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YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 
Hallitusneuvos Hannu Karjalainen 
9.10.2003 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta (HE 76/2003 vp) 
 
 

/ . Taustaa 
 
Luonnonsuojelulaki on ollut voimassa 1.1.1997 alkaen. Laki uudistettiin tuolloin kokonaisuudessaan 
ja se sisältää useita elementtejä, jotka olivat kokonaan uusia vuonna 1923 annettuun 
luonnonsuojelulakiin nähden. Ympäristöministeriössä lain toimeenpanoa on seurattuja todettu eräitä 
muutostarpeita. Hallituksen esityksessä on kysymys luonnonsuojelulain tarkistamisesta, eräänlaisesta 
määräaikaishuollosta, joka usein on tarpeen, kun uusia lakeja on jonkin aikaa sovellettu. Perusteiltaan 
luonnonsuojelulaki ei hallituksen esityksen vuoksi muuttuisi. 
 

2. Aiempi esitys 
 
Hallitus antoi lähes samansisältöisen esityksen laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta jo edelliselle 
eduskunnalle (HE 251/2002 vp). Tämä esitys raukesi, koska eduskunta ei ehtinyt sitä toimikautensa 
puitteissa käsitellä. Myöskään ympäristövaliokunta ei ehtinyt laatia mietintöään aiemmasta 
esityksestä. Esityksestä antoivat ympäristövaliokunnalle kuitenkin lausuntonsa sekä 
perustuslakivaliokunta (lausunto 68/2002 vp) että maa-ja metsätalousvaliokunta (lausunto 23/2002 
vp). 
 

Aiemmasta esityksestä äänestettiin aikanaan valtioneuvostossa. Nyt kyseessä oleva esitys on 
yksimielinen. 
 
Aiempaan hallituksen esitykseen sisältynyt, äänestyksen kohteena ollut lain 64 §:n muutos ei sisälly 
tähän esitykseen. Pykälän muutos koski päätösvallan delegointia valtioneuvoston yleisistunnolta 
ympäristöministeriölle Natura 2000 -alueiden luonnontieteellisten tietojen tarkistamisessa. Aiemman 
esityksen ulkopuolelle jäänyt lain 49 §:n 1 momentin muutos, joka koskee EY:n luontodirektiivin 
(92/43/ETY) liitteen IV (a) lajien lisääntymis-ja levähdyspaikkojen suojelua, sitä vastoin sisältyy 
tähän esitykseen. Tämän pykälän muuttamiseen liittyvät myös luonnonsuojelualueiden 
perustamisedellytyksiä koskeva lain 10 §:n muutos sekä rangaistuksia koskeva 58 §.n muutos. 
 
 

3. Esityksen muutosten sisältö 
 
Uudesta perustuslaista johtuvat muutokset 
 

Maaliskuun 1 päivänä vuonna 2000 voimaantulleen perustuslain vuoksi on osoittautunut 
välttämättömäksi tarkistaa teknisluonteisesti eräitä säännöksiä. Näitä ovat esityksen 39 ja 44 §:n 
muutokset. 



 

 

Uuden perustuslain edellyttämä muutos luonnonsuojelulain 17 §:ään (Metsähallituksen oikeus 
perustaa luonnonsuojelualueita poistettaisiin) on tarkoitus toteuttaa myöhemmässä vaiheessa Suomen 
talousvyöhykettä koskevan lainsäädäntökokonaisuuden yhteydessä. 
 
 

Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu 
 

Euroopan Unionin komissio on arvioinut Suomen lainsäädäntöä luontodirektiivin liitteen IV (a) 
eläinlajien tiukan suojelun järjestelmän toteuttamiseksi. Komission käynnistämä valvontamenettely, 
joka käytännössä liittyy liito-oravien lisääntymis-ja levähdyspaikkojen suojeluun, on edennyt 
perusteltuun lausuntoon. Tätä seuraava mahdollinen toimi on kanteen nostaminen Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimessa. Suomi on vastauksessaan komissiolle ilmoittanut mm. tarkistavansa 
sekä luonnonsuojelulakia että metsälakia. Hallituksen esityksessä ehdotetaan luonnonsuojelulain 49 
§:n 1 momentin sanamuodon muuttamista vastaamaan luontodirektiivin 12 artiklan sanamuotoa siten, 
että pykälästä poistetaan lisääntymis-ja levähdyspaikkojen määritelmään liittyvät sanat "selvästi 
luonnossa havaittavat". Myös metsälain asiaan liittyvä muutos, joka koskee liito-oraviin liittyvän 
metsäkeskusten ja ympäristökeskusten välisen tiedonkulun varmistamista, on annettu eduskunnan 
käsiteltäväksi samanaikaisesti luonnonsuojelulain muutoksen kanssa. 
 
Esityksestä annetuissa eräissä lausunnoissa tuotiin aikanaan esiin näkökohta, että luonnonsuojelulain 
53 §:n korvaussäännös tulisi ulottaa koskemaan myös lain 49 §:ssä mainittujen lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen suojelusta aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Tähän liittyen esitykseen sisältyy 
lain 10 §:n 2 momentin muutos, jossa luonnonsuojelualueiden perustamisedellytyksiä ehdotetaan 
täydennettäväksi. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että maanomistajalla on luonnonsuojelualueen 
perustamisen yhteydessä mahdollisuus saada korvausta sellaisissa tilanteissa, joissa useita direktiivin 
liitteen IV (a) lajin, käytännössä lähinnä liito-oravan, lisääntymis-ja levähdyspaikkoja sijoittuu saman 
tilan alueelle siten, että alueen käytön rajoitukset olisi perusteltua korvata. Maanomistajalle on 
tarjolla myös muita vaihtoehtoisia ratkaisuja tässä tilanteessa siten kuin pykälän yksityiskohtaisista 
perusteluista tarkemmin ilmenee. 
 

Hallitus on katsonut, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
Korvauskysymykseen liittyen on kuitenkin pidetty suotavana, että ehdotuksesta hankittaisiin 
perustuslakivaliokunnan lausunto. Liitteen IV lajien lisääntymis-ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja 
heikentämiskiellon suhteen tilanne on korvausten osalta sama kuin mikä se oli luonnonsuojelulakia 
vuonna 1996 säädettäessä. Perustuslakivaliokunta ei tuolloin tarkastellut asiaa yksityiskohtaisesti 49 
§:n kiellon kannalta. Valiokunta kuitenkin totesi, että valtion korvausvelvollisuus tulisi liittää kaikkiin 
luonnonsuojelulakiin perustuviin menetyksiin, joista omistajalle on aiheutunut merkityksellistä 
haittaa. 
 
Liitteen IV (a) lajien lisääntymis-ja levähdyspaikat ovat edellä todetun mukaisesti pinta-alaltaan 
varsin pienialaisia verrattuna muihin luonnonsuojelulain vastaaviin määritelmiin. Tämän vuoksi on 
katsottu, ettei merkityksellisen haitan kynnys näissä tilanteissa ylity. Myös KHO on päätöksessään 
25.6.2003 taltio 1540 (Forssan Konikallion liito-oravat) katsonut, ettei 49 §:n lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen käsite ulotu alueellisesti kovin laajaksi. Tilanne on sitä vastoin toinen, mikäli 
useita lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sijoittuu lähekkäin saman maanomistajan alueelle. Tällaisia 
tilanteita varten lain 10 §:n 2 momenttia esitetään täydennettäväksi yllä selostetulla tavalla. 
Päätösvallan siirtäminen lunastusasioissa 
 

Osassa hallituksen esitykseen sisältyvissä muutoksissa on kysymys käytännössä esiin tulleista 
seikoista, jotka edellyttävät lain muuttamista siten, että viranomaisten menettelyitä voidaan 



 

 

yksinkertaistaa ja delegoida päätösvaltaa. Nämä sisältyvät esityksen 49 ja 52 §:iin. Esityksen 52 § 
koskee päätösvallan siirtämistä valtioneuvostolta ympäristöministeriölle Natura 2000 -verkostoon 
kuuluvien alueiden lunastamisessa silloin, kun alueen suojelun toteutustapana on luonnonsuojelulaki. 
Pykälän yksityiskohtainen sanamuoto on perustuslakivaliokunnassa muotoiltu esityksen aiemman 
eduskuntakäsittelyn yhteydessä. Esityksen 56 §:n muutos on tekninen ja johtuu 52 §:n muutoksesta. 
 

YVA -arvioinnin ja Natura -arvioinnin suhteen selkeyttäminen 
 

Lain 65 §:n muutoksella on tarkoitus selkeyttää ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 
mukaisen lain mukaisen arvioinnin ja luonnonsuojelulain mukaisen Natura -arvioinnin välistä 
suhdetta. Pykälän sanamuoto ei nykymuodossaan ole riittävän yksiselitteinen ja antaa mahdollisuuden 
virheellisiin tulkintoihin. Myös Euroopan komissio on valvontamenettelyssään havainnut, ettei pykälä 
sisällöltään vastaa luontodirektiivin vaatimuksia. Suomi on ilmoittanut komissiolle muuttavansa 
pykälää näiltä osin. Komissio on tehnyt myös päätöksen kanteen nostamisesta Suomea vastaan 
asiassa. Asiaa koskeva kannekirjelmä on Suomen ilmoituksesta huolimatta toimitettu aivan äskettäin, 
29.9.2003, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle. 
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Luonnos 29.8.2003 
 
 

• • •  rHftlllilOHlHISTU!» 

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 
 
 
 

OHJE       Dnro 
 
 
 
 
 
 

Metsäkeskukset 
Alueelliset ympäristökeskukset 

Antopäivä 
xx.xx.2003 
 
Voimassaoloaika 
1.9.2003 - toistaiseksi 
 
Valtuutussäännökset Metsäkeskuksista ja 
metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 
4 §(1474/1995) 
 

Ympäristöhallinnosta annetun lain 2 § (55/1995) 
 
 

Kohderyhmät Metsäkeskukset ja alueelliset 
ympäristökeskukset 

 

Asia 
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN OHJE LIITO-
ORAVAN LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSPAIKKOJEN MÄÄRITTÄMISESTÄ JA 
TURVAAMISESTA 
 
 

I YLEISTÄ 
 

Tämän ministeriöiden yhteisen ohjeen tarkoituksena on antaa metsäkeskuksille ja alueellisille 
ympäristökeskuksille perusteet luonnonsuojelulaki (1096/1996) ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisten 
eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin eli ns. luontodirektiivin (92/43/ETY) säännösten huomioon 
ottamiseksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittelyssä, rajaamisessa ja metsän käsittelyssä. Ohje 
perustuu maa-ja metsätalousministeriön asettaman liito-oravatyöryhmän raporttiin 
(Työryhmämuistio MMM 2002:21) ja siitä saatuihin lausuntoihin sekä korkeimman hallinto-oikeuden 
ennakkoratkaisuun Konikallion liito-oravametsää koskeneessa tapauksessa (KHO:2003:38). 
 
 

http://xx.xx.2003/
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Luonnonsuojelulain 49 §:ssä kielletään selvästi luonnossa havaittavien liito-oravayksilöiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen. EU:n komissio on asiaan liittyvässä valvontamenettelyssä 
katsonut, että määre "selvästi luonnossa havaittavat" ei ole luontodirektiivin säännösten mukainen ja siten 
direktiivi on tältä osin pantu puutteellisesti täytäntöön. Hallituksen esitys ko. luonnonsuojelulain pykälän 
muutoksesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden käynnistyttyä. Käytännössä em. sanojen 
poistaminen ei laajenna säännökseen sisältyvää omaisuuden käytönrajoitusta. 
 
 

II LIITO-ORAVAN ELINTAVAT 
 

Liito-orava elää monentyyppisissä metsissä. Keskeistä on, että metsikössä on riittävän kookasta puustoa lajin 
suojaksi, sopivia kolopuita pesintään ja lehtipuita ravinnoksi. Oravakannan tiheyden ollessa alhainen laji asuttaa 
yleensä ensimmäisenä iäkkäitä kuusikoita, joissa on sopivasti suuria lehtipuita, kuten vanhoja haapoja pesimistä, 
ruokailua ja suojautumista varten. Kuusi tarjoaa liito-oravalle suojaaja lehtipuusta se saa ravintonsa. Liito-orava 
käyttää hyväkseen tikkojen koloja ja muita riittävän pieniaukkoisia puunonkaloita, mutta myös risupesiä sekä 
usein pönttöjä, joita asetetaan lintuja tai liito-oravaa varten. Jos koloja on tarjolla, se menestyy myös hakkuin 
käsitellyissä talousmetsissä. 
 

Osa liito-oravista käyttää säännöllisesti oravan risupesiä. Lisäksi liito-orava voi joissakin olosuhteissa siirtyä 
pesimään myös rakennuksiin. Se käyttää pesiä poikasten kasvattamisen ohella myös levähdyspaikkoina päivisin. 
Jokaisella liito-oravayksilöllä on elinpiirillään yleensä useita pesiä, joskus jopa yli kymmenen. 
 

Liito-oravat ovat liikkeellä hämärissä ja öisin. Etenkin koiraat liikkuvat laajoilla, keskimäärin n. 60 hehtaarin 
alueilla, naaraiden pysytellessä keskimäärin alle 10 hehtaarin elinpiireillä. Naaraiden elinpiirit menevät hyvin 
harvoin päällekkäin, sen sijaan usean koiraan elinpiiri voi ulottua yhden naaraan elinpiirille. Liikkuakseen 
pesäpaikkojen välillä sekä ruokailupaikasta toiseen liito-oravat tarvitsevat suojakseen koloja ja metsäyhteyksiä. 
 

Liito-oravan erikoisuutena on, että se pystyy liitämään pitkiäkin matkoja puusta toiseen etu- ja takajalkojen 
välissä olevan ihopoimun avulla. Keskimäärin liitomatkat ovat noin 20-40 metriä. Maassa liito-orava liikkuu 
kömpelösti ja voi joutua siten helposti petojen saaliiksi. Liito-orava ei yleensä ylitä aukeita, jotka ovat leveämpiä 
kuin sen liitornatka, ellei välissä ole joitakin puita tai korkeita pensaita. Se ei mielellään liiku myöskään 
harvoissa kalliomänniköissä. 
III KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
 

Liito-oravan lisääntymis-ja levähdyspaikan säilyttämiseen liittyy useita ekologisia ja toiminnallisia käsitteitä, 
joita jäljempänä kuvataan seuraavasti: 
 

Liito-oravan elinympäristöä ja sen ekologisia ominaisuuksia on kuvattu edellä. Elinympäristöllä ei sinänsä 
kuvata mitään selvärajaista aluetta. 
 
Luonnonsuojelulain tarkoittama liito-oravan lisääntymis- ia levähdyspaikka1 on tässä ohjeessa käytetyistä 
termeistä suppea-alaisin. Se käsittää pesäpuut ja paikalla olevat muut puut, joita oravat todennäköisesti käyttävät 
levähtämis- tai suojapaikkoina taikka ravinnon varastointiin. Lisääntymis- ja levähdyspaikan käsitteeseen luetaan 
myös em. puita ympäröivät suojaaja ravintoa tarjoavat puut. 
 

                                                
1 Korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnan (KHO:2002:78, KHO:2003:38) mukaan luonnonsuojelulain 
tarkoituksena ei ole ollut ulottaa lisääntymis-ja levähdyspaikkojen käsitteitä alueellisesti kovin 
laajoiksi. 
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Liito-oravat liikkuvat lisääntymis-ja levähdyspaikkojen välillä ravinnon haussa ja lisääntymiskäyttäytymisen 
yhteydessä. Tätä lajin käyttämää aluetta, jossa se elää ja liikkuu, kutsutaan elinpiiriksi, joka yhdellä yksilöllä 
säilyy pääpiirteissään samana vuosien ajan. Naaraalla ja koiraalla elinpiirin laajuus eroaa merkittävästi. Nuoret 
liito-oravat voivat vaeltaa synnyinpaikaltaan kauaksi. Asutulla elinpiirillä tapahtuvat muutokset esim. 
metsänhakkuiden yhteydessä voivat aiheuttaa liito-oravien siirtymisen uudelle alueelle ja vanhan elinpiirin 
rajojen muuttumista. 
 

Liito-orava ei käytä koko elinpiirinsä aluetta tasaisesti, vaan ne suosivat tiettyjä pieniä osia (elinpiirin ydinalue), 
joita voi olla elinpiirillä useita. Ydinalueille on tyypillistä, että pesäpuut sekä parhaat ravinto- ja suojapuut ovat 
useimmiten sijoittuneet niille. 
 
Liito-oravan lisääntymis- ia levähdyspaikan hävittäminen tarkoittaa pesintään ja levähtämiseen käytettävien 
kolopuiden tai niitä ympäröivien suoja- ja ravintopuiden kaatamista. Hävittämiseen voidaan rinnastaa myös 
tilanne, jossa pesäpuun käyttö estyy esim. puun suojapuineen jäädessä keskelle avohakkuualuetta. 
 

Lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentäminen tarkoittaa jonkin sellaisen toimenpiteen tekemistä lisääntymis- ja 
levähdyspaikan välittömässä läheisyydessä, mikä vaikeuttaa liito-oravan elämisen ja suojautumisen 
mahdollisuuksia lisääntymis--ja levähdyspaikalla. 
 
 

IV LISÄÄNTYMIS-JA LEVÄHDYSPAIKAN TUNNISTAMINEN 
 

Liito-oravan oleskelusta alueella kertovat riisiryynin kokoiset keltaiset, kellanruskeat tai ruskeat papanat puiden 
tyvillä. Täysin ei tiedetä kuinka säännönmukaisesti ja missä olosuhteissa lajin käyttäytymiseen kuuluvaa puiden 
merkitsemistä papanoilla tapahtuu. Kiistattomana näyttönä liito-oravan pesimisestä tai levähtämisestä ko. 
paikassa voidaan kuitenkin pitää runsasta papanamäärää yhden tai usean puun juurella sekä asumiskelpoista 
puun koloa tai risupesää, Papanat kertyvät talven ja kevään mittaan useimmiten suurten haapojen ja kuusten 
tyville ja ne ovat luotettavimmin havaittavissa keväällä maaliskuulta aina kesäkuulle saakka. Se, että jätöksiä ei 
aina löydy liito-oravalle otollisesta elinympäristöstä, voi johtua esim. vuodenajasta tai sääolosuhteista taikka 
siitä, että seudun liito-oravakanta on heikko. Tarkempi maastotarkastelu voi antaa lisävalaistusta asiaan. 
Toimittaessa hyvän metsänhoidon ohjeiden mukaan tällaiset esim, kolohaapoja käsittävät metsikkökuviot 
käsitellään joka tapauksessa varovaisemmin kolopuita säästäen. 
 
 

V METSIEN KÄSITTELY 
 

a) Liito-oravan huomioon ottaminen harvennushakkuissa 
 

Harvennushakkuissa liito-oravan lisääntymis - ja levähdyspaikat jätetään pääsääntöisesti käsittelemättä kuitenkin 
niin, että niiltä voidaan poimia yksittäisiä puita» mikäli toimenpide ei heikennä tai hävitä lisääntymis- ja 
levähdyspaikkaa. Harvennushakkuissa alueelle jäävien kulkuyhteyksien tulisi olla sellaisia» että liito-oravan 
liikkuminen lisääntymis- ja levähdyspaikan/-paikkojen välillä ja ympäröiviin metsiköihin on mahdollista. Liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan lähiympäristö, ja erityisesti silloin kun kyseessä on elinpiirin ydinalue, 
voidaan harventaa normaalia lievemmin tai jättää kokonaan harventamatta. Harvennuksessa voidaan liito-oravan 
suoja - ja ravintotarpeita ottaa huomioon säästämällä kolopuita ja suosimalla harvennuksessa havupuuvaltaisessa 
metsässä lehtipuita ja lehtipuuvaltaisessa metsässä suuria kuusia. 
 
 

f») Liito-oravan huomioon ottaminen uudistushakkuissa 
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Uudistushakkuussa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka rajataan hakkuun ulkopuolelle. Myrskyalttiilla 
paikoilla suositellaan lisääntymis-ja levähdyspaikan suojaksi jätettävän lisäsuojapuustoa. Liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikat jätetään raivaamatta. Liito-oravan lisääntymis-ja levähdyspaikan/-paikkojen ja 
ympäröivien metsiköiden välille jätetään liito-oravan liikkumisen mahdollistavat riittävän laajat kulkuyhteydet. 
 

Kulkuyhteyksiä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota niiden myrskynkestävyyteen. Erityisen 
tärkeää niiden suunnittelussa ja itse toteutuksessa on säilyttää yhteys elinpiirin ydinalueiden välillä sekä yhteys 
myös muihin ympäröiviin metsiköihin. Kulkuyhteyksien'-tulisi olla riittävän puustoisia ja suojaisia liito-oravan 
liikkumisen helpottamiseksi, ja niiden sijoittelussa voidaan hyödyntää kohteen luontaisia maaston piirteitä esim. 
korkeusasemaa, kosteikkoja, puronvarsia jne. Myös epäsäännölliset leimikkokuviot ja hakkuun reunat 
mahdollistavat liito-oravan liikkumisen alueen reunoilla ja sen yli. Lisäksi 

.ftiästöpuuryhfiili voidaan sijoitella siten, että ne yhdessä kuviorajauksen kanssa mahdollistavat 
liikkumisen hakkuualueen yli, Lcijmikollc jätettävät, kolo-haavat ja kuusen uudistusalalla myös muut 
haavat jätetään kauiaamatta myrskynkesf&vyyden parantamiseksi 
 

Liito-oravan elinpiirillä sijaitsevan päitehakkuukuvion uudistamisessa voidaan avohakkuun sijaan 
harkita käytettävän myös muita vaihtoehtoisia uudistamtsmenetelmtä, Esimerkiksi Into-oravan elinpiirin 
yd.inalue.eksi katsottava t>sa hakkuualuetta voidaan käsitellä potmintahakkuin, Lisaksi lisääntymis-ja 
levähdyspaikkaan rajautuvilla alueilla uudistamistoimenpiteet voidaan suorittaa varovaisemmin esimerkiksi 
porrastamalla, toimenpiteet siten, ettei koko alue tule samanaikaisesti käsittelyn piiriin. 
 

Liito-oravan lisääntymis-* ja levähdyspaikan ja kulkuyhteyksien määrittely hakkuiden yhteydessä vaatii 
aina tapauskohtaista harkintaa. Yksittäisten kohteiden rajaaminen maastossa ci kuitenkaan aina ole 
tarpeellista, jos metsänkäyttötlmoituksessa esitetty selvitys tai täydennetty selvitys liito-oravan 
huomioimisesta hakkuissa vastaa tassi kirjeessä esitettyjä suosituksia. 
 
 

cj Hakkuiden ajankohta 
 

Liito-oravan lisääntymisaika on huhtikuun puolenvälin ja elokuun lopun välisenä ajankohtana. Liito-
oravan elinpiirille kohdistuvat hakkuut tulisi mahdollisuuksien mukaan ajoittaa tämän ajanjakson 
ulkopuolelle. 
 
 

d| Ohjeen tarkistaminen ja täydentäminen 
 

Liito-oravaselvitysten ja -tutkimusten tuottaessa uutta tietoa tätä ohjetta tarkistetaan tarvittaessa. Ohjetta 
täydennetään tarvittaessa myös metsätalouden kehittämiskeskus Tapion metsänomistajille ja metsätalouden 
toimijoille antamilla tarkentavilla ohjeilla. 
 
VI TIETOJEN VAIHTO MITÖ-OEAVAN HAVAITUISTA LISÄÄNTYMIS- JA 
LEVÄHDYSPAIKOISTA 
 

Tiedonvaihto havaituista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista on tarkoituksenmukaista hoitaa 
mahdollisimman yhdenmukaisen menettelyn avulla kustannustehokkuuden ja toiminnan täsmällisyyden sekä 
metsänomistajien tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi. Siksi tiedonkulussa ja -vaihdossa on tarpeen noudattaa 
maa- ja metsätalousministeriön liito-oravatyöryhmän ehdottamaa menettelyä seuraavasti: 
 

http://yd.inalue.eksi/
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Metsäkeskus vertaa hallussaan olevia asiakirjoja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista saapuneisiin 
metsänkäyttöOmoituksiin. Metsäkeskusten hallussa olevilla asiakirjoilla tarkoitetaan alueellisen 
ympäristökeskuksen metsäkeskukselle toimittamia asiakirjoja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista. Jos 
metsänkäyttö ilmoitus kohdistuu metsäkeskuksen 
hallussa olevassa asiakirjassa mainittuun liito-oravan lisääntymis- ja. levähdyspaikkaan, metsäkeskus tekee 
asiasta välittömästi ilmoituksen alueelliselle ympäristökeskukselle. Ilmoituksen tarkoituksena on saattaa 
asia ympäristökeskuksen tietoon mahdollisia toimenpiteitä varten ja rekisterien ajantasaistamiseksi. Ilmoitus 
tehdään myös maanomistajalle ja mersänhakkuuoikeuden haltijalle siinä tapauksessa, että metsänkäyttöilmoitus 
ei ole sisältänyt kyseista tietoa.» Ilmoitus metsä nhakkuuoikeuden haltijalle tehdään ainoastaan silloin, kun 
metsanhakkuuotkeuden haltija on metsäkeskuksen tiedossa. 

Metsäkeskus myös arvioi metsankäyttöiimoituksessa olevien tietojen perusteella, 
ovatko siinä esitetyt lisääntymis- ja levähdyspaikan turvaamistoimet riittävät. Tarvittaessa metsäkeskusten 
metsätaloustarkastajat käyvät maastossa tarkastamassa kohteen. Ongelmallisissa liito-oravan lisääntymis- ja. 
levähdyspaikan, määrityksissä ja rajauksissa, alueelliset ympäristökeskukset antavat asiantuntija-apua. 

Metsäkeskuksen ilmoituksen perusteella alueellinen ympäristökeskus tutkii asian ja ryhtyy tarvittaessa 
toimivaltansa puitteissa toimenpiteisiin. 
 

Alueelliset ympäristökeskukset ilmoittavat tietoonsa tulleet liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikat metsäkeskuksille peruskarttapohjalla tai koord i naa t ti tietoina. 
 
 
 
 
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeriö Ympäristöministeriö 
 
 
 
 

Jarmo Vaittinen Sirkka Hautajärvi 
Kansliapäällikkö Kansliapäällikkö 

Tiedoksi: Maa-ja metsätalousministeriö/ Metsäosasto, Maaseutu-ja 
luonnonvaraosasto 
Ympäristöministeriö/ Alueidenkäytön osasto 
Luonnonvarainneuvosto. 
.Metsätalouden, kehittämiskeskus Tapio 
Suomen ympäristökeskus 
Metsähallitus 
Me tsäntutkxmusiai tos 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Luonnontieteellinen keskusmuseo 
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK r.y. 
Svenska Lantbruksprodueenternas centraiiorbund SLC 
Metsäteollisuus ry 
Koneyrittäjien liitto ry 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
Natur och Möjö rf 
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Suomen WWF 
Suomen iitto-oravayhdtstys ry Liito-
oravayhdistys Norkko ry Luonto-
Liitto ry 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

VASTAUS KOMISSION PERUSTELTUUN LAUSUNTOON ASIASSA 2000/215«,2001/4202 (KOMISSION 
KIRJE 3.42003 SGa003)D/220207) 
 
 
 
 
 
 

Arvoisa rouva WalfatrÔm, 

1. Suomen, hallitus on 3.4 2003 vastaanottanut Euroopan yhteisöjen komission Suomen 
tasavallalle BY 226 artiklan nojalla osoittaman perustellun lausunnon. Komissio on 
pyynnöstä pidentänyt Suomen vastauksen antamiselle varatun määräajan päättymään 
15.7.2003. 

2. Komissio katsoo lausunnossaan, että Suomi oo jättänyt täyttämättä luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 
92/43/ETY* (Jäljempänä luontodirektiivi) 12-artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 16 artiklan 
l kohdan mukaiset velvollisuutensa. Lisäksi komissio katsoo, että Suomi on jättänyt 
täyttämättä tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympänstövaikutusten arvioinnista 
annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY2 (jäljempänä YVA-direktiivi) 2 artiklan 1 
kohdan sekä 4, 5, 6 ja 8 artiklan mukaiset velvollisuutensa. 

3. Komissio viittaa lausunnossaan Suomen luonnonsuojelulain (1096/1996) sanamuotoon, 
metsä- ja ympäristöviranomaisten väliseen yhteistyöhön metsänhakkuiden yhteydessä ja 
Turku-Helsinki (E 18) -moottoritien rakentamiseen. 

Postiosoite PL 

176 
00161 Helsinki 
Laivastokatu 22 

Vaihde 09-16005 

Tetefax 09-160 
55238 

1 Luontotyyppien ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasvistoa suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annettu neuvoston di~ rektiivi 
92/43/ETY, EYVTLL 2Ö6,22.7.1992, s. 7 
2 Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 1985 annettu neuvoston 
direktiivi 85/337/ETY (EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 97/tl/EY.  

limxmpm yhtewife» kocaissi© 
Koniiss mn jäsen Margot 
Wal'lstroro 

v r~ i



 

 

 

Suomea toteuttamat toimenpiteet 
 

4 Suomi haluaa aluksi ilmoittaa ryhtyneensä tiettyihin toimenpiteisiin, jotka liittyvät liito-
oravakänna& arvtotntiiB, ympäristö- ja rmtsäJainsaädtotödn ja liito-oravan suojelua 
koskevaan ohjeistukseen, 

 

5. Suomen toiveena on, että nämä toimet toteutuessaan vastaisivat komission lii- 
to oravaa koskevien valvontamenettelyjen kuluessa esiintuomiin huoleiiaihei- 
siin. 

 

6, Seuraavassa käydään läpi mainitut toimenpiteet sekä niiden tämänhetkinen ti- 
lanne ja toteuttamisaikataulu. 

 
 

Liito-ora vaka tinan arviointi 
1. Suomen viranomaiset ovat tänä keväänä aloittaneet uudella menetelmällä liito-

oravakannan arvioimisen, joka saatetaan paatokseen kolmen vuoden kuluessa. Arvioinnin 
taustalla on tarve saada tieteellistä tietoa Suomen liito-oravakannan suuruudesta, 

8. Uudella arvioinumenetelrnällä tutkitaan metsiä koko liito-oravan levinneisyysalueella. 
Maastossa käydään läpi mahdollisimman monta liito-oravanaaraan keskimääräistä reviiriä 
kooltaan vastaavaa 9 hehtaarin suuruista ruutua ja selvitetään, asuuko ruudulta liito-orava. 
Käytännössä työ tapahtuu niin, että etukäteen arvotaan kartalta sadan ruudun ryppäitä. 
Jokaisessa ruudussa täytyy yli puolet pinta-alasta olla metsää, mutta metsän laadulla ei ole 
merkitystä. 

9. Inventoinneilla pyritään tutkimaan 0,5 prosenttia koko liito-oravan levinneisyysalueen 
metsäpinta-alasta. Kannan koosta saadaan näin ollen varsin luotettava kuva. Menetelmää 
on testattu Etelä-Suomessa keväällä 2002, ja se on osoittautunut käyttökelpoiseksi. 
Testatuilla alueilla liito-oravahavaintoja tehtiin keskimäärin noin kolmanneksella 
tutkituista ruuduista. Arvioinnin kokonaiskustannukset ovat noin 500 000 euroa. 

10. Arviointi uusitaan 5-10 vuoden kuluttua, jotta saadaan tietoa myös Suomen liito-
oravakannan muutoksista. 

 
 

Luonnonsuojelulain sanamuoto 

11. Suomi on jo valvontamenettelyn aikaisemmassa vaiheessa ilmoittanut, että sanat "selvästi 
luonnossa havaittavat" tullaan poistamaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:stä. 
Lainmuutos on valitettavasti viivästynyt lähinnä keväällä 2003 pidettyjen eduskuntavaalien 
johdosta. 

12. Asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle heti syysistuntokauden 
alkaessa 1.9.2003. Suomi liittää vastauksensa oheen luonnoksen hallituksen esitykseksi 
(liite 1). lopullinen hallituksen esitys toimitetaan komissiolle heti, kun se valmistuu. 



 

 

13 Lainmuutoksen voimaantulo riippuu käsittelyaikatauiusta eduskunnassa, mutta sen on 
tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, ja viimeistään vuoden 2003 loppuun 
mennessä. Suomi tiedottaa komissiolle asian etenemisestä. 

 
 

Liito-oravan suojelua koskevat ohjeet ja metsälain muutos 

14. Komissio on valvontamenettelyn yhteydessä kiinnittänyt huomiota metsä- ja 
ympäristöviranomaisten välisessä yhteistyössä ilmenneisiin epäkohtiin. 

