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Yksityismetsien

FSC-sertifiointi

− Aktiivisen metsänomistajan

valinta
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• FSC (Forest Stewardship Council)         
eli Hyvän metsänhoidon neuvosto              
on maailmanlaajuinen jäsenjärjestö  

- Ympäristön kannalta hyvää

- Sosiaalisesti hyödyllistä 

- Taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa
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• Useissa maissa lainsäädäntö riittämätön

• FSC sisältää korkeatasoiset eri kestävyyden 

osa-alueita koskevat vaatimukset

• Metsäsertifiointi tarkoittaa laatujärjestelmää, 
joka määrittää miten metsätyöt tehdään ja 
mitkä asiat on siinä huomioitava 
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• FSC-sertifikaatteja myönnetään:
 metsänomistajille
 puutuotteiden tuotantoketjussa oleville

• Sertifikaatti on kolmannen – riippumattoman
– osapuolen antama todiste

• Puolueettomalla järjestelmällä voidaan 
osoittaa, että tuotteeseen käytetty materiaali 
on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä
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• Maailmassa on jo yli 180 miljoonaa hehtaaria 

FSC-sertifioitua metsämaata yhteensä 80 

maassa. 

• Suomessa FSC-sertifiointi kattaa reilut 460 000 

hehtaaria metsämaata

• Alkuperäketjun sertifikaattien määrä maailmassa 

on 27,766 kpl, joista Suomessa noin 100
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• Vaatimuksia sovelletaan 

maan olosuhteiden 

mukaan erityispiirteet 

huomioon ottaen

• Suomen FSC-standardi 

on laadittu suomalaisista 

lähtökohdista

• eri vaatimuksia pien- ja 

suurmetsänomistajille

• Pienmetsänomistajat = 

alle 500 ha metsää

FSC − lähtökohtana yhteiset Periaatteet
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SUOMEN FSC – Vastuullisen metsänhoidon 
yhdistys ry

• Ympäristökamari: SLL, WWF, Luonto-Liitto, 
Greenpeace, Natur och Miljö, Birdlife

• Talouskamari: Metsäteollisuus ry, Metsäliitto, 
Stora Enso, UPM, Metsäteho

• Sosiaalikamari: Porosaamelaiset, 
Saamelaisneuvosto, Kuluttajaliitto, Puuliitto
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• FSC kiinnostaa kuluttajia 

yhä enemmän ja enemmän 

• Kasvun taustalla 

ympäristöjärjestöjen 

hyväksyntä

• Ympäristötietoiset kuluttajat 

haluavat vastuullisesti 

tuotettuja, FSC-merkittyjä 

tuotteita

• FSC:hen luotetaan 

kestävyyden osoittajana

FSC kasvaa markkinoilla
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• FSC-sertifioitua puuta 
tuodaan Venäjältä, kun 
Suomessa niin vähän

• Pienet tuottajat jäävät 
tällä hetkellä kokonaan 
ilman FSC-puuta

• FSC-sertifioidun puun 
kysyntä on tasaista 
suhdannevaihteluista 
riippumatta
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”FSC-sertifiointi parantaa 

puutavaran kysyntää 

− myös silloin, kun markkinat 

ovat epävakaat.”

Metsänomistaja ja maanviljelijä, 
ympäristötieteiden erikoistutkija 

Tuomas Mattila, Pusula
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• FSC-merkittyjen tuotteiden 
puuraaka-aine on peräisin 
vastuullisesti hoidetuista 
FSC-sertifioiduista metsistä 

• FSC-sertifioiduissa 
metsissä

 otetaan huomioon 
metsien ekologiset, 
sosiaaliset ja taloudelliset 
näkökulmat 

FSC edistää monipuolista 
metsätaloutta
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• Suojelunarvoisten alueiden 

tunnistaminen ja huomioon 

ottaminen metsänhoidossa

 lainsäädännön turvaamat 
kohteet jätetään 
metsätalouden ulkopuolelle 
niiden koosta riippumatta

 lajien suojelun kannalta 
erityisen tärkeitä kohteita 
jätetään käsittelemättä

Luontoarvot ja monimuotoisuus
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• Edellyttää FSC:n vaatimusten 

