
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvSaaristomeren kansallispuistosta annetun lain muuttamisestaHE 270/2022 vpYmVM 23/2022 vp Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2023

524/2023

Laki
Saaristomeren kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Saaristomeren kansallispuistosta annetun lain (645/1982) 2–5 §, sellaisena

kuin niistä on 3 § laissa 130/1991,
muutetaan 1 §, sellaisena kuin se on laissa 130/1991, ja
lisätään lakiin uusi 1 a–1 c § seuraavasti:

1 §
 Saaristomeren luonnon ja kulttuurin suojelemiseksi, niihin liittyvien perinteisten luon-

nonkäyttötapojen turvaamiseksi, elävän saaristoyhteisön säilyttämiseksi sekä ympäristön-
tutkimusta ja yleistä luonnonharrastusta varten on vuoden 1923 luonnonsuojelulain
(71/1923) mukainen Saaristomeren kansallispuisto. Kansallispuisto koostuu valtion omis-
tamista, liitteenä olevassa kartassa punaisella katkoviivalla rajatulla alueella (yhteistoi-
minta-alueella) Kemiönsaaren kunnassa ja Paraisten kaupungissa olevista maa- ja vesi-
alueista lukuun ottamatta Puolustusvoimien hallinnassa olevia alueita. 

1 a §
Mitä luonnonsuojelulain (9/2023) 49 §:ssä säädetään kielletyistä toiminnoista sekä 50

ja 51 §:ssä rauhoitussäännöksiä koskevista poikkeuksista, sovelletaan myös tässä laissa
tarkoitetussa kansallispuistossa.

Metsähallituksen luvalla kansallispuistossa voi tehdä muinaismuistolain (295/1963)
mukaisia tutkimuksia.

Metsähallitus voi määräämillään ehdoilla luovuttaa kotitarvekäyttöön kansallispuiston
yhteistoiminta-alueella asuville ja erityisestä syystä muillekin saaristolaisille kansallis-
puiston alueelta puuta ja karjan rehua.

Sen estämättä, mitä luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetään, Saa-
ristomeren kansallispuistossa yhteistoiminta-alueeseen kokonaan tai osittain kuuluvissa
kylissä vakinaisesti asuville on oikeus Metsähallituksen luvalla metsästää metsästyslain
(615/1993) mukaisesti.

1 b §
Saaristomeren kansallispuistossa saa harjoittaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitok-

selle säädettyjen tehtävien edellyttämää toimintaa ja kehittää sitä.

1 c §
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-
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sestä valtion luonnonsuojelualueeseen sekä 133 §:ssä haltuunotto-oikeudesta, sovelletaan
myös tässä laissa tarkoitetussa kansallispuistossa. 
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