15. Suomen viranomaiset ovat parhaillaan laatimassa liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen tunnistamista ja suojelua käsittelevää ohjetta, joka suunnataan metsä- ja 
ympäristöviranomaisille. Ohjeen on tarkoitus valmistua elokuussa 2003 ja se perustuu maa- 
ja metsätalousministeriön asettaman liito-oravatyöryhmän raporttiin ja siitä saatuihin 
lausuntoihin sekä vahvistettuun tulkintakäytäntöön. Tätä ohjetta täydennetään tarvittaessa 
metsätalouden kehittämiskeskus Tapion metsänomistajille ja metsätalouden toimijoille 
antamalla vastaavalla ohjeella. 

16. Luonnos viranomaisohjeeksi toimitetaan komissiolle mahdollisimman pian, ja lopullinen 
ohje heti, kun se valmistuu. Ohje annetaan elokuussa 2003. 

17. Jotta viranomaistoiminnan tehokkuus kaikissa tilanteissa varmistettaisiin, valtioneuvosto on 
myös valmistellut metsälakiin (1093/1996) uuden pykälän. Tämän pykälän mukaan 
metsäkeskuksen on informoitava alueellista ympäristökeskusta, maanomistajaa ja 
hakkuuoikeuden haltijaa mikäli sillä on syytä epäillä käytettävissään olevien asiakirjojen 
perusteella suunnitellun metsänhakkuun vaikuttavan luonnonsuojelulain vastaisesti liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan. 

18. Asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle heti syysistuntokauden 
alkaessa 1.9.2003. Suomi liittää vastauksen oheen luonnoksen hallituksen esitykseksi liito-
oravaa koskevan pykälän osalta (liite 2). Lopullinen hallituksen esitys toimitetaan 
komissiolle heti, kun se valmistuu. 

19. Lainmuutoksen voimaantulo riippuu käsittelyaikataulusta eduskunnassa, mutta sen on 
tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, ja viimeistään vuoden 2003 loppuun 
mennessä. Suomi tiedottaa komissiolle asian etenemisestä. 

 
 

Perusteltu lausunto 

20. Suomi on selvittänyt alueellisten metsä- ja ympäristökeskusten avulla niiden alueiden tilan, 
joihin perustellussa lausunnossa viitataan metsä- ja ympäristöviranomaisten toimintaan ja E 
18 -tiehen liittyvien väitteiden yhteydessä. 

21. Saadun selvityksen perusteella ilmeni, ettei viranomaisten hallussa olevien tietojen ja niiden 
tekemien maastokäyntien perusteella ole tullut esiin, että liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja olisi hävitetty tai heikennetty perustellussa lausunnossa tässä yhteydessä 
mainituilla alueilla. 

- 18 -mf^oridei) osalla Suomi haluaa lisäksi tuoda esiin, että tien rakenta- 



 

 

mista välille Lutija-Muurla ei ole vielä aloitettu Turun hallinto-oikeus on 26-6.2ÖG3 
antamallaan päätöksellä pysyttänyt Löunaäs-Suomen..>TOplristökes-kuksen myöntämin 
luontodirektiivin 16 artiklan mukaisen poikkeusluvan yhden lisääntymis- ja 
levähdyspaikan hävittämiselle ja neljän heikentämiselle. Päätöksestä on mahdollista 
valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämistä 
poikkeusluvasta tehty valitus puolestaan on parhaillaan Helsingin hallinto-oikeuden 
käsitettävinä. 

23. Poikkeusluvat eivät siten ole vielä lamvoimaisia. Näin ollen alueella ei moot-
toritiehankkeen toteuttajan toimesta ole suoritettu hakkuita. 

24. Seuraavassa keskitytään käsittelemään E IS -moottoritiehankkeen osalta tehtyä YVA-
menettelyä. Komissio on ilmoittanut haluavansa erityisesti tietää, millä perusteella Suomi 
katsoo, että muut kuin valittu tievaihtoehto eivät olisi olleet liito-oravan kannalta 
edullisempia. 

25. Suomi ei katso tarkoituksenmukaiseksi muilta osin tässä vastauksessa käsitellä 
yksityiskohtaisemmin perustellussa lausunnossa esitettyjä väitteitä. Näiltä osin viitataan 
Suomen aikaisemmin antamiin vastauksiin2. Suomen hallitus toimittaa kuitenkin mielellään 
komissiolle lisätietoja tai -selvitystä komission niin halutessa. 

 
 

E 1 8 -moottoritien osalta tehty YVA-menettely 
 

26. Komissio katsoo perustellussa lausunnossaan, että E IS-moottoritiehankkeen 
osalta suoritettu YVA-menettely oli puutteellinen, koska siinä ei käsitelty 
hankkeen vaikutusta liito-oraviin. Komission mukaan Suomen viranomaisilla 
oli YVA:n tekohetkellä vuonna 1996 käytettävissään riittävä tietämys ja 
asianmukaiset menetelmät tietojen kokoamiseksi liito-oravan tarkoista esiinty- 
mispaikoista. Komissio perustaa väitteensä siihen, että kantelija on ilmoittanut 
lähettäneensä viranomaisille vuosina 1994 ja 1995 useita kirjeitä, joissa kerrot- 
tiin alueella olevista liito-oravista. 

27. Aluksi Suomi haluaa tuoda esiin, että nykyään YVA tehdään jo siinä vaiheessa, kun 
pääsuuntavaihtoehtoa valitaan. Näin ollen kaikki eri pääsuuntavaih-toehdot arvioidaan 
YVArssa. E 18-moottori tiehankkeen pääsuuntavaihtoehdon valinnan aikaan tilanne 
kuitenkin oh erilainen, sillä se suoritettiin useita vuosia ennen YVA-lainsäadännön 
voimaantuloa ja Suomen liittymistä Euroopan unioniin. 

28. Suomi haluaa korostaa, että tästä huolimatta kaikki vaihtoehdot arvioitiin perusteellisesti 
ennen suunnittelun pohjana olevan pääsuuntavaihtoehdon valin 

                                                
2 Vastaus komission viralliseen huomautukseen asiassa 2000/2156 koskien luontodirektiivin 92/43/ETY noudattamista (kirje SG(2000) 
D/105521,28.7.2000), HELD440-41; vastaus komission täydentävään viralliseen huomautukseen asiassa 2000/2156, joka koskee liito-
oravien suojelua (komission kirje 24.7.2001 SG(2001)D/290132),HELD1251-46ja vastaus komission viralliseen huomautukseen asiassa 
2001/4202 (komission kirje 21.3.2002 SG(2002) D/220190). 

taa. Olennainen osa tätä arviointia oli Joinkin vaihtoehdon ympäristölle aiheuttamien 
vaikutusten arviointi. 

 

5H0100042. 
6FI0100031. 
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29. Eri pääsuuntavaihtoehtojen vaikutuksia tutkittiin vuonna 1989 valmistuneessa 
vaihtoehtoselvityksessä, jossa ne tutkittiin ja vertailuin tasavertaisina. Vaihto- 
ehtoselvityksessä tutkittiin kolmea pääsuuntaa moottoritievaihtoehdoiksi ja yh- 
tä nykyisen valtatie I n parantamiseen perustuvaa vaihtoehtoa. 

30. Vaihtoehdot A ja D sijoittuivat nykyisen valtatie l:n tuntumaan3. Näiden vaihtoehtojen 
todettiin olevan luonnonsuojelun kannalta erittäin haitallisia, koska valtatie l.n 
läheisyydessä sijaitsi useita valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluvia 
alueita, joista Koisjärvi, Kyynäräjärvi ja Savijärvi kuuluvat nykyään Natura 2000 -
alueeseen Nummi-Pusulan lintuvedet*. Lisäksi alueella on muita luontokohteita sekä 
virkistysalueita, joihin vaihtoehdoilla A ja D olisi ollut huomattavia vaikutuksia. Nykyisen 
tien tuntumassa on myös useita valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä 
kulttuurimaisema-alueita, joiden arvoa uusi moottoritie olisi heikentänyt. 

31. Myös Lohjan kaupungin tuntumaan sijoittuvan vaihtoehdon B vaikutukset luontoon olivat 
merkittäviä. Tämä vaihtoehto sivusi ja leikkasi Lohjanharjun pohjavesialueita ja 
harjujensuojelualuetta, joka nykyisin sisältyy Natura 2000 -alueeseen Lohjanharju ja 
Ojamonkangasb, sekä yksittäisiä arvokkaita luontokohteita, 

32. Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin vuonna 1990 Lohjan kaupungin läheisyydessä kulkeva 
vaihtoehto C, minkä jälkeen käynnistyi yleissuunnitelmien laatiminen ja YVA-menettelyn 
valmistelu. YVA-menettelyn valmistelun yhteydessä kesällä 1995 selvitettiin 
maastotutkimuksilla luonnonarvokohteiden sen hetkistä tilaa mm. Raatin kylän kohdalta. 
Näissä luontokonsultin tekemissä selvityksissä ei havaittu liito-oravaa. 

33. YVA-menettely käynnistyi 17.11.1995. YVA:ssa tutkittiin rinnakkain kahta vaihtoehtoa. 
Aiemmin valitun pääsuuntavaihtoehdon vertailuvaihtoehtona oli vanhan tieverkon 
parantaminen eli ratkaisu, jossa moottoritietä ei rakenneta (ns. 0+ -vaihtoehto). Valitun 
pääsuuntavaihtoehdon sisällä tutkittiin ja arvioitiin useita erilaisia paikallisia linjauksia ja 
reittivaihtoehtoja. Keskeisimpänä arviointiperusteena olivat hankkeesta vastaavan mukaan 
hankkeen ympäristövaikutukset. 

34. Arviointiohjelma oli nähtävillä 20.11.1995-19.1.1996. Arviointiohjelman nähtävillä olon 
johdosta esitettiin lukuisia mielipiteitä ja huomautuksia, joista useissa kiinnitettiin huomiota 
alueen maisemallisiin arvoihin ja luonnonarvoihin. Myös liito-oravat mainittiin eräissä 
huomautuksissa, joissa ei kuitenkaan yksilöity tarkemmin niiden esiintymisalueita. 

35. Aikaisemmin tehdyt luontoselvitykset ja liito-oravamainintojen yleisluontoisuus huomioon 
ottaen viranomaisilla ei tässä vaiheessa voida katsoa olleen paikannettua tietoa liito-oravan 
esiintymisestä. 

36. Arviointiselostus oli nähtävillä 12.8.-11.10.1996. Kuten Suomi on aiemmissa 
vastauksissaan kertonut, arviointiselostuksesta esitettyihin mielipiteisiin sisältyi kesällä 
1996 tehty havainto liito-oravan pesinnästä Raatin alueella4. Myös hankkeen 

                                                
3 Vaihtoehdossa A moottoritie sijoittui nykyisen tien käytävään ja vaihtoehdossa D nykyistä valtatietä 
parannettun. 
Näissä kesien 1995 ja 1996 maastohavaintojen eroissa ei kuitenkaan välttämättä ole ristiriitaa. Liito-oravat 
liikkuvat laajalla alueella eivätkä käytä joka vuosi samoja pesiä. Lisäksi tuolloisen liito-oravia koskevan tiedon 
tasoa kuvaa hyvin alueen luonnonsuojeluyhdistysten kesällä 1996julkaisema "Nykyisen ykköstien puolesta" -
lehti, jossa tuotiin voimakkaasti esiin uutta moottoritieKnjausta vastustavia näkemyksiä. Lehdessä käsiteltiin 
monipuolisesti vasta valmistunutta YVAra ja sen luontoselvitysten puutteellisuutta. Liito-oravasta ei lehdessä 
kuitenkaan ollut yhtäkään mainintaa. 
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yhteysviranomainen edellytti arviointiselostuksesta antamassaan lausunnossa, että 
hankkeesta vastaava selvittää kaikkia luontodirektiivin suojeltavia lajeja (mukaan lukien 
liito-orava) koskevista määräyksistä aiheutuvan luvan tarpeen. 

37. Vuoden 2001 liito-oravaseiviryksessä5 todettiin, että tielinjan kattamaa aluetta voidaan pitää 
satunnaisotoksena alueen metsämaasta. Näin ollen ei selvityksen mukaan voida perustellusti 
osoittaa, että tielinjan siirtäminen muuttaisi tilannetta liito-oravalle edullisempaan suuntaan. 
Tämä johtopäätös perustui tietoihin liito-oravan elinympäristövaatimuksista, kuntien 
metsien puurakenteesta, luonnon ominaispiirteistä sekä liito-oravan runsaudesta alueella. 

38. Valitun linjausvaihtoehdon etuihin on luettava myös se, että se mahdollistaa monien liito-
oravaan kohdistuvien haittojen lieventämistoimenpiteiden toteuttamisen. Liito-
oravaselvityksen perusteella tien linjausta muutettiin 15 kilometrin matkalta, minkä lisäksi 
suunniteltu tie kulkee luontoarvojen turvaamiseksi maan alla tunnelissa useassa kohdassa. 
Lisäksi erityisesti liito-oravaa silmällä pitäen toteutetaan mm. läjitysalueiden siirtoja, tien 
poikkileikkauksen kaventamisia, istutusten suunnittelua (puuston säästäminen tien lähellä ja 
tunneliauk-kojen suulla sekä puuistutukset) ja työalueiden hallintaa6 

39. On myös todettava, että valitulla linjausvaihtoehdolla hankkeen kokonaisvaikutukset liito-
oraviin jäävät suhteellisen vähäisiksi ottaen huomioon niiden esiintymistiheys alueella ja 
hankkeen suuruusluokka. 

40. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että vaikka nyt käytettävissä olevat tiedot liito-
oravan esiintymisestä alueella olisivat olleet käytettävissä jo YVA-menettelyn aikana, 
johtopäätökset valittavasta tielinjauksesta olisivat todennäköisesti olleet samat. 

41. Kuten Suomi on aikaisemmassa asiaa 2001/4202 koskevassa vastauksessaan todennut, 
YVA-direktiivin 5 artiklan mukaiset tiedot, mukaan lukien vuoden 2001 liito-oravaselvitys, 
ovat olleet direktiivin 6 artiklan mukaisesti nähtävillä. Nämä tiedot otettiin YVA-direktiivin 
8 artiklan mukaisesti huomioon viranomaisten hyväksyessä Lahnajärven ja Lohjan sekä 
Muurlan ja Lahnajärven väliset tiesuunnitelmat 20.11.2002. 

                                                
5 Valtatie 1 (E 18) rakentaminen moottoritieksi välillä Muurla-Lohjanharju (Lieviö), Luontoselvityksen 
täydentäminen, Luto-oravaselvitys, SITO-konsultit, kesäkuu 2001. 
6 Tässä yhteydessä on myös tarpeen täsmentää, että moottoritiehankkeeseen liittyvät haittojen 
hCTentarnistoimenpiteet eivät ole pelkkiä suosituksia, vaan ne velvoittavat hankkeen toteuttajaa. 
Luonnonsuojelulain noudattamista valvovat viranomaiset tulevat valvomaan, että ne toteutetaan 
kokonaisuudessaan. 

Yhteenveto  
 

1. Suomi edesauttaa liito-oravan suojelun tehostumista seuraavilla toimilla: 

- Suomen liito-oravakannan suuruus arvioidaan, 
- luonnonsuojelulakia ja metsälakia muutetaan, 
- metsä- ja ympäristöviranomaisille annetaan liito-oravan suojelua koskeva ohje. 
 

2. Suomi katsoo, että E 18 -moottoritiehankkeen yhteydessä on riittävällä tavalla 
selvitetty, että muut kuin valittu tievaihtoehto eivät olisi olleet liito-oravan kannalta 
edullisempia. 
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3. Suomen 
näkemyksen 
mukaan 
luontodirektii
viä ja YVA-
direktiiviä on 

noudatettu E 18 -moottoritiehankeen suunnittelun yhteydessä. 
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Viite: Hallituksen esitys 76/2003 vp, asiantuntijoiden kuuleminen 9.10.2003 EHDOTUS LAIKSI 

LUONNONSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA 
 
 
L Yleistä 

 
Hallituksen esitys perustuu osin hallituksen esitykseen 251/2002 vp. Eduskunnan 
pemstuslakivaliokunta antoi esityksesti lausunnon PeVL 80/2002^ joroja jälkeen 
hallituksen esitys kuitenkin raukesi. Nyt esillä olevassa ehdotuksessa on otettu 
asianmukaisesti huomioon pemsmslafera emmin lausunnossaan esittämät seikat, 
jotka koskevat lähinnä 52 §:n täsmentämistä. Ehdotuksen 39,41 ja 44 §:M vastaaviin 
saarmöksiin ei perustuslakivaliokunta ottanut aiemmin kantaa. 
 
Keskeinen aiemmasta esityksestä puuttunut säänteiykokonaisuus liittyy 
luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettujeneläinlajiensuojeluun. Esityksessä 
ehdotetaan muutettavaksi suojelua koskevaa 49 §:n 1 momenttia. Lisäksi lajien 
suojeluun liittyen ehdotetaan muutetavaksi luonnonsuojelualueen perustamista 
koskevaa 10 §:ää ja rangaistuksia koskevaa 58 §:ää. 
 
Esitykseen liittyy lisäksi toimenpidekieltoa koskevan 56 §:n muutos sekä Natura 
2000 -verkostoon kuuluvalle alueelle aiheutuvien vaikutusten arviointia koskeva 65 
§:n muutos. 
 
Oikeusministeriö on antanut lausunnon hallituksen esityksestä HE 251/2002 vp, 
mutta ei nyt esilläolevasta ehdotuksesta ja erityisesti sen lajien suojelua koskevasta 
49 §:n säännöksestä. Seuraavassa on tarkasteltu lajien suojeluun liittyvien muutosten 
perustuslain mukaisuutta sekä eräitä rangaismssäännöksiin liittyviä kysymyksiä. 
 
2. Lajien suojelu 
 
Esityksen mukaan 49 §:n 1 momentin muutoksen tavoite on saattaa säännös 
vastaamaan luontodirektiivin sanamuotoa. Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi 
säännöksestä sanat "selvästi luonnossa havaittava". Ehdotetun säännöksen 
sanamuodon mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin 
kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdys- 
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paikkojen hävittäminen ja heikentäminen olisi kielletty. Muutos on perusteltu 
komission kannanotto huomioon ottaen. Myös ns. Konikallion tapauksessa korkein 
hallinto-oikeus on KHO 25.6.2003 taltio 1540 (sekä taltiot 1541 ja 1542) todennut, 
ettei voimassa olevassa laissa oleva tarkennus perustu direktiiviin. 
 
Käsitellessään hallituksen ehdotusta luonnonsuojelulaiksi (HE 79/1996 vp) 
perustuslakivaliokunta (PeVL 21/1996 vp) tarkasteli lähinnä lakiehdotuksen 29 ja 47 
§:stä aiheutuvaa omistajan käyttövapauden rajoittamista. Valiokunta katsoi, että 
sääntelytapa mainittujen säännösten osalta täyttää omaisuuden 
käyttörajoitussäanteiyn lakitasoisuuden vaatimuksen, rajoituksen täsmällisyyttä ja 
tarkkarajaisuutta koskevan vaatimuksen, suhteellisuusvaatimuksen sekä omistajan 
oikeusturvavaatimukset. Valiokunta ei tässä yhteydessä tarkastellut nimenomaisesti 
49 §:ään liittyvän sääntelyn hyväksyttävyyttä. 
 
Arvioitaessa nyt käsillä olevaa 49 §:n muutosehdotusta on ennen muuta kiinnitettävä 
huomiota siihen, onko suojelujärjestelmä lain tasolla riittävän selkeä ja 
tarkkarajainen, onko suojelujärjestelmän aiheuttamista rajoituksista aiheutuva 
oikeussuojajärjestelmä riittävä. 
 
Ehdotettu sanamuodon muutos laajentaa ainakin periaatteessa säännöksen 
soveltamisalaa. Muutoksen käytännön merkitys riippuu esimerkiksi eliön 
lajikäyttäytymisestä ja siitä, kuinka helposti havaittava se muutoin on. Voimassa 
olevan 49 §:n 1 momentin tulkintalähtökohtana on ollut, ettei suojelu ulotu laajalle 
alueelle. Tähän viitataan myös edellä mainitussa KHO:n päätöksessä, jossa todetaan, 
että lain 49 §:n 1 momenttiin perustuva liito-oravan suojelun korvauksettomuus on 
välillisesti omiaan osoittamaan, ettei lisääntymis- ja levähdyspaikkojen käsite ulotu 
alueellisesti kovin laajaksi. Suojelua vaarantavaa hanketta voidaan lisäksi yleensä 
muuttaa siten, ettei hanke kokonaisuudessaan esty tai hankkeelle aiheutuu suojelusta 
vain vähäistä haittaa. Sanamuodon muutoksella ei ole ilmeisestikään tarkoitettu 
muuttaa tätä vallitsevaa tulkintaa. Pykälän sanamuodon muutoksesta ei siten 
aiheutune käytännön soveltamistilanteissa täysin yllätyksellisiä tilanteita 
maanomistajalle. Tätä on pyritty korostamaan myös rangaistussäännöstä koskevassa 
ehdotuksessa, jonka mukaan lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen 
edellyttää vähintään tietoisuutta lajin esiintymisestä ja teolla käytännössä tavoitellaan 
hävittämistä. 
 
Luonnonsuojelulain 49 § ei edellytä viranomaistoimia suojelun ulottuvuuden 
selvittämiseksi etukäteen. Sen sijaan 47 §:n mukaan alueellisen ympäristökeskuksen 
tulee määritellä erityisesti suojellun lajin esiintymispaikan rajat ja annettava nämä 
tiedoksi maanomistajalle ennen kuin rauhoitus tulee voimaan. Lain 49 §:n mukaista 
kohdesuojelujärjestelmää vastaava on oikeastaan vain kiinteiden muinaismuistojen 
suojelu muinaismuistolaissa (295/1963) sekä suurten petolintujen pesäpuun 
rauhoitusta koskevassa luonnonsuojelulain 39 §:n 2 momentissa. Mainittuihin 
suojelujärjestelmiin liittyy kuitenkin poikkeuslupajärjestely, jossa voidaan myös 
selvittää suojelun ulottuvuutta. Lajien suojelun 49 §:n mukainen 
poikkeamismahdollisuus on esimerkiksi muinaismuistolain 
kajoamislupajärjestelmään verrattuna kriteereiltään varsin tiukka. 
turta kriteereittäin varsin tiukka. Maanomistaja voi saattaa suojelun ulottuvuuden 
selvitettäväksi lähinnä pyytämällä lausunnon alueelliselta ympäristökeskukselta. 
Tällainen lausunto ei kuitenkaan ole valituskelpoinen päätös, joten maanomistaja 
voinee riitauttaa ympäristökeskuksen tulkinnan vain toteuttaessaan hankkeen vastoin 
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ympäristökeskuksen kantaa ja valittamalla 55 | n mukaisesta toimenpidekiellosta tai 
5? §:n mukaisista pakkokeinoista. 
 
Luonnonsuojelulain 53 §:ssä säädetään valtion korvausvelvollisuudesta, jos lain 29 ja 
47 § n nojalla tehdystä päätöksestä aiheutuu kiinteistön omistajalle tai erityisen 
oikeuden haltijalle merkityksellistä haittaa. Vastaavaa korvausvelvollisuutta ei sen 
sijaan liity 49 §:ssä säädettyjen luontodirektiivin mukaisten lajien suojeluun. 
Hallituksen esityksessä luonnonsuojelu-lainsäädännön uudistamiseksi (HE 79/1996) 
tai nyt käsillä olevassa hallituksen esityksessä ei ole varsinaisesti perusteltu suojelun 
korvauksetto-muutta 
 
Luontodirektiivin lajien suojelujärjestelmän erityislaatuisuutta voidaan yrittää 
perustella moni eri tavoin. Esimerkiksi pelkkä lajin esiintyminen jollakin alueella ei 
ole tarkoituksenmukainen syy muodostaa alueelle luonnonsuojelualuetta, koska useat 
lajit liikkuvat laajasti. Tällöin suojelualueen perustaminen on liian kankea tapa 
suojelun varmistamiseen kaikissa tilanteissa. Suojelusta aiheutuvaa haittaa 
maanomistajalle on vaikea arvioida muuta kuin konkreettisen hankkeen yhteydessä, 
jolloin pelkkä lajin esiintyminen ei voi synnyttää oikeutta korvaukseen. 
 
Lain 49 § n mukaisen lajin suojelun korvauksettomuus perustuu ilmeisesti siihen, että 
lajien suojelusta ei yleensä voi aiheutua lain 53 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
merkityksellistä haittaa, joten ehdotonta korvausvelvollisuutta valtiolle ei ole tällöin 
tarpeen säätää. Lajien suojelu perustuu suoraan direktiiviin, kun taas lain 47 §:n 
mukaan erityisesti suojellun lajin kohdalla esiintymispaikan tulee olla "tärkeä", 
jolloin viranomaisella on mahdollisuus tosiasiallisesti valikoida tai ainakin suhteuttaa 
lajin esiintymispaikkoja ennen alueen määrittämistä. Lajin suojelu saattaa tällöin joh-
taa kooltaan sellaisiin alueisiin, joista aiheutuu myös mahdollisesti merkittävää 
haittaa. Lajin suojeluun liittyy myös poikkeamismahdollisuus. Poikkeusperusteet on 
lueteltu luontodirektiivin 16(1) artiklassa ja niitä voidaan kuitenkin pitää käytännössä 
varsin tiukkoina. 
 
Lisäksi on otettava huomioon, että yksittäistapauksessa on mahdollista muodostaa 
lajin esiintymispaikasta erikseen luonnonsuojelualue. Tähän liittyy ehdotettu 10 §:n 2 
momentin uusi 2 kortta. Lisäys on jossain määrin tarpeeton, koska voimassakin oleva 
säännös sallisi ilmeisesti yleensä suojelualueen perustamisen lajin suojelun vuoksi. 
Tarkoituksena lienee kuitenkin korostaa, että yksittäisissä tapauksissa, joissa suojelu 
voidaan arvioida kohtuuttomaksi maanomistajalle, alueellinen ympäristökeskus 
toteuttaa suojelun 24 §:n mukaan maanomistajan hakemuksen perusteella tai 25 §:n 
määräaikaisen rauhoittamisen perusteella. Alueen lunastus voidaan toteuttaa myös 
pakkolunastuksella 52 §:n 1 momentin perusteella. Korvaus määritetään tällöin 53 
§:n 2 momentin tai 3 momentin perusteella 
määritetään tällöin 53 §:n 2 momentin tai 3 momentin perusteella viimekädessä 
korvaustoimituksessa. 
 
3  Rangaistukset 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 58 §:n 3 momentti 
luontodirektiivin lajien suojelun rikkomisesta. Syyksiluettavuuden osalta edellytetään 
rikkomukselta tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. 
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Säännös on lex specialis suhteessa luonnonsuojelurikkomusta koskevaan 2 
momenttiin Rikoslain 48 luvun 5 §:n luonnonsuojelurikoksen tunnusmerkistö kattaa 
myös luontodirektiivin lajien hävittämisen. Säännöksen mukaan syyksi luettavuuteen 
kuuluu vastaavasti tahallisuus tai törkeä huolimattomuus kuin nyt ehdotetussa 3 
momentissa. 
 
Ehdotettu uusi 58 § n 3 momentti on osittain päällekkäinen rikoslain 48 luvun 5 § n 
kanssa Tavanomaisesti tällainen päällekkäisyysongelma on ratkaistu 
rikkomussäännökseen sisältyvällä soveltamista koskevalla toissijai-suuslausekkeelia. 
Rikkomussäännös tulee sovellettavaksi vain, jos tekoa ei ole säädetty muualla laissa 
ankarammin rangaistavaksi. Ongelmana näyttäisi olevan, että ehdotetun 3 momentin 
viittaus 2 momenttiin ei välttämättä koske 2 momenttiin liittyvää rajoitusta. 
Tarkoituksena on ollut selvästi, että lajien suojelun rikkomisessa voidaan syyllistyä 
myös rikoslain 48 luvun 5 § n mukaiseen tekoon, eikä pelkästään ehdotetun 58 §:n 3 
momentissa tarkoitettuun rikkomukseen. Ehdotettua 58 §:n 3 momenttia tulisi mah-
dollisesti harkita täsmennettäväksi 2 momentin tapaan siten, että teko voitaisiin 
tuomita luonnonsuojeiurikkomuksena, jollei se ole luonnonsuojelu-rikoksena 
rangaistava. 
 
4. Muut seikat 
 

Oikeusministeriöllä ei ole oikeusministeriön hallinnonalan kannalta muuta 
huomautettavaa esityksestä. 
Lainsäädäntöneuvos 

 
Mika Seppälä 
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9,10.2003/Tuomas Ojanen 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
HE 76/2003vp Eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta 
 
lausunnon kohteen rajaus 
 
Hallituksen esitys on pitkälti sama kuin HE 251 /2002vp, joka kuitenkin raukesi, koska eduskunta 
ei ehtinyt käsitellä asiaa loppuun vaalikauden aikana. Esityksestä pyydettiin myös 
perustuslakivaliokunnan lausunto, jossa valiokunta esitti muutamia huomautuksia esityksestä 
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta (ks. PeVL 68/2001 vp). 

Nyt käsillä oleva hallituksen esitys perustuu, paitsi aiempaan valmisteluun, myös 
rauenneen esityksen eduskuntakäsittelyssä esille tulleisiin seikkoihin, perustuslakivaliokunnan 
esittämät huomautukset mukaan lukien. Perustuslakivaliokunnan lausunto on mielestäni tullut 
asianmukaisesti huomioon otetuksi nyt käsiteltävänä olevassa lakiesityksessä. 

Uutta esityksessä on aikaisempaan rauenneeseen esitykseen verrattuna, että lain 64 §;n 
muutos on yhtäältä jätetty pois nyt käsiteltävänä olevasta esityksestä. Toisaalta esitykseen sisältyy 
luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin muutos, joka oli aiemman esityksen ulkopuolella. 

Keskityn seuraavassa arvioimaan esitystä yksinomaan siltä osin kuin kysymys on tästä 
uudesta muutosesityksestä, siis lain 49 §:n 1 momentista. 
 
A rvioinnin perusteita 
 
Oikeudellisen arvioinnin lähtökohtia 
 
Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin muutosta on ennen muuta arvioitava perustuslain 15 §:ssä 
turvatun omaisuudensuojan kannalta. Esitys on kuitenkin yleisesti ja myös lain 49 §:n 1 momentin 
muutoksen osalta merkityksellinen perustuslain 20 §:n 1 momentin näkökulmasta. Tämän 
perustuslain kohdan mukaan "vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja 
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille." Lisäksi esitykseen sisältyy luonnonsuojelulain 
rangaistussäännöksen (58 §) muutos, joka liittyy lain 49 §:n 1 momentin muutokseen. Tältä osin 
esitys on merkityksellinen perustuslain 8 §:ssä vahvistetun rikosoikeudellisen 
lainalaisuusperiaatteen näkökulmasta. 
 

Perusoikeusuudistuksessa nykyisen perustuslain 20 §:n 1 momentin todettiin olevan luonteeltaan 
lähinnä julistuksenomainen säännös (HE 309/1993 vp, s. 66/1). Perustuslakivaliokunta taas katsoi 
säännöksen olevan tarkoitettu koskemaan kaikkien vastuuta (PeVM 25/1994 vp, s. 10/1). Tämän 
taustalla oli valiokunnan mielestä ajatus siitä, että momenttiin liittyy erityisen vahvasti luonnon 
itseisarvon ja tulevien sukupolvien oikeuksien ulottuvuus. Valiokunta myös katsoi, että 
omaisuudensuojan ja ympäristöä koskevan säännöksen välinen suhde on sellainen, että 
ensiksikään viimeksi mainittu ei perusta yksilöittäin todennettavissa olevia velvoitteita ja että se ei 
toiseksi muodostu erilliseksi perusteeksi kohdistaa maanomistajiin erityisesti ulottuvia 
sietämisvelvoitteita. Toisaalta saman perusoikeussäännöstön osina niillä kummallakin voi olla 
vaikutusta toistensa tulkintoihin nyt käsillä olevan kaltaisessa yhteydessä, jossa muun muassa 
pyritään ihmisen ja luonnon välistä tasapainoa kestävästi edistäviin lainsäädäntöratkaisuihin. - 



 

 

Perustuslakivaliokunta toi esiin edellä selostetut näkökohtansa, kun se käsitteli luonnonsuojelulain 
uudistamista koskenutta hallituksen esitystä vuonna 1996 (ks. Pe VL 21/1996vp). 

Oma kantani perustuslain 20 §:n 1 momentin merkityksestä ja suhteesta 
omaisuudensuojasäännökseen menee jossain määrin pitemmälle kuin perustuslakivaliokunnan. 
Nähdäkseni säännöksen osaltaan ilmentämä ympäristön ja luonnonsuojelun normatiivisen aseman 
ja painon lisääntyminen voi pakottaa aivan uusiin näkemyksiin esimerkiksi siitä, millaisia 
omaisuuden käyttötapoja pidetään taloudellisesti merkittävimpinä tai milloin omaisuuden käytön 
rajoitukset ympäristön ja luonnon suojelun perusteella edellyttävät korvauksen maksamista 
rajoituksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Tällä tavoin säännös voi olla myös peruste 
sille, mitä maanomistajat voivat joutua "sietämään" tilanteissa, joissa on kysymys ympäristön tai 
luonnonsuojelusta. 
 

