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Mistä on kyse ?

• Ympäristöministeriön tehtäväksi anto 

Metsähallitukselle ”selvittää osana Suomenlahti 

2014 –vuoden toimenpiteitä Suomenlahden ja 

Saaristomeren saaristo- ja 

merikansallispuistojen mahdolliset 

täydentämistarpeet sekä Porkkalanniemen ja 

sen edustan valtion maa- ja vesialueiden roolin 

merialueen suojeluverkostossa”
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Näkökohtia, taustaa

• Vesialueet ja merten pohjat

– Suojelutilanne puutteellinen

– Arvokkaita alueita selvitetty inventoinneilla (Velmu-hankkeessa)

• Itäisen Suomenlahden hoito- ja käyttösuunnitelma

– Tarkasteltu mahdollisia laajennusalueita, valtion omistamia

• Lainsäädäntö

– Nykyiset kansallispuistot perustettu vanhan luonnonsuojelulain aikaan

– Rauhoitusmääräykset saatettava uuden luonnonsuojelulain mukaisiksi

• Puolustusvoimien vetäytyminen saarilta

• Selvitys on tekninen

– YM ratkaisee mitä jatkotöitä selvityksen perusteella mahdollisesti tehdään.
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Mahdolliset liitettävät alueet

Kaikki valtion omistuksessa Julkisten hallintotehtävien taseessa = luontopalvelut = 

varattu luonnonsuojelutarkoituksiin 

• 1.Kotka Kirkonmaa 120 ha

• 2.Orrengrund 35 ha 1740 ha vettä

• 3.Syteskeri, Kiviriki, Kolmikivi 9 ha 20 ha vettä

• 4.Bisaballen ym 20 ha

• 5. Lehtinen 35 ha 50 ha vettä

• 6. Aspskär 2 ha

• 7. Hudö 230 ha

• 8. Loviisa pikkusaaria (mm Svartholm) 15 ha
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Kohdeluettelo, mahdollisia vesialueita

Vesialueet, joiden liittämiselle olisi luonnontieteelliset perustelut

(tarkemmin selvityksessä). Osa yleistä valtion yksityisiä vesialueita, osa 
yleisiä vesialueita.

• 1.Suur-Pisin rantamatala 235 ha

• 2.Ulko-Tammion matalikot 7579 ha

• 3.Koivuluodon rantamatala 204 ha

• 4.Kilpisaaren matalikot 1953 ha

• 5. Askerin matalikot 4424 ha

• 6. Kivileton matalikko 488 ha

• 7. Itäkallion matalikko 619 ha

• 8. Ryöhellin matalikko 27 ha

• 9. Viirien matalikot 3033 ha

• 10. Haran matala 116 ha

• 11. Kejvsalonmatala 367 ha
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Mahdolliset laajennukset

–
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Kansallispuistoista

• Perustetaan lailla eli eduskunnan normaalin lain valmistelun kautta

• Rauhoitussäännökset LS-lain 13 – 15 §:ssä

• 13 § pykälä rauhoitussäännökset
– Mm Ei saa mm pyydystää, tappaa, tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä 

• 14 § Poikkeukset rauhoitussäännöksistä (vain osa tässä)
– Saa mm onkia ja pilkkiä

– Saa poimia marjoja ja hyötysieniä

– Saa rakentaa, entistää ja kunnostaa alueen hoitoa, valvontaa, tutkimusta, yleisön opastamista, 
retkeilyä ja alueeseen tutustumista varten tarpeellisia rakennuksia ja rakennelmia

• 15 § Luvanvaraiset poikkeukset rauhoitussäännöksistä (vain osa tässä)
– Vähentää vierasperäisiä lajeja, esim minkki, supikoira

– Poistaa sellaisten pyyntiluvanvaraisten riistaeläinlajien yksilöitä, jotka suojelualueen ulkopuolella 
aiheuttavat ilmeisen uhan ihmisen turvallisuudelle tai omaisuudelle aiheutuvasta merkittävästä 
taloudellisesta vahingosta

– Kalastaa muutoinkin kuin onkimalla ja pilkkimällä

– Ajaa hirveä metsästyksen yhteydessä
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Kansallispuistojen perustamisesta

• Erityislaki

• Perustamistarkoitus oleellinen pykälä

• Rauhoitussäännökset viittaussäännöksinä LS-lakiin

• Eduskunta voi tehdä poikkeuksia perustelluista syistä

• Esim Selkämeri
– Perustamistarkoitus: …. ”Selkämeren perustamisen tavoitteena on turvata lisäksi 

ammattikalastuksen säilymistä elinvoimaisena edistämällä erityisesti luonnonkalakantojen 

suojelua ja niiden elvyttämistä sekä sääntelemällä kalastukselle haitallisten eläinlajien 

kantoja”.

– 4 § Kalastus on luonnonsuojelulain 13 §:n rauhoitussäännösten estämättä sallittu 

Selkämeren kansallispuistossa valtion alueella siten kuin kalastuslain (286/1982) 6 §:ssä 

säädetään

• Eli Yleisellä vesialueella meressä sekä Suomen talousvyöhykkeellä on jokaisella 

Suomessa vakinaisesti asuvalla Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion 

kansalaisella oikeus harjoittaa kalastusta. Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja 

Tanskan kansalaisilla on edellä tarkoitetulla alueella kotipaikasta riippumatta oikeus 

kotitarve- ja virkistyskalastukseen jne
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