
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvluonnonsuojelulain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2016

195/2016

Laki
luonnonsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 72 a §, sellaisena kuin se on laissa

1587/2009,
muutetaan 21 §:n 2 momentti sekä 24 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat

24 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1587/2009, sekä
lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 913/2013, uusi 3—5 momentti,

24 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1587/2009 ja 913/2013, uusi 4 momentti, jolloin ny-
kyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, ja 58 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa
492/1997, 553/2004, 1074/2010 ja 1684/2015, uusi 4 momentti, seuraavasti:

21 §

Luonnonsuojelualueen rajojen määrääminen ja merkitseminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kansallis- ja luonnonpuiston raja ja aluetta 18 §:n 2 momentin nojalla koskeva kielto

tai rajoitus on merkittävä maastoon selvästi havaittavalla tavalla. Sama koskee muuta
luonnonsuojelualuetta, jos alueeseen kohdistuu liikkumista tai maihinnousua koskeva
kielto tai rajoitus. Muukin luonnonsuojelualue ja aluetta koskeva kielto ja rajoitus voidaan
merkitä maastoon. Alueen rajat vesialueilla voidaan merkitä vain karttaan. 

Merkinnän tekeminen maastossa voidaan sopimuksella antaa tehtäväksi yksityiselle
asiantuntijalle, jolla on tehtävän hoitamisen edellyttämä pätevyys. Tehtävää ei kuitenkaan
voida antaa yksityiselle asiantuntijalle, jos merkinnän tekeminen maastossa edellyttää
alueen perustamissäädöksen tai -päätöksen tulkintaa.

Viranomaisen ja yksityisen asiantuntijan välisessä sopimuksessa sovitaan tehtävän si-
sällöstä ja muista tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Viranomainen val-
voo asiantuntijaa tämän suorittaessa annettuja tehtäviä. Asiantuntijaan sovelletaan tässä
tehtävässä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvas-
tuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Ympäristöministeriön asetuksella säädetään tarkemmin luonnonsuojelualueen rajojen
ja aluetta koskevien kieltojen ja rajoitusten merkitsemistavoista sekä merkitsemisessä
käytettävistä tunnuksista.

24 §

Luonnonsuojelualueen perustaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistajan hakemuksesta tai suostu-
muksella perustaa 10 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun muun luonnonsuojelualueen
10 §:n 2 momentissa tarkoitetulle alueelle. Harkittaessa alueen perustamista on otettava
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huomioon myös muut yleiseen etuun liittyvät näkökohdat. Luonnonsuojelualueen perus-
tamispäätöstä ei saa antaa, elleivät maanomistaja ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus ole sopineet alueen rauhoitusmääräyksistä ja aluetta koskevista korvauksista.

Päätökseen 1 momentin mukaisen luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava
tarpeelliset määräykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta. Päätök-
seen voidaan sisällyttää 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielto tai rajoitus edellyttäen, että
alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen sitä vaatii.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuk-

sen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaran-
na alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kan-
nalta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

58 §

Rangaistukset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Luonnonsuojelurikkomuksena ei pidetä leiriytymistä maastossa eikä moottorikäyttöi-

sen ajoneuvon pysäyttämistä tai pysäköintiä maastossa tien välittömään läheisyyteen 18
tai 24 §:n nojalla määrätyn kiellon tai rajoituksen vastaisesti, jos kieltoa tai rajoitusta ei
ole merkitty maastoon selvästi havaittavalla tavalla.

————
Tämä laki tulee voimaan 15päivänä huhtikuuta 2016.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa tai tuomioistuimessa tämän lain voimaan

tullessa vireillä olevan 72 a §:n mukaisen asian käsittely jää sillensä.
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