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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkoilulain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi ulkoi
lulain säännökset leirinnästä. Tarkoituksena 
on vähentää leirinnän aiheuttamia ympäristö
ja terveyshaittoja, lisätä leirintäalueiden turval
lisuutta ja parantaa niiden viihtyisyyttä. Sa
malla pyritään kohentamaan matkailua ja va
paa-ajan käyttöä edistäviä majoitusmahdolli
suuksia. Leirintäalueiden valvontaa tehoste
taan, ja niitä koskevia hallintomenettelyjä yk
sinkertaistetaan. Myös erilaisiin tilaisuuksiin 
liittyvän tilapäisen leirinnän valvontaa tehoste
taan. 

Leirintäalueen perustamiseen ja pitämiseen 
tarvittaisiin edelleen lupa. Leirintäalueen mää
ritelmää täsmennettäisiin. Leirintäalueita olisi
vat myös muun muassa kuntien telttailualueet 
ja järjestöjen matkailuvaunualueet. Säännök
set leirintäalueista koskisivai myös muita laa
dultaan ja laajuudeltaan leirintäalueisiin rin-

nastettavia alueita, joilla majoitutaan leirintä
majoihin tai muihin sen tapaisiin rakennuksiin. 
Lain säännökset eivät kuitenkaan koskisi ma
joitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuk
sen mukaista toimintaa. 

Luvan leirintäalueen perustamiseen ja pitä
miseen myöntäisi ehdotuksen mukaan vastedes 
kunnan ympäristönsuojelulautakunta, jolle 
myös kuuluisi alueiden valvonta ulkoilulain 
nojalla. Leirintäalueita valvoisivat edelleen 
muutkin viranomaiset toimialoillaan. Leirintä
alueiden luokitus ehdotetaan poistettavaksi ul
koilulaista, koska se on pääasiassa matkailu
asia. Leirintäalueen perusvaatimukset ovat 
suunnilleen samat kuin yhden tähden leirintä
alueen vaatimukset nykyisin. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen tultua hyväk
sytyksi. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Leirintämatkailusta on viime vuosikymmeni
nä lähinnä liikkumismahdollisuuksien parantu
misen ja vapaa-ajan lisääntymisen vuoksi tullut 
suosittu lomailun ja vapaa-ajan vieton muoto. 
Ulkoilulain (606/73) mukaisten yleisten leirin
täalueiden lukumäärä on vuodesta 1957 kasva
nut 153:sta noin 360:een. Toiminnassa olevilla 
leirintäalueilla on majoituskapasiteettia noin 

391035N 

120 000 henkilölle. Leirintäalueiden leirintäma
joissa on yhteensä 20 000 vuodesijaa. Yöpy
misvuorokausia oli yleisillä leirintäalueilla 
vuonna 1988 noin 2,4 miljoonaa. Erilaisilla 
matkailuvaunualueilla oli puolestaan tuolloin 
yli kaksi miljoonaa yöpymisvuorokautta. 
Ruotsissa on leirintäalueilla vuosittain 13 mil
joonaa yöpymistä, Tanskassa samoin 13 mil
joonaa ja Norjassa seitsemän miljoonaa. Arvi
oiden mukaan leirintämatkailuun käytetään 
Suomessa noin 300 miljoonaa markkaa vuo
dessa. Suurin osa leirintämatkailijoiden käyttä
mästä rahasta jää kuitenkin leirintäalueiden 
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liikevaihdon ulkopuolelle. Yleisillä leirintäalu
eilla on kesäaikana töissä yli 3 000 henkilöä. 

