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Uudistetut PEFC-kriteerit edistävät kestävyyttä tasapainoisesti 
  

Metsänhoidon uudistettu PEFC-kriteeristö on valmistunut. Standardityöryhmä sai vuoden 

kestäneen työnsä päätökseen ja hyväksyi uudistetut PEFC-vaatimukset.  

Työryhmä kuuli työnsä aikana asiantuntijoita metsien ekologiasta ja monimuotoisuudesta, 

puuntuotannon taloudellisista näkökulmista, 

sosiaalista kysymyksistä ja metsien moni-

käytöstä. Kahden kommentointijakson aikana 

työryhmän ulkopuolelta saadut kymmenet 

kommentit käsiteltiin työryhmässä ja otettiin 

huomioon kriteeristön sisällössä. 

”Luovutamme kriteeristön PEFC Suomelle, joka 

vastaa vaatimusten toimittamisesta PEFC:n 

kansainväliseen arviointiprosessiin, kertoo 

standardityöryhmän puheenjohtaja Jarmo 

Ratia. ”Jos arvioinnissa havaitaan puutteelli-

suuksia, työryhmä kokoontuu täydentämään 

työtään.”  

Muutoksia kaikkiin kriteereihin 

  

Esimerkkeinä kriteeristöön tehdyistä muutok-

sista Ratia mainitsee lahopuun lisäämisen 

säästöpuiden määrää kasvattamalla sekä 

tiheikköjen ja suojakaistojen jättämisen riistanhoidon tarpeisiin. Lisäksi työn- ja 

urakanantajien velvollisuudet kirjattiin aiempaa laajemmin. ”Omina vaatimuksinaan ovat 

kiinteiden muinaismuistojen säilyttäminen, roskaamisen välttäminen ja metsänhoidon laadun 

seuranta. Yksikään kriteereistä ei säästynyt muutoksilta”.   

PEFC Suomen puheenjohtaja Jan-Erik Enestam kiittää standardityöryhmää sen tekemästä 
työstä. ”Työryhmän laaja asiantuntemus näkyy lopputuloksessa ja antaa hyvän pohjan 
riippumattoman kansainvälisen konsultin ensi talvena tekemälle arvioinnille. Tavoitteena on, 
että saamme kansainvälisen jatkohyväksynnän viimeistään kesällä 2015. Uudistetut kriteerit 
otetaan käyttöön vuonna 2016.” 
 

Lisätietoja: 
PEFC-standardityöryhmän kesäkuussa 2014 hyväksymä PEFC FI -kriteeristö 

PEFC-standardityöryhmään osallistuneet tahot: Liite 1 seuraavalla sivulla. 

 

PEFC-standardityöryhmä  PEFC Suomi  

Kalle Vanhatalo Auvo Kaivola 

kalle.vanhatalo@tapio.fi  auvo.kaivola@pefc.fi 

puh. 040 192 1874 puh. 0400 76 5437   

Standardityöryhmä viimeisteli PEFC-kriteeristön 
kesäkuussa. Kokoukseen osallistuneiden lisäksi 
kriteeristön sisällön hyväksyivät myös kaikki 
muut metsänomistajia, metsistä toimeentulonsa 
ansaitsevia, metsää virkistymisessä käyttäviä, 
kuluttajia ja muita metsien hoidosta 
kiinnostuneita tahoja työryhmässä edustaneet.  

http://www.pefc.fi/media/Kriteerityoe_2013-14/PEFC_FI_1002_20XX_Metsasertifioinnin_kriteerit_20140612_-_hyvaeksytty_standardiluonnos_.pdf
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Liite 1. PEFC-standardityöryhmän jäsenet 2013-2014. 

 

Kukin jäsenorganisaatio nimesi varsinaisen edustajan standardityöryhmään. 

Lisäksi kunkin organisaation oli mahdollista nimetä varaedustaja. 

 

 

Puheenjohtaja: Jarmo Ratia 

Sihteeri:            Kalle Vanhatalo 

 
Jäsenorganisaatiot  

  

● Bioenergia ry ● MTK metsävaltuuskunta / metsänomistajaliitot 

● Energiateollisuus ry ● Paliskuntain yhdistys 

● Eteläisen Suomen yhteismetsät ry ● Pohjois-Suomen yhteismetsien yhdistys ry 

● Etämetsänomistajien Liitto ry ● Puu- ja erityisalojen Liitto 

● Graafinen teollisuus ry ● Puuteollisuusyrittäjät ry 

● Infra ry ● RASI ry 

● Joulupuuseura ● Saamelaiskäräjät  

● Kemian teollisuus ry ● Sahayrittäjät ry 

● Kirkkohallitus ● Stora Enso Oyj Metsä 

● Koneyrittäjien Liitto ry ● Suomen 4H-liitto 

● Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry ● Suomen Latu ry 

● Kuntasektori ● Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry 

● Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. ● Suomen Metsästäjäliitto ry 

● Marttaliitto ● Suomen Partiolaiset ry 

● METO - Metsäalan Asiantuntijat ry ● Suomen Riistakeskus 

● METO - Metsäalan Yrittäjät ry ● Suomen Sahat ry 

● Metsä Group ● Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö 

● Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 
● Svenska Lantbruksproducenternas 
Centralförbund - SLC r.f. 

● Metsähallitus ● Tornator Oyj 

● Metsänhoitajaliitto ry ● UPM Kymmene Oyj Metsä 

● Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy /   
metsänhoitoyhdistykset 

● Visaseura ry 

● Metsäteollisuus ry / Puusepänteollisuus ry ● Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL ry  

 
Työhön osallistuneet asiantuntijatahot  

  

● Museovirasto  
 

● Suomen Metsäkeskus  
 

● PEFC Suomi 
 

 


