
PEFC ProjEktiPõhinE 
tarnEahEla sErtiFikaat

sissEjuhatus



Metsades leiduvad maailma ühed 
väärtuslikemad ja bioloogiliselt 
mitmekesisemad ökosüsteemid. Ilma 
metsadeta kaoksid paljud inimestele 
vajalikud teenused. Liigid, mis metsadest 
sõltuvad satuksid ohtu või kaoksid. 
Hinnanguliselt sõltub maailmas iga viienda 
inimese elatusallikas metsast ja selle 
pakutud teenustest
 
Tänapäeval tähendab säästlikkuse idee 
iseenesestmõistetavust ja kasvanud 
keskkonnateadlikkust - vastutustundlikud 
ettevõtted soovivad näidata oma tegevuse 
säästlikkust. Ettevõtted on juba ammu 
mõistnud, et PEFC serifikaadiaga puidu 
kasutamine ei panusta mitte üksi maailma 
metsade kaitsmisesse, vaid parandab ka 
ettevõtte säästlikkusnäitajaid ja tõstab 
puidu üldist mainet loodussõbraliku 
materjalina.

 

 
 
 
 
 
 
Seega on ülioluline näitlikustada, et puit 
on varutud vastutustundlikult, kasutades 
selleks PEFC projektipõhist tarneahela 
sertifikaati. Sellega kinnitatakse, et 
iga sammu tarneahelas on sõltumatud 
audiitorid hoolikalt jälginud ning et 
tegemist on võtmemehhanismiga 
serifitseeritud materjali jälgimiseks metsast 
ehistusplantsini.

See pidev ühenduslüli on lihtsasti 
hoomatav tõestus sellest, et puit on 
saadud seaduslikul teel ning pärit 
säästvalt majandatud sertifitseeritud 
metsadest. PEFC on maailma suurim 
metsasertifitseerimissüsteem, mille 
kaudu on sertifitseeritud rohkem kui 230 
miljont hektarit metsa umbes 30-s riigis, 
tagades nii pideva sertifitseeritud puiduga 
varustatuse.
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hEakskiidu märgis tugEv rohElinE mainE tEiE 
EttEvõttElE

PEFC projektipõhine tarneahela sertifikaat 
on tarneahela sertifitseerimise erivorm, mis 
võimaldab teie ettevõttel oma projektides 
PEFC sertifikaatidest kasu saada.

Tarneahela sertifitseerimine sobib väga 
hästi erinevatele pidevas tootmises 
olevatele toodetele, näiteks nagu paber, 
pakkematerjalid, pehmepaberitooted, mööbel 
või isegi puidust mänguasjad. Kuid samas 
ei pruugi see alati olla kõige tõhusam valik 
lühemaajaliste projektide tarbeks, kus tegu 
on erinevate sertifitseerimata alltöövõtjatega, 
nagu näiteks ehituses ja laevaehituses, või 
ühe toote eritellimuse korral.

See võib valmista raskusi peatöövõtjatele ja 
suurtele ehitusettevõtetele, kes soovivad oma 
projektidele PEFC sertifikaati

Nüüd on see murekoht võimalik lahendada 
taotledes PEFC projektipõhist tarneahela 
sertifikaati ja seeläbi ka bona fide tunnustuse 
saamist teie poolt kasutatavale puidule. 

Mõned näited PEFC 
projektipõhisest tarneahelast:

•	 Uued	kaubandus-	ja	kontorihooned

•	 Eramud	ja	sotsiaalelamud

•	 Renoveerimiskavad

•	 Lennu-	ja	raudteejaamad

•	 Koolid,	mänguväljakud,	rulapargid,	
spordihallid

•	 Paadid	ja	sadamad

•	 Ürituste	ja	messide	infrastruktuurid	
(lavad, istekohad, kioskid)

•	 Muud	rajatised	nagu	sillad	ja	
tunnelid

•	 Ja	mitmed	teised

PEFC projektipõhine tarneahela 
sertifikaat tunnustab, et kõik projektis 
osalejad pole sertifitseeritud, kuid 
projektis kasutatav metsamaterjal 
on tarneahela setrifikaadiga kaetud. 
Tavapäraselt lõhuks ahela see, kui 
sertifitseerimata osapooled käitlevad 
sertifitseeritud materjali, kuid siin muutub 
oluliseks PEFC projektipõhine tarneahel.

