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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pallas-
Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttami-
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta an-
nettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi sään-
nös, jonka mukaan Pallas-Yllästunturin kan-
sallispuiston Pallastunturin matkailukeskuk-
sen alueella on luonnonsuojelulain rauhoitus-
säännösten estämättä sallittua kansallispuis-
ton matkailua palvelevan hotellin majoitus-, 
ravintola- ja muiden palvelutilojen sekä las-
kettelurakennelmien kunnostaminen ja ra-
kentaminen. Säännöksessä asetettaisiin 
enimmäismäärät majoitustilojen vuodepai-
koille ja rakentamisen laajuudelle sekä ra-

kennusten enimmäiskorkeudelle. Matkailu-
keskuksen alueella sijaitseva asuntovaunu-
alue olisi poistettava käytöstä asemakaavan 
lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Rakentaminen 
perustuisi asemakaavaan ja rakentamiselle 
sallitun alueen rajat merkittäisiin lain liittee-
nä olevaan karttaan. Kaavassa osoitettaisiin 
myös varaus Metsähallituksen luontokeskuk-
selle.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. 

————— 
 
 
 

PERUSTELUT 

1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto, Pallas-
tunturin matkailukeskus ja hotelli  
 

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on pe-
rustettu 30 päivänä joulukuuta 2004 annetul-
la lailla Pallas-Yllästunturin kansallispuistos-
ta (1430/2004). Lailla laajennettiin huomat-
tavasti alueelle vuonna 1938 perustettua Pal-
las-Ounastunturin kansallispuistoa etelään 
Ylläs-Aakenustunturille. Kansallispuisto si-
jaitsee Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Ko-
larin kunnissa ja sen pinta-ala on 102 000 
hehtaaria.  

Pallastunturin matkailukeskuksella tarkoi-
tetaan kansallispuiston rajojen sisällä sen 
keskiosassa, Muonion kunnassa sijaitsevaa 
noin 130 hehtaarin aluetta. Alueella on hotel-
lirakennus ja siihen liittyvät asuntovaunu-, 
laskettelu- ja henkilökunnan asuntoalueet se-
kä Metsähallituksen luontokeskus. 
 

Pallastunturin alue kehittyi suosituksi mat-
kailualueeksi jo 1930-luvulla. Suomen en-
simmäinen tunturihotelli rakennettiin Pallas-
tunturille nykyistä matkailukeskusta korke-
ammalle tunturin rinteeseen. Hotellin raken-
taminen aloitettiin vuonna 1936 ja se valmis-
tui Pallas-Ounastunturin kansallispuiston pe-
rustamisvuonna 1938. Tämä hotellirakennus 
kuitenkin räjäytettiin vuonna 1944 saksalais-
ten joukkojen vetäytyessä Lapista jatkosodan 
loppuvaiheessa. Uusi hotelli rakennettiin 
vuonna 1948 nykyiselle paikalleen alemmas 
tunturin rinteeseen alueelle, josta muodostui 
perinteisen luontomatkailun ja pienimuotoi-
sen laskettelutoiminnan matkailukeskus. Ho-
tellia on myöhemmin laajennettu käsittäen 
nykyään 130 vuodepaikkaa ja noin 2400 ker-
rosneliömetriä. Hotellin viereisen asuntovau-
nualueen mitoitus on 94 vaunupaikkaa. Noin 
112 hehtaarin suuruisella laskettelualueella 
on kaksi hiihtohissiä sekä useita huoltora-
kennuksia, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 
noin 130 neliömetriä. Hotellin henkilökun-
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nan asuntoalue, pinta-alaltaan yksi hehtaari, 
sijaitsee matkailukeskuksen pääaluetta alem-
pana tienvarressa. Matkailukeskuksen alue 
on luovutettu maanvuokrasopimuksin yksi-
tyisten yhtiöiden (Ebur Oy, Kobma Oy) hal-
lintaan vuoteen 2022 saakka. Hotellin henki-
lökunnan asuntoalueen osalta vuokrasopimus 
on voimassa vuoteen 2033 saakka. 

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on kä-
vijämäärältään Suomen suosituin kansallis-
puisto. Kansallispuistossa käy noin 300 000 
henkilöä vuodessa, joista noin 80 000 vierai-
lee Pallastunturin matkailukeskuksessa. Kä-
vijämäärät ovat olleet jatkuvassa nousussa. 
Kansallispuistolle 10.1.2008 vahvistetussa 
hoito- ja käyttösuunnitelmassa varaudutaan 
lähivuosina kansallispuiston kävijämäärän 
huomattavaan nousuun, arviolta 500 000 
käyntikertaan vuodessa. Pallastunturin mat-
kailukeskuksen lähimaastossa retkeilevien 
määrän arvioidaan kasvavan nykyisestä 
50 000 noin 70 000 vuodessa vuoteen 2020 
mennessä. 

Pallastunturin matkailukeskuksen alueelle 
kohdistuu erityisesti voimakkaasti kasvavaa 
päiväretkeilyä lähiseudun isoista matkailu-
keskuksista. Päiväkävijöiden runsas määrä 
on ongelmallinen ympäristön ja toiminnan 
kannalta. Maaston kulumisvauriot matkailu-
keskuksen lähialueen tunturien rinteillä ovat 
lisääntyneet, matkailukeskuksen palvelut ja 
tilat ovat ajoittain riittämättömät ja alueen 
kunnossapito on heikentynyt. 

Erityisesti matkailukeskuksen hotellin kun-
to on heikentynyt. Sen tilat eivät enää vastaa 
nykyajan vaatimuksia ja rakennuksen kun-
nostaminen on tullut välttämättömäksi. Mat-
kailualueen nykytila ei ole tyydyttävä sen pa-
remmin ympäristön, maiseman kuin matkai-
lunkaan kannalta. Alueella sijaitsevat erilai-
set hotellin ja laskettelurakenteiden huoltora-
kennukset yhdessä asuntovaunualueen kans-
sa heikentävät yhdeksi Suomen kansallismai-
semista valitun kohteen maisema-arvoa.   

Majoitus- ja palvelutiloja olisi tarpeen 
myös laajentaa hotellin vanhimman osan 
kunnostamisen yhteydessä yritystoiminnan 
taloudellisten toimintaedellytysten paranta-
miseksi. Laskettelualueella olisi tarpeen 
mahdollistaa nykyisten hiihtohissien ja huol-
torakennusten kunnostus. Myös alueelle 
vuonna 1977 valmistunut pohjoismaiden en-

simmäinen kansallispuiston opastuskeskus, 
nykyään Metsähallituksen luontokeskus on 
jäänyt matkailijamäärien runsaan kasvun 
vuoksi alimitoitetuksi ja sitä olisi tarpeen laa-
jentaa nykyisestä 363 neliömetrin kerrosalas-
ta. 
 
