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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luonnonsuojelulain 
muuttamisesta ja yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun lain 
9 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan eräiden luonnonsuo
jelulain keskeisten säännösten tarkistamista ja 
lain täydentämistä nykyisiä olosuhteita vastaa
vaksi. Lakiin ehdotetaan otettaviksi hallintoa 
ja viranomaisten yleisiä luonnonsuojelutehtä
viä koskevat säännökset. Samalla muutettaisiin 
lain vanhentuneet säännökset viranomaisista. 
Lakiin ehdotetaan myös otettaviksi täydelli
semmät säännökset rauhoitetuista kasvi- ja 
eläinlajeista, erityisesti uhanalaisista lajeista. 
Korvaussäännöstä suojelualueen perustamises
ta aiheutuvista metsäverotulojen menetyksistä 
ehdotetaan täsmennettäväksi ja kaivoslain ja 
luonnonsuojelulain välistä suhdetta selvennet
täväksi. Nykyiset säännökset luonnonsuojelu
alueiden ja luonnonmuistomerkkien perustami-

sesta yksityismaille ja niiden lakkauttamisesta, 
luonnonsuojelutarkoituksiin hankiitavien alu
eiden lunastuksesta ja toimenpidekielloista, ul
komainonnasta sekä rangaistuksista ja pakko
keinoista ehdotetaan tarkistettaviksi. 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annettuun 
lakiin ehdotetaan muutosta, jonka mukaan 
asetuksella voitaisiin säätää asia tai asiakirja 
salassa pidettäväksi myös luonnonsuojelun sitä 
vaatiessa. Tarkoituksena on tässä vaiheessa, 
että ainakin osaa uhanalaisia eläin- ja kasvila
jeja tai niiden esiintymispaikkoja koskevat 
asiakirjat voitaisiin myöhemmässä vaiheessa 
määrätä salassa pidettäviksi. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Viranomaisten luonnonsuojelutehtävät ovat 
huomattavasti lisääntyneet ja kehittyneet viime 
vuosina. Luonnonsuojelunvalvojan tehtävät 
siirrettiin vuonna 1973 metsäntutkimuslaitok
sesta maa- ja metsätalousministeriölle. Maa- ja 
metsätalousministeriöitä luonnonsuojelutehtä
vät siirtyivät vuonna 1983 edelleen ympäristö
ministeriölle. Lääninhallituksissa luonnonsuo
jelutehtävät kuuluvat ympäristönsuojelutoimis
toille. Luonnonsuojelualueita koskevien viran
omaistehtävien järjestämiseksi on annettu ase-
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tus luonnonsuojelualueiden hankinnasta, hoi
dosta ja hallinnasta (1018/83). 

Luonnonsuojelulakiin (71/23) ehdotetaan 
otettaviksi siitä nykyisin puuttuvat luonnon
suojeluhallintoa ja viranomaisten luonnonsuo
jelutehtäviä koskevat säännökset. Samalla tar
kistettaisiin lain eri pykäliin sisältyvät viran
omaisnimikkeet ajan tasalle. Yleiset luonnon
suojelutehtävät valtionhallinnossa kuuluisivat 
ympäristöministeriölle ja lääninhallituksille. 
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 
(64/86) on tullut voimaan 1 päivänä lokakuuta 
1986. Laissa säädetään kunnan sekä ympäris
tönsuojelulautakunnan yleisistä tehtävistä ym
päristönsuojelussa. Ilmansuojelulain (67 /82), 
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jätehuoltolain (673178) ja vesilain (264/61) 
muutoksilla sekä meluntorjuntalailla (382/87) 
kunnan tehtävät ilmansuojelussa, jätehuollon 
valvonnassa, vesiasioissa ja meluntorjunnassa 
on säädetty ympäristönsuojelulautakunnan 
tehtäviksi. Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan 
säännöstä, joka veivoittaisi kuntaa edistämään 
myös luonnonsuojelua. 

Yksityismaille perustettavien luonnonsuoje
lualueiden ja luonnonmuistomerkkien perus
tamisen nopeuttamiseksi ja yksinkertaistami
seksi ehdotetaan, ettei ympäristöministeriön 
lausuntoa rauhoitushakemuksesta enää tarvit
sisi hankkia. Lääninhallituksen päätösvalta 
luonnonmuistomerkin perustamisessa ja lak
kauttamisessa ehdotetaan siirrettäväksi kun
nalle. 

Kunnille luonnonsuojelualueen perustami
sesta aiheutuvat metsäverotulojen menetykset 
ehdotetaan korvattaviksi myös ennen vuotta 
1981 perustetuista luonnonsuojelualueista. 

Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi kaikkien 
rauhoitettujen eläin- ja kasvilajien nimenomai
nen maastavienti- ja maahantuontikielto. 

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelua 
selvittäneen toimikunnan mietinnön (komi
teanmietintö 1985:43) mukaan Suomessa on yli 
1 000 uhanalaista lajia; 83 lajia on jo hävinnyt, 
150 lajia on välittömässä vaarassa hävitä, 240 
lajia on lähitulevaisuudessa joutumassa hävi
ämisvaaraan ja yli 600 lajin kannan kehitystä 
tulee seurata mahdollisten uhkatekijöiden 
vuoksi. 

Uhanalaisia lajeja koskevat luonnonsuojelu
lain säännökset ovat puutteelliset. Valtioneu
vosto voi määrätä eläin- ja kasvilajin erityisesti 
suojeltavaksi lajiksi. Laji, jonka olemassaolo 
käy uhatuksi, voidaan myös rauhoittaa asetuk
sella. Rauhoitus kieltää lajin yksilöiden tahalli
sen vahingoittamisen, mutta sallii muun muas
sa niiden elinympäristön käytön rakentamis
tai viljelytarkoituksiin. Uhanalaisten lajien 
suojelemiseksi tarvitaan rauhoitusten lisäksi 
aktiivisia suojelutoimia. Tämän vuoksi ehdote
taan lakiin sisällytettäviksi säännökset, jotka 
velvoittavat viranomaisia seuraamaan uhan
alaisten lajien kannan kehitystä ja ryhtymään 
toimiin häviämisvaarassa olevien lajien suojele
miseksi. Erityisesti suojeltavien lajien osalta 
ehdotukseen sisältyy valtuus antaa hoito-ohjei
ta lajin esiintymispaikan säilyttämiseksi sekä 
maanomistajan velvollisuus ilmoittaa ryhtymi
sestään luonnontilaa muuttaviin toimiin lajin 
esiintymispaikalla. Jotta uhanalaisten lajien 
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suojelua koskevat viranomaisten hallussa ole
vat asiakirjat voitaisiin määrätä salassa pidet
täviksi, ehdotetaan yleisten asiakirjain julki
suudesta annetun lain 9 §:n 2 momentti (472/ 
87) muutettavaksi. 

Vastauksessaan hallituksen esitykseen laiksi 
luonnonsuojelulain 18 §:n muuttamisesta 
(hall.es. 97/1984 vp.) eduskunta muun ohella 
edellytti, poistettuaan ehdotukseen sisältyneen 
uuden 3 momentin, että hallitus antaa pikaises
ti eduskunnalle sellaisen luonnonsuojelulain 
muutosesityksen, jossa otetaan huomioon 
muun muassa ne laki- ja talousvaliokunnan 
mietinnöstä (LtVM 8/1984 vp.) ilmenevät nä
kökohdat, joiden perusteella mainittu 3 mo
mentti poistettiin. Eduskunnan lausuman pe
rusteella ehdotetaan lain 18 §:ssä olevaa toi
menpidekieltojärjestelmää täydennettäväksi si
ten, että siihen lisätään säännös lunastustoimi
tuksen aikaisesta toimenpidekiellosta. Käsittei
den selventämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi 
ehdotetaan lakiin sisällytettäväksi myös viit
taus kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk
sien lunastuksista annetun lain (niin sanottu 
yleinen lunastuslaki; 603/77) mukaisen menet
telyn soveltamiseen luonnonsuojelualueiden lu
nastuksissa. 

Luonnonsuojelulain 19 §:n ulkomainontaa 
koskevaa kieltoa sovellettaessa on ollut epäsel
vää, milloin kyseessä on laissa tarkoitettu taa
jaan rakennettu alue. Käsite on jouduttu mää
rittelemään tapaus tapaukselta, usein korkeim
man hallinto-oikeuden päätöksellä. Lupien kä
sittely ja valvonta aiheuttavat nykyisin koh
tuuttoman paljon työtä viranomaisille. Valtio
neuvoston oikeuskansleri on edellyttänyt ulko
mainontaa koskevien säännösten selventämis
tä. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
laissa määritellään yksiselitteisesti alueet, joille 
ulkomainoksia ei saa sijoittaa. 

Luonnonsuojelualueen lakkauttaminen tai 
rauhoitusmääräysten muuttaminen edellyttää 
nykyisen lain mukaan aina maanomistajan ha
kemusta. Luonnonsuojelualueen olosuhteet 
saattavat vuosien aikana muuttua niin huomat
tavasti, että alueen luonnonsuojeluarvo häviää. 
Maanomistajan lisäksi myös ympäristöministe
riöllä tulisi tällöin olla oikeus saada vireille 
alueen rauhoituksen lakkauttaminen. Näin tu
lisi olla myös, jos alueen rauhoitus tai rauhoi
tusmääräys estää sellaisen hankkeen toteutta
misen, jolla on yleisen edun kannalta erittäin 
huomattava merkitys. 
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Ehdotukseen sisältyy säännös, jonka mu
kaan suojelualueiden hankintaan liittyvät asia
kirjat voitaisiin lähettää postitse tuomiokun
taan. Luonnonsuojelulain ja kaivoslain (503/ 
65) välistä suhdetta selvennettäisiin nimeno
maisella säännöksellä. Lain rangaistus- ja me
nettämisseuraamusta koskevat säännökset eh
dotetaan muutettaviksi vastaamaan nykyisiä 
tarpeita. Lisäksi lakiin ehdotetaan otettavaksi 
teettämisvaltuutta koskeva säännös. 