PEFC projektipõhine taneahela 
sertifikaat võimaldab teil saada kõrgeima 
võimaliku sertifikaadi, mis annab 
projektile keskkonnaalast lisaväärtust 
ning tugeva rohelise maine.
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Peatöövõtjana on teil selge arusaam 
sellest, mida on vaja teha projekti 
õnnestumiseks. Ka PEFC tarneahela 
sertifikaat on samatäpselt määratletud. 
Seda saab rakendada praktiliselt ükskõik 
millisele ehituskontseptsioonile või 
muudele ühekordsetele puitu kasutavatele 
projektidele. 

PEFC projektipõhises tarneahelas 
arvatakse kindel projekt tooteks, millele 
rakendatakse tarneahela menetlus. 

Praktikas tähendab see seda, et kui teile 
kui peatöövõtjale omistatakse tarneahela 
sertifikaat projekti sertfitseerimiseks ja te 
kasutate seda konkreetse projekti puhul, 
siis alltöövõtjad, kes samuti projektis kaasa 
löövad, on kaetud kui projekti liikmed 
ning neil endil ei pea olema tarneahela 
sertifikaati

Peatöövõtjana on teil tarvis täita vajalikud 
nõudmised ja seada sisse säästlik 
juhtimissüsteem.	Juhtimissüsteem	
võimaldab kontollida dokumentatsiooni, 
töötajate väljaõpet, siseauditeid ja kaebuste 
lahendamist. See süsteem katab ka 
projekti liikmete tegevused, et kontrollida 
ja registreerida sissetulnud ja ehitusel 
kasutatav puit.

Nagu tavapärase tarneahela puhul, 
peavad kõigi metsapõhiste toodete 
ehitusele vastuvõtmise toimingud olema 
üksikasjalikult dokumenteeritud, ning kõik 
projekti kaasatud töötajad peavad olema 
kompetentsed ja saama piisavat väljaõpet.

 
 
 
 
 

 
Mistahes projekti on kaasatud mitmed 
tarnijad, kes kõik pakuvad erineva 
sertifitseerimisosakaaluga materjali. Et 
kõigile asjaosalistele protsess lihtsaks ja 
selgesti mõistetavaks teha, kasutab PEFC 
projektipõhise tarneahela sertifikaat lihtsat 
protsendipõhist meetodit, et arvesse võtta 
projektis kasutatav PEFC sertifikaadiga 
materjal.

See peegeldab kogu projektis kasutatud 
metsapõhise sertifitseeritud materjali 
tegelikku protsenti.
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ProjEktidElE PakkumistE 
EsitaminE

Lepingud	ja	pakkumused	võivad	
juba lähtetingimustes nõuda, 
et projekt oleks sertifitseeritud. 
PEFC projektipõhine tarneahel 
võimaldab peatöövõtjal erisuste, 
kohustsuste ja lepinguliste suhete 
põhjal välja arvutada ennustatava 
sertifitseeritud materjali protsendi.

Ennustatava protsendi valiidsuse 
peab peatöövõtja kinnitama osana 
sertifitseerimisasutuse auditist ja 
siseauditist peale seda, kui projekt 
on lõpule viidud.

täiuslik ProjEkt
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Ettevõtete huvi projektipõhise tarneahela 
sertifitseerimise vastu on kasvamas, kuna 
kasvanud on ka ootused ettevõtetele 
oma toodete päritolu vastutustundlikult 
valida. PEFC projektipõhine tarneahela 
sertifitseerimine pakub mitmeid olulisi 
eeliseid:

•	 Ligipääs turgudele – PEFC 
sertifikaadiga projektid 
annavad ettevõtetele üha 
keskkonnateadlikumas maailmas 
konkurentsieelise.

