
Ympäristöministeriölle 

Luonnonsuojelua koskevan EU-Iainsäädännön toimeenpanon täydennystä valmistelevan, ns. 
SAe-työryhmän ehdotukset 

Ympäristöministeriö asetti 21.11.2012 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen lainsäädännön muutok
siksi luonnonsuojelua koskevan Euroopan unionin lainsäädännön toimeenpanon täydentämiseksi. Teh
tävänä on ollut käsitellä seuraavat asiakokonaisuudet: 

1) Luontodirektiivin 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti Natura 2000 -verkostoon kuuluvien yhteisön tärkeinä 
pitämien alueiden perustaminen erityisten suojelutoimien alueiksi (ns. SAC- alueiden perustamismenet
tely) sekä luontodirektiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarvittavien suojelutoimenpiteiden toteuttami
nen SAC-alueilla. 
2) Luontodirektiivin 6 artiklan 2 kohdan toimeenpano Natura 2000 -verkoston luontotyyppien ja lajien 
elinympäristöjen heikentymisen sekä lajeja koskevien merkittävien häiriöiden estämiseksi. 
3) Luontodirektiivin 6 artiklan 4 kohdan osalta lainsäädännön tarkennus siitä. mikä taho vastaa kor
vaavista toimenpiteistä. jos hankkeelle myönnetään poikkeus Natura 2000 -verkoston heikentämis
kiellosta. 
4) Luonnonsuojelulain tarkistaminen eräiden Natura 2000 -verkostoon liittyvien kansallisten säännösten 
osalta (tietolomakkeiden päivitys, 65.2 § ympäristöministeriö lausunnonantajana). 

Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen ympäristöministeriöstä ja 
jäseniksi lainsäädäntöneuvos Jari Salila oikeusministeriöstä. metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen maa
ja metsätalousministeriöstä. neuvotteleva virkamies Saara Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriös
tä varajäsenenään ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen Liikennevirastosta. luonnonsuojelupäällikkö Es
ko Gustafsson Varsinais-Suomen elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskuksesta, lakimies Johanna Korpi 
Metsähallituksesta, erikoissuunnittelija Olli Ojala Suomen ympäristökeskuksesta sekä ympäristöministe
riöstä lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen ja hallitusneuvos Satu Sundberg. jotka toimivat myös työ
ryhmän sihteereinä. Lisäksi työryhmää avustivat korkeakouluharjoittelija Outi Manninen ajalla 15.5. -
15.9.2013 ja tutkimussihteeri Sirpa Tanninen. 

Työryhmä kokoontui 11 kertaa. Työryhmän kokouksissa ovat olleet kuultavina lakimies Tommi Siivonen 
maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta, lakimies Mikaela Strömberg-Schalin Svenska lantbrukspro
ducenternas centralförbund rf:stä, varapuheenjohtaja Thomas Frankenhaeuser Maanomistajain liitosta. 
asiantuntija Jouni Lind Elinkeinoelämän keskusliitosta. luontoasiantuntija Suvi Raivio Metsäteollisuus 
ry:stä. erityisasiantuntija Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitosta. toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa 
BirdLife Suomi ry:stä. varapuheenjohtaja Heikki Paltto ja ympäristösihteeri Inga-Briitta Magga Saame
laiskäräjistä. toiminnanjohtaja Anne Ollila Paliskuntain yhdistyksestä. johtava metsälakiasiantuntija Jan
ne Uitamo Suomen metsäkeskuksesta. Varsinais-Suomen riistapäällikkö Mikko Toivola Suomen riista
keskuksesta sekä toiminnanjohtaja Pekka Suomela Kaivannaisteollisuus ry:stä. Lisäksi työryhmä järjesti 
ehdotuksistaan 15.5.2013 avoimen kuulemistilaisuuden ja varasi tilaisuuden jälkeen mahdollisuuden 
kommentoida ehdotuksia kirjallisesti. 

Työryhmällä on ollut käytössään seuraavat asiantuntijaselvitykset: OTT, dosentti Kari Kuusiniemen selvi
tys 11.4.2012 Natura 2000 -verkostoa koskeva heikentämiskielto, arviointia ja kehittämistarpeita; tutkija 
Pasi Kallion ja oik.yo Piia Kähkölän marraskuulle 2012 päivätty Kansainvälinen selvitys luonnonsuojelua 
koskevan yhteisölainsäädännön toimeenpanosta eräissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa sekä HTT. 
VT Leila Suvantolan selvitys 13.8.2013 luontodirektiivin 6 artiklan 2 kohdan toimeenpanosta olemassa 
olevien luvanvaraisten toimintojen osalta. 

Työryhmä laati ehdotuksensa toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä on 
työssään keskittynyt pykälien ja niiden yksityiskohtaisten perustelujen muotoiluun yleisperustelujen jää
dessä tässä vaiheessa luonnosvaiheeseen. 

Ehdotukseen sisältyy maa- ja metsätalousministeriön eriävä mielipide. 












































