mukaisen metsäsuunnitelman 

laatimista ja ylläpitämistä

• Osan metsäsuunnitelman 

tiedoista tulee olla julkisia

• Jos metsäomaisuuden laajuus 

on enintään 20 hehtaaria, 

FSC:n vaatimusten mukaisia 

tietoja ei tarvitse koota erilliseksi 

metsäsuunnitelmaksi

Tällöin tietojen dokumentointi, 
esim. julkiseen metsävaratietoon 
pohjautuen, on riittävää
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• Järeä on tärkeää monimuotoisuuden 

säilymisen kannalta

- metsissä säilytetään järeitä eläviä säästöpuita 

lahopuujatkumon turvaamiseksi

• Vesistöjen ja pienvesien varsien 

- suojavyöhykkeellä voi tehdä ennallistavia tai 

luonnonhoidon toimia

Esimerkkejä Suomen FSC-standardista 
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• Metsänhoitotöissä huolehditaan 

– Lehtipuuosuus säilytetään yli 10 
prosentissa runkoluvusta sekä 
harvennuksissa että taimikonhoidossa 

• Uudistamisessa suositaan 
, kun se on 

metsätaloudellisesti perusteltua 

Muita esimerkkejä Suomen FSC-standardista 
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• Metsissä ei tehdä uudisojituksia

• Kunnostusojituksia tehdään vain 
kunnostusojituskelpoisille kohteille

• Metsänhoidossa käytetään vain viranomaisen 
hyväksymiä biologisia torjunta-aineita

• Metsien hoidossa käytetään osaavia 
urakoitsijoita ja toimijoita, jotka noudattavat 
FSC:n ohjeistusta

Lisää esimerkkejä Suomen FSC-standardista 
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FSC-sertifioiduissa metsissä suojelu- ja erityishakkuukohteita tulee 
olla yhteensä 5* tai 10 % metsämaan alasta

5 % metsämaasta jätetään pysyvästi

metsätalouden ulkopuolelle 

• esim. lain ja FSC:n erikseen 

turvaamat kohteet, vesistöjen 

suojavyöhykkeet sekä yksityiset 

suojelualueet. 

• esim. kitumaata ja rantoja 

*Jos metsäomaisuuden laajuus on enintään 20 hehtaaria, 
erillistä 5 prosentin suojelualan minimivaatimusta ei ole. 

5 % metsämaasta käsitellään
erikoishakkuin

• talouskäytössä olevia metsiä, joille 
asetettu jokin normaalista käsittelystä 
poikkeava ympäristötavoite

• esim. järeän lahopuun tuottaminen tai 
metsän säilyttäminen peitteellisenä 
eli eri-ikäisrakenteisena
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”FSC:n suojeluvaatimukset 
kuulostavat ehkä aluksi 
pahoilta, mutta loppujen 

lopuksi suojeltavan osuuden 
saa kokoon aika näppärästi.

Useimmilta metsätiloilta            
löytyy alueita, jotka 

jätettäisiin luontaisestikin 
metsätalouden ulkopuolelle.”

Metsänomistaja ja maanviljelijä, 
ympäristötieteiden erikoistutkija 

Tuomas Mattila, Pusula
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Suunnitelmallista metsien hoitoa

• FSC-sertifioinnissa metsien käytön 

kulmakivenä on huolellisesti laadittu 

metsäsuunnitelma

• Suunnitelma on

 tärkeä metsänhoidon työkalu

 tietopankki metsästä  

 väline kestävän toiminnan 
todentamiseen

.
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• Hoidon ja käytön tavoitteet
• Tiedot metsävaroista, kuten metsiköiden kasvupaikka- ja 

puustotiedot, kuvaus metsien käytön ympäristöllisistä 
reunaehdoista

• Kartat metsäkiinteistöistä kiinteistörajoineen 
• Merkinnät suojelualueista ja FSC:n määrittämistä korkean 

suojeluarvon alueista (HCV-kohteet)
• Metsiköiden toimenpide-ehdotukset sisältäen hoito- ja 

hakkuuehdotukset
• Tiedot toteutettavista erikoistyölajeista, lannoituksista ja 

kunnostusojituksista
• Tiedot mahdollisten vierasperäisten puulajien sijainnista.