2. Asian valmistelu 

Ehdotus on valmisteltu ympäristöministe
riössä. Se perustuu pääosaltaan aikaisempaan 
valmistelutyöhön, josta on hankittu lausuntoja 
eri viranomaisilta ja järjestöiltä. Näitä ovat 
asianomaiset ministeriöt, keskusvirastot, lää
ninhallitukset, kuntien keskusjärjestöt, luon
nonsuojelujärjestöt, maataloustuottajien jär
jestöt, ympäristönsuojelu- ja luonnonvarain
neuvostot sekä ulkomainostajat. Lausunnon
antajat pitivät ehdotettuja muutoksia yleensä 
tarpeellisina ja kiireellisesti toteutettavina. 
Lausuntojen perusteella on kuitenkin lain 13 ja 
14 §:n muuttamisesta luovuttu. Samalla on 
tehty useisiin pykäliin lähinnä teknisluonteisia 
tarkistuksia. Ehdotetusta 5 a §:n muutoksesta 
ei ole pyydetty lausuntoja. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole suoria organisatorisia vai
kutuksia. Uhanalaisten lajien suojelu lisää vi
ranomaisten tehtäviä. 

Uhanalaisten lajien suojelua koskevien ehdo
tusten toteuttaminen tulisi aiheuttamaan ar
violta 2,8 miljoonan markan vuosittaiset lisä
kustannukset. Kustannukset aiheutuvat erityi
sesti tutkimuksesta, seurannasta sekä yksittäis
ten lajien suojelutoimista ja niiden elinympä
ristöjen hoidosta. 

Luonnonsuojelulain mukaisten tehtävien 
hoitoon maksettaisiin kunnille valtionosuutta 
siten kuin kuntien ympäristönsuojelun hallin
nosta annetussa laissa on säädetty. Valtion
osuuden piiriin kuuluvat jo nykyisin luonnon
suojelutehtävät, joita ympäristönsuojelulauta
kunta hoitaa kunnan omien päätösten mukai
sesti. 

Metsäverotulojen menetysten korvaaminen 
ennen vuotta 1981 perustetuista luonnonsuoje
lualueista lisää tulo- ja menoarvion momentin 
35.15.30 arviomäärärahan loppusummaa ar
violta 400 000 markkaa. 

Ehdotettu ulkomainontaa koskevan sään
nöksen tarkistaminen selventää lupamenettelyä 
ja vähentää viranomaisten työtä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Luonnonsuojelulaki 

5 a §. Luonnonsuojelulakiin tehtiin vuonna 
1981 muutos, jonka mukaan luonnonsuojelu
alueen perustamisesta aiheutuvat metsäverotu
lojen menetykset korvataan asianomaiselle 
kunnalle. Pykälää ehdotetaan tarkistettavaksi 
siten, että mainittu korvaus maksettaisiin myös 
ennen vuotta 1981 perustetuista suojelualueis
ta. Näitä ovat vuosina 1938 ja 1956 perustetut 
kansallis- ja luonnonpuistot, joista suurimmat 
ovat Lapin läänissä. Merkittävin näistä on 
Enontekiön ja Kittilän kunnissa sijaitseva Pal
las-Ounastunturin kansallispuisto. 

7 §. Pykälän osalta viitataan 16 d §:n perus
teluihin. 

9 ja JO§. Pykälän viranomaisnimikkeet on 
muutettu vastaamaan nykytilannetta ja sään
nöksiä on selkiytetty. Asiasisällöltään ne vas
taavat pääosaltaan voimassa olevaa lakia. Yk
sityisen suojelualueen perustamisen edellytys 
on jonkin verran muuttunut. Tästedes olisi 
harkittava yksinomaan alueen suojeluarvoa, 
kun voimassa olevassa laissa edellytettiin ar
viointia laajemmalti, yleisen edun kannalta. 
Nykyisin alueen rauhoitushakemuksesta on 
hankittava aina sekä ympäristöministeriön että 
asianomaisen kunnanvaltuuston lausunto. Lää
ninhallitusten luonnonsuojeluasiantuntemuk
sen lisäännyttyä hakemuksesta ei ole enää tar
peen hankkia ministeriön lausuntoa. Eräissä 
tapauksissa kunnanvaltuuston lausuntoa ei ole 
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saatu, mikä on kohtuuttomasti viivästyttänyt 
asian käsittelyä. Ehdotetun säännöksen mu
kaan lääninhallituksen olisi kuitenkin aina va
rattava kunnalle tilaisuus lausunnon antami
seen asiassa. 

Ehdotetun pykälän 2 momentissa tarkoitet
tuihin rauhoitusmääräyksiin kuuluisivat myös 
maaomistajan hyväksi tehtävät poikkeukset 
aluetta koskevista yleisistä kielloista. 

Ehdotetun muutoksen johdosta voimassaole
van lain 10 § tulee tarpeettomaksi, joten se 
ehdotetaan kumottavaksi. 

12 §. Yksityismaille perustettavan luonnon
muistomerkin rauhoittamisesta päättäisi kunta 
eikä enää lääninhallitus, koska luonnonmuisto
merkin perustamisella on lähinnä paikallinen 
merkitys. Tehtävät soveltuvat ympäristönsuo
jelulautakunnalle. 

13 §. Pykälän 2 momentti ehdotetaan ku
mottavaksi, koska sekä huuhkaja että Lapin 
läänissä piekana ovat rauhoitetut luonnonsuo
jelulain 14 §:n 1 momentin nojalla annetulla 
asetuksella. 

14 a, 16 ja 16 a §. Viranomaisnimikkeet on 
muutettu vastaamaan nykytilannetta. Lisäksi 
ehdotetaan ympäristöministeriölle kuuluva toi
mivalta myöntää poikkeuksia rauhoitusmää
räyksistä siirrettäväksi lääninhallituksille. Jos 
hakemus koskee koko maata, luvan myöntäisi 
kuitenkin edelleen ympäristöministeriö. 

16 §:n 3 momentin osalta viitataan 14 b §:n 
perusteluihin. 

14 b §. Oikeuskäytännön selkiyttämiseksi 
ehdotetaan lakiin lisättäväksi kaikkia luonnon
suojelulain nojalla rauhoitettuja eläin- ja kas
vilajeja koskeva vienti- ja tuontikielto. Samalla 
kumottaisiin tarpeettomana voimassa olevan 
16 §:n 3 momenttiin sisältynyt tuontikielto. 

16 b §. Uhanalaisista lajeista laadittaisiin 
luettelo, josta valtioneuvosto päättäisi ja joka 
julkaistaisiin säädöskokoelmassa. 

Pykälän 2 momentti sisältää uhanalaisten 
lajien hoito- ja tarkkailuvelvoitteen, jonka mu
kaan näiden lajien kantojen kehitystä on seu
rattava ja lajien säilyttämiseksi on ryhdyttävä 
tarpeellisiin suojelutoimiin. Riistaeläinten ja 
kalojen seuranta- ja suojeluvelvoite kuuluisi 
maa- ja metsätalousministeriölle, jonka alainen 
riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos hoitaa 
käytännössä jo nyt näitä tehtäviä. 

16 c §. Pykälän 1 momentin nojalla osa 
uhanalaisista lajeista, lähinnä erittäin uhanalai
set lajit, sekä osa vaarantuneista lajeista voitai
siin määrätä erityisesti suojeltaviksi lajeiksi 

valtioneuvoston päätöksellä. Tältä osin pykälä 
vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Päätös 
koskisi vain luonnonsuojelulain soveltamis
alaan kuuluvia lajeja. Erityisesti suojeltavien 
lajien laittoman pyynnin, keräilyn ja muun 
häirinnän estämiseksi on tarpeen, että viran
omaisten hallussa olevat tiedot lajin esiintymis
paikoista voitaisiin tarvittaessa määrätä pidet
täviksi salassa. Tästä säädettäisiin muuttamalla 
lakia yleisten asiakirjain julkisuudesta. 

Erityisesti suojeltaville lajeille on tarkoitus 
laatia tarvittaessa yksityiskohtainen suojelu
suunnitelma, josta käyvät ilmi lajin suojelualu
eet, elinympäristöjen hoitotoimet sekä kanto
jen vahvistamiseksi tarpeelliset muut toimet. 

Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan 
huomattava muuttaminen voi pahimmassa ta
pauksessa merkitä lajin häviämistä. 

Pykälän 2 momentin mukaan ympäristömi
nisteriö voisi tarvittaessa antaa valtion maa- ja 
vesialueita koskevia yleisiä hoito-ohjeita, joilla 
erityisesti suojeltavien lajien säilymistä voidaan 
edistää. Hoito-ohjeet voisivat koskea esimer
kiksi metsän käsittelyä uhanalaisen lintulajin 
pesäpuun ympäristössä tai maankäyttöä kasvi
lajin esiintymispaikalla. 

Pykälän 3 momentin mukaan maanomis
tajan tulisi ilmoittaa erityisesti suojeltavan la
jin esiintymistä vaarantavista toimista, jotta 
viranomaisella olisi riittävästi aikaa ryhtyä tar
vittaviin suojelutoimiin. Ilmoitusvelvollisuuden 
edellytyksenä on, että lajille on laadittu 1 
momentissa tarkoitettu suojelusuunnitelma ja 
että lääninhallitus on antanut riittävän tiedon 
lajin esiintymispaikasta. Lääninhallituksen tu
lee samalla ilmoittaa myös ne toimet, jotka 
suojelusuunnitelmasta ilmeneväliä tavalla vaa
rantaisivat lajin säilymistä. Maanomistajan il
moitus olisi tehtävä vähintään kuukautta en
nen toimenpiteeseen ryhtymistä, jotta hänen 
kanssaan voidaan neuvotella lajin esiintymis
paikan säilyttämisestä. Myös säännös läänin
hallitukselle kuuluvasta neuvotteluvelvollisuu
desta sisältyy pykälän 3 momenttiin. 

