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luonnonsuojelulain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 53 §:n 5 momentti, 64 §:n 1 ja 3 momentti,

65 §:n 2 ja 3 momentti, 68 §, 69 §:n 2 momentti ja 73 §,
sellaisina kuin niistä ovat 53 §:n 5 momentti laeissa 371/1999, 594/2011, 627/2011 ja

548/2014, 64 §:n 3 momentti laissa 492/1997 sekä 65 §:n 2 ja 3 momentti laissa 1587/2009, ja
lisätään 64 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 492/1997, uusi 3 ja 5 momentti, jolloin

muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, lakiin uusi 64 a ja 65 a—65 c § sekä 66 §:ään,
sellaisena kuin se on osaksi laissa 371/1999, uusi 4 momentti seuraavasti:

53 §

Valtion korvausvelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Jos viranomaisen 66 §:n 1 momentin no-

jalla tekemä päätös lupa-asiassa tai elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 65 c
§:n nojalla tekemä ilmoituksenvaraista toi-
menpidettä koskeva päätös rajoittaa kiinteis-
tön käyttöä siten, että alueen omistajalle tai
erityisen oikeuden haltijalle aiheutuu 1 mo-
mentissa tarkoitettuja seurauksia, eikä luvan
myöntämiselle tai ilmoituksenvaraisen toi-
menpiteen toteuttamiselle olisi ollut muutoin
estettä, valtio on vaadittaessa velvollinen kor-
vaamaan haitan. Oikeutta korvaukseen ei kui-
tenkaan ole silloin, kun haitta aiheutuu:

1) vesilaissa (587/2011) tarkoitetun luvan
epäämisestä;

2) ympäristönsuojelulaissa (527/2014) tar-
koitetun luvan epäämisestä;

3) kaivoslaissa (621/2011) tarkoitettua
malminetsintälupaa, kaivoslupaa tai kullan-
huuhdontalupaa koskevan asian ratkaisemi-
sesta;

4) kiinteän omaisuuden ja erityisten oike-
uksien lunastuksesta annetussa laissa tarkoi-
tetun lunastusluvan epäämisestä; taikka

5) valtiolle, kunnalle tai kuntayhtymälle.
— — — — — — — — — — — — —

64 §

Natura 2000 -verkosto

Euroopan unionin Natura 2000 -verkosto
Suomessa koostuu:
1) lintudirektiivin perusteella Euroopan
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unionin komissiolle ilmoitetuista erityisistä
suojelualueista;

2) erityisten suojelutoimien alueista, joista
on säädetty ympäristöministeriön asetuksella
sen jälkeen, kun komissio tai neuvosto on
luontodirektiivin perusteella hyväksynyt ky-
seiset alueet yhteisön tärkeinä pitämiksi alu-
eiksi.
— — — — — — — — — — — — —

Natura 2000 -verkostoon sisältyvää aluetta
koskevien luonnontieteellisten tietojen muut-
tamisesta päättää valtioneuvoston yleisis-
tunto.

Valtioneuvoston päätöksestä valittamiseen
sovelletaan, mitä 61 §:n 1, 3 ja 4 momentissa
säädetään.

Suomen Natura 2000 -verkostoon sisälty-
vien alueiden luettelo ja kartat julkaistaan
ympäristöministeriön asetuksella. Alueita
koskeva luettelo sisältää alueen tunnusnume-
ron, nimen, keskipisteen koordinaatit, alueen
suojelun perusteen ja tiedon siitä, esiintyykö
alueella luontodirektiivin liitteessä I tarkoi-
tettu ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi tai
liitteessä II tarkoitettu ensisijaisesti suojel-
tava laji.

64 a §

Heikentämiskielto

Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen
suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei
saa merkittävästi heikentää.

65 §

Hankkeiden ja suunnitelmien arviointi

— — — — — — — — — — — — —
Luvan myöntävän tai suunnitelman hyväk-

syvän viranomaisen on valvottava, että 1 mo-
mentissa tarkoitettu arviointi tehdään. Viran-
omaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta
ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue
on. Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus itse on hankkeen suunnittelija tai toteut-
taja, ympäristöministeriö päättää, mikä toinen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus an-

taa lausunnon. Ympäristöministeriön päätök-
seen ei saa erikseen valittamalla hakea muu-
tosta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu lausunto
on annettava viivytyksettä ja viimeistään
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun lau-
suntopyyntö on saapunut elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukseen tai kun se on
saanut tiedoksi ympäristöministeriön 2 mo-
mentissa tarkoitetun päätöksen.

65 a §

Viranomaisen keskeyttämis- ja
ilmoitusvelvollisuus

Viranomaisen, jolle laissa tai asetuksessa
säädetyn ilmoitusvelvollisuuden perusteella
on tehty ilmoitus 65 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetusta hankkeesta tai suunnitelmasta, on ryh-
dyttävä toimivallassaan oleviin toimenpitei-
siin hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen
keskeyttämiseksi, kunnes 65 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu arviointi on suoritettu. Viran-
omaisen on myös välittömästi ilmoitettava
asiasta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle.

65 b §

Toimenpiteestä vastaavan
ilmoitusvelvollisuus

Jos toimenpiteestä saattaa aiheutua 64 a
§:ssä kielletty seuraus, toimenpiteestä vastaa-
van on ilmoitettava siitä elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukselle. Ilmoitusta ei tarvitse
tehdä, jos toimenpide edellyttää viranomaisen
lupaa tai 65 a §:ssä tarkoitettua ilmoitusta.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti vähintään
30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhty-
mistä. Se katsotaan toimitetuksi elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, kun se on
saapunut. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot
toimenpiteestä, sen toteuttamistavasta ja vai-
kutuksista alueen suojelutavoitteisiin. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä ilmoituksen sisällöstä.
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65 c §

Toimenpiteen kieltäminen tai rajoittaminen

Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle 65 a tai 65 b §:n nojalla ilmoitetusta
toimenpiteestä aiheutuu tai uhkaa aiheutua 64
a §:ssä kielletty seuraus, elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksen on 30 vuorokauden
kuluessa ilmoituksen saapumisesta kiellettävä
toimenpiteeseen ryhtyminen tai rajoitettava
sitä. Ennen päätöksen tekemistä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen on pyrittävä
neuvottelemaan toimenpiteen toteuttamisen
vaihtoehdoista toimenpiteestä vastaavan
kanssa 64 a §:ssä kielletyn seurauksen estä-
miseksi.

66 §

Luvan myöntäminen sekä suunnitelman
hyväksyminen ja vahvistaminen

— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston on 2 tai 3 momentin no-

jalla tekemässään hankkeen tai suunnitelman
toteuttamista koskevassa päätöksessä määrät-
tävä Natura 2000 -verkoston yhtenäisyydelle
tai luonnonarvoille aiheutuvien heikennysten
korvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.
Toimenpiteiden kustannuksista vastaa hank-
keen tai suunnitelman toteuttaja. Kustannus-
vastuuta voidaan kohtuullistaa ottaen huo-
mioon hankkeen tai suunnitelman perusteena
oleva yleisen edun kannalta pakottava syy.

68 §

Natura 2000 -verkoston toteuttaminen

Natura 2000 -verkostoon sisällytetyillä
alueilla on toteutettava suojelutavoitteita vas-
taava suojelu mahdollisimman nopeasti ja
viimeistään kuudessa vuodessa siitä, kun ko-
missio tai neuvosto on hyväksynyt alueen
yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi. Edellä
64 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuilla
erityisillä suojelualueilla suojelu on kuitenkin
toteutettava viipymättä sen jälkeen, kun alu-
eesta on tehty ilmoitus komissiolle.

Alueiden suojelutavoitteiden perusteet si-
sältyvät Natura 2000 -tietokannan aluekohtai-

siin tietolomakkeisiin. Viranomaisten on
edistettävä Natura 2000 -verkoston alueiden
suojelun perusteena olevien luontotyyppien
ja lajien ekologisia vaatimuksia vastaavia,
niiden säilyttämiseen, lisäämiseen tai paran-
tamiseen tähtääviä toimenpiteitä luonnonsuo-
jelualueita perustettaessa ja muista tämän lain
mukaisista toimenpiteistä päätettäessä. Vas-
taavia toimenpiteitä on edistettävä myös laa-
dittaessa erämaalain (62/1991) mukaisten
erämaa-alueiden ja ulkoilulain (606/1973)
nojalla perustettujen valtion retkeilyalueiden
hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä Natura
2000 -alueita koskevia elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskusten ja Metsähallituksen
hoito- ja käyttösuunnitelmia samoin kuin Na-
tura 2000 -alueiden tilaa koskevia arvioita.
Suojeluperusteet on otettava huomioon myös
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kaa-
voja laadittaessa kaavan tehtävän ja tarkoi-
tuksen edellyttämällä tavalla sekä tehtäessä
ympäristönhoitoa koskevia tukipäätöksiä.

69 §

Suojelun lakkauttaminen ja verkoston
heikentymisen korvaaminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn

alueen suojelu lakkautetaan, sen rauhoitus-
määräyksiä lievennetään tai viranomainen
66 §:n 2 tai 3 momentin nojalla on myöntänyt
luvan taikka hyväksynyt tai vahvistanut
suunnitelman ja tällainen päätös johtaa Na-
tura 2000 -verkoston yhtenäisyyden tai luon-
nonarvojen heikentymiseen, ympäristöminis-
teriön on välittömästi ryhdyttävä valtioneu-
voston 66 §:n 4 momentin nojalla määrää-
miin toimenpiteisiin.

73 §

Itämeren rannikko- ja merialueiden
suojelualueverkostoa koskeva erityissäännös

Mitä 64 §:n 2 momentissa säädetään Na-
tura 2000 -verkoston laatimisesta ja hyväksy-
misestä, on vastaavasti noudatettava laaditta-
essa ehdotusta Itämeren alueen merellisen
ympäristön suojelua koskevaan yleissopi-
mukseen (SopS 12/1980) perustuvaan suoje-
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lualueverkostoon sisällytettävistä alueista.
Valitusoikeudesta on vastaavasti voimassa,
mitä 64 §:n 4 momentissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2015.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen
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