
 

WWF:n vetoomus kokien Joutsenmerkin paperikriteereiden uusintaa 

Arvoisa vastaanottaja,  

Kesäkuun 22 päivänä Pohjoismaisen Ympäristömerkin hallitus päättää painopapereiden uusista kriteereistä 
sekä niin kutsutusta paperituotteiden perusmoduulista. Lisäksi asiantuntijaryhmien valmistelussa on 
meneillään pehmopapereiden kriteereiden uusinta. WWF ei ole saanut kommentointimahdollisuutta 
tärkeinä pitämiensä paperituotteiden koko elinkaarta koskevien vastuullisuuskriteerien valmistelussa, 
minkä vuoksi WWF pitää kriteerien uusintaprosessia puutteellisena.  

WWF kehottaa pohjoismaista ympäristömerkkiä kiristämään paperituotteita (painopaperit, pehmopaperit) 
koskevia kriteereitään meneillä olevan uusintakierroksen aikana. Erityisen huolestunut WWF on 
kriteereiden tämän hetkisistä vaatimuksista paperituotteiden raaka-aineen sertifioinnille. Tällä hetkellä 
Joutsenmerkin voi saada, jos vähintään 20 % raaka-aineesta on kolmannen, puolueettoman osapuolen 
toimesta sertifioitu. WWF:n mielestä vähimmäisvaatimus neitseellisen raaka-aineen suhteen tulisi olla 100 
% sertifiointi. Sekä sellun että puutavara raaka-aineen alkuperämetsä tulee olla ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti vastuullisen hoidon alla mistä osoituksena on sertifiointi.  

WWF Ruotsi on teettänyt ulkopuolisen puolueettoman konsultin avulla selvityksen Joutsenmerkin 
paperikriteereiden vaatimustasosta. Selvityksessä Joutsenmerkin paperikriteereitä on verrattu 
kansainvälisen WWF:n kehittämiin paperituotteiden vastuullisuutta mittaaviin kriteereihin (Check Your 
Paper –työkalun kriteerit raaka-aineen alkuperämetsän sertifioinnille, ilma- ja vesipäästöille sekä jätteelle). 
Selvityksen mukaan Joutsenmerkin tämän hetkiset vaatimukset paperituotteiden vastuullisuudelle ovat 
liian matalat. Selvitys on nähtävänä täällä: http://www.wwf.se/source.php/1343057/Remissvar%20-
%20%20Svanens%20reviderade%20krav%20f%F6r%20papper%20.pdf ja sen on jaettu Ruotsin 
Joutsenmerkin edustajille.    

Pohjoismaiset ympäristöministerit ovat hiljattain nostaneet esille, että Joutsenmerkin tulisi olla johtava 
vastuullisuutta osoittava ympäristömerkki 
http://www.recyclingnet.se/iuware.aspx?pageid=4564&ssoid=133864. WWF pitää tämän vuoksi 
välttämättömänä, että Joutsenmerkin kriteerivaatimukset mm. ilmastoon, veteen, hiilidioksidipäästöihin 
sekä vastuulliseen raaka-aineen alkuperämetsän hoitoon liittyen olisivat nykyistä tiukemmat.   

WWF:n Check Your Paper on maailmanlaajuinen, avoin ja puolueeton paperituotteiden vastuullisuutta 
mittaava arviointityökalu. Sitä käyttävät mm. paperintuottajat, -ostajat, sekä – myyjät. 
http://checkyourpaper.panda.org/ 

Kriteerit ja yksityiskohdat löytyvät manuaalista: 
http://checkyourpaper.panda.org/files/dl/CYP_manual_FINAL_050411.pdf 

WWF:n Paperiopas suomenkielisenä: http://www.wwf.fi/www/uploads/pdf/wwf_paperiopas_netti.pdf 

WWF minimivaatimuksia vastuulliselle paperituotteelle (WWF:n paperiopas): 

Neitseellinen kuitu: 

 100 % raaka-aineen alkuperästä tiedetään ja voidaan jäljittää alkuperämetsään 

 Raaka-aine tulee laillisista lähteistä (alkuperämetsän hakkuut ovat lainmukaiset) 
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 Raaka-aineen alkuperämetsän hakkuut eivät vahingoita korkean suojeluarvon alueita 

 Raaka-aine on uskottavasti sertifioitu (100 % kuidusta on sertifioitu) 

 Sertifiointi on puolueettoman kolmannen osapuolen todentama (massanvalmistajan todistus ei 
riitä) 
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