
Päätös  1 (6)
  

POPELY/1435/2022
6.6.2022  

 
 
 

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 038 000 Kirjaamo
www.ely-keskus.fi PL 86, 90101 Oulu
Y-tunnus 2296962-1 kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

VIITE: Hakemus 16.5.2022

Lupa poiketa luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien rauhoitussäännöksistä; 
sammalnäytteiden keruu lajinmääritystä varten lettoinventointihankkeessa

HAKIJA
Pirita Oksanen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
pirita.oksanen@ely-keskus.fi

VIREILLE 16.5.2022

HAKEMUS
Helmi-ohjelmaan sisältyvässä SYKE:n ja ELY-keskusten toteuttamassa 
Letot-hankkeessa kartoitetaan Suomen lettoja ja niiden tilaa sekä lajistoa. 
Lettoinventointeihin kuuluu tärkeänä osana kohteiden lajiston 
selvittäminen. On välttämätöntä kerätä museonäytteitä harvinaisistakin 
lajeista, jotta niiden esiintyminen saadaan hyväksytysti tallennettua ja 
lajinmääritys voidaan mikroskooppisesti varmistaa.
Hakija hakee lupaa ajalle 17.5 - 30.10. 2022 rauhoitettujen sammalten 
näytteenottoon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella em. 
tarkoitusta varten. Lupaa haetaan seuraaville Letot-hankkeessa 
työskenteleville henkilöille: 
Pirita Oksanen, erikoissuunnittelija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Matias Wolff, suunnittelija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Tiina Laitinen, suunnittelija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Lauralotta Muurinen, Oulun yliopisto
Lajinmääritysten oikeellisuuden varmistamiseksi kasvilajeista tarvitaan 
toisinaan näyte esim. mikroskoopilla tehtävää tai toisen lajistoa tuntevan 
henkilön tekemää määrityksen varmistamista varten. Näytteenotto lisää 
tietoa kasvilajien esiintymisestä ja näytteitä ja niihin sisältyvää 
informaatiota voidaan siten käyttää mm. tutkimus- ja suojelutarkoituksiin.
Näytteet kerätään ja toimitetaan määrityksen varmistuttua Oulun yliopiston 
kasvimuseolle tai Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen 
yksikköön.
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Hakija on pyytänyt sähköistä asiointia kyseiselle lupahakemukselle 
6.6.2022.

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää 
pyydetyn luvan luonnonsuojelulailla rauhoitettujen sammalten keräämiseen 
ja tilapäiseen hallussapitoon.
Lupaa saa käyttää seuraavin ehdoin:
1. Tätä lupaa saavat käyttää vain hakemuksessa mainitut henkilöt 

hakemuksen mukaisesti;
2. Luvan saaja vastaa luvan tiedoksiannosta ja jakelusta luvan saaneille 

henkilöille;
3. Lupa on pidettävä mukana seurantoja tehtäessä ja esitettävä 

pyydettäessä valvontaan oikeutetulle henkilölle;
4. Kerättävät näytemäärät on suhteutettava populaatioiden ja esiintymien 

kokoon: keruu ei saa vaikutta lajin suotuisaan suojelutasoon tai 
paikallispopulaation elinkelpoisuuteen. Sammalnäytteiden osalta, 
mikäli kyseessä on aiemmin tuntematon havaintopaikka ja lajia esiintyy 
paikalla riittävästi, tulee näyte kerätä siten, että saadaan museon 
pitkäaikaisiin kokoelmiin soveltuva näyte; ohjeellinen kerättävä 
näytemäärä esiintymää kohti on 1 - 50 cm2. Muussa tapauksessa 
voidaan kerätä korkeintaan 3 versoa/esiintymä lajinmääritystä varten;

5. Rauhoitettujen kasvilajien näytteet tulee luovuttaa määrityksen jälkeen 
Oulun yliopiston kasvimuseon kokoelmiin asianmukaisine 
näytetietoineen. Mikäli yliopistolla ole tarvetta näytteille, ne tulee 
hävittää;

6. Toimittaessa alueilla, joiden kasvisto ja/tai eläimistö on rauhoitettu 
erityisillä määräyksillä, tarvitaan tämän luvan lisäksi ELY-keskuksen 
(yksityisten omistamalla maalla) tai alueen haltijan (valtion maalla 
yleensä Metsähallitus) lupa. Näillä alueilla on noudatettava lisäksi niitä 
ehtoja, joita toimivaltainen luvanantaja asettaa; 

7. Lettoinventoinneissa havainnoitujen rauhoitettujen sammalten 
esiintymätiedot tallennetaan LajiGIS-tietojärjestelmään. Luvan käytöstä 
on toimitettava selvitys Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 
31.12.2022 mennessä, selvitykseen tulee liittää lista inventoinneissa 
kerätyistä ja Oulun yliopiston kokoelmiin luovutetuista 
sammalnäytteistä.

