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FSC on maailmanlaajuinen toimija, koska 
ongelmamme ovat maailmanlaajuisia 

Ihmisoikeudet 
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Perustettu 1992 Rion Earth Summitin jälkimainingeissa 
rekisteröity 1994  

Mukana ympäristöjärjestöjä, yrityksiä ja yhteisöjen johtajia 



 
Toimintaamme ohjaa kaikkialla maailmassa samat  

10 periaatetta 
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1. FSC vastaa metsätalouden haasteisiin 
maailmanlaajuisesti, mutta myös paikallisesti 

Lisääntyvät hakkuut Metsien monimuotoisuus Politiikka ja talous 

Valtion tavoitteet metsien 
käytön lisäämisestä ovat 
lisänneet epävarmuutta 
metsäluonnon kantokyvystä. 
 
On entistä tärkeämpää etsiä 
yhdessä keinoja vastuulliseen 
metsien hoitoon. 

Metsien monimuotoisuus on kärsinyt 
jo pitkään. Suurimpia ongelmia ovat 
vanhojen metsien ja luontaisen 
lahopuuston vähäinen määrä, 
vesiensuojelulliset ongelmat sekä 
arvokkaiden elinympäristöjen 
riittämätön turvaaminen. 
 
Yhä keskeisempi kysymys 
metsänhoidossa on ilmastonmuutos 
ja metsien hiilensidontakyky.  

Metsät ovat meille erittäin tärkeitä 
niin taloudellisesti – eri 
käyttötarkoituksissa – kuin 
virkistyksellisestikin. Metsäalalla 
tutkimus, keskustelu ja 
päätöksenteko on kuitenkin 
polarisoitunutta. 
  
Jatkuva ja hyvä keskusteluyhteys eri 
osapuolten välillä on avainasia alan 
toiminnan kannalta. 



2. Suomen FSC:n jäsenistö 

Alcea Ab      Oy Silvacultura Ab 

Talouskamari Ympäristökamari Sosiaalikamari 
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FSC:hen luotetaan 
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3. FSC vaikuttaa: Case Case Ikea 



Energiaomavaraisuus 2020 

Better Cotton Initiative 

Vesitehokkaampi tuotanto 2020 

100% FSC tai kierrätetty 



”Vuonna 2020 – kaikki IKEAN käyttämä puuperäinen 

materiaali on FSC-sertifioitua tai kierrätettyä” 

IK
EA

 

Mihin se vaikuttaa? 



Säästöpuut, lehtipuut ja lahopuu 

  
 Elävät säästöpuut 10 kpl/ha (rinnankorkeusläpimitta Etelä-Suomessa yli 20 cm, Pohjois-

Suomessa yli 15 cm): mm. järeät puut, palokoroiset männyt, petolintujen pesäpuut 
 Taimikonhoidossa ja harvennuksissa metsään jätetään lehtipuita vähintään 10 % 

runkoluvusta. Lehtipuut ovat monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeitä! 
 Lahopuut (yli 10cm rinnankorkeusläpimitta) jätetään metsään aina 20:een runkoon asti 

per hehtaari. Lahoavat lehtipuut jätetään aina, riippumatta määrästä. 
Metsänhoitotoimenpiteet tulee suunnitella siten, että lahopuuta ei vaurioiteta. Noin 
neljännes metsien uhanalaisista lajeista on riippuvaisia lahopuusta. 



Metsätalouden ulkopuolelle jätettävät alueet 

a) Metsälain 10 §:n erityisen tärkeän elinympäristön 
kriteerit täyttävät kohteet niiden koosta ja 
alueellisesta yleisyydestä riippumatta 

b) Erikseen määritellyt runsaslahopuustoiset 
kangasmetsät ja turvekankaat 

c) Vanha- ja lahopuustoiset metsäiset kalliot, 
jyrkänteet ja louhikot 

d) Kuusivaltaiset varttuneet ja sitä vanhemmat 
tuoreet lehdot, joissa lahopuuta (vähintään 10 
vuoden aikana muodostunutta, 
rinnankorkeusläpimitta > 0 cm) yli 15 m3/ha 

e) Sekapuustoiset varttuneet ja sitä vanhemmat 
lehdot, joissa lahopuuta (vähintään 10 vuoden aikana 
muodostunutta, rinnankorkeusläpimitta > 10 cm) yli 
10 m3/ha 

f) Puustorakenteeltaan luonnontilaiset ja 
luonnontilaisen kaltaiset varttuneet tai sitä 
vanhemmat lehtipuustoiset (>50 %) lehdot, joissa on 
lehtilahopuuta yli 5 m3/ha 

 g) Vesitaloudeltaan luonnontilaiset ja luonnontilaisen 
kaltaiset kosteat lehdot sekä lehdot, joissa on 
vanhoja, kookkaita tai lahovikaisia jalopuita 

 

h) Tulvametsät 

i) Kuusivaltaiset supat 

j) Uomiltaan luonnontilaiset tai luonnontilaisen 
kaltaiset joet ja purot ranta-alueineen (vähintään 20 
m puustoinen rantavyöhyke) sekä lähteet vastaavalla 
vyöhykkeellä.  

k) Eri-ikäisrakenteiset tai näkyvästi lahopuustoa 
sisältävät vesistöjen ja pienvesien reunametsät 
(vähintään 30 m puustoinen rantavyöhyke) 

l) Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset fladat ja 
kluuvijärvet ranta-alueineen (vähintään 30 m 
vyöhykkeellä) 

m) Maankohoamisrannikon metsien luonnontilaiset 
tai luonnontilaisen kaltaiset kehityssarjat tai 
yksittäiset edustavat kehityssarjan osat 

n) Vesitaloudeltaan luonnontilaiset ja luonnontilaisen 
kaltaiset korvet, rämeet, nevat, letot ja metsäluhdat 

o) Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset kitu- ja 
joutomaat 
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Helppoa metsänomistajalle 
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