
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvluonnonsuojelulain 65 §:n muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2017

255/2017

Laki
luonnonsuojelulain 65 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §, sellaisena kuin se on laeissa

1587/2009 ja 1259/2014, seuraavasti:

65 § 

Hankkeiden ja suunnitelmien arviointi

Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden
ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura
2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joi-
den suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkos-
toon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava
nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella,
jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 

Luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän viranomaisen on valvottava, että 1 mo-
mentissa tarkoitettu arviointi tehdään. Viranomaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuoje-
lualue on. Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus itse on hankkeen suunnittelija tai
toteuttaja, ympäristöministeriö päättää, mikä toinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus antaa lausunnon. Ympäristöministeriön päätökseen ei saa erikseen valittamalla hakea
muutosta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu lausunto on annettava viivytyksettä ja viimeistään kuu-
den kuukauden kuluessa siitä, kun lausuntopyyntö on saapunut elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukseen tai kun se on saanut tiedoksi ympäristöministeriön 2 momentissa
tarkoitetun päätöksen.

Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
(252/2017) 3 luvussa tarkoitettua arviointimenettelyä 1 momentissa tarkoitettu arviointi
tehdään tapauksen mukaan arviointimenettelyn yhteydessä. Mainitun lain mukaisen yh-
teysviranomaisen on sisällytettävä 2 momentissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen ja luonnonsuojelualueen haltijan lausunnot lain 23 §:ssä tarkoitettuun pe-
rusteltuun päätelmään.
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Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2017.
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255/2017  
 Jos hankkeeseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia (468/1994), hankkeen Natura 2000 -ver-
kostoon ehdotettuun tai sisällytettyyn alueeseen kohdistuvien vaikutusten arviointiin so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


