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PEFC-metsäsertifiointi kestävyyden mittariksi myös Saksassa
Saksan hallitus on todennut, että PEFC-metsäsertifiointi osoittaa puun laillisen ja kestävän
alkuperän. Hallitus edellyttää hankinnoissaan, että puu- ja paperituotteet ovat peräisin laillisesti ja
kestävästi hoidetuista metsistä. Tätä ennen mm. Belgian, Iso-Britannian, Japanin, Ranskan, Sveitsin
Tanskan ja Uuden-Seelannin hallitukset ovat suositelleet PEFC-tuotteita. Näissä maissa
julkishallinto on valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla usein merkittävä
puuperäisten tuotteiden ostaja.
Saksan hallituksen hyväksyntä koskee PEFCn hyväksymää 21 kansallista sertifiointijärjestelmää.
Suomessa on sertifioitu yli 22 milj. hehtaaria metsää PEFC:n hyväksymän suomalaisen FFCSmetsäsertifiointijärjestelmän (Finnish Forest Certification System) vaatimusten mukaisesti. Saksan
metsistä on PEFC-sertifioitu yli kaksi kolmannesta eli noin 7,2 miljoonaa hehtaaria.

PEFC laajentuu varsinkin tuotteiden valmistuksessa ja markkinoinnissa
PEFCn puun alkuperän seurannan järjestelmien määrä kasvoi viime vuonna 19 % verrattuna
edelliseen vuoteen. Kasvun arvioidaan jatkuvan puuta jalostavien ja markkinoivien yritysten piirissä
varsinkin Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa. Hollanti, Kiina, Malesia, Marokko ja Unkari
esimerkkejä maista, joissa PEFCtä hyödyntäminen metsäteollisuuden ja kaupan piirissä on alkanut,
vaikka kansallista PEFC-järjestelmää ei vielä ole käytössä.
Viime vuonna Euroopan parlamentti totesi päätöksessään, että PEFC-sertifiointi osoittaa kuluttajille
metsien kestävän hoidon. PEFCn viimeisimmässä tiedotteessa esitellään mm. brittiläinen
kustantamo ja japanilaisella messuilla olleita tuotteita esimerkkeinä PEFC-merkin käytöstä
kuluttajatuotteissa.
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Suomen Metsäsertifiointi ry:n tehtävänä on ylläpitää ja kehittää suomalaista FFCS (Finnish Forest
Certification System) –metsäsertifiointia. Yhdistyksessä on kaksitoista jäsenorganisaatiota, jotka edustavat
laajasti suomalaista metsätaloutta, metsäteollisuutta sekä muita metsien hoidosta ja käytöstä kiinnostuneita
organisaatioita (www.ffcs-finland.org). Yhdistys on jäsen kansainvälisessä PEFC-järjestössä.
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, aiemmin Pan European Forest
Certification Scheme) on järjestö kansallisesti laadittujen metsäsertifiointijärjestelmien kansainväliselle
hyväksymiselle. PEFC on johtava kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, jonka puitteissa on sertifioitu
yhteensä yli 190 miljoonaa hehtaaria metsää Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Australiassa.
Metsäteollisuuden ja tuotteiden markkinoinnin piirissä eri maissa on käytössä lähes 3000 PEFC:n
vaatimusten mukaista sertifioitua puun alkuperän seurannan järjestelmää. (www.pefc.org).