Yhtenä esityksen arvioinnin lähtökohtana on huomattava, että luonnonsuojelulain 49 §:n 1 
momentissa on kysymys EY:n luontodirektiivin valtionsisäisestä toimeenpanosta ja että nyt 
käsillä olevan muutoksen tarkoituksena on nimenomaan poistaa voimassaolevan säännöksen 
puutteellisuus direktiivin kannalta. EU:n komissio on 2.4.2ÖÖ3 osoittanut Suomelle 
perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla perustellun lausunnon, jonka mukaan Suomi ei ole 
toteuttanut luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d)-alakohdan mukaisia tarpeellisia toimenpiteitä 
tiukan ja tehokkaan suojelujärjestelmän käyttöönottamiseksi ja toteuttamiseksi sen 
varmistamiseksi, ettei liito-oravan (Pteromys volans) lisääntymis- ja levähdyspaikkoja heikennetä 
ja hävitetä. Myös korkein hallinto-oikeus on kesällä 2003 katsonut, että luonnonsuojelulain 49 §:n 
1 momentti ei asianmukaisesti pane toimeen ao. luontodirektiivin kohtaa (ks. KHO 2003:38). 

Edelleen on lain muutoksen arvioinnin perustavana lähtökohtana otettava huomioon, että 
lain 49 §:n 1 momentin muutoksessa on kysymys tilanteesta, jossa suomalainen lainsäätäjä 
"soveltaa unionin oikeutta" sillä tavoin kuin EU:n perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetaan. Tähän liittyen lainsäätäjä on sidottu myös EU:n perusoikeuksiin, joihin kuuluu myös 
omaisuudensuoja (ks. perusoikeuskirjan 17 artikla). Lisäksi perusoikeuskirjassa on erillinen 
ympäristönsuojelua koskeva 37 artikla. 

EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa EY:n perusoikeudet ovat sekä tulkinnan 
että pätevyyden perustana EY:n toimielinten antamille säädöksille. Tässä tapauksessa 
luontodirektiiviä ei saa tulkita perusoikeuksien vastaisella tavalla (esim. C-100/88 Oyowe & 
Traore v Commission [1989] ECR 4285, tuomion kohta 16). Jos jokin säännös antaa sijaa 
tulkintavaihtoehdoille, niistä on valittava kaikkein perusoikeusmukaisin (esim. C-5/88 VVachauf 
v Germany [1989] ECR 2609, tuomion kohta 19). Lisäksi jäsenvaltioiden viranomaisilla on 
velvollisuus pitää jokaista EU-säädöstä pätevänä niin kauan kuin toimivaltainen tuomioistuin ei 
ole sitä kumonnut (C-101/78 Granaria [1979] ECR 623). Tällainen toimivalta on vain EY:n 
tuomioistuimella (C-314/85 Foto-Frost [1987] ECR 4199). 

Luontodirektiiviä ei ole kuitenkaan yleisesti sen paremmin kuin erityisesti 
luontodirektiivin 12 artiklan l(d) kohdan osalta todettu pätemättömäksi EY:n tuomioistuimessa. 

 

Suomessa on julkisuudessa keskusteltu kiihkeästi ja vilkkaasti liito-ora vakaortan 
suuruudesta sekä erityisesti siitä, että liito-oravakannan väitetty runsaus merkitsisi sitä, että 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskieltoa ei tarvitsisi ottaa vakavasti tai 
että sen soveltamisesta voitaisiin "tinkiä" liito-oravakannan siitä enemmälti kärsimättä. Näille 
pohdinnoilla ei ole kuitenkaan oikeudellista merkitystä. Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa 
säädetyn hävittämis-ja heikentämiskiellon voimassaolo ei riipu liito-oravakannan voimakkuudesta 
tai siitä, mikä merkitys asianomaisella momentissa tarkoitetulla lisääntymis- tai levähdyspaikalla 
kenties on lajin suojelutason tai muutoin sen kantojen kehittymisen kannalta. 
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Liito-oravan lisääntymis- ja levähdystavoista 
 

Luonnonsuojelulain 49 §:n muutoksen valtiosääntöoikeudellinen arviointi edellyttää käsitystä 
liito-oravan lisääntymis-ja levähtämispaikoista sekä yleensä liito-oravan elintavoista. Tällainen 
käsitys on välttämätöntä, jotta voitaisiin hahmottaa liito-oravan lisääntymis-ja levähdyspaikkojen 
suojelusta syntyviä omaisuuden käytön rajoituksia ja tähän liittyen sitä, voiko suojelusta syntyä 
korvausta vaativia käytön rajoituksia. 

Liito-oravatutkimusten (ks. niistä kootusti KHO 2003:38) valossa pidän tärkeinä seuraavia 
näkökohtia: 

(i) Liito-orava elää metsissä ja on - toisin kuin esimerkiksi orava - kasvinsyöjä. Liito-orava 
on havumetsien laji, joka elää kuusivaltaisissa metsissä. Se on yleislevinneisyydeltään 
transpalearktinen, Suomessa itäinen taiga-laji, jota tavataan Euroopan yhteisöjen 
jäsenmaissa vain Suomessa Oulun-Kuusamon korkeudelle asti. Oleellinen liito-oravalle 
sopivan metsän piirre on lehtipuusekoitus (haapa, leppä, koivu) ravintopuina ja 
koiohaavat pesäpaikkoina. Liito-oravat syövät kesällä pääasiassa lehtipuiden lehtiä ja 
syksyllä ne siirtyvät syömään havupuiden silmuja. Liito-oravan pesät voivat olla puun 
koloissa tai ne on tehty risuista. Eläin käyttää pesiä sekä päivänvietto- että poikueiden 
kasvattamispaikkoina. Jokaisella liito-oravalla on useita pesiä, joita ne säännöllisesti 
käyttävät. Radiolähetintutkimuksen mukaan naaraalla on käytössään keskimäärin viisi 
pesää ja uroksella kahdeksan pesää. Useat käytössä olevat pesäpaikat eri puolilla 
elinpiiriä ovat olennainen osa liito-oravan biologiaa. Huhti-toukokuussa naaras synnyttää 
ensimmäisen poikueensa ja kesäkuussa osa emoista saa toiset pennut. Aikuiset liito- 
oravat liikkuvat varsin laajalla alueella. Erityisten urosten elinpiirien on hyvin laaja, 
keskimääräinen 59,9 hehtaaria, vaikka uroksetkin suosivat tiettyjä pieniä osia (ns. 
elinpiirin ydinalue). 

(ii) Liito-orava on avuton maassa. Liito-orava on maahan joutuessaan jokseenkin avuton ja 
siten helposti esimerkiksi petoeläinten armoilla. Oravaan verrattuna liito-orava liikkuu 
maassa huomattavan kömpelösti ja hitaasti. Tämä johtuu liito-oravan ruumiinrakenteesta, 
jossa korostuvat lento-ja liito-ominaisuuksien kannalta olennaiset rakenteet ja muodot. 

 
Äsken liito-oravasta esitetty merkitsee, että esimerkiksi metsätalouden toimenpiteissä on 
pääpiirteissään toimittava seuraavalla tavalla, kun otetaan huomioon luonnonsuojelulain 49 §:n 
sekä sen taustalla olevan EY:n luontodirektiivin hävittämis- ja heikentämiskielto. 

 
Liito-oravan lisääntymis-ja levähdyspaikka tulee ottaa metsänkäytössä huomioon siten, että 
harvennushakkuissa jätetään koskematta vähimmillään pesäpuu ja siihen latvusyhteydessä olevat 
suojapuut. Uudistushakkuussa jätetään pesäpuusta sen pituus säteenä oleva vyöhyke sekä lisäksi 
kulkuyhteys lähimpään varttuneempaan metsikköön. Kulkuyhteyden tulee olla vähintään varttunutta 
taimikkoa ja puiden mieluiten latvusyhteydessä toisiinsa tai korkeintaan puun pituuden etäisyydellä 
toisistaan, koska liito-oravan on maassa avuttomana eläimenä voitava liikkua "puusta puuhun" 
lentämällä ja liitämällä. Edellä mainittujen toimenpiteiden ja säästettävien puiden sijoittelussa on 
otettava huomioon vaihtelevat maaston muodot sekä 
pyrittävä minimoimaan myrskytuhojen vaaraa esimerkiksi käyttäen hyväksi puronvarsien ja rantojen 
metsiä.7 

 

Keskeinen johtopäätös äsken esitetystä on, että liito-oravan lisääntymis-ja levähdyspaikkojen 
suojeleminen luonnonsuojelulain 49 §:n ja sen taustalla olevan EY:n luontodirektiivin mukaisesti 
ei yleensä edellytä alueen täydellistä rahoittamista, vaan esimerkiksi metsänkäyttö on 
pääsääntöisesti mahdollista (ks. myös HE 76/2003 vp, s. 3). Jopa lisääntymis-ja levähdyspaikoista 
voidaan poimia yksittäisiä puita, kunhan suojapuiksi ja yhteyspuiksi jätetään riittävästi tähän 
tarkoitukseen sopivia puita. Silti ei ole täysin suljettu pois, etteikö liito-oravan lisääntymis-ja 
levähdyspaikkojen suojelu voisi joissain tapauksissa johtaa merkittäviinkin ja jopa maanomistajan 

                                                
' ."( Maa- ja metsätalousministeriön 15.2.2002 asettaman työryhmän 13.12.2002 päivätty mietintö "Liito-
oravatyöryhmän 2002 raportti" (työryhmämuistio MMM 2002:21), erit. jakso 4.3. 



 

 

näkökulmasta kohtuuttomiinkin omaisuuden käytön rajoituksiin lopputuloksella, että korvausten 
maksaminen tulee välttämättömäksi (ks. jäljempänä korvauksista sanomaani). 
 
Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin muutos omaisuuden perustuslainsuojan kannalta 
 
Luonnonsuojelulain 49 §:n l momentin mukainen hävittämis-ja heikentämiskielto merkitsee 
yleisesti ottaen omaisuuden käyttörajoitusta ja on siten merkityksellinen omaisuuden 
perustuslainsuojan kannalta. 

Esityksessä ehdotetaan lain 49 §:n l momenttia muutettavaksi siten, että siitä 
poistettaisiin ilmaisu "selvästi luonnossa havaittavat", jota luontodirektiivissä ei ole ja jota ovat 
pitäneet direktiivin vastaisena ennen muuta EU:n komissio (ks. HE, s. 5) ja korkein hallinto-
oikeus (ks. KHO 2003:38).8 

Muutoksen jälkeen ao. kohta kuuluisi: "Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin 
eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden selvästi luonnossa havaittavien lisääntymis-ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty." 

Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta olennainen kysymys nyt kuuluu: Laajentaako 
ilmaisun "selvästi luonnossa havaittavat" poistaminen sitä käyttöoikeuden rajoitusta, jota lain 49 
§:n 1 momentti merkitsee omaisuuden perustuslainsuojan kannalta? Ja jos laajentaa, meneekö 
käyttöoikeuden rajoitus pidemmälle kuin tavallisella lailla on mahdollista säätää? 
 
Mielestäni ilmaisun poistaminen ei selvästikään merkitse käyttöoikeuden rajoituksen 
laajentamista. Tähän liittyen lakiesitys voidaan tältä(kin) osin käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. Perustelen kantaani ennen muuta seuraavasti. 
 
(I) Muutos ei, erityisesti direktiivin tulkintavaikutus huomioon ottaen, lainkaan muuta 
voimassaolevaa oikeustilaa. Tähän liittyen se ei laajenna säännöksen sisältyvää omaisuuden 
käytönrajoitusta. Viittaan oikeustilan muuttumattomuuden osalta erityisesti korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaisuun KHO 2003:38, jossa on myös 
seikkaperäisesti eritelty ilmaisun "seivästi luonnossa havaittavat" sopusointua direktiivin kanssa. 
 

(II) Lain muutos ei merkitsisi muutosta ilmaisuun "lisääntymis- ja levähdyspaikaf (kurs. TO). 
Se, miten laajoja alueita ilmaisu "lisääntymis-ja levähdyspaikat" erityisesti liito-oravan 

ollessa kysymyksessä tarkoittaa, on näet sinänsä luontodirektiivin ao. artiklan eri kieliversioiden 
valossa jonkin verran tulkinnanvaraista. Muutamissa muissa kieliversioissa (esimerkiksi tanska) 
käytetään tässä yhteydessä huomattavasti laveammin ymmärrettävää sanaa "alue". 

Luonnonsuojelulaissa, samoin kuin direktiivin suomen kielisessä versiossa, käytetään 
kuitenkin ilmaisua lisääntymis-ja levähdyspaikka. Luonnonsuojelulaissa -sen paremmin kuin 
direktiivissä - ei kuitenkaan tarkemmin määritellä, mitä lisääntymis- ja levähdyspaikalla 
tarkoitetaan sen paremmin yleensä kuin erityisesti liito-oravan osalta.9 

Nähdäkseni juuri valtiosääntöoikeudellisilla syillä voidaan kuitenkin ensinnäkin 
perustella sanan paikka käyttämistä sanan alue sijasta. Lisäksi nimenomaan 
valtiosääntöoikeudellisilla perusteilla ja erityisesti perusoikeusmyönteisellä laintulkinnalla, johon 
velvoittaa perustuslain 22 §, voidaan puoltaa ilmaisulle lisääntymis-ja levähtärnispaikka varsin 

                                                
8 Luonnonsuojelulaki ei näytä täyttävän EU-oikeuden vaatimuksia myöskään siltä osin kuin kysymys on 
luonnonsuojelulain 65 §:stä, joka koskee hankkeiden ja suunnitelmien arviointia Natura 2000-alueilla. EU:n 
komissio on 8.10.2003 toimittanut kanteen Suomea vastaan EY:n tuomioistuimelle. Nyt käsillä olevaan 
hallituksen esitykseen sisältyy myös luonnonsuojelulain 65 §:n muutos, jolla on tarkoitus täsmentää säännöksen 
sanamuotoa komission edellyttämällä tavalla lopputuloksella, että luonnonsuojelulaki toimeenpanisi 
asianmukaisesti EY:n luontodirektiivin. 
9 Lakiesityksen perusteluissa (HE 79/1996 vp) todetaan, että Euroopan yhteisöjen komissiosta saadun 
tulkintaohjeen mukaan luontodirektiivissä tarkoitetaan luonnossa selvästi havaittavia lisääntymis-ja 
levähdyspaikkoja. Esimerkkinä perusteluissa mainitaan saimaannorpan pesät ja oleskeluluodot. 
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suppeaa tulkintaa: tulkintaa, jonka mukaan ilmaisu tarkoittaa lähinnä pesäpuuta ja sen välitöntä 
lähiympäristöä. Perustelen kantaani seuraavasti: 

 
(i) Ilmaisulla ja sen tulkinnalla on vaikutusta siihen, kuinka laajaksi 

lisääntymis- ja levähtämispaikan suojelusta syntyvä omaisuuden käytön 
rajoitus muodostuisi. Tähän liittyen kysymys on merkityksellinen 
perustuslain 15 §:n omaisuuden suojan kannalta. Kuten perusoikeuksia 
koskevalta sääntelyltä yleensä, myös omaisuudensuojaa koskevalta 
sääntelyltä on edellytettävä riittävää täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta. 
Sana paikka edellä esitetyllä tavalla tulkittuna on mielestäni edellytys sille, 
että sääntely täyttää perusoikeuksia rajoittavalle sääntelylle asettuvat 
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset. 

(ii) Ilmaisun valintaa ja tulkintaa on tarkasteltava myös perustuslain 8 §:ssä 
vahvistetun rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen valossa, koska 
lisääntymis-ja levähtämispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 
tietyin edellytyksin säädetty rangaistavaksi luonnonsuojelulain 58 §:ssä. 
Rikosoikeudelliseen lainalaisuusperiaatteeseen sisältyy vaatimus sääntelyn 
täsmällisyydestä, mistä syystä sana paikka edellä selostetulla tavalla 
tulkittuna on kenties vieläkin enemmän perusteltu kuin omaisuudensuojan 
näkökulmasta. 

(iii) Luonnonsuojelulain 53 § sisältää säännöksiä valtion 
korvausvelvollisuudesta. Tässä pykälässä tai muuallakaan 
luonnonsuojelulaissa ei kuitenkaan ole säännöstä kiinteistönomistajan tai 
muun oikeudenhaltijan oikeudesta saada korvausta lain 49 §:n 1 
momentissa säädetystä kiellosta mahdollisesti aiheutuvien menetysten 
korvaamisesta. Se, ettei säännöstä kiellosta aiheutuvien menetysten 
korvaamisesta ole luonnonsuojelulakiin sisällytetty, on yksi perustelu sille, 
että lisääntymis-ja levähdyspaikkojen käsitteitä ei ole syytä ulottaa alueellisesti 
kovin laajoiksi (ks. kuitenkin myös jäljempänä korvausvelvollisuudesta sanomaani). 

 
Kun otetaan huomioon edellä perusoikeuksista ja perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta EU:n 
oikeudessa esitetty, äsken esittämäni näkökohdat pätevät mielestäni mutatis mutandis myös 
silloin, kun luontodirektiiviä tulkitaan EU:n oikeuden tasolta. 
 

Luonnonsuojelulain korvaussäännöstön ulottaminen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan 
hävittämis- ja heikentämiskiellosta aiheutuviin omaisuuden suojan käytön rajoituksiin 
 
Perustuslain 15 §:n ei sanamuotonsa mukaan aseta korvausvaatimusta muihin kuin 2 momentin 
lunastustilanteisiin. Pykälän 1 momentista ei sen sijaan johdu vaatimusta korvata omistajalle mitä 
tahansa käyttörajoitusta. Perustuslakivaliokunnan käytännössä on täyden korvauksen vaatimus 
kuitenkin eräitä kertoja ulotettu omaisuuden käyttörajoitustilanteisiin. Tällöin käyttörajoitusta on 
pidetty niin merkittävänä, että se on tosiasiallisilta vaikutuksiltaan rinnastettu pakkolunastukseen 
(esim. Pe VL 8/1986 vp. Ks. myös PeVL 21/1996vp). 

Muunlaisissa tilanteissa omaisuuden käyttörajoituksen korvaaminen on 
valtiosääntöoikeudellisesti luonnehdittavissa yhdeksi sääntelyn sallittavuuden        » 
kokonaisarviointiin vaikuttavaksi osatekijäksi, joka otetaan huomioon selvitettäessä, meneekö 
käyttöoikeuden rajoitus omaisuuden perustuslainsuojan kannalta pidemmälle kuin tavallisella 
lailla on mahdollista säätää (ks. PeVL 21/1996vp). 
 



 

 

Nyt käsillä olevassa esityksessä esitetään lisättäväksi luonnonsuojelulain 10 §:ään uusi kohta, 
jonka mukaan luonnonsuojelualue voitaisiin perustaa sellaiselle alueelle, jolla on luontodirektiivin 
liitteessä IV (a) tarkoitettujen eläinlajien, kuten liitooravan, yksilöiden lisääntymis-ja 
levähdyspaikkoja. Muutos mahdollistaisi sen, että maanomistajalle tulisi tietyissä tilanteissa, 
joissa useita lisääntymis-ja levähdyspaikkoja sijoittuu lähekkäin saman maanomistajan alueelle, 
hakea alueensa perustamista luonnonsuojelualueeksi. Tähän liittyen syntyisi oikeus saada 
korvauksia omistajalle syntyneistä taloudellisen hyödyn menetyksistä. 

Näin ollen nyt käsillä oleva lakiesitys mahdollistaisi entistä paremmin korvausten 
maksamisen maanomistajalle. Esitys on omaisuudensuojan perustuslain näkökulmasta ainakin 
perusteltu, ellei peräti välttämätön. 

Maanomistajalla on muitakin mahdollisuuksia saada korvauksia niissä tilanteissa, joissa 
liito-oravan lisääntymis-ja levähdyspaikkoja sijoittuu saman maanomistajan alueelle siinä määrin, 
että omaisuuden käytön rajoitukset sekä tähän liittyen taloudellisen hyödyn menetykset, 
muodostuvat sellaisiksi, että korvausten maksaminen on tarpeellista. Vaihtoehtoja on selostettu 
hallituksen esityksessä (s. 3 ja 4). 

Nähdäkseni luonnonsuojelulaki ei olisi kuitenkaan aivan aukoton korvausten 
mahdollistavien järjestelyjen osalta lain muutoksen jälkeenkään. Ongelmia voi edelleen syntyä 
esimerkiksi tilanteessa, jossa rakennuslupa hylätään, koska rakennuspaikalta löytyy liito-oravan 
lisääntymis- ja levähtämispaikka. Tässä tilanteessa eivät välttämättä täyty luonnonsuojelualueen 
perustamiselle lain 10 §:ssä asetetut edellytykset, eivätkä muutkaan korvausmekanismit ole 
välttämättä riittäviä taloudellisten menetysten kattamiseksi. 

Yksi tapa varmistaa, ettei liito-oravien lisääntymis-ja levähtämispaikkojen suojelu 
muodostuisi näissäkään tilanteissa kohtuuttomaksi maanomistajan kannalta, voisi olla, että valtion 
korvausvelvollisuutta koskeva luonnonsuojelulain 53 § ulotettaisiin tietyin edellytyksin 
koskemaan myös tilanteita, joissa 49 §:n mukainen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittämis- ja heikentämiskielto muodostuu täysin kohtuuttomaksi yksittäisen maanomistajan 
kannalta - ja nimenomaan myös niin, että mikään muu korvausmekanismi ei ole riittävä 
taloudellisten menetysten kattamiseksi. 

Joka tapauksessa lainsäädännössä pitäisi tavalla tai toisella varmistaa, että tällaisissa 
kohtuuttomissa tilanteissa maanomistajalla on oikeus saada korvausta valtiolta. Tätä perustelee 
tietenkin ennen muuta perustuslain 15 § yhdessä perustuslain 22 §:n kanssa. Samalla 
korvausjärjestelyjen kattavuuden ja toimivuuden takaaminen lainsäädäntöratkaisuin voisi myös 
katkaista "siivet" siltä julkisuudessa liito-oravan ympärillä käydyltä keskustelulta, jonka piirteet ja 
sävyt ovat alkaneet yhä enemmän haitata kaikkea asiallista ympäristön ja luonnon suojelua, liito-
oravan lisääntymis-ja levähdyspaikkojen suojelu mukaan lukien. Tässä mielessä huomion 
kiinnittäminen korvausjärjestelmien kehittämiseen lainsäädännössä olisi perusteltua myös 
perustuslain 20 §:n kannalta. 
 
Helsingissä 9. päivänä lokakuuta 2003 
 

Tuomas Ojanen 
julkisen eurooppaoikeuden professori 
Helsingin yliopisto 



 

 

 
 
 
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 

Metsäosasto 

Päivämäärä 

22.10.200
3 

 
 
 
 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
Hallituksen esitys 76/2003 vp laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta 
 

Maa-ja metsätalousministeriön kannalta merkittävin muutos sisältyy esityksen 49 §:ään. Luontodirektiivin 

liitteen IV (a) lajeista etenkin liito-orava esiintyy metsissä verraten yleisesti ja vaikuttaa siten metsien 

hoitoon ja käyttöön. Helsingin yliopisto tekee liito-oravainventointia, joka tuottaa parin vuoden kuluttua 

luotettavan arvion Suomen liito-oravakannasta. 
 

Esityksen mukaan määre 'selvästi luonnossa havaittava' poistettaisiin lisääntymis-ja levähdyspaikan 

hävittämis- ja heikentämiskiellosta Euroopan yhteisön komission valvontamenettelyssään edellyttämällä 

tavalla. Muutoksella on merkitystä, koska esimerkiksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan 

havaitseminen ei useinkaan ole helppoa. Liito-orava ei normaalisti liiku lainkaan päivällä, eivätkä kaikki 

puissa olevat kolot ole liito-oravan käytössä olevia pesiä. Helpointa liito-oravan pesäpuun havaitseminen on 

kevättalvella, jolloin pesäpuun juurella olevat papanat erottuvat lumihangessa usein selvästi. Metsiä 

kuitenkin hoidetaan ja käytetään kaikkina vuodenaikoina vaihtelevissa sääoloissa. Tämän vuoksi aiemmista 

liito-oravahavainnoista koostuva ja ajan tasalla pidettävä rekisteri on tärkeä liito-oravan tehokkaan suojelun 

kannalta. Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevassa metsälain muutosesityksessä on esitetty liito-oravaa 

koskevan tiedonvaihdon tehostamista metsä-ja ympäristöhallinnon sekä metsäalan toimijoiden kesken (HE 

73/2003 vp). 
 

Perustuslaissa säädetyn omaisuuden suojan kannalta on merkitystä, miten laajaa suojelua luonnonsuojelulain 

49 § edellyttää. Liito-oravan osalta ei toistaiseksi ole olemassa vakiintunutta oikeuskäytäntöä suojelun 

laajuudesta. Maa-ja metsätalousministeriön asettaman liito-oravatyöryhmän mietinnössä esitettiin vuonna 

2002, että uudistushakkuussa jätetään hakkuun ulkopuolelle liito-oravan pesäpuun ympäriltä keskimääräistä 

Pt i/P 



 

 

puun pituutta säteeltään vastaava ympyrä (työryhmämuistio MMM 2002:21). Keskimäärin 20 metrin 

pituisessa puustossa tämä suositus johtaa noin 12 aarin suojeltavaan alaan. Vastaavasti 25 metrin 

pituisessa puustossa suojeltava ala on noin 20 aaria. Liito-oravan esiintymisalueella puuston keskimääräinen pituus 

uudistushakkuussa on yleensä 20-25 metriä. Yhdellä liito-oravayksilöllä on tutkimusten mukaan keskimäärin 

puolisen tusinaa pesäpuuta; koiraalla keskimäärin hieman enemmän ja naaraalla keskimäärin hieman vähemmän. 

Yhden liito-oravayksilön kaikkien pesäpuiden yhteenlaskettu suojeluala vastaa siten noin yhtä hehtaaria, kun 

suojelualat ovat toisistaan erillisiä. Näillä tiedoilla voidaan karkeasti arvioida liito-oravan suojelun aiheuttamaa 

rajoitusta metsätaloudelle. 
 

Liito-oravan esiintymisalueella keskimääräinen yksityisen metsätilan koko on noin 30 hehtaaria. Yhden liito-

oravayksilön kaikkien pesäpuiden osuminen tilalle merkitsisi edellä kuvatuilla tiedoilla laskettuna noin kolmen 

prosentin metsän tuoton menetystä. Oikeuskirjallisuudessa esitettyjen käsitysten perusteella kolmen prosentin 

menetys ei vielä ylitä luonnonsuojelulain 53 §:ssä säädettyä merkityksellisen haitan kynnystä. Käytännössä on 

havaittu tapauksia, joissa useamman liito-oravayksilön kaikki pesäpuut osuvat samalle tilalle. Tämän vuoksi on 

välttämätöntä, että luonnonsuojelulakiin lisätään korvausmahdollisuus luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajien 

suojelun perusteella. Perustuslakivaliokunta on alkuperäistä luonnonsuojelulakiesitystä käsitellessään katsonut, että 

valtion korvausvelvollisuus tulee liittää kaikkiin luonnonsuojelulakiin perustuviin menetyksiin, joista omistajalle 

on aiheutunut merkityksellistä haittaa (PeVL 21/1996 vp). 
 

Hallituksen esityksen mukaan luonnonsuojelulain 10 §:ssä säädettyihin luonnonsuojelualueiden 

perustamisedellytyksiin lisättäisiin luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajien lisääntymis-ja levähdyspaikat. 

Tällöin esimerkiksi liito-oravan lisääntymis-ja levähdyspaikoista voitaisiin perustaa suojelualue, ja myös 

korvaukset olisivat laissa säädetyin edellytyksin mahdollisia. Erityisesti alueen määräaikainen rauhoittaminen on 

monessa tapauksessa kustannustehokas suojelukeino, kun kysymys on paikasta toiseen liikkuvan eläimen 

suojelusta. Parhaillaan käynnissä olevassa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmassa on useita 

toteutuskeinoja, joissa lähtökohtana on maanomistajan aloitteesta tapahtuva määräaikainen suojelu. Esimerkiksi 

Satakunnassa kokeillaan luonnonarvokauppaa, jossa maanomistaja tekee kymmenen vuoden sopimuksia valtion 

kanssa. 
 

Maa-ja metsätalousministeriön käsityksen mukaan hallinnon selkeys ja läpinäkyvyys edellyttää, että 

luonnonsuojelulaissa säädetty suojeluja siitä maanomistajille maksettavat korvaukset pannaan täytäntöön 

ympäristöhallinnon toimesta. Poikkeuksena tästä periaatteesta on hallituksen esityksen 10 §:n perusteluissa kuvattu 

tilanne, jossa liito-orava esiintyy 



 

 

metsälain 10 §:n tarkoittamassa erityisen tärkeässä elinympäristössä. Tällöin on aiheellista soveltaa perusteluissa 

kuvatulla tavalla kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 19 §:n mukaista metsätalouden 

ympäristötukea, koska metsälain toimeenpanon on metsähallinnon vastuulla. 
 

Hallituksen esityksen 58 §:n mukaan luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa säädetyn kiellon rangaistavuuden 

edellyttämä syyksiluettavuudenkynrrys nostettaisiin lievästä huolimattomuudesta törkeän huolimattomuuteen. Kun 

otetaan huomioon edellä kuvatut vaikeudet liito-oravan pesäpuun havaitsemisessa ja toisaalta rikosoikeudellisen 

seuraamusjärjestelmän yleiset vaatimukset, syyksiluettavuuden kynnyksen nostaminen vähintäänkin törkeään 

tuottamukseen on maa- ja metsätalousministeriön mielestä välttämätöntä. 
 

Kaiken kaikkiaan maa- ja metsätalousministeriö pitää luonnonsuojelulakiin esitettyjä muutoksia perusteltuina. 

Liito-oravan huomioon ottamisesta metsän hoidossa ja käytössä on valmisteltavana ympäristöministeriön ja maa-ja 

metsätalousministeriön ohje alueellisille ympäristökeskuksille ja metsäkeskuksille. Euroopan yhteisön komissio on 

valvontamenettelyssään edellyttänyt ohjeen antamista. Ohjeluonnos on tämän liitteenä. 
 
 
 
 
 
 
Apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja 

Luonnos 29.8.2003 

A 
MAA- |A 
METSÄTALOUSMINIST
ERIÖ 

• • TnrimtT6i)iNiti( »ie 
Ha.fJ.TKT OS "MI fW=ON«l"4T 

 
OHJE Dnro 

 
 
 
 
 
 

Metsäkeskukset 
Alueelliset ympäristökeskukset 

Antopäivä 
2003 

 
Voimassaoloa! ka 1.9.2003 - 
toistaiseksi 
 

http://ha.fj.tkt/


 

32 

Valtuutussäännökset 
Metsäkeskuksista ja metsätalouden 
kehittämiskeskuksesta annetun lain 4 §(1474/1995) 
 

Ympäristöhallinnosta annetun lain 2 §|55/1995) 
 
 

Kohderyhmät 
Metsäkeskukset ja 
alueelliset ympäristökeskukset 

 

Asia 
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN OHJE LIITO-
ORAVAN LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSPAIKKOJEN MÄÄRITTÄMISESTÄ JA 
TURVAAMISESTA 
 
 

I YLEISTA 
 
Tämän ministeriöiden yhteisen ohjeen tarkoituksena on antaa metsäkeskuksille ja alueellisille 
ympäristökeskuksille perusteet luonnonsuojelulain (1096/1996) ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisten 
eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin eli ns. luontodirektiivin (92/43/ETY) säännösten huomioon 
ottamiseksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittelyssä, rajaamisessa ja metsän käsittelyssä. Ohje 
perustuu maa- ja metsätalousministeriön asettaman liito-oravatyöryhmän raporttiin 
(Työryhmämuistio MMM 2002:21) ja siitä saatuihin lausuntoihin sekä korkeimman hallinto-oikeuden 
ennakkoratkaisuun Konikallion liito-oravametsää koskeneessa tapauksessa (KHO:2003:38). 
 
 

Luonnonsuojelulain 49 §:ssä kielletään selvästi luonnossa havaittavien liito-oravayksilöiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen. EU:n komissio on asiaan liittyvässä valvontamenettelyssä 
katsonut, että määre "selvästi luonnossa havaittavat" ei ole luontodirektiivin säännösten mukainen ja siten 
direktiivi on tältä osin pantu puutteellisesti täytäntöön. Hallituksen esitys ko. luonnonsuojelulain pykälän 
muutoksesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden käynnistyttyä. Käytännössä em. sanojen 
poistaminen ei laajenna säännökseen sisältyvää omaisuuden käytönrajoitusta. 
 
