
 

KUNNIAN JA OMANTUNNON KAUTTA ANNETTU VAKUUTUS 

3 MILJARDIN PUUN ISTUTTAMISLUPAUS 

 

Minä, allekirjoittanut: ______________________________________________________________ 

(tarkista ja täytä vastaavasti) 

 koskee luonnollisia henkilöitä: omissa nimissäni 

tai  

 seuraavan yhdistyksen nimissä, jolla ei ole oikeudellista asemaa: 

__________________________________________________________________________ 

tai  

 seuraavan oikeushenkilön nimissä: 

Täydellinen virallinen nimi: 

 __________________________________________________________ 

Täydellinen virallinen osoite:    _______________________________________________________ 

ALV-tunnus: (mikäli sovellettavissa) ___________________________________________________ 

 

vakuutan täten, että koskien seuraavaa lupausta: 
_______________________________________, 

• Reportnet3-verkkoalustan kautta annetut tiedot ovat oikein ja täydelliset, 

• kyseessä olevia puita ei ole ilmoitettu aikaisemmin 3 miljardin puun istuttamislupaukseen,  
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ja että 

kyseessä olevat puut on istutettu ja/tai ne ovat kasvaneet noudattaen ”oikea puu oikeassa 

paikassa oikeaan tarkoitukseen” -periaatetta sekä komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjan1 (koostettu liitteessä) kriteereiden mukaisesti, huomioiden, että 

kyseessä olevat puut kasvavat niiden puiden lisäksi, jotka kasvaisivat tai istutettaisiin 

tavanomaisesti. 

__________________________________________ 

(Allekirjoitus) 

_____/____/____________ 

(Päiväys) 

 
1 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf
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LIITE – 3 miljardin puun istuttamislupausta koskevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 

kriteerit 

 

Allekirjoittamalla tämän asiakirjan vakuutan, että seuraavat ilmoitettuja puita koskevat väittämät 

pitävät paikkansa: 

1 – Puut on istutettu tai ne ovat itäneet 20.5.2020 jälkeen. 

2 – Puita ei kaadeta vähintään useampaan kymmeneen vuoteen. 

3 – Puut tukevat luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoa ei merkittävää haittaa -periaatteen 

mukaisesti, erityisesti estämällä haitallisten vieraslajien istuttamisen2. 

4 – Ilmoitetut puut, jotka on istutettu ilman EU-rahaston tukea: 

a) Kattavat vain kotoperäisiä puulajeja ellei voida osoittaa, että ne eivät enää sovellu ilmaston, 

maaperän tai hydrologisiin olosuhteisiin. 

b) Puut on istutettu noudattaen komission kehittämiä luonnon monimuotoisuutta edistäviä 

metsätalousohjeita tai muita vastaavia olemassa olevia EU-jäsenmaiden luonnon 

monimuotoisuutta edistäviä metsätalousohjeita. 

c) Puita ei ole istutettu lakisääteisten velvoitteiden vuoksi, esimerkiksi puiden kaadon jälkeinen 

pakollinen uudistaminen tai puiden pakollinen istutus maaperän eroosion tai maanvyörymien 

ehkäisemiseksi tai metsäpalojen tai muiden luonnontuhojen jälkeinen uudelleen istuttaminen. 

5 – Ilmoitetut puut, jotka on istutettu EU-rahaston tuen avulla: 

a) Kattavat vain kotoperäisiä puulajeja ellei voida osoittaa, että ne eivät enää sovellu ilmaston, 

maaperän tai hydrologisiin olosuhteisiin. 

b) Puut on istutettu noudattaen komission kehittämiä luonnon monimuotoisuutta edistäviä 

metsätalousohjeita tai muita vastaavia olemassa olevia EU-jäsenmaiden luonnon 

monimuotoisuutta edistäviä metsätalousohjeita. 

c) Puita ei ole istutettu lakisääteisten velvoitteiden vuoksi, esimerkiksi puiden kaadon jälkeinen 

pakollinen uudistaminen tai puiden pakollinen istutus maaperän eroosion tai maanvyörymien 

ehkäisemiseksi tai metsäpalojen tai muiden luonnontuhojen jälkeinen uudelleen istuttaminen. 

d) Puut eivät sisälly edellisellä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmakaudella istutettujen 

puiden määrään. 

e) Valitut lajit, alueet ja menetelmät välttävät herkillä luontotyypeillä, kuten soilla ja kosteikoilla, 

epäasianmukaista metsittämistä sekä negatiiviset vaikutukset ekologisesti arvokkailla alueilla, 

joilla harjoitetaan luontoarvoltaan merkittävää maataloutta. 

 
2 Luettelo unionin kannalta merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista 
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm
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f) Alueilla, jotka on nimetty osaksi Natura 20003 -verkostoa, ilmoitetut puut ovat asianomaisen 

alueen / asianomaisten alueiden hoitotavoitteiden mukaisia. 

g) Puiden lajeja, lajikkeita, ekotyyppejä ja lähtöisyyttä valittaessa on otettu huomioon kyky sietää 

ilmastonmuutosta ja luonnonkatastrofeja sekä asianomaisen alueen bioottiset, maaperään 

liittyvät ja hydrologiset olosuhteet, kuten myös jäsenvaltioiden määrittelemä lajien 

mahdollinen haitallisuus paikallisissa olosuhteissa. 

h) Lajien valinta koostuu joko 

i) ainoastaan ekologisesti sopeutuneiden lajien ja/tai ilmastonmuutosta asianomaisella 

biomaantieteellisellä alueella sietävien lajien istutuksesta, joiden ei ole 

vaikutustenarvioinnissa havaittu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta tai 

ekosysteemipalveluja tai vaikuttavan negatiivisesti ihmisten terveyteen; tai 

ii) puulajien sekoituksesta, jossa on joko vähintään 10 % lehtipuita alaa kohden tai vähintään 

kolme puulajia tai -lajiketta, joista vähiten esiintyvä kattaa vähintään 10 % alasta. 

6 – Ilmoitetut luonnollisen uudistumisen tuloksena kasvavat puut ovat kasvaneet hiljattain tätä 

lupausta varten erotetuilla alueilla, ja niiden uudistumista on edistänyt ihmisen toiminta4, joka 

menee tavanomaisia toimenpiteitä pidemmälle. 

 

 
3 Neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY mukaisesti  
4 FAO: Metsämaisemien palauttaminen avustetun luonnollisen uudistumisen avulla 
https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/ 

https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/tool-detail/en/c/1207888/

