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FSC PEFC
• Metsänomistaja ilmoittaa sertifiointiin kuuluvat 

metsäalueet, voi olla kiinteistön osa

• Coc ei %-mallia eikä suomessa ryhmiä

• Ei PEFC-käy

• Metsäsuunnitelmavaatimus

• Juurikäävän torjunnassa saa käyttää biologisesti 
hajoavia aineita

• Energiapuun korjuussa jätetään hakkuutähteitä 
väh. 30 % levälleen

• Uudistusaloilta voi korjata koko latvusmassan 
säästetään kantoja väh. 25 kpl/ha kangasmailla (50 
kpl hienojakoiset maat)

• Kokopuunkorjuusta ei mainintaa

• Taimikot hoidetaan, väh. 10 % lehtipuita

• Suojavyöhyke rannassa vähintään 10 - 30 m, 
lannoituksessa 50 m

• Suojavyöhykkeellä ei saa ajaa koneella

• Suojavyöhykkeillä saa tehdä vain ennallistavia ja 
luonnonhoidollisia toimenpiteitä

• Lannoittaminen sallittu vain VT ja MT

• Lannoittaminen kielletty pohjavesiluokassa I ja II
(I juomaveden ottoalue, II soveltuva, III muu)

• Metsänomistaja ilmoittaa sertifiointiin kuuluvat 
kiinteistöt kokonaan, pienin yksikkö

• CoC prosentti- ja fyysinen erilläänpito mahdollista

• Ei FSC-käy

• Ajantasaisen metsävaratiedon vaatimus, kun yli 20 
ha kiinteistö

• Juurikäävän torjunta toteutettava väh. 85 % 
hakkuupinta-alasta

• Energiapuun korjuussa säästetään riistatiheikköjä

• Uudistusaloille jätetään latvusmassaa väh. 30 % ja 
kantoja väh. 25 kpl/ha kangasmailla (50 kpl 
hienojakoiset maat)

• Ei kasvatushakkuita kokopuukorjuuna, jos kuusen 
osuus yli 75 %

• Väh. 60 % 5-vuotiskauden taimikonhoitotarpeista 
tehty

• Suojakaista rannassa vähintään 5 – 10 m, 
suojakaistalla ei lannoiteta

• Suojakaistalla saa poimia ainespuuta, mutta 
pensaskerros on säästettävä. Maisemanhoito 
sallittua.

• Lannoittaminen pääsääntöisesti sallittu

• Lannoittaminen kielletty pohjavesialueluokassa I
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FSC PEFC
• Tasapuolisen kohtelun vaatimus työsuhteissa

• FSC-merkin (logon) käyttöoikeus yrityksen omissa 
lopputuotteissa tulee auditoijalta eikä hinta ole 
tiedossa. Ei FSC-Suomelta.

• Ei vaadita sertifiointia ketjun toimijoilta, joiden 
omistuksessa puu ei käy. Maanomistaja vastaa 
tuotteistaan.

• Coc kulut - Suomessa ei ole vielä ryhmiä. Tavoite 
mahdollistaa ryhmät kevennetyin vaatimuksin. 
Kustannustaso ei ole tiedossa

• Kalastus-, metsästys ja keräilytuotteiden 
laittomuuksista ilmoitusvelvollisuus viranomaisille

• Yli 25 cm syvä auraus kielletty

• Maankäytön muutos sallittu maksimissaan  5 % 
sertifiointialasta

• Ei edellytetä kulotusta – sallitaan muualla kuin 
pohjavesialueella

• Suojelualuemäärä väh. 10 % pinta-alasta 5+5

• Elävien puiden säästöpuuvaatimus väh. 10 yli 20 
cm runkoa/ha

• Kuolleiden puiden säästöpuuvaatimus väh. 20 kpl 
yli 10 cm/ha

• Vähintään 10 % lehtipuuvaatimus 
kasvatushakkuissa ja taimikonhoidossa

• Edellytetään väh. 30 henkilön yrityksissä tasa-
arvosuunnitelmaa. Mm. palkkausasioissa

• PEFC-merkin käyttöoikeus yrityksen omissa 
lopputuotteissa 270 + 46 €/vuosi/yritys

• Ei vaadita sertifiointia ketjun toimijoilta, joiden 
omistuksessa puu ei käy, mutta voi tulla jatkossa

• CoC ryhmähinnoittelu riippuu järjestäytymisestä 
3000 – 6000 euroa

• ---

• Ei mainintaa aurauksesta

• Ei mainintaa maankäytön muutoksista

• Kulotusvaatimus aluetasolla (ary 700 000 ha +)

• Ei pinta-alavaatimusta suojelussa

• Eläviä + lahosäästöpuita väh. 10 kpl/ha, voi olla 
ryhmänä suojakaistoilla

• Tilaajavastuulain asiakirjat tarkistettava toimijoilta 
vuosittain

• Vanhan metsän määritys väh. 160 vuotta ja 
Pohjois-Suomessa väh 200 vuotta, eikä tehty 
toimenpiteitä 60 vuoden aikana.