16 d §. Pykälään ehdotetaan otettaviksi ny
kyisestä laista puuttuvat säännökset luonnon
suojelun hallinnosta ja viranomaisten yleisistä 
luonnonsuojelutehtävistä. Pykälän 1 momentin 
mukaan luonnonsuojelun ylin ohjaus ja val
vonta kuuluisi ympäristöministeriölle, joka jo 
nykyisinkin käsittelee valtioneuvoston ministe
riöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 
annetun lain 3 §:n nojalla luonnonsuojelua 
koskevat asiat sikäli kuin ne eivät kuulu muulle 
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ministeriölle. Lääninhallitus edistäisi ja valvoi
si 2 momentin mukaan luonnonsuojelua läänis
sä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi kunnan yleisestä velvollisuudesta edistää 
alueellaan luonnonsuojelua. Tehtävät soveltu
vat lähinnä ympäristönsuojelulautakunnalle, 
joka huolehtii muistakin keskeisimmistä ympä
ristönsuojelutehtävistä kunnassa. 

Pykälän 4 momentin mukaan yksittäisten 
luonnonsuojelualueiden hallinnasta ja hoidosta 
säädettäisiin kuten tähänkin asti aina erikseen. 
Se valtion virasto tai laitos, jolle alueen hoito 
perustamissäännösten mukaan kuuluu, antaisi 
myös luonnonsuojelulain 3 §:ssä tarkoitetut 
järjestyssäännöt. Samalla lain 7 § ehdotetaan 
kumottavaksi tarpeettomana. 

Valtion viranomaisten luonnonsuojelutehtä
viä täydentää asetus luonnonsuojelualueiden 
hankinnasta, hoidosta ja hallinnasta sekä tä
män asetuksen perusteella annettu ympäristö
ministeriön päätös lääninhallitusten tehtävistä 
luonnonsuojelualueiden hankinnassa (923/84). 

18 §. Pykälän 1 momenttiin sisältyvä sään
nös luonnonsuojelutarkoituksiin hankittavien 
alueiden erityisestä lunastusperusteesta ehdote
taan muutettavaksi yleisen lunastuslain käsit
teiden mukaiseksi. Se vastaa asiasisällöltään 
voimassa olevaa säännöstä. Lisäksi ehdotetaan 
otettavaksi selventävä viittaus mainitun lain 
soveltamisesta luonnonsuojelualueiden lunas
tusmenettelyssä. 

Pykälän 2 momentissa olevaa säännöstä lu
nastuksen valmisteluun liittyvästä väliaikaises
ta toimenpidekiellosta ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että kielto voitaisiin määrätä enin
tään kahden vuoden ajaksi. Toimenpidekiellon 
määräisi asianomainen lääninhallitus, käytän
nössä ympäristöministeriön esityksestä. Kor
vaussäännös säilyisi ennallaan. 

Nykyisessä laissa olevaa, väliaikaista toimen
pidekieltoa ei vallitsevan oikeuskäytännön mu
kaan ole mahdollista antaa uudestaan. Laajoil
la suojelualuevarauksiin kuuluvilla alueilla 
saattaa olla useita kymmeniä omistajia. Myös 
omistusoikeuksien selvittäminen voi olla han
kalaa. Väliaikaisen toimenpidekiellon määräai
ka ei käytännössä ole aina riittävän pitkä 
alueen luonnontilan turvaamiseksi. Monessa 
tapauksessa määräaika on jo lähes kulunut 
umpeen ennen lunastuslupahakemuksen jättä
mistä. Tämän jälkeen voi vielä kulua kuukau
sia ennen kuin lupa-asia saadaan valtioneuvos
ton käsiteltäväksi. Luonnonsuojelutarkoituk-

siin lunastettavaa aluetta on toimenpidekiellon 
lakattua usein muutettu hakkuin, ojituksin tai 
ottamalla maa-aineksia, jolloin alueen luon
nonsuojeluarvo on tuntuvasti alentunut. 

Lunastuslain 5 §:n 1 momentin mukainen 
valtioneuvoston lupa alueen lunastamiseen ei 
sisällä toimenpidekieltoa Iunastettavalie alueel
le. Lunastuslupaa haettaessa on tosin mahdol
lista samalla hakea lupaa alueen ennakkohal
tuunottoon, joka lain mukaan edellyttää hal
tuunottokatselmusta ja tähän liittyvää ennak
kokorvauksen suorittamista. Näihin kuluu ai
kaa tapauksesta riippuen useampia kuukausia, 
jopa vuosi. Tänä aikana ei lunastettavalla 
alueella ole voimassa toimenpiderajoituksia. 
Eräissä tapauksissa toimitusmiehet ovat mää
ränneet alueelle jakolain 68 §:n mukaiset käy
tönrajoitukset, joita lain mukaan ei korvata 
omistajalle. Näiden rajoitusten käyttö ei kui
tenkaan ole ollut yhtenäistä eivätkä maanomis
tajat ole saaneet toimituksissa tasapuolista 
kohtelua. 

Lain 18 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 
momentti, jonka mukaan luonnonsuojelutar
koituksiin Iuuastettavan alueen käyttö olisi ra
joitettua koko lunastustoimituksen ajan. Myö
hemmin Suoritettavalie lunastuskorvaukselle 
maksettaisiin lunastuslain mukainen kuuden 
prosentin korko siitä päivästä lukien, jolloin 
alueen omistaja sai tiedon lunastusluvasta ja 
käytön rajoitukset tulivat voimaan. 

Ehdotetuilla muutoksilla turvattaisiin Iuuas
tettavan alueen luonnontilan säilyminen sekä 
lunastukseen liittyvien valmistelevien toimenpi
teiden että varsinaisen lunastustoimituksen ai
kana. 

19 §. Voimassa olevaan pykälään sisältyvää 
taajaan rakennetun alueen käsitettä joudutaan 
ulkomainosta sijoitettaessa nykyisin tulkitse
maan aina tapauskohtaisesti. Saman mainos
taulun sijoittamista on saatettu joutua käsitte
lemään useita kertoja, kun taulu on kielteisen 
päätöksen jälkeen siirretty uuteen paikkaan, 
usein entisen paikan läheisyyteen. Tulkintavai
keuksien poistamiseksi pykälän 1 momentti 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että ulkomai
nosten sijoittaminen rakennuslain (370/58) 
mukaisten asema- ja rakennuskaava-alueiden 
ulkopuolelle olisi kielletty. Pykälä jäisi muu
toin ennalleen. Rakennuslainsäädäntöä on 
muutettu siten, että ulkomainosten sijoittamis
ta voidaan nykyistä tehokkaammin ohjata 
myös asema- ja rakennuskaava-alueilla. Voi-
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maantulosäännösten mukaan voidaan jo sijoi
tetut ulkomainokset edelleen pitää paikallaan. 

20 §. Ehdotettu pykälä pääosin vastaa asiasi
sällöltään voimassa olevaa säännöstä. Rauhoi
tuksen lakkauttamisen ja rauhoitusmääräysten 
muuttamisen edellytyksiä ehdotetaan selven
nettäviksi. Alueen rauhoituksen lakkauttami
nen tai rauhoitusmääräysten lieventäminen voi
si tulla vireille myös ympäristöministeriön 
aloitteesta. Tämä tulisi kysymykseen niissä ta
pauksissa, joissa rauhoitus ei enää vastaa tar
koitustaan eikä alueen omistaja ole halukas 
hakemaan rauhoituksen purkamista. 

Luonnonsuojelualueen lakkauttamisen tai 
rauhoitusmääräysten muuttamisen edellytykset 
olisivat periaatteessa samanlaiset kuin voimas
sa olevassa laissa. Rauhoitusmääräysten tiu
kentaminen tapahtuisi siten edelleen samalla 
tavalla kuin alueen perustaminen ja olisi mah
dollista vain maanomistajan hakemuksesta. 

20 a §. Luonnonmuistomerkin rauhoituksen 
lakkauttaminen kuuluisi ehdotuksen mukaan 
kunnalle kuten luonnonmuistomerkin perus
taminen. Pykälä vastaa asiasisällöltään ehdo
tettua 20 §: ää. 

21 ja 22 §. Viranomaisnimikkeet ja sanonnat 
on muutettu vastaamaan nykyistä tilannetta. 

21 a §. Lainkohta selkeyttäisi luonnonsuoje
lulain suhdetta kaivoslakiin ja voiruistaisi kai
voslain 71 §:ssä jo olevaa periaatetta, jonka 
mukaan luonnonsuojelualueilla noudatetaan, 
mitä erikseen on säädetty. Kun luonnonsuoje
lualueet on nimenomaisesti perustettu luonnon 
suojelemiseksi, on johdonmukaista, että näillä 
alueilla noudatetaan vain alueen suojelemiseksi 
annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Mikäli 
luonnonsuojelualuetta katsotaan tarkoituksen
mukaiseksi jossain suhteessa hyödyntää talou
dellisesti, on mahdollista määrätä tästä alueen 
rauhoitusmääräyksissä, niin kuin useassa ta
pauksessa on tehtykin. Siten esimerkiksi geolo
ginen tutkimus ja malminetsintä tai muu vas
taava toiminta voidaan tarvittaessa sallia luon
nonsuojelualueella. Edellytyksenä yleensä on, 
että toiminta ei ainakaan sanottavasti vaikeuta 
alueen suojelun tavoitteiden toteutumista. 

22 a §. Ehdotuksen mukaan lääninhallituk
set voisivat toimittaa alioikeuteen postitse 
luonnonsuojelualueiden kauppoihin liittyvät 
lainhuudatus- ja kiinnityshakemukset. Sään
nöksellä vähennettäisiin lääninhallitusten työ
määrää luonnonsuojelualueiden hankinnoissa. 
Vastaava säännös sisältyy maatilalain 
81 §:ään. 

22 b §. Lakiehdotuksen 12 ja 20 a §:llä dele
goitaisiin päätösvaltaa lääninhallitukselta kun
nalle. Jos muutoksenhausta ei ole erityistä 
säännöstä, kunnan viranomaisen päätöksestä 
valitettaisiin kunnallisvalituksella lääninai
keuteen. Valituslaji olisi siis eri kuin valitet
taessa lääninhallituksen päätöksestä. 