Säännökset yleisten leirintäalueiden perus
tamisesta ja pitämisestä matkailua varten ovat 
vuonna 1973 säädetyssä ulkoilulaissa. Ulkoilu
lain säätämisen jälkeen leirintämatkailu on 
huomattavasti lisääntynyt ja monella tapaa 
muuttunut. Matkailuvaunujen lukumäärä on 
vuodesta 1973 kasvanut 700:sta yli 40 OOO:een. 
Matkailuvaunuja rekisteröidään vuosittain yli 
500. Ruotsissa on nykyisin noin 200 000 mat
kailuvaunua. Suomen matkailuvaunujärjestöt 
ovat perustaneet 37 matkailuvaunualuetta mat
kailuvaunuja varten. Matkailuvaunujärjestöi
hin kuuluu noin 25 000 ruokakuntaa. Vuokrat
tavien lomamökkien lukumäärä on myös kas
vanut jatkuvasti. Niitä on nykyisin noin 
10 000. Lomakyliä arvioidaan olevan yli 300. 

Varsinaiseen leirintään käytetään paljon 
muitakin paikkoja kuin leirintäalueita. Yrittä
jät ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan. Lei
rintä leirintäalueiden kaltaisilla alueilla on sa
manlaista kuin varsinaisilla leirintäalueillakin. 
Itse leirintäalueilla on matkailuvaunupaikkoja 
ja lomamökkejä yhä enemmän. Samalla teltta
leirintä on vähentynyt. Monet lomakylät ovat 
samalla myös ulkoilulain mukaisia leirintäalu
eita. Koska leirintäalueiden toiminta on laajen
tunut ja luonteeltaan muuttunut, on vaikeata 
tehdä eroa "yleisten" ja mahdollisten muiden 
leirintäalueiden kesken. Suurin osa leirintämat
kailijoista majoittuu kaikilla alueilla leirintä
majoihin ja matkailuvaunuihin. 

Leirintään käytettävien erilaisten alueiden 
terveysoloille, palo- ja henkilöturvallisuudelle 
sekä ympäristönsuojelulle olisi asetettava suun
nilleen samat vaatimukset. Siksi alueiden sään
tely tulisi yhtenäistää. 

Nykyinen leirintäalueiden sääntely on paran
tanut alueita. Sääntely takaa, että leirintäalueet 
nykyisin täyttävät kohtuulliset vähimmäisvaati
mukset. Leirintäalueista johtuvia ympäristö
haittoja on voitu ehkäistä. Muiden leirintään 
käytettävien alueiden kuin varsinaisten ulkoilu
lain mukaisten leirintäalueiden olot sen sijaan 
vaihtelevat suuresti. Myöskään niiden sijoitta
miseen ei ole voitu vaikuttaa riittävästi muualla 
kuin yksityiskohtaisesti kaavoitetuilla alueilla. 

Muuttamalla ulkoilulakia on tarkoitus uu
distaa säännökset leirintäalueista. Näiden sään
nösten nojalla puolestaan tarkistettaisiin leirin
täalueista annetut määräykset. Leirintään käy
tettävien alueiden lupajärjestelmää ehdotetaan 
muutettavaksi ja sen soveltamisalaa laajennet-

tavaksi niin, että lupa tarvittaisiin myös mui
den sellaisten alueiden pitämiseen, jotka laa
dultaan ja laajuudeltaan ovat rinnastettavissa 
leirintäalueihin. Ulkoilulaki koskisi muun mu
assa nykyisiä ulkoilulain mukaisia noin 360 
leirintäaluetta, tähän mennessä perustettuja 
matkailuvaunualueita, joita on noin 40, sekä 
lomakyliä, joihin voidaan majoittaa yli 40 
henkilöä alle 10 henkilölle tarkoitettuihin ra
kennuksiin. Vähäinen pihaleirintä ei olisi lu
vanvaraista. 

Ehdotuksen eräs tavoite on edistää matkai
lua palvelevaa majoitustoimintaa leirintäalueil
la ja muilla niihin rionastettavilla alueilla. Sa
malla pyritään vähentämään leirinnän aiheut
tamia ympäristö- ja terveyshaittoja, paranta
maan alueiden turvallisuutta ja lisäämään nii
den viihtyisyyttä. Ulkoilulain säännökset ja 
valvonta ulottuisivat leirintään pysyvästi tar
koitettujen alueiden lisäksi myös suurehkoihin 
tai muuten merkityksellisiin alueisiin, joita 
käytetään tilapäiseen leirintään. 

