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ILMOITUS ALUEELLISEEN PEFC-RYHMÄSERTIFIOINTIIN OSALLISTUMISESTA  
 

Ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti osoitteessa https://www.kmyrekisteri.fi/#/ilmoittautuminen. 
 

Tällä lomakkeella yksityinen metsänomistaja voi ilmoittautua alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin. Tällä 

lomakkeella myös esimerkiksi yritykset ja kunnat voivat ilmoittaa metsänsä alueelliseen PEFC-

ryhmäsertifiointiin.  

 

Osallistuminen maksaa 60 € (+ ALV 24 %) / metsänomistaja. Osallistumismaksulla metsänomistaja voi 

ilmoittaa useita kiinteistöjä alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin usealle eri PEFC-

ryhmäsertifiointialueelle. Osallistuminen on voimassa standardikauden ajan arviolta vuoteen 2027 asti 

edellyttäen PEFC-vaatimusten noudattamista. 

 

Metsäsertifiointiin ilmoittautuva metsänomistaja 

*Etunimi  

*Sukunimi  

*Lähiosoite  

*Postinumero ja  

-toimipaikka 

 

Erillinen 

laskutusosoite 

 

*Puhelin  

*Sähköpostiosoite  

Y-tunnus  

*Pakollinen tieto 

 

 

 

PEFC alueellisessa ryhmäsertifioinnissa noudatetaan seuraavia standardeja (vuoden 2022 

standardiversiot ja niitä mahdollisesti seuraavat päivitysversiot): 

   -  PEFC FI 1001:2022 ”PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat” 

   -  PEFC FI 1002:20122”PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit” 

 

Lisäksi alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia 

alueellisia ohjesääntöjä. 

 

 

https://www.kmyrekisteri.fi/#/ilmoittautuminen
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Sertifioitavien kiinteistöjen tiedot 

 

Ilmoittajan omistuksessa ja/tai hallinnassa olevan sertifioitavan metsän pinta-ala yhteensä: 

- metsätalousmaan ala yhteensä:  ________________ ha 

 

Kiinteistötiedot erillisellä liitteellä  ☐ 

Ilmoitan kaikki omistuksessani olevat metsäkiinteistöt alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin ☐ 

 

Metsälöiden tunnistetiedot (sijaintikunta ja -kylä, kiinteistötunnus ja pinta-ala) ovat: 

 

*PEFC-

ryhmäsertifiointialue 
(ks. PEFC-

ryhmäsertifiointialueet 

liite 1) 

 

*Kiinteistötunnus (muotoa 

xxx-yyy-nnnn-zzzz, esim.  

092-416-11-123) (ks. liite 2) 

 

*Tilan nimi 

 

*Metsätalousmaa ha 
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Tällä ilmoituksella  

 

• ilmoittaudun mukaan alueen ryhmäsertifiointiin ja annan luvan tarkistaa kuulumiseni 

sertifiointiryhmään 

 

• valtuutan sertifiointia hakevan Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen tekemään sertifiointi-

toimintaan liittyviä sopimuksia sertifiointielimen kanssa ja edustamaan minua sertifioitavaa 

aluetta koskevissa asioissa alueellisen metsäsertifioinnin toimikunnan vahvistamien 

sääntöjen puitteissa 

 

• valtuutan hakijan kanssa sopimuksen tehneen sertifiointielimen ja sen auditoijat tekemään 

metsäsertifioinnin kriteerien toteutumiseen liittyviä tarkastuksia metsissäni 

 

• sitoudun noudattamaan ryhmäsertifioinnin toteutustapaa (PEFC FI 1001) ja sertifiointi-

kriteereitä (PEFC FI 1002) ja hyväksyn kulloinkin voimassa olevan alueellisen ohjesäännön  

menettelytavat metsäsertifioinnin vaatimusten ja toimikunnan ohjesäännön vastaisissa 

tilanteissa 

 

* Paikka ja 

päivämäärä 

 

* Allekirjoitus  
 

* Nimenselvennys 
 

Valtakirja/t liitteenä  ☐ 

 

 

 

 

Merkitty sertifiointiluetteloon (Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry täyttää) 

Päivämäärä  

Allekirjoitus  

 

 

 

 

 

 

Ryhmäsertifikaatin haltijaorganisaatio, jolle ilmoitus toimitetaan (postitse tai sähköpostitse) 

Nimi Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry 

Osoite Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki 

Sähköpostiosoite kmy@kestavametsa.fi 
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Liite 1 PEFC-ryhmäsertifiointialueet 

 

Alueellista PEFC-ryhmäsertifiointia toteutetaan kolmella PEFC-ryhmäsertifiointialueella. 

Maantieteellistä aluetta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Maakunta- ja kuntajaottelu PEFC-

ryhmäsertifiointialueisiin löytyy KMY:n kotisivuilta (www.kestävämetsä.fi).   

 

1. Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, 

Pirkanmaa, Päijät-Häme, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, 

Ahvenanmaa 

2. Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, 

Pohjois-Karjala 

3. Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi 

 

Liite 2 Kiinteistötunnus 

Vuodesta 2016 alkaen PEFC-sertifiointiin ilmoittautuminen on tehty kiinteistökohtaisesti. 

Metsänomistajan tulee eritellä ilmoituksessa kaikki kiinteistöt, jotka hän haluaa tuoda alueelliseen PEFC-

ryhmäsertifiointiin.  

 

Koska kiinteistöt yksilöidään kiinteistötunnuksella, kiinteistötunnusten oikeellisuuteen tulee kiinnittää 

huomiota. Kiinteistötunnus on muotoa xxx-yyy-nnnn-zzzz, esimerkiksi 092-416-0011-0123 (kunta-kylä-

tila-talo). Kiinteistötunnus löytyy kiinteistöä koskevista otteista, kuten esimerkiksi 

kiinteistöveropäätöksestä tai lainhuutotodistuksesta. Kiinteistötunnukset tulee antaa 

ilmoittautumislomakkeeseen täydellisinä. Kiinteistötunnuksen etsimiseen voi käyttää esimerkiksi 

maanmittauslaitoksen karttapalvelua (http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/tietoja-

kiinteistoista/kiinteistotunnuksen-selvittaminen).  

  

 

 

http://www.kestävämetsä.fi/
http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/tietoja-kiinteistoista/kiinteistotunnuksen-selvittaminen
http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/tietoja-kiinteistoista/kiinteistotunnuksen-selvittaminen