Oikeudellinen nykytila 
 

Kansallispuistoja koskevat rauhoitussään-
nökset ovat luonnonsuojelulain (1096/1996) 
13—15 §:ssä. Luonnonsuojelulain 13 §:n 1 
momentin 1 kohdan mukaan kansallispuis-
tossa ei saa rakentaa rakennuksia, rakennel-
mia tai teitä. Rakentamista koskevan 14 §:n 1 
momentin 1 kohdan poikkeussäännöksen 
mukaan rakentaminen on kansallispuistossa 
sallittua vain siltä osin kuin se on sellaista 
luonnonsuojelualueen asianmukaisen hoidon 
ja käytön edellyttämää rakentamista, kunnos-
tamista ja entistämistä, joka ei vaaranna kan-
sallispuiston perustamistarkoitusta ja joka on 
tarpeen alueen hoitoa, valvontaa, tutkimusta, 
yleisön opastamista, retkeilyä ja alueeseen 
tutustumista varten. Lisäksi luonnonsuojelu-
lain 15 §:n 5 kohdan mukaan kansallispuis-
tossa voidaan luvanvaraisesti rakentaa po-
ronhoitoon liittyviä rakennelmia. 

Matkailuelinkeinoon liittyvät rakentamis-
toimet eivät kuulu luonnonsuojelulain sään-
nösten rakentamista koskevan poikkeussään-
nöksen soveltamisalaan. Pallastunturin mat-
kailukeskuksen hotellin ja siihen liittyvien 
palvelujen sellaiset kunnostamis- ja laajen-
tamistoimet, jotka edellyttävät maankäyttö- 
ja rakennuslain (132/1999) mukaista raken-
nuslupaa, eivät ole nykytilanteessa oikeudel-
lisesti mahdollisia, vaan ne edellyttävät Pal-
las-Yllästunturin kansallispuiston perustami-
sesta annettuun lakiin lisättävää poikkeus-
säännöstä tällaisen rakentamisen sallimisesta. 
Valtakunnallisesti arvokkaalla kansallispuis-
ton alueella rakentaminen edellyttää asema-
kaavaa maankäytön ohjaustarpeen vuoksi. 

Pallastunturin matkailukeskus ja sen vaiku-
tusalue sisältyvät Natura 2000 -alueeseen 
Pallas-Ounastunturi (FI1300101). Aluetta 
koskevien suunnitelmien ja hankkeiden yh-
teydessä on noudatettava Natura 2000-alueita 
koskevia luonnonsuojelulain 10 luvun sään-
nöksiä. Luonnonsuojelulain 69 §:n mukaan 
Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen 
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rauhoitusmääräyksiä saadaan lieventää vain 
luonnonsuojelulain 65 §:n 1 ja 2 momentissa 
sekä 66 §:n 2 ja 3 momentissa mainituin 
edellytyksin.  

Mainitulla lain 69 §:llä on osaltaan toi-
meenpantu luontodirektiivin 6 artiklan vel-
voitteita. Siitä syystä 69 §:n mukaisen menet-
telyn huomioon ottaminen on välttämätöntä 
myös lailla perustettujen luonnonsuojelualu-
eiden rauhoitusmääräyksiä muutettaessa. 

Suomen 35 kansallispuistosta kahdessa, 
Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa ja Ko-
lin kansallispuistossa on puiston rajojen sisä-
puolella hotelli. Majoitustoimintaa on näissä 
kansallispuistoissa harjoitettu jo ennen niiden 
perustamista ja se on jatkunut yhtäjaksoisesti 
aina tähän päivään saakka. Tämän vuoksi 
näiden kansallispuistojen osalta lähtökohtana 
on, että nykyiset hotellirakennukset pyritään 
pitämään kunnossa ja niiden toimintamahdol-
lisuudet pyritään turvaamaan alueisiin sovel-
lettavien Natura 2000 -verkostoa koskevien 
luonnonsuojelulain 10 luvun säännösten aset-
tamissa rajoissa. Mainitut hotellit ovat kan-
sallispuistoissamme poikkeuksia. Vastaavaa 
matkailurakentamista ei sallita Kolin kansal-
lispuiston tai Pallas-Yllästunturin kansallis-
puiston muilla alueilla tai muissa Suomen 
kansallispuistoissa. 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
koskevan valtioneuvoston päätöksen 
(13.11.2008) mukaan alueidenkäytöllä edis-
tetään Lapin tunturialueiden säilymistä luon-
to- ja kulttuuriarvojen kannalta erityisen 
merkittävänä aluekokonaisuutena. Samalla 
varmistetaan, että asumisen ja elinkeinotoi-
minnan harjoittamisen edellytykset säilyvät. 
Alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja aluei-
denkäyttö sovitetaan mahdollisimman tasa-
painoisesti yhteen poikkeuksellisten luon-
nonolojen ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. 

Kansallispuiston alueella voimassa olevas-
sa Tunturi-Lapin seutukaavassa (1999) alue 
on merkitty luonnonsuojelualueeksi. Kansal-
lispuiston Pallastunturin aluetta koskevan 
kaavamääräyksen mukaan alueella on edis-
tettävä toimeentuloon ja virkistykseen liitty-
viä toimintoja suojeluarvot säilyttäen. Pallas-
Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyt-
tösuunnitelmassa Pallastunturin alue sisältyy 
kansallispuiston virkistysvyöhykkeeseen ja 

alueen sisällä sijaitseva Pallaksen matkailu-
alue kulttuurivyöhykkeeseen.  
 
Muutosehdotukset 
 

Esityksessä ehdotetaan, että Pallas-
Yllästunturin kansallispuiston perustamisesta 
annettua lakia (1430/2004) muutettaisiin si-
ten, että poiketen luonnonsuojelulain rauhoi-
tussäännöksistä laki mahdollistaisi tietyin 
edellytyksin Pallastunturin matkailukeskuk-
sen alueella sijaitsevan hotellirakennuksen ja 
siihen liittyvien majoitus-, ravintola- ja mui-
den palvelutilojen sekä laskettelurakennelmi-
en kunnostamisen ja laajentamisen. 

