
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvveräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisestaHE 270/2022 vpYmVM 23/2022 vp Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2023

520/2023

Laki
eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muutta-

misesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain

(83/1938) 12 §:n 2 momentti ja 14–18 §, 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laeissa 1431/2004 ja 77/2005, sekä 
lisätään lakiin uusi 4 a ja 4 b § seuraavasti:

1 §
Sellaisen luonnonsuojelun aikaansaamiseksi, josta säädetään vuoden 1923 luonnonsuo-

jelulaissa (71/1923), perustetaan Mallan ja Pisavaaran luonnonpuistot.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4 a §
Mitä luonnonsuojelulain (9/2023) 49 §:ssä säädetään kielletyistä toiminnoista ja 50 §:n

1 momentin 1–3, 5–9 ja 11 kohdassa ja 2–5 momentissa sekä 51 §:ssä rauhoitussäännöksiä
koskevista poikkeuksista, sovelletaan myös tässä laissa tarkoitetuissa luonnonpuistoissa. 

Luonnonsuojelulain 50 §:n 5 momentin mukaisesti Mallan luonnonpuistossa Metsähal-
litus voi rajoittaa porojen laiduntamista, jos se luonnontieteellisen tiedon pohjalta on vält-
tämätöntä alueen lajien ja luontotyyppien turvaamiseksi. Poronhoidon rajoittaminen tulee
toteuttaa siten, että vaikutukset saamelaisten oikeuteen ylläpitää ja kehittää omaa kieltään
ja kulttuuriaan ovat laajuudeltaan ja kestoltaan mahdollisimman vähäisiä. Metsähallituk-
sen tulee ennen rajoitustoimien toteuttamista yhteistyössä asianomaisen paliskunnan ja
paikallisten saamelaisyhteisöjen kanssa arvioida rajoitustoimista aiheutuvat vaikutukset
saamelaiskulttuurin toteuttamiselle sekä huomioida saamelaisten perinteinen tieto rajoi-
tusten suunnittelussa. Paliskunnalla ja paikallisella saamelaisyhteisöllä on oikeus saada
kirjallinen selvitys vaikutusten arvioinnista ennen poronhoitolain (848/1990) 53 §:n mu-
kaisia neuvotteluja.

Sen lisäksi, mitä luonnonsuojelulain 50 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetään, Pisavaa-
ran luonnonpuistossa saa rakentaa poronhoidon edellyttämiä kämppiä, poroaitoja ja muita
rakenteita, ottaa poronhoitoon tarvittavaa puuta sekä tilapäisesti leiriytyä ja tehdä avotulen
poronhoitoon liittyen.

Tässä laissa tarkoitetuissa luonnonpuistoissa on luonnonsuojelulain 51 §:n 1 momentin
3 kohdassa tarkoitettuun riistaeläinlajien yksilön poistamiseen poronhoitoalueella lisäksi
oikeus luonnonpuistossa toimivan paliskunnan osakkailla ja luvansaajan tähän tarkoituk-
seen erikseen nimeämillä henkilöillä näiden kotikunnasta riippumatta.
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4 b §
Mitä luonnonsuojelulain 55 §:n 3 momentissa säädetään eräiden oikeuksien turvaami-

sesta, 56 §:ssä liikkumisen rajoittamisesta, 57 §:ssä luonnonsuojelualueen hoito- ja käyt-
tösuunnitelmasta, 58 §:ssä järjestyssäännöstä valtion luonnonsuojelualueella, 59 §:ssä
luonnonsuojelualueen rajojen määräämisestä ja merkitsemisestä, 60 §:ssä alueen liittämi-
sestä valtion luonnonsuojelualueeseen sekä 133 §:ssä haltuunotto-oikeudesta, sovelletaan
myös tässä laissa tarkoitetuissa luonnonpuistoissa. 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023. 
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