Ehdotuksen 12 ja 20 a §:n tapauksissa ei 
kunnan jäsenen valitusoikeudella ole sanotta
vaa merkitystä. Valitusintressi on maanomis
tajana ja muulla, jota asia välittömästi koskee. 
Tämän vuoksi ja koska valituslajin tulisi yh
denmukaisuuden vuoksi olla sama valitettaessa 
kunnan viranomaisen kuin lääninhallituksen 
päätöksestä, ehdotetaan, että kunnan viran
omaisen päätökseen haettaisiin muutosta kun
nallisvalituksen sijasta hallintovalituksella eli 
siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa 
annetussa laissa on säädetty. 

23 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan teh
täväksi vähäiset muutokset, joiden mukaan 
rauhoitetun eläin- tai kasvilajin laiton maasta
vienti ja maahantuonti sekä 16 c §:ssä sääde
tyn maanomistajan ilmoitusvelvollisuuden lai
minlyönti säädettäisiin rangaistaviksi. 

24 §. Pykälän 1 momenttia täydennettäisiin 
siten, että tekoon syyllistyneen olisi korvattava 
aina rauhoitetun lajin yksilön tuhoamisesta 
aiheutunut vahinko, toisin sanoen sellaisen yk
silön elävä arvo. Ohjeellisen arvon määräisi 
ympäristöministeriö. 

24 a §. Luonnonsuojelulaista puuttuvat 
säännökset teettämisvaltuudesta, joka olisi kui
tenkin tarpeen erityisesti ulkomainontaa koske
vien kieltojen tehokkaassa valvonnassa ja täy
täntöönpanossa. Ehdotettua säännöstä voitai
siin soveltaa myös korjattaessa luonnonsuoje
lualueelle aiheutettuja vaurioita. Ehdotukseen 
sisältyvät tavanomaiset säännökset hallintopa
kon käyttämisestä. 

2. Laki yleisten asiakirjain julki
suudesta 

Pykälässä ehdotetaan lainkohdassa olevan 
luettelon täydentämistä siten, että siihen sisäl
lytettäisiin luonnonsuojelu. Tarkoituksena on 
tässä uhanalaisten eläin- ja kasvilajien suojelun 
tehostaminen. Osaa näitä lajeja ja niiden esiin
tymispaikkoja koskevat asiakirjat määrättäi
siin myöhemmin asetuksella salassa pidettävik
si. 
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3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan heti nii
den tultua hyväksytyiksi ja vahvistetuiksi. 

1. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
luonnonsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71123) 7 ja 10 §, 13 §:n 2 

momentti ja 16 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 13 §:n 2 momentti 13 päivänä huhtikuuta 1962 annetussa laissa 

(292/62) ja 16 §:n 3 momentti 26 päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa (401183), 
muutetaan 5 a §, 9 §:n 1 momentti, 12 §, 3 luvun otsikko, 14 a §:n 2 momentti, 16 §:n 2 

momentti, 16 a §:n 1 ja 3 momentti, 16 b §,18 §, 19 §:n 1 momentti, 20 §, 21 §:n 2 ja 3 
momentti sekä 22-24 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 a § 28 päivänä elokuuta 1981 annetussa laissa (594/81), 14 a §:n 2 
momentti mainitussa 13 päivänä huhtikuuta 1962 annetussa laissa, 16 §:n 2 momentti ja 16 a §:n 
1 ja 3 momentti mainitussa 26 päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa, 16 b § 13 päivänä 
helmikuuta 1987 annetussa laissa (153/87), 18 § osittain muutettuna 27 päivänä heinäkuuta 1984 
annetulla lailla (560/84), 19 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1964 annetussa laissa 
(708/64), 21 §:n 2 ja 3 momentti 15 päivänä marraskuuta 1927 annetussa laissa (301127) sekä 23 
ja 24 § mainitussa 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa, sekä 

lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja lakiin 
uusi 14 b ja 16 c §, 16 d §ja sen sekä 18 §:n edelle uusi luvun otsikko sekä lakiin uusi 20 a, 21 a, 
22 a, 22 b ja 24 a § seuraavasti: 

5 a § 

Kunnalle, jossa suojelualue sijaitsee, makse
taan siitä riippumatta, milloin alue on perus
tettu, valtion varoista korvaus siitä kunnallis
veron tuoton vähentymisestä, joka suojelu
alueen muodostamisen johdosta kunnalle ai
heutuu metsätaloudesta saatavasta tulosta 
maksettavan veron pienentymisenä. Korvauk
sen myöntää ja maksaa metsähallitus vuosit
tain. 

9§ 
Lääninhallitus voi määrätä maanomistajan 

hakemuksesta 1 §:n 2 momentin mukaiseksi 

erityiseksi suojelualueeksi yksityisen alueen, 
jolla on luonnonsuojelun kannalta huomattava 
merkitys. Hakemukseen on liitettävä selvitys 
omistusoikeudesta ja rauhoitettavan alueen ra
joista. Kunnalle on varattava tilaisuus antaa 
hakemuksesta lausunto. 

Päätökseen erityisestä suojelualueesta on 
otettava yksityiskohtaiset määräykset alueen 
luonnon suojelemisesta. Kun päätös on saanut 
lainvoiman, rauhoituksesta on tehtävä merkin
tä maarekisteriin ja rekisterikarttaan tai kiin
teistörekisteriin. 
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12 § 
Kunta päättää 6 §:ssä tarkoitetun, yksityisen 

omistamalla alueella olevan luonnonmuisto
merkin rauhoittamisesta. Rauhoituksen hake
misesta ja voimassaotosta sekä luonnonmuisto
merkin merkitsemisestä on soveltuvin osin voi
massa, mitä 9 ja 11 § :ssä säädetään. 

3 luku 

Eläimistön ja kasviston suojelu 

14 a § 

Lääninhallitus voi myöntää luvan poiketa 
rauhoituksesta tieteellistä tai opetustarkoitusta 
varten taikka jos eläinlaji on jollakin paikka
kunnalla lisääntynyt haitallisesti tai osoittautu
nut muuten vahingolliseksi. Jos hakemus kos
kee koko maata, luvan myöntää ympäristömi
nisteriö. 

14 b § 
Edellä 13 ja 14 §:ssä tarkoitettua rauhoitet

tua eläintä tai kasvia taikka niiden helposti 
tunnistettavia osia tai johdannaisia ei saa viedä 
maasta eikä tuoda maahan, ellei siihen ole 
saatu ympäristöministeriön lupaa. 

16 § 

Jos 1 momentissa tarkoitetulla eläimellä on 
asianmukaisesti täytettynä tai muuten käsitel
tynä tieteellistä, opetuksellisia tai keräilyarvoa, 
se saadaan ottaa talteen luovutettavaksi yli
opiston luonnontieteelliselle museolle tai polii
sille. Talteenotettu eläin voidaan luovuttaa 
myös muihin kuin valtion kokoelmiin sen mu
kaan kuin ympäristöministeriö määrää. 

16 a § 
Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten la

jien kansainvälistä kauppaa koskevan yleisso
pimuksen (SopS 45176) liitteissä 1-III mainit
tuihin lajeihin kuuluvien eläinten ja kasvien 
sekä niiden helposti tunnistettavien osien ja 
johdannaisten maahantuontia ja maastavientiä 
varten tarvittavat luvat ja todistukset antaa 
ympäristöministeriö sopimuksessa mainituin 
perustein. Edellytyksenä maahantuonnille on, 
että asianomaisen vientimaan viranomainen on 
antanut sopimuksessa tarkoitetun luvan tai 
todistuksen. 

Ympäristöministeriö antaa tarvittaessa tar
kempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetun 
sopimuksen täytäntöönpanosta. 

16 b § 
Valtioneuvosto voi määrätä uhanalaiseksi la

jiksi sellaisen tämän lain soveltamisalaan kuu
luvan luonnonvaraisen kasvi- tai eläinlajin 
taikka niiden kannan, jonka säilyminen Suo
messa on vaarantunut. 

Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsäta
lousministeriön tulee omalla toimialallaan seu
rata uhanalaisten lajien kantojen kehitystä ja 
ryhtyä tarpeellisiin toimiin lajien säilyttämisek
si. 

16 c § 
Valtioneuvosto voi määrätä erityisesti suojel

tavaksi lajiksi sellaisen tämän lain soveltamis
alaan kuuluvan uhanalaisen lajin tai lajin kan
nan, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Erityi
sesti suojeltavan lajin säilyttämiseksi ympäris
töministeriön tulee tarvittaessa laatia suojelu
suunnitelma. 

Ympäristöministeriö voi antaa yleisiä hoito
ohjeita erityisesti suojeltavan lajin esiintymis
paikan säilyttämisestä ja hoidosta valtion 
omistamilla alueilla. 

Jos erityisesti suojeltava laji esiintyy muualla 
kuin valtion omistamalla alueella ja lajin säi
lyttämiseksi on laadittu 1 momentissa tarkoi
tettu suojelusuunnitelma, lääninhallituksen on 
tarvittaessa annettava maanomistajalle riittävä 
tieto lajin esiintymisestä sekä niistä toimista, 
jotka vaarantaisivat lajin esiintymistä paikalla. 
Jos tieto on annettu, maanomistajan tulee 
ilmoittaa lääninhallitukselle viimeistään kuu
kautta aikaisemmin ennen kuin hän ryhtyy 
edellä tarkoitettuun toimeen. Lääninhallituk
sen on ilmoituksen saatuaan viipymättä neuvo
teltava maanomistajan kanssa erityisesti suojel
tavan lajin säilyttämiseksi tarpeellisista toimis
ta. 