FSC:n vaatimusten mukaiseen 
metsäsuunnitelmaan sisältyy:
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Pienmetsänomistajille suositeltavin vaihtoehto on        

liittyä FSC-ryhmäsertifikaattiin

Yhteisomistuksessa olevissa metsissä

liittyminen edellyttää kaikkien omistajien 

hyväksyntää

Muu sertifiointi ei estä FSC-sertifiointiin liittymistä

Oma sertifikaatti vai ryhmäsertifikaatti ?
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1
• Ota yhteyttä ryhmäsertifiointia tarjoaviin yrityksiin/organisaatioihin (fi.fsc.org)

• Pyydä niiltä ehdotukset sertifioinnin toteuttamisesta                                

2
• Valitse taho, jonka kanssa solmit sopimuksen ryhmäsertifioinnin 

toteuttamisesta

3
• Käy valitsemasi tahon asiantuntijan tai muun metsäpalvelujen tarjoajan 

kanssa läpi metsätaloutesi tavoitteet ja suunnittele se FSC:n mukaiseksi

• Metsäsuunnitelman laadinta ja käytännön asiat

4

• Riippumaton sertifiointiorganisaatio todentaa FSC-kriteerien 
mukaisuuden ja sen jälkeen valitsemasi taho liittää metsäsi 
ryhmäsertifikaattiin 

5

• FSC-sertifikaatti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se voidaan uusia. 

• Virallisia tarkastuksia eli auditointeja tehdään kerran vuodessa, mutta 
vain osalla ryhmäsertifikaattiin kuuluvista metsistä
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• Hoitaa metsiään FSC-standardin 

mukaisesti 

• Merkitsee ylös metsänhoitotoimenpiteet 

ja pitää metsäsuunnitelman ajan tasalla

Lisäksi:

• Jos tekee itse metsänhoitotöitä, tuntee 

Suomen FSC-standardin vaatimukset 
• Metsänomistaja saa kirjallisen todistuksen siitä, että 

metsät kuuluvat FSC-ryhmäsertifiointiin

Mitä metsänomistajalta edellytetään
ryhmäsertifioinnissa? Osa I
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Ryhmän vetäjän kanssa:

• Ryhmäsertifikaatin vetäjältä saa 

ohjeistukset metsänhoidosta

• Metsänomistaja tuntee ryhmän säännöt ja 

sitoutuu noudattamaan niitä

• Sallii sertifiointiyrityksen ja ryhmänvetäjän 

tekevän tarkistuksia metsissään

• Metsänomistaja sopii vastuista 

ryhmäsertifikaatin vetäjän kanssa

Mitä metsänomistajalta edellytetään
ryhmäsertifioinnissa? Osa II
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• Metsänomistaja saa vapaasti päättää kenelle 

myy puuta: ryhmäsertifikaatti ei velvoita 

myymään puuta ryhmäsertifikaatin 

taustaorganisaatiolle

• Ryhmäsertifikaatti ei myöskään velvoita 

ostamaan metsänhoitopalveluita tältä taholta

• Tässä tapauksessa metsänomistajan on 

ilmoitettava ryhmänvetäjälle tiedot 

suunnitelluista hakkuista ja metsänhoitotöistä    

ja vastattava siitä, että ne ovat FSC:n mukaiset 

Mitä metsänomistajalta EI edellytetä
ryhmäsertifioinnissa?
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• FSC-sertifioinnin toteutuksesta: 

– fi.fsc.org

– metsäyritykset ja -organisaatiot, jotka 

tarjoavat liittymistä FSC-ryhmäsertifikaattiin

• FSC:n Periaatteista ja kriteereistä sekä 

Suomen Metsänhoidon FSC-standardista: 

– Suomen FSC:n verkkosivut fi.fsc.org

– Kansainvälinen FSC:n verkkosivut ic.fsc.org

LISÄTIETOA
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• FSC-sertifioidusta 
puuraaka-aineesta on 
huutava pula Suomessa

FSC on merkki 
vastuullisesta 
metsänhoidosta maailmalla

• FSC-sertifioidun puun 
kysynnän voi olettaa olevan 
tasaista myös 
tulevaisuudessa



Forest Stewardship Council®

All rights reserved FSC® International (FSC® F000100) 

FSC®

Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry – Suomen FSC

PL 745  

00101 Helsinki

info@fi.fsc.org

puh: 045 163 2924

fi.fsc.org
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