FSC-SERTIFIOINTI
YHDISTÄÄ KANNATTAVAN
JA VASTUULLISEN
METSÄNHOIDON
Oletko kiinnostunut taloudellisesti kannattavasta
metsänhoidosta, joka huomioi monipuolisesti myös
ympäristöarvot ja sosiaaliset näkökulmat?
Silloin FSC-sertifiointi on sinulle hyvä valinta.
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FSC-SERTIFIOINTI YHDISTÄÄ
KANNATTAVAN JA VASTUULLISEN
METSÄNHOIDON
FSC on käytetyin ja maailmanlaajuisesti tunnetuin puutuotteiden
alkuperäketjun seurantajärjestelmä. Yhä useammat yritykset ovat ottaneet
FSC-sertifioitujen materiaalien hankinnan osaksi vastuullisuuttaan.
FSC-sertifioidun puun kysyntä kasvaa koko ajan.
FSC:ssä metsänhoidon toteuksesta sopivat yhdessä taloudelliset
toimijat sekä sosiaali- ja ympäristöjärjestöt.

Suojavyöhykkeet parantavat vesistöjä
Metsänhoitokäytännöllä voi olla yllättävän suuria vaikutuksia vesistöjen hyvinvointiin.
Metsätalous vaikuttaa mm. vesistöjen rehevöitymiseen ja elinympäristöihin eli myös
esimerkiksi kaloihin ja rantojen eliöihin. FSC:ssä määritellään eri vesistöille, kuten
järville ja puroille, puustoiset suojavyöhykkeet.
“Vesistöjen kannalta FSC:n asettamat suojavyöhykkeet vaikuttavat todella hyviltä
verrattuna lakisääteisiin metsänhoidollisiin minimeihin.”
Tutkija Heikki Mykrä, Suomen ympäristökeskus SYKE
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MITÄ FSC TARKOITTAA
METSÄNOMISTAJALLE?
Suomessa on FSC-standardi, joka määrittelee
metsänhoidon käytäntöjä. FSC edistää parempaa ja
vastuullista metsien hoitoa. Lisäksi FSC-sertifioinnin
periaatteisiin kuuluvat esimerkiksi avoimuus ja
osallistaminen.

Laho- ja lehtipuut tuovat monimuotoisuutta
FSC:ssä lisätään metsien puuston monipuolisuutta. Samalla pyritään lisäämään
lahopuun määrää, joka tarjoaa elinoloja monelle metsän uhanalaiselle lajille.
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FSC-puu käy kaupaksi
FSC-sertifioitujen materiaalien kysyntä on ollut selvässä kasvussa maailmanlaajuisilla
markkinoilla. Puupohjaisissa tuotteissa FSC-sertifiointi on yrityksille selkeä vaihtoehto
vastuullisuuden osoittamiseksi. FSC on monissa maissa tunnettu myös kuluttajien
keskuudessa. Nämä globaalit markkinat vaikuttavat myös suomalaisen FSC-puun
kasvaneena kysyntänä. Joillakin markkinoilla ja joissakin tuoteryhmissä FSC on edellytys
markkinoille pääsylle.

FSC suojelee metsää
FSC velvoittaa jättämään talouskäytön ulkopuolelle viisi prosenttia metsäpinta-alasta.
Yleensä suojeluvelvoite täyttyy helposti. Säästettävät kohteet ovat usein samalla myös
niitä, joiden taloudellinen kannattavuus olisi heikko.

Metsäsuunnitelma on merkittävä hyöty
FSC-sertifioinnissa metsänomistajan on tehtävä metsäsuunnitelma.
Metsänhoitosuunnitelma pitää sisällään kaikki suunnitellut toimenpiteet metsätilalla.
Sen seuraaminen ja toteuttaminen johtaa pitkällä aikavälillä parhaaseen tuottoon.
Se myös auttaa metsänomistajaa tunnistamaan ja edesauttamaan ympäristöltään
arvokkaiden kohteiden säilyttämisen.
Esimerkki metsäsuunnitelman pitkän aikavälin tuoton maksimoinnista taimikon
hoitotyössä: FSC edellyttää, että metsänomistaja pyrkii metsätilallaan taloudellisesti
kannattavimpaan mahdolliseen hoitoon. Esimerkiksi ajallaan toteutetut
taimikonhoitotyöt luovat pitkällä aikavälillä huomattavasti paremmat tuotto-odotukset
metsätilalle kuin toteuttamattomat taimikonhoitotyöt.
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Metsänomistajien
kommentteja
»Olihan siinä euron kuva silmissä. Jos hakkaan
puun täällä, toivon että se menee kaupaksi ja
lähtee sitten johonkin kauas. Eikä se Suomen
taloudenkaan kannalta riitä, että teemme täällä
keskenämme kauppaa, kyllä ulkoo pitää saada
lisää tuloa.«
Metsänkoneyrittäjä Matti Valtoaho,
Metsän henki -lehti 2/17