Esityksellä mahdollistettaisiin Pallastuntu-
rin matkailukeskuksen alueen tilojen ja pal-
velujen kehittäminen ottaen huomioon kan-
sallispuistoa koskevat luonnonsuojelulliset ja 
maisemalliset erityisvaatimukset. Pallastun-
turin matkailukeskuksen kehittämisen tavoit-
teena on sovittaa alueen suojelu ja matkailu-
käyttö yhteen siten, että alue toteutettaisiin 
kestävän luontomatkailun periaatteiden mu-
kaisesti ja että matkailukeskuksen vaikutuk-
set kansallispuiston luontoon ja maisemaan 
olisivat mahdollisimman vähäiset. 

Kansallispuistoa koskevien luonnonsuoje-
lullisten ja maisemallisten erityisvaatimusten 
johdosta lisärakentaminen tai muut toimet 
eivät saa muuttaa olennaisesti kansallispuis-
ton luonnetta ja olosuhteita. Vaikutukset ei-
vät saisi olla esimerkiksi niin laajoja tai ny-
kyisestä tilasta poikkeavia, että alueen ympä-
ristökuormitus, maisema tai paikan kulttuuri-
historialliset piirteet muuttuisivat olennaises-
ti. Toimenpiteiden välittömät ja välilliset 
vaikutukset eivät saa vaarantaa kansallispuis-
ton perustamistarkoitusta, eli niitä arvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on perustettu. 
Matkailukeskuksen alue kuuluu Valtioneu-
voston periaatepäätöksen (5.1.1995) mukai-
siin valtakunnallisiin maisema-alueisiin, mi-
kä on otettava huomioon alueidenkäytön 
suunnittelussa. Lisäksi alue kuuluu ympäris-
töministeriön vuonna 1993 nimeämiin Suo-
men kansallismaisemiin. 

Pallastunturin matkailukeskuksen kehittä-
mistä on tarkasteltu vuosina 1999—2009 
useiden suunnitelmien, selvitysten ja tutki-
musten avulla. Viimeisimmässä, tammikuus-
sa 2009 valmistuneessa Suomen ympäristö-



 HE 195/2009 vp  
  

 

4 

keskuksen johdolla laaditussa selvityksessä 
on arvioitu Pallaksen matkailukeskuksen 
toiminnan ympäristövaikutuksia erisuuruis-
ten mitoitusvaihtoehtojen vertailun avulla. 
Ympäristövaikutuksia koskevina muuttujina 
selvityksessä käytettiin liikennemääriä, en-
nakoituja kävijämääriä, energiankulutusta, 
jätevesimääriä, maaston kulumista, maise-
maekologiaa, luontotyyppien esiintymistä 
sekä vesistöjen rehevöitymistä. Muuttujien 
osalta selvityksessä tuotiin esiin myös mah-
dollisia toimenpiteitä haitallisten vaikutusten 
vähentämiseksi. 

Huomioiden kansallispuiston luonnonsuo-
jelulliset ja maisemalliset erityisvaatimukset 
voitaisiin matkailukeskuksen alueella sallia 
matkailupalveluiden lisärakentamista siten, 
että rakennusten kerrosala alueella matkailu-
keskuksen laajentamisen jälkeen olisi yh-
teensä enintään 10 000 kerrosneliömetriä. 
Maanalaisten kellaritilojen rakentaminen 
alueella sallittaisiin yhteen kellarikerrokseen 
rajoittuen siten, että kellaritilat eivät voisi 
ulottua rakennusten maanpäällisten osien ra-
jaaman alueen ulkopuolelle. Hotellin majoi-
tuskapasiteetti olisi enintään 320 vuodepaik-
kaa. Esityksen kerrosneliömäärä perustuu 
mitoitukseen noin 31 kerrosneliömetriä vuo-
depaikkaa kohden. Esityksessä hotellin vie-
reinen asuntovaunualue poistettaisiin käytös-
tä matkailukeskuksen laajentamisen yhtey-
dessä ja sen majoituskapasiteetti korvattaisiin 
lisäämällä matkailukeskuksen kokonaisvuo-
depaikkamäärää. Mainitut matkailukeskuk-
sen alueen rakentamisen enimmäismäärät 
ehdotetaan sisällytettäväksi lakiesitykseen. 

Uudisrakentaminen on tarkoitus sijoittaa jo 
rakennetulle tai luonnontilansa muutoin me-
nettäneelle matkailukeskuksen alueelle, jon-
ka pinta-ala on yhteensä 7,45 hehtaaria. Ra-
kentaminen perustuisi laadittavaan asema-
kaavaan. Rakentamiselle sallitun alueen rajat 
on merkitty lakiesityksen liitteenä olevaan 
karttaan. 

Rakentamisen enimmäismäärään 10 500 
kerrosneliömetriä sisältyisi hotellin majoitus-
, ravintola- ja muiden palvelutilojen sekä 
henkilöstön asuintilojen lisäksi myös uusi 
luontokeskusrakennus, joko hotellirakennuk-
seen yhdistettynä tai omana erillisenä raken-
nuksenaan. Rakentamisen enimmäismäärä 
käsittäisi alueella jo olevien rakennusten ja 

uudisrakentamisen yhteenlasketun ker-
rosalan. Luontokeskuksen tiloja on matkaili-
jamäärien kasvun vuoksi tarpeen laajentaa 
nykyisestä 363 kerrosneliömetristä. Kaavassa 
Metsähallituksen luontokeskuksen ja kansal-
lispuiston huolto- ja palvelutilojen tarpeisiin 
varattaisiin rakennusoikeutta enintään 500 
kerrosneliömetriä. Tilojen lopullinen sijoi-
tuspaikka määräytyisi kaavoituksen yhtey-
dessä. Hotellin ja luontokeskuksen tilojen 
mahdollisesta yhteiskäytöstä voitaisiin sopia 
tarkemmin Metsähallituksen ja hotellin omis-
tajayhtiön kesken. 