4 luku 

Luonnonsuojelun hallinto 

16 d § 
Luonnonsuojelun ylin ohjaus ja valvonta 

kuuluu ympäristöministeriölle. 
Lääninhallitus edistää ja valvoo luonnonsuo

jelua läänissä. 
Kunnan tehtävänä on edistää ja valvoa luon

nonsuojelua alueellaan. 
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Valtion omistamien luonnonsuojelualueiden 
hallinnasta, hoidosta ja valvonnasta säädetään 
asetuksella. Edellä 3 §:ssä tarkoitetut järjestys
säännöt antaa se virasto tai laitos, jonka hal
linnassa ja hoidossa suojelualue on. 

5 luku 

Erityisiä säännöksiä 

18 § 
Valtiolla on oikeus suojelualueen muodosta

mista varten lunastaa kiinteää omaisuutta ja 
erityisiä oikeuksia siinä järjestyksessä kuin 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta annetussa laissa (603/77) on sää
detty. 

Lääninhallitus voi kieltää väliaikaisesti, 
enintään kahdeksi vuodeksi, alueen sellaisen 
käyttämisen, joka voi vaarantaa lunastuksen 
tarkoituksen. Lääninhallituksen päätöstä on 
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, 
jollei valitusviranomainen toisin määrää. Jos 
lunastus myöhemmin raukeaa, on omistajana 
ja haltijalla oikeus saada korvaus siitä vahin
gosta ja haitasta, mikä hänelle kiellon johdosta 
mahdollisesti on aiheutunut. Korvauksesta 
päättää lääninhallitus. 

Jos kiinteän omaisuuden ja erityisten oi
keuksien lunastuksesta annetun lain 5 §:n 1 
momentissa tarkoitettu lupa alueen lunastami
seen luonnonsuojelua varten on annettu, on 
alueen sellainen käyttö kielletty, joka saattaa 
vaarantaa lunastuksen tarkoitusta. Kielto on 
voimassa siitä päivästä, jolloin päätös lunas
tusluvasta on annettu tiedoksi alueen omista
jalle ja haltijalle, siihen saakka, kunnes lunas
tus on päättynyt tai rauennut. Suoritettavalie 
lunastuskorvaukselle on määrättävä maksetta
vaksi edellä mainitun lain 95 §:ssä tarkoitettu 
korko lunastusluvan tiedoksisaantipäivästä. 
Jos lunastus kuitenkin raukeaa, on kiellosta 
mahdollisesti aiheutunut vahinko ja haitta kor
vattava siten kuin 2 momentissa on säädetty. 

19 § 
Rakennelmien, laitteiden, tekstien ja kuvien 

asettaminen ulkosalle on mainos- tai muussa 
vastaavassa tarkoituksessa (ulkomainokset) 
kielletty niiden alueiden ulkopuolella, joilla on 
voimassa rakennuslain (370/58) mukainen 
asema- tai rakennuskaava. 

2 361071T 

20 § 
Lääninhallitus voi omistajan hakemuksesta 

tai ympäristöministeriön esityksestä kokonaan 
tai osittain purkaa yksityisen omistaman 
alueen suojelun tai lieventää sen rauhoitusmää
räyksiä, jos alueen luonnonolot ovat muuttu
neet siten, että sen luonnonsuojeluarvo on 
olennaisesti vähentynyt tai jos alueen rauhoitus 
estää sellaisen hankkeen toteuttamisen, jolla 
yleisen edun kannalta on erittäin huomattava 
merkitys. 

Hakemuksesta on hankittava ympäristömi
nisteriön lausunto. Jos asia on tullut vireille 
ympäristöministeriön esityksestä, on maan
omistajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Suojelun purkamisesta on tehtävä merkintä 
maarekisteriin ja rekisterikarttaan tai kiinteis
törekisteriin. 

20 a § 
Kunta voi omistajan hakemuksesta tai lää

ninhallituksen esityksestä lakkauttaa 12 §:ssä 
tarkoitetun luonnonmuistomerkin rauhoituk
sen, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita tai 
jos luonnonmuistomerkki olennaisesti haittaa 
sellaisen hankkeen toteuttamista, jolla yleisen 
edun kannalta on huomattava merkitys. Maan
omistajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluk
si, jos asia on tullut vireille lääninhallituksen 
esityksestä. 

Rauhoituksen lakkauttamisesta on tehtävä 
merkintä maarekisteriin ja rekisterikarttaan tai 
kiinteistörekisteriin. 

21 § 

Suojelualueen muodostamista tai purkamista 
koskevasta lääninhallituksen päätöksestä on 
tiedotettava kunnan ilmoitustaululle asetetta
valla kuulutuksella. 

Mitä 2 momentissa on säädetty, koskee 
myös kunnan päätöstä luonnonmuistomerkin 
rauhoittamisesta tai rauhoituksen lakkauttami
sesta. 

21 a § 
Luonnonsuojelualueella on kaivoslain (503/ 

65) mukainen toiminta kielletty, jollei alueen 
rauhoitusmääräyksissä erikseen ole toisin sää
detty tai määrätty. 

22 § 
Tämän lain nojalla annetuista suojelualueita 
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tai luonnonmuistomerkkejä koskevista päätök
sistä ei suoriteta leimaveroja eikä maksuja. 

22 a § 

Kun valtio on hakijana suojelualueen han
kintaan liittyvässä lainhuudatus- tai kiinnitys
asiassa, saadaan asiakirjat lähettää postitse 
alioikeudelle tai tuomiokunnan tuomarille. 

22 b § 

Kunnan viranomaisen 12 ja 20 a §:ssä tar
koitettuun päätökseen haetaan muutosta valit
tamalla lääninoikeuteen noudattaen, mitä 
muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa (154/54) on säädetty. 

23 § 

Joka 
1) rikkoo tässä laissa olevaa tai sen nojalla 

annettua rauhoitusmääräystä taikka ostaa tai 
ottaa vastaan jotakin, mikä on saatu sellaista 
määräystä rikkomalla, 

2) ottaa haltuun, luovuttaa, tuo maahan tai 
vie maasta eläimen tai kasvin taikka sen hel
posti tunnistettavan osan tai johdannaisen 
14 a, 14 b tai 16 §:n säännösten vastaisesti, 

3) tuo maahan tai vie maasta eläimen tai 
kasvin taikka sen helposti tunnistettavan osan 
tai johdannaisen ilman 16 a §:ssä mainitussa 
yleissopimuksessa tarkoitettua lupaa tai todis
tusta, 

4) rikkoo 3 §:ssä tarkoitettua järjestyssään
töä tai 15 §:ssä tarkoitettua pyydysten käyttä
mistä koskevaa kieltoa, taikka 

5) rikkoo 16 c §:ssä tarkoitettua ilmoitusvel
vollisuutta tai 19 §:ssä tarkoitettua ilmoittelu
kieltoa tai lupaehtoa, 

on tuomittava, jollei teosta ole muualla lais
sa säädetty ankarampaa rangaistusta, luonnon
suojelurikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu
desta ilman laissa edellytettyä lupaa tai muuten 
oikeudettomasti aiheuttaa pitkäaikaisen tai 
muutoin huomattavan vahingon luonnonsuoje
lualueelle tai sen osalle taikka rikkoo 16 c §:ssä 
tarkoitettuun eläin- tai kasvilajiin kohdistuvaa 
rauhoitusmääräystä, on tuomittava, jollei mää
räyksen rikkomista ole pidettävä vähäisenä, 
luonnonsuojelurikoksesta sakkoon tai vankeu
teen enintään kahdeksi vuodeksi. 

24 § 
Joka on syyllistynyt 23 §:ssä tarkoitettuun 

tekoon, on tuomittava menettämään valtiolle 
se, mitä rikkomalla on saatu, tai sen arvo. 
Kuitenkin on aina tuomittava menetetyksi se 
arvo, mikä rauhoitetulla eläimellä tai kasvilla 
on lajinsa edustajana. Ympäristöministeriö 
vahvistaa ohjeeiliset arvot rauhoitetuille eläi
mille ja kasveille. Muutoin on noudatettava, 
mitä rikoslain 2 luvun 16 §:ssä on säädetty. 

24 a § 
Jos joku lyö laimin tämän lain tai sen 

nojalla annettujen säännösten tai määräysten 
noudattamisen tai ryhtyy niiden vastaiseen toi
meen, lääninhallitus voi sakon uhalla velvoit
taa asianomaisen määräajassa poistamaan oi
keudenvastaisen tilan tai laiminlyönnin taikka 
asettaa uhan, että tarpeelliset toimenpiteet tee
tetään asianomaisen kustannuksella. Läänin
hallituksen päätöstä on noudatettava muutok
senhausta huolimatta. 

Teetetyn toimenpiteen kustannukset makse
taan etukäteen valtion varoista ja ne saadaan 
periä laiminlyöjältä ilman tuomiota tai päätös
tä siinä järjestyksessä kuin on säädetty verojen 
ja maksujen perimisestä ulosottotoimin anne
tussa laissa (367/61). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
miin. 

Lääninhallitus ratkaisee tämän lain voimaan 
tullessa vireillä olevat luonnonmuistomerkkien 
rauhoittamista ja rauhoituksen lakkauttamista 
koskevat asiat. 

Lääninhallitus voi jatkaa tämän lain voi
maan tullessa vireillä olevia väliaikaisia kielto
ja enintään kahden vuoden pituisiksi. 

Lunastuskorvaukselle, joka suoritetaan tä
män lain voimaan tullessa vireillä olevan suoje
lualueen lunastustoimituksen perusteella, on 
määrättävä maksettavaksi korko lain voimaan
tulopäivän ja korvauksen maksamispäivän vä
liseltä ajalta. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ollei
den säännösten mukaisesti sijoitetut ulkomai
nokset voidaan edelleen pitää paikallaan. 

