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Luonnonsuojelualueiden perustaminen valtion 
omistamilla alueilla

Miksi tehdään:

• Luonnonsuojelualueiden perustamisella toteutetaan jo 
aiemmin tehtyjä päätöksiä ja ratkaisuja; sillä pannaan 
toimeen
• Kansallisia suojeluohjelmia
• Natura 2000 -verkoston suojelutoimenpiteitä
• METSO-ohjelman alueita
• Kaavojen SL-varauksia
• Eräitä muita suojeluun osoitettuja alueita (esim. 

luontolahjakampanja)



Luonnonsuojelulaki säätelee puitteet

Miten tehdään:

• Perustetaan valtioneuvoston (yli 100 ha) tai
ympäristöministeriön asetuksella (max 100 ha).

• Rauhoitusmääräykset ovat laissa:

• Kiellettyä kaikenlainen luontoa muuttava toiminta, 
eläinten pyydystäminen, hätyyttäminen ja tappaminen, 
kasvien tai maaperän vahingoittaminen jne.

• Sallittua mm. ennallistaminen ja hoito, kalastus 
yleiskalastusoikeuksin (kalastuslain 7 §) , marjastus, 
sienestys.

• Metsähallituksen luvalla sallittua mm. vieraslajien ja 
haittaa, vaaraa tai vahinkoa aiheuttavien lajien 
poistaminen, hirvenajo, muu kalastus, eläin- tai 
kasvinäytteiden ottaminen tutkimustarkoituksiin.



Asetuksenantovaltuuden pelisäännöt 
perustuslaista

• Yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista tulee 
säätää laissa.

• Asetuksen antaminen perustuu laissa annettuun ja  
määriteltyyn valtuuteen.

• Luonnonsuojelulain mukaan:
• Valtioneuvosto voi säätää luonnonsuojelualueita 

perustettaessa aluekohtaisia poikkeuksia metsästyksen 
rajoittamisesta Pohjois-Suomessa tai sallimisesta Etelä-
Suomessa.

• Ympäristöministeriön valtuus rajoittuu lähinnä 
teknisluonteisiin poikkeuksiin teiden, ojien, kaapeleiden, 
merenkulun turvalaitteiden tms. mahdollistamisesta.

• Metsähallitus voi määrätä vain liikkumis-, leiriytymis-, 
veneenpito- tai maihinnousurajoituksia 
järjestyssäännössä, mikäli suojeluarvot niitä vaativat.



Metsästyksen pääsäännöt laissa, valtioneuvosto 
voi hienosäätää

• Pohjois-Suomessa 
(metsästyslain 8 §) metsästys 
on sallittua

• VN voi antaa aluekohtaisia suojelun tai 
muun käytön kannalta tarpeellisia 
rajoituksia.

• Eteläisessa Suomessa 
metsästys on kiellettyä

• VN voi sallia paikallisiin olosuhteisiin 
tai aluekohtaisiin tarpeisiin perustuen, 
poikkeukset eivät kuitenkaan saa 
vaarantaa suojelutavoitteita tai haitata 
muuta käyttöä.

• Säännökset voivat olla ajallisesti tai 
alueellisesti rajoitettuja taikka 
kohdistua tiettyyn riistaeläinlajiin.



Metsästystä koskevia rajoituksia vähän; sallivia 
laajasti

Pohjois-Suomen alueet
Yhteensä noin 230 000 ha
• asetuksissa ei käytännössä ole lainkaan metsästystä rajoittavia 

poikkeuksia, lukuun ottamatta Rimpinevan Kajaanin puolella olevaa 
osaa, jossa vesilintujen metsästys on kiellettyä (lintudirektiivin 
mukainen SPA-alue).

Etelä-Suomen alueet
Yhteensä noin 49 000 ha 
• Hirvenmetsästyksen, eräillä alueilla myös pienriistan metsästystä 

sallivia poikkeuksia on noin 80 %:lla pinta-alasta.
• Lisäksi kaikilla luonnonsuojelualueilla on mahdollista 

Metsähallituksen luvalla ajaa hirveä sekä poistaa vieraslajeja, tai 
vahinkoa tai turvallisuusuhkaa aiheuttavia riistalajeja