Uudistilojen rakennuskorkeus rajattaisiin 
nykyisen rakennuskannan mukaisesti, niin et-
tä niiden korkeus ei saisi ylittää vanhan osan 
harjakorkeutta 462,5 metriä merenpinnan 
yläpuolella koordinaattijärjestelmässä N60 
mitattuna. Näin voitaisiin hallita kaukomai-
semaan kohdistuvia vaikutuksia rajaamalla 
rakentaminen pääosin puurajan alapuolelle. 
Myös maisema matkailukeskusalueelle saa-
vuttaessa voitaisiin säilyttää pääosin ennal-
laan rakennuskorkeuden rajaamisella nykyi-
selle tasolle merenpinnasta mitattuna. Ra-
kennusalueen korkeuserojen hyödyntäminen 
mahdollistaisi tarvittaessa useamman kerrok-
sen rakentamisen ja edistäisi siten rakentami-
sen hyvän toteuttamisen edellytyksiä jättä-
mällä enemmän liikkumavaraa kaavoitus- ja 
rakennussuunnitteluvaiheeseen. Lisäksi kel-
larikerroksen rakentamisen salliminen luo 
edellytyksiä hyvälle suunnittelulle ja on 
myös rakennuskannan paremman maisemaan 
sovittamisen kannalta tarkoituksenmukainen 
ratkaisu. Kallioperän louhimisen välttämi-
seksi maan alle rakennettavien kellarikerros-
ten määrä rajattaisiin yhteen. 

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston mai-
semallinen ja kulttuurihistoriallinen ainutlaa-
tuisuus edellyttävät että rakennukset suunni-
teltaisiin ja toteutettaisiin korkeatasoisella ta-
valla. Hyvän suunnittelun ja toteuttamisen 
varmistamiseksi olisi harkittava suunnittelu-
kilpailun järjestämistä hankkeesta. 

Nykyisen hotellirakennuksen vanhin osa on 
merkitty suojelukohteeksi Tunturi-Lapin 
maakuntakaavaluonnokseen ja on ehdolla 
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
ympäristöjen luetteloon kulttuurihistoriallis-
ten arvojensa vuoksi. 
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Rakentamisen lopulliset kokonaismäärät 
ratkaistaisiin kaavan laadinnan yhteydessä, 
Ne voivat jäädä esityksen mukaisia enim-
mäismääriä vähäisemmäksi mikäli maan-
käyttö- ja rakennuslain tai luonnonsuojelu-
lain 10 luvun Natura 2000-alueita koskevien 
säännösten soveltaminen yksityiskohtaisessa 
suunnittelussa ja lupamenettelyssä sitä edel-
lyttää. 

Pysäköintialueet eivät sisältyisi edellä mai-
nittuihin rakentamisen enimmäismääriin. 
Niiden määrä ja sijainti ratkaistaisiin erik-
seen kaavoituksen yhteydessä ympäristömi-
nisteriön, Lapin ympäristökeskuksen, Metsä-
hallituksen, Muonion kunnan ja hotellin 
omistajayhtiön kanssa. Kaavoituksessa ei 
kuitenkaan voitaisi sallia nykyisen asunto-
vaunualueen säilyttämistä alueella eikä ra-
kentaa uutta vastaava aluetta tähän tarkoituk-
seen. 

Laskettelurinteet rajattaisiin rakentamiselle 
sallitun kaava-alueen ulkopuolelle hotellin 
lähellä sijaitsevaa Laukukeron ala-asemaa 
lukuun ottamatta. Laskettelurinteiden laajen-
tamista ei sallittaisi. Hiihtohissejä olisi mah-
dollista kunnostaa ottaen kuitenkin huomioon 
kansallispuiston maisemalliset erityisarvot. 
Ympäristöllisistä syistä, esimerkiksi kesäai-
kaan aiheutuvien retkeilyreittien kulumisvau-
rioiden ehkäisemiseksi, Laukukeron hiihto-
hissi voitaisiin muuttaa tuolihissiksi. Kaava-
alueelle sallittaisiin lastenhissin rakentami-
nen perhematkailun tarpeisiin. 
 
 
2  Esityksen vaikutukset  

Taloudelliset vaikutukset 
 

Esityksestä aiheutuvat valtiontaloudelliset 
kustannukset syntyvät lisääntyvistä inves-
tointitarpeista ja ylläpitokustannuksista. Met-
sähallituksen arvion mukaan investointikus-
tannukset, jotka aiheutuisivat pääosin kulu-
misvaurioiden estämisestä ja korjaamisesta, 
maisemointitöistä, uusien reittien ja tauko-
paikkojen rakentamisesta sekä jätehuollon ja 
seurannan uudelleenjärjestämisestä, olisivat 
yhteensä noin 930 000 euroa. Nykyistä laa-
jemman luontokeskuksen rakentamiskustan-
nukset hotellirakennuksen yhteyteen olisivat 
arvion mukaan noin 2 miljoonaa euroa. Yllä-

pitokustannusten, mukaan lukien huolto ja 
rakenteiden ylläpito, opastus ja neuvonta, 
polttopuu- ja jätehuollon hoitaminen ja mate-
riaalikustannukset, on arvioitu lisääntyvän 
noin 250 000 euroa vuodessa. Nykyiset yllä-
pitokustannukset ovat noin 300 000 euroa 
vuodessa. Kansallispuiston palveluiden in-
vestointi- ja ylläpitokustannusten jaosta on 
tarkoitus sopia yhteistyössä Metsähallituk-
sen, Muonion kunnan ja hotellin omistajayh-
tiön kanssa. Kustannuksiin käytetään valtion 
talousarviossa luonnonsuojelualueiden hoi-
toon osoitettuja määrärahoja. Määrärahojen 
tarve harkitaan vuosittain erikseen valtion ta-
lousarvion hyväksymisen yhteydessä. 

Esityksellä on suotuisia vaikutuksia alue- 
ja kuntatalouteen. Pallastunturin matkailu-
keskuksen kävijämäärien ja tulojen odotetaan 
matkailukeskuksen kehittämisen myötä kas-
vavan. Matkailukeskuksen alueen kehittämi-
nen tukee alueen elinkeinoelämää ja työlli-
syyttä. 

Matkailukeskuksen alue on vuokrattu yksi-
tyisille yhtiöille. Maanvuokrasopimusten ta-
loudellisia ja toiminnallisia ehtoja on tarpeen 
tarkistaa myöhemmässä vaiheessa. 

Hotellin omistajayhtiö vastaisi hotellira-
kennuksen sekä siihen liittyvien palvelutilo-
jen kunnostamis-, rakentamis- ja huoltokus-
tannuksista, mukaan lukien tarvittaessa jäte-
vesilaitoksen toiminnan tehostaminen. Lapin 
ympäristökeskuksen tekemän Pallaksen mat-
kailukeskusalueen vesihuollon tilaa ja tehos-
tamismahdollisuuksia koskevan esiselvityk-
sen (2008) mukaan matkailukeskuksen ny-
kyisen jätevedenpuhdistamon tehostaminen 
nykyistä vaatimustasoa vastaavaksi 500 asu-
kasvastineluvun mitoituskuormitukselle ai-
heuttaisi noin 100 000 euron kustannukset. 
Talousvesijärjestelmän uusimis- ja varmis-
tamiskustannukset olisivat noin 30 000 eu-
roa. Jätevedenpuhdistamon tehostamistoimet 
varmistaisivat riittävän puhdistuskapasiteetin 
myös matkailukeskuksen päiväkävijöiden se-
sonkihuippuina esityksen mukaisessa matkai-
lukeskuksen laajennuksessa. 