Menettelyä, jolla lupa haetaan ja jossa siitä 
päätetään, on tarkoitus yksinkertaistaa, kun 
taas alueiden valvontaa yritetään tehostaa. 
Alueiden luokitus matkailun kannalta ei enää 
kuuluisi lupamenettelyyn. Koska luokituksesta 
on saatu hyviä kokemuksia, se tulisi kuitenkin 
säilyttää. Miten leirintäalueet luokitetaan, on 
selvitettävä erikseen. Joka tapauksessa uudis
tuksella pyritään samanlaiseen menettelyyn, jo
ka on käytössä muissa Pohjoismaissa. 

Leirintäalueita koskevien lupahakemusten 
käsittely ja hakemuksista päättäminen siirret
täisiin ehdotuksen mukaan lääninhallituksilta 
kunnille, koska useimmat leirintäalueita koske
vat, yhteiskunnallisesti merkitykselliset seikat 
ovat luonteeltaan paikallisia. Tarpeellista on 
myös, että viranomaisten oikeudet ja velvolli
suudet valvoa leirintää yksilöidään nykyistä 
paremmin. 

1.2. Keinot 

Voimassa olevat ulkoilulain säännökset lei
rintäalueista ja näihin säännöksiin perustuvat 
määräykset ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. 
Niiden nojalla on leirintäalueita pystytty ko
hentamaan. Siksi vaadittaisiin vastedeskin lupa 
leirintäalueen perustamiseen ja pitämiseen. Lu
vanvaraisuus perustuisi alueen käyttötarkoi
tukseen ja toiminnan laajuuteen alueella. 
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Lakiehdotuksessa on leirintäalueen määritel
mä. Määritelmää täsmennettäisiin nykyisestä, 
ja lain soveltamisalaa laajennettaisiin. Nykyi
sen ulkoilulain mukaisten yleisten leirintäaluei
den lisäksi olisivat ehdotetun lain nojalla leirin
täalueita muun muassa matkailuvaunualueet 
sekä kuntien ja yhteisöjen telttailu- ja leirialu
eet. Ulkoilulain säännöksiä leirinnästä sovellet
taisiin myös joihinkin lomakyliin. Leirintäalu
eilla ei kuitenkaan tarkoitettaisi niitä majoitus
liikkeitä, joista on säädetty majoitus- ja ravit
semisliikkeistä annetussa asetuksessa (502/69). 

Piha- ja muuhun pienleirintään ei ulkoilulain 
mukaista lupaa tarvittaisi, eikä niitä myöskään 
vaivattaisi tämän lain nojalla. Alue, jolla on 
vähemmän kuin 10 leirintäpaikkaa, ei lakieh
dotuksen mukaan olisi leirintäalue. 

Ulkoilulain säännökset eivät luontevasti so
vellu veneilijöitä varten oleviin vierassatamiin 
eivätkä muihin sellaisiin alueisiin, joilla yövy
tään veneessä. Siksi ulkoilulaki ei koskisi vie
rassatamia. 

Lakiehdotuksessa ehdotetaan uutta käsitet
tä, tilapäistä leirintäaluetta, jota nykyisessä 
ulkoilulaissa ei ole. Viranomaiset saisivat oi
keuden - ja velvollisuuden - valvoa tilapäisiä 
leirintäalueita, joiden perustamiseen ei kuiten
kaan tarvittaisi lupaa. 

Lakiehdotuksen mukaan leirintäalueen ja ti
lapäisen leirintäalueen saisi sijoittaa johonkin 
paikkaan vain laissa säädetyin edellytyksin. 
Edellytykset koskisivat myös leirintäalueen pal
veluja, varusteita ja hoitoa. Edellytyksiä olisi
vat, ettei leirintäalue tai tilapäinen leirintäalue 
aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle, vahin
goita luontoa, roskaa ympäristöä tai vähennä 
merkittävästi sen viihtyisyyttä, vaaranna liiken
teen turvallisuutta taikka loukkaa jollakin näi
hin rinnastettavalla muulla tavalla yleistä tai 
yksityistä etua. Leirintäalueen vähimmäisvaati
muksista antaisi ympäristöministeriö yleiset 
määräykset. 

