METSÄNOMISTAJAN SERTIFIOINTIRYHMÄ
Riippumaton Metsänomistajan Sertifiointiryhmä perustettiin 2019 palvelemaan metsänomistajia
metsien FSC® sertifiointiin ilman puunmyynti- tai metsänhoitosidonnaisuuksia. FSC-sertifikaatti BVFM/COC-155171 no FI006043/V1 on myönnetty ryhmälle 26.02.2020. Ryhmä mahdollistaa
julkisyhteisöjen metsäsertifioinnin ilman hankintalain vastaisia sitoumuksia.
Ryhmä perustettiin metsänomistajien tarpeesta saada metsänhoitotoiminnalle enempi yleistä
arvotusta ja tieto asiakkaille metsänhoidon vastuullisuudesta. Metsä on enemmän kuin sieltä
saatavat aineelliset hyödykkeet. Markkinatilanne ja kuluttajien luottamus ohjaa puumarkkinoita.
Pitkäjänteistä puuntuotantoa harjoittavilla metsänomistajilla on tarve turvata puutavaran ja
sivutuotteiden menekki muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Lisäksi FSC-sertifioidusta puutavarasta
maksetaan nykyisessä markkinatilanteessa muita lähteitä korkeampaa yksikköhintaa.
Ryhmä toimii valtakunnallisesti. Ryhmän jäseneksi voi hakea kuka tahansa metsänomistaja tai
hänen valtuuttama taho. Sopimuksen tehtyään jokainen hyväksytty jäsen voi vaikuttaa ryhmän
toimintaan jäsenkokouksen täysivaltaisena jäsenenä. Ryhmän päätäntävaltaa käyttää vuosittain
kokoontuva Jäsenkokous.
Ryhmään liittyvä jäsen saa perehdyttämisen, materiaalit ja sertifikaatin käyttöönsä heti, kun
ryhmähallinto on hyväksynyt liittymistoimenpiteet ja sopimuksen. Viive on noin parisen viikkoa
liittymisestä.
Metsänomistaja sitoutuu hoitamaan metsiään kriteeristön mukaisesti sekä varamaan pysyviä
suojelualueita 5 % ja erityishoitometsiä toisen 5 % metsäpinta-alasta. Suojelualueet rajataan yhden
vuoden kuluessa liittymisestä. Lisäksi jäsenen on varmistuttava siitä, että FSC:n korkean
suojeluarvon metsien (HCV) ominaisuudet eivät vaarannu tilalla. HCV alueiden tunnistamiseen on
varattu aikaa neljä vuotta liittymisestä.
Ryhmää hallinnoi CareliaForest Oy, joka vastaa ryhmän taloudesta, tuottaa sertifioinnin vaatiman
materiaalin, koulutukset, neuvonnan, sisäiset katselmukset, auditoinnit ja toimii sertifikaatin
haltijana. Kustannukset jaetaan vuositasolla jäsenten kesken palvelujen käytön suhteessa.
Kustannukset 2020 (vuosimaksu peritään myös liittymisvuonna).
Metsäpinta-ala
alle 100 ha
yli 100 ha
Julkisyhteisöt alle 1000 ha
Julkisyhteisöt yli 1000 ha

Liittymismaksu
250,00 €
500,00 €
3000,00 €
5000,00 €

vuosimaksu / ha
2,00 €
1,25 €
2,00 €
1,50 €

Mikäli olet kiinnostunut Metsäomistajan Sertifiointiryhmästä ja FSC-Sertifikaatista, niin
täytä ilmoittautumislomake ja lähetä se osoitteella: certification@careliaforest.fi tai
paperisena alaviitteen osoitteeseen.
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE
METSÄNOMISTAJA SERTIFIOINTIRYHMÄ CARELIAFOREST OY
FSC-SERTIFIOINTIRYHMÄ
BV-FM/COC-155171 NO FI006043/V1

Kiinteistön omistaja:
Y-tunnus:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
Laskutustiedot:
Valtuutettu edustaja:
Liitä hakemukseen valtakirja.

Kiinteistöluettelo
Kiinteistötunnus

Tilan nimi

Kokonaispinta-ala ha

FSC-pinta-ala ha

Paikka, aika ja allekirjoitus

_________________ ___ / ___ / ____
_____________________
_______________________________
Nimen selvennys

Liitä hakemukseen sähköinen metsäsuunnitelma ja karttaluonnos sertifiointialueista.
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