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Mis on EMSN

Eesti Metsasertifi tseerimise Nõukogu (EMSN) asutati mittetulundusühinguna 

29. oktoobril 2001. aastal Eesti erametsaomanike initsiatiivil ja teiste sidusrühmade osavõtul. 

Eesmärk: Eesti metsasertifi tseerimisskeemi üldine eesmärk on aidata kaasa säästva metsanduse 

põhimõtete rakendamisele Eestis. Skeemi elluviimine peab tagama PEFC nõuete järgimise metsade majan-

damisel ja tõendama puiduhankijale, et puit pärineb säästvalt majandatud metsast, ning kinnitama, et PEFC 

märgistusega puidu ja puidutoodete päritolu on võimalik tõendada tarneahela igas etapis.

Sertifi tseerimise olemus

Mis on metsasertifi tseerimine?

See on menetlus, mille raames sõltumatu pädev ja akrediteeritud ekspert kinnitab kirjalikult, et metsa-

majanduslik tegevus on vastavuses ja ühiselt heaks kiidetud säästva metsanduse põhimõtetele ja 

standarditele. Sertifi kaat ise ongi kinnitus metsade säästliku majandamise kohta.

Milleks on metsasertifi tseerimine vajalik?

Sertifi tseerimise üldisemaks eesmärgiks on keskkonnasäästlik, sotsiaalselt õiglane ja majanduslikult 

efektiivne metsamajandamine ning puidu käitlemine.

Eesti seisukohalt võib sertifi tseerimist põhjendada vajadusega:

1. Edendada säästvat metsandust ja sellega seotud tööstuslikku tootmist;

2. Tagada rahvusvahelisel tasandil hea maine Eesti metsasektorile tervikuna;

3. Edendada metsatoodete turustamist ja tagada turg Eesti metsadest varutud 

metsamaterjalile ja sellest valmistatud toodangule;

4. Täita tarbijate ootusi.

Kes saab sertifi tseerimist taotleda?

Kõik metsaomanikud, kes majandavad oma metsi säästvalt ehk siis:

1. metsa majandamise sertifi tseerimine kasutades piirkondlikku või rühmasertifi tseerimist;

2. metsa majandamise sertifi tseerimine metsaomaniku tegevuse individuaalse sertifi tseerimise kaudu;

3. metsa majandamise sertifi tseerimine metsa majandaja tegevuse individuaalse sertifi tseerimise kaudu;

Sertifi kaadi väljastamine organisatsioonile tähendab, et kõikide organisatsiooni kaudu sertifi tseerimis-

protsessis osalenud metsaomanike, metsa majandajate või metsa- ja puidutöötlemisega tegelevate 

ettevõtete vastav majandustegevus on sertifi tseeritud ühiselt.



Erinevad sertifi tseerimise viisid

Piirkondlik sertifi tseerimine

Piirkondlik sertifi tseerimine tähendab sertifi tseerimisprotsessis osalevas piirkonnas metsamaad omavate 

metsaomanike metsamajandusliku tegevuse sertifi tseerimist.

Piirkondlikku sertifi tseerimist teostatakse metsaomanike poolt moodustatud organisatsiooni kaudu. 

Organisatsioon taotleb sertifi kaati ning esindab metsaomanikke sertifi tseerimisprotsessis.

Rühmasertifi tseerimine 

Rühmasertifi tseerimine on väikese ja keskmise suurusega metsamaa omanike metsa majandamise sertifi t-

seerimine rühma/grupi kaudu ühe sertifi kaadiga. Rühmasertifi tseerimise korral osalevad metsaomanikud 

sertifi tseerimises organisatsiooni kaudu, sõltumata omanike metsaomandite asukohast. Organisatsioon 

taotleb sertifi kaati ning esindab metsaomanikke sertifi tseerimisprotsessis.

Individuaalne sertifi tseerimine

Individuaalse sertifi tseerimise korral esitab metsaomanik avalduse otse sertifi tseerijale ning leping 

sõlmitakse metsaomaniku ja sertifi tseerija vahel. 

Metsa majandaja tegevuse sertifi tseerimine

Metsa majandaja peab metsa majandamise sertifi kaati taotlema ka juhul, kui ta vastavat sertifi kaati 

metsaomanikuna juba omab. Samas annab metsa majandaja sertifi kaat metsaomanikule automaatselt ka 

metsaomaniku sertifi kaadi. Metsa majandaja tegevuse sertifi tseerimiseks kasutatakse individuaalse metsa 

majandamise sertifi tseerimise reegleid.

a) Sertifi kaat Metsa Omanikule - annab õiguse käsitleda varutud puitu sertifi tseeritud puiduna

b) Sertifi kaat Metsa Majandajale - kui kvaliteedimärk metsamajandamise teenuse osutajatele, ei anna 

iseseisvalt võimalust käsitleda varutud puitu sertifi tseerituna (sertifi kaat peab olema ka metsa omanikul)
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Kes on sertifi tseerija?

