
pefc
pefc JUHeND eDaSIMÜÜJaTeLe



M
an

go
st

oc
k/

D
re

am
st

im
e

MIKS ON See OLULINe?

Jaemüüjate otsused võivad oluliselt 
mõjutada maailma metsade seisukorda. 
Lisaks sellele, et metsad varustavad 
meid puiduga, mis on looduslik ja taastuv 
toormaterjal, võimaldavad metsad  ka 
väärtuslikku elukeskkonda ning on olulisel 
kohal kliimamuutuste reguleerimises. 
Metsad on elurikkaimad ökosüsteemid, 
kusjuures metsade bioloogiline 
mitmekesisus ei hõlma ainult puid, vaid 
ka tohutul hulgal taime- ja loomaliike ning 
mikroorganisme

Hinnanguliselt sõltub 1,6 miljardi inimese 
(ehk iga viienda maailma elaniku) 
elatusallikas metsadest. Kuid metsad 
on ühed ohustatumad ökosüsteemid. 
Metsi ohustavad nende muutmine 
põllumajandus- ja kaevandusmaaks, 
linnade laienemine, mittesäästlik 
metsamajandamine ning ebaseaduslik raie

Kui soovime, et metsad pakuks meile ka 
edaspidi kõike seda, millest inimesed ja 
loodus sõltuvad, peame metsi majandama 
säästlikult.

Tarbijate teadlikkus säästlikkusest üha 
kasvab, samuti ka arusaam, kuivõrd 
olulist rolli mängivad jaemüüjad tarbijate 
positiivsete ostuotsuste tegemisel. Kuna 
metsade lageraie põhjustab viiendiku 
maailma kasvuhoonegaasidest, on 
metsade säästlik majandamine muutumas 
ülioluliseks prioriteediks.

Seetõttu otsivad üha enam tarbijaid PEFC 
sertifikaadiga tooteid, et olla kindlad oma 
ostu säästlikus päritolus.

PEFC metsasertifitseerimise programm 
on võitnud edasimüüjate poolehoiu üle 
maailma. PEFC sertifikaat võimaldab 
ostukeskustel, supermarketitel, 
ehituspoodidel, ladudel, väikepoodidel, 
kioskitel jt oma klientidele kinnitada, et 
nende müüdavates toodetes kasutatav 
puit pliiatsitest, pildiraamidest, mööblist 
kuni paberi, kontoritarvete, pakendi ja 
kassatšekkideni pärineb seaduslikest ja 
säästlikest allikatest.
 

HeaKSKIIDU TÄHIS

PEFC rakendab säästlikule 
metsamajandusele kõrgeimaid standardeid, 
toetub ülemaailmselt tunnustatud 
printsiipidele, suunistele ja kriteeriumitele. 
Kuna avalikkuse teadlikkus ja tarbijate 
ootused keskkonnateadlikult just 
puidupõhiseid tooteid tarbida kasvavad, on 
jaemüüjatel üha suurem surve näidata oma 
eetilist käitumist kauba varumisel.

Maailma suurima 
metsasertifitseerimissüsteemina on 
PEFC väikemetsaomanike eelistatuim 
sertifitseerimissüsteem. Praeguseks on 30-s 
riigs PEFC standardite järgi sertifitseeritud 
10 000 ettevõtet ja üle 240 miljoni hektari 
metsa, mis on ligikaudu kaks kolmandikku 
kogu maailma sertifitseeritud metsaaladest. 

 
PEFC-st on kiiresti saamas globaalne 
kaubamärk, mida laialdaselt 
tunnustatakse ning mida on lihtne ära 
tunda. Kui PEFC logo otsima hakata, 
torkab see silma mitmel pool.



Vastutustundlikud jaemüüjad otsivad juba 
praegu oma ostustrateegiate tarbeks 
PEFC sertifikaadiga tooteid. PEFC 
eelistamine võimaldab jaemüüjatel

•	 Pälvida	klientide	heakskiit,	kes	
hindavad säästlikkusele panustavaid 
ettevõtteid

•	 Kaitsta	ja	suurendada	puiduressurssi	
ning panustada säästlikku 
metsamajandusse

•	 Suurendada	koostööd	partnerite,	
valitsusväliste organisatsioonide ning 
sertifitseerimissüsteemidega nagu 
PEFC

•	 Tõsta	tarbijate	teadlikkust	säästlikust	
tarbimisest

•	 Edendada	keskkonnasõbralike	
toodete tootmist ja kasutamist.