Luvassa perustaa leirintäalue ja pitää sitä voi 
olla ehtoja, joilla varmistetaan, että ulkoilula
kia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja 
määräyksiä noudatetaan. Lupapäätöstä voi
daan muuttaa, jos leirintäalue tai sen ympäris
tö muuttuvat siten, että muutokset vaikuttavat 
edellytyksiin pitää leirintäaluetta. Leirintäalu
eesta, joka on toiminnassa, kun ehdotettu laki 
tulee voimaan, olisi ilmoitettava kunnan ympä
ristönsuojelulautakunnalle, jos alueen toimin
taa aiotaan jatkaa. Sekä nykyisen lain mukai
sesta leirintäalueesta että muusta alueesta, joka 

on lakiehdotuksen mukaan leirintäalue tai sii
hen rinnastettava alue, olisi ilmoitettava. 

Leirintäalueiden valvontaa pyritään paranta
maan. Siksi kaikki niitä koskevat viranomais
tehtävät siirrettäisiin lääninhallitukselta kun
nan viranomaiselle. Ympäristönsuojelulauta
kunta ja sen alainen virkamies saisivat tarkas
taa leirintäalueen ja tilapäisen leirintäalueen 
sekä selvittää niiden toimintaa ja käyttöä. Val
vontaa varten olisi annettava valvontaan tarvit
tavat tiedot alueesta ja sen käytöstä. Leirintä
aluetta ei saisi ottaa käyttöön ennen kuin 
ympäristönsuojelulautakunta tai sen alainen 
virkamies on tarkastanut sen ja hyväksynyt sen 
käyttöönoton. Lautakunta voisi antaa mää
räyksiä tilapäisen leirintäalueen käyttäjien tur
vallisuuden takaamiseksi ja alueesta aiheutu
vien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Poliisi 
voisi tarvittaessa määrätä järjestysmiehen lei
rintäaluetta varten. Poliisi olisi velvollinen an
tamaan virka-apua ulkoilulain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten panemi
seksi täytäntöön. 

Ympäristönsuojelulautakunta voisi antaa lei
rintäalueluvan haltijalle huomautuksen, jos lei
rintäalue ei täytä luvan vaatimuksia tai jos sitä 
muuten hoidetaan lain tai sen nojalla annettu
jen säännösten tai määräysten vastaisesti. Jos 
puutteita ei korjata huomautuksesta huolimat
ta tai jos niitä havaitaan toistuvasti, lautakunta 
voisi sulkea alueen määräajaksi tai peruuttaa 
luvan pitää sitä. Leirintäalueen pitämisestä il
man lupaa tai tilapäisen leirintäalueen pitämi
sestä vastoin viranomaisen nimenomaista kiel
toa eli leirintäaluetta koskevien säännösten rik
komisesta voitaisiin tuomita sakkoon. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Ulkoilulaissa on tärkeimmät säännökset lei
rinnästä. Yleisen leirintäalueen perustamiseen 
ja pitämiseen matkailijoita ja retkeilijäitä var
ten vaaditaan ulkoilulain mukaan lääninhalli
tuksen lupa. Lääninhallituksen on puolestaan 
ulkoilulain 21 §:n mukaan selvitettävä, onko 
alue sijaintinsa ja rakennustensa puolesta tar
koitukseensa sopiva sekä aiheutuuko siitä mer
kittävää haittaa lähistön asukkaille ja elinkei-



4 1990 vp. - HE n:o 83 

nonharjoittajille tai ilmeistä vahinkoa luonnol
le tai muulle ympäristölle. Jos tällaisia esteitä 
ei ole, lupa on myönnettävä. 

Ulkoilulain mukaan leirintäalue on tarkas
tettava, ennen kuin se otetaan käyttöön, ja 
uudestaan joka kolmas vuosi. Leirintäalueen 
tarkastaa ulkoilulain 24 §:n mukaan asian
omaisen kunnan viranomainen tai ympäristö
ministeriön määräämä muu viranomainen, lä
hinnä lääninhallitus. 