ProjEktiPõhisE sErtiFitsEErimisE 
EElisEd

PEFC tarneahela sertifikaadi 
taotlemine

Kas olete sertifitseerimiseks valmis? 
PEFC sertifikaate annavad välja 
sõltumatud sertifitseerimisasutused, 
mis on PEFC poolt tunnustatud. PEFC 
ise sertifikaate välja ei anna

Sertifitseerimisasutus viib kohapeal 
läbi teie ettevõtte auditi, mille vältel 
sertifitseerimisasutus kontollib, kas 
olete PEFC nõudmisi korrektselt 
rakendanud.

Kui teie ettevõte vastab nõuetele, 
annab sertifitseerimisasutus välja 
sertifikaadi. Peale PEFC sertifikaadi 
saamist võite taotleda oma kohalikust 
PEFC esindusest või PEFC 
peakorterist luba kasutada PEFC logo 
ja märgistust.

Pidage meeles oma 
sertifitseerimisprotsess hoolega 
ette planeerida ja aegsasti läbi viia 
siseaudit – kui kõik on enne auditit üle 
kontrollitud, on ka hinnangu andmine 
kiire ja sujuv..

* Vajalik vaid esimese projekti puhul. 
Järgnevad	projektid	nõuavad	vähem	etappe.

 
 
 
 
 
 

> ProjEkti sElgitus  

> EjuhtimissüstEEmi koostaminE

> ProjEktiliikmEtE ja tarnijatE 

   nimEkirja koostaminE

> tarnijatE ja ProjEktiliikmEtE

   nõudmistEst tEavitaminE

> kirjE EsimEsEst PuiduPõhisE matErjali

   ülEandmisEst ja matErjali

   sErtiFitsEEritusE kontroll

> sisEaudit

> sErtiFitsEErija EsialgnE hinnang

> Finantsanalüüsi läbiviiminE vastavalt nõuEtElE 

> sErtiFitsEEritava matErjali hulgakalkulatsioon

> logo kasutamisE PlanEEriminE 

> PEFC ProjEktiPõhisE sErtiFikaadi turustuskava

> ProjEkti lõPulEviiminE

> lõPPhindaminE

> lõPPdokumEntatsioon

järgmisEd sammud
vooskEEm*

•	 Usaldusväärsuse loomine 
– sertifikaat lubab teil ja 
teie projektipartneritel anda 
tõsiseltvõetava jätkusuutlikkuse 
ja eetilise päritoluga puidu ja 
metsapõhise materjali kasutamise 
lubadusi.

•	 Rakendamise lihtsus – võimaldab 
peatöövõtjatel kasutada PEFC 
sertifikaati isegi siis, kui kõikidel 
projekti liikmetel ei ole PEFC 
tarneahela sertifikaati.  

•	 Kooskõla seadustega – PEFC 
finantsanalüüsi süsteem välistab 
istandusteks muudetud looduslikest 
metsadest, ebaseaduslikest ja 
muudest vastuolulistest allikatest 
pärineva puidu kasutamise.

•	 Kättesaadavus ja valikuvabadus 
-  kaks komandikku maailma 
sertifitseeritud metsadest omab 
PEFC sertifikaati, mis teeb kokku 
rohkem kui 230 miljonit hektarit ja 
pakub seega sertifitseeritud metsa ja 
puidu suurimat tarneallikat.

•	 Säästlikkuse eestvedaja 
ärimaailmas -  ettevõtted saavad 
konkurentide ees eelise. 
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millE PoolEst on PEFC ainlaadnE?

Kuna PEFC pakub ka alternatiivseid metsa 
ja tarneahela sertifitseerimissüsteeme, 
valivad paljud just PEFC
 
Maailma	suurima	metsa	
sertifitseerimissüsteemina on PEFC 
endiselt väike- ja erametsaomanike 
eelistatuim valik kattes sadu tuhandeid 
hektareid PEFC säästlikkusnõuetele 
vastavaid erametsi.

Praeguseks on PEFC tarneahela 
sertifikaat omistatud rokem kui 10 000-le 
ettevõttele, mis pakuvad üle maailma 
kümneid tuhandeid PEFC sertifikaadiga 
tooteid.

PEFC on ainus ülEmaailmnE 
sErtiFitsEErimissüstEEm mis:

Vastab eranditult kõige kõrgematele 
standarditele

•	 Nõuab	vastavust	kõigile	
põhilistele	ILO	metsamajandamise	
konventsioonidele alates aastast 
2001, olles sotsiaalküsimustes 
teerajaja

•	 Sobitub	pere-	ja	kogukondade	
omanduses olevate metsade 
vajadustega ja seega panustab 
pikaajalisse maa-arengusse ja 
inimeste elatusallika säilimisse.

•	 Pakub	läbimõeldud	menetlusi	
grupisertifitseerimiseks, millega 
pakub paremat ligipääsu 
sertifikaatidele ja kohalikult hallatud 

metsadest pärit toodete turule.

•	 Seab	metsasertifitseerimisele	
kõrgeimad standardid, mis on 
vastavuses enamike maailma riikide 
nõudmistega, sealhulgas:

– Hoides alal või parendades bioloogilist 
mitmekesisust 

– Kaitstes ökoloogiliselt olulisi 
metsaalasid  

– Välistades puidu kasutamise, mis 
pärineb istandusteks muudetud 
looduslikest metsadest

– Välistades ohtlike kemikaalide ja 
GMO-de	kasutamise,	ja	minimeerides	
pestitsiidide kasutuse

– Kaitstes töötajate õigusi ja heaolu 
ning edendades kohalikku tööhõivet; 
tunnustades vaba, eelnevat ja 
informeeritud	nõusolekut,	ÜRO	
põlisrahvaste õiguste konventsiooni, 
ning	ILO	169-ndat	konventsiooni	
põlis- ja hõimurahvaste kohta

– Hoides au sees omandi ja maaomandi 
õigusi, samuti traditsioonilisi 
ja tavaõigusi, ning nähes ette 
kohalike elanike ja sidusrühmade 
konsultatsioonid

– Pidades kinni kohaldatavatest 
seadustest

•	 Seisab	töötajate	põhiõiguste	eest

•	 Kaasab	juba	aastast	2012	tarneahela	
sertifitseerimisse sotsiaalseid, tervise ja 
ohutuse lisanõudeid.
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 Võrdselt kõrge sidusrühmade 
kaasatuse tase kõikide standardite 
lõikes

•	 PEFC	eraldab	rangelt	standardiloome,	
sertifitseerimise ja akrediteerimise, 
et kindlustada täielik sõltumatus ja 
erapooletus

•	 Nõuab,	et	kõik	riiklikud	standardid	
oleksid välja töötatud sõltumatult 
ning et nendes saaksid osaleda kõik 
huvitatud osapooled

•	 Tunnustab	ÜRO	keskkonna	ja	
arengukonverentsi Agenda 21-s 
määratletud	9	põhigruppi	(Säästva	
Arengu Komisjoni põhigrupid) kui 
sidusrühmi, kes on kaasatud või seotud 
metsamajandamisega

•	 Nõuab,	et	kõik	standardid	läbiksid	
riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel 
avaliku konsultatsiooni ja kolmanda 
osapoole hinnangu

•	 Nõuab	ja	rakendab	riiklike	
sertifitseerimissüsteemide regulaarset 
kohandamist

 Rajaneb riikidevahelistel lepingutel 
ja ülemaailmselt tunnustatud 
toimingutel

•	 PEFC	arusaam	säästlikust	
metsamajandusest põhineb ulatuslikul 
sotsiaalsel konsensusel, nii nagu 
see väljendub rahvusvahelistes ja 
riikidevahelistes toimingutes

•	 Toetab	riiklike	lepingute	rakendamist	
vabatahtlike ja turupõhiste 
mehhanismide teel

•	 Järgib	ülemaailmselt	aktsepteeritud	
ISO	sertifitseerimis-	ja	
akrediteerimissuuniseid
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Esikaane	foto:	©	Melinda	Nagy/Dreamstime 
Tagakaane	foto:	©	Jamie	Myers/Dreamstime 
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