
Takuu vastuullisesta metsänhoidosta
Stora Enson FSC®-ryhmäsertifiointi



Liity nyt Stora Enson 
FSC*-ryhmään.
Metsänomistaja-asiakkaanamme sinulla on mah-
dollisuus liittyä Stora Enso Metsän FSC-ryhmään, 
joka mahdollistaa sinulle kustannustehokkaan ja 
vaivattoman tavan sertifioida metsäsi. FSC-sertifioi-
dulle puulle on kysyntää markkinatilanteen muutok-
sista huolimatta.

Tähtitilillä metsätulo 
jatkaa varmaa kasvua.

FSC on aina 
arvovalinta.

Sertifioimalla metsäsi FSC:n 
mukaisesti varmistat, että 
metsänhoitotoimenpiteissä 
otetaan huomioon metsä-
luonnon monimuotoisuus, 
sekä kulttuuri- ja virkistys- 
arvot. 

Käymme yhdessä läpi 
FSC:n perusvaatimuk-
set ja tavoitteesi metsä-
sertifiointiin liittyen. 

*tuotemerkin käyttöoikeus nr C003140



FSC-ryhmäsertifiointi
Sertifioinnin päätavoitteena on 
parantaa metsien hoitoa ja var-
mistaa sertifioitujen metsätuottei- 
den pääsy markkinoille.

Ryhmän vetäjänä Stora Enso 
vastaa ryhmän jäsenten toiminnas-
ta ja tukee ryhmän jäseniä FSC:n 
vaatimusten toteutumisessa.

Metsänomistaja puolestaan nou-
dattaa FSC-standardia ja ryhmän 
sääntöjä. Ryhmän toimintaa valvoo 
riippumaton akkreditoitu serti- 
fiointiorganisaatio, joka arvioi hoide-
taanko metsää FSC:n sosiaa-
listen, ekologisten ja taloudellisten 
tavoitteiden mukaan.

FSC-sertifioinnissa 
metsänhoito näh-
dään kokonaisuutena 
huomioimalla metsien 
sosiaalinen, 
taloudellinen ja 
ekologinen käyttö. 

1. Vaatimukset ryhmän 
jäsenille

• Metsämaan pinta-ala 
vähintään 50 ha.
• Metsäsuunnitelma  
Stora Enso Metsän 
eMetsäpalvelussa.
 ◦ Metsäsuunnitelma 
päivitetään FSC:n 
vaatimusten mukaiseksi.
• Tilan sijainti on keskei- 
nen Stora Enson tehtai- 
den kannalta.

3. Edut ryhmän  
jäsenille

• Parempi puun hinta.
• Parempi puun menekki.
• Helppo! Stora Enso 
hoitaa ryhmän hallinnoin- 
nin metsänomistajan  
puolesta.
• Vapaaehtoinen,
irtisanoitumisaika 1 v.

2. Kustannukset  
ryhmän jäsenille

• Liittymismaksu 100 €.
• Vuosimaksu pinta-alan 
mukaan:
 ◦ 50-100 ha 50 €/v.
 ◦ 101-200 ha 100 €/v.
 ◦ 201-500 ha 200 €/v.
 ◦  > 501 ha 300 €/v.
• Auditointikustannus  
laskutetaan toteutunei-
den kustannusten 
mukaan (esim. 2016 
toteut. kust. 0,5 €/ha).



Stora Enso Metsä 
Metsäpalvelunumero 020 461 478
www.storaensometsa.fi 
www.facebook.com/storaensometsa

Helppoa!

Kysy omalta metsä-
asiantuntijaltasi lisää 
askelmerkeistä FSC-
ryhmään liittymiseksi.

“FSC-sertifiointi on erinomainen tapa varmistaa, että metsien-
käsittelyssä huomioidaan luonnon kannalta tärkeimmät asiat.”
Liisa Rohweder, WWF Suomi

“FSC tunnetaan maailmalla erittäin hyvin. Osa asiakkaistamme 
pyytää FSC-sertifioitua tuotetta ja eräissä tapauksissa se on 
kaupan tekemisen kynnyskysymys.”
Timo J. Räsänen, Stora Enso Packaging Solutions


