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SUOMEN FFCS-SERTIFIOIDUILLE METSILLE HOLLANTILAISEN 
KEURHOUTIN HYVÄKSYNTÄ 
 
Keurhout –säätiö on hyväksynyt Suomen metsäsertifiointijärjestelmän (FFCS)  vaatimusten 
mukaiset sertifikaatit. Hyväksyntä tarjoaa suomalaiselle metsäteollisuudelle mahdollisuuden 
hyödyntää Keurhout-merkkiä Alankomaiden sertifioitujen tuotteiden markkinoille. Kun 
asiakkaat haluavat Keurhout-merkittyjä tuotteita, suomalainen metsäteollisuus pystyy 
tuottamaan niitä markkinoille. 
 
Keurhout –järjestelmä sisältää menettelyt, joilla todennetaan, että Hollannin/Alankomaiden  
markkinoille tuleva puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Keurhoutin asettama vaatimus-
taso on määritelty Alankomaiden hallituksen asettamilla vähimmäisvaatimuksilla, jotka perustuvat 
kansainvälisiin metsäsopimuksiin  
 
Keurhoutin päätös osoitti, että FFCS (Finnish Forest Certification System) on järjestelmä, joka 
pystyy luotettavasti osoittamaan metsätalouden kestävyyden. Keurhoutin päätös perustui riippu-
mattoman asiantuntijaraadin toteuttamaan selvitykseen.  Asiantuntijaraati selvitti FFCS-järjes-
telmässä noudatettavan metsätalouden vaatimustason, järjestelmän toteutustavan, sertifiointiyritys-
ten toiminnan ja puun alkuperän todentamisjärjestelmät.  
 
FFCS-järjestelmää tarkasteltiin laajan materiaalin valossa. Keurhout otti huomioon mm. luonto-
järjestöjen esittämän kritiikin FFCS ja PEFC (Pan European Forest Certification) –järjestelmiä 
kohtaan. PEFC-neuvosto on hyväksynyt FFCS:n toukokuussa 2000 (www.pefc.org). Keurhoutin 
asiantuntijaraati totesi arviossaan, että luontojärjestöjen esittämä kritiikki oli poliittisluonteita, eikä 
se sisältänyt tietoa, jolla olisi ollut merkitystä arvioitaessa FFCS-järjestelmää ja sen puitteissa 
harjoitettavan metsätalouden kestävyyttä. (Lisätietoja Keurhoutin päätöksestä ja sen ehdoista: 
www.stichtingkeurhout.nl). 
 
FFCS-järjestelmän mukaiset alueelliset metsäsertifikaatit kattavat Suomessa yhteensä 25 milj. 
hehtaaria metsätalouden maata, josta tuottavaa metsämaata on 22 milj. ha. Metsäteollisuuden 
puunhankinnassa ja mekaanisen metsäteollisuuden – kuten sahatavaran ja levyteollisuuden – 
tuotannossa FFCS-järjestelmän vaatimusten mukaiset puun alkuperän todentamisjärjestelmät ovat 
jo laajasti käytössä. Myös sellu- ja kartonkiteollisuudessa Keurhout-merkin käytön mahdollistavien 
puunalkuperän todentamisjärjestelmien käyttö laajenee. Paperitehtailla järjestelmien käyttöön ottoa 
valmistellaan.  
 
Liite: Keurhout-järjestelmään hyväksyttyjen metsien pinta-ala 
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Liite: Keurhout-järjestelmään hyväksyttyjen metsien pinta-ala 
 
(Yhteensä 32895337 ha, Lähde: www.stichtingkeurhout.nl) 
 
 
 
Brasilia (yhteensä 80571 ha) 
 

Precious Wood  
 

 
Kanada (yhteensä 524050 ha) 
 

Weyerhaeuser BC Coastal Group (212662 ha) 
Sustainable Forest Management System of BC Coastal Group (311388 ha) 

 
 
Kongon tasavalta (yhteensä 1150816 ha) 
 

Congolaise Industrielle des Bois (CIB), Pokola (480000 ha), Kabo (280000 ha), Loundougou 
(390816 ha). 

 
 
Suomi (yhteensä 25200000 ha) 
 

Rannikon metsäkeskuksen alue (1000000 ha) 
Lounais-Suomen metsäkeskuksen alue (1100000 ha) 
Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alue (900000 ha) 
Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alue (800000 ha) 
Pirkanmaan metsäkeskuksen alue (1000000 ha) 
Etelä-Savon metsäkeskuksen alue (1100000 ha) 
Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alue (1500000 ha) 
Keski-Suomen metsäkeskuksen alue (1400000 ha) 
Pohjois-Savon metsäkeskuksen alue (1400000 ha) 
Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alue (1500000 ha) 
Kainuun metsäkeskuksen alue (2000000 ha) 
Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alue (2600000 ha) 
Lapin metsäkeskuksen alue (8900000 ha) 

 
 
Salomonin saaret (yhteensä 1500 ha) 
 

FSC/SGS-Swift Green Umbrella Certificate Group  
 
 
Ruotsi (yhteensä 5938400 ha) 
 

Södra's Skogsägarna Region Nord, Linköping, Sweden (157777 ha) 
AssiDomän – Numerous Regions (3844623 ha) 
Stora – Numerous Forest Districts (1936000 ha) 

 
 
Malesia (yhteensä 2187450 ha) 
 

Keurhout-Declaration:in kattama alue. 
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