MIKS JaeMÜÜJaD
pefc-d KaSUTaVaD?

PEFC on sõltumatu mittetulundus-
organisatsioon, mis edendab säästvat 
metsamajandust metsade ja neist 
pärinevate toodete sertifitseerimise abil.

Selle saavutamiseks kasutatakse 
kahte eraldiseisvat, kuid sisuliselt 
läbipõimunud protsessi: ühelt poolt 
kindlustab metsade sertifitseerimine 
selle, et metsi majandatakse, pidades 
silmas olulisi keskkonna-, sotsiaalseid 
ja majandusnõudmisi, millega üritatakse 
saavutada tasakaal inimese, looduse 
ja kasumimarginaali vahel; samas kui 
teiselt poolt võimaldab tarneahela 
sertifitseerimine puidu teekonda jälgida 
kasvukohast lõpptooteni. Sertifikaadi 
omistamine toimub peale sõltumatuid 
kolmanda osapoole auditeid, mis 
kinnitavad, et PEFC rahvusvaheliselt 
tunnustatud säästlikkustingimustest on 
kinni peetud.

KUIDaS pefc TOIMIB?

PEFC rangete kriteeriumite hulka kuuluvad 
nõudmised, mis:

•	 Kaitsevad ökoloogiliselt olulisi 
metsaalasid;

•	 Ei luba muuta looduslikke metsi 
muuotstarbeliseks maaks

•		 Ei luba enamike ohtlike kemikaalide 
kasutamist

•		 Ei luba geneetiliselt muundatud 
puude kasvatamist

•		 Austavad töötajate ja põliselanike 
õigusi

•		 Elavdavad kohalikku tööhõivet

•		 Vastavad ILO konventsioonile

•		 Võimaldavad kohalike elanike ja 
huvitatud osapoolte konsultatsioone

•		 Austavad traditsioonilisi maaõigusi 
ja kohalikke kombeid
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Kuna tarbijad ootavad üha enam, 
et ettevõtted hangiksid oma kauba 
vastutustundlikult, suureneb 
ettevõtete huvi projektipõhise 
tarneahela sertifikaadi vastu. PEFC 
projektipõhine tarneahela sertifikaat 
pakub paljusid olulisi kasutegureid.
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KUIDaS JaeMÜÜJaD SaaVaD VaSTUTUSTUNDLIKKU 
MeTSaMaJaNDUST TOeTaDa?

•	 Laiendage PEFC sertifikaadiga 
toodete valikut: küsige oma 
tarnijatelt PEFC tooteid.

•	 Tõstke teadlikkust  
tootmisprotsesside ökoloogilise 
jalajälje kohta: julgustage tarnijaid 
ja tootjaid PEFC tarneahela 
sertifikaati taotlema ning valmistama 
tooteid vastutustundliku päritoluga 
toorainetest.

•	 Rääkige PEFC loodud 
kasuteguritest oma klientidele, 
nõudke, et PEFC sertifikaadiga 
tooted oleksid vastavalt märgistatud, 
levitage informatsiooni PEFC kohta 
oma poodides ja kliendiinfolehtedes. 

•	 Taotlege omale PEFC tarneahela 
sertifikaat: kasutage seda 
ettevõttesiseselt ja müügitegevuses, 
kaasates omatooteid, kasutage 
sertifikaati müügi-ja laopindade 
ehituses ning kontoriruumide 
sisustuses.

•	 Ehitage tugevaid tarneahelaid: 
rakendage ja nõudke 
hankekriteeriumites puidu päritolu 
määratlust, kus eelisseisus oleksid 
säästlikult majandatud metsadest 
pärit tooted, mis on sertifitseeritud 
näiteks PEFC poolt.     
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Esikaane fote: Robert Southey/Dreamstime, Don Bayley/iStockphoto  
tagakaane foto: Svetlana Foote/Dreamstime 
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