8. Lupa on voimassa 31.10.2022 saakka. 

PERUSTELUT
Luonnonsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaisesti koko maassa 
rauhoitetut kasvilajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 3(a), ja 
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Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa rauhoitetut 
putkilokasvit on lueteltu liitteessä 3(c).
Luonnonsuojelulain 42 §:n 2 momentin mukaisesti rauhoitetun kasvin tai 
sen osan poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen 
tai hävittäminen on kielletty. Sama koskee soveltuvin osin rauhoitetun 
kasvin siemeniä.
Luonnonsuojelulain 48 §:n mom. 2 mukaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voi myöntää luvan poiketa luonnonsuojelulain 39 §:ssä ja 
42 §:ssä rauhoitettuja lajeja koskevista rauhoitussäännöksistä, jos lajin 
suojelutaso säilyy suotuisana. Luonnonsuojelulain 5 §:n mom. 3 
määritelmän mukaan eliölajin suojelutaso on suotuisa, kun laji pystyy 
pitkällä aikavälillä säilymään elinvoimaisena luontaisissa 
elinympäristöissään.
Tehtävät lettoinventoinnit edellyttävät luotettavaa lajinmääritystä: kerättäviä 
lajitietoja voidaan jatkossa käyttää mm. maankäyttöön liittyvässä 
suunnittelussa, lupamenettelyissä, ympäristövaikutusten arvioinneissa tai 
kohteiden mahdollisissa suojeluneuvotteluissa tausta-aineistoina. 
Luotettava lajinmääritys on siten lajien suojelutavoitteiden ja 
luonnonsuojelulain noudattamisen kuin myös maanomistajien oikeusturvan 
kannalta välttämätöntä. Luvan ehtojen mukainen yksittäisten 
sammalnäytteiden kerääminen ei luvan mukaisesti tehtynä heikennä niiden 
suotuisaa suojelutasoa.

PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO

Hakemuksen mukaiset toimet ovat osa erilaisiin hankkeisiin ja suunnitelmiin 
liittyviä luontokartoituksia. Yleisen edun mukaista on, että 
luontokartoituksiin on käytettävissä koko maastokausi. Tämän takia 
päätöksen täytäntöönpanoa ei voida yleisen edun vuoksi lykätä.

Edellä olevan johdosta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on päättänyt lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 122 § 
3 momentin 3 kohdan nojalla, että tätä päätöstä on noudatettava 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 5 §, 37 §, 42 §, 48 § 2
Luonnonsuojeluasetus (160/1997) 18 § liite 2(a) 20 § liitteet 3 (a) ja (c)
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 122 § 3 mom 3 kohta 

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-
Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ylitarkastaja 
Marja-Liisa Seväkivi ja ratkaissut ylitarkastaja Maarit Vainio.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa ylitarkastaja Marja-Liisa Seväkivi, 
0295038908, marja-liisa.sevakivi@ely-keskus.fi

MAKSUA KOSKEVA PÄÄTÖS

Maksuitta
Luonnonsuojelua edistävään tutkimus- tai opetustarkoitukseen 
myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia.  

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista 
suoritteista vuonna 2022 (1259/2021)

LIITTEET Valitusosoitus
Asiakirjan sähköinen hyväksymismerkintä

TIEDOKSIANTO

Hakijalle, sähköpostitse
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri (sähköpostitse)
Pohjois-Pohjanmaan kunnat (sähköpostitse)

PÄÄTÖKSEN YLEISTIEDOKSIANTO

Tämä päätös annetaan tiedoksi myös hallintolain 62 § mukaisella 
yleistiedoksiannolla. Yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus julkaistaan 7.6.2022 Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa > 

TIEDOKSI, sähköpostitse
Ympäristöministeriö / Lymo
Suomen ympäristökeskus
Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut
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VALITUSOSOITUS
Liite Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätökseen 6.6.2022, POPELY/1435/2022

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta 
kirjallisella valituksella.  Valitus osoitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ja se on toimitettava 
valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  Valitusaikaa laskettaessa 
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 

Päätöksen tiedoksisaantiajankohta:
- postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksi saaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen 
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Viranomaiselle päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi kirjeen 
saapumispäivänä
- postitse saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus
- haastetiedoksiantona toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksiantotodistus
- vastaanottajalle tai tämän edustajalle henkilökohtaisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän 
osoittaa vastaanottamisesta laadittu tiedoksiantotodistus
- milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi kolmantena (3) 
päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä
- julkisessa kuulutuksessa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöstä 
koskevan kuulutuksen julkaisemisesta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen verkkosivuilla. 
- yleistiedoksiannossa tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöstä 
koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen verkkosivuilla. 
- sähköpostitse toimitetun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä 

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
(vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies myös tämän nimi ja yhteystiedot
- postiosoite tai mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeuteen.
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Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle.
- asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista 
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 
liitettävä valitukseen valittajan antama valtakirja. 
 
Valituksen toimittaminen 

Valitus on toimitettava valitusajassa valitusviranomaiselle. 

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä.  Sen voi omalla 
vastuulla lähettää myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostina.  Valituksen voi 
tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Valitus on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen kello 16.15. Tämä koskee myös sähköisessä asiointipalvelussa, 
sähköpostitse, postitse tai telekopiona toimitettavaa valitusta.

Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituksen valitusajassa myös sille henkilölle, joka on 
määrätty tätä tehtävää laitoksessa hoitamaan, tai laitoksen johtajalle. Tämän on toimitettava valitus 
viipymättä hallinto-oikeuteen.

Valituksen toimittamisesta telekopiona tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003). 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot 

Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Aukioloaika:   arkisin kello 8.00 - 16.15. 

Valituksen käsittelystä perittävä maksu

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 euroa.  Tuomioistuinmaksulaissa 
(1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. 
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