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Viite: Lausuntopyyntö hallituksen lakiesitysluonnoksesta luonnonsuojelulain muuttamiseksi

ESITYS LUONNONSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA
Suomen Latu on valtakunnallinen ulkoilujärjestö ja tarkastelemme
luonnonsuojelulakia koskevaa lakiesitystä ainoastaan luonnon virkistyskäytön
näkökulmasta.
Luonnonsuojelulakiin esitetyt muutokset eivät juuri vaikuta luonnon
virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Natura-verkostoa koskevalla
heikentämiskiellolla sen sijaan saattaa olla vaikutusta ulkoilureittien
perustamiseen.

NATURA 2000-VERKOSTOA KOSKEVA HEIKENTÄMISKIELTO JA ULKOILUREITIT
Lausunnolla olevan luonnoksen sivulla 16 käsitellään Natura 2000-verkostoon
liittyvää heikentämiskieltoa.
Esityksessä todetaan, että ”EU:n jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten
suojelutoimien alueilla tarpeellisia toimenpiteitä luontotyyppien ja lajien
elinympäristöjen heikentymisen sekä niitä lajeja koskevien häiriöiden
estämiseksi, joita varten alueet on osoitettu.”
Ilman lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää toteutettavissa toimenpiteissä,
joilla voidaan arvioida tietyissä tilanteissa olevan pysyvää vaikutusta Naturaalueiden luonnonarvoihin, mainitaan mm. latu- tai polkureitin rakentaminen.
Lakiesityksen mukaan (65 b §) latu- tai polkureitin rakentaminen Naturaalueelle vaatii jatkossa ilmoitusmenettelyn. Ilmoitus tulee jättää ELY-
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keskukselle, jolla on mahdollisuus puuttua reitin rakentamiseen, mikäli sen
katsotaan heikentävän Natura-alueen luontoarvoja.
Suomen Latu pitää tärkeänä, ettei Natura-verkostosta seuraa tarpeettomia
rajoituksia uusille ulkoilureiteille ja niiden linjauksille. Useimmiten opastettu
reitti ohjaa valtaosan ulkoilijoiden aiheuttamasta kulutuksesta osoitetulle
polulle, jolloin ympäröivät luontoarvot ovat paremmassa turvassa. Siten
ulkoilureitin rakentaminen on usein perusteltua erityisesti alueilla, joihin
kohdistuu merkittävä ulkoilupaine.
Erityisesti talvikäytössä olevien latureittien ympäristövaikutukset ovat hyvin
pienet ja on vaikea kuvitella sellaista luonnonsuojelullista arvoa, jota
hiihtoreitti todellisuudessa häiritsisi. Tältä osin uusi ilmoitusmenettely lisää
hallinnon rasitetta melko vähäpätöisessä asiassa.
65 b §:ään liittyen olisi myös syytä määritellä, mitä tarkoitetaan rakennetulla
latureitillä. Jos sillä tarkoitetaan puustoltaan raivattua ja pohjaltaan
tasoitettua latu-uraa, se tulisi kirjoittaa auki, jotta rakennettuna latureittinä ei
pidettäisi pelkkää suksilla tai moottorikelkalla tehtyä latu-uraa.
Suomen Latu toivoo, ettei kyseinen säännös aiheuta hallinnossa
ylivarovaisuutta tai tarpeettomia kieltoja ulkoilureittien kehittämiselle.
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