myyjältä. Merkki osoittaa, että kaikki 
vaiheet puun jalostuksessa ovat olleet puun 
alkuperän PEFC-seurannan piirissä.

PEFC-merkittyinä löytyy muun muassa raken-
nus- ja sisustusmateriaaleja, huonekaluja, toi-
mistopapereita, kirjekuoria ja kertakäyttöastioi-
ta. PEFC-merkin voi löytää myös erilaisista pai-
notuotteista, kuten esitteistä, aikakauslehdistä, 
tuotekuvastoista ja -pakkauksista. 

MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ? VALITSE PEFC!

VASTUULLISUUTEEN 
TARVITAAN KETJUN 
JOKAISTA LENKKIÄ

PEFC-SERTIFIOINTI tarjoaa käytännöt puutuottei-
den toimitusketjujen vastuullisuuden osoittami-
seen metsästä kaupan hyllylle. Jokainen lenkki 
omalta osaltaan osoittaa, että puutavaran kul-
ku toimitusketjussa tunnetaan.



EKOLOGINEN KESTÄVYYS
• Ekologisesti tärkeiden 

metsäalueiden suojeleminen
• Luonnon monimuotoisuuden 

ylläpitäminen ja säästö- ja 
runkolahopuuston jättäminen
• Pohjavesien, vesistöjen ja 

pienvesien laadun turvaaminen
• Metsien puuston hiilinielun 

säilyttäminen

TALOUDELLINEN  
KESTÄVYYS

• Metsänhoitotöiden laadun  
varmistaminen

• Puuston terveydestä huolehtiminen
• Energiapuun korjaus kestävästi

• Taimikot hoidetaan  
kuntoon

SOSIAALINEN KESTÄVYYS
• Työntekijöiden osaamisen,  

työhyvinvoinnin ja turvallisuuden  
varmistaminen 

• Lasten ja nuorten metsätietämyksen  
ja luontosuhteen edistäminen

• Metsien virkistyskäytön turvaaminen
• Alkuperäiskansojen oikeuksien  

ja elinkeinojen  
kunnioittaminen
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