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PUUN ALKUPERÄÄ KOSKEVAT TOIMITTAJAN VELVOITTEET    

Käyttötarkoitus 

Puun toimitussopimuksiin liitettävä toimintaohje. 

Toiminnan laillisuus  

Toiminnan tulee olla lainmukaista ja täyttää sen maan, jossa puu on korjattu, metsien hoitoa ja käyttöä, 
puun korjuuta, hakkuuoikeuksia, omistajan ja sivullisten oikeuksia sekä puukauppaa koskevan 
lainsäädännön vaatimukset. Erityisesti toiminnassa tulee ottaa huomioon ympäristöä, luonnon 
monimuotoisuutta, luonnon ja lajien suojelua, jätehuoltoa, työntekijöitä ja työturvallisuutta koskevat 
määräykset. Liiketoiminnan tulee perustua vastuullisuuden, eettisyyden ja kestävyyden periaatteille. 
Toimittajan tulee sopimuksin ja tarvittaessa muutoinkin varmistua siitä, että sen omat toimittajat ja 
koko alihankintaketju noudattavat tätä toimintaohjetta.  

Puun alkuperävaatimukset 

Toimitettavan puun tulee olla peräisin laillisista hakkuukohteista ja laillisesti korjattu. Toimittajan tulee 
tuntea puun alkuperä ja toimitusketju. Toimittajan tulee ilmoittaa UPM:lle puun alkuperämaa sekä 
pyydettäessä tarkemmat tiedot ja asiakirjat, jotka osoittavat toimitettavan puun täyttävän EU:n 
puutavara-asetuksen (EU n:o 995/2010) ja siihen liittyvien muiden asetusten  (EU n:o 607/2012) 
vaatimukset sekä vaatimukset, joita viranomainen toimijalta säädösten noudattamista valvoessaan 
vaatii. Puunkorjuutoiminta ei saa loukata paikallisväestön oikeuksia.  

Toimittaja vakuuttaa, ettei puu ole peräisin koskemattomista luonnontilaisista metsistä, laittomista 
hakkuista, suojelualueilta tai suojelluista kohteista, joilla hakkuut on kielletty lain tai viranomaisten 
antamien määräysten nojalla eikä koskemattomien luonnonmetsien tilalle perustetuilta puuviljelmiltä 
(FSC-STD-40-005 V3-1). Toimitukseen ei sisälly CITES-yleissopimuksen liitteissä I, II ja III mainittuja lajeja 
eikä geenimuunneltua puuta (FSC–STD-40-005 V3-1).  

Mikäli kysymys on biopolttoaineen raaka-aineesta, alkuperän tulee täyttää biologiseen 
monimuotoisuuteen, maankäytön muutokseen ja turvemaiden kuivattamiseen liittyvät erityiset 
kestävyyskriteerit ns. RES-direktiivin (2009/28/EY)  ja sen täytäntöönpanolakien mukaisesti. Toimittajan 
tulee voida osoittaa puun alkuperä ja vaatimusten täyttyminen joko sitoutumalla sertifiointijärjestelmiin 
tai muutoin luotettavalla tavalla. 

Velvoitteiden noudattaminen 

UPM:llä on oikeus tehdä tai teettää kolmannella osapuolella tarkastuksia varmistaakseen, että toimittaja 
noudattaa puun toimituksissa tässä toimintaohjeessa esitettyjä vaatimuksia. UPM:llä on oikeus purkaa 
sopimus tai  keskeyttää toimitukset, jotka eivät täytä tämän ohjeen vaatimuksia.  

Käsitteitä 

Puu tarkoittaa tässä toimintaohjeessa puutavara-asetuksessa (EU 995/2010) tarkoitettua puutavaraa ja puutuotteita sekä 
biomassaa, esimerkiksi metsäteollisuuden sivutuotteita, hakkuutähteitä ja puuhaketta. 

CITES-yleissopimus (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) koskee uhanalaisten 
kasvi- ja eläinlajien, niiden osien ja niistä valmistettujen tuotteiden kauppaa. CITES-asetus (EU-asetus 338/97) liittyy 
sopimuksen täytäntöönpanoon EU-alueella. 
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FSC-STD-40-005 V3-1 on FSC –sertifiointijärjestelmän Controlled Wood –standardi. Standardi asettaa vaatimukset puulle, joka 
ei tule FSC-sertifioiduista metsistä. Controlled Wood -standardia sovelletaan puulle, jota sekoitetaan tuotantoprosessissa FSC-
sertifioiduista metsistä tulevaan puuhun. Tässä toimintaohjeessa standardista ilmeneviin tarkennuksiin on viitattu puuviljelmien 
ja geenimuunnellun puun osalta.  


