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PEFC:n kysyntä kasvussa – keskustelussa tunnettuuden 
lisääminen ja kestävyyden sisältö 

 
PEFC-sertifioinnin vaikutuksia vuosina 2000-14 käsitelleessä seminaarissa viime perjantaina  
kuultiin sertifioitujen tuotteiden kysynnästä ja keskusteltiin PEFC:n haasteista.  
 
Metsä Boardin Sustainability Manager Minna Kantsila esitteli metsäsertifioinnin merkitystä 
pakkausteollisuuden näkökulmasta. Esimerkkeinä sertifioinnin roolia korostavista 
merkkituotteiden valmistajista Kantsila mainitsi maailmanlaajuiset Unilever- ja L’Oréal-
yritykset, jotka ovat nostaneet tavoitteitaan koskien kestävästi hoidetuista metsistä peräisin 
olevaa puuta. Molemmat yritykset sisällyttävät nykyisin PEFC-sertifioidut tuotteet kestävää 
alkuperää olevien materiaalien listalle. 
 
”Tällaiset linjaukset tarkoittavat, että sertifioidun puun kysyntä kasvaa”, iloitsi Kantsila. ”Ilman 
sertifiointia tuskin saisimme myytyä kartonkia enää lainkaan.” 
 

Lisää painoa markkinointiin 

Seminaarin keskustelussa PEFC:n tunnettuuden ja näkyvyyden vähäisyys kansainvälisillä 
tuotemarkkinoilla nähtiin haasteeksi. Viidentoista toimintavuotensa aikana PEFC on 
kasvanut eurooppalaisesta järjestöstä maailman laajimmaksi metsien sertifioinnin 
järjestelmäksi, mutta tunnettuus tuotemarkkinoilla ei ole kasvanut vastaavassa määrin. 
 
Seminaaripuheenvuoroissa kuultiin, että moni taho on tehnyt vuosien varrella työtä PEFC:n 
tunnettuuden lisäämiseksi. Kansainvälisen PEFC:n lisäksi kansallisia ponnisteluja tehdään 
eri jäsenmaissa ja lisäksi sertifikaatin haltijayritykset tekevät omaa työtään markkinoin- 
nissaan. 
 
”Lisäksi jo yli kymmenen vuoden ajan on Suomen Metsäsäätiön varoilla rahoitettu 
perusmarkkinointityötä Suomen viennin kannalta tärkeillä markkina-alueilla Iso-Britanniassa 
ja Hollannissa”, kertoi Suomen Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi. 

 

Kestävyyden painotuksissa eroja 

Metsänhoitaja Antti Koskimäki Suomen metsäkeskuksesta korosti puun tuottamisen 
perustyön tärkeyttä. ”Monimuotoisuustavoitteet ovat hallinnassa, mutta taimikonhoidossa 60 
prosentin PEFC-vaatimus ei ole kovin kunnianhimoinen.” 
 
Metsänomistaja Antti Teivaala korosti panostuksia säästöpuiden jättämiseen, vesistöjen 
suojakaistoihin ja luontokohteisiin. ”PEFC:n myötä sekä metsänomistajien asenteet että 
ymmärrys luontoarvoista ovat kehittyneet. Taloudellisten näkemysten tulee olla ympäristöä 
koskevien ja sosiaalisten vaatimusten kanssa riittävässä tasapainossa, jotta 
metsänkasvattaminen on taloudellisesti kannattavaa. Ilman kannattavuutta ei ole 
kestävyyttä”, painotti Teivaala. 
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Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Virpi Sahi kritisoi PEFC:n ekologisen 
kestävyyden vaatimustasoa ja toi esille kehittämistarpeita monimuotoisuutta turvaavissa 
PEFC-kriteereissä mm. säästöpuu- ja lahopuumäärän lisäämistä koskien.  
 
”Alueellinen ryhmäsertifiointi on tuonut sertifioinnin Suomessa pienmetsänomistajien 
ulottuville ja valtaosan suomalaisista metsistä PEFC:n positiivisten vaikutusten piiriin”, toteaa 
PEFC Suomen puheenjohtaja Jan-Erik Enestam. ”Toivomme, että keskustelu PEFC:n 
kehittämisestä jatkuu vilkkaana niin markkinapäätä kuin metsän hoitoa koskien.”  

 

Muualla PEFC-raportista kirjoitettua: 

 PEFC on aikaansaava ympäristöliike 

 PEFC määrittelee Suomen metsänhoidon tason 

 Metsäsertifioinnilla on merkitystä 
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Auvo Kaivola 
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puh. 0400 765437 

 

 

PEFC-sertifiointi on laajasti käytössä monissa Länsi-Euroopan maissa sekä Pohjois-
Amerikassa ja pienessä määrin Etelä-Amerikassa, Australiassa ja Aasiassa. 
PEFC:n piirissä on yli 90 % Suomen metsistä. 

 

http://www.lastuja.fi/pefc-on-aikaansaava-ymparistoliike
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