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PUU- JA PAPERILINJAUS S-RYHMÄN MARKETKAUPASSA 
 

S-ryhmän puu- ja paperilinjaus on osa S-ryhmän vastuullisuustyötä luonnon monimuotoisuuden 

vahvistamiseksi ja metsäkadon ehkäisemiseksi. Linjaus on julkaistu kesäkuussa 2021.   

  

Puu- ja paperilinjauksen vaatimukset S-ryhmän marketkaupan hankinnassa ovat seuraavat:   

 

Päivittäistavarakaupan puupohjaiset tuotteet ja pakkaukset:  

  

• Vuoden 2023 loppuun mennessä päivittäistavarakaupan oma merkki -tuotteiden raaka-ai-

neena käytetty puu on joko kierrätyskuitua, FSC- tai PEFC-sertifioitua tai tuotteelle on 

myönnetty Joutsenmerkki tai EU:n ympäristömerkki. Vaatimus koskee myös epäsuorien 

hankintojen kuluttajakäyttöön hankkimia puupohjaisia tuotteita.  

 

• Vuoden 2023 loppuun mennessä päivittäistavarakaupan oma merkki -tuotteiden kuluttaja-

pakkauksien raaka-aineena käytetty puu on joko kierrätyskuitua, FSC- tai PEFC-sertifioitua 

ja/tai pakkaukselle on myönnetty Joutsenmerkki tai EU:n ympäristömerkki. Vaatimus kos-

kee myös epäsuorien hankintojen kuluttajakäyttöön hankkimia puupohjaisia pakkauksia. 

Vaatimus ei koske puupohjaisia etikettejä. Lisäksi omien merkkien PT-tuotteiden puupohjai-

sissa myyntieräpakkauksissa edistetään kierrätetyn tai sertifioidun raaka-aineen käyttöä.  

  

Käyttötavarakaupan puupohjaiset tuotteet ja pakkaukset:  

  

• Vuoden 2025 loppuun mennessä omien merkkien ja oman maahantuonnin puu- ja paperi-

tuotteissa käytetty puupohjainen raaka-aine on joko FSC- tai PEFC-sertifioitua tai tuotteelle 

on myönnetty Joutsenmerkki tai EU:n ympäristömerkki. Vaatimus koskee omien merkkien 

ja oman maahantuonnin puu- ja paperituotteita, joissa puupohjaisen raaka-aineen osuus on 

yli 50 %. Rakentamisen puu- ja sahatavarassa linjaus koskee valikoimaa. 

 

• Omien merkkien ja oman maahantuonnin tekstiilituotteissa, joiden raaka-aineena on käy-

tetty puuta (kuten viskoosituotteet), edistetään mahdollisuuksien mukaan vastuullisen puu-

kuidun (kuten FSC, PEFC, Lenzing Ecovero) käyttöä mahdollisimman laajasti.  

 

• Vuoden 2025 loppuun mennessä käyttötavarakaupan omien merkkien ja oman maahan-

tuonnin tuotteiden kuluttajapakkauksissa käytetty puupohjainen raaka-aine on joko kierrä-

tyskuitua, FSC- tai PEFC sertifioitua tai tuotteelle on myönnetty Joutsenmerkki tai EU:n ym-

päristömerkki.   
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Alueosuuskauppojen paikallinen hankinta 

 

• Rakentamisen puu- ja sahatavaran puutuotteissa käytetty puupohjainen raaka-aine tulee 

olla joko FSC- tai PEFC-sertifioitua tai tuotteelle on myönnetty Joutsenmerkki tai EU:n ym-

päristömerkki. 

 

 

Lisätietoja linjauksen toimeenpanosta 

 

Tavarantoimittaja vastaa kaikista tuotteiden ja pakkausten sertifiointeihin liittyvistä kustannuksista 

ja sertifiointijärjestelmien hallinnollisista vaatimuksista.  

 

Tieto tuotteen ja/tai pakkauksen sertifioinnista merkitään tuotteeseen ja/tai pakkaukseen ja on ta-

varantoimittajan vastuulla varmistaa, että merkinnät on tehty kyseessä olevan sertifiointijärjestel-

män merkintävaatimusten mukaisesti.  

 

Kun kuluttajapakkauksen raaka-aine on kierrätettyä, muttei sertifioitua, edellytetään toimittajalta 

vaatimustenmukaisuustodistusta tai vastaavaa dokumenttia, josta ilmenee, että pakkauksessa käy-

tetty raaka-aine on kierrätettyä.   

  

Lisätietoja S-ryhmän puu- ja paperilinjauksessa hyväksymistä sertifioinneista:   

FSC: https://fsc.org/en  

PEFC: https://www.pefc.org/   

EU:n ympäristömerkki: http://ec.europa.eu/ecat/   

Joutsenmerkki: https://www.nordic-ecolabel.org/    

 

Puu- ja paperilinjauksen vaatimukset ovat osa S-ryhmän metsäkatolinjausta, jonka keskeinen peri-

aate on, ettei S-ryhmä lisää metsäkatoa omalla toiminnallaan. S-ryhmä kannustaa myös tavaran-

toimittajia huomioimaan oman toimintansa vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja metsäka-

toon.  
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