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PEFC – vastutustundlik valik



Paljud tooted kannavad mitmesuguseid 

mägistusi ja logosid, kuid kui olete tõsiselt 

huvitatud maailma metsade tulevikust, 

on üks logo, mida peaksite eriliselt silmas 

pidama.

 PEFC (Programme for the Endorsement 

of Forest Certification) ja PEFC rohelisi 

puid kujutav logo on meie garantii, et need 

puidul põhinevad tooted ümarpuidust 

mööbli, pakendi ja paberini on pärit 

säästlikest allikatest. PEFC teeb tööd üle 

maailma, tagades, et metsad vastavad 

kõrgetele säästlikkusstandarditele ning 

et sel moel kasvatatud puud ja puit 

ning nendest valmistatud tooted on 

tootmisahela vältel põhjalikult jälgitud. 

IKui kord juba hakata PEFC märgistust 

otsima, leiab selle roheliste puudega 

logo mitmelt poolt. See on väga hea 

abivahend tuvastamaks, kas toode, mida 

ostma hakkate, pärineb vastutustundlikult 

majandatud metsadest või mitte. 

Programmi teeb väärtuslikuks just selle 

kaugeleulatuv kestlik olemus. PEFC 

lähenemine säästlikule metsamajandusele 

hõlmab detailseid keskkonna, sotsiaalseid 

ja majanduslikke nõudmisi, kusjuures 

sõltumatud audiitorid kontrollivad 

regulaarselt metsade majandamise 

nõuetele vastavust. See usaldusväärsus 

on aidanud PEFC-l saada maailma 

suurimaks jätkusuutlike metsade 

sertifitseerimissüsteemiks, mis tähendab, 

et selle roheliste puudega logo võib 

näha üha sagedamini ja aina rohkematel 

toodetel. 

Metsad on imetabased paigad. 

Lisaks sellele, et nad varustavad meid 

puidupõhiste toodetega, pakuvad nad 

ka hinnalist eluressurssi, võimaldades 

elu- ja varjupaiku kõikvõimalikele liikidele, 

ning mängides olulist rolli ka kliima 

reguleerimises. 

Lisaks kõigele sellele sõltub maailmas 

hinnanguliselt 1.6 miljardi inimese 

elatusallikas metsast. Kuid metsi ohustab 

näiteks ebaseaduslik raie, looduslike 

metsade põllumajandusmaaks muutmine 

või linnade laienemine. 

Vajadus metsi säilitada ja neid säästlikult 

majandada ei ole kunagi olnud suurem kui 

praegu. Üks asi, mida me tarbijatena ära 

teha saame, on valida PEFC-märgistusega 

sertifitseeritud tooteid. 

PEFC on sõltumatu mittetulundus-

organisatsioon, mis edendab säästvat  

metsamajandamist sertifitseerides metsi ja 

nendest pärinevaid tooteid

Seda tehakse kahe eraldiseisva, kuid 

olemuslikult läbipõimunud protsessi teel. 

Metsade sertifitseerimine kindlustab 

selle, et metsi majandatakse vastavalt 

rangetele keskkonna-, sotsiaalsetele ja 

majanduslikele nõuetele, nii et inimesed, 

loodus ja kasumimarginaal oleksid 

tasakaalus. Tarneahela sertifitseerimine 

aga võimaldab toodet jälgida selle aluseks 

olevast metsast kuni lõpptooteni. Sertifikaat 

omistatakse peale kolmanda osapoole läbi 

viidud auditeid, mis kinnitavad vastavust 

PEFC rahvusvaheliselt tunnustatud 

säästlikkusnõuetele.

Hetkel on sertifitseeritud ligi 10 

000 ettevõtet ja 230 miljonit 

hektarit metsa 30-s riigis, mis teeb 

PEFC-st maailma juhtiva säästliku 

metsasertifitseerimissüsteemi

PEFC kõrged standardid hõlmavad 

järgmisi nõudmisi: 

•	 Kaitsta	ökoloogiliselt	olulisi	metsaalasid

•	 Kaitsta	ja	parendada	bioloogilist	

mitmekesisust•	 Mitte	lubada	looduslike	

metsade istandusteks muutmist

•	 Mitte	lubada	kasutada	enamikku	

ohtlikest kemikaalidest

•	 Mitte	lubada	geneetiliselt	muundatud	

puidu kasvatamist

•	 Seista	töötajate	ja	põlisrahvaste	õiguste	

eest

•	 Elavdada	kohalikku	tööhõivet

•	 Täita	põhilisi	ILO	konventsioone

•	 Võimaldada	konsultatsioone	kohalike	

elanike ja sidusrühmade vahel

•	 Hoida	au	sees	traditsioonilisi	

maaomandiõigusi ja kohalikke kombeid.

Mida tähEndab PEFC logo?

Miks on MEts olulinE ja Mida saatE tEiE tEha?

kuidas PEFC 
töötab?

kuidas logo kohta lisatEavEt hankida?

FaktE MEtsa kohta:

Igal aastal kaob hinnanguliselt 

13 miljonit hektarit metsa, mis 

võrdub ühe jalgpalliväljaku 

suuruse ala kadumisega iga 

2 sekundi järel. Metsade 

sertifitseerimine kindlustab, et 

säästlikult majandatud metsad 

on ka majanduslikult elujõulised, 

ökoloogiliselt terved ja nendest 

saadav tulu õiglaselt jaotatud.

“Meie eesmärgiks on säilitada metsi 

ja nendes peituvat hindamatut 

elurikkust, samuti oleme pühendunud 

alal hoidma metsaomanikest 

kogukondi ja peresid, ning neid, kes 

töötavad ja elavad metsades ning 

nende läheduses”, PEFC esimees 

William Street.

Maailma suurima metsade 

sertifitseerimissüsteemina katab PEFC 

ligikaudu kaks kolmandikku maailma 

sertifitseeritud metsade kogupinnast, 

mis teeb umbes 6% kogu maailma 

metsadest. Seega on enamus maailma 

metsadest siiani sertifitseerimata ja 

on oluline otsida toodetelt PEFC logo, 

teadmaks, et ostate jätkusuutlikke 

tooteid ja toetate ettevõtteid, mis 

on omakorda säästlikku arengusse 

investeerinud

PEFC logo märkab kataloogides, 

ajakirjades ja ettevõtete infomaterjalides, 

tootepakenditel toidupoes, 

ehituspoodides või koopiapaberi 

pakendil ning kontoritarvete poes, 

lisaks veel miljonis kohas, kuna üha 

enam ettevõtteid mõistavad PEFC logo 

kasulikkust.

Leidmaks rohkem informatsiooni 

säästliku metsamajandamise, metsade 

sertifitseerimise, PEFC, ja juba 

sertifitseeritud metsade, ettevõtete ja 

toodete kohta, külastage www.pefc.org 

kodulehekülge
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