Edellä mainittu kuitenkin edellyttää esisel-
vityksen mukaisten puhdistamon tehostamis-
toimien toteuttamista ja uutta mitoitustilan-
netta vastaavan purkuvesien suodatuskentän 
rakentamista. 
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Matkailukeskuksen jätevedenpuhdistami-
sen vaihtoehtoja selvitettäessä on oman puh-
distamon lisäksi ollut esillä mahdollisuus 
johtaa alueen jätevedet pois kansallispuiston 
alueelta siirtoviemärillä. Mikäli matkailukes-
kuksen jätevesien kokonaismäärä olisi tuntu-
vasti nyt esitettyä suurempi, olisi harkittava 
kustannuksiltaan huomattavasti kalliimpaa 
puhdistamon täydentämisrakentamista tai 
siirtoviemäriratkaisun toteuttamista. Päivä-
kävijöiden sesonkihuippuina muodostama jä-
tevesimäärä vastaa noin 200 vuodepaikan jä-
tevesikuormitusta. Tämä on huomioitu esi-
tyksen vuodepaikkojen enimmäismäärässä. 

Siirtoviemärin rakentamisesta aiheutuisi 
arviolta 2,8—3 miljoonan euron kustannuk-
set. Myös siirtoviemärillä voisi olla haitalli-
sia vaikutuksia ympäristöön. Siirtoviemärin 
vaikutusalueelta ei myöskään olisi liitettävis-
sä merkittäviä matkailualueita ja haja-
asutusta verkoston piiriin, joten siirtoviemäri 
palvelisi lähes yksinomaan matkailukeskuk-
sen tarpeita. 
 
Vaikutukset viranomaisten toimintaan 
 

Vuonna 1938 perustettu Pallas-
Ounastunturin kansallispuisto oli pitkään 
Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa. Kan-
sallispuisto siirrettiin Metsähallituksen hal-
lintaan 13 päivänä kesäkuuta 2001 annetulla 
valtioneuvoston asetuksella eräistä valtion 
omistamille alueille perustetuista kansallis-
puistoista ja luonnonpuistoista annetun ase-
tuksen 8 §:n muuttamisesta (546/2001). Kan-
sallispuiston eteläinen Ylläs-Aakenustunturin 
alue, joka myös on Metsähallituksen hallin-
nassa, yhdistettiin kansallispuistoon 30 päi-
vänä joulukuuta 2004 annetulla lailla Pallas-
Yllästunturin kansallispuistosta. 

Metsähallituksen luonnonsuojelun organi-
saatiossa kansallispuisto kuuluu Lapin luon-
topalveluiden alueeseen. Kansallispuiston 
hallinto-, suunnittelu- ja hoitotöiden vakinai-
sia työntekijöitä työllistävä vaikutus on vuo-
sittain noin 25 henkilötyövuotta vastaava 
määrä sekä tilapäisiä työntekijöitä 12—17 
henkilötyövuotta vastaava määrä. Pallastun-
turin luontokeskuksen vuosittainen työllistä-
vä vaikutus on yhteensä noin 5 henkilötyö-
vuotta. Esityksen johdosta Pallas-tunturin 
luontokeskuksen työllistävä vaikutus nousisi 

vuodessa 0—4 henkilötyövuotta sen mukaan, 
mitä luontokeskuksen opastus- ja neuvonta-
palveluiden sekä alueen hoidon järjestämi-
sestä sovittaisiin Metsähallituksen ja hotellin 
omistajayhtiön kanssa. 
 
Vaikutukset porotalouteen 
 

Pallastunturi kuuluu poronhoitolain 
(848/1990) mukaiseen erityisesti poronhoitoa 
varten tarkoitettuun alueeseen. Poronhoitoa 
alueella harjoittaa Kyrön paliskunta. Esityk-
sen vuoksi alueen matkailijamäärien odote-
taan kasvavan.  Tällä saattaa olla heikentäviä 
vaikutuksia poronhoitoon matkailukeskuksen 
lähialueilla. 

Vaikutukset voivat ulottua myös Muonion 
ja Näkkälän paliskuntiin. Porotalouden, mat-
kailun ja kansallispuiston hoidon yhteistoi-
mintaa alueella tuleekin kehittää. Kansallis-
puiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan 
luonnon kantokykyä vastaava porojen määrä 
alueella pyritään saavuttamaan vuorovaikut-
teisesti paliskuntien kanssa. Poronhoidon 
kannalta tärkeät alueet määritellään, jotta ret-
keily- ja matkailukäyttöä voidaan ohjata si-
ten, että porojen elinrauha turvataan erityi-
sesti vasoma-aikana. 
 
Ympäristövaikutukset 
 

Suomen ympäristökeskuksen johdolla teh-
dyssä ympäristöarviointiselvityksessä tarkas-
teltiin Pallaksen matkailukeskuksen toimin-
nan vaikutuksia viiden erisuuruisen mitoitus-
vaihtoehdon vertailun avulla. 

Matkailukeskuksen toiminnan ympäristöön 
kohdistuvia vaikutuksia koskevina muuttuji-
na selvityksessä käytettiin liikennemääriä, 
ennakoituja kävijämääriä, energiankulutusta, 
jätevesimääriä, maaston kulumista, maise-
maekologiaa, luontotyyppien esiintymistä 
sekä vesistöjen rehevöitymistä. Muuttujien 
osalta selvityksessä esitettiin myös mahdolli-
sia toimenpiteitä haitallisten vaikutusten vä-
hentämiseksi. 

Selvityksessä esityksen mukaista mitoitus-
kapasiteettia lähimpänä olevan vaihtoehdon 
ympäristövaikutukset arvioitiin kohtuullisiksi 
ja hallittavissa oleviksi. Kuitenkin myös esi-
tyksen mukaiseen matkailukeskuksen mitoi-
tukseen liittyy ympäristövaikutusten kannalta 
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huomioitavia seikkoja. Jätevesien puhdistusta 
tulee tehostaa sekä rakentaa uusi suodatus-
kenttä puhdistamon purkuvesien imeyttämis-
tä varten. 

