Harvestia Oy:n julkinen puunhankinnan huolellisuuden järjestelmän
kuvaus, DDS –system for FSC controlled wood 2022
Harvestia Oy hankkii ainespuuta ja energiapuuta omistajilleen ja myytäväksi muillekin
tahoille jalostettavaksi.
Harvestia Oy:llä on FSC alkuperäketjusertifikaatti. Osa hankitusta puutavarasta myydään
FSC Controlled Wood- lausekkeella FSC Controlled wood- standardin vaatimusten
mukaisesti (standardi FSC-STD-40-005-V3.1). Näin ollen Harvestia Oy on tehnyt
puunhankinnassaan FSC standardin vaatimusten mukaisen riskinarvioinnin ja tehnyt
tarvittavat riskienhallintatoimenpiteet.
Harvestia Oy hankkii puuta Suomessa Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja
Keski-Suomen maakunnista. Yhtiön oma riskinarviointi perustuu Suomen kansalliseen FSC
Controlled Wood - riskinarvioitiin (FSC-CNRA-FI V1-0 EN). Hankinta-alue on luokiteltu
matalan riskin luokkaan muiden, paitsi FSC CW- indikaattorien 3.1 ja 3.3 osalta.
Harvestia Oy ei hanki puuta Venäjältä eikä Valko-Venäjältä.
Riskin- / toimitusketjun arvioinnissa määritetään tekijät, jotka voisivat aiheuttaa sen, ettei
hankittu puutavara täytä FSC:n Controlled Wood järjestelmän vaatimuksia. DDS pitää
sisällään riskinarvioinnin ja riskien minimoimiseen liittyvät toimenpiteet.
Riskienhallintatoimenpiteiden riittävyyden varmistamisessa on käytetty apuna myös
ulkopuolista asiantuntijaa.
Riskinhallinta:
Oma puunkorjuu: omassa puunhankinnassa elinympäristöt kartoitetaan
paikkatietoaineistoon, metsänomistajan haastatteluun ja maastosuunnitteluun perustuen
aina ennen hakkuita. HCV- alueet rajataan hakkuiden ulkopuolelle. Oma puunhankinta
auditoidaan vuosittain.
Toimituskaupat: Jokaisen FSC- sertifioimattoman puun toimittajan koko hankintaketju
varmistetaan säännöllisin toimittaja-auditoinnein leimikkotasolle saakka. Auditoinneissa
arvioidaan myös toimittajan ohjeistus ja menettelyjen riittävyys indikaattorien 3.1 ja 3.3
määrittelemien elinympäristöjen turvaamiseksi (HCV –elinympäristöt).
Mikäli on tarvetta kommentoida tai reklamoida Harvestia Oy:n puun hankintaa FSC
controlled wood- vaatimuksiin liittyen, niin ne on osoitettava toimitusjohtaja Mikko
Palmrothille, puhelin: 050 5989595 ja sähköposti: mikko.palmroth@harvestia.fi

Harvestia Oy:n puunhankinnan DDS -prosessi
Arviointi sisäisissä prosesseissa sekä ulkopuolisen asiantuntijan avulla

Puun hankinta
- alkuperätieto (sijainti, omistaja)
- toimitusketjun tieto (omistaja, myyjä, välittäjät, määrät)

Riskiarviointi
- puun alkuperä alueittain
- toimitusketjut

Matala riski

Korkea riski

Lisäselvitykset
- myyjän/toimittajan arviointi
- toimitusketjun auditointi

Puun osto- ja toimitus hyväksytään

Toimitukset kauppaehtojen mukaisesti
- lajit ja määrät, maksuehdot ja -tavat

Muutoksia alueessa, toimitusketjussa?
Reklamaatioita Harvestialle?

Prosessi suoritetaan uudestaan

Riski voidaan minimoida

Riskiä ei saada hallinnoitua

Puun osto- ja toimitus hyväksytään

Puun ostoa ja toimitusta ei sallita

Korkean riskin toimitusketjut
arkistoidaan