Leirintäalueiden terveysoloista ja näiden val
vonnasta on säädetty terveydenhoitolaissa 
(469/65) ja -asetuksessa (55/67). Lääkintöhalli
tus on antanut yleisiä ja muita leirintäalueita 
koskevat terveydelliset määräykset ja ohjeet. 
Terveysviranomaiset valvovat etenkin leirintä
alueiden talousveden ja uimaveden laatua sekä 
alueiden ruoanlaitto- ja pesupaikkoja, käymä
läitä ja leirintäalueilla olevia elintarvikehuo
neistoja, kuten kioskeja ja kahviloita. 

Palo- ja pelastustoimesta annetun lain (559/ 
75) nojalla sisäasiainministeriö on antanut 
määräykset leirintäalueiden palo- ja henkilö
turvallisuudesta (N:o 814/630/77). Leirintäalu
eilla tehdään vuosittain palotarkastus. 

Lääninhallituksen päätöksessä luvan antami
sesta leirintäalueen pitämiseen alue on määrät
ty yhden tähden (*), kahden tähden (**) tai 
kolmen tähden(***) leirintäalueeksi. Nykyinen 
luokitus perustuu luvan hakemisesta leirintä
alueen perustamiseen ja pitämiseen sekä leirin
täalueiden luokitusperusteista annettuun sisä
asiainministeriön päätökseen (336178). 

Rakennusasetuksessa (266/59, muut. 930/ 
89) on säädetty muun kuin ulkoilulain nojalla 
perustetun asuntovaunualueen sijoittamisesta 
sekä asuntovaunun ja -laivan tai muun liikutel
tavan laitteen pitämisestä maalla tai vedessä 
sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavan
omaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. Kuntien jär
jestyssäännöissä saattaa olla määräyksiä leirin
nästä, leiriytymisestä tai telttailusta yleisessä 
paikassa. 

2.1.2. Muutoksen syyt 

Ulkoilulaki koskee vain matkailijoita ja ret
keilijäitä varten olevia yleisiä leirintäalueita. 
Suppean tai laajankin, mutta selkeästi määri
tellyn ja rajoitetun käyttäjäryhmän leiriytymis
tä varten perustettuja alueita laki ei koske. 
Ulkoilulakia ei yleensä myöskään sovelleta sel
laisiin alueisiin, joista ei käytetä leirintäalueen 

nimeä, vaikka niiden tosiasiallinen käyttö olisi 
olennaisesti samanlaista kuin varsinaisten lei
rintäalueidenkin. Yhteistä näille alueille on, 
ettei niiden perustamista ja pitämistä varten 
haeta lupaa. Tällaisiin alueisiin kuuluvat eten
kin yhdistysten ja muiden yhteisöjen jäsenille 
tarkoitetut alueet, leirialueet, monenlaisiin ke
sätapahtumiin käytettävät alueet, kuntien 
omille asukkailleen varaamat telttailualueet, 
matkailuvaunualueet, joilla ei ole sanottavasti 
muuta leirintää, lomamökkialueet ja lomakylät 
sekä ulkoilureittien levähdysalueet. Ulkoilulain 
30 §:n rangaistukset koskevat leirintäalueen ni
men käyttämistä. Leirintäaluetta voi siis itse 
asiassa pitää, jos ei siitä käytetä leirintäalueen 
nimeä. Leirintäalueen pitäjästä itsestään riip
puu suurimmaksi osaksi, hakeeko hän ulkoilu
lain mukaista lupaa vai ei. 

Leirintää eli sellaista leiriytymistä, joka on 
keskittynyttä ja jota varten on järjestetty pal
veluja, on paljon muuallakin kuin ulkoilulain 
mukaisilla leirintäalueilla. Ulkoilulain mukais
ten leirintäalueiden ja muiden leirintään tai 
leirinnän kaltaiseen muuhun majoittumiseen 
käytettävien alueiden erot ovat hämärtyneet, 
koska varsinaisilla leirintäalueillakin majoitu
taan eniten leirintämajoihin ja matkailuvaunui
hin. 