Jätevesikuormitukseen lisääntymiseen liit-
tyy myös kasvava riski matkailukeskuksen 
alapuolisen vesistöalueen rehevöitymisestä. 
Riskiä voidaan selvityksen mukaan pienentää 
ympäristöluvassa edellytettävillä teknisillä 
ratkaisuilla. 

Matkailukeskuksen majoitustilojen ja pal-
veluiden kehittämisen arvioidaan nostavan 
matkailukeskuksen alueella vierailevien mat-
kailijoiden määrää hieman nopeammin kuin 
alueen kävijämäärien kasvuksi lähivuosina 
on muutoin arvioitu. Kansallispuiston kävi-
jämäärät ovat siten kasvussa matkailukes-
kuksen hotellin mitoituksesta riippumatta. 

Pallastunturin maasto on jo nyt kärsinyt ku-
lumisvaurioista erityisesti matkailukeskuksen 
lähituntureilla. Metsähallitus on laatinut han-
kesuunnitelman Pallaksen alueen reitistön 
kehittämiseksi. Lähivuosina matkailukeskuk-
sen alueen kävijämäärien edelleen kasvaessa 
lähituntureiden reitistöjen sekä taukopaikko-
jen ympäristöjen käyttöpaine lisääntyy. Li-
sääntyvän käytön haitallisia ympäristövaiku-
tuksia on tarpeen ehkäistä tehostamalla kävi-
jöiden ohjausta järjestyssäännössä määritel-
tävien liikkumisrajoitusten nojalla, vahvista-
malla nykyisiä reittejä kulutusta kestävin ra-
kentein ja kiinnittämällä huomiota tauko-
paikkojen ja muiden rakenteiden tarkoituk-
senmukaiseen sijoitteluun. 

Pallastunturin matkailukeskuksen alueen 
kuluneisuus, puutteellinen huoltotoiminta ja 
rakennelmien heikko kunto on heikentänyt 
alueen maisemallisia arvoja. Metsähallitus on 
aloittanut kuluneiden alueiden kunnostustyöt 
Pallaksen alueen matkailuympäristön mai-
semointisuunnitelman mukaisesti. Uudisra-
kentamisen laadulla, sijoittelulla ja alueen 
maisemoinnilla on tarkoitus luoda alueen 
kulttuurihistorialliset arvot, erikoislaatuisen 
tunturimaiseman ja poikkeukselliset luon-
nonolosuhteet huomioon ottava yhtenäinen, 
kansallispuiston maisemaan sopeutuva alue-
kokonaisuus. Toimenpiteiden suunnittelun 
yhteydessä varmistettaisiin, että alueen luon-
ne perinteisen luontoretkeilyn ja pienimuo-
toisen laskettelutoiminnan matkailualueena 
säilyisi. 

Matkailijamäärien noustessa myös alueen 
liikenteen määrä ja pysäköintitilojen tarve tu-
lee kasvamaan. Liikenteen kasvu lisää pääs-
töjä ja melua Pallastunturin tiealueen lähei-
syydessä. Näiden haittojen ehkäiseminen 
muutoin kuin nopeus- ja ajorajoituksin on 
käytännössä vaikeaa. Matkailukeskuksen laa-
jennuksen myötä poistuva asuntovaunualue 
vastaavasti vähentää liikenteen aiheuttamia 
ympäristövaikutuksia hotellin lähialueella. 
Liikennejärjestelyjä ratkaistaessa on varmis-
tettava, että Pallastunturin alueella tehtävää 
maailmanlaajuista ilmanlaadun ja ilmaston-
muutoksen seurantaa ja tutkimusta ei vaaran-
neta. 

Esityksen mukainen alueen kunnostus- ja 
uudisrakentaminen aiheuttaisi rakentamis-
vaiheessa väliaikaisesti melu-, liikenne- ja 
maisemahaittoja. 

Pallastunturin matkailukeskuksen biologis-
kemiallinen jätevesilaitos, joka sijaitsee mat-
kailukeskuksen alueen ulkopuolella alempa-
na tienvarressa, on mitoitettu noin 500 asuk-
kaalle. Jätevesilaitos on saneerattu vuosina 
1996—1997 ja laitoksen ympäristölupa on 
voimassa vuoden 2009 loppuun saakka. Jäte-
vesilaitoksen toimintaa valvovan Lapin ym-
päristökeskuksen seurantatulosten mukaan 
laitoksen alapuolisten vesistöjen pitoisuusar-
voissa on havaittu melko paljon vaihtelua. 
Veden laatu tutkituissa kansallispuiston ve-
sistöissä on kuitenkin pysynyt pääosin hyvä-
nä. Ympäristökeskus on velvoittanut toimin-
nanharjoittajaa esittämään imeytyskentän sa-
neeraussuunnitelman lupaehtojen tarkista-
mishakemuksessa. Esityksen mukaisten toi-
menpiteiden johdosta jätevesikuormitus li-
sääntyisi jonkin verran nykyisestä. Lapin 
ympäristökeskuksen arvion mukaan lisäänty-
vän jäteveden haitallisia vaikutuksia voidaan 
rajoittaa teknisin ratkaisuin. Jätevesilaitoksen 
toimintakykyä on tehostettava vastaamaan li-
sääntyvää kuormitusta. 

Pallastunturin matkailukeskus- ja sen vai-
kutusalue sisältyvät Natura 2000-verkoston 
alueeseen Pallas-Ounastunturin kansallis-
puisto, joka on luontodirektiivin mukainen 
SCI-alue ja lintudirektiivin mukainen SPA-
alue. Alueen kehittämishankkeiden sekä la-
kimuutoksesta tehdyn ympäristövaikutusar-
vioinnin yhteydessä tehtyjen alustavien Natu-
ra-arviointien perusteella on pääteltävissä, et-
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tä esityksen johdosta suurimmat vaikutukset 
Natura 2000-alueen suojelluille luontoarvoil-
le johtuisivat lisääntyvien kävijämäärien ai-
heuttamista kulumisvaurioista. Vaikutukset 
kohdistuisivat erityisesti seuraaviin luonto-
tyyppeihin: tunturikankaat, tunturikoivikot, 
puustoiset suot, karut tunturiniityt, sisävesien 
luontotyypit, lehdot ja boreaaliset luonnon-
metsät. Kulumisvaurioita arvioidaan aiheutu-
van noin 0,1—3 %:n osuuteen kunkin luon-
totyypin Natura-alueen kokonaispinta-alasta 
(59 426 hehtaaria). Arviointi on tehty 500 
vuodepaikkaa käsittävän, eli esityksen salli-
maa mitoitusta suuremman hotellin vaikutus-
ten mukaan. Ottaen lisäksi huomioon, että 
aiheutuvia kulumisvaurioita ehkäistäisiin 
Metsähallituksen toimesta tehostamalla kävi-
jöiden ohjausta neuvonnan ja järjestyssään-
nössä asetettavien liikkumisrajoitusten avulla 
sekä vahvistamalla reitistön rakenteita, ei esi-
tyksen mahdollistamien toimenpiteiden arvi-
oida merkittävästi heikentävän Natura 2000-
alueen suojelun perusteena olevia luonto-
tyyppejä. Vain osa lisääntyvistä vaikutuksista 
alueen suojelluille Natura-arvoille aiheutuu 
alueen majoituspalveluista. Kansallispuistos-
sa vierailevien määrä on kasvussa riippumat-
ta majoituspalveluiden tarjonnan laajuudesta 
alueella. 