• Puuryhmien aluskasvillisuus on säästettävä

CareliaForest Consulting Oy 317.1.2017



FSC PEFC
• KMY:n kautta 

metsänomistajata 50 €/5 v 
(+alv 24 %)

• Yrittäjät 100 € (+alv 24 %)
• Mhyn kautta 0 € ?
• Metsäfirmojen kautta 0 € ?
• Meto Metsäalan yrittäjät 

ry:n kautta maksuton 
yrittäjäjäsenille 0 € ?
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Ei liittymismaksuja, kun 
liitytään 
puutavarayhtiöiden 
sertifiointeihin

Yksittäinen yrityskin voi 
liittyä, mutta 
kustannukset nousee 
tuhansiin euroihin 
toimintakuluista, jos ei 
kuulu ryhmäsertifointiin



Sertifioimaton puutavara CoC

• FSC:llä ei vielä CoC-ryhmiä Suomessa. Mahdollista perustaa 
tai ilmoittaa yksi metsänomistaja, byrokratia voi olla haaste

• Tilan omistajan ei tarvitse sitoutua muihin 
sertifiointikriteereihin

• Ilmeistä, että CoC-käytäntö tulee kansallisesti lisääntymään 
toimitusketjun toimijoille, jos avustaa sertifioimattoman puun 
toimituksissa

• EU-lainsäädäntö edellyttää seurantaa materiaalintoimittajilta
• sertifioimattomuus voi olla este puukaupalle
• Alkuperä on joka tapauksessa pystyttävä todentamaan ja sitä 

valvoo ketjun seuraava toimija, jos lopputuotteella on 
sertifiointimerkki.
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KYSYMYS: Miten sertifiointi suhtautuu moottorikelkkailuun ja urasopimuksiin. Kun kriteerinä on edesauttaa 
muita maankäytön muotoja ja paikallista elinkeinoa. Esim. Pohjois-Karjalassa on yli 2000 km:n urasto, mikä on 
tuotettu sinne yhteiskunnan varoin ja talkootyönä. Matkailuyrittäjät ovat riippuvaisia uraston olemassa 
olosta. Osa maanomistajista ei halua tai salli uran kulkevan maillaan, kun sopimuskausi päättyy. Silti samat 
tilalliset voivat olla sertifiointiryhmän jäseniä. Onko teillä selkeää kantaa tähän kysymykseen?

• Urasopimuksiin ja maankäytön muotoihin ei 
suoraan mitään yksiselitteistä johtopäätöstä 
voi vetää. FSC:ssä metsänomistajan sekä 
paikallisyhteisöjen ja esimerkiksi metsien 
virkistyskäyttäjien näkemyksiä pyritään 
sovittamaan yhteen. Paikallisyhteisöjen 
kuulemiset hakkuissa ovat yksi elementti 
tässä. Me emme voi suoraa linjausta antaa 
FSC Suomen ominaisuudessa asiaan.

• Järjestelmässä sertifiointiorganisaatiolla eli 
auditoijalla on näkemys miten he tulkitsevat 
standardia ja tässä asiassa konsultoisin 
suoraan Suomessa FSC 
metsäsertifiointipalveluja tarjoavia tahoja

7.12.2016 Lauri Ilola FSC

• PEFC ajattelu lähtee siitä, että sen kriteeristö
noudattaa kansallista lainsäädäntöä. Jos 
maanomistajalla on ollut aiemmin 
määräaikainen vuokrasopimus uran käytöstä 
ei velvoitetta synny sertifioinnin kautta uusia 
sopimusta. Kriteeri 29.

• Ristiriita tulee ainoastaan siinä tapauksessa, 
että maanomistaja estää liikkumisen 
maanmittaustoimituksen reitillä, mistä on 
rasite kiinteistötiedoissa.

• 7.12.2016 Auvo Kaivola PEFC
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