 

II LIITO-ORAVAN ELINTAVAT 
 

Liito-orava elää monentyyppisissä metsissä. Keskeistä on, että metsikössä on riittävän kookasta puustoa lajin 
suojaksi, sopivia kolopuita pesintään ja lehtipuita ravinnoksi. Oravakannan tiheyden ollessa alhainen laji asuttaa 
yleensä ensimmäisenä iäkkäitä kuusikoita, joissa on sopivasti suuria lehtipuita, kuten vanhoja haapoja pesimistä, 
ruokailua ja suojautumista varten. Kuusi tarjoaa liito-oravalle suojaa ja lehtipuusta se saa ravintonsa. Liito-orava 
käyttää hyväkseen tikkojen koloja ja muita riittävän pieniaukkoisia puunonkaloita, mutta myös risupesiä sekä 
usein pönttöjä, joita asetetaan lintuja tai liito-oravaa varten. Jos koloja on tarjolla, se menestyy myös hakkuin 
käsitellyissä talousmetsissä. 
 

Osa liito-oravista käyttää säännöllisesti oravan risupesiä. Lisäksi liito-orava voi joissakin olosuhteissa siirtyä 
pesimään myös rakennuksiin. Se käyttää pesiä poikasten kasvattamisen ohella myös levähdyspaikkoina päivisin. 
Jokaisella liito-oravayksilöllä on elinpiirillään yleensä useita pesiä, joskus jopa yli kymmenen. 
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Liito-oravat ovat liikkeellä hämärissä ja öisin. Etenkin koiraat liikkuvat laajoilla, keskimäärin n. 60 hehtaarin 
alueilla, naaraiden pysytellessä keskimäärin alle 10 hehtaarin elinpiireillä. Naaraiden elinpiirit menevät hyvin 
harvoin päällekkäin, sen sijaan usean koiraan elinpiiri voi ulottua yhden naaraan elinpiirille. Liikkuakseen 
pesäpaikkojen välillä sekä ruokailupaikasta toiseen liito-oravat tarvitsevat suojakseen koloja ja metsäyhteyksiä. 
 

Liito-oravan erikoisuutena on, että se pystyy liitämään pitkiäkin matkoja puusta toiseen etu- ja takajalkojen 
välissä olevan ihopoimun avulla. Keskimäärin liitomatkat ovat noin 20-40 metriä. Maassa liito-orava liikkuu 
kömpelösti ja voi joutua siten helposti petojen saaliiksi. Liito-orava ei yleensä ylitä aukeita, jotka ovat leveämpiä 
kuin sen liitomatka, ellei välissä ole joitakin puita tai korkeita pensaita. Se ei mielellään liiku myöskään harvoissa 
kalliomänniköissä. 
«I KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan säilyttämiseen liittyy useita ekologisia ja toiminnallisia käsitteitä, 
joita jäljempänä kuvataan seuraavasti: 
 

Liito-oravan elinympäristöä ja sen ekologisia ominaisuuksia on kuvattu edellä. Elinympäristöllä ei sinänsä kuvata 
mitään selvärajaista aluetta. 
 
Luonnonsuojelulain tarkoittama liito-oravan lisääntymis- ia levähdyspaikka1 on tässä ohjeessa käytetyistä 
termeistä suppea-alaisin. Se käsittää pesäpuut ja paikalla olevat muut puut, joita oravat todennäköisesti käyttävät 
levähtämis- tai suojapaikkoina taikka ravinnon varastointiin. Lisääntymis- ja levähdyspaikan käsitteeseen luetaan 
myös em. puita ympäröivät suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. 
 
Liito-oravat liikkuvat lisääntymis-ja levähdyspaikkojen välillä ravinnon haussa ja lisaantymiskäyttäytymisen 
yhteydessä. Tätä lajin käyttämää aluetta, jossa se elää ja liikkuu, kutsutaan elinpiiriksi, joka yhdellä yksilöllä 
säilyy pääpiirteissään samana vuosien ajan. Naaraalla ja koiraalla elinpiirin laajuus eroaa merkittävästi. Nuoret 
liito-oravat voivat vaeltaa synnyinpaikaltaan kauaksi. Asutulla elinpiirillä tapahtuvat muutokset esim. 
metsänhakkuiden yhteydessä voivat aiheuttaa liito-oravien siirtymisen uudelle alueelle ja vanhan elinpiirin rajojen 
muuttumista. 
 
Liito-orava ei käytä koko elinpiirinsä aluetta tasaisesti, vaan ne suosivat tiettyjä pieniä osia (elinpiirin ydinalue), 
joita voi olla elinpiirillä useita. Ydinalueille on tyypillistä, että pesäpuut sekä parhaat ravinto- ja suojapuut ovat 
useimmiten sijoittuneet niille. 
 
Liito-oravan lisääntymis- ia levähdyspaikan hävittäminen tarkoittaa pesintään ja levähtämiseen käytettävien 
kolopuiden tai niitä ympäröivien suoja- ja ravintopuiden kaatamista. Hävittämiseen voidaan rinnastaa myös 
tilanne, jossa pesäpuun käyttö estyy esim. puun suojapuineen jäädessä keskelle avohakkuuaiuetta. 
 
Lisääntymis- ia levähdyspaikan heikentäminen tarkoittaa jonkin sellaisen toimenpiteen tekemistä lisääntymis- ja 
levähdyspaikan välittömässä läheisyydessä» mikä vaikeuttaa liito-oravan elämisen ja suojautumisen 
mahdollisuuksia lisääntymis- ja levähdyspaikalla. 
 
 

IV LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSPAIKAN TUNNISTAMINEN 
 

Liito-oravan oleskelusta alueella kertovat riisiryynin kokoiset keltaiset, kellanruskeat tai ruskeat papanat puiden 
ryvillä. Täysin ei tiedetä kuinka säännönmukaisesti ja missä olosuhteissa lajin käyttäytymiseen kuuluvaa puiden 
 

' Korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnan (KHO:2002:78, KHO:2003:38) mukaan luonnonsuojelulain 
tarkoituksena ei ole ollut ulottaa lisääntymis- ja levähdyspaikkojen käsitteitä alueellisesti kovin laajoiksi. 
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merkitsemistä papanoilla tapahtuu. Kiistattomana näyttönä liito-oravan pesimisestä tai levähtämisestä ko. 
paikassa voidaan kuitenkin pitää runsasta papanamäärää yhden tai usean puun juurella sekä asumiskelpoista puun 
koloa tai risupesää. Papanat kertyvät talven ja kevään mittaan useimmiten suurten haapojen ja kuusten tyville ja 
ne ovat luotettavimmin havaittavissa keväällä maaliskuulta aina kesäkuulle saakka. Se, että jätöksiä ei aina löydy 
liito-oravalle otollisesta elinympäristöstä, voi johtua esim. vuodenajasta tai sääolosuhteista taikka siitä, että 
seudun liito-oravakanta on heikko. Tarkempi maastotarkastelu voi antaa lisävalaistusta asiaan. Toimittaessa hyvän 
metsänhoidon ohjeiden mukaan tällaiset esim. kolohaapoja käsittävät metsikkökuviot käsitellään joka tapauksessa 
varovaisemmin kolopuita säästäen. 
 
 

V METSIEN KÄSITTELY 
 

a) Liito-oravan huomioon ottaminen harvennushakkuissa 
 

Harvennushakkuissa liito-oravan lisääntymis - ja levähdyspaikat jätetään pääsääntöisesti käsittelemättä kuitenkin 
niin, että niiltä voidaan poimia yksittäisiä puita, mikäli toimenpide ei heikennä tai hävitä lisääntymis- ja 
levähdyspaikkaa. Harvennushakkuissa alueelle jäävien kulkuyhteyksien tulisi olla sellaisia, että liito-oravan 
liikkuminen lisääntymis-ja levähdyspaikan/-paikkojen välillä ja ympäröiviin metsiköihin on mahdollista. Liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan lähiympäristö, ja erityisesti silloin kun kyseessä on elinpiirin ydinalue, 
voidaan harventaa normaalia lievemmin tai jättää kokonaan harventamatta. Harvennuksessa voidaan liito-oravan 
suoja-ja ravintotarpeita ottaa huomioon säästämällä kolopuita ja suosimalla harvennuksessa havupuuvaltaisessa 
metsässä lehtipuita ja lehtipuuvaltaisessa metsässä suuria kuusia. 
 
 

b) Liito-oravan huomioon ottaminen uudistushakkuissa 
 
 

Uudistushakkuussa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka rajataan hakkuun ulkopuolelle. Myrskyalttiilla 
paikoilla suositellaan lisääntymis- ja levähdyspaikan suojaksi jätettävän lisäsuojapuustoa. Liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikat jätetään raivaamatta. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan/-paikkojen ja 
ympäröivien metsiköiden välille jätetään liito-oravan liikkumisen mahdollistavat riittävän laajat kulkuyhteydet. 
 

Kulkuyhteyksiä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota niiden myrskynkestävyyteen. Erityisen tärkeää 
niiden suunnittelussa ja itse toteutuksessa on säilyttää yhteys elinpiirin ydinalueiden välillä sekä yhteys myös 
muihin ympäröiviin metsiköihin. Kulkuyhteyksien tulisi olla riittävän puustoisia ja suojaisia liito-oravan 
liikkumisen helpottamiseksi, ja niiden sijoittelussa voidaan hyödyntää kohteen luontaisia maaston piirteitä esim. 
korkeusasemaa, kosteikkoja, puronvarsia jne. Myös epäsäännölliset leimikkokuviot ja hakkuun reunat 
mahdollistavat liito-oravan liikkumisen alueen reunoilla ja sen yli. Lisäksi 
säästöpuuryhmät voidaan sijoitella siten, että ne yhdessä kuviorajauksen kanssa mahdollistavat liikkumisen 
hakkuualueen yli. Leimikolle jätettävät kolohaavat ja kuusen uudistusalalla myös muut haavat jätetään 
kaulaamatta myrskynkestävyyden parantamiseksi. 
 

Liito-oravan elinpiirillä sijaitsevan päätehakkuukuvion uudistamisessa voidaan avohakkuun sijaan harkita 
käytettävän myös muita vaihtoehtoisia uudistamismenetelmiä. Esimerkiksi liito-oravan elinpiirin ydinalueeksi 
katsottava osa hakkuualuetta voidaan käsitellä poimintahakkuin. Lisäksi lisääntymis- ja levähdyspaikkaan 
rajautuvilla alueilla uudistamistoimenpiteet voidaan suorittaa varovaisemmin esimerkiksi porrastamalla 
toimenpiteet siten, ettei koko alue tule samanaikaisesti käsittelyn piiriin. 
 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan ja kulkuyhteyksien määrittely hakkuiden yhteydessä vaatii aina 
tapauskohtaista harkintaa. Yksittäisten kohteiden rajaaminen maastossa ei kuitenkaan aina ole tarpeellista, jos 
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metsänkäyttöilmoituksessa esitetty selvitys tai täydennetty selvitys liito-oravan huomioimisesta hakkuissa vastaa 
tässä kirjeessä esitettyjä suosituksia. 
 
 

c) Hakkuiden ajankohta 
 

Liito-oravan lisääntymisaika on huhtikuun puolenvälin ja elokuun lopun välisenä ajankohtana. Liito-oravan 
elinpiirille kohdistuvat hakkuut tulisi mahdollisuuksien mukaan ajoittaa tämän ajanjakson ulkopuolelle. 
 
 

d) Ohjeen tarkistaminen ja täydentäminen 
 

Liito-oravaselvitysten ja -tutkimusten tuottaessa uutta tietoa tätä ohjetta tarkistetaan tarvittaessa. Ohjetta 
täydennetään tarvittaessa myös metsätalouden kehittämiskeskus Tapion metsänomistajille ja metsätalouden 
toimijoille antamilla tarkentavilla ohjeilla. 
 
VI TIETOJEN VAIHTO LIITO-ORAVAN HAVAITUISTA LISÄÄNTYMIS- JA 
LEVÄHDYSPAIKOISTA 
 

Tiedonvaihto havaituista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista on tarkoituksenmukaista hoitaa 
mahdollisimman yhdenmukaisen menettelyn avulla kustannustehokkuuden ja toiminnan täsmällisyyden sekä 
metsänomistajien tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi. Siksi tiedonkulussa ja -vaihdossa on tarpeen noudattaa 
maa- ja metsätalousministeriön liito-oravatyöryhmän ehdottamaa menettelyä seuraavasti: 
 

Metsäkeskus vertaa hallussaan olevia asiakirjoja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista saapuneisiin 
metsänkäyttöilmoituksiin. Metsäkeskusten hallussa olevilla asiakirjoilla tarkoitetaan alueellisen 
ympäristökeskuksen metsäkeskukselle toimittamia asiakirjoja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista. Jos 
metsänkäyttöilmoitus kohdistuu metsäkeskuksen 
hallussa olevassa asiakirjassa mainittuun liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan, metsäkeskus tekee asiasta 
välittömästi ilmoituksen alueelliselle ympäristökeskukselle. Ilmoituksen tarkoituksena on saattaa asia 
ympäristökeskuksen tietoon mahdollisia toimenpiteitä varten ja rekisterien ajantasaistamiseksi. Ilmoitus tehdään 
myös maanomistajalle ja metsänhakkuuoikeuden haltijalle siinä tapauksessa, että metsänkäyttöilmoitus ei ole 
sisältänyt kyseistä tietoa. Ilmoitus metsänhakkuuoikeuden haltijalle tehdään ainoastaan silloin, kun 
metsänhakkuuoikeuden haltija on metsäkeskuksen tiedossa. 

Metsäkeskus myös arvioi metsänkäyttöilmoituksessa olevien tietojen perusteella, ovatko siinä esitetyt 
lisääntymis-ja levähdyspaikan turvaamistoimet riittävät. Tarvittaessa metsäkeskusten metsätaloustarkastajat 
käyvät maastossa tarkastamassa kohteen. Ongelmallisissa liito-oravan lisääntymis-ja levähdyspaikan 
määrityksissä ja rajauksissa, alueelliset ympäristökeskukset antavat asiantuntija-apua. 

Metsäkeskuksen ilmoituksen perusteella alueellinen ympäristökeskus tutkii asian ja ryhtyy tarvittaessa 
toimivaltansa puitteissa toimenpiteisiin. 
 

Alueelliset ympäristökeskukset ilmoittavat tietoonsa tulleet liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikat metsäkeskuksille peruskarttapohjalla tai koordinaattitietoina. 
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Maa- ja metsätalousministeriö Ympäristöministeriö 
 
 
 
 

Jarmo Vaittinen Sirkka Hautojärvi 
Kansliapäällikkö Kansliapäällikkö 
Tiedoksi: Maa- ja metsätalousministeriö/ Metsäosasto, Maaseutu- ja 

luonnonvaraosasto 
Ympäristöministeriö/ Alueidenkäytön osasto 
Luonnonvarainneuvosto 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 
Suomen ympäristökeskus 
Metsähallitus 
Metsäntutkimuslaitos 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Luonnontieteellinen keskusmuseo 
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK r.y. 
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC 
Metsäteollisuus ry 
Koneyrittäjien liitto ry 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
Natur och Miljö rf 
Suomen WWF 
Suomen liito-oravayhdistys ry Liito-
oravayhdistys Norkko ry Luonto-Liitto 
ry 



 

37 

Pe f sp   tyqfa60Vvp/& Sj> 
Perustuslakivaliokunnalle 
 
Oikeudellinen lausunto 22.10.2003 
 

Asia Hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamisesta 76/2003 vp. 
 

Lausunnon antaja on Jean Monnet -oppituolia Lapin yliopistossa hoitava Pertti Eilavaara. 
Komission hyväksymänä oppituolin opetusalana on ollut eurooppaoikeus. Lausunnon antajalla 
ei ole luonnonsuojelulain muutoksen valmistelun kanssa sidonnaisuutta. Saman lain muutosta 
251/2002 vp. käsiteltäessä hallintovaliokunta on kuullut allekirjoittanutta silloisesta hallituksen 
esityksestä. 
 

Lausunnon lopussa käsiteltäviä paikallisen asukkaan oikeuksia allekirjoittanut on selvittänyt 
enemmälti viimeksi tänä kesänä Luoteis-Lapin kuntien toimeksiannosta. Tässä tekijänoikeuden 
alaisessa selvityksessä on käsitelty tässäkin lausunnossa arvioituja seikkoja. 
 

Arviointi on kirjoitettu siten, että siinä keskitytään kirjoittajan näkemyksen mukaan keskeisiin 
kohtiin. Lausunnossa käsitellään myös sellaisia seikkoja, jotka on hallituksen esityksessä 
sivuutettu, ja joilla on asiassa suuri tai periaatteellinen merkitys valtiosääntöoikeudellisesti tai 
muutoin. 
 

1. Hallituksen esityksen sanamuotojen ja vaikutusten lakiteknistä erittelyä 
 

Tässä jaksossa keskitytään hallituksen esityksen oikeudellisesti ja perustuslain kannalta 
kiinnostaviin kohtiin. 
 

Hallituksen esityksessä todetaan, ettei luonnonsuojelulakia ole juuri tarkistettu säätämisensä 
jälkeen. Samalla todetaan, että lakia on tarpeen tarkistaa myöhemmin myös muilta kuin nyt 
esitettäviltä osin. Tätä puolta ei täsmennetä, joten kokonaisuuden arviointiin on käytettävä myös 
muita kuin hallituksen esityksessä mainittuja seikkoja. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan 
valtioneuvoston päätöstä Natura 2000-verkoston täydentämiseksi valmistellaan. 
 

Aiempi, rauennut hallituksen esitys. Hallituksen esitys 251/2002 vp. ei toteutunut eduskunnan 
viime vaalikauden lopussa. Käsiteltävä hallituksen esitys on muutettu, samaa tarkoitusta ajava 
luonnonsuojelulain muutosesitys. Aiemmassa hallituksen esityksessä pulmallisin kohta oli 
valtion lunastusoikeutta koskeva 52 §. Se mahdollisti kaikkien oikeuksien lunastamisen, kunhan 
sovellettava luonnonsuojeluohjelma on lainvoimainen. Esityksen perusteella voitiin lunastaa 
myös suojelualueen läheisiä alueita ja kaikki käyttöoikeudet. 
Saman esityksen 64 §:n nojalla voitiin tarkistaa valtioneuvoston hyväksymän Natura-verkoston 
luonnontieteelliset tiedot ympäristöministeriön päätöksellä. Sanamuoto kattoi sekä täsmennykset 
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ja täydennykset että muut muutokset. Säännöksen nojalla ympäristöministeriö olisi voinut 
muuttaa myös komissiolle annettua suojeludirektiivien edellyttämää kansallista luetteloa. 
 

Tämä luettelo ei ole kirjoittajan käsityksen mukaan ehdotus kuten perustuslakivaliokunta asiaa 
koskevassa lausunnossa (68/2002 vp.) mainitsee. Tämä johtuu niistä erilaisista 
oikeusvaikutuksista, jotka sitovat kansallista päätöksentekoa ja hyväksyttyä suojeluohjelmaa. 
 

Perustuslakivaliokunta tulkitsi hallituksen esityksen sanamuotoja edelleen niin, että kyse saattoi 
olla vain teknisluonteisista muutoksista muiden muutosten vaatiessa valtioneuvoston päätöksen. 
 

Perustuslakivaliokunta ei käsitellyt tässä yhteydessä lainkaan niitä erityiskysymyksiä, jotka 
liittyvät paikallisen asukkaan oikeuksiin suojelualueella. Maat ja vedet ovat valtion hallinnassa, 
mikä lienee vaikuttanut menettelyyn. 
 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa ei käsitellä lainkaan direktiivien epätyypillisyyttä. Siihen 
viittaavat muun muassa seuraavat asiat: direktiivien mukaista täytäntöönpanovaltaa on sekä 
jäsenvaltiolla että komissiolla. Direktiivien liitteet sisältävät täysin itsenäisesti sovellettavia, 
tarkkoja määritelmiä ja menettelyvaatimuksia sekä suojelun harkintakriteereitä. 
 

Kansallisesti ei ole selvitetty, sitooko direktiivien edellyttämässä kansallisessa 
täytäntöönpanossa tämän vuoksi esimerkiksi yhteisöoikeudellinen menettelysäännöstö, joka 
vakiintuneen yhteisöjen tuomioistuimen tulkintalinjan mukaan ei mahdollista käytännössä 
päätösten täydentämistä. Direktiivien täytäntöönpano saattaa kansallisen vaiheen jälkeen 
edellyttää tätä, mutta se on eri asia. 
 

Direktiivit on implementoitu erityisellä tavalla, kun direktiivien liitteitä ei ole suoraan otettu 
osaksi kansallista lakia, mutta direktiivien liitteiden mukainen harkinta ja suojeltavien alueiden 
vertailu on tehtävä suojelualueen määrittämiseksi. 
 

Samalla on sivuutettu kaikki ne käytännön oikeudelliset ongelmat, joita suojeludirektiivien ja 
Natura 2000 -ohjelman kansallinen täytäntöönpano ovat aiheuttaneet. Tässä ei kiinnitetä 
huomiota Natura-verkoston ja muiden suojeluohjelmien välisiin mahdollisiin eroihin. Eräisiin 
ongelmiin palataan jäljempänä. 
Käsiteltävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys sisältää pääasiassa lain muutoksen, joka nojaa 
komission kanssa käytyyn kirjeenvaihtoon, liito-oravan suojeluun ja eräisiin muihin 
täsmennyksiin. 
 

Aiemmasta esityksestä on käsiteltävään hallituksen esitykseen otettu valtion lunastusoikeuden 
laajentaminen ja täsmentäminen. Sen sijaan luonnonsuojelulain 64 §:n lisävaltuudet 
ympäristöministeriölle on jätetty kiistanalaisina pois hallituksen esityksestä luonnonsuojelulain 
muuttamiseksi. 
 



 

39 

Seuraavassa on käsitelty vain sellaisia muutoksia, jolla on valtiosäännön tai asian merkityksen 
kannalta merkitystä. 
 

Pulmallisinta hallituksen esityksessä on, ettei siinä käsitellä tai haeta ratkaisua lainkaan niihin 
ongelmiin, joita vallitsee luontodirektiivien ja valtioneuvoston Natura 2000-ohjelman 
täytäntöönpanossa. Näitä käsitellään seuraavassa alajaksossa. 
 

Voidaan todeta, ettei hallituksen esityksessä käsitellä lainkaan yhteisöjen tuomioistuimen 
Linster-tapausta (tapaus 287/98, päätös annettu 19.9.2000), jossa oli kyse nimenomaan 
ympäristövaikutusten arvioinnista ja huomioon ottamisesta kansallisessa päätöksenteossa; 
moottoritiesuunnitelmat oli hyväksytty ennen ympäristövaikutusten arviointia koskevan 
direktiivin voimaantuloa, mutta silti jälkimmäistä oli sovellettava viran puolesta 
moottorirakentamiseen myöhemmin. 
 

Tapauksessa ulotettiin direktiivin lainvalvontafanktio (-vaikutus) laajalle, kun kyse oli 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin soveltamisesta sen voimaantuloa 
edeltävään moottoritien rakentamiseen. Tämä vaikutus eroaa direktiivin välittömästä 
oikeusvaikutuksesta siinä, että viimeksi mainittu edellyttää täsmällistä ja ehdotonta dkektiivin 
sanamuotoa aiheuttaakseen sitovuuden. Laillisuusvalvontavaikutus ei tätä edellytä. 
Laillisuusvalvontavaikutus johdetaan perustamissopimuksen 249 artiklasta, yhteisöoikeuden 
tehokkuudesta ja yhteisöoikeuden ensisijaisuudesta. Sen varmentaa lojaliteettiperiaate (10 
artikla). 
 

Hallituksen esitys sääntelee tilannetta, jolloin luontodirektiivin mukainen vaatimus voidaan 
täyttää vain sen mukaan toimimalla. Hallituksen esitys mahdollistaa sen, että 
ympäristövaikutusten arviointi voidaan tehdä siten, että se täyttää myös luontodirektiivin 
vaikutukset. 
 

Ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi voi osaltaan edellyttää viranomaiselta viran 
puolesta vaikutusten arviointia, joka täyttää myös luontodirektiivin vaikutukset. 
 

Lopuksi voidaan huomauttaa, että hallituksen esityksessä on virhe, sillä laki valtioneuvostosta 
(175/2003) on uusittuja se on voimassa. 
Kansallisia tulkintaongelmia. Nämä ongelmat voidaan tässä vaiheessa kiteyttää kahteen kolmeen 
peruskysymykseen: 
 

1) valtioneuvoston hyväksymän Natura 2000 -ohjelman jatkuva täydentäminen, myös luonto- ja 
lintudirektiivien vaatimusten täyttämiseksi. 

 

On arvioitu, että valtioneuvoston päätöksestä on valmisteluvaiheen ja sen jälkeisinä versioina yli 
50 erilaista versiota. Valtioneuvosto ei ole tehnyt täydentäviä päätöksiä tässä tarkoituksessa. 
Jokaisessa versiossa on erilaiset muutetut tai täydentyneet perustelut. Onpa väitetty, että 
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä on perusteluja, jotka eivät perustu käytettyyn 
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asiakirja-aineistoon, mutta jotka ovat sittemmin tulleet täydennettyinä osaksi valtioneuvoston 
päätösasiakirjoja. Liitteessä 1 käsitellään Natura-tiedostojen tiedonhallintaa. 
 

Perusteluissa on tavallisimmin täydennetty seuraavia seikkoja: 
-luontotyyppien edustavuutta koskevat lomaketiedot on täydennetty usean alueen 
osalta puuttuvista tiedoista nykyisiksi 
-lintudirektiivin mukaisia suojelualueita ei ole eritelty direktiivin edellyttämällä tavalla 
-suojeltavia lajeja ei sijoitettu lainkaan kartalle alueen liiallisen sirpaloituneisuuden vuoksi kuten 
termi kuuluu sanatarkasti. 
 

Täydentäminen on ollut tietoista toimintaa. Muuttuneita tietoja voidaan eritellä noin laajalla 
esimerkkiaineistolla. Täydentäminen on koskenut myös Suomen komissiolle lähettämiä tietoja; 
tätä puolta sääntelee erillinen tietojen ilmoittamista koskeva päätös. Se on vaihdellut, ovatko 
muutokset sekä tiedostoissa että tulosteissa ja missä vaiheessa jälkimmäisessä. Komissio on 
päättänyt 18.12.2000 Natura 2000-tietolomakkeesta. 
 

Täydentäminen vaikuttaa aina lajin suojeltavuuden kansallisen vertailun tekemiseen. Tästä ja 
muista syistä tällaista kansallista vertailua ei ole tehty. Muutokset eivät ole yleensä johtuneet 
uudesta tutkimustiedosta. Tietojen puutteellisuus herättää myös kysymyksen tietojen 
riittävyydestä valtioneuvoston suojelupäätöstä tehtäessä (vuonna 1998). 
 

Täydentäminen on perustuslakikysymys usealla perusteella. Mihin perustuu täydentäminen 
kansallisessa oikeudessa. Kyse ei ole hallintomenettelylain mukaisesta täydentämisestä. 
 

Täydentäminen ei voi koskea perusseikkoja, sillä ilman niitä päätöksen ei voida katsoa 
syntyneen oikeudellisesti hyväksyttävällä tavalla. 
Perustuslain 20 § edellyttää, että asianosainen on voinut laatia, oli peruste salassa pidettävä 
esimerkiksi lajin esiintymispaikan vuoksi tai ei, oman vastineensa suojeluesityksestä. Tämä ei 
ole ollut mahdollista, jos perusteluja ei ole ollut. Täydennysten osalta on pyritty 
kuulemistilaisuus järjestämään erikseen. Ylipäänsä samainen 20 § edellyttää päätökseltä hyvän 
hallinnon mukaisia säädös- ja asiaperusteita. Näiden täydentäminen jälkikäteen loukkaa 
perustelemista koskevaa sääntelyä ja on ristiriidassa perustuslain hengen kanssa. 
 

Todettakoon, että ensi vuoden alussa voimaan tuleva hallintolaki (434/2003) vahvistaa 
perustelemisvelvollisuutta. Samaisen hallintolain 6 § asettaa myös perusteltujen odotusten ja 
oikeusvarmuuden yleiset periaatteet, joita on sovellettu yleisinä oikeusperiaatteina osana hyvää 
hallintoa. 
 

Edelleen voidaan todeta, ettei yhteisöoikeudellinen perustelusäännöstö salli toistuvaa 
perustelujen täydentämistä yhteisöoikeudellisena menettelynä. Tätä on käsitelty toisaalla tässä 
lausunnossa. 
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Hallituksen esitystä käsiteltäessä on olennaista, ettei muutoksilla kuitata mahdollisesti aiemmin 
tehtyjä virheitä. 
 

2) valtioneuvoston päätöksen eri versioiden julkisuus on herättänyt tulkintaongelmia. 
 

Tietoja voidaan pyytää ja saada kahta kautta. Tiedot, jotka ovat edenneet ja luovutettu 
komissiolle, ovat saatavissa yhteisön julkisuusasetuksen (1049/2001) perusteella laajalti. 
Vastaava oikeus on viranomaistoiminnan julkisuuslain perusteella. Ongelmat näyttävät 
nivoutuvan siihen, että valtioneuvoston suojelupäätöksestä on niin monta, jatkuvasti 
täydennettyä versiota. On aiheellista korostaa, että lainsäädäntö edellyttää laajaa avoimuutta ja 
läpinäkyvyyttä, minkä pitää tarkoittaa muun ohessa sitä, että pyytäjälle on annettava tiedot 
mahdollisimman edullisessa ja helpossa eli sähköisessä muodossa. Julkisuusasetus edellyttää 
tätä nimenomaan. Tämä ei ole toteutunut käytännössä. 
 

Kansanedustajan oikeus saada tietoja on määritelty perustuslain 47 §:ssä. Tämä oikeus on 
laajempi kuin kansalaisen oikeus saada tietoja; oikeutta on rajoitettu salassa pidettävien asioiden 
ja valmisteltavan talousarvion osalta. Nämä rajoitukset eivät koske käsiteltävänä olevaa 
valiokunta-asiaa. Valiokunta voi saada käsiteltävässä asiassa nähtäväkseen kaikki tarvittavat 
tiedot. 
 

Hallituksen esityksen suhde tulkintaongelmiin. Valtioneuvoston suojeluohjelman toteuttaminen on 
ollut erittäin poikkeuksellinen, lainalaisuutta koetteleva, perusoikeuksien sisältöä testaava 
toimenpide kaikkine vaiheineen. Näin on, kun asiaan luetaan valtioneuvoston suojelupäätöksiin 
annetut korkeimman hallinto-oikeuden päätökset ja lainvalvojien tulkintalinja. 
Sitäkin monitahoisemmaksi suojeludirektiivien toteuttaminen muuttuu, kun asiaa tutkitaan 
yhteisöoikeuden ja yhteisöjen tuomioistuimen tuJkiiitalmjan kautta. 
 

Keskeisiä yhteisöoikeudellisia tapauksia on kuvattu liitteessä 2. Sitä voidaan täydentää 
mainitsemalla, että sen lisäksi on käsitelty kolme muuta valvontakanneasiaa (C 143/02 ja C 
415/01 sekä C 240/00 (Suomi)). Tärkeimmäksi noussee 2000 syksyllä annettu ennakkoratkaisu 
(C 371/98), jonka merkitys ylittää valvontakanteet, joissa lähinnä annetaan vain vastaus siihen, 
onko direktiivi pantu oikein täytäntöön vai ei. 
 

Suojeludirektiivien toteuttamisen yhteisöoikeudellisia ongelmia voidaan tarkastella ainakin 
seuraavien kysymysten kautta: 
 

1) olisiko korkeimman hallinto-oikeuden pitänyt pyytää sille kuuluvan velvollisuuden mukaan 
Suomen osalta ratkaisuja tehtäessä ja valtioneuvoston päätöksistä tehtyihin valituksiin 
vastatessa yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua ? 

 

Jos katsotaan, mikä on perustellusti useista syistä mahdollista, että päätösvuoden syksyllä 
annettu yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu (ennakkoratkaisu C 371/98, ratkaisu annettu 
7.11.2000) on eri kannalla ja lähtee eri perusteista kuin mihin korkein hallinto-oikeus on 
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perustanut ratkaisunsa samana vuonna kesän alussa päätöksiä antaessaan, tilanne on erittäin 
ongelmallinen. Tapausta C 371 tulkitaan liitteen 2 kohdassa 8. 
 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä on tehty purkuhakemus, jonka valmistelijaa ei ole 
vielä nimetty puolitoista vuotta purkuhakemuksen tekemisen jälkeen. Tähän tulkintaongelmaan 
saadaan pätevä vastaus vain yhteisöjen tuomioistuimelta esimerkiksi 
vahingonkorvausoikeudenkäynnin kautta. Siinä ratkaistaisiin, onko velvollisuus ollut olemassa 
sen vuoksi, ettei yhtenäistä, selkeää tulkintalinjaa ole ollut eurooppaoikeudellisesti. 
Todettakoon, ettei korkein hallinto-oikeus voi ratkaista tätä kysymystä lopullisella tavalla vaan 
sen tekee yhteisöjen tuomioistuin. 
 

