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luonnonsuojelulain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 15—17 §, 19 §:n 2 momentti sekä 22 §:n 1 ja 3

momentti, sellaisena kuin niistä on 17 § laissa 1069/2004, sekä
lisätään lakiin uusi 17 a § ja 18 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

15 §

Luvanvaraiset poikkeukset rauhoitus-
säännöksistä

Kansallispuistossa ja luonnonpuistossa
voidaan sen perustamistarkoitusta vaaranta-
matta alueen hallinnasta vastaavan viran-
omaisen tai laitoksen luvalla:

1) pyydystää tai tappaa eläimiä, kerätä sie-
niä ja kasveja tai niiden osia, eläinten pesiä ja
kivennäisnäytteitä tutkimusta tai muuta tie-
teellistä tarkoitusta tai opetusta varten;

2) vähentää vierasperäisten sekä, jos laji on
tullut liian runsaslukuiseksi tai käynyt muu-
toin vahingolliseksi, muidenkin kasvi- ja
eläinlajin yksilöiden lukumäärää;

3) poistaa sellaisten pyyntiluvanvaraisten
riistaeläinlajien yksilöitä, jotka suojelualueen
ulkopuolella aiheuttavat ilmeisen uhan ihmi-
sen turvallisuudelle tai omaisuudelle aiheutu-
vasta merkittävästä taloudellisesta vahin-
gosta;

4) ottaa haltuun alueelle kaatunut riista-
eläin;

5) kalastaa muutoinkin kuin onkimalla tai
pilkkimällä;

6) rakentaa poronhoitoon liittyviä raken-
nuksia ja rakennelmia;

7) tehdä geologisia tutkimuksia ja etsiä
malmeja;

8) laskeutua ilma-aluksella; sekä
9) entistää ja kunnostaa muitakin kuin 14 §:n

1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja raken-
nuksia ja rakennelmia.

Kansallispuistossa voidaan lisäksi 1 mo-
mentissa säädetyin edellytyksin ajaa hirveä
metsästyksen yhteydessä.

16 §

Eräiden oikeuksien turvaaminen

Saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995)
4 §:n mukaisella saamelaisten kotiseutu-
alueella sijaitsevissa kansallis- ja luonnon-
puistoissa on turvattava saamelaisten kulttuu-
rin ylläpitämisen ja kehittämisen edellytyk-
set. Aluetta perustettaessa on sen suojelun
erityiset tavoitteet ja kansallispuistossa myös
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alueella kävijöiden edut otettava asianmukai-
sella tavalla huomioon.

Metsästyslain 8 §:ssä tarkoitetun kuntalai-
sen oikeudesta metsästää kansallispuiston
alueella säädetään erikseen lailla.

17 §

Muu luonnonsuojelualue

Muun luonnonsuojelualueen perustami-
sesta valtion omistamalle alueelle ja alueen
tarkoituksesta säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella tai, jos muuksi luonnonsuojelualu-
eeksi perustettava alue on enintään 100 heh-
taaria, ympäristöministeriön asetuksella (pe-
rustamisasetus).

Muun luonnonsuojelualueen perustami-
sesta Suomen talousvyöhykkeelle säädetään
valtioneuvoston asetuksella. Tällöin on otet-
tava huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien
merioikeusyleissopimuksen (SopS 49—50/1996)
V ja XII osassa määrätyt rajoitukset rantaval-
tion toimivallalle. Suomen talousvyöhyk-
keelle perustettavaan muuhun luonnonsuoje-
lualueeseen ei sovelleta, mitä 19—22 §:ssä
säädetään.

17 a §

Muun luonnonsuojelualueen rauhoitus-
säännökset

Muuhun luonnonsuojelualueeseen sovelle-
taan, mitä 13—15 §:ssä ja 16 §:n 1 momen-
tissa säädetään kansallis- ja luonnonpuistosta,
jollei jäljempänä tässä pykälässä toisin sää-
detä.

Metsästyslain 8 §:ssä mainitun kunnan alu-
eella sijaitsevalla muulla luonnonsuojelualu-
eella metsästys on sallittu. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan kuitenkin säätää metsäs-
tyksen rajoittamisesta tällaisessa kunnassa si-
jaitsevalla muulla luonnonsuojelualueella, jos
metsästys vaarantaa alueen perustamistarkoi-
tusta tai aiheuttaa haittaa alueen muulle käy-
tölle. Rajoitukset voivat olla alueellisia, ajal-
lisia tai kohdistua tiettyyn riistaeläinlajiin.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan myös
säätää, että metsästys on sallittu vain metsäs-
tyslain 8 §:ssä tarkoitetulle kuntalaiselle, jos
se on tarpeen riistakantojen turvaamiseksi tai
hoitamiseksi.