Alustavien Natura-arviointien perusteella 
esityksellä ei katsota olevan luonnonsuojelu-
lain 10 luvun mukaisia merkittäviä heikentä-
viä vaikutuksia myöskään Pallastunturin Na-
tura 2000-alueen suojeluperusteena oleville 
lajeille. Alueen suojeluperusteina olevien 
EY:n luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen 
II lajien, joita ovat lapinleinikki, lettorikko, 
ahma, saukko, pohjanharmoyökkönen sekä 
erityisesti suojeltavat lajit isonuijasammal ja 
jokihelmisimpukka, esiintymispaikat sijait-
sevat riittävän kaukana esityksen mukaiseen 
vaikutusalueeseen nähden. 

Pallastunturin Natura 2000-alueella tava-
taan 30 EY:n lintudirektiivin (79/409/ETY) 
liitteessä I mainittua lintulajia, joista neljä on 
erityisesti suojeltavaa. Alueen lisääntyvät 
kävijämäärät saattavat häiritä joitakin lajeja. 
Metsähallitus ehkäisisi kävijämäärien lintula-
jeille aiheuttamaa häiriötä neuvonnalla ja ra-
joittamalla kävijöiden liikkumista alueella 
järjestyssäännön avulla. Tämän vuoksi esi-
tyksellä ei olisi merkittävästi heikentäviä 

vaikutuksia Pallastunturin Natura 2000-
alueen suojelluille lintulajeille. 

Edellä todetun perusteella hallitus katsoo, 
että esityksen mukaisen lainmuutoksen sal-
lima rakentaminen olisi mahdollista toteuttaa 
tavalla, joka ei merkittävästi heikennä Natura 
2000-alueen valinnan perusteena olevia 
luonnonarvoja. Koska rakennushankkeen yk-
sityiskohdat täsmentyvät vasta asemakaavoi-
tuksen yhteydessä, on vaikutusten lopullinen 
arviointi tarkoituksenmukaista tehdä vasta 
tuolloin. Tällöin on yksityiskohtaisen luon-
nonsuojelulain 65 §:n mukaisen Natura-
arvioinnin toteuttamisella varmistettava, että 
mahdolliset heikentävät vaikutukset pysty-
tään ehkäisemään tehokkaasti. Liikkumisen 
ohjaamisen kannalta tarpeelliset muutokset 
kansallispuiston järjestyssääntöön on saatet-
tava voimaan ennen kaavaratkaisujen hyväk-
symistä. 
 
 
3  Asian valmistelu 

Ympäristöministeriössä laadittiin virkatyö-
nä keväällä 2008 ehdotus hallituksen esityk-
seksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta 
annetun lain muuttamisesta. Lakiluonnos oli-
si mahdollistanut Pallas-hotellin laajennuk-
sen siten, että kaavassa alueelle olisi voitu 
osoittaa enintään 15 000 kerrosneliömetriä 
maanpäällisiä tiloja ja enintään 4500 kerros-
neliömetriä maanalaisia tiloja varten. Hotel-
liin olisi voinut varata majoituskapasiteettia 
enintään 500 vuodepaikkaa. Ehdotus lähetet-
tiin lausunnoille maaliskuussa 2008. 

Annetuissa lausunnoissa tuotiin esiin hyvin 
erisuuntaisia näkemyksiä Pallastunturin mat-
kailukeskuksen laajentamisesta. Useat tahot 
katsoivat, että esitys olisi mahdollistanut liian 
mittavan hotellin laajentamisen vaarantaen 
niiden luontoarvojen suojelun, joiden suoje-
lemiseksi kansallispuisto on aikanaan perus-
tettu. Useat tahot puolsivat ehdotuksen mu-
kaista matkailukeskuksen laajentamista eri-
tyisesti aluetaloudellisten näkökohtien perus-
teella. 

Ympäristöministeriö tilasi Suomen ympä-
ristökeskukselta selvityksen hankkeen ympä-
ristövaikutuksista. Arviointiselvityksessä tar-
kasteltiin erilaisten mitoitusvaihtoehtojen 
avulla matkailukeskuksen majoituskapasitee-
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tin vaikutuksia erityisesti alueen luontoarvoi-
hin ja ympäristön kuormitukseen. Osana ar-
viointiselvityksen laatimista järjestettiin Pal-
lastunturin luontokeskuksessa keskusteluti-
laisuus Pallaksen matkailukeskuksen kehit-
tämisestä asianosaisille tahoille. 

Asian valmistelun yhteydessä on pidetty 
useita neuvotteluja eri intressitahojen kanssa, 
joiden näkemyksiä on otettu huomioon laki-
esitystä laadittaessa. 

Tehtyjen selvitysten pohjalta ympäristömi-
nisteriössä laadittiin korjattu ehdotus laiksi 
Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta anne-
tun lain muuttamisesta. Korjatussa esitykses-
sä sallittua matkailurakentamisen enimmäis-
määrää supistettiin sekä asetettiin rajoituksia 
maanalaiselle rakentamiselle ja rakennusten 
enimmäiskerrosluvulle. 