Poikkeukset ennen tämän lain voimaantuloa 
lääninhallituksen päätöksellä perustettujen 
suojelualueiden rauhoitusmääräyksistä myön
tää lääninhallitus. 
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2. 
Laki 

yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yleisten asiakirjain julkisuudesta 9 pa1vana 
helmikuuta 1951 annetun lain 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1987 
annetussa laissa (472/87), näin kuuluvaksi: 

9 § 

Asetuksella voidaan asia tai asiakirja säätää 
salassa pidettäväksi, mikäli sitä vaatii valtion 
turvallisuus tai suhteet ulkovaltoihin, maan
puolustuksen etu, rikosten ehkäiseminen tai 
syytteeseen saattaminen, luonnonsuojelu, val
tion tai itsehallintoyhdyskunnan tai yksityisen 
liiketoimen tai oikeudenkäynnin tai tietosuojan 

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1990 

varmistaminen taikka yksityisen tärkeä henki
lökohtainen etu sielunhoidon, terveyden- ja 
sairaanhoidon, huoltotoimen, vankeinhoidon, 
verotuksen tai julkisen tarkastustoiminnan 
alalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 
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Liite 

1. 
Laki 

luonnonsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 7 ja 10 §, 13 §:n 2 

momentti ja 16 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 13 §:n 2 momentti 13 päivänä huhtikuuta 1962 annetussa laissa 

(292/62) ja 16 §:n 3 momentti 26 päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa (401/83), 
muutetaan 5 a §, 9 §:n 1 momentti, 12 §, 3 luvun otsikko, 14 a §:n 2 momentti, 16 §:n 2 

momentti, 16 a §:n 1 ja 3 momentit, 16 b §,18 §, 19 §:n 1 momentti, 20 §, 21 §:n 2 ja 3 
momentti sekä 22-24 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 a § 28 päivänä elokuuta 1981 annetussa laissa (594/81), 14 a §:n 2 
momentti mainitussa 13 päivänä huhtikuuta 1962 annetussa laissa, 16 §:n 2 momentti ja 16 a §:n 
1 ja 3 momentti mainitussa 26 päivänä huhtikuussa 1983 annetussa laissa, 16 b § 13 päivänä 
helmikuuta 1987 annetussa laissa (153/87), 18 § osittain muutettuna 27 päivänä heinäkuuta 1984 
annetulla lailla (560/84), 19 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1964 annetussa laissa 
(708/64), 21 §:n 2 ja 3 momentti 15 päivänä marraskuuta 1927 annetussa laissa (301/27) sekä 23 
ja 24 § mainitussa 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa, sekä 

lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja lakiin 
uusi 14 b ja 16 c §, 16 d §ja sen sekä 18 §:n edelle uusi luvun otsikko sekä lakiin uusi 20 a, 21 a, 
22 a, 22 b ja 24 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5a§ 
Niille kunnille, joiden alueella suojelualue 

sijaitsee, maksetaan valtion varoista korvaus 
siitä kunnallisveron tuoton vähentymisestä, jo
ka suojelualueen muodostumisen johdosta 
kunnille aiheutuu metsätaloudesta saatavasta 
tulosta maksettavan tulosta maksettavan veron 
pienentymisenä. Korvauksen myöntämisestä 
päättää metsähallitus, joka maksaa sen kunnil
le vuosittain. 

7 § 
Tasavallan Presidentti määrää, minkä kes

kusviranomaisen tai maaherran toimena suoje
lualueen silmälläpito on oleva. Tämän viran
omaisen tulee suojeluasioissa olla yhteistoimin
nassa luonnonsuojeluvalvojan kanssa, sillä ta
voin kuin asetuksella tarkemmin määrätään. 
Sen asiana on myöskin 3 §:ssä mainittujen 
järjestyssääntöjen antaminen. 

9 § 
Jos maanomistaja tahtoo hänelle kuuluvalle 

tilalle muodostaa suojelualueen 1 §:n 2 mo
mentissa mainittua tarkoitusta varten, anta
koon siitä maaherralle hakemuksen ynnä todis-

Ehdotus 

5 a § 
Kunnalle, jossa suojelualue sijaitsee, makse

taan siitä riippumatta, milloin alue on perus
tettu, valtion varoista korvaus siitä kunnallis
veron tuoton vähentymisestä, joka suojelu
alueen muodostamisen johdosta kunnalle ai
heutuu metsätaloudesta saatavasta tulosta 
maksettavan veron pienentymisenä. Korvauk
sen myöntää ja maksaa metsähallitus vuosit
tain. 

7 § 
(Kumotaan) 

9§ 
Lääninhallitus voi määrätä maanomistajan 

hakemuksesta 1 §:n 2 momentin mukaiseksi 
erityiseksi suojelualueeksi yksityisen alueen, 
jolla on luonnonsuojelun kannalta huomattava 
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Voimassa oleva laki 

tuksen omistusoikeudestaan ja selvän selitel
män kysymyksessä olevan alueen rajoista. Ha
kemuksesta hankkikoon maaherra luonnon
suojeluvalvojan lausunnon. Jos tämä katsoo 
ehdotetun suojelualueen muodostamisen edis
tävän huomattavaa yleistä etua ja puoltaa ha
kemusta, voi maaherra, sittenkuin asianomai
nen kunnanvaltuusto on antanut asiassa lau
sunnon, määrätä alueen rauhoitetuksi päätök
sellä, jossa on tarkoin mainittava, missä suh
teessa se on oleva rauhoitettu. Sittenkun pää
tös on koulutettu, on siitä maaherran toimesta 
tehtävä merkintä maarekisteriin, jota paitsi 
suojelualue on merkittävä tilan kartalle. 

10 § 
Maaherran rauhoittamispäätöksessä voidaan 

omistajan hyväksi vahvistaa sellaisia poikkeuk
sia rauhoitusmääräyksistä, joita luonnonsuoje
luvalvoja on puoltanut. 

12 § 
Yksityisen tiluksilla voidaan sellainen luon

nonmuistomerkki, josta 6 §:ssä puhutaan, rau
hoittaa soveltamalla vastaavasti 9 ja 11 §:n 
säännöksiä. 

3 luku 

Erityisiä säännöksiä 

Ehdotus 

merkitys. Hakemukseen on liitettävä selvitys 
omistusoikeudesta ja rauhoitettavan alueen ra
joista. Kunnalle on varattava tilaisuus antaa 
hakemuksesta lausunto. 

Päätökseen erityisestä suojelualueesta on 
otettava yksityiskohtaiset määräykset alueen 
luonnon suojelemisesta. Kun päätös on saanut 
lainvoiman, rauhoituksesta on tehtävä merkin
tä maarekisteriin ja rekisterikarttaan tai kiin
teistörekisteriin. 

10 § 
(Kumotaan) 

12 § 
Kunta päättää 6 §:ssä tarkoitetun, yksityisen 

omistamalla alueella olevan luonnonmuisto
merkin rauhoittamisesta. Rauhoituksen hake
misesta ja voimassaotosta sekä luonnonmuisto
merkin merkitsemisestä on soveltuvin osin voi
massa, mitä 9 ja 11 §:ssä säädetään. 

3 luku 

Eläimistön ja kasviston suojelu 

13§ 

Huuhkajan ja piekanan rauhoittamisesta 
valtion metsämailla päättää maatalousministe
riö 

(Kumotaan) 

14 a § 

Tieteellistä tai opetustarkoitusta varten tahi 
jos jokin tämän lain taikka sen nojalla annetun 
asetuksen mukaan rauhoitettu eläin on jollakin 
paikkakunnalla haitallisesti lisääntynyt tai 
muuten osoittautunut vahingolliseksi, voi maa
talousministeriö luonnonsuojeluvalvojaa kuul
tuaan myöntää muita poikkeuksia säädetystä 
rauhoituksesta. 

Lääninhallitus voi myöntää luvan poiketa 
rauhoituksesta tieteellistä tai opetustarkoitusta 
varten taikka jos eläinlaji on jollakin paikka
kunnalla lisääntynyt haitallisesti tai osoittautu
nut muuten vahingolliseksi. Jos hakemus kos
kee koko maata, luvan myöntää ympäristömi
nisteriö. 



14 1990 vp. - HE n:o 33 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

14 b § 
Edellä 13 ja 14 §:ssä tarkoitettua eläintä tai 

kasvia taikka niiden helposti tunnistettavia osia 
tai johdannaisia ei saa viedä maasta eikä tuoda 
maahan, ellei siihen ole saatu ympäristöminis
teriön lupaa taikka tuonti tai vienti ole 
14 a §:n mukaan sallittua. 

16 § 

Jos 1 momentissa tarkoitetulla eläimellä on 
asianmukaisesti käsiteltynä tieteellistä, opetuk
sellista tai keräilyarvoa, saadaan se ottaa tal
teen toimitettavaksi yliopistolliselle luonnontie
teelliselle museolle tai poliisille. Sellainen eläin 
voidaan luovuttaa myös muihin kuin valtion 
kokoelmiin sen mukaan kuin maa- ja metsäta
lousministeriö määrää. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua eläintä 
taikka sen helposti tunnistettavaa osaa tai joh
dannaista ei saa tuoda maahan ilman maa- ja 
metsätalousministeriön lupaa. 

16 a § 
Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten la

jien kansainvälistä kauppaa koskevan yleisso
pimuksen (SopS 45176) liitteessä 1-III mainit
tuihin lajeihin kuuluvien eläinten ja kasvien 
sekä niiden helposti tunnistettavien osien ja 
johdannaisten maahantuontia ja maastavientiä 
varten tarvittavat luvat ja todistukset myöntää 
maa- ja metsätalousministeriö sopimuksessa 
mainituilla perusteilla. 

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvit
taessa tarkempia määräyksiä 1 momentissa 
tarkoitettujen lupien ja todistusten hakemises
sa noudatettavasta menettelystä ja 2 momentis
sa tarkoitetusta valvonnasta. 

16 b § 
Valtioneuvosto voi määrätä erityisesti suojel

tavaksi lajiksi sellaisen tämän lain nojalla rau
hoitetun eläin- ja kasvilajin, jonka häviämisuh
ka on ilmeinen. 

Jos 1 momentissa tarkoitetulla eläimellä on 
asianmukaisesti täytettynä tai muuten käsitel
tynä tieteellistä, opetuksellista tai keräilyarvoa, 
se saadaan ottaa talteen luovuteltavaksi yli
opiston luonnontieteelliselle museolle tai polii
sille. Talteenotettu eläin voidaan luovuttaa 
myös muihin kuin valtion kokoelmiin sen mu
kaan kuin ympäristöministeriö määrää. 

