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YMPÄRISTÖTIETOISUUDELLA on yhä suurempi 
merkitys tuotteiden markkinoinnissa. Kiin-
nostus materiaalin alkuperää kohtaan kos-
kee tuotteen lisäksi usein myös pakkausta. 
PEFC-merkki kertoo, että pakkauksen val-
mistukseen on käytetty kestävästi hoidettu-
jen metsien puuta. 

Uudet teknologiat, kehittyvä biotalous, sään-
tely, ympäristönäkökulmat ja kiertotalous 
muuttavat pakkaamisen kenttää jatkuvasti. 
Pakkauksella voidaan lisätä tuotteen veto-
voimaisuutta vastuullisuuden näkökulmasta.

Pakkauksen tehtävänä on suojata tuotetta, 
jotta se säilyy laadultaan hyvänä tuotteen 
koko kuljetus-, myynti- ja käyttöajan. Puu-
kuiduista valmistettujen pakkausten ominai-
suuksiin kuuluvat muun muassa uusiutuvuus 
ja kierrätettävyys. Puuta käytetään niin pa-
perissa ja kartongissa kuin myös biomuo-
veista tehdyissä pakkausmateriaaleissa.

PAKKAUKSEN 
VASTUULLISUUDELLA  

ON VÄLIÄ

PEFC* on kansainvälinen metsäsertifiointi- 
järjestelmä, 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 seurantajärjestel- 
mällä osoitetaan puumateriaalin kulku 
metsästä lopputuotteeksi, kuten pakkaus-
materiaaliksi. Riippumattomat tarkastajat 
valvovat säännöllisesti, että metsiä  
hoidetaan ja puun alkuperää seurataan 
PEFC:n vaatimusten mukaisesti. 

*Programme for the Endorsement of Forest Certification 



TIETO ALKUPERÄSTÄ  
ON VAHVA VIESTI  
VASTUULLISUUDESTA

PEFC-SERTIFIOIDUN materiaalin käyttäminen 
osoittaa asiakkaille, että yritys ja koko toimi-
tusketju ovat sitoutuneet metsien kestävään 
käyttöön. PEFC-sertifikaatti viestii asiakkail-
le toiminnan vastuullisuudesta. 

PEFC-merkin käyttöoikeuden voivat hake-
muksesta saada erilaiset puuta hankkivat 
sekä tuotteita valmistavat ja markkinoivat 
yritykset. 

AUTA SINÄKIN SÄILYTTÄMÄÄN METSÄT 
TULEVILLE SUKUPOLVILLE JA VALITSE PEFC!

PEFC-metsäsertifioinnissa  
maailmanlaajuisesti mukana:
• yli 300 miljoonaa hehtaaria metsää
• 20 000 yritystä ja tuotantolaitosta 
• 750 000 metsänomistajaa 
• Lähes 50 kansallista PEFC- 
 jäsenorganisaatiota



EKOLOGINEN KESTÄVYYS
• Ekologisesti tärkeiden 

metsäalueiden suojeleminen
• Luonnon monimuotoisuuden 

ylläpitäminen ja säästö- ja 
runkolahopuuston jättäminen
• Pohjavesien, vesistöjen ja 

pienvesien laadun turvaaminen
• Metsien puuston hiilinielun 

säilyttäminen

TALOUDELLINEN  
KESTÄVYYS

• Metsänhoitotöiden laadun  
varmistaminen

• Puuston terveydestä huolehtiminen
• Energiapuun korjuu kestävästi

• Taimikot hoidetaan  
kuntoon

SOSIAALINEN KESTÄVYYS
• Työntekijöiden osaamisen,  

työhyvinvoinnin ja turvallisuuden  
varmistaminen 

• Lasten ja nuorten metsätietämyksen  
ja luontosuhteen edistäminen

• Metsien virkistyskäytön turvaaminen
• • Alkuperäiskansojen oikeuksien  

ja elinkeinojen  
kunnioittaminen
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