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Metsasertifitseerimine on…

• …protsess, mille käigus sõltumatu osapool ehk
audiitor kinnitab, et metsi majandatakse kooskõlas
kehtiva riikliku metsamajandamise standardiga.

• PEFC sertifitseerimise eesmärgiks on suunata
metsade majandamist nii, et arvestataks
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ning majanduslike
hüvedega.



Mis on PEFC

• PEFC (The Programme for the Endorsement of 
Forest Certification) asutati 1999. aastal, et luua 
võimalus väike- ja keskmise suurusega 
metsaomanike metsade sertifitseerimiseks läbi 
ülemaailmse katusorganisatsiooni, mis vaataks üle 
ning rakendaks riiklikke standardeid.



PEFC Eesti Rahvuslik
Metsamajandamise standard
• Koosneb eesmärkidest, definitsioonide ja mõistete 

seletusest ning kriteeriumitest.

• Standardis on 19 peatükki, mis  mis omakorda
jagunevad alapunktideks. 

• Lisaks rakendadakse standardi protseduuridenõudeid, 
metsaomanike andmete kogumiseks ja haldamiseks.



Metsamajandamise 
sertifitseerimise viisid
Individuaalne sertifitseerimine
• Individuaalse sertifitseerimise puhul esitab metsaomanik

avalduse otse sertifitseerimisorganisatsioonile
(audiitorettevõttele). 

Rühmasertifitseerimine
• Organisatsioon esindab metsaomanikke 

sertifitseerimisprotsessis
• Metsaomanik esitab avalduse rühmasertifikaadi hoidjale või

taotlejale.
• Rühmasertifikaadi hoidja suhtleb sertifitseerijaga, sõlmib 

metsaomanikega kokkulepped, viib läbi sisekontrolle, koostab 
metsaomanikele juhendeid, dokumentide vorme, korraldab 
koolitusi, edastab infot jmt tegevus



Kuidas toimub metsaomaniku
sertifitseerimine?
• Metsaomanikul tuleb otsustada, kas ta soovib oma

metsi individuaalselt sertifitseerida või läbi
olemasoleva rühma.

• Olenevalt valikust tuleb esitada avaldus kas 
sertifitseerimisettevõttele või rühma haldajale.



Kuidas toimub metsaomaniku
sertifitseerimine?
• Individuaalse sertifitseerimise puhul annab

metsaomanikule hinnangu vastavuse kohta
standardile sertifitseerimisettevõte.

• Rühmasertifitseerimise puhul teeb seda
rühmasertifikaadi haldaja esindaja. Erinevatel
rühmadel on erinevad sisemised protseduurid.



Kuidas toimub metsaomaniku
sertifitseerimine?
• Olenemata sertifitseerimise viisist rakendatakse 

metsaomanike kontrolliks (auditeerimiseks) rahvusliku 
metsamajandamise standardi kriteeriumeid. 

• Iga metsaomaniku puhul vaadeldakse metsaomaniku
metsamajanduslikke tegevusi standardi punktidest
lähtuvalt ning antakse hinnang nende vastavusele
standardiga. 



EEML PEFC rühmasertifikaat

• EEML PEFC metsamajandamise rühm loodi 2009. 
aastal. 

• Metsamajandamise sertifikaat väljastati 2010. 
aastal 19. veebruaril. 

• EEML grupp alustas 44 metsaomanikuga 
45 tuhande hektari metsamaaga. 

• Praeguseks on EEML rühma liikmeid 99 ning 
sertifitseeritud metsamaa pindala on 

207000 hektarit.



EEML PEFC rühmasertifikaadiga
liitumine
• Võimalus liituda otse EEML PEFC 

rühmasertifikaadiga või läbi metsaühistu, kellel on 
Erametsaliiduga leping metsaomanike
sertifitseerimiseks. 

• Liituda saavad kõik erametsaomanikud olenemata
metsamaa suurusest ja asukohast.



EEML PEFC rühmasertifikaadiga
liitumine
• Otse EEMLi rühmaga liitumiseks tuleb esitada EEML 

kontrollrühmale avaldus koos metsamaa andmete
tabeliga.

• Läbi metsaühistu liitumiseks tuleb avaldus esitada
metsaühistu kaudu. 

• Liitumine on kiire ja lihtne ning vastuse saate 7 
tööpäeva jooksul.

• Peale liitumist tuleb vastavalt, kas EEMLi või
metsaühistuga sõlmida kokkulepe, kus on 
kirjeldatud poolte õigused ja kohustused. 



Peale liitumist…

• …on metsaomanikul õigus kasutada EEML PEFC 
rühmasertifikaadi numbrit ning müüa PEFC 
sertifitseeritud puitu

• Rühma liikmena lisatakse metsaomanik
rahvusavahelisse PEFC sertifitseeritud metsaomanike 
andmebaasi

• Tekib metsaomanikul õigus PEFC logo taotlemiseks ja 
kasutamiseks



Metsaomaniku kohustused

• PEFC Eesti Rahvusliku Metsamajandamise Standardi 
kriteeriumite täitmine ja järgimine

• Eesti Erametsaliidu sisemiste protseduuridega nõustumine

• Andmete esitamine rühma haldajale ja/või sertifitseerijale (metsamaa 
pindala, tehtud metsamajanduslike tööde nimekiri eelneva kalendriaasta kohta jmt)

• Sisekontrollide ning audititega nõustumine (dokumentide esitamine 
eelnimetatud protseduuride ajal, sisekontrollidel ja audititel osalemine)

• Liikmemaksu tasumine

• Kohustus olla EEML PEFC rühma liige vähemalt viis 
aastat



Palju maksab?

• Otse EEML rühmaga liitumise hinnkiri

• 1) Kuni 50 ha omandi puhul 20 eurot aastas 

• 2) 50,1-100 ha omandi puhul 30 eurot aastas

• 3) Üle 100 ha omandi puhul arvutatakse aastamaks valemiga 

• Näited: 
• 150 ha 86,6 €
• 250 ha 110,8 €
• 500 ha 170,6 €
• 1000 ha 287,2 €
• 2500 ha 613 €
• 5000 ha 1076 €
• 10 000 ha 1702 €

• Liikmemaksu maksmise kohustus tekib liitumise aastal



Palju maksab liitumine läbi ühistu

• Oleneb ühistu hinnakirjast…

• Läbi Tallinna Metsaomanike Seltsi PEFC 
sertifikaadiga liitumist tutvustab Aivar Pedaspuu. 



Sertifikaadiga kaasnev kasu

• Võimalus näidata ühiskonnale, et metsi 
majandatakse keskkonnasõbralikult ja säästlikult 
arvestades sotsiaalseid ning majanduslikke aspekte. 

• Metsamajandamise sertifikaat annab
metsaomanikule eelise keerulises 
majandusolukorras, kus puidu pakkumine ületab 
nõudluse.
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