»Tilalta oli helppo tunnistaa kuvioita, jotka
jätettiin luonnontilaan. Näitä ovat esimerkiksi
suo ja sen reunamaat sekä tilalla kulkevaan
Haukkajokeen rajautuvat alueet.«
Anne Allo, Aarre-lehti 3/17

»FSC-sertifiointi yhdistää riistanhoidon,
monimuotoisuuden turvaamisen ja
taloudellisen kannattavuuden. Esimerkiksi
suon reunan suojakaista tarjoaa elinympäristöä
metsäkanalinnuille«
Metsästystä harrastava metsätalousinsinööri
Juhana Koskue, Metsästäjä-lehti 1/18
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FSC:N 10 PERIAATETTA

FSC:n kymmenen periaatetta määrittelevät ympäristön
kannalta hyvän, sosiaalisesti hyödyllisen ja
taloudellisesti kannattavan metsänhoidon keskeiset
elementit ja vaatimukset. Periaatteiden alla on useita
eri kriteereitä, joiden avulla arvioidaan sitä, miten
periaatteet käytännössä toteutuvat metsänhoidossa.
01. Lakien noudattaminen: Metsänomistajan toiminnan tulee olla lakien,
asetusten ja sopimusten mukaista.
02. Työntekijöiden oikeudet ja työolosuhteet: Metsänomistajan tulee ylläpitää tai
parantaa työntekijöiden sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia
03. Alkuperäiskansojen oikeudet: Metsänomistajan tulee tunnistaa alkuperäiskansojen
maankäyttö- ja maanomistusoikeudet ja ylläpitää niitä.
04. Paikallisyhteisöt: Metsänomistajan tulee ylläpitää tai edistettävä paikallisyhteisöjen
sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.
05. Metsästä saatavat hyödyt: Metsänomistajan tulee ylläpitää tai edistää metsästä
saatavia pitkäaikaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä.
06. Ympäristöarvot ja ympäristövaikutukset: Metsänomistajan tulee ylläpitää tai
palauttaa metsiensä ekosysteemi, siihen kuuluva biologinen monimuotoisuus, sekä
luonnonvarat ja maisemat.
07. Metsäsuunnittelu: Metsänomistajan tulee laatia ja toteuttaa metsäsuunnitelma ja
dokumentoida sen seuranta.
08. Seuranta ja arviointi: Metsänomistajan tulee osoittaa kehitys kohti
metsänhoitotavoitteita.
09. Korkean suojeluarvon metsät: Metsänomistajan tulee ylläpitää ja edistää metsänsä
erityisiä suojeluarvoja varovaisuusperiaatetta noudattaen.
10. Metsänhoidon toteutus: Metsänomistajan tulee varmistaa, että kenttätoimenpiteet
ja metsänhoitomenetelmät ovat metsänhoitotavoitteiden ja periaatteiden ja kriteereiden
mukaisiat tai edistävät paikallisyhteisöjen sosiaalista ja taloudellista hyvinvointi.
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FSC® F000211

MITEN MUKAAN
FSC-SERTIFIOINTIIN?
Helpoin tapa liittyä mukaan FSC-sertifiointiin on ryhmäsertifioinnin kautta.
Erilaiset organisaatiot, pääsääntöisesti metsäpalveluita tarjoavat yritykset,
ovat perustaneet FSC-ryhmiä. Ryhmäsertifioinnissa ryhmän vetäjä hoitaa
sertifiointiin liittyvän hallinnoinnin.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ryhmäsertifiointia tarjoavaan organisaatioon.
Ajankohtaiset tiedot Suomessa toimivista, palvelua tarjoavista organisaatioista
löydät FSC Suomen nettisivulta.

www.fi.fsc.org
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