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PEFC-sertifioinnilla on monia positiivisia vaikutuksia Suomen 
metsäluontoon ja metsäalan toimintaympäristöön 

 
Suomessa on hoidettu metsiä PEFC-sertifioinnin asettamien vaatimusten mukaisesti nyt 
viidentoista vuoden ajan. Tätä aikajaksoa koskevassa Gaia Consulting Oy:n selvityksessä 
korostetaan, että PEFC on parantanut toiminnan laatua ja muuttanut asenteita mm. luonnon 
monimuotoisuuden suojelua ja työnantajavelvoitteiden noudattamista koskien. 

PEFC:n merkitystä metsäluonnon monimuotoi- 
suudelle ilmentää mm. lahopuun määrän lisääminen 
säästöpuita jättämällä. Viidentoista vuoden aikana 
PEFC-metsiin on Suomessa jätetty yhteensä yli 7 
miljoonaa kuutiometriä puuta muodostamaan 
elinympäristöjä kuollutta ja lahoa puuta tarvitseville 
eliölajeille.  

Työnantajavastuuta koskevat PEFC-vaatimukset 
ovat puolestaan yhtenäistäneet toimintatapoja 
puunkorjuussa ja muissa metsätalouden toimen- 
piteissä. PEFC on muodostanut yrittäjille ja yrityksille 
toimintaympäristön, jossa säädösten noudattamista 
valvotaan vuosittaisissa auditoinneissa.  

Edellytyksiä metsätalouden kestävyyden 
edistämiselle PEFC on parantanut nostamalla esiin 
tietotarpeita ja lisäämällä mm. metsäluontoa 
koskevien tietojärjestelmien kehittämisen tarvetta.  

 
PEFC käy laajaa keskustelua metsänhoidon 
sisällöstä 

Gaian laatima raportti muodosti pohjan tänään 
Helsingissä järjestelylle seminaaritilaisuudelle, 
jossa keskusteltiin PEFC:n tarjoamista 
mahdollisuuksista ja odotuksista PEFC:n 
kehittämistyölle. Metsänhoidon PEFC-kriteerit 
vuosina 2013-14 päivittäneessä standardi- 
työryhmässä oli lähes 50 organisaation edustajat 
päättämässä PEFC-metsissä 2010-luvun 
jälkipuoliskolla noudatettavien vaatimusten 
sisällöstä.  
 
 
 
 
           ..jatkuu 
 

Seminaarissa moderaattorina toiminut 
Riitta Lempiäinen Motivan Resurssi- 
tehokas elinkeinoelämä -yksiköstä 
painotti PEFC-sertifioinnin kytköksiä 
puhtaaseen teknologiaan (cleantech), 
resurssi-tehokkuuteen, kiertotalouteen 
ja elinkaariajatteluun sekä korosti 
PEFC:n edelläkävijyyttä materiaalin 
kestävän alkuperän osoittamisessa. 
Vieressä PEFC Suomen puheenjohtaja 
Jan-Erik Enestam. 



 

  

 
«Me haluamme käydä keskustelua PEFC:n 
sisällöstä ja toiminnasta kaikkien sidosryhmien 
kanssa», painottaa PEFC Suomen puheen- 
johtaja Jan-Erik Enestam. «Uskomme, että 
tulevina vuosina PEFC:n vaikuttavuus 
suomalaisissa metsissä ja yhteiskunnassa 
kasvaa edelleen. Toivomme myös, että 
keskustelu PEFC:n kehittämisestä jatkuu 
vilkkaana.»  
 
Keskustelu seminaarin aihepiiristä jatkuu PEFC 
Suomen verkkosivulla. Siellä kuka tahansa voi toimittaa kommenttejaan ”PEFC-sertifioinnin 
vaikutukset 2000-2014” -raportista. 
 
Yli 90 % Suomen metsistä eli lähes 21 milj. hehtaaria on PEFC-sertifioitu. Maailman- 
laajuisista PEFC-hehtaareista (263 milj.) se on noin 8 %. PEFC-sertifiointi osoittaa metsien 
kestävän käytön ja antaa kuluttajille mahdollisuuden valita vastuullisia tuotteita. 
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