Tässä voidaan korostaa sitä, että kyse on nimenomaan perustelujen riittävyydestä ja 
viranomaisella olevan harkintavallan laajuudesta ja sitoutumisesta direktiivien mainitsemien 
harkintakriteerien soveltamiseen. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita, että yhteisön 
tuomioistuimen linjan mukaan lajin suojelemiseksi tulee tehdä kansallinen, valtakunnallinen 
suojelun suhteellista merkitystä kuvaava punninta, mitä ei ole Suomessa tehty. 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei liene juuri esteettömiä tuomareita ratkaisemaan asiaa, sillä 
oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 7 §:n mukaan asiaan osalliset tuomarit ovat ennakkoasenteisia, 
sillä he ovat osallistuneet päätöksentekoon puutteellisin tosiseikastotiedoin. 
 

Tämä asia nostaa esille luonnollisesti lainkäytön ja lainsäädäntövallan suhteen. Kansallisesti 
ylimmät säännönmukaiset ratkaisut on tehty. Toisaalta valtio on vastuussa siitä, että korkein 
hallinto-oikeus on menetellyt virheellisesti. Sen on vakiintuneen yhteisöoikeudellisen käytännön 
ja velvoitteen mukaan pyydettävä ennakkoratkaisua, jos yhteisöoikeudellinen ongelma on 
epäselvä tai tulkinnallinen. 
 

Tilanne on erityislaatuinen, sillä lopullista yhteisöoikeudellista ratkaisua ei ole ennen 
vahingonkorvauskanteen käsittelyä ja siinä yhteydessä pyydettävää ennakkoratkaisua 
korkeimman hallinto-oikeuden velvollisuudesta mainitussa asiassa. 
 

Eduskunta ei voi kuitenkaan missään muussakaan yhteydessä toimia siten, että se toimii 
yhteisöoikeuden vastaisesti. Tässä suhteessa ainoan vertailuperusteen antaa yhteisöjen 
tuomioistuimen ratkaisukäytäntö, sillä yhteisöjen tuomioistuimella on perustamissopimuksen 
mukaan yksinomainen oikeus tulkita, mikä asiassa on katsottava oikeaksi mikä ei. Komission 
kannanotot eivät asiaa ratkaise. 
 

2) Yhteisöoikeudellisesti on kyse myös aineiston toistuvasta täydentämisestä ja sen 
oikeudellisesta perustasta sekä annettujen tietojen julkisuudesta. Komission hallussa sen 
käsittelyä varten olevat tiedot ovat kaikkineen julkisia yhteisön julkisuusasetuksen 
(1049/2001, annettu 30.5.2001) mukaisesti. 
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Erityisesti on aiheellista huomauttaa, että tämän asetuksen, joka sitoo sellaisenaan kansallisia 
viranomaisia, 10 artiklan mukaan tiedot on annettava pyytäjän toivomusten mukaan. Perittävä 
korvaus ei saa ylittää todellisia kopiointikuluja missään tapauksessa. 
 

Yhteisöoikeudellisten säännösten, siis myös komission soveltamien luonto- ja lintudirektiivien 
täytäntöönpanossa sovelletaan yhteisöoikeudellisia menettelysäännöksiä. Se edellyttää muun 
ohessa, ettei tehtyjä päätöksiä voida jälkikäteen eikä esimerkiksi valitusvaiheessa ilman erityistä 
syytä täydentää. Tämä perustuu nimenomaan yhteisön tuomioistuimen ttilJkintakäytäntöön 
(katso erikseen). 
 

Kun Suomessa on sovellettu suoraan direktiivien tärkeitä liitteitä, on niiden soveltamiseen 
käytettävä yhteisöoikeudellisia menettelyvaatimuksia. 
 

Perustelemisen tulee kattaa muutkin kuin säännösviittaukset. Perastelemisvelvollisuus tehostuu 
yhteisöoikeudessa, kun viranomaisella on harkintavaltaa, kun kyse on poikkeusluvasta tai 
poikkeamisesta pääperiaatteesta, kun kyse on henkilöasiasta ja eräissä muissa tapauksissa. 
Vastaavasti henkilön osallistuminen käsittelyn eri vaiheisiin lieventää 
perustelemisvelvollisuutta. Perustelut tulee esittää tyhjentävästi päätöksentekovaiheessa. 
Viittaamalla vain aiempiin ratkaisuihin, ei esitetä riittäviä perusteluja. Perustelut on annettava 
kaikilta osin päätöksen yhteydessä. Perustelujen esittäminen oikeusprosessin aikana on 
hyväksytty rajallisesti; usein tällainen päätös on kumottu tuomioistuimessa. 
 

Asiaa ja käytäntöä kuvaavia keskeisiä päätöksiä/tapauksia ovat esimerkiksi Präsident v. High 
Authority (36/59, ECR 1960/423), Brennvvein (Germany v. Commission) (24/62, ECR 
1963/69), Schwarze (16/65, ECR 1965/877) ja Michel v. Parliament (195/80, ECR 1981/2861). 
Käytäntöä voidaan pitää vakiintuneena. 
 

Kannanotot. Hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamiseksi ei ratkaise vallitsevia 
oikeudellisia ongelmia, jotka ovat vieneet uskottavuutta korkeimman hallinto-oikeuden 
lainkäytöltä eurooppaoikeudellisissa kysymyksissä ja jotka ovat vieneet vakavalla tavalla 
uskottavuutta valtioneuvoston oikeuskanslerin toiminnalta Natura 2000 -ohjelman 
toteuttamisessa. 
 

Lausunnossa on arvosteltu perustuslakivaliokunnan lausunnon 68/2002 vp. eräitä puutteita. 
Paikallisen asukkaan oikeuksien suojaa käsitellään erikseen. 
 

Perustuslakivaliokunnan on otettava huomioon se, että valtioneuvoston Natura-päätöstä on 
täydennetty tekemisen jälkeen ja vielä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksenkin jälkeen. 
Täydennysmenettelyn laillisuuteen on otettava laillisuuden ja perusoikeuksien edistämisen 
vuoksi kantaa. 
 

Hallituksen esityksessä ei oteta kantaa lainkaan kansallisessa menettelyssä mahdollisesti 
tehtyihin harkinta- ja menettelyvirheisiin. Eduskunnan ei tule säätää sellaisia muutoksia 
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luonnonsuojelulakiin, jotka kuittaavat tai jälkikäteen tekevät virheet hyväksytyiksi. Tämä johtuu 
ennen kaikkea oikeusturvaa koskevasta perustuslain säännöksestä (20 §). Aiemmassa 
hallituksen esityksessä tässä suhteessa ollutta säännöstä ei ole käsiteltävässä hallituksen 
esityksessä. 
 

Perustuslakivaliokunnan on otettava huomioon se periaatteellinen seikka, että kansallinen lintu- 
ja luontotyyppidirektiivin implementointi voi olla menettelyllisesti puutteellista, vaikka sisältö 
onkin toteutunut kansallisessa päätöksenteossa. Mainitut direktiivit ovat epätyypillisiä 
direktiivejä. Kansallinen implementointi edellyttää koko direktiivin sisällön toteuttamista 
lainsäädännöllä; näin ei ole menetelty vaan mainittujen direktiivien liitteitä on sovellettu 
sellaisinaan. 
 

Hallituksen esityksessä on valtioneuvostolain voimassaoloa ja numeroa koskeva virhe. 
2. Valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia 
 

Hallituksen esityksen yleisperustelujen mukaan se on laadittu ottaen huomioon perustuslain 80 
§:n lainsäädäntövallan delegointia koskeva säännös. 
 

Toinen perustuslakiin viittaava kohta hallituksen esityksessä on lain 49 §:n muutos. Siinä on 
kyse muun ohessa alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamisvaltuudesta ja eräiden lajien 
lisääntymis- ja levähdysalueiden suojelemisesta. 
 

Lainsäädäntövallan delegointi Perustuslain 80 §:n voimaantulo on kiristänyt lainsäädäntövallan 
delegointia koskevaa menettelyä. Hallituksen esityksen yleisperustelujen mukaan 
luonnonsuojelulain muutokset on sopeutettu tähän perustuslain muutokseen. Yksityiskohtaisista 
perusteluista ei kuitenkaan löydy mitään erityistä analyysia tässä suhteessa. Sen sijaan viitataan 
aiemmasta hallituksen esityksestä annetun perustuslakivaliokunnan lausunnon vaatimuksiin 
(sivu 6). 
 

Muutoksella tarkoitettaneen kuitenkin hallituksen esityksen 52 §:n ympäristöministeriön 
valtuutta myöntää lunastuslupa säännellyssä tapauksessa. Ehdotuksen mukaan voitaisiin 
alueellisesti poiketa vähäisessä määrin luonnonsuojeluohjelman mukaisesta alueesta tai Natura 
2000-ohjelman mukaisesta kohteesta edellyttäen, että yleinen etu vaatii lunastamista. 
 

Kyse on valtuutuksen laajuudesta ja sen perusteluista. Siihen voidaan analogisesti käyttää 
perustuslain 80 §:n perusteita. Kyse on myös lunastuskohteen koko tilanteesta. 
 

Perustuslaki rajoittaa lainsäädäntövallan delegointia asetustasolle. Perusoikeuksien vuoksi tietyt 
asiat on säädettävä aina lailla. Perustuslain mukaan muun muassa perusoikeuksien 
rajoittamisesta ja kansalaisten velvollisuuksista on säädettävä aina lailla. Näissä asioissa 
eduskunta ei voi hyväksyä lailla valtuuttavia säännöksiä päätösvallan delegointiin. Yleensä 
päätösvallan delegointimahdollisuus on joko perustuslain nojalla tai erityislain valtuutuksen 
nojalla. Lainsäädäntövallan edelleendelegointiin (subdelegointi) suhtaudutaan pidättyvästi 
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(katso perustuslakivaliokunnan mietintö 10/1998 vp., lausunto 23/1994 vp. ja lausunto 26/1996 
vp.). 
 

Asetusta voidaan käyttää vain vähäisten yksityiskohtien sääntelyyn (lausunnot 15/1993 vp., 12 
ja 15 sekä 19/1996 vp.); tällaista asetuksenantovaltaa ei voida antaa lainkaan virkamiehelle vaan 
vain valtioneuvostolle ja ministeriössä ministerille. Asetuksenantovallasta kansainvälisten 
sopimusten täytäntöönpanossa on säädetty erikseen. Oikeussääntöjen voimaantuloa ja 
julkaisemista koskevat säännökset annetaan lailla; tämä ei koske soveltamisalaa. 
Erityissäännöksiä asetuksenantovallasta on perustuslaissa (muun muassa 95.1,68.3 ja 119.2 §). 
Hallituksen esityksestä ei ilmene 52 §:n muutoksen yhteydessä eräät olosuhteet, jotka 
vaikuttavat valtion lunastusoikeuden käyttöön. Tärkein huomautus koskee sitä, että 
lakiesityksen sanamuotojen mukaan paikallisen asukkaan oikeuksia pidetään käyttöoikeuksilla, 
joita voidaan lunastaa rajoituksitta riippumatta siitä, missä määrin kyse on elanto- ja elintapa-
asiasta. Tämä ei ole hyväksyttävää: paikallisen asukkaan oikeuksien käyttö tulee turvata ja vain 
poikkeuksellisesti suojelun intressin sitä vaatiessa käyttöoikeus voidaan lunastaa. Arvioinnissa 
on otettava huomioon paikallisen asukkaan oikeus kulttuuriin, mistä osan muodostaa 
luontaiselinkeinojen rajoittaraisoikeus, Suojan tasoksi ei riitä perustuslakivaliokunnan lausuma 
käsitys asiassa, sillä nämä oikeudet ovat todellisia, asiakirjaperusteisia oikeuksia. Yhden osan 
lunastaminen voi tosiasiassa riuduttaa koko elannon hankinnan ja elämistavan. 
 

Edellä mainitulla ei oteta kantaa siihen, miten laajoihin oikeuksiin tuomioistuimet tulevat 
päätymään, kun paikallisen asukkaan oikeuksien rajanvetoa tehdään. Mainitut oikeudet 
perustuvat kattavasti asiakirjanäyttöön. Tällaista näyttöä voivat nykytilanteessa esittää tuhannet 
paikalliset asukkaat. 
 

Sama lunastusoikeus nostaa myös esiin kysymyksen siitä, että voiko lunastusoikeutta käyttää 
sellaisten kohteiden lunastamiseen, joiden osalta valitusprosessi tai muu perustuslain suojaama 
menettely on vireillä. Lunastusoikeus koskee vain omaisuutta, joten lunastusoikeus tulee rajata 
siten, ettei sellaisia kohteita, jossa lainmukainen riitamenettely on käynnissä, lueta 
lunastusoikeuden piiriin, kunnes asia on ratkaistu. Näiden muiden kuiri omistusoikeuksien 
käyttöä ei voi eikä saa lunastaa. 
 

Mainitun kaltainen sääntely on tarpeen, sillä saman lain 56 § sisältää vastaavat turvatoimet 
suojelun tavoitteen varmistamiseksi. 
 

Tässä ei puututa enää niihin edellytyksiin, jotka hallituksen esityksessä on otettu esille 
perustuslakivaliokunnan lausunnon 68/2002 vp. perusteella. 
 

Hallituksen esityksen 49 §:n tarkastelu. Tämä koskee valtiosäännön kannalta lähinnä sitä, mitä 
vaikutuksia hallituksen esityksen perusteluissa tarkoitetaan, kun viitataan luontotyyppidirektiivin 
tulkintavaikutukseen. Ehdotuksessa poistetaan nykylaista seuraavassa vahvistetut sanamuodot 
selvästi luonnossa havaittavat lisääntymis- ja levähdysalueet. 
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Tässä yhteydessä herää kysymyksiä: vaikuttaako poisto jollain tavoin näyttövelvollisuutta 
koskevaan prosessioikeudelliseen sääntelyyn kansallisessa lainsäädännössä vai onko kyseessä 
vain toteamiskynnyksen uudelleenmäärittelystä. Toisaalta voidaan kysyä, onko muutoksella 
yhteisöoikeudellisia vaikutuksia tai muita kansallisia vaikutuksia. 

 

Hallituksen esityksessä todetaan, että sanojen poisto vaikuttaa rangaistavuuden 
kynnyksen alenemiseen, mutta ettei sillä olisi vaikutusta omaisuuden käytön 
rajoittamiseen. Jälkimmäisen syynä on yhteisöoikeudellisesta tulkintavaikutuksesta. 
Tämä argumentointi ei vakuuta. Tämän johtopäätöksen perustelut seuraavat ohessa. 
 

Yhteisöoikeuden isessa oikeusjärjestyksessä on hyväksytty tulkintavaikutuksen käsite. 
Tulkintavaikutus, joka on jäsenvaltiota sitova oikeusperiaate ja yhteisön 
oikeusjärjestyksen osa, tarkoittaa sitä, että jäsenvaltion tuomioistuimet ja viranomaiset 
ovat velvollisia tulkitsemaan kansallisen oikeuden säännöstä yhteisön normin sääntelyn 
ja funktioiden kautta. Se varmistaa osaltaan sekä yhteisön oikeusjärjestyksen 
toteutumisen että oikeusvaikutukset. Kyse on eräänlaisesta välillisestä 
oikeusvaikutuksesta. Kansallinen viranomainen tukeutuu esimerkiksi direktiivin 
sanamuotoon ja tarkoitukseen tulkintansa perusteena. Tulkintavaikutus on valtionsisäinen 
vaikutus. Periaate on vakiintunut yhteisöoikeudessa 1980-luvulla. Tulkintavaikutus liittyy 
muuhunkin yhteisöoikeuteen kuin direktiiveihin, joista nyt on kyse. 
 

Hallituksen esityksen mukaan tulkintavaikutus vaikuttaa siten, ettei omaisuuden 
käyttörajoitus laajene. Hallituksen esitys poistaa siis heikentämisen erityiskriteerin. 
Hallituksen esityksen väite, että tulkintavaikutus vaikuttaa siten, ettei omaisuuden 
käyttörajoitus laajene, ei ole kestävä. Tulkintavaikutuksen käsitettä käytetään tavalla, 
joka ei vastaa sen yleistä sisältöä yhteisön tuomioistuinkäytännössä. 
Yhteisöoikeudellisesti tulkintavaikutus vain turvaa direktiivin vaatimuksen eikä kyse ole 
siitä lainkaan vaikutusten arvioinnissa ja niiden muutoksessa. 
 

Kun kansallisen lain sanamuotoja muutetaan, kyse on siitä, laajeneeko omaisuuden 
käyttörajoitus kansallisen lain muutoksen vuoksi. Kiellon kohteena oleva 
levähdysalueiden määrittely väljenee. Tämä voi olla sekä määrällinen että laadullinen 
muutos. 
 

Sen vuoksi onkin arvioitava sitä, onko muutos omaisuuden käyttörajoituksessa kyse 
merkitykseltään vähäisestä ja perustellusta muutoksesta vai ei. Muutos lienee 
kokonaisuudessaan vähäinen edellyttäen, ettei tällaisen alueen toteamisen yleiset 
näyttöperiaatteet muutu lain muutoksen kautta. 
 

Samaa asiaa koskee kysymys siitä, kuuluuko luonnonsuojelulain muutoksen jälkeen 
valtion korvausvelvollisuuteen hävittämis- ja heikentämiskiellon aiheuttama rajoitus vai 
ei. Hallituksen esityksen perustelua, että asia on jo ratkaisu luonnonsuojelulain 



 

 

säätämisen yhteydessä, voidaan pitää virheellisenä väitteenä jo todetusta syystä eli sen 
vuoksi, että omaisuuden käyttörajoitus laajenee tai voi laajeta. Kysymys on siitä, 
aiheutuuko rajoituksesta merkityksellistä haittaa. 
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Tätä perustuslakivaliokunta on käsitellyt luonnonsuojelulain säätämisen yhteydessä 
lausunnossaan 21/1996 vp. (sivu 25-26) käydessään rajanvetoa korvauksetta jäävän 
haitan ja merkityksellisen haitan välillä. Perustuslakivaliokunnan kannanotoista selviää, 
että asiaan vaikuttaa muun ohessa alueen koko ja rajoituksen syvyys. Omistajan 
tilanteesta riippumatta huomattava haitta on aina korvauksen kannalta merkityksellistä 
haittaa, joka oikeuttaa korvaukseen. Hallituksen esityksen perusteluista ei saa 
lisäperusteluja asian edelleenarvioimiseksi. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet. Hallituksen esityksessä ei käsitellä tai mainita lainkaan 
paikallisen asukkaan oikeuksien asemaa. Sellaista sääntelyä ei ole luonnonsuojelulaissa. 
Tätä asiaa käsitellään kokonaisuutena taustoja selvittäen seuraavassa numeroidussa 
otsikossa. Tässä otetaan esille yleisesti joitakin valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia. 
 

Perustuslakivaliokunnan vakiintunut käytäntö paikallisen asukkaan oikeuksista on tullut 
esiin käsiteltäessä etenkin eräitä kansallispuistolakeja ja erämaalakia. Tällöin paikallisen 
asukkaan oikeus on ymmärretty suppeasti valtion alueisiin kohdistuvana nauti 
ntaperusteisena oikeutena. 
 

Perustuslakivaliokunnan käytännöstä todettakoon seuraavaa eräiden mietintöjen ja 
lausuntojen perusteella. 
 

Erämaalain käsittelyn yhteydessä (hallituksen esitys 42/1990 vp.) perustuslakivaliokunta 
on todennut, ettei erämaalain mukainen hoito- ja käyttösuunnitelma saa estää paikallista 
väestöä harjoittamasta metsästystä, kalastusta ja poronhoitoa eikä muutakaan niihin 
rinnastettavaa perinteistä alueen käyttömuotoa. 
 

Urho Kekkosen kansallispuistolain käsittelyn yhteydessä (hallituksen esitys 8/1982 vp.) 
perustuslakivaliokunta katsoi (lausunto 9/1982 vp.) viitaten aiempaan lausuntoonsa 
7/1978 vp. saamelaisten ja muun paikallisen väestön oikeusasemasta, ettei silloin 
voimassa olleen luonnonsuojelulain nojalla annetut rauhoitusmääräykset estä paikallisia 
harjoittamasta kansallispuiston alueella edellä todettuja luontaiselinkeinoja. 
 

Poronhoitolakia (hallituksen esitys 244/1990 vp.) koskevassa lausunnossaan 3/1990 vp. 
perustuslakivaliokunta katsoi puolestaan viitaten edellisen kappaleen lausuntoihin, että 
poronhoito-oikeus on valtiosääntöoikeudellisesti epäselvä ja ettei käsiteltävä lakiehdotus 
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ollut ristiriidassa alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen kanssa. Lausunnossa 
korostettiin muutoin elinkeino-oikeuksien ja kulttuurin välistä eroaja sidosta. 
 

Lausunnoista voidaan todeta yleisesti, ettei paikallisen väestön elinkeino-oikeuksia ole 
käsitetty tässä lausunnossa tarkoitetulla tavalla laajana käsitteenä. Niille ei ole vaadittu 
lain nimenomaista suojaa aiemmin vakiintuneen tulkinnan mukaisesti. Sinänsä valtio on 
tunnustanut lähinnä saamelaisalueen väestölle paikallisen asukkaan oikeudet ilman 
asiakirjaperustetta. 
 

Tätä suojaa ei ole pidettävä ajanmukaisena eikä riittävänä. Tämä lausuma on sekä yleinen 
että tätä hallituksen esitystä koskeva. 
 

Kannanotot. Valtiosääntöoikeudellisen tarkastelun tuloksena on kiinnitetty huomiota 
seuraaviin kohtiin: 
-49 §:n asettama heikentämisrajoitus ei kuuluva valtion korvausvelvollisuutta sääntelevän 
53 §:n alaisuuteen; sitä on pidetty hyväksyttävänä aiemmin annettujen 
perustuslakivaliokunnan lausuntojen (erityisesti 21/1996 vp.) mukaisena -hallituksen 
esityksen mukaan 49 §:stä poistetut sanat eivät muuta omaisuuden käyttörajoitusta; tältä 
osin asia ei ole selostettu oikealla tavalla hallituksen esityksessä esimerkiksi 
tulkintavaikutuksen osalta 
-52 §:n sisältöä on käsitelty suppeasti ja muun muassa paikallisen asukkaan oikeudet ja 
eräät muut lunastettavaan kohteeseen liittyvät oikeudenkäytöt on sivuutettu, -
perustuslakivaliokunnan tulee edellyttää, että paikallisen asukkaan oikeuksien suojasta 
säädetään viipymättä suoraan luonnonsuojelulaissa ja että vastaavaa turvaava säännös 
otetaan hallituksen esityksen valtion lunastusoikeutta koskevaan säännökseen 
-sama asia tulee ajankohtaistumaan seuraavassa jaksossa kerrotulla tavalla eräissä muissa 
eduskunnan käsittelyyn tulevissa hallituksen esityksissä. 
 

3. Paikallisen asukkaan oikeuksien vaikutuksista 
 

Tässä yhteydessä käsitellään laajemmin ja periaatteellisemmin paikallisen asukkaan 
oikeuksien kehitystä ja tarvittavia toimia. 
 

Käsite. Paikallisella asukkaalla on tarkoitettu eri yhteyksissä ainakin seuraavia 
merkityssisältöjä: 
-sillä on viitattu erityisesti Pohjois-Suomessa paikallisen väestön valtion alueisiin 
kohdistuviin nautintoihin yleensä; näiden suhteen asiakirjaselvitykselle ei ole asetettu 
ratkaisevaa merkitystä 
-sillä on tarkoitettu perustuslakivaliokunnan hyväksymän, valtiota sitovan yksipuolisen 
tulkintalinjan mukaisesti saamelaisalueella luontaiselinkeinoista pääasiassa elantonsa 
saavien erityistä suojaa valtion toimenpiteiltä valtion hallitsemilla alueilla 
-sillä tarkoitetaan metsästys-ja kalastuslaissa (7-8 §) paikallisen asukkaan eli lähinnä 
kunnan jäsenen tiettyjä oikeuksia, ja 



 

 

-sillä tarkoitetaan tuoreimmin ja laajimmin paikallisen väestön Pohjois-Suomessa 
asiakirjoin osoittamia oikeuksia valtion maihin ja vesiin. Näistä oikeustieteen tohtori 
Juhani Wirilander on todennut oikeusministeriölle pari vuotta sitten laatimassaan 
selvityksessä, että nämä oikeudet ovat omistuksenluonteisia. Näitä oikeuksia on karkeasti 
Kuusamo-Tornio-linjan pohjoispuolella. Niiden selvitystyö on edennyt pitkälle. 
 

Tässä kirjoituksessa paikallisen asukkaan oikeuksilla tarkoitetaan laajinta, viimeksi 
mainittua käsitettä ja käsitystä. 
 

Elinkeino- ja omistusolot Perustuslakivaliokunta on toistanut viimeksi mietinnössään 
6/2002 vp. saamelaiskäräjälaki muutosta (HE 234/2002 vp.) käsitellessään kantansa, että 
elinkeino-oikeudellisia muutosesityksiä voidaan tehdä vain pohjaamalla ne pätevään 
tutkimustietoon saamelaisuudesta, omistusoloista ja niiden kehittymisestä kyseisillä 
alueilla. Saman lähtökohdan perustuslakivaliokunta on toistanut useaan otteeseen 
(mietintö 17/1994 vp. ja mietintö 1/1995 vp.). 
 

Kyse on ollut saamelaisalueen omistusoloista ja elinkeinoista. Vakiintuneesti on katsottu, 
ettei saamelaisten kulttuuri-itsehallintosuoja kata perinteisiä elinkeinoja tai edellytä 
niiden muuttamista sellaisenaan. 
 

Tätä puolta on yritetty selvittää useaan otteeseen. Selvitykset ovat olleet rajoitettuja ja 
puutteellisia. Niiden perusta ei ole ollut riittävästi tai lainkaan asiakirjaselvityksissä, mikä 
on ainoa objektiivista selvitystä tuottava tutkimustapa. 
 

Viimeisimmän vaiheen mukaan oikeusministeriö rahoittaa oikeushistoriallista tai 
historiallista tutkimusta vuosina 2003-2004 Oulun yliopistoon sijoittuneen tutkijaryhmän 
kautta. Tämäkin selvitys näyttää yleisökuulemisessa saatujen tietojen perusteella 
ongelmalliselta. Voidaan todeta tässä vaiheessa ainakin seuraavaa. Tutkimusryhmällä ei 
ole käytössään kaikkia olennaisia asiakirjaselvityksiä, esimerkiksi professori Wahlbergin 
paikallisen väestön oikeuksia koskevaa tutkimusaineistoa, jota lienee yli 40000 sivua 
Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin alueelta usean vuosikymmenen ajalta. Sen käyttö 
edellyttää käyttölupaa tutkijan antamien määräysten mukaan, mitä lupaa mainitun 
mtkijaryhmän tutkijoilla ei ole. Muutenkin tutkimusta on rajattu. Tutkimusryhmällä ei ole 
lainkaan varsinaista tutkimusjohtajaa. Tutkijat ovat jo muutaman viikon tutkimusjakson 
jälkeen esittäneet julkisuudessa (esimerkiksi Kalevassa) pätevinä pitämiään 
tutkimustuloksia ilman asiakirjojen riittävää selvittämistä, mikä on johtanut 
puolueettomuuden vaarantumiseen. Voidaan myös arvostella mtkijaryhmän kokoonpanon 
edellytyksiä arvioida oikeudellisia asiakirjoja, joita selvittämällä voidaan ainoastaan 
saada asiassa tarvittavaa tietoa. Tutkijaryhmä ei anna mitään väliraportteja tai vastaavia. 
Tällainen toimintamalli ei ole kannatettava eikä edistä asian selvittämistä. 
 

Myös aika on ajamassa käynnissä olevan tutkimustyön ohitse. Paikallisen asukkaan 
oikeuksia selvitetään jo nyt oikeudenkäynneissä, ja ne tulevat esiin useassa eri yhteydessä 
lainvalmistelussa. Äskettäin päättyneissä toimitusmenettelyissä on vahvistettu 
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esimerkiksi Muonion ja Kolarin alueella laajoja oikeuksia. Paikallisen asukkaan 
oikeuksia koskevia prosesseja on käynnissä eri tahoilla erimuotoisina. Paikallisen 
asukkaan oikeudet tulevat esiin myös tämän hallituksen esityksen käsittelyssä. Vielä 
tämän syksyn aikana sama asia nousee esille metsähallituslain uudistuksen yhteydessä ja 
perustettavan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston (nimi voi muuttua jatkovalmistelussa) 
perustamista koskevan lain käsittelyssä. Näitä koskevat hallituksen esitysluonnokset ovat 
olleet tai tulossa lausunnolle. Kaikissa on kyse samasta asiasta. 
 

Paikallisen asukkaan oikeudet ilmenevät myös Pohjois-Ruotsissa ja esimerkiksi 
lohioikeuksia koskevassa selvitystyössä. Useita ratkimusharikkeita on käynnistymässä 
erikseen. 
 

Perusongelma. Paikallisen asukkaan oikeudet on kenties istuvan eduskunnan tärkeimpiä ja 
periaatteellisimpia perusoikeuskysymyksiä. Kyse on historiallisen vääryyden 
korjaamisesta. Sen arvioinnissa eduskunta ja perustuslakivaliokunta voivat olla vain 
paikallisen väestön etujen puolustajana. Sitä edellyttää jo perustuslain velvoite edistää 
perusoikeuksien toteuttamista. 
 

Tällä hetkellä paikallisen asukkaan oikeuksien laajoja oikeuksia ei tunnusteta yleisesti 
lainsäädännössä. Ne voidaan osoittaa tällä hetkellä käytössä laajan henkilöjä 
sukukohtaisen asiakirjaselvityksen kautta. Perustuslakivaliokunta voi kutsua 
kuultavakseen jo tuhansia tällaisia henkilöitä; heillä on valmiina asiakirjaselvitykset, 
jotka kattavat sukuselvitykset, oikeudenkäynti- ja muut asiakirjat kattavasti ja oikeuksia 
tukevat muut tutkimukset ja selvitykset. 
 

Tässä ei ole tarpeen ottaa lopullista kantaa siihen, onko kyse omistusoikeuksista vai sitä 
rajatuimmista oikeuksista. Oikeuksien palauttamiseen olen kehittämässä hallintamallia, 
jota ei ole tässä yhteydessä mahdollista selvittää. 
 

Luonteeltaan nämä oikeudet on vahvistettu eikä niitä ole koskaan kumottu yleisesti. Ne 
koskevat huomattavasti saamelaisaluetta laajempaa aluetta, osin oikeuksiakin laajemmin. 
Laajimmillaan kyseeseen tulevat myös metsän käyttöön liittyvät talousoikeudet. 
 

Kyse on näiden oikeuksien tunnustamisesta. Kyse on perusoikeuksien toteuttamisesta ja 
edistämisestä. Oikeuksien tunnustaminen ei edellytä kenenkään oikeuksien kumoamista. 
Valtion omistusta hallinnoivilla subjekteilla ei ole mitään suojan tarvetta tässä suhteessa. 
 

Kyse on asiasta, joka kuuluu eduskunnalle ja maan hallitukselle. Voidaan sanoa, että 
maa- ja metsätalousministeriö (ainakin pääosin) on kesän 2003 aikana muuttanut 
suhtautumistaan paikallisen asukkaan oikeuksien arviointiin siten, että perustaa kaikki 
toimensa asiakirjoihin. Samaa ei voida todeta ympäristöministeriön lainvalmistelusta ja 
kenttätoiminnasta. 
 



 

 

Paikallisen asukkaan oikeuksia ei voida kumota lailla eikä niitä voida sellaisenaan 
pakkolunastaa valtiolle, sillä kyse on paljon enemmän muusta kuin omaisuudesta 
fyysisenä kohteena. Kyse on näiden oikeuksien sitoutumisesta edelleen vahvasti elannon 
hankkimiseen, elämistapaan ja ihmisten kulttuuriin. Tässä suhteessa ei ole eroa sen 
mukaan, onko kyseessä saamelainen vai lappalainen. Kyse on siten myös sekä 
kulttuurisesta suojasta että elinkeinojen suojasta perustuslaissa tarkoitetulla tavalla. 
Saman suojan antavat kansainväliset sopimukset. 
 

