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Laki
Tammisaaren saariston kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Tammisaaren saariston kansallispuistosta annetun lain (485/1989) 2–5 §,
muutetaan 1 § ja liite sekä
lisätään lakiin uusi 1 a–1 d § ja liite 2 seuraavasti:

1 §
Suomenlahden saaristo- ja meriluonnon edustavan osan säilyttämiseksi sekä ympäris-

töntutkimuksen ja luonnonharrastuksen edistämiseksi perustetaan Raaseporin kaupunkiin
valtion omistamille alueille vuoden 1923 luonnonsuojelulain (71/1923) mukainen Tam-
misaaren saariston kansallispuisto. Alueen pinta-ala on noin 3 900 hehtaaria ja sen rajat
on merkitty punaisella katkoviivalla liitteessä 1 olevaan karttaan.

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.

Sen estämättä, mitä luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetään, kan-
sallispuistossa on Raaseporin kaupungin saariston kehityksen edistämisestä annetun lain
(494/1981) 9 §:ssä tarkoitetun saaristo-osan asukkailla oikeus metsästää vesilintuja met-
sästyslain (615/1993) mukaisesti liitteessä 2 olevassa kartassa osoitetuilla Jussarön etelä-
puolisilla saarilla ja luodoilla.

1 b §
Tammisaaren saariston kansallispuistossa saa harjoittaa Puolustusvoimille ja Rajavar-

tiolaitokselle säädettyjen tehtävien edellyttämää toimintaa ja kehittää sitä.

1 c §
Tammisaaren saariston kansallispuiston hoitoon ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä

voidaan Metsähallituksen avuksi asettaa kansallispuiston neuvottelukunta. Neuvottelu-
kuntaan kuuluu enintään kymmenen jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä Metsähallitus kutsuu neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa tu-
lee olla ympäristöministeriön, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, asianomaisten
kuntien, paikallisten luonnonsuojelua, riistanhoitoa, asukkaita ja elinkeinoja edustavien
yhteisöjen sekä retkeilyjärjestöjen edustus. Metsähallitus toimii neuvottelukunnan asian-
tuntijajäsenenä.
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1 d §
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 tarkoitetussa kansallispuistossa. 

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

Helsingissä 23.3.2023

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo
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