PEFC-merkki
Vastuullinen valinta
pakkauksissa
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Pakkausten vastuullisuudella
kasvava merkitys

Withgod/PEFC

Ympäristötietoisuudella on yhä suurempi
merkitys tuotteiden markkinoinnissa. Kiinnostus
materiaalin vastuullista alkuperää kohtaan koskee
tuotteen lisäksi usein myös pakkausmateriaalia.
PEFC-merkillä kerrotaan, että pakkausmateriaalin
valmistukseen on käytetty kestävästi hoidettujen
metsien puuta.
Pakkauksen tehtävänä on suojata tuotetta niin,
että se säilyy laadultaan hyvänä tuotteen koko
kuljetus-, myynti - ja käyttöajan. Pakkauksen on
oltava myös ympäristön kannalta kestävä.
Uusiutuvuus ja kierrätettävyys ovat ominaisuuksia,
jotka herättävät yritysten ja kuluttajien kiinnostuksen erityisesti puukuidusta valmistettuja
pakkauksia kohtaan. Puuta käytetään niin
paperissa ja kartongissa kuin mm. biomuoveista
tehdyissä pakkausmateriaaleissa.

PEFC*on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla
maailmassa.
PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien
hoidolle lukuisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat
muun muassa metsien monimuotoisuuden
turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun
ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.
PEFC:n alkuperän seurantajärjestelmän avulla
osoitetaan puumateriaalin kulku metsästä
lopputuotteeksi, kuten pakkausmateriaaliksi.
Alkuperänseuranta kattaa niin kartongin ja
paperin kuin niistä valmistettujen pakkaustenkin valmistuksen.
Riippumattomat tarkastajat valvovat säännöllisesti, että metsiä hoidetaan ja puun alkuperää
seurataan PEFC:n vaatimusten mukaisesti.
*Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes

PEFC-merkki pakkauksessa kertoo
vastuullisesta alkuperästä
Käyttämällä tuotannossaan PEFC-sertifioitua
materiaalia yritys vastaa asiakaskunnan tarpeisiin
ja edistää metsien säilymistä elinvoimaisina
tuleville sukupolville. Merkitsemällä pakkaustuotteet PEFC-merkillä yritys viestii toimintansa
vastuullisuudesta ja auttaa kuluttajia tunnistamaan kestävyyttä edistävät materiaalit.

Valikoima kasvaa
PEFC-sertifioinnin laajentuva käyttö yrityksissä
tarjoaa kasvavan valikoiman PEFC-tuotteita
asiakasyritysten ja kuluttajien käyttöön. PEFCsertifioinnin piirissä on jo yli 15 000 yritystä ja
yli 260 miljoonaa hehtaaria metsää eri puolilla
maailmaa.
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Puumateriaalin uusiutuvuus ja kierrätettävyys
yhdistettynä kestävään alkuperään tekevät
puupohjaisista pakkauksista houkuttelevan vaihtoehdon. Puu voidaan lopuksi hävittää polttamalla
ja hyödyntää energiana. PEFC-merkitty pakkaus
on siis kaikin puolin kestävä valinta.
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PEFC:n kansainväliset vaatimukset
metsänhoidolle sisältävät
• ekologisesti tärkeiden
metsäalueiden suojelun
• luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen
• kiellon luonnonmetsien
muuttamisesta plantaaseiksi
• vaarallisten kemikaalien
käytön kieltämisen
• geenimuuntelun kieltämisen
metsänhoidossa
• työntekijöiden ja
alkuperäiskansojen
oikeuksien kunnioittamisen
• paikallisen työvoiman
huomioonottamisen
• ILO:n (Kansainvälinen
työjärjestö) keskeisten
yleissopimusten noudattamisen
• vuorovaikutuksen paikallisten
asukkaiden ja sidosryhmien
kanssa
• perinteisten maankäyttöoikeuksien ja paikallisten
tapojen kunnioittamisen
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