Yleisesti voidaan todeta, että paikallisen asukkaan oikeudet voidaan selvittää 1500-
luvulta lähtien yhtenäisesti, oikeus loheen voidaan määrittää jo 1200-luvun lopulta. Tämä 
selvitystyö koskee kalastusta, metsästystä, poronhoitoa ja muita hallinta- ja 
käyttöoikeuksia (alueiden käyttö, metsien käyttö). Nämä oikeudet selviävät oikeudet 
vahvistavista käräjäoikeuden pöytäkirjoista jo 1500-luvulta lähtien. Myös kuninkaan 
asetukset (ja niiden mukaiset luettelot) ovat olleet tärkeitä. Oikeuksien käyttöä 
määriteltiin esimerkiksi vuoden 1602 verollepanoasetuksessa. Eri oikeuksien perustassa 
voi olla paikallisia eroja (lohioikeudet, Enontekiön paikallisen väestön oikeudet). 
Esimerkiksi isojakotoimitus ei muuttanut oikeuksien alkuperää tai perustaa mitenkään; 
senaatti antoi tästä oman päätöksensä 1874. Uudistilojen perustaminen ei ole sulkenut 
näitä oikeuksia pois; se vain vankisti elinkeinojen ja elannon perustaa. Uudistiloja 
perustivat kuninkaallisten asetusten ja plakaattien (Lapinmaiden asutuksesta vuodelta 
1673) perusteella myös alkuperäiset lappalaiset alkoivat perustaa uudistiloja oikeuksia 
menettämättä. 
 

Oikeudet voidaan osoittaa suku- ja perhekohtaisina ketjuina yhtenäisesti alueille ensi 
vaiheessa muuttaneista lähtien. Käsiteltävän asian kannalta on olennaista, että oikeudet 
ulottuvat suojelualueille. 
 

Kalastus-, metsästys- ja muut asiakohtaiset oikeudet voidaan selvittää myös alakohtaisten 
säädösten kautta (kalastuslaki, metsästyslaki ja poronhoitolaki). Näin on ollut 1789 
yhdistys- ja vakuuskirjasta lähtien, jossa oikeudet vahvistettiin perintötilaan laajoina. 
Aiemmat säädökset paljastavat, että poronhoito-oikeus on ollut sidottu lappalaisten 
oikeuksiin eli maanomistajan oikeuksiin; tämä todettiin esimerkiksi 1673 
asutusplakaatissa, kun säädettiin, että uudistilalliset ja samanarvoisia tässä suhteessa kuin 
lappalaisetkin. Maattomien oikeus poronhoitoon vahvistettiin lopullisesti vasta 1930 
poronhoitolaissa. Metsästysoikeus sitoi oikeuden kruununtilan asukkaille ja 
maanomistajille 1898 metsästysasetuksessa ja kalastusoikeus sidottiin maanomistukseen 
(rannan omistukseen) vastaavasti 1865 annetulla kalastussäännöllä. 
Lainsäädännöllinen tilanne. Lyhyen katsauksen jälkeen voidaan todeta, että oikeudellisesti 
tilanne on aukollinen paikallisen väestön oikeuksien kannalta. 
 

Erityisperusteisia oikeuksia on määritelty vesipiirien rajankäynneissä. Ne antavat 
oikeuksia myös tarveperusteiseen rakentamiseen. Yleisesti paikallisen väestön oikeuksia 
ei kuitenkaan ole tunnustettu. 
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Minimivaatimuksena tulisi pitää sitä, että keskeisiin lakeihin säädetään turvasäännös, 
joka velvoittaa lain soveltajaa ottamaan huomioon määritellyissä tilanteissa asiakirjoihin 
perustuvat oikeudet. 
 

Sen lisäksi perustuslakivaliokunta tulee todeta linjanaan, ettei mitään hallituksen esitystä 
saa tuoda eduskuntaan selvittämättä asiakirjoihin perustuvia paikallisen väestön 
oikeuksia. Kun sellainen todetaan, siitä on aina säädettävä lailla. 
 

Paikallisella väestöllä ei ole mitään omaa mekanismia, millä he voisivat valvoa 
oikeuksiaan. Luoteis-Lapin kunnat ovat vuoden 2003 aikana ottamillaan kannanotoilla 
asettuneet yksiselitteisesti väestön oikeuksien vahvistamista tukemaan. 
 

Asian merkitystä voidaan konkretisoida vaikkapa siten, että nykyiseltä Pallas-
OunastunUirin kansallispuistoalueelta, joka on kuulunut historiallisesti Kittilän kuntaan, 
Raattaman kylän asukkaan saavat olennaisessa määrin elantonsa. Vaikka he 
harjoittaisivat lisäksi pienimuotoista matkailualan palvelutarjontaa, elannon saannin 
kannalta perusta on siltäkin osin harjoitetuissa luontaiselinkeinoissa. 
 

Lisäksi voisi viitata vielä keskustelua herättäneeseen metsästysoikeusasiaan. Lapin 
kunnissa aikuisväestöstä noin 20 % harjoittaa metsästystä. Sillä on siten suuri merkitys 
elannon hankkimisessa, elinkeinojen kehittämisessä ja saaliin jatkojalostuksessa 
elämäntapa- ja harrastusrunktioiden lisäksi. 
 

Viittaus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltävään asiaan. Viime maaliskuussa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti ottaa käsiteltäväkseen Torniojoen suistoalueen 
kalastusta koskevan asian (Alatulkkila ja muut, hakemusasia 33538/96). 
 

Ottamatta kantaa tämän periaatteellisen laajan ja mielenkiintoisen asian eri puoliin tai 
näytön riittävyyteen voidaan todeta sen avaavan paikallisen asukkaan oikeuksia 
laajemminkin koskevan näkökulman: siinä tullaan määrittämään, mitä selvitystä valtion 
on esitettävä omistuksensa (lohioikeuksien) oikeudellisesta perustasta. Tämän perusteella 
on jatkossa hyvmkin mahdollista, että kantajan asemassa olevan paikallisen asukkaan 
tulee esittää todennäköistä selvitystä omistuksestaan/oikeuksistaan. Tämän jälkeen 
näyttövelvollisuus kääntyy siten, että valtion on esitettävä täysi näyttö omistuksistaan. 
Kysymyksen mielenkiintoisuus on siinä, ettei valtio voi esittää eräin poikkeuksin tällaista 
selvitystä omistuksestaan. Se ei voi tehdä muussakaan yhteydessä. Mikään lain 
säätäminen ei ole vastaus ongelmaan. Voidaan lisäksi mainita, että esimerkiksi kruunun 
asema lohioikeuksien osalta voidaan selvittää 1200-luvun lopulta lähtien. 
 

Kannanotot Eduskunnan tulee olla aktiivinen ja oma-aloitteinen paikallisen väestön 
oikeuksien toteamiseksi. Niiden toteaminen ei edellytä minkään lain säätämistä 
välittömästi, vaikkakin niiden toteaminen edellyttää sittemmin lainsäädännön 
muuttamista. 
 



 

 

Kyse on valtion toimin sopimalla tai sitten oikeudenkäynneillä sovittavasta asiasta. 
Mikään tutkimustulos ei muuta tätä seikkaa. 
 

Kaikki olennainen asian tarvitsema asiakirja-aineisto alkaa olla väestön käytettävissä 
valmiina. Se voidaan todentaa tarvittavalla tavalla. Mikään tutkimustulos ei voi sivuuttaa 
näitä asiakirjoja. Valtion uskottavuuden kynnyskysymyksiä on sen varmistaminen, että 
kaikki oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat. 
 

Asia on luonteeltaan sellainen, että kohtuutonta edellyttää, että paikallinen väestö maksaa 
asian edelleen vaatimat kulut. Voidaan todeta, että paikallisen väestön valmius viedä 
asiaa on syventynyt eikä voida edetä selvittämättä näitä oikeuksia perinpohjaisesti. Tämä 
koskee sekä kansallisia toimia että kansainvälisiä menettelyjä. 
 

Valtio ja eduskunta voivat käyttää asian edistämiseen tässä vaiheessa perustuslain 
tarjoamia keinoja, jotta eduskunta voi tehdä tarvittavat poliittisesti ja oikeudellisesti 
velvoittavat jatkotoimipäätökset. 
 

Valtio ja eduskunta sen edustajana voi aloittaa konkreettisesti edellyttämällä, että 
luonnonsuojelulakiin esitetään viipymättä paikallisen väestön perustuslain suojaamia 
oikeuksia koskevan säännöksen säätämistä. Vakiintuneen käytännön mukaan 
kansalaisten oikeudet tulee turvata suoraan lailla nimenomaisin säännöksin. Tällainen 
säännös vaikuttaa erityisesti lainvalmisteluun ja suojelupäätösten käytännön 
toteutukseen. 
 

Edelleen tulee säätää metsähallituslakiin ja erillisiin kansallispuistolakeihin turvaavat 
säännökset. Käytäntö on osoittanut, etteivät oikeudet toteudu muutoin. Oikeudet 
muodostavat kokonaisuuden, josta ei voi ottaa osia pois eikä oikeuksia voida korvata tai 
kompensoida millään tavoin. Näistä oikeuksista voidaan sanoa, että ne ovat uhanalainen 
laji. 
 

On tärkeää, että perustuslakivaliokunta tässä yhteydessä lainvalmistajalle samalla 
annettuna ohjeena edellyttää, että paikallisen asukkaan oikeuksista säädetään suoraan 
laissa. Kyse on sellaisista oikeuksista, että perastuslakivaliokunnan antama tulkintaohje ei 
turvaa näitä oikeuksia. 

 

Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa eduskunnan hyväksymien tulostavoitteiden 
mukaan Metsähallitus kaavoittaa ranta-alueita, joihin paikallisella väestöllä on 
vähintään käyttö- ja rakentamisoikeus samalla, kun valtion kiinteistövarallisuudesta 
hyväksytyn lain (973/2002) 4 §:n viimeisen momentin mukaan rantavyöhykkeellä 
sijaitsevaa kiinteää omaisuutta saadaan luovuttaa (myydä ja vuokrata) yksityistä loma-
asuntokäyttöä tai lomarakentamista varten vain painavasta syystä. Hallituksen 
esityksestä ilmenee, ettei fiskaalinen syy ole tällainen peruste. Rantavyöhyke ulottuu 
valmisteluasiakirjojen mukaan aina 200 syvyyteen rantaviivasta. 
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Toisena esimerkkinä voidaan mainita, että Metsähallitus vuokraa luontaiselinkeinojen 
edistämisestä säädettyjen lakien mukaan alueita elinkeinonharjoittajille, mutta 
asiakirjoihin turvautuvat paikalliset asukkaat eivät saa alueita vuokratuksi samalla 
alueella omiin vastaaviin elinkeinotarpeisiinsa. 
 

Käsiteltävän hallituksen esityksen osalta vaatimus tarkoittaa sitä, että 
luonnonsuojelulain 52 ja 53 §:iä tulkittaessa tulee suojata paikallisen väestön oikeuksia 
ja tämä suoja rajoittaa myös mainittujen säännösten soveltamisalaa säädettävällä 
tavalla. 
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Helsingissä 1999-09-02 Ohje on tehty atk-rukihcnkilöilie tai muille henkilöille jotka atk-taitojen osalta tuntevat 
ennestään Natura 2000 tietokannan perusrakenteen mutta jotka työssään tarvitsevat ohjeen josta käy ilmi mitä 
Natara 2000 tietokanta-tiedostoa on olemassa. 

 
KAIKKI NATURA TIEDOSTOT JOTKA OVAT OLLEET KÄYTÖSSÄ VALTIONEUVOSTON 

NATURA PÄÄTÖKSEN AIKANA TAI SEN JÄLKEEN (1.9.1999 asti) 
 
Yleistä huomioitavaa 
Kun Natura 2000 tietokannan tietoja selataan tai tulostetaan Natura 2000 tietokantasovelluksen (Natura 2000 
software v. 1.4) avulla niin sovellus hakee tiedot CNTRYFI.MDB nimisestä fietokantatiedostosta joka sijaitsee 
sovelluksen DATA alihakemistossa. 
 

Natura 2000 tietokannan tiedostot 
Natura 2000 -tietokanta, joka tulostettiin Valtioneuvostolle Natura -päätöstä varten (20.8.1998), on kopioitu useita 
kertoja. Kopiot ovat asia sisällöltään lähes identtisiä mutta ne eroavat kuitenkin to.'Sistaan tonkin verran. Erot 
käyvät ilmi alla olevasta luettelosta. 
 
Yksi erottava tekijä on, että joidenkin uhanalaisten lajien esiintymistietojen suojelemiseksi on tehty ns. UHEX-
versio jossa näiden lajien nimet on korvattu tekstillä "uhanalainen laji" tai "uhanalainen laji, asianomainen saa 
tiedot alueelliselta ympäristökeskukselta" 
 
Toinen erottava tekijä johtuu täydennyksistä ja korjauksista, jotka Suomi teki EU:n pyynnöstä maaliskuussa 
1999. Tällöin oli kyse pääasiassa ns. teknisluontoisista korjauksista tai täydennyksistä (mm virheellisiä 
relaatiokoodeja, keskipistekoordmaatti-tietoja) jotka EU pyysi korjaamaan ennen huhtikuussa 1999 pidettyä 
tieteellistä seminaana. Tehdyt korjaukset on lueteltu yksityiskohtaisesti saatekirjeessä joka lähti EU.n komissiolle 
(Brysseliin) sekä EEA:n luonnonsuojelun tcemakeskukselle (Pariisiin). Osa täydennys-ja korjauspyynnöistä 
koskivat kuitenkin kiomotyyppitietoja sekä lajitietoja. Niiltä osin kun nämä muokkaukset olisivat vaikuttaneet 
maanomistajan (kiinteistöomistajan) oikeusturvaan, näitä korjauksia ei tehty Tämän lisäksi osa korjaus-ja 
täydennyspyynnöistä jäi tekemättä aikataulu syistä. 
 
Kolmas huomioitava tekijä on tietokannan jakaminen kahteen osaan. Yhdessä tiedostossa (5CI.mdb) on kaikki 
ehdotetut SCI -kohteet, sekä ehdotetut kohteet jotka ovat sekä SCI että SPA -kohteita. Toisessa tiedostossa 
(SPA.mdb) on vastaavasti kaikki kohteet, joilla on pelkkä SPA merkintä tai jotka ovat sekä SCI että SPA kohteita 
(näiltä osin kohteet ovat samat kuin SCI.mdb tiedostossa. Tämä jako tehtiin kesäkuussa 1999. 
 
Miksi on menetelty edellä mainitulla tavalla? 
Jokaista merkittävää toimenpidettä (lähetystä tai tulostusta) varten on varmuuden vuoksi otettu kopio 
tietokamatiedcstosta uuteen hakemistoon, joka on nimetty siten, että nimestä saa selville mitä toimenpidettä 
varten kopio on tehty. Esimerkiksi FinCD -aikuiset hakemistot sisältävät tiedostoja, jotka on tehty kun tietoja on 
lähetetty EU:lle. Näin on menetelty siksi että olisi mahdollista jälkeenpäin löytää jokin tietty tiedosto josta on otettu 
tulosteet VN:lle tai EUlle tai lähetetty EU:lle. Tietokantatiedosto on useimmissa hakemistoissa nimellä 
CNTRYFI.MDB. mutta myös nimeä 1 ifNTR.YFl.MDB, SCI MDB tai SPA.MDB on käytetty. 
Näitä tiedostoversioita voi käyttää Natura 2000 -tietokantasovelluksen avulla, mutta tällöin tiedosto on 
kopioitava DATA alihakemistoon. Tiedoston nimi on aina oltava CNTRYFI.MDB, eli mikäli tiedostolla on 
jokin toinen nimi niin tämä on vaihdettava. 
 
Tärkeää tietoa Ahvenanmaan tietoihin liittyen 



 

 

Ahvenanmaan uhanalaisten lajien tietoja ei ole suojattu (korvattu tekstillä josta kävisi ilmi että kyseessä on 
uhanalainen laji). Tämän takia Ahvenanmaan tietoja ei saa ilman maakuntahallituksen lupaa antaa yleisön 
tietoon. SYKE on saanut loppukesällä 199° Ahvenanmaan maakuntahallitukselta toimeksiannon suorittaa 
kyseinen tietojen suojaus mutta tähän on mahdollista ryhtyä vasta 31 8. jälkeen. 
 
 
 

HAKEMISTOT JA NIIDEN EROT 
 
Luettelon alaotsikkoina on käytetty hakemistojen nimiä. 
 
Ennen VNP 1998 
Varmuuskopio tiedostoista jotka ovat olleet käytössä ennen valtioneuvoston (VN) päätöstä. Alueellisten 
ympäristökeskusten tiedostot olivat tässä vaiheessa vielä erillään. 

Varm2209 

22. syyskuuta 1998 otetut varmuuskopiot rUuhex-versiosta sekä VN-versiosta. VN 

versio 
Kaikista tiedostoista tärkein koska tiedostossa samat tiedot kuin niissä tulosteissa jotka olivat valtioneuvoston 
käytettävissä kun VN teki Natura 2000 -päätöksensä. Tulosteista on kopiot valtioneuvoston arkistossa. 
 
Vnuhejtversio 
Sama kuin rN versio, muna joidenkin uhanalaisten lajien tiedot on korvattu tekstillä "uhanalainen laji" tai 
"uhanalainen laji, asianomainen saa tiedot alueelliselta ympäristökeskukselta". Olemme tietoisia että lauseessa 
on kirjoitusvirhe (asianomainen on vMrin, pitäisi olla asianosainen). 
 
Vnuxkoordinaatein 
Sama kuin edellä, mutta jokaisen ehdotetun Natura -kohteen keskipistekoordinaatit sekä korkeustiedot on 
lisätty. Tätä toimenpidettä ei voitu tehdä ennen 208.1998 koska toimenpidettä varten oli tiedot analysoitava 
käyttämällä Natura 2000 -paikkatietokantaa, joka valmistui myöhemmin. 
 
EsiUepanoversio 

Hakemistossa on versio josta on otettu tulosteet syksyn 1998 esillepanoa varten. EUtulostus 
Hakemiston tiedosto on sama kuin VNuhex versio -hakemiston tiedosto. Tätä tiedostoa käytettiin kun EU:He 
lähtevän Natura 2000 -tietokannan tiedot tulostettiin (Natura 2000 -tieiokantasovelluksella). 
 
Fin CD 
Sama kuin edellä, mutta hakemiston tiedosto on tarkistettu Natura 2000 tietokantasovelluksen 
tarkistustoiminnolla, joka ei löytänyt muuta huomautettavaa kuin lajitietojen kirjoitusvirheet sekä tiettyjen 
uhanalaisien lajien nimiä korvaavan tekstin "uhanalainen laji". Tämä teksti lisättiin sovelluksen mukana 
tulevaan taxonomy. mdb nimisen tiedoston lajiluetteloon, jolloin v uheihiiuitusLa ei tämän jälkeen tullut. Tästä 
toimenpiteestä on ilmoitettu myös EUile. 
 
FinCD lähetetyt tiedot 031999 
Sama kuin FinCD. mutta tietoja on päivitetty tai täydennetty joidenkin tietojen osalta (kohdat ja tiedot 
ilmenevät kahdesta erillisestä muistiosta) niiden pyyntöjen perusteella, jotka HU on suomelle lähettänyt 
maaliskuussa 1999. Suomi korjasi tai täydensi tietoja vain, mikäli tämä ei vaarantanut maanomistajan 
oikeusturvaa. 
 
FhiCDunsi päivitetty 1106J999 



 

 

Sama kuin "FmCD lähetetyt tiedot 01 199'/* mutta SCI -kohteet ja SPA -kohteet on jaettu en tiedostoihin. Samasta 
hakemistosta löytyy alihakemisto U?ie? suojattu FinCDl 106_1999 josta jako tehtiin, ja joka vastaa hakemiston 
FinCD lähetetyt tiedot 0 3 1 999 tiedostoja. Hakemistosta löytyy myös alihakemisto Suojaamaton 
FinCD]106J999jonka tiedostot ovat samat kuin edellä mainittu Uhexsuoiattu FinCDl 1061999 mutta kaikkien 
lajien nimet (myös kaikkien uhanalaisten lajien nimet) näkyvät. 
 
FinCDespoo paivitetty2707J 999 
Sama kuin FinCD lähetetyt tiedot 03J 999, mutta Espoon kohteiden FI0100027, F10100028, F10100040 ja 
FI0100064 tiedot on päivitetty VN:n Espoon Natura -kohteita koskevan päätöksen mukaisiksi 
 
 

ystävällisin terveisin Jan 

Ekebom 
 
 
Jan Ekebom 
luonto- ja maankäyttfiyksikkö Suomen 
ympäristökeskus PL 140 Helsinki 00251 
Helsinki p. 040 40300733 Jan.Ekebom@yyh 
fi 

Pertti Eilavaara 
Ote kirjoittajan muistiinpanoista vuodelta 2003 
 

Yhteisön tuomioistuimen antamista suojeludirektiivien 
tulkintaratkaisuista 
 

-voidaan jakaa vaivontakanteisiin ja ennakkoratkaisuihin, joista viimeksi mainitut ovat 
merkittävimmät, sillä niiden alla annetaan yhteisön tuomioistuimen ennakkoratkaisut 
234 artiklan mukaan 
-osa ratkaisuista on annettu KHO:n kesäkuun 2000 päätöksen jälkeen -
ennakkoratkaisut  annetaan  oikeudellisesti  abstrakteina, joten  ne   osoittavat 
yhteisöoikeuden tulkintaperiaatteita 
-siten   vain   perusteellisen   analyysin   perusteella   voidaan   päätellä,   onko 
yhteisöoikeudellisen ennakkoratkaisun tarvetta 
-yhteisön tuomioistuimen ratkaisuja ja niiden avainkysymyksiä: 
1.Italiaa koskevat lintu-ja luontodirektiivin rikkomista koskevat kanteet, 20.3.2003 
(C 378/01 ja C 143/02); Italia ei ollut ryhtynyt tarvittaviin hallinnollisiin toimiin 
suojelussa 
2 julkisasiamiehen ratkaisuehdotus direktiivin
 synnyttämästä 
vahingonkorvausvelvollisuudesta, ennakkoratkaisuasia 8.4.2002 (C 224/01): 
korkeimman oikeuden virheelliset yhteisöoikeuden tulkinnat sisältyvät jäsenvaltion 
vastuuseen ja kattamiin viranomaistoimiin lojaliteettiperiaatteenkin sitä vaatiessa 



 

 

3. tuomio 6.3.2003 (C 240/00) + julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Suomen tapaus on 
valvontakannetapaus lintudirektiivin oikeasta täytäntöönpanosta lopullisella ja 
riittävällä tavalla siten ettei erityisiin perusteisiin oteta kantaa 
4. tuomio 27.2.2003 (C 415/01): valvontakanneasia Belgiaa vastaan: Flanderin 
hallintoalue ei ollut toiminut oikein jättäen varmistamatta alueellaan olevien 
erityissuojeluaiueiden rajat ja siten koko suojelujärjestelmän ollessa epämääräinen 
S.tuomio 13.2.2003 (C 75/01): valvontakanneasia Luxembourgia vastaan: kanteen 
väitteet koskevat useaa laiminlyöntiä: 
-luontodirektiiviä ei oltu pantu oikeassa ajassa täytäntöön 
-pelkkä hallintokäytäntö ei riitä suojelujärjestelmän toteuttamiseen 
-direktiivin 6 artiklan multaisen suojatoimien tulee kattaa kaikki suojelukohteet 
-suojeltujen lajien mukaiset vaikutusten arvioinnit tulee kattaa 6 artiklan mukaisesti 
ja pitää edellyttää että hanketta edeltää tällainen vaikutusten arviointi 
-myös   lintudirektiivin  mukaisia  erityissuojelualueita  ei  ole  turvattu  maan 
lainsäädännöllä ja luontodirektiivin 7 artiklan edellyttämällä tavalla 
-lintujen muuttoaikaa koskevat kiellot on täytäntöönpanematta luontodirektiivin 12 
artiklan mukaisesti 
-lintujen munien ottamista luonnosta ei ole kielletty vaaditulla tavalla 
-12 artiklan mukaista tarkkailujärjestelmää ei ole perustettu 
-täydellisesti suojeltujen kasvien myyntikieltoa ei ole saatettu voimaan kansallisesti 
-kieltojen ulottamista kasvien kaikkiin osiin ei ole tehty 
-suotuisan suojelutason varmistamistoimia ei ole säädetty kansallisesti -lainsäädäntö 
sallii kielletyt pyydystämistavat eli rikkoo 15 artiklaa -ja eräitä muita täytäntöönpanon 
virheellisyyksiä koskevat väitteet todettiin oikeiksi. 6julkisasiamiehen ehdotus 
27.6.2002 (C 202/01): 226 artiklan mukainen komission valvontakanne Ranskaa 
vastaan: Ranskan todettiin rikkoneen lintudirektiivin 4 artiklaa    Plaine des Mauresin 
alueen lintujen luokittamisessa lintudirektiivin edellyttämällä tavalla 
 

7.tuomio 11.9.2001 (C 67/99): komission valvontakanne Irlantia vastaan: 
tapauksessa annetaan yhteisöoikeudellinen tulkinta luontodirektiivin 4 artiklan 
menettelylle ja siihen liittyvälle liitteelle III: 
-kansallinen luettelo laaditaan yhteisön tärkeinä pitämistä alueista sen mukaan, mikä 
suhteellinen merkitys suojeltavissa lajeilla on 
-komissiolle toimitetaan jäsenvaltiosta direktiivin mukaan suojelualuekohtaiset tiedot 
ja siinä myös liitteen III mukaisesti eriteltyjen perusteiden soveltamisesta saadut 
tiedot, jotka toimitetaan lomakkeella 
-direktiivin oikean soveltamisen kannalta luettelon tulee olla lopullisen ja täydellisen, 
jotta määräajan noudattamista voidaan arvioida yhteisöoikeuden mukaisena -
tuomioistuin viittaa muun ohessa Italiaa koskevaan valvontakanteeseen G 279/94, 
annettu 16.9.1997 
-tuomiossa todetaan nimenomaisesti nelivaiheinen menettely, jonka vaikutuksesta 
syntyy yhteisön tärkeinä pitämien lajien suojeluverkosto 



 

 

-voidaan todeta, että luontodirektiivin luettelon laatimista koskevia säännöksiä 
pidetään sitovina ja välittömiä oikeusvaikutuksia omaavina (4 artiklan 1 kohta ja liite 
III yhdessä) 
-todetaan edelleen, että mainittujen säännösten nojalla kansallisella viranomaisella on 
tietty harkintavalta, jota rajoittavat 
1) ainoastaan tieteellisten arviointiperusteiden soveltaminen direktiivin edellyttämällä 

tavalla 
2) suojeltavilla lajeilla pitää olla homogeeninen maantieteellinen kattavuus ja niiden 

on edustettava koko jäsenvaltiota ja suojeltavien lajien on edustettava luonnon 
monimuotoisuutta 

3) luettelon on oltava riittävän edustava eli sen on katettava kaikkien suojeltavien 
lajien ja luontotyyppien edustus; luettelon on oltava tyhjentävä C 371/98, annettu 
päätös 7.11.2000, mukaan 

4) huomaa, että tuomiossa käytetään tässä koko ajan sanaa ehdotus 
 

- lisäksi todetaan, että komissio on antanut jäsenvaltiolle lisäaikaa, minkä tuomioistuin 
näyttää hyväksyvän, lomakekohtaisten tietojen toimittamiseksi mutta tuomioistuin 
huomauttaa, että tiedot on toimitettava direktiivin mukaan jo sen voimaantulosta 
lähtien (jäsenvaltiot ovat tienneet toimitettavat tiedot)   4 artiklan mukaisesti 
komission laatimalla direktiivillä; tapauksessa ei oteta kantaa niihin välittömiin 
oikeusvaikutuksiin, joita tietojen toimittamisesta voi syntyä 

 

S.tuomio 7.11.2000 (C 371/98) + julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 7.3.2000: 
ennakkoratkaisu: tärkeä siksi: 
-kyse on luontodirektiivin 2 artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan tulkinnasta: 
ennakkoratkaisu koskee edellisen kohdan mukaisten kriteerien huomioon ottamista ja 
jälkimmäisen kohdan menettelyn vaihetta 1 
-edellinen on muiden eli sosiaalisten, kulttuuristen ja paikallisten olosuhteiden 
huomioon ottamista koskeva kohta ja jälkimmäinen kansallisen luettelon laatimista ja 
valintakriteerien soveltamista liitteen III mukaisesti koskeva säännös -tapaus toistaa ja 
vahvistaa valintakriteerien soveltamisen ja korostaa suojeltavien lajien ja 
luontotyyppien suhteellisen merkityksen arviointia 
-yhteisön kannalta suotuisa suojelutason on se tavoite, jonka mukaan valinta tehdään: 
käytännössä lajikohtaisen suojelutason määrittämiseen vaikuttavat seuraavat seikat: 
lajikohtaiset tiedot lajin kehittymisestä ja kyvystä selviytyä pitkällä aikavälillä 
elinkelpoisena elinympäristössään, levinneisyysalueen säilyminen tulevaisuudessa ja 
riittävän laajan elinympäristön säilyminen 
-Suomi osallistui tähän tapaukseen kuulemisen kautta esittäen, että muita kuin 
luonnontieteellisiä kriteereitä voidaan soveltaa alueiden valinnassa, jos se ei ole 
ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa 
-tuomioistuin toteaa, että valinnan eri vaiheisiin liittyy oikeudellisia vaikutuksia 
(tuomion kohta 20) 



 

 

-siinä todetaan edelleen, kansallinen luettelo on tyhjentävä ja sen pitää perustua liitteen 
UI 1 vaiheen kriteereihin 
-yhteisön tärkeinä pitämiä alueita valittaessa jäsenvaltio ei saa ottaa huomioon muita 
kuin luonnontieteellisiä perusteita, tämä on päähavainto ja vastaus 
ennakkoratkaisupyyntöön (ei ole mainintaa erikseen 4 artiklan soveltamisesta 
ennakkoratkaisukysymyksen johdannon mukaisesti; 4 artikla kuvaa jäsenvaltion 
päätösprosessia, jossa ennakkoratkaisuun annettu vastaus vaikuttaa) 
 

9.julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 3.5.2001 (C 67/99, C 71/99 ja C 220/99): ei 
erikseen 
10. tapaukset C 83/97, annettu 11.12.1997; C 3/96, annettu 19.5.1998 ja C 166/97, 
annettu 18.3.1999: valvontakanteita Saksaa, Saksaa ja Ranskaa vastaan 
 

-analyysin johtopäätös: 
-julkisasiamiehen ehdotusta ei ole tarpeen kommentoida, sillä sen ehdotukset 
poikkeavat lopullisesta tuomiosta 
-erikseen on tarpeen huomauttaa, että ennakkoratkaisu annetaan tietyissä olosuhteissa, 
sen vastaamiseen toistetaan yhteisöoikeudellisia käsityksiä ja tuloksena on 
yhteisöoikeudellinen tulkinta jostakin konkreettisesta asiasta, tässä se oh muiden 
kuin luonnontieteellisten valintakriteerien soveltaminen (jää edelleen epäselväksi, mitä 
sitten 2 artiklan 3 kohta muista kriteereistä tarkoittaa) 
-KHO on tulkinnut suppeasti yhteisöoikeuden soveltamista kansallisessa Natura-
verkoston päätöksenteossa 
-se on perustellut suppeasti ja osin virheellisesti ennakkoratkaisun pyytämisen 
edellytyksiä 
-jos KHO tekee virheen yhteisöoikeuden tulkinnassa, jäsenvaltio kantaa siitä vastuun -
se on sivuuttanut useita yhteisöoikeudellisia kysymyksiä, joiden esittämiseen sillä on 
ollut   kansallinen  ja   yhteisöoikeudellinen   velvollisuus:   lamvalvontafunktion 
soveltaminen Suomessa ja epätyypillisen direktiivin välittömien oikeusvaikutusten 
arviointi 
-se ei ole vaatinut suojeltavien lajien suhteellisen merkityksen omaavia vertailuja, 
vaikka sanamuoto sitä vaatii; KHO ei sitä vaadi, vaikka tuomioistuimen kannat 2001 
ja 2000 syksyllä näyttävät sitä vaativan (voiko kyse olla vain siitä, ettei KHO välitä 
tästä vaatimuksesta) 
-jää avoimeksi, onko hyväksyttävää tehdä kansallinen luettelopäätös puutteellisin 
tiedoin ja voidaanko lomakkeita täydentää miten vain; näihin ei ole annettu vastausta 
(on toisaalta implisiittisesti hyväksytty kohtuullinen pidennys, kun alun perin 
lomaketta ei ollut valmiina ja on hyväksytty tietojen täydentäminen mutta samalla on 
vastaamatta mitä oikeusvaikutuksia tästä on ja antaako virheellinen menettely 
perusteen välittömille oikeusvaikutuksille ja siten sen kautta 
vahingonkorvauskanteelle) 
-tapauksessa C 371/98 tuomioistuin totesi, että direktiivillä on valinnan eri vaiheissa 
oikeudellisia vaikutuksia; oikeusvaikutuksia on heti Suomen alueella, se sitoo 



 

 

komissiota, joka ei voi omin päätöksin muuttaa kansallista ehdotusta jne.; 
yhteisöoikeudellinen hyväksyntä unionin alueelle syntyy komission päätöksellä -
yhteisön tuomioistuin on vahvistanut muun ohessa, että valinnan eri vaiheilla on 
oikeusvaikutuksia, jäsenvaltioiden velvoitteet valintakriteerien soveltamisessa ja 
välttämättömyyden lajin suhteellisen merkityksen määrittämisen -sen sijaan se ei ole 
ottanut kantaa moniin avoimiin yhteisöoikeudellisiin, edellä esille tulleisiin asioihin 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta (HE 76/2003 
vp.) esitän kunnioittavasti seuraavaa: 
 
Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta luonnonsuojelulain muuttamisessa on kolme keskeistä kysymystä: 

1) Mitä merkitsee maanomistajan omaisuudensuojan (PeL 15 §) ja oikeusturvan (PeL 21 §) kannalta, että LSL 49.1 
§:stä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen yhteydestä poistetaan sanat "selvästi luonnossa havaittavien"? 