Esityksestä on pyydetty lausunnot oikeus-, 
valtiovarain-, työ- ja elinkeino-, liikenne- ja 
viestintä- sekä maa- ja metsätalousministeri-
öltä, Metsähallitukselta, Metsäntutkimuslai-
tokselta, Lapin ympäristökeskukselta, Mu-
seovirastolta, Saamelaiskäräjiltä, Lapin liitol-
ta, Lapin TE -keskukselta, Enontekiön, Kitti-
län, Muonion ja Kolarin kunnilta, Lapland 
Hotels Oy:ltä, Paliskuntain yhdistykseltä, 
Kyrön paliskunnalta, Ilmatieteen laitokselta, 
Suomen luonnonsuojelu-liitto ry:ltä, Suomen 
latu ry:ltä ja WWF Suomi ry:ltä. 

Matkailukeskuksen nykytilan parantami-
seen silloin kun se tapahtuisi mahdollistamal-
la nykyisen hotellin kunnostaminen on lau-
sunnoissa suhtauduttu lähtökohtaisesti myön-
teisesti. Hotellin laajentamisen mahdollista-
minen jakaa mielipiteitä. Yrittäjän, Muonion 
kunnan sekä aluetalouden etujärjestöjen nä-
kemysten mukaan esityksen mahdollistama 
rakennusoikeus ei loisi riittäviä edellytyksiä 
taloudellisesti kannattavalle liiketoiminnalle. 
Lisäksi esityksen katsotaan rajaavan liian 
tiukasti rakentamistapaa vaarantaen siten hy-
vän toteuttamisen. Luontojärjestöjen piirissä 
esityksen mahdollistaman lisärakentamisen 
katsotaan uhkaavan niitä luontoarvoja, joiden 
suojelemiseksi kansallispuisto on aikanaan 
perustettu. Luontojärjestöt esittävät myös 
huolen, että lakimuutos muodostaisi ennak-
kopäätöksen, jonka nojalla matkailurakenta-
mista jatkossa sallittaisiin myös muissa 
maamme kansallispuistoissa ja suojelualueil-

la. Lisäksi luontojärjestöt katsovat, että halli-
tuksen esityksestä tulisi tehdä luonnonsuoje-
lulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi en-
nen sen antamista eduskunnalle. Poroelinkei-
noa edustavat tahot korostavat, että esitys ei 
saisi heikentää poronhoidon edellytyksiä alu-
eella. He katsovat, että esityksellä pyritään 
rajoittamaan poromääriä Pallastunturin alu-
eella ja että esityksessä tulisi erikseen maini-
ta poronhoitolain aluetta koskevista poron-
hoitoon liittyvistä oikeuksista. Museoviraston 
mielestä hallituksen esitys rajaa liian yksi-
tyiskohtaisesti rakentamista haitaten siten ho-
tellin laajentamisen hyvää toteuttamista sekä 
vaarantaen Maankäyttö- ja rakennuslain 54 
§:n asemakaavaa koskevien sisältövaatimus-
ten täyttämisen kaavoitusvaiheessa. Myös 
Lapin ympäristökeskus on katsonut lain ra-
jaavan rakentamista liian yksityiskohtaisesti 
ja esittänyt rakentamisen laadun ja määrän 
ratkaisemista yksityiskohtaisella asemakaa-
valla, joka edellyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain 9 §:n mukaisia riittäviä tutkimuksia 
ja selvityksiä kaavan ympäristövaikutuksista. 

Lausuntojen perusteella esitystä tarkistet-
tiin sallimalla kellaritilojen rajoitettu raken-
taminen ja rajaamalla rakennusten enim-
mäiskorkeus nykyisen rakennuskannan tasol-
le tavoitteena luoda paremmat edellytykset 
rakentamisen laadukkaalle ja tarkoituksen-
mukaiselle toteuttamiselle, maisema-arvojen 
suojelemiselle sekä asemakaavan sisältövaa-
timusten toteuttamiselle. Lisäksi esityksen 
perusteluihin on tehty tarkennuksia koskien 
erityisesti tehtyjä selvityksiä ja arviointeja 
esityksen mahdollisista haitallisista vaikutuk-
sista alueen suojeluperustana oleviin Natura- 
luontotyyppeihin ja lajeihin. 
 
 
4  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:  
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Lakiehdotus 
 

Laki 

Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta 30 päivänä joulukuuta 2004 annettuun lakiin 

(1430/2004) uusi 4 a § seuraavasti: 
 

4 a § 

Rakentaminen Pallastunturin matkailukes-
kuksen alueella 

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston Pal-
lastunturin matkailukeskuksen alueella on 
luonnonsuojelulain 13 §:n rauhoitussäännös-
ten estämättä sallittu kansallispuiston matkai-
lua palvelevan hotellin majoitus-, ravintola- 
ja muiden palvelutilojen sekä laskettelura-
kennelmien kunnostaminen ja rakentaminen. 
Rakentamisen yhteydessä on varmistettava 
kansallispuiston maisemallisten sekä raken-
netun ympäristön erityisarvojen säilyminen. 
Rakentaminen ei saa vaarantaa kansallispuis-
ton perustamistarkoitusta tai suojeltujen 
luonnonarvojen säilymistä. 

Rakentamisen tulee perustua maankäyttö- 
ja rakennuslain (132/1999) mukaiseen ase-
makaavaan. Kaavassa alueelle voidaan osoit-
taa rakennusoikeutta 1 momentissa tarkoitet-
tuun rakentamiseen enintään 10 000 kerros-
neliömetriä. Rakennuksiin voidaan osoittaa 
kellaritiloja yhteen kellarikerrokseen sijoitet-

tuna rakennusten ulkoseinien rajaamalle alu-
eelle. Rakennusten vesikaton tai muun kiin-
teän rakennusosan ylin korkeusasema voi ol-
la enintään 462,5 metriä merenpinnan ylä-
puolella koordinaattijärjestelmässä N60 mi-
tattuna. Hotelliin voidaan varata majoitustilo-
ja enintään 320 vuodepaikkaa. 

Kaavassa osoitetaan varaus myös luonto-
keskukselle ja muille tarvittaville kansallis-
puiston huolto- ja palvelutiloille, joille voi-
daan osoittaa rakennusoikeutta enintään 500 
kerrosneliömetriä. 

Alueelle ei voida kaavassa osoittaa varaus-
ta asuntovaunualueelle. Alueella sijaitseva 
asuntovaunualue on poistettava käytöstä 
vuoden kuluessa asemakaavan tultua lain-
voimaiseksi. 

Rakentamiseen sallitun alueen rajat on 
merkitty punaisella viivalla tämän lain liit-
teenä olevaan karttaan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 

20  . 
——— 

————— 
 

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2009 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
Ympäristöministeri Paula Lehtomäki 



Rakennusalue (6,45 ha + 1,00 ha)

0 100 20050 Metriä

Liite 
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