(3 momentti kumotaan) 

16 a § 
Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten la

jien kansainvälistä kauppaa koskevan yleisso
pimuksen (SopS 45176) liitteissä 1-111 mainit
tuihin lajeihin kuuluvien eläinten ja kasvien 
sekä niiden helposti tunnistettavien osien ja 
johdannaisten maahantuontia ja maastavientiä 
varten tarvittavat luvat ja todistukset antaa 
ympäristöministeriö sopimuksessa mainituin 
perustein. Edellytyksenä maahantuonnille on, 
että asianomaisen vientimaan viranomainen on 
antanut sopimuksessa tarkoitetun luvan tai 
todistuksen. 

Ympäristöministeriö antaa tarvittaessa tar
kempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetun 
sopimuksen täytäntöönpanosta. 

16 b § 
Valtioneuvosto voi määrätä uhanalaiseksi la

jiksi sellaisen tämän lain soveltamisalaan kuu
luvan luonnonvaraisen kasvi- tai eläinlajin 
taikka niiden kannan, jonka säilyminen Suo
messa on vaarantunut. 

Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsäta
lousministeriön tulee omalla toimialallaan seu
rata uhanalaisten lajien kantojen kehitystä ja 
ryhtyä tarpeellisiin toimiin lajien säilyttämisek
si. 



1990 vp. - HE n:o 33 15 

Voimassa oleva laki 

18 § 
Valtiolla olkoon oikeus suojelualueen muo

dostamista varten pakkolunastaa kiinteää 

Ehdotus 

16 c § 
Valtioneuvosto voi määrätä erityisesti suojel

tavaksi lajiksi sellaisen tämän lain soveltamis
a/aan kuuluvan uhanalaisen lajin tai lajin kan
nan, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Erityi
sesti suojeltavan lajin säilyttämiseksi ympäris
töministeriön tulee tarvittaessa laatia suojelu
suunnitelma. 

Ympäristöministeriö voi antaa yleisiä hoito
ohjeita erityisesti suojeltavan lajin esiintymis
paikan säilyttämisestä ja hoidosta valtion 
omistamilla alueilla. 

Jos erityisesti suojeltava laji esiintyy muualla 
kuin valtion omistamalla alueella ja lajin säi
lyttämiseksi on laadittu 1 momentissa tarkoi
tettu suojelusuunnitelma, lääninhallituksen on 
tarvittaessa annettava maanomistajalle riittävä 
tieto lajin esiintymisestä sekä niistä toimista, 
jotka vaarantaisivat lajin esiintymistä paikalla. 
Jos tieto on annettu, maanomistajan tulee 
ilmoittaa lääninhallitukselle viimeistään kuu
kautta aikaisemmin ennen kuin hän ryhtyy 
edellä tarkoitettuun toimeen. Lääninhallituk
sen on ilmoituksen saatuaan viipymättä neuvo
teltava maanomistajan kanssa erityisesti suoje/
tavan lajin säilyttämiseksi tarpeellisista toimis
ta. 

4 luku 

Luonnonsuojelun hallinto 

16 d § 
Luonnonsuojelun ylin ohjaus ja valvonta 

kuuluu ympäristöministeriölle. 
Lääninhallitus edistää ja valvoo luonnonsuo

jelua läänissä. 
Kunnan tehtävänä on edistää ja valvoa luon

nonsuojelua alueellaan. 
Valtion omistamien luonnonsuojelualueiden 

hallinnasta, hoidosta ja valvonnasta säädetään 
asetuksella. Edellä 3 §:ssä tarkoitetut järjestys
säännöt antaa se virasto tai laitos, jonka hal
linnassa ja hoidossa suojelualue on. 

5 luku 

Erityisiä säännöksiä 

18 § 
Valtiolla on oikeus suojelualueen muodosta

mista varten lunastaa kiinteää omaisuutta ja 
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Voimassa oleva laki 

omaisuutta sekä pakkolunastustoimin määrätä 
rajoituksia omistajan oikeuteen käyttää sellais
ta omaisuutta. 

Jos syntyy kysymys pakkolunastuksesta 
luonnonsuojelua varten, voi lääninhallitus väli
aikaisesti, enintään yhdeksi vuodeksi, kieltää 
alueen sellaisen käyttämisen, joka voisi vaaran
taa pakkolunastuksen tarkoitusta. Jos pakko
lunastus sittemmin jää sikseen, on omistajalla 
ja haltijalla oikeus saada korvaus siitä vahin
gosta ja haitasta, minkä hän kiellon johdosta 
ehkä on kärsinyt. Korvauksen määrääminen 
on lääninhallituksen asia. 

19 § 
Mainos-, propaganda- tai muussa sellaisessa 

tarkoituksessa ei taajaan rakennetun alueen 
ulkopuolella saa sijoittaa ulkosalle ilmoituksia, 
julisteita, tauluja tai muita laitteita. 

20 § 
Luonnonsuojelun yksityisen kiinteistölle 

muodostetulla suojelualueena tai sellaisella 
kiinteistöllä olevan luonnonmuistomerkin rau
hoituksen voi maaherra omistajan hakemuk
sesta, kuultuaan luonnonsuojeluvalvojaa, julis
taa osaksi tai kokonaan lakkautetuksi, jos sen 
säilyttäminen muuttuneiden olojen vuoksi ei 
enään näytä toivottavalta taikka sen havaitaan 

Ehdotus 

erityisiä oikeuksia siinä järjestyksessä kuin 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta annetussa laissa (603177) on sää
detty. 

Lääninhallitus voi kieltää väliaikaisesti, 
enintään kahdeksi vuodeksi, alueen sellaisen 
käyttämisen, joka voi vaarantaa lunastuksen 
tarkoituksen. Lääninhallituksen päätöstä on 
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, 
jollei valitusviranomainen toisin määrää. Jos 
lunastus myöhemmin raukeaa, on omistajana 
ja haltijalla oikeus saada korvaus siitä vahin
gosta ja haitasta, mikä hänelle kiellon johdosta 
mahdollisesti on aiheutunut. Korvauksesta 
päättää lääninhallitus. 

Jos kiinteän omaisuuden ja erityisten oi
keuksien lunastuksesta annetun lain 5 §:n 1 
momentissa tarkoitettu lupa alueen lunastami
seen luonnonsuojelua varten on annettu, on 
alueen sellainen käyttö kielletty, joka saattaa 
vaarantaa lunastuksen tarkoitusta. Kielto on 
voimassa siitä päivästä, jolloin päätös lunas
tusluvasta on annettu tiedoksi alueen omista
jalle ja haltijalle, siihen saakka, kunnes /unas
tus on päättynyt tai rauennut. Suoritettavalie 
lunastuskorvaukselle on määrättävä maksetta
vaksi edellä mainitun lain 95 §:ssä tarkoitettu 
korko /unastusluvan tiedoksisaantipäivästä. 
Jos /unastus kuitenkin raukeaa, on kiellosta 
mahdollisesti aiheutunut vahinko ja haitta kor
vattava siten kuin 2 momentissa on säädetty. 

19 § 
Rakennelmien, laitteiden, tekstien ja kuvien 

asettaminen ulkosalle on mainos- tai muussa 
vastaavassa tarkoituksessa (ulkomainokset) 
kielletty niiden alueiden ulkopuolella, joilla on 
voimassa rakennuslain (370158) mukainen 
asema- tai rakennuskaava. 

20 § 
Lääninhallitus voi omistajan hakemuksesta 

tai ympäristöministeriön esityksestä kokonaan 
tai osittain purkaa yksityisen omistaman 
alueen suojelun tai lieventää sen rauhoitusmää
räyksiä, jos alueen luonnonolot ovat muuttu
neet siten, että sen luonnonsuojeluarvo on 
olennaisesti vähentynyt tai jos alueen rauhoitus 
estää sellaisen hankkeen toteuttamisen, jolla 



1990 vp. - HE n:o 33 17 

Voimassa oleva laki 

ehkäisevän tai huomattavasti vaikeuttavan sel
laista yritystä, josta on melkoista yleistä hyö
tyä. Maaherran päätöksen voi luonnonsuojelu
valvoja ennen valitusajan umpeenkulumista 
alistaa korkeimman hallinto-oikeuden tutkitta
vaksi. 

Jos suojelualue tai sellainen maa, jolla rau
hoitettu luonnonmuistomerkki sijaitsee, on 
määrätty pakkolunastettavaksi, voi maaherra 
julistaa luonnonsuojelun pakkolunastettavalla 
alueella lakkautetuksi, kun sen säilyttäminen 
katsotaan pakkolunastuksen tarkoitukseen so
veltumattomaksi tai muuten tarkoitustaan vas
taamattomaksi. 

Luonnonsuojelun lakkauttamisesta on maa
herran toimesta merkintä tehtävä maarekiste
riin. 

Ehdotus 

yleisen edun kannalta on erittäin huomattava 
merkitys. 

Hakemuksesta on hankittava ympäristömi
nisteriön lausunto. Jos asia on tullut vireille 
ympäristöministeriön esityksestä, on maan
omistajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Suojelun purkamisesta on tehtävä merkintä 
maarekisteriin ja rekisterikarttaan tai kiinteis
törekisteriin. 

20 a § 
Kunta voi omistajan hakemuksesta tai lää

ninhallituksen esityksestä lakkauttaa 12 §:ssä 
tarkoitetun luonnonmuistomerkin rauhoituk
sen, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita tai 
jos luonnonmuistomerkki olennaisesti haittaa 
sellaisen hankkeen toteuttamista, jolla yleisen 
edun kannalta on huomattava merkitys. Maan
omistajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluk
si, jos asia on tullut vireille lääninhallituksen 
esityksestä. 

Rauhoituksen lakkauttamisesta on tehtävä 
merkintä maarekisteriin ja rekisterikarttaan tai 
kiinteistörekisteriin. 