2) Täyttääkö suojelun korvausjärjestelmä omaisuudenturvan vaatimukset? 
3) Millaisia harkintavallan väärinkäytön vaaroja sisältyy siihen, että lunastuslupa Natura-alueiden osalta siirrettäisiin 

valtioneuvostolta ympäristöministeriölle? 
 
 

1. Lisääntymis-ja levähdyspaikkasuojan tiukentaminen 
 
EU:n komissio on lausunnoissaan ja perustellussa lausunnossaan vaatinut Suomea muuttamaan LSL 49.1 §:n 
sanamuotoa siten, että se vastaa luontodirektiivin (92/43/ETY) 12 artiklan l(d) kohdan sanamuotoa liitteen IV (a) 
lajien lisääntymis-ja levähdyspaikkojen suojelusta. 
 
Äskettäin korkeimmasta hallinto-oikeudesta on annettu vuosikirjaratkaisu (KHO: 2003:38) liito-oravaa koskevassa 
ns. Konikallion tapauksessa. Arvioidessaan voimassa olevan luonnonsuojelulain ja luontodirektiivin sanamuotojen 
ristiriitaisuutta KHO lähti tulkinnassaan siitä, että "tämä kansallisen säännöksen tulkinta ei esillä olevassa asiassa 
johda toiseen tulokseen kuin mitä luontodirektiivin 12 artiklan 1 kohdan d)-alakohta edellyttää". 
 
Hallituksen esityksen mukaan edellä mainitut sanat poistettaisiin LSL 49.1 §:stä. 
 
 

1.1 Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittämisen ongelma 
 

Liito-oravan samoin kuin muiden LSL 49 §:ssä mainittujen ns. tiukasti suojeltavien direktiivilajien lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen havaitseminen ja määrittäminen ei ole tavalliselle ihmiselle, ei edes metsänomistajalle helppoa. 
Varsinkin kovakuoriaisten, korentojen perhosien ja sammakkoeläinten mainittujen paikkojen tunnistaminen vaatii 
asiantuntijatyötä. Myös liito-oravan osalta se voi olla äärimmäisen vaikeaa, koska se liikkuu enimmäkseen yöaikaan 
ja etsii suojakseen tiheitä kuusikoita. Liito-oravan kolopuut ovat yleensä järeissä haavoissa, mutta se käyttää myös 
muiden lehtipuiden ja mäntyjen koloja hyväkseen. Kuusissa sillä voi olla risupesiä. Koiras voi liikkua lähes 100 ha:n 
alueella ja naaras vajaan 10 ha:n alueella. 
Liito-oravan lisääntymis-ja levähdyspaikan tunnistaminen on kuitenkin metsänomistajan tai metsän hakkuuoikeuden 
haltijan vastuulla. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2.10.2003 päivätyssä kannanotossa erääseen metsän 
hakkuuseen vastuu lisääntymis-ja levähdyspaikan tunnistamisesta sysätään myös metsänomistajalle, vaikka 



 

 

ympäristökeskuksen viranomaiset eivät löytäneet yhtään kolopuuta tai pesää, vaikka sen viranomaiset kävivätkin 
paikan päällä peräti kolme kertaa. Ympäristökeskuksen viranomaiset eivät kyenneet tekemään päätöstä siitä, onko 
metsikössä liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka, vaan jättivät asian ratkaisun maanomistajan ja 
metsänhakkuuoikeu-den haltijan tulevien toimenpiteiden varaan. Keskeisintä liito-oravan suojelussa ja metsän 
taloudellisessa hyötykäytössä on kuitenkin sen lisäksi, että ympäristökeskus pystyy antamaan kiistattoman tiedon 
siitä, onko hakkuu kohteella liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka ja jos on, miten se rajataan. Sen vuoksi 
KHO:n seuraavassa käsiteltävä ns. Konikalliopäätös on tärkeä. 
 
 

1.2 KHO 2003:38 
 
KHOrlla oli käytettävissään maa- ja metsätalousministeriön "Liito-oravatyöryhmän" raportti (TM 2002:21 MMM). 
KHO katsoi, että kokonaan hakkuiden ulkopuolelle jätetään 4,5 ha:n suuruinen liito-oravan suosima ydinalue. 
Kuvioilla 1 ja 3 kasvatushakkuu ja suojuspuustohakkuu voidaan toteuttaa, jos hakkuukuvioilla "olevat liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikat eli pesäpuut, muut kolopuut näitä ympäröivine suoja- ja ravintopuineen sekä tarpeellisine 
kulkuyhteyksineen jätetään riittävän laajoina hakkuun ulkopuolelle. Yksityiskohtainen rajaus on ennen hakkuiden 
aloittamista tehtävä Hämeen ympäristökeskuksen ja Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen yhteistyönä". "Kuviolla 2 
hakkuu vain harvoine jäljelle jäävine säästöpuineen merkitsee liito-oravan suojelun kannalta sen elintavat ja 
selviytymismahdollisuudet huomioon ottaen liian suurta yhtenäistä avohakkuuta, joka ulottuisi liito-oravan 
ydinoleskelualueiden välittömään tuntumaan, laajentaisi haitallisesti kuvion eteläpuolella olevaa aikaisempaa 
avohakkuualuetta ja saattaisi myrskytuulille alttiiksi hakkuun ulkopuolelle jätettävän lukuisia kolopuita sisältävän 
alueen. Tällainen hakkuu aiheuttaisi siten liito-oravan lisääntymispaikkojen heikentymistä tai hävittämistä 
luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin vastaisesti". 
 
Jos liito-oravan esiintymisessä tapahtuu myöhemmin olennaisia muutoksia, kysymys LSL 49 §:n soveltamisesta tulee 
tarvittaessa arvioida uudelleen asianomaisen ajankohdan olosuhteiden perusteella. 
 
KHO katsoi siis, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka voi olla vain kolo ja sen lähipuut. Ilman 
kolopuuläheisyyttä liito-oravahavainto ei johda suojeluluun, ellei sitten kyseessä ole "tarpeellinen kulkuyhteys". 
Toiseksi KHO lähtee siitä, että viranomaisten tulee ennen hakkuita rajata kolopuut lähiympäristöineen ja 
kulkuyhteyksineen. Kolmanneksi hakkuita ei kokonaan kielletty kuviolla 2, vaan se kiellettiin niin toteutettuna, kuin 
mitä metsänkäyttöilmoituksessa oli ilmoitettu. Toisenlainen liito-oravan elinmahdollisuudet turvaava hakkuu olisi 
mahdollista uudelleen tehtävän metsänkäyttöilmoituksen perusteella. Hakkuita ei siis kielletty kokonaisuudessaan 
muuta kuin liito-oravan esiintymisen ydinalueella. 
 
 

1.3 MMM:n ja YM:n määnttärmsohje 
 
Tämän kirjoittajalla on ollut käytettävissään hallituksen esityksessä mainittu valmisteilla oleva luonnos maa-ja 
metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön ohjeeksi liito-oravan lisääntymisja levähdyspaikkojen 
määrittämisestä ja turvaamisesta. Sen tarkoituksena on antaa alueellisille metsä- ja ympäristökeskuksille ohjeet liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittämiseksi ja rajaamiseksi metsän käsittelyssä. Siinä on otettu 
huomioon sekä liito-oravatyöryhmän mietintö että KHO:n Konikallioratkaisu. Siinä neuvotaan, miten 
harvennushakkuissa ja uudistushakkuissa tulisi liito-orava ottaa huomioon. Seuraavassa otteita mainitusta 
luonnoksesta: 
 
Harvennushakkuu 
 
Lisä^äntymis- ja levähdyspaikat jätetään pääsääntöisesti käsittelemättä kuitenkin niin, että niiltä voidaan poimia 
yksittäisiä puita, mikäli toimenpide ei heikennä tai hävitä lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Alueelle jäävien 
kulkuyhteyksien tulisi olla sellaisia, että liito-oravan liikkuminen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen välillä ja 



 

 

ympäröiviin metsiköihin on mahdollista. Lisääntymis- ja levähdyspaikan lähiympäristö erityisesti, kun kyseessä on 
elinpiirin ydinalue, voidaan harventaa normaalia lievemmin tai jättää harventamatta. 
 
Uudistushakkuu 
 
Lisääntymis- ja levähdyspaikka rajataan hakkuun ulkopuolelle. Myrskyalttiilla paikoilla suositellaan lisääntymis-ja 
levähdyspaikan suojaksi lisäsuojapuustoa. Lisääntymis-ja levähdyspaikkojen ja ympäröivien metsiköiden jätetään 
liito-oravan liikkumisen mahdollistavat riittävän laajat kulkuyhteydet, jolloin niitä suunniteltaessa kiinnitetään 
erityistä huomiota niiden myrskynkestävyyteen. Kulkuyhteyksien tulisi olla riittävän puustoisia ja suojaisia liito-
oravan liikkumisen helpottamiseksi. Ydinalueeksi katsottava osa hakkuualuetta voidaan käsitellä poimintahakkuin. 
Lisäksi lisääntymis- ja levähdyspaikkaan rajautuvilla alueilla uudistamistoimenpiteet voidaan suorittaa varovai-
semmin. 
 
Ministeriöiden ohje osittain selventää lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittelyä, mutta tuo mukanaan joukon 
uusia ongelmia. Vaikka mainitut paikat rajataan, tulee lisäksi määrittää näiden ulkopuolelle suojapuustot, riittävät 
puustoiset kulkuyhteydet ja lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin rajautuvat alueet. Ohjeessa ei anneta tarkempia 
määrityksiä. 
 
Näiden epämääräisten käsitteiden seurauksena määrittely saataisi johtaa siihen, mitä Liito-oravatyö-ryhmä piti 
oikeana. Sen mukaan lisääntymis- ja levähdyspaikan eli kolopuun ympärille tulisi muodostaa kolopuun pituinen 
ympyrän säde, joka määrittäisi lisääntymis- ja levähdyspaikan. Liito-ora-vametsään muodostuisi siten lukuisia 
halkaisijaltaan 40-50 metrin suuruisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Näiden ympyröiden välille rajattaisiin 
"riittävän leveät" kulkuyhteyskäytävät pesien välillä ja lisäksi käytävät ympäröiviin metsiin. 
 
 

1.4 LSL 57 §:n pakkokeinosäännös 
 

Käytännössä ongelmalliseksi maanomistajan kannalta on muodostunut LSL 57 §:n pakkokeinosäännös. Sen mukaan 
jos joku lyö laimin tämän lain nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen tai ryhtyy niiden vastaiseen 
toimeen, voi ympäristökeskus kohdistaa häneen laissa mainittuja pakkokeinoja. Haittaa kärsivällä on oikeus saattaa 
asia vireille ympäristökeskuksessa, jos vireillepanon tarkoituksena on estää luonnon tuhoutuminen tai luonnonarvojen 
heikentyminen, joka ei ole merkitykseltään vähäinen. Sama oikeus on rekisteröidyllä yhteisöllä toiminta-alueellaan ja 
kunnalla. 
Ongelmia on syntynyt siitä, että hakkuualueen naapuri tai paikallinen luonnonsuojeluyhdistys eivät ole tyytyneet 
viranomaisten suorittamaan rajaukseen, vaan esittämiensä papanalöytöjen tai uusien kolopuuhavaintojen perusteella 
ovat vaatineet hakkuukieltoa rajausten ulkopuolisillekin alueille. Tällöin ympäristökeskuksen tulee ottaa asia vireille 
ja tehdä asian johdosta päätös. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen KHO reen. Näin metsänhakkuita 
voidaan viivyttää loputtomasti alueilla, joilla runsaasti asustaa liito-oravia. 
 
Luonnonsuojelulain mukaan LSL 29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä ja LSL 47 §:n mukaisten erityisesti 
suojeltavien lajien elinympäristöjä koskee niiden hävittämis- ja heikentämiskielto. Kielto tulee kuitenkin voiman 
vasta, kun viranomaiset ovat rajanneet alueet ja antaneet päätöksestä tiedon maanomistajalle. Maanomistajalla on 
mahdollisuus saada alueen suojelusta korvaus ja valittaa rajauksesta hallinto-oikeuteen. Sen sijan liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaamista ei metsänomistaja voi saattaa tuomioistuimen harkittavaksi, koska 
kyseessä on ns. valvonta-asia. Kuitenkin esimerkiksi paikallinen luonnonsuojeluyhdistys voi saattaa rajat kyseen 
alaisiksi saattamalla asian vireille LSL 57.2 §:n nojalla ja valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. 
 
 

1.5 Valiosääntöoikeudellinen arvio 
 



 

 

Edellä mainittuja seikkoja on arvioitava muun ohella rajoitusten täsmällisyyden ja tarkkarajaisuu-den, 
yhdenvertaisuusvaarimuksen, oikeusturvan ja asioihin vaiknttamismahdollisuuden perusteella. 
 
 

KHO:n tulkinta lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaamisesta lisää maanomistajan oikeusturvaa. Rajaus ei siis 
merkitse, etteikö liito-orava voisi liikkua myös rajauksen ulkopuolella. Liito-oravan jätöksien esiintyminen puun 
juurella ei siten vielä merkitse, että kyseessä olisi sen lisääntymis- ja levähdyspaikka. Ongelman muodostaa 
lisääntymis- ja levähdyspaikan suuruus ja sama koskee kulkuyhteyksien rajaamista, koska KHO:n tulkinnasta ei 
selviä näiden paikkojen ulottuvuus. KHO tosin toteaa, että koska näiden paikkojen korvaamisesta ei ole säännöstä 
LSL:ssa on se kuitenkin omiaan välillisesti osoittamaan, ettei LSL.n tarkoituksena ole ollut ulottaa lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen käsitettä alueellisesti kovin laajoiksi. Kuitenkin jatkuva epävarmuus rajojen pysyvyydestä ja 
pakkokeinojen käytön ja valituskierteen johdosta heikentää maanomistajan oikeuturvaa oleellisesti. 
 
Perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista jotka kuuluvat 
perustuslain mukaan lain alaan on säädettävä lailla. Hallituksen esityksen mukaan näyttäisi siltä, että, näistä 
säädettäisiin hallituksen esityksen perusteluilla, KHOm tulkinnalla ja ministeriöiden ohjekirjeellä. Perusteluilla säätäminen on 
PeL 80 §:n vastaista. Samoin on ministeriöiden ohjeilla "säätäminen". Jos lisääntymis-ja levähdyspaikan koostaja 
kulkuyhteyksien ulottuvuudesta pitäisi säätää lakia alempiasteisella säädöksellä, on ainoa mahdollisuus asetuksella 
säätäminen. Se kuitenkin edellyttää yksilöityä delegointisäännöstä LSL 49 §:ssä. Tällaista ei ole esitetty. Tällaista 
delegointisäännöstä ei ole myöskään metsäkeskuksia koskien metsälaissa. 
 
Liito-oravan Usääntymis- ja levähdyspaikkojen läheisyydessä oleva naapuri tai muu haittaa kärsivä tai 
luonnonsuojeluyhdistys, joka haluaa estää luonnon tuhoutumisen ja luonnonarvojen heikentämisen, voi saada 
rajantarkistuksen vireille alueellisessa ympäristökeskuksessa ja valittaa sen päätöksestä edelleen tuomioistuimeen. 
Sen sijaan maanomistajalla tällaista mahdollisuutta ei ole. Tällainen tilanne on ongelmallinen kansalaisten 
yhdenvertaisuuden (PeL 6 §) ja oikeusturvan sekä asioihin vaikuttamisen kannalta (PeL 21.1 § ja 20.2 §). 
Perustuslakivaliokunnan tulisi kiinnittää huomiota tämän epäkohdan korjaamiseen. 
 
Katson, että mikäli asia voitaisiin käsitellä tavallisen lain mukaisessa säätämisjärjestyksessä LSL 49 §:ään tulee ottaa maininta 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaamisesta ja rajausten olennaisesta sisällöstä sekä samaan pykälään vaUuutussäännös, 
jonka mukaan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen tarkemmasta määrittelystä ja ympäristö- ja metsäviranomaisten asiaan 
liittyvästä yhteistoiminnasta säädetään valtioneuvoston asetuksetta. 
 
 
 

2. Suojelun korvaamisesta omaisuudenrarvakysymyksenä 
 

Perustuslakivaliokunta on omaksunut kannan, ettei korvauskysymys pääsääntöisesti kuulu omaisuuden käytön 
rajoituksiin, koska siitä ei ole lakivarausta PeL 15.1 §:ssä. Koska lakivaraus koskee siten vain pakkolunastusta, ei 
käytönrajoituksia yleensä korvattaisi. Rajoituksen sallittavuuden kokonaisarvioinnissa sillä kuitenkin voi olla 
osaltaan merkitystä (Pe VM 25/1993 vp. Ja Pe VL 21/1996 vp.). 
 
Yleinen luonnonsuojelulain mukaisesta suojelusta johtuva korvaussäännös oli esillä jo luonnonsuojelulakia 
säädettäessä vuonnal996. Silloin niin perustuslakivaliokunnassa kuin maa-ja metsätalousvaliokunnassakin syntyi 
epäilys siitä, onko korvausjärjestelmä säädetty riittävän kattavaksi laissa. Sen vuoksi perustuslakivaliokunta ja maa- 
ja metsätalousvaliokunta edellyttivät, että ympäristövaliokunta selvittää korvaussäannöstön sellaiseksi, että valtion 
korvausvelvollisuus kattaisi kaikki luonnonsuojelulakiin perustuvat menetykset, joista kiinteistön omistajalle 
aiheutuisi merkityksellistä haittaa (PeVL 21/ 1996 vp. ja MmVL 13/1996 vp.) Lausunnossaan ympäristövaliokunta 
totesi, että laissa on "ainakin" kaksi tapausta, joihin korvaussäännöksissä ei voida viitata: luonnonmuistomerkin 
rauhoittaminen yksityismaalla ja maisema-alueen perustaminen (YmVM 8/1996 vp.) Ympäristövaliokunta unohti, ei 



 

 

huomannut tai osannut ennakoida, millaisia haittoja LSL 49 §:n ns. tiukasti suojelemien direktiivilajien kuten liito-
oravan suojeluista maanomistajalle aiheutuisi. 
 
Eduskunnan tahto siis alun perin oli, että kaikista LSLm mukaisista suojelutilanteista, joista maanomistajalle aiheutuu 
merkityksellistä haittaa, tulisi hänelle maksaa korvaus. 
 
 

2.1 Luonnonsuojelualueen perastarninen liito-oravalle 
 

Suomessa arvioidaan laskutavasta riippuen olevan 14.500 - 54.200 liito-oravaparia tai naarasta. Tarkempi selvitys 
saadaan kunhan Suomen ympäristökeskus kolmen vuoden kuluessa selvittää liito-oravakannan suuruuden. 
Julkisuudessa olleiden mm. ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin lausumien mukaan kaikkien liito-oravien suojelu 
tulisi Suomelle liian kalliiksi ja työlääksi. Hän on katsonut, että yhteiskunnan tulee korvata luonnonsuojelusta 
aiheutuneet kohtuuttomat kustannukset yksityisille ihmisille (Iltalehti 8.10.2003). Tällöin hän tarkoitti lähinnä 
julkisuudessa ollutta tapausta, jossa asemakaavan mukaisen rakennustontin rakentaminen estyi, kun tontilta löytyi 
vähän ennen rakentamistöiden aloittamista liito-oravan kolopuita. Mitään korvausta ei kyseisessä tapauksessa ole 
kuitenkaan luvattu maksaa. 
Hallitus esittääkin nyt, että LSL 10.2 §:ää muutetaan siten, että liito-oravan ja muiden LSL 49.1 §:ssä tarkoitettujen 
lajien suojelemiseksi voitaisiin perustaa luonnonsuojelualue. Tämä tarkoittaa, että maanomistajan tulisi hakea alueen 
perustamista joko pysyvästi (LSL 24.1 §) tai määräajaksi (LSL 25 §). Perustaminen ei kuitenkaan ole pakollista, sillä 
laissa sanotaan, että ympäristökeskus "voi" perustaa haetun luonnonsuojelualueen. Toinen edellytys on, että 
ympäristökeskus ja maanomistaja pääsevät sopimukseen suojelukorvauksista. 
 
Ensiksi ongelma voi syntyä, jos ympäristöhallinnon suojelumäärärahat ovat niukat ja niitä tarvitaan suurempien 
hankkeiden toteuttamiseen. Määrärahoja ei liikene kaikkien liito-oravakohteiden alue-suojeluun. Toinen ongelma 
syntyy, jos maanomistaja ja ympäristökeskus eivät pääse sopimukseen korvauksista. Maanomista ei voi saattaa 
korvaustasoa ulkopuolisen toimielimen arvioitavaksi taikka valittaa siitä tuomioistuimen. Näissä tapauksissa 
suojelualue jää perustamatta ja korvaukset saamatta. Tällöin jäävät viranomaisten tekemät rajaukset kuitenkin 
voimaan, mutta korvauksia ei makseta. Herää kysymys, onko niin, että ympäristöhallinto käyttäisikin suojelualueen 
perustamista hyvin säästeliäästi, vain silloin, kun siitä aiheutuu maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Tällöin tulee 
sovellettavaksi aivan muu korvauskynnys kuin LSL:n mukainen merkityksellisen haitan kor-vauskynnys, jonka 
ympäristöhallinto itse harkitsee. Tällainen tilanne on perustuslain takaaman omaisuudensuojan (PeL 15.1 §) ja 
oikeusturvan (PeL 21 §) kannalta kestämätön. Omaisuuden ei voi katsoa olevan turvassa eikä oikeusturvan riittävää, 
jos virkamiehet mielivaltaisesti voivat "pelata" korvauskysymyksellä ja tarkoituksenmukaisuusharkinnalla ilman, että 
asia voidaan saattaa tuomioistuimen tai asianmukaisen lainkäyttöelimen harkittavaksi. 
 
 

2.2 Valtiosääntöoikeudellinen arvio 
 
Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja on Suomessa luultavasti 0,5 - 1 miljoonaa kappaletta, sillä kullakin 
liito-oravalla on lukuisia kolopuita elinpiirissään. Lisäksi liito-oravanaaras saa vuosittain kaksi poikuetta, jotka 
levittäytyvät lähialueille. Sen vuoksi on luultavaa, että yksittäisen metsänomistajan metsässä voi olla kymmeniä 
kolopuita suojapuustoineen ja lähiympäristöinen. Näiden lisäksi hänen metsässään on ristiin rastiin liito-oravien 
riittävän puustoisia kulkuyhteyksiä. Suojeltavat pinta-alat voivat siten muodostua hyvinkin suuriksi. Sen vuoksi on 
kohtuullista omistajan omaisuuden turvan ja hänen oikeudellisen asemansa kokonaisuuden ja suhteellisuusperiaatteen 
kannalta, että hänellä on varmuus korvauksen saamisesta. Nyt kun uutta tietoa on saatu liito-oravan elinpiireistä ja -
tavoista ja siitä, että LSL:n korvausjärjestelmä ei ollutkaan kattava ja että ehdotettu luonnonsuojelualueen 
perustaminen on epävarmaa, tulee selkeän korvausjärjestelmän laatiminen yhä keskeisemmäksi. 
 



 

 

Edellä olevan perusteella katson, että hallituksen esitys loukkaa omistajan PeL 15.1 §:n mukaista omaisuudenturvaa. Omistaja 
ei voi nauttia rauhassa omaisuudestaan. 
 

Hallituksen esityksen korvausjärjestelmäehdotus on epäselvä eikä se täytä Eduskunnan alkuperistä tavoitetta säätää kattava 
korvausjärjestelmä luonnonsuojelulakiin. Ratkaisu voisi löytyä, jos LSL 49 §.ään liitettäisiin viittaussäännös LSL 47 §:n 
menettelyn soveltamisesta liito-oravan osalta ja LSL 53.1 §:ään viittaus 49 §:ään. 

3. Lunastusluvan siirtäminen valtioneuvostolta ympäristöministeriölle 
 

Kun lunastusluvan siirtäminen valtioneuvostolta ympäristöministeriölle oli edellisen kerran perustuslakivaliokunnan 
käsiteltävänä luonnonsuojelulain muutosesityksen (HE 251/2002 vp.) perusteella, katsoi valiokunta muun ohella, että 
lunastuslupavallan siirtäminen ei ole valtiosääntöoikeudelli-sesti merkityksellinen kysymys (PeVL 68/2002 vp.). 
Tilanteesta on tämän jälkeen kuitenkin saatu uutta tietoa, joten asiaa on syytä harkita uudelleen. 
 
Aiemman luonnonsuojelulakia koskevan esityksen (HE 251/2002 vp.) mukaan LSL 64.3 §:ää olisi muutettu siten, että 
valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottamaa tai verkostoon sisällytettyä aluetta koskevien 
luonnontieteellisten tietojen tarkistamisesta päättäisi valtioneuvoston sijasta ympäristöministeriö. Asia kohtasi 
eduskunnassa vastustusta ja koko esitys sittemmin raukesi, koska sitä ei ehditty käsitellä ennen istuntokauden 
päättymistä. Perustuslakivaliokunta ehti kuitenkin antaa lausuntonsa asiasta, jossa se otti kantaa ns. tietolomakkeiden 
tietojen muuttamiseen ympäristöministeriön toimesta. Kyseistä seikkaa sinänsä valiokunta piti 
valtiosääntöoikeudellisesti merkityksettömänä katsoen kuitenkin erikoiseksi sitä, että ministeriön toimivaltaratkaisu 
ulottui myös valtioneuvoston Euroopan yhteisölle tekemään ehdotukseen. Samoin se katsoi, että tietojen 
tarkistaminen merkitsee käsitteellisesti jotakin vähäisempää ja teknisluonteisempaa kuin tietojen muuttaminen. 
Valiokunta huomautti, että jos luonnontieteelliset tiedot on alun alkaen ilmoitettu tietolomakkeella kovin 
puutteellisesti, niiden ilmoittaminen myöhemmin asianmukaisella tavalla ei voi kuulua tietojen tarkistamisen piiriin 
vaan on valtioneuvoston asia. 
 
Aiempaan esitykseen samoin kuin nyt käsillä olevaan esitykseen kytkeytyy kuitenkin myös luonnonsuojelulain 52 §:n 
2 momentin muutos, jonka mukaan ympäristöministeriön päätöksellä voitaisiin lunastaa myös Natura 2000 -
verkostoon sisällytetty tai siihen ehdotettu alue. Uudessa esityksessä on kuitenkin otettu huomioon ne 
perustuslakivaliokunnan muutokset, joita se vaati. 
 
Vaikka esitykseen ei sisällykään nyt LSL 64.3 §:n muutosta luonnontieteellisten tietojen muuttamisesta, vetäisi 
lunastusoikeuden siirtäminen valtioneuvostolta ympäristöministeriölle maton yksilön oikeusturvan alta kokonaan 
pois. Ympäristöministeriö voisi lunastaa juuri kiistanalaiset puutteellisin tai jopa blanco-arvioinnein Natura -
verkostoon sisällytetyt alueet valtiolle. Valituksella KHO:een ei ole enää merkitystä, koska KHO on jo mielestään 
ratkaissut Natura -ongelmat. 
 
Tiettävästi Natura 2000 -verkostoon sisältyy myös n. 300 liito-oravakohdetta Vapaaehtoisiin kauppoihin pääseminen 
vaikeutuu, jos ympäristöhallinto voi käyttää painostuskeinona pakkolunastusta kuten se jatkuvasti tekee, mikäli 
sopimukseen pääseminen tuottaa vaikeuksia. Lunastusluvan saaminen valtioneuvostolta ei ole niin varma asia, kuin 
jos ympäristökeskus hakee lupaa omalta ministeriöltä ". 
 

Nyt kaavailtu menettely olisi PeL 21.2 §:n mukaisen hyvän hallinnon takeiden vastaista. 
 
 

3.1 Komission kirjeiden tausta 
 

Komission 22.12.2000 ja 6.6.2001 lähettämissä kirjeissä vaaditaan Suomea täydentämään ja tarkistamaan 
tietolomakkeilla annettavia tietoja niin, että ne vastaavat todellisuutta. Varsinaisesti tämän vaatimuksen taustalla on 
kuitenkin se, että ympäristöhallinto ei ole kiireessä kyennyt täyttämään 



 

 

näitä tietolomakkeita luontodirektiivin liitteen III (1 vaiheen) edellyttämällä tavalla, mikä olisi vaatinut mm. 
luontotyypin pinta-alan vertaamista luontotyypin kokonaispinta-alaan kansallisella alueella ja vastaavasti lajin kannan 
koon ja tiheyden vertaamista kansallisen alueen muihin kantoihin. Se olisi edellyttänyt kansalliseen luetteloon 
ehdotettujen alueiden suhteellisen merkityksen selvittämistä lajin tai luontotyypin suojelulle. 
 
Ympäristöhallinnon täyttämät tietolomakkeet ovat olleet Naturaa tehtäessä puutteellisia lukuisten luontotyyppien ja 
lajien osalta, jopa lähes blanco-lomakkeita. Juuri tämän vuoksi komissio on vaatinut täydentämistä ja täsmentämistä, 
ei niinkään sen vuoksi, että alueelle muuttaisi uusia tai sieltä poistuisi lajeja. Lomakkeita ei vain oltu täytetty liitteen 
III (1 vaiheessa) eriteltyjen perusteiden mukaisesti. Sen sijaan ympäristöhallinto on jälkeenpäin salaisesti muuttanut 
lukuisten kohteiden tietoja jopa useita kertoja valtioneuvoston päätöksen jälkeen. Valtioneuvoston kansliasta 
.ympäristöministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta ja jopa KHO.sta on saatavissa toisistaan poikkeavia useita 
eri paperversioita päätösten pohjana olleista tietolomakkeista. Mikään viranomainen tai KHO ei suostu 
pyydettäessä luovuttamaan edes UHEX-suojattua CD-ROM-versiota tietolomakkeista.. 
 
 

3.2 Valintaperusteet EY-tuomioistuimen mukaan tärkeitä 
 
 

Komissio on kirjeessään Suomen ulkoministeriölle (26.10.1999 s. 3) todennut, että liitteen HI "valintaperusteet ovat 
sitovat ja täydelliset. Jäsenvaltiot eivät voi poistaa mitään näissä direktiiveissä tai niiden liitteissä vahvistettua perustetta eivätkä 
lisätä valintamenettelyyn uusia perusteita." 
 
On kuitenkin epäselvää, onko tämän kirjeen sisältö ollut KHO:n käytettävissä, koska se tuli julkisuuteen vasta 
kesäkuussa 2000. Toisaalta on ilmeistä, että KHO:lla on ollut käytettävissään julkisasiamiehen 7.3.2000 antama 
lausunto EY-tuomioistuimessa vireillä olevasta asiasta C-371/98. 
 
Julkisasiamiehen lausunnon perustelut näyttävät vaikuttaneen KHO:n 14.6.2000 antamiin ratkaisuihin Natura 2000 
valituksista. Tällä oh kohtalokkaat seuraukset, koska EY-tuomioistuimen 7.11.2000 antaman ennakkoratkaisun 
tulkinta luontodirektiivin 4.1 artiklan sisällöstä poikkesi erittäin merkittävästi julkisasiamiehen tulkinnasta mm. 
luontodirektiivin tavoitteen sekä kansallisen ehdotuksen oikeusvaikutusten ja sen valintaperusteiden osalta. 
 

KHO hylkäsi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Natura -valitukset. Se perusteli ympäristöhallinnon menettelyn 
oikeellisuutta sillä, että "viranomaisen täytyy tuntea laki". KHO kiersi valituksien ne kohdat, joissa vaadittiin sitä 
pyytämään EY-tuomioistuimelta lausunto sen seikan varmistamiseksi, onko ympäristöhallinnon menettely ollut EU-
säännösten mukainen. Lausuntoa ei pyydetty, joten KHO uskoi ympäristöhallinnon menetelleen oikein. 
 
KHO:n päätösten jälkeisissä EY-tuomioistuimen ratkaisuissa on painotettu, että luontotyypin tai lajin säilymisen tavoite 
eli suotuisa suojelutaso saavutetaan vain noudattamalla tarkoin luontodirektiivin liitteen III (1 vaiheen) valintamenettelyä 
(7.11.2000 C-371/98 kohdat 12-15, 20 ja 22-23). Näin ollen direktiivin mukaisella menettelyllä on keskeinen sija 
tavoitteen saavuttamisessa. Ympäristöhallinto ei ole sitä monelta osin noudattanut. Samoin se ei ole esittänyt 
selvitystä alueiden suhteellisesta hyvyydestä eli niiden ekologisesta merkittävyydestä luontotyypin tai lajin suojelulle 
niin kuin luontodirektiivin liitteen UI (1 vaihe) C kohta vaatii. EY-tuomioistuimen päätöksessä (11.9.2001, C-
67/99 kohta 8) Naturaan soveltuvilta alueilta edellytetään suhteellisen merkityksen selvittämistä. 
 