Alueet, jotka jäävät ulkoilulain sääntelyn 
ulkopuolelle, saattavat olla suuria, ja niille 
majoittuu paljon ihmisiä. Niitä voidaan valvoa 
terveydenhoitolain, rakennuslain (370/58) sekä 
palo- ja pelastustoimesta annetun lain nojalla. 
Vaikka tällaiset alueet aiheuttavat samanlaisia 
ympäristöhaittoja kuin varsinaiset leirintäalu
eetkin, näihin haittoihin ei voida puuttua siten 
kuin ulkoilulaissa tarkoitettujen leirintäaluei
den aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Jos ul
koilulain sääntelyn ulkopuolelle jäävää aluetta 
ei sijoiteta yksityiskohtaisessa kaavassa varat
tuun paikkaan, sen sijoitukseenkaan ei juuri 
voida puuttua. 

Suomessa on nykyisin varsin yhtenäinen lei
rintäalueiden verkko. Alueet ovat asianmukai
sia ja monet niistä erittäin hyviä. Tämä on 
ainakin osaksi ulkoilulain ansiota. Lain säänte
lyn ulkopuolella olevat alueet ovat palveluil
taan sekalaisia. Ympäristöministeriön tulisi 
edelleen määrätä leirintäalueille vähimmäisvaa
timukset ulkoilulain nojalla. Myös terveys
viranomaisten sekä palo- ja pelastusviran
omaisten määräyksiä ja ohjeita tarvitaan vast
edeskin. 



1990 vp. - HE n:o 83 5 

Nykyisessä ulkoilulaissa ei ole riittäviä sään
nöksiä siitä, miten leirintäaluetta koskevaa lu
papäätöstä voidaan muuttaa. Periaatteessa on 
muuttamista haettava siten kuin itse lupaakin, 
ja hakemus on käsiteltävä samalla tavoin kuin 
varsinaisen lupahakemuskin. Näin on pitänyt 
menetellä myös silloin kun luvanhaltija on 
vaihtunut. Tätä menettelyä pyritään lakiehdo
tuksella yksinkertaistamaan. 

Ulkoilulain mukaiset leirintäalueiden lupa
asiat käsittelee nykyisin lääninhallitus. Käsitte
lyssä tarvitaan kuitenkin erityisesti paikallista 
asiantuntemusta, joten se sopii parhaiten kun
nan viranomaisen tehtäväksi. Nykyisin ulkoilu
lain mukaiset kunnan tehtävät kuuluvat lain 
28 §:n mukaan kunnanhallitukselle, jollei kun
nanvaltuusto ole määrännyt niitä jollekin kun
nan lautakunnalle, esimerkiksi terveyslauta
kunnalle. Tämä säännös on jäänyt jokseenkin 
kuolleeksi kirjaimeksi. Leirintäalueita on val
vottu heikosti. Ympäristönsuojelu on tärkein 
seikka, joka täytyy ottaa huomioon leirintäalu
een sijoittamisessa ja valvonnassa. Siksi ehdo
tetaan, että luvan leirintäalueen perustamiseen 
ja pitämiseen antaisi ympäristönsuojelulauta
kunta, joka myös valvoisi leirintäaluetta. On 
asianmukaista säätää jo laissa, että tehtävä 
kuuluu ympäristönsuojelulautakunnalle, koska 
kunta usein omistaa leirintäalueen ja saattaa 
itse pitääkin sitä. Tehtävien siirtäminen läänin
hallituksilta ympäristönsuojelulautakunnille 
nopeuttaisi asioiden käsittelyä ja lujittaisi val
vontaa. 

Voimassa olevaa lakia säädettäessä ei huo
mattu, että laissa tarvitaan säännökset myös 
leirintäalueluvan voimassaotosta ja luvan rau
keamisesta, jos aluetta ei käytetä leirintäaluee
lla. Voimassa onkin yhä useampia lupia, joita 
ei käytetä eikä tarvita. Siksi lakiehdotuksessa 
on säännökset luvan voimassