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luonnonsuojelulain 61 ja 62 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 61 ja 62 §, sellaisina kuin ne ovat, 61 § osaksi

laissa 1587/2009 ja 62 § laissa 1587/2009, seuraavasti:

61 §

Valitus

Ympäristöministeriön 50 §:n 3 momentin
tai 52 §:n 2 momentin nojalla tekemään pää-
tökseen sekä valtioneuvoston yleisistunnon
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Ympäristöministeriön muuhun päätökseen
sekä Metsähallituksen, Suomen ympäristö-
keskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pää-
tökseen ja kunnan viranomaisen 26 tai 28 §:n
nojalla tekemään päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Vali-
tettaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen päätöksestä, toimivaltainen hal-
linto-oikeus on kuitenkin se, jonka tuomiopii-
rissä pääosa kysymyksessä olevasta alueesta
sijaitsee.

Valitusoikeus on niillä, joiden oikeutta tai
etua asia saattaa koskea. Muissa kuin kor-
vausta koskevissa asioissa valitusoikeus on
myös asianomaisella kunnalla. Muissa kuin

korvausta sekä 31 §:n ja 48 §:n 2 momentissa
tarkoitettua poikkeuslupaa koskevissa asi-
oissa on valitusoikeus myös sellaisella rekis-
teröidyllä paikallisella tai alueellisella yhtei-
söllä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai
ympäristönsuojelun edistäminen. Luonnon-
suojeluohjelman hyväksymistä koskevasta
valtioneuvoston päätöksestä on valitusoikeus
myös mainitunlaisella valtakunnallisella yh-
teisöllä ja maanomistajien etua valvovalla
valtakunnallisella yhteisöllä.

Muuten muutoksenhaussa noudatetaan,
mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

62 §

Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään, jos päätös koskee:

1) 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua kiel-
toa tai rajoitusta;

2) 24 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettua
luonnonsuojelualueen perustamista;

3) 27 §:ssä tarkoitettua luonnonsuojelu-
alueen rauhoituksen lakkauttamista;
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4) 33 §:ssä tarkoitettua maisema-alueen
perustamista;

5) 49 §:n 3 momentissa tarkoitettua Eu-
roopan unionin lajisuojelua koskevista eri-
tyissäännöksistä poikkeamista; taikka

6) 55 §:n 1 momentissa tarkoitettua mää-
räaikaista kieltoa.

Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusoikeudesta on voimassa, mitä

61 §:n 3 momentissa säädetään. Jos hallinto-
oikeus on muuttanut viranomaisen päätöstä
tai kumonnut sen, valitusoikeus on kuitenkin
myös päätöksen tehneellä viranomaisella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voi-
maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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