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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi luonnonsuojelulain ja yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 23611998 vp laeiksi luonnonsuojelulain
ja yksityisistä teistä annetun lain muuttami-

sesta. Eduskunta, jolle ympäristövaliokunta
on antanut asiasta mietintönsä n:o 9/1998
vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
luonnonsuojelulain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänäjoulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 53 §:n 3 ja
4 momentti, 65 §:n 1 momentti ja 66 §:n 1 momentti sekä
lisätään 53 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:
53§

Valtion korvausvelvollisuus
Jos korvauksesta tai suojelun muusta vaihtoehtoisesta toteuttamistavasta ei ole voitu
sopia, toimitusta 1, 2 ja 4 momentissa tarkoitettujen korvausten määrittämiseksi voidaan hakea asianomaiselta maanmittaustoimistolta. Korvausta määrättäessä on noudatettava, mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa
säädetään. Alueen käyttöoikeuden rajoituksesta on maksettava mainitun lain 95 §:n 1
momentissa säädetyn suuruista korkoa siitä
päivästä, jolloin alueen omistaja on hakenut
maanmittaustoimistolta määräystä korvaustoimituksesta.
290062

Jos 66 §:n 1 momentin nojalla tehty päätös
lupa-asiassa rajoittaa kiinteistön käyttöä siten, että alueen omistajalle tai erityisen oikeuden haltijalle aiheutuu 1 momentissa tarkoitettuja seurauksia, eikä luvan myöntämiselle olisi ollut muutoin estettä, valtio on
vaadittaessa velvollinen korvaamaan haitan.
Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole silloin, kun haitta aiheutuu:
1) vesilaissa (26411961) tarkoitetun pilaamis-, muuttamis- tai sulkemiskiellosta haetun poikkeamisluvan epäämisestä;
2)
ympäristölupamenettelylaissa
(735/1991) tarkoitetun luvan epäämisestä;
3) kaivoslaissa (503/1965) tarkoitetun kaivospiirin määräämishakemuksen hylkäämisestä;
4) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa tar-
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koitetun lunastusluvan epäämisestä; taikka
5) valtiolle, kunnalle tai kuntayhtymälle.
Rakennuslain (370/1958) ja maa-aineslain
(55511981) mukaisten lupien epäämisestä
aiheutuvan haitan korvaamisesta säädetään
erikseen. Metsälain 10 §:n mukaisen, metsien käyttöä koskevan erityisen velvoitteen
kohtuullistamisesta säädetään lain 11 §:ssä.

tarkoitettua arviointimenettelyä, asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset.
Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
66 §

65 §

Luvan myöntäminen sekä suunnitelman
hyväksyminen ja vahvistaminen

Hankkeiden ja suunnitelmien arviointi
Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään
tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden
ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti
merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura
2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai
suunnitelman laatijan on, jollei hankkeeseen
ole sovellettava ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lam (468/1994) 2 luvussa

Viranomainen ei saa myöntää lupaa
hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai
vahvistaa suunnitelmaa, jos 65 §:n 1 ja 2
momentissa tarkoitettu arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on
sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura
2000 -verkostoon.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annettuun lakiin (358/1962) uusi
7 a § seuraavasti:

1luku
Yleisiä säännöksiä
7 a§
Jos tien tekeminen merkittävästi heikentäisi niitä luonnonarvoja, joiden perusteella
alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää
luonnonsuojelulaissa (1096/1996) tarkoitettuun Natura 2000 -verkostoon eikä tien tekemiselle olisi muutoin estettä, on yhteistyössä
alueellisen ympäristökeskuksen kanssa pyrittävä löytämään tien tekemiselle sellamen

vaihtoehto, jossa valtioneuvoston Natura
2000 -verkostoon sisällytettäväksi ehdottamalle tai siihen sisällytetylle alueelle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Jos tien tekeminen kohtuullisin lisäkustannuksin tien käyttäjän tarpeita tyydyttävästi palvelevalla tavalla ei ole mahdollista,
valtio on vaadittaessa velvollinen korvaamaan haitan tai lunastamaan alueen, jonka
hyväksi tieoikeutta on haettu perustettavaksi.
Tien tekemisen kokonaan estymisestä aiheutuva 1 momentissa tarkoitettu haitan korvaaminen tai alueen lunastaminen käsitellään
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ja ratkaistaan luonnonsuojelulain 53 §:n 3
momentin mukaisesti.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1999
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Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .
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