Nämä tiedot ympäristöhallinto on paljolti jättänyt selvittämättä tai niitä on pyritty täydentämään jälkikäteen salaa 
maanomistajien tietämättä. Nyt tämä menettely ilmeisesti halutaan lain muutoksella peittää sallimalla 
ympäristöministeriön lunastaa haluamansa Natura -alueet. 
 
 
 

3.3 Vallan kolmijako ja eduskunnan rooli 



 

 

 

EY-tuomioistuin on ainoa orgaani, joka voi tulkita lopullisesti ja auktoritatiivisesti yhteisön lainsäädäntöä. Suomen 
perustuslain 3 §:n mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, hallitusvaltaa tasavallan presidentti ja valtioneuvosto 
sekä tuomiovaltaa riippumattomat tuomioistuimet ylimpänä KKO ja KHO. Nämä valtioelimet ovat siten toisistaan 
riippumattomia, mutta samalla myös kontrolloivat toistensa menettelyä. 
 
Kun nyt eduskunta on saanut tietää, että ympäristöhallinnon menettely on ollut vastoin liitteen HI (1 vaiheen) 
määräyksiä ja että EY-tuomioistuimen tulkinta on ollut erilainen kuin KHO:n, sen tulisi olla erityisen varovainen 
säätäessään lakimuutoksia. Lisäksi KHO:ssa on tällä hetkellä ainakin kaksi Natura -päätöksen purkuhakemusta juuri 
sillä perusteella, että valintamenettely on ollut vastoin luontodirektiivin liitteen m (1 vaiheen) määräyksiä. Niitä ei 
ole vieläkään ratkaistu, vaikka ne ovat olleet vireillä jo useamman vuoden ajan. 
 
Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on PL 74 §:n mukaan tutkia lakiehdotusten ja muiden asioiden 
perustuslainmukaisuus ja suhde kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Luontodirektiivi ei ole kansainvälinen 
ihmisoikeussopimus eikä se lähtökohtaisesti ole laki, mutta se on pantu toimeen luonnonsuojelulain 64 §:n nojalla. 
LSL 64 §:ssä ei kuitenkaan säännellä Natura -alueiden valintaperusteista, vaan näiden osalta sovelletaan suoraan 
luontodirektiivin liitteen III (vaihe 1 ) kriteereitä. Tässä mielessä liitteen HI määräykset toimivat lain säännösten 
tavoin. Niitä on noudatettava. LSL 65 §:n osalta komissio on edellyttänyt direktiivin sanatarkkaa noudattamista ja 
implementointia Suomen lain tekstiin korostaen, että hankkeen tai suunnitelman vaikutukset on tehtävä siten, että 
laaditaan arvio vaikutuksista alueen suojelutavoitteisiin. 
 
Luonnonsuojelulakia vuonna 1996 säädettäessä ja marraskuussa 2002 luonnonsuojelulakia muutettaessa 
perustuslakivaliokunnan tiedossa ei ollut, että direktiiviä tultaisiin soveltamaan summittaisesti ja tietoja muutettaisiin 
näin mittavassa määrin jälkikäteen. Kun nyt hallintovalta ja KHO:kin näyttävät erehtyneen, tulisi eduskunnan tarttua 
pontevasti asiaan. Ei kai eduskunta voi ehdoin tahdoin säätää lakia, jolla jälkikäteen hyväksyttäisiin 
ympäristöhallinnon EY-tuomioistuimen tulkinnan vastainen menettely. Tällainen menettely johtaisi asioiden 
asiattomaan menettelyyn ja loukkaisi siten PeL 21 §:n mukaista maanomistajan oikeusturvaa. 
 
Muutosesityksen ilmeisenä tarkoituksena on siis korjata jälkikäteen Natura-alueiden valintamenettelyn virheellisyys 
ja päivittää alueen lajeja ikään kuin kyseessä olisi vähämerkityksinen tai puhtaasti tekninen toimenpide. 
Lakiehdotukselta tältä osin näyttäisi puuttuvan hyväksyttävä peruste. 
Koska tietolomakkeiden muutostehtailu on todistettavasti paisunut ja jatkunut lähes päivittäisenä näihin päiviin 
saakka eikä oikein kukaan tiedä Naturaan kuuluvien alueitten ilmoituslomakkeiden sisältöä esitän, että 

 
perustuslakivaliokunta pyytäisi PeL 47.2 §:n nojalla valtioneuvostolta UHEX-suojatut versiot 20.8.1998 
päätöksen perusteena olevan CD-ROM-levykkeen, ympäristöministeriöltä viimeisimmän päivitetyn CD-ROM-
levykkeen, ulkoministeriöttä komissiolle toimitetun CD-ROM-levykkeen ja KHO:lta sen päätöksentekohetkellä 
käytössä 14.6.2000 olleen CD-ROM-levykkeen. UHEX-suojaus estää ketään saamasta selville, mikä 
uhanalainen laji kullakin alueella on. Tämän jälkeen valiokunta voisi asiantuntijoiden avustuksella vertailla 
levykkeiden mahdollisia eroavuuksia ja selvittää, mitä todella oikein on tapahtunut. 

 
 
 

3.4 Valintaperusteiden noudattamisen merkitys 
 

Ympäristöhallinto on toisessakin mielessä tulkinnut luontodirektiivin 3.1 ja 4.1 artikloita virheellisesti. Sen mukaan 
Natura 2000 -verkosto laaditaan alueille, joilla "on" jokin direktiivin edellyttämä luontotyyppi tai laji. "On" ei 
kuitenkaan vielä riitä alueen valintakriteeriksi. Alueet on täytynyt suhteuttaa ekologisen hyvyytensä mukaan 
paremmuusjärjestykseen liitteen UI (1 vaiheen) mukaisesti ja valita edustavimmat kohteet, joiden esiintymät 
merkittävästi edistävät luontotyyppien tai lajien suotuisan suojelutason säilymistä tai ennalleen saattamista niiden 



 

 

luontaisella levinneisyysalueella. Vain tällaiset merkittävät esiintymät voivat olla jonkun valitun alueen suojelun 
tavoitteen piirissä. 
 
Natura-alueiksi tulee lisäksi ehdottaa luonteeltaan vain sellaisia alueita, joilla luontotyypit ja lajit selviytyvät pitkällä 
aikavälillä (Luontodirektiivin 1 artiklan e, k ja 1-kohdat). Yhdessä suhteellisen ekologisen hyvyyden kanssa tämä 
merkitsee, että alueella tulisi olla riittävän vahva kanta suojeltavia lajeja tai alueelle voidaan ennallistaa sellainen 
kanta. Tällöin kanta olisi riittävän edustava ja sen häviämisen vaara alueelta minimaalinen. 
 
Koska ympäristöhallinto on usein valinnut alueita Naturaan pelkästään alueella havaittujen yksittäisten lajien (aluella 
"on") perusteella ilman suhteellisuusarviointia ja siten puutteellisin tiedoin tai joskus jopa blanco-lomakkein, on 
tällaisella menettelyllä huomattava vaikutus maanomistajan oikeusasemaan. Sen vuoksi ei riitä, että häntä kuullaan 
tietojen lisäyksen tai poistamisen johdosta ja että hän saa valittaa ympäristöministeriön päätöksestä. Puutteellisten tai 
tyhjien lomakkeiden perusteella ei joitakin alueita olisi pitänyt valita lainkaan Natura -kohteeksi. Kerran Natura-
luetteloon otettua kohdetta on äärimmäisen vaikea saada sieltä pois, vaikka alue on valittu virheellisin edellytyksin. 
Kaikki selvitystyö olisi pitänyt tehdä loppuun ennen valtioneuvoston päätöstä. Näin ollen tietolo-makkeella 
ilmoitetulla tiedolla on keskeinen omistajan oikeusasemaan vaikuttava merkitys. Virheellisesti Naturaan otettu alue 
loukkaa PL 21 §:n mukaista kansalaisen oikeusturvaa, koska asiaa ei ole käsitelty asianmukaisesti, sekä maanomistajan PL 15 
§:n takaamaa omaisuudensuojaa. 
 
Maanomistajan oikeusaseman heikkous korostuu vielä, kun ympäristöministeriölle annettaisiin luonnonsuojelulain 
52.2 §:n muutoksella mahdollisuus alueen pakkolunastamiseen, jos se on ehdotettu sisällytettäväksi Natura-
verkostoon. Lähes blanco-lomakkeilla Naturaan ehdotettu alue voitäisiin pakkolunastaa pelkästään siliä perusteella, 
että se on ehdotettu Naturaan, siis ilman luontodirektiivin vaatimia yksityiskohtaisia perusteita ja tietoa, missä eliölajit 
alueella sijaisevät. 
 
Pakkolunastusperusteena oleva yleinen tarve (PeL 15.2 §) ei voi täyttyä, jos ei tiedetä, mitä lunastetaan tai jos kohde ei ole 
suojelun arvoinen, koska se ei täytä ahteen suojelun tavoitteeksi kelpaavan esiintymän edellytyksiä. 
 
Hallintomenettelylain 24 §:n mukaan päätös on perusteltava ilmoittamalla sen perusteena olevat pääasialliset 
tosiseikat. Tietolomakkeiden ko. luonnontieteelliset perus- ja arviointitiedot ovat juuri näitä aluetta koskevia juridisesti 
merkityksellisiä tosiseikkoja, joiden perusteella pakkolunastuksen yleistä tarvetta arvioidaan. Hallintomenettelylain 26 ja 27 
§:n mukaan päätöksessä olevan virheen eli tietolomakkeen puutteellisuuden voi korjata vain päätöksen tehnyt 
viranomainen itse eli valtioneuvosto. Asiavirhettä ei saa korjata asianosaisen suostumuksetta. Jos nyt ympäristöhallinto 
saa sisäisillä päätöksillään lunastaa ongelmalliset alueet pois, menettää maanomistaja puhevaltansa alueen suhteen. 
Maanomistaja ei voi enää lunastaa alueitaan takaisin, vaikka myöhemmin selviäisi, etteivät alueen Naturaan ottamisen 
valintaperusteet olleetkaan oikeita. Laki ei sellaista mahdollisuutta tunne. 
 
Uuden lajin tai luontotyypin osoittaminen Natura 2000 -alueen suojelun tavoitteiden piiriin vaikuttaa maanomistajan 
ja/tai viereisen alueen maanomistajan oikeudelliseen asemaan. Ensinnäkin siitä johtuu LSL 65 §:n mukainen 
arviointivelvollisuus. Se saattaa estää luvanvaraisen hankkeen, esimerkiksi ojituksen tai rakennushankkeen 
toteuttamisen, jos sen katsotaan merkittävästi heikentävän niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on tarkoitettu 
sisällyttää Natura -2000 verkostoon (LSL 66.1 §), Toisin sanoen hanke olisi voitu toteuttaa, jos kyseistä lajia tai 
luontotyyppiä ei olisi merkitty EU:n Natura 2000 tietolomakkeeseen kyseisen alueen suojelun tavoitteisiin kuuluvaksi 
luontoarvoksi. Selvyyden vuoksi tulisi ehdotetun LSL 65.1 §:n viimeisen lauseen loppuun liittää perusteluissa todettu lause; 
"jos se sisältää sellaisen kirjallisesti eritellyn ja perustellun arvion vaikutuksesta alueen suojelutavoitteisiin". 
 
Julkisuudessa on esitetty, että asiakirjojen muuttaminen jälkikäteen täyttäisi jopa asiakirjan väärentämisen tai 
petoksen tunnusmerkistön. Tuntuu uskomattomalta, että eduskunta voisi hyväksyä lakiesityksen, jolla virheellinen 
menettely laillistettaisiin loukkaamatta maanomistajien oikeusturvaa ja omaisuuden suojaa. 
 



 

 

Eräällä tavalla lainmuutos myös mahdollistaisi taannehtivan puuttumisen tehtyihin ratkaisuihin. Päätöksen 
perusteena olevat tosiseikastot muutetaan jälkikäteen toisenlaisiksi, kuin mitkä ne päätöksen tekohetkellä ovat olleet. 
 

Edellä olevan perusteella katson 52.2 §:n muutoksen osalta, että 

1) lainmuutos voi johtaa perusteettomiin, yleisen tarpeen vastaisiin lunastuksiin virheiden 
peittämistarkoituksessa, joten lunastukselta puuttuu tässä vaiheessa hyväksyttävä peruste 

2) toukkaa PL 15 §:n mukaista omaisuuden suojaa, 
3) loukkaa PL 21 §:n mukaista maanomistajan oikeusturvaa, 
4) on taannehtivaa lainsäädäntöä, minkä lisäksi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) perustuslakivaliokunnan tutisi selvittää PeL 47.2 §:n nojalla, onko eri viranomaisiin oUut ratkaisuja 
tehttkssä yhdenmukainen UHEX-suq levyke. 

: •ti" * 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO /2003 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta 
 

Ympäristövaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 23 päivänä syyskuuta 2003 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi luon-

nonsuojelulain muuttamisesta (HE 76/2003 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi ympäristövaliokuntaan 

samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

ympäristövaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Hannu Karjalainen, ympäristöministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Mika Seppälä, oikeusministeriö 

- apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö 

- professori Pertti Eilavaara 

- oikeustieteen tohtori Kalevi Laaksonen 

- professori Tuomas Ojanen. 

HE 76/2003 vp Versio 0.1 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi luonnonsuojelulakiin eräitä kiireellisiä muutoksia. Lakiin 

ehdotetaan uudesta perustuslaista johtuvia muutoksia ja EY:n komission Suomelle tekemistä 
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huomautuksista johtuvia tarkistuksia. Lisäksi päätösvaltaa lunastusasioissa siirretään 

valtioneuvoston yleisistunnolta ympäristöministeriölle. Lajisuojeluun liittyvään vaihdannankieltoon 

kytkeytyvä poikkeamisvalta siirretään Suomen ympäristökeskukselta alueellisille 

ympäristökeskuksille. Myös luonnonsuojelualueiden perustamisedellytyksiä tarkistetaan. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 

hyväksytty ja vahvistettu. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa selostetaan lakiehdotuksen 10 ja 49 §:ää ja 

katsotaan, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Lakiehdotuksesta 

on kuitenkin esityksen mukaan suotavaa hankkia perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 

VALIOKUNNAN 

KANNANOTOT Perustelut 

Lakiehdotuksen säännöksistä valtiosääntöoikeudelliselta kannalta huomionarvoisia ovat 10, 49 ja 52 

§. Ne ovat merkittäviä perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan kannalta ja myös 

perustuslain 20 §:n 1 momentin näkökulmasta, koska sen mukaan vastuu luonnosta ja sen 

monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Lisäksi 58 §:n 

rangaistussäännös on merkityksellinen perustuslain 8 §:ssä säädetyn rikosoikeudellisen 

laillisuusperiaatteen valossa. 

Näistä ehdotuksista 52 § vastaa sanatarkasti sitä, mitä valiokunta lausui edellisellä 

vaalikaudella (PeVL 68/2002 vp, s. 2), ja on näin ollen valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton. 

Lakiehdotuksen 10 ja 49 § liittyvät toisiinsa siten, että ne molemmat koskevat lähinnä liito-

oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskieltoa. Luonnonsuojelulaissa 

tai luontodirektiivissä ei määritellä, mitä lisääntymis- ja levähdyspaikalla tarkoitetaan. 

Valtiosääntöoikeudellisin perustein on puollettavissa sellainen suppea tulkinta, jonka mukaan 

ilmaisu tarkoittaa lähinnä liito-oravan pesäpuuta ja tämän välitöntä lähiympäristöä liito-oravan 

liikkumisreitteineen. 

Lakiehdotuksen 49 §:n tarkoituksena on saattaa laki vastaamaan EY:n komission 

valvontamenettelyssä ilmaisemaa käsitystä, jolloin hävittämis- ja heikentämiskielto ainakin 
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sanonnallisesti tiukkenee nykyisestä. Tavallaan tämän vastapainoksi esityksessä ehdotetaan lain 10 

§:n muuttamista siten, että luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset ovat käsillä myös silloin, 

jos alueella on luontodirektiivin asianomaisessa liitteessä tarkoitettujen eläinlajien, kuten liito-

oravan, yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kiellon tiukkenemiseen liittyy myös 58 §:n 

erityinen rangaistussäännös, jossa rangaistavuuden kynnystä nostetaan sitomalla kiellon rikkomisen 

rangaistavuus törkeään huolimattomuuteen. 

Lakiehdotuksen 10 ja 49 §:stä muotoutuvasta kokonaisuudesta ei sinänsä ole huomauttamista 

omaisuuden perustuslainsuojan näkökulmasta. Sääntely tuo kuitenkin selvästi näkyville 

luonnonsuojelulain korvaussääntelyn aukollisuuden. Lain 53 §:n säännökset valtion 

korvausvelvollisuudesta eivät näet kata tapauksia, joissa 10 §:n mukaiset edellytykset 

luonnonsuojelualueen perustamiselle eivät täyty mutta joissa 49 §:n mukaisesta kiellosta kuitenkin 

aiheutuu kiinteistön omistajalle tai erityisen oikeuden haltijalle merkityksellistä haittaa. Kysymys 

voi olla esimerkiksi rakennusluvan hylkäämisestä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan 

löydyttyä rakennuspaikalta. 

Tällaisien tilanteiden jääminen valtion korvausvelvollisuuden ulkopuolelle on etenkin EY:n 

lajisuojelua tarkoittavien direktiivien merkityksestä luonnonsuojelulain säätämisen jälkeen saatujen 

kokemusten valossa valiokunnan käsityksen mukaan seikka, jonka vuoksi perusoikeuksien 

rajoittamisen sallittavuudelle asetettavat yleiset edellytykset eivät tässä tapauksessa täyty. Siksi 

valiokunta katsoo, että lain korvaussäännösten ulottaminen 49 §:ssä säädetystä kiellosta 

aiheutuvaan merkitykselliseen haittaan on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. Lisäksi valiokunta uudistaa jo luonnonsuojelulain säätämisen yhteydessä 

ilmaistun kantansa, jonka mukaan on asianmukaista selvittää korvaussäännöstön 

yleispiirteistäminen ja yksinkertaistaminen sellaiseksi, että valtion korvausvelvollisuus liitetään 

kaikkiin luonnonsuojelulakiin perustuviin menetyksiin, joista omistajalle on aiheutunut 

merkityksellistä haittaa (PeVL 21/1996 vp, s. 3). 
 
 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 
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että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 

korvaussäännöstön aukollisuudesta 49 §:n johdosta 

tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan 

asianmukaisesti huomioon. 
 
 
 
Helsingissä päivänä marraskuuta 2003 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.   Kimmo Sasi /kok vpj. Arja Alho 
/sd jäs.  Leena Harkimo /kok Hannu 
Hoskonen /kesk 

Anne Huotari /vas Roger 
Jansson Ix Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd Annika 
Lapintie /vas Henrik Lax /r 
Reino Ojala /sd Klaus Pentti 
/kesk Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk Arto 
Satonen /kok Seppo 
Särkiniemi /kesk Ilkka 
Taipale /sd. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen. 



 

 

 

Hannu Hoskonen 
00102 EDUSKUNTA 

 
 

20.11.2003 

4e tt/cZotify 

Perustuslakivaliokunta 
00102 EDUSKUNTA 
 
 
ASIA: Luonnonsuojelulain käsittelyjä lausunto perustuslakivaliokunnassa 2003 
 
Perustuslakivaliokunnan käsittelyssä olevan lain luonnonsuojelulain muuttamiseksi johdosta haluan lausua 
seuraavaa: 

1. LsL 49 § muuttamisella liito-oravan ruokailu-, levähdys- ja pesäpaikan todentamisen kynnystä lasketaan selvästi 
havaittavasta toteamisesta esim. jätösten löytämiseen perustuvaksi. Muutos on oleellinen varsinkin, kun havainnon 
seurauksena on kaikki Natura 2000 ohjelmaan liittyvät kohteen heikentämiskiellon seuraukset rajoituksineen. LsL:n 
65 § arvioinnista johtuen kaikki havaintoalueella tai sen lähialueella tapahtuva toiminta keskeytyy ja joutuu ao. 
lakipykälän mukaiseen arviointiin. Dosentti, OTT Kalevi Laaksonen lausunnossaan PeV:lle 22.10.2003 sivuilla 1-5 
käsittelee tätä asiaa ja toteaa, että mikäli asia voitaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, on 
tarkennettava 49 §:n säännöksiä ja tarvetta säätää asetuksella eri viranomaisten yhteistoiminnasta levähdyspaikkoja 
määriteltäessä. OTT Laaksonen kiinnittää huomiota lausunnossaan myös PeV:n tehtävään huolehtia kansalaisten 
yhdenvertaisuudesta, PeL 6 §, sekä oikeusturvan ja asioihin vaikuttamisen kannalta, PeL 21.1 § ja 20,2 §. 

2. LsL:n 52 § mukaan lunastusoikeus siirtyisi ilman valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä ympäristöministeriön 
päätettäväksi. Muutos aiempaan käytäntöön on kansalaisten perusoikeuksien kannalta erittäin suuri. 
Lunastusoikeuden oikeudellinen pohja on Natura 2000 tietolomakkeissa, joita on todistetusti muutettu moneen 
kertaan. Tämän on todistanut mm. oikeuskansleri Paavo Nikula ollessaan kuultavana PeV:ssa 19.11.2003, myös 
professori Pertti Eilavaara lausunnossaan PeVdle 22.10.2003 toteaa muutoksia tehdyn vielä KHO:n päätöksen 
jälkeenkin, mikä näkyy myös lausunnon liitteessä 1. 
Myös OTT Kalevi Laaksonen PeV:lle antamansa lausunnon sivulla 7 toteaa lunastusluvan siirron olevan 
ongelmallinen PeL:n 21.2 § mukaan. 
Perustuslakivaliokunnan on huomioitava lausunnossaan myös lainmuuttamisen jälkeen mahdollinen tilanne, jonka 
mukaan ympäristöviranomaisilla on lunastusasiassa täydellinen mielivalta. Alueet Naturaan on valittu 
ympäristöviranomaisten toimesta ilman ulkopuolista kritiikkiä, Natura-arvioinnit perustuvat viranomaisen itsensä 
tekemiin arvioihin, joita on muutettu moneen kertaan ilman Suomen lakien vaatimaa kuulemista ja mahdollisuutta 
lausua ja lopuksi alueen lunastamisesta päättäisi ilman VNP:tä sama ympäristöviranomainen. Tämän takia 
perustuslakivaliokunnan pitää ottaa kantaa kansalaisen perusoikeuksiin perustuslain näkökulmasta varsinkin LsL.n 
52 § kohdalla. 
 
3. LsL:n 65 § mukainen Natura-arviointi myös perusoikeuksien kannalta merkittävä toimi. Kaikki kohteet, 
joita nyt käsittelyssä oleva laki koskee, joutuvat arvioinnin kohteeksi ennen jonkin hankkeen tai 
suunnitelman toteuttamista. Vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen, KK 464/2001 vp, 
ympäristöministeri Satu Hassi toteaa, että valmisteltu tietolomake sisältää ne tiedot niistä 
suojelutavoitteista, joihin kohdistuvia vaikutuksia edellytetään selvitettäväksi nk. Natura-arvioinnissa LsL:n 
65 ja 66§ mukaisesti. Samaan päätyy myös OTT Kalevi Laaksonen lausuntonsa 11. sivulla. 
Tietolomakkeiden perustuslaillinen arvo kansalaisten perusoikeuksien kannalta korostuu erikoisesti, koska 
muutetuille tiedoille tulee näin välitön omaisuuden käyttöä rajoittava merkitys. 
 
Lopuksi koko nyt käsittelyssä olevan lainmuutoksen perusta on EU:n luontodirektiivissä, joka on ns. epätyypillinen 
direktiivi, jota jäsenmaan on kirjaimellisesti noudatettava. Komission kirjeessään Suomen ulkoministerille 
26.10.1999 sivulla 3 toteaa, että luontodirektiivin liitteen III valintaperusteet ovat sitovat ja täydelliset. Jäsenvaltio 



 

 

ei voi poistaa mitään näissä direktiiveissä tai niiden liitteissä vahvistettua perustetta eikä lisätä kohteiden 
valintamenettelyyn uusia perusteita. Suomi ei ole koko Natura-hankkeen 
aikan noudattanut em. vaatimuksia. KHO ei pyytänyt Natura-valituksia käsitellessään ennakkopäätöstä yhteisöjen 
tuomioistuimelta, jolloin koko hankkeen oikeudellinen perusta olisi tullut selvitetyksi. Myös Suomen valtio on 
velvollinen pyytämään yhteisön tuomioistuimen ennakkoratkaisu tähän tulkinnalliseen ongelmaan, prof. Eilavaaran 
lausunto s 7. Tämän lausunnon mukaan yhteisön tuomioistuimella on perustamissopimuksen mukaan yksinomaan 
oikeus tulkita, mikä asiassa on katsottava oikeaksi ja mikä ei. Komission kannanotot eivät asiaa ratkaise eikä KHO 
voi ratkaista tätä kysymystä lopullisella tavalla, vaan se kuuluu yksinomaan yhteisön tuomioistuimelle. 
Eduskunnallakaan ei ole oikeutta toimia yhteisöoikeuden vastaisesti missään muussakaan asiassa. 
 
Edellä esittämääni perustuen, esitän lain luonnonsuojelulain muuttamiseksi pykälien 52 § säätämistä perustuslain 
säätämisjärjestyksessä, tai esittämistä ympäristövaliokunnalle pykälän muuttamista niin, että lunastuspäätös tehdään 
valtioneuvoston yleisistunnossa. Pykälän 65 kohdalla esitän, että ympäristövaliokunnalle esitetään ko. pykälän 
tarkentamista arviointia koskien niin, että luontodirektiivin ohje otetaan sellaisenaan arvioinnin perustaksi ja näin 
turvataan perustuslain 80.2 § toteutuminen. 
 
 
Hannu Hoskonen, kansanedustaja 
 
LIITE: LsL 65 § soveltamisesta perustuslain kannalta 

?L l/P/ SAri206Z      M 
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LsL 65 §:ä on epäselvä, sen soveltaminen johtaa kohtuuttomiin ja perustuslainvastaisiin 
tilanteisiin 
 
 
LsL 65 §:n vaatimus on se että on arvioitava hankkeen tai suunnitelman vaikutukset niihin 
luontoarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 verkostoon. 

 
Ympäristöministeriö tunnustaa etteivät ympäristöviranomaiset tiedä missä nuo 
luontoarvot sijaitsevat niillä alueilla, jotka valtioneuvosto on hyväksynyt 
liitettäväksi Natura 2000 verkostoon. (Natura 2000 alueiden hoito- ja 
käyttösuunnitelmia koskeva julkaisu). 

 
Tämä koskee erityisesti metsävaltaisia alueita, joilla joidenkin vanhojen tietojen mukaan esiintyisi 
monta direktiivien tarkoittamaa lajia tai luontotyyppiä. Tällaisella epätietoisuudella on erittäin 
rankat vaikutukset. 

- Sen johdosta on mahdotonta arvioida jonkun hankeen vaikutus k. o. luontoarvoihin LsL 65 § 
edellyttämällä tavalla. Tästä seuraa että LsL 65 §:ssä oleva arviointivelvoite on kohtuuton. 

- Kohtuutonta laki ei voida säätää edes perustuslain säätämisjärjestyksessä 
- Jos se on säädetty sitä ei saa soveltaa. 

- Ympäristöveranomaisten e. m. epätietoisuus johtaa lisä kohtuuttomuuksiin. 
- Epätietoisuutensa johdosta ympäristöviranomaiset, esimerkiksi UYK, edellyttävät että 

hankkeen toteuttajan on ensin itse kartoitettava alue ja itse selvitettävä missä ne 



 

 

luontoarvot sijaitsevat alueella, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus 
sisällyttää Natura 2000 verkostoon. 

- Tällainen virranomaisten asettama kartoitusta koskeva lisävelvoite ei perustu lakiin eikä 
direktiiveihin. 

 
E. t. kartoittamisvaarimuksen lisääminen LsL 65 §:n sisältöön ympäristöviranomaisten 
lainvastaisen tulkinnan avulla tarkoittaa myös sitä, että e. m. kartoittamisvelvoitteen 
seurauksena siirrettäisiin viranomaiselle, hallintomenettelylain 17 §:n mukaan, kuuluva velvoite 
selvittää missä ne luontoarvot sijaitsevat, joiden suojelemiseksi kyseinen alue on sisällytetty tai 
on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 verkostoon, hankeen toteuttajalle. Onko tämäkään oikein? 
 
On katsottava, että e. m. kartoitusvelvoitetta koskeva viranomaisten tulkinta on perustuslain 
vastainen. 
 
Perustuslainvastainen kartoittamisvelvoite tulkinta ei poista viranomaisen kartoitusta 
koskevaa velvoitetta, joka kuuluu viranomaiselle osana Natura alueiden valintaa koskevaa 
selvittämisvelvoitetta. 

 
Selvittämisvelvoitteen poistamien viranomaiselta siirtämällä se hankeen toteuttajalle lakiin 
perusteettoman LsL 65 §;n tulkinnan avulla johtaa perustuslain vastaiseen hallintoon. 

- Se merkitsee myös sitä, että hankeen toteuttajan oikeudet ja velvoitteet ei säädettäisi selkeästi lailla ja 
ettei hankeen toteuttaja valtioneuvoston Natur 2000 päätöksen sisällön perusteella tiedä mitkä ovat 
hänen oikeudet ja mitä ovat hänen velvoitteet 

- Se merkitsee myös erittäin kaUiin positiivisen velvoitteen asettamista hankeen toteuttajalle täysin ilman 
korvauksia sen selvittämiseksi, mitkä ovat ne luotoarvot, ja missä ne sijaitsevat, jotka määräävät mitkä 
ovat hankkeen toteuttajan oikeudet ja mitkä ovat hänen velvoitteet. 

- Siten hallinnollisen päätökseen selvittämisvelvoitteen siirtäminen korvauksetta Natura päätöksen 
jälkeiseen aikaan ja hankeen toteuttajalle on perustuslain 80 § vastaista eikä se ole perustuslain 
edellyttämän hyvän hallinnon eikä oikeusvaltioperiaatteen mukaista. 

 
 
On myös muistettava, ettei luontodirektiivin 6.3 artikla sisällä velvoitetta hankeen toteuttajalla 
inventoida alue ja selvittää missä k.o. luontoarvot sijaitsevat. 

 
 
 

Ehdotettu muutos Lsl 65 §;n kohdalla johtaa edelleen perustuslain 80 § vastaiseen tilanteeseen, koska ei 
lausuta selkeästi, että arvio on tehtävä vaikutuksista alueeen suojelutavoitteisiin. Ehdotuksessa puhutaan 
arviosta alueen luontoarvoista. Tämä on epämääräisempi ja laajempi käsite kun alueen suojelu tavoitteet 
käsite. Komission kirjeessä vaaditaan myös että arvio on tehtävä juuri alueen suojelutavoitteista. Siksi tätä 
koskeva lisäys on liitettävä LsL 65:ään jotta se olisi selkeä ja tarkkarajainen velvoitteena perustuslain 80 
mukaisesti. 
 
Miten jouduttiin tähän tilanteeseen? 
 
 
Tilanne on syntynyt sen seurauksena, että suojeltavat luontoarvot on selvitetty hyvin puutteellisesti valtioneuvoston 
Natura päätöstä valmisteltaessa. 

- Alueiden valintapäätös joka ei ole sellainen, että se palvelisi suojelun toteuttamista 65 §:n tilanteissa, on 
huonoja lainvastainen valintapäätös. 



 

 

- Se estää käytännössä hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen koska alueiden valintaan liittyvä päätöksenteko ei 
ole perustunut sellaisiin selvityksiin, jotka antaisivat selkeän tietoperustan, jonka pohjalta hankkeen toteuttaja 
voi toteuttaa LSL 65 §:ssä tarkemmin luontodirektiivin 6.3 artiklassa, tarkoitetun arvion siitä miten hake 
vaikuttaa alueen suojelutavoitteisiin. 

- Nämä tavoitteet tulee selvittää osan Natura 2000 alueiden valintamenettelyä ja näiden tietojen pohjalta alueet on 
valittava. Nämä tiedot ovat siten oikeusvaikutteisia ja ne merkitään EU:n hyväksymään yhtenäiseen 
tietolomakkeeseen. Siten lomakkeen tiedot ovat päätöksenteon pohjana sekä alueita valittaessa että silloin kun 
on arvioita hankeen vaikutus niihin luontoarvioihin joiden suojelu on asetettu kyseisen alueen suojelun 
tavoitteeksi. 