21 § 

[Maaherran] päätös suojelualueen muodos
tamisesta yksityiselle kuuluvalle kiinteistölle tai 
luonnonsuojelun lakkauttamisesta sellaisella 
alueella kuulutetaan, niinkuin kunnallisista 
kuulutuksista on säädetty. Tiedonanto päätök
sestä painetaan sen ohella virallisiin lehtiin. 

Yksityisen luonnonmuistomerkin rauhoitta
misesta kuulutetaan, niinkuin 2 momentin en
simmäisessä lauseessa sanotaan. 

3 36107lT 

Suojelualueen muodostamista tai purkamista 
koskevasta lääninhallituksen päätöksestä on 
tiedotettava kunnan ilmoitustaululle asetetta
valla kuulutuksella. 

Mitä 2 momentissa on säädetty, koskee 
myös kunnan päätöstä luonnonmuistomerkin 
rauhoittamisesta tai rauhoituksen lakkauttami
sesta. 

21 a § 
Luonnonsuojelualueella on kaivoslain (5031 

65) mukainen toiminta kielletty, jollei alueen 
rauhoitusmääräyksissä erikseen ole toisin sää
detty tai määrätty. 
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22 § 
[Maaherralle] tehdystä rauhoitushakemuk

sesta sekä [maaherran] sellaiseen hakemukseen 
antamasta päätöksestä ei suoriteta veroja eikä 
maksuja. 

23 § 
Joka 
1) rikkoo tässä laissa olevaa tai sen nojalla 

annettua rauhoitusmääräystä taikka ostaa tai 
ottaa vastaan jotakin, mikä on saatu sellaista 
määräystä rikkomalla; 

2) ottaa haltuun, luovuttaa tai tuo maahan 
eläimen taikka sen helposti tunnistettavan osan 
tai johdannaisen 16 §:n säännösten vastaisesti; 

3) tuo maahan tai vie maasta eläimen tai 
kasvin taikka sen helposti tunnistettavan osan 
tai johdannaisen ilman 16 a §:ssä mainitussa 
yleissopimuksessa tarkoitettua lupaa tai todis
tusta; 

4) rikkoo 3 §:ssä tarkoitettua järjestyssään
töä tai 15 §:ssä tarkoitettua pyydysten käyttä
mistä koskevaa kieltoa; taikka 

5) rikkoo 19 §:ssä tarkoitettua ilmoittelu
kieltoa tai lupaehtoa; 

on tuomittava, jollei teosta ole muualla lais
sa säädetty ankarampaa rangaistusta, luonnon
suojelurikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu
desta ilman laissa edellytettyä lupaa tai muuten 
oikeudettomasti aiheuttaa pitkäaikaisen tai 
muutoin huomattavan vahingon luonnonsuoje
lualueelle tai sen osalle taikka rikkoo 16 b § :n 
nojalla erityisesti suojeltavaksi määrättyyn 

Ehdotus 

22 § 
Tämän lain nojalla annetuista suojelualueita 

tai luonnonmuistomerkkejä koskevista päätök
sistä ei suoriteta leimaveroja eikä maksuja. 

22 a § 
Kun valtio on hakijana suojelualueen han

kintaan liittyvässä lainhuudatus- tai kiinnitys
asiassa, saadaan asiakirjat lähettää postitse 
alioikeudelle tai tuomiokunnan tuomarille. 

22 b § 
Kunnan viranomaisen 12 ja 20 a §:ssä tar

koitettuun päätökseen haetaan muutosta valit
tamalla lääninoikeuteen noudattaen, mitä 
muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa (154154) on säädetty. 

23 § 
Joka 
1) rikkoo tässä laissa olevaa tai sen nojalla 

annettua rauhoitusmääräystä taikka ostaa tai 
ottaa vastaan jotakin, mikä on saatu sellaista 
määräystä rikkomalla, 

2) ottaa haltuun, luovuttaa, tuo maahan tai 
vie maasta eläimen tai kasvin taikka sen hel
posti tunnistettavan osan tai johdannaisen 
14 a, 14 b tai 16 §:n säännösten vastaisesti, 

3) tuo maahan tai vie maasta eläimen tai 
kasvin taikka sen helposti tunnistettavan osan 
tai johdannaisen ilman 16 a §:ssä mainitussa 
yleissopimuksessa tarkoitettua lupaa tai todis
tusta, 

4) rikkoo 3 §:ssä tarkoitettua järjestyssään
töä tai 15 §:ssä tarkoitettua pyydysten käyttä
mistä koskevaa kieltoa, taikka 

5) rikkoo 16 c §:ssä tarkoitettua ilmoitusvel
vollisuutta tai 19 §:ssä tarkoitettua ilmoittelu
kieltoa tai lupaehtoa, 

on tuomittava, jollei teosta ole muualla lais
sa säädetty ankarampaa rangaistusta, 1 u o n -
n onsu ojelu ri k ko m u kses ta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudek
si. 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu
desta ilman laissa edellytettyä lupaa tai muuten 
oikeudettomasti aiheuttaa pitkäaikaisen tai 
muutoin huomattavan vahingon luonnonsuoje
lualueelle tai sen osalle taikka rikkoo 16 c §:ssä 
tarkoitettuun eläin- tai kasvilajiin kohdistuvaa 
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eläin- tai kasvilajiin kohdistuvaa rauhoitus
määräystä eikä määräyksen rikkomista ole pi
dettävä vähäisenä, on tuomittava luonnonsuo
jelurikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi. 

Ehdotus 

rauhoitusmääräystä, on tuomittava, jollei mää
räyksen rikkomista ole pidettävä vähäisenä, 
luonnonsuojelurikoksesta sakkoon tai vankeu
teen enintään kahdeksi vuodeksi. 

24 § 
Joka on syyllistynyt 23 §:ssä tarkoitettuun Joka on syyllistynyt 23 §:ssä tarkoitettuun 

tekoon, on tuomittava menettämään valtiolle tekoon, on tuomittava menettämään valtiolle 
se, mitä rikkomalla on saatu, tai sen arvo. se, mitä rikkomalla on saatu, tai sen arvo. 
Muutoin on noudatettava, mitä rikoslain 2 Kuitenkin on aina tuomittava menetelyksi se 
luvun 16 §:ssä on säädetty. arvo, mikä rauhoitetulla eläimellä tai kasvilla 

on lajinsa edustajana. Ympäristöministeriö 
vahvistaa ohjeeiliset arvot rauhoitetuille eläi
mille ja kasveille. Muutoin on noudatettava, 
mitä rikoslain 2 luvun 16 §:ssä on säädetty. 

24 a § 
Jos joku lyö laimin tämän lain tai sen 

nojalla annettujen säännösten tai määräysten 
noudattamisen tai ryhtyy niiden vastaiseen toi
meen, lääninhallitus voi sakon uhalla velvoit
taa asianomaisen määräajassa poistamaan oi
keudenvastaisen tilan tai laiminlyönnin taikka 
asettaa uhan, että tarpeelliset toimenpiteet tee
tetään asianomaisen kustannuksella. Läänin
hallituksen päätöstä on noudatettava muutok
senhausta huolimatta. 

Teetetyn toimenpiteen kustannukset makse
taan etukäteen valtion varoista ja ne saadaan 
periä laiminlyöjältä ilman tuomiota tai päätös
tä siinä järjestyksessä kuin on säädetty verojen 
ja maksujen perimisestä ulosottotoimin anne
tussa laissa (367 161). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
miin. 

Lääninhallitus ratkaisee tämän lain voimaan 
tullessa vireillä olevat luonnonmuistomerkkien 
rauhoittamista ja rauhoituksen lakkauttamista 
koskevat asiat. 

Lääninhallitus voi jatkaa tämän lain voi
maan tullessa vireillä olevia väliaikaisia kielto
ja enintään kahden vuoden pituisiksi. 

Lunastuskorvaukselle, joka suoritetaan tä
män lain voimaan tullessa vireillä olevan suoje
lualueen /unastustoimituksen perusteella, on 
määrättävä maksettavaksi korko lain voimaan-
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tulopäivän ja korvauksen maksamispäivän vä
liseltä ajalta. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ollei
den säännösten mukaisesti sijoitetut ulkomai
nokset voidaan edelleen pitää paikallaan. 

Poikkeukset ennen tämän lain voimaantuloa 
lääninhallituksen päätöksellä perustettujen 
suojelualueiden rauhoitusmääräyksistä myön
tää lääninhallitus. 

2. Laki 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yleisten asiakirjain julkisuudesta 9 paiVana 
helmikuuta 1951 annetun lain 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1987 
annetussa laissa (472/87), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Asetuksella voidaan asia tai asiakirja säätää 
salassa pidettäväksi, mikäli valtion turvallisuus 
tai suhteet ulkovaltoihin, maanpuolustuksen 
etu, rikosten ehkäiseminen tai syytteeseen saat
taminen, valtion tai itsehallintoyhdyskunnan 
tai yksityisen liiketoimen tai oikeudenkäynnin 
tai tietosuojan varmistaminen taikka yksityisen 
tärkeä henkilökohtainen etu sielunhoidon, ter
veyden- ja sairaanhoidon, huoltotoimen, van
keinhoidon, verotuksen tai julkisen tarkastus
toiminnan alalla vaatii. 

9§ 

Ehdotus 

Asetuksella voidaan asia tai asiakirja säätää 
salassa pidettäväksi, mikäli sitä vaatii valtion 
turvallisuus tai suhteet ulkovaltoihin, maan
puolustuksen etu, rikosten ehkäiseminen tai 
syytteeseen saattaminen, luonnonsuojelu, val
tion tai itsehallintoyhdyskunnan tai yksityisen 
liiketoimen tai oikeudenkäynnin tai tietosuojan 
varmistaminen taikka yksityisen tärkeä henki
lökohtainen etu sielunhoidon, terveyden- ja 
sairaanhoidon, huoltotoimen, vankeinhoidon, 
verotuksen tai julkisen tarkastustoiminnan 
alalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 