Muun kuin metsästyslain 8 §:n alueella
sijaitsevalla muulla luonnonsuojelualueella
eläinten tappamisesta, pyydystämisestä ja hä-
tyyttämisestä on voimassa, mitä tämän lain
13 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetään.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan kuiten-
kin säätää metsästyksen sallimisesta muulla
luonnonsuojelualueella, jos metsästys ei vaa-
ranna alueen perustamistarkoitusta tai aiheuta
haittaa alueen muulle käytölle. Säännökset
voivat olla ajallisesti tai alueellisesti rajoitet-
tuja taikka kohdistua tiettyyn riistaeläinlajiin.

Kalastukseen yleisellä vesialueella ja Suo-
men talousvyöhykkeellä sijaitsevalla muulla
luonnonsuojelualueella sovelletaan, mitä ka-
lastuslain (286/1982) 6 §:n 1 momentissa
säädetään. Valtioneuvoston asetuksella voi-
daan kuitenkin säätää kalastuksen rajoittami-
sesta yleisellä vesialueella ja Suomen talous-
vyöhykkeellä sijaitsevalla muulla luonnon-
suojelualueella, jos kalastus vaarantaa alueen
perustamistarkoitusta tai aiheuttaa haittaa
alueen muulle käytölle. Rajoitukset voivat
olla alueellisia tai ajallisia.

Perustamisasetuksella voidaan säätää puo-
lustusvoimien harjoitus- ja koulutustoimin-
nasta sellaisella muulla luonnonsuojelualu-
eella, johon puolustusvoimilla on käyttöoi-
keus, ja muutoinkin muuhun luonnonsuojelu-
alueeseen kuuluvalla vesialueella, jos toi-
minta ei vaaranna alueen perustamistarkoi-
tusta. Perustamisasetuksella voidaan lisäksi
säätää lentotoiminnan ja merenkulun turva-
laitteiden sijoittamisesta ja kunnossapidosta
sekä muista vastaavista viranomaisen toimen-
piteistä muulla luonnonsuojelualueella sekä
säätää tien, johdon ja kaapelin rakentamisen,
ojan kaivamisen, vesikulkuväylän ruoppaa-
misen ja muun vastaavan toimenpiteen salli-
misesta muulla luonnonsuojelualueella, jos
toimenpiteet eivät vaaranna alueen perusta-
mistarkoitusta.

18 §

Liikkumisen rajoittaminen luonnon-
suojelualueella

— — — — — — — — — — — — —
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske

liikkumista tehtävissä, jotka ovat tarpeen po-
ronhoitoa varten.
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19 §

Hoito- ja käyttösuunnitelma

— — — — — — — — — — — — —
Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii se vi-

ranomainen tai laitos, jonka hallinnassa luon-
nonsuojelualue on. Kansallispuiston hoito- ja
käyttösuunnitelman vahvistaa ympäristömi-
nisteriö.

22 §

Alueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen

Sellainen valtion omistukseen siirtynyt
alue, jonka käytöstä luonnonsuojelualueen
laajennusalueeksi on tehty päätös hankinnan
tai muun saannon yhteydessä, luetaan kuulu-
vaksi asianomaiseen luonnonsuojelualuee-
seen. Metsähallituksen hakemuksesta luon-
nonsuojelualueeseen voidaan liittää kiinteis-
tötoimituksessa tai kiinteistöjen yhdistämis-
päätöksellä muukin sellainen alue, joka kuu-

luu Metsähallituksesta annetun lain
(1378/2004) 14 §:ssä tarkoitettuun julkisten
hallintotehtävien omaisuuteen. Hakemuksesta
ei luonnonsuojelualueeseen voida kuitenkaan
liittää yleiseen vesialueeseen kuuluvaa
aluetta.
— — — — — — — — — — — — —

Luonnonsuojelualueeseen liitettäväksi pää-
tetyn tai haetun alueen kiinteistönmuodostuk-
sessa noudatetaan, mitä 21 §:n 1 momentissa
säädetään. Mikäli luonnonsuojelualueeseen
liitetään valtion omistukseen siirtynyt yksi-
tyinen luonnonsuojelualue, poistetaan tämän
rauhoitusta koskeva merkintä liittämisen yh-
teydessä kiinteistötietojärjestelmästä. Samalla
lakkaavat aluetta koskevat aiemmat rauhoi-
tusmääräykset olemasta voimassa. Liittämi-
sestä on kuulutettava kunnan ilmoitustaululla
siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa
laissa (34/1925) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2011.
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