Sertifi tseerijaks on sõltumatu kolmas osapool, kes on akrediteeritud vastavalt Euroopas tunnustatud 

standarditele.

Mis kaasneb sertifi tseerimisega?

Tuleb arvestada, et paratamatult kaasnevad sertifi tseerimisega ka teatud lisakulutused - nii otsesed 

rahalised väljaminekud, aga ka suurem tähelepanelikkus oma metsa kasutamisele ja majandamise 

meetoditele.

Kuidas toimida, et saada omale sertifi kaat

Sertifi tseerimine koosneb järgnevatest toimingutest: 

1. Avalduse esitamine ja lepingu sõlmimine

2. Auditi ettevalmistamine

3. Vabatahtlik eelaudit

4. Sertifi tseerimisaudit

5. Otsuse tegemine sertifi tseerimise kohta

6. Auditi tulemuste järelkontroll ja kordusaudit

1. Avalduse esitamine ja lepingu sõlmimine

Sertifi tseerimine algab sertifi tseerimisavalduse esitamisega. Avalduse allkirjastab metsaomanik/ metsa 

majandaja/ ettevõte või tema poolt volitatud isik ning see esitatakse sertifi tseerijale. Piirkondliku või rühma-

sertifi tseerimise korral allkirjastab avalduse organisatsiooni esindaja. Sertifi tseerimise leping sõlmitakse 

sertifi kaadi taotleja ja sertifi tseerija vahel pärast avalduse esitamist ja enne sellele järgnevate 

sertifi tseerimistoimingute läbiviimist. 



2. Auditi ettevalmistamine

Sertifi tseerija vaatab esitatud avalduse läbi ja tagab enne auditeerimisega alustamist, et:

- sertifi tseerimisnõuded oleksid selgelt määratletud, dokumenteeritud ning sertifi kaadi taotleja poolt 

mõistetavad;

- kõik eriarvamused sertifi tseerija ja taotleja vahel on lahendatud;

- sertifi tseerija on võimeline soovitud ulatuses sertifi tseerimise läbi viima.

3. Vabatahtlik eelaudit

Kui sertifi kaadi taotleja soovib, viiakse läbi eelauditeerimine. Eelauditi eesmärk on välja selgitada, kas 

sertifi kaadi taotleja poolt esitatud dokumendid vastavad esitatud nõuetele ning kas ei esine ilmselgelt serti-

fi kaadi saamist välistavaid asjaolusid. Eelauditeerimise soov tuleb ära näidata sertifi tseerimise avaldusel.

4. Sertifi tseerimisaudit

Auditi eesmärk on veenduda sertifi kaadi taotleja poolt esitatud teabe ning auditeerimise käigus saadud 

tõendite alusel, et taotleja tegevus vastab sertifi tseerimisnõuetele.

Auditeerimine koosneb järgmistest etappidest:

1) teabe ja tõendite kogumine;

2) kogutud teabe ja tõendite hindamine;

3) auditeerimistulemuste koosolek;

4) lõpparuanne.

5. Otsuse tegemine sertifi tseerimise kohta

Auditeerimise käigus saadud teabe põhjal tehakse otsus, kas vastavas piirkonnas või vastava organisat-

siooni liikmete või metsaomaniku poolt kasutatavad metsa majandamise võtted või ettevõtte poolt kasu-

tatav puidu päritolu tuvastamise skeem on kooskõlas sertifi tseerimise nõuetega. Positiivse otsuse alusel 

saab piirkondliku või rühmasertifi kaadi taotleja sertifi kaadi, mis kinnitab metsa majandamise või ettevõtete 

tegevuse vastavust sertifi tseerimise nõuetele antud piirkonnas. Individuaalse sertifi tseerimise korral 

väljastatakse sertifi kaat otse metsaomanikule või majandajale või ettevõttele.

6. Auditi tulemuste järelkontroll ja kordusaudit

Veendumaks, et sertifi tseeritud metsade majandamine vastab sertifi tseerimise nõuetele peab sertifi tseerija 

regulaarselt auditi tulemusi kontrollima ja suhteliselt lühikeste ajavahemike järel (reeglina üheaastase 

vahega) teostama kordusauditeerimisi, et veenduda metsa majandamise süsteemi alalises vastavuses 

sertifi tseerimisnõuetele. Kordusauditeerimise vahemik ei või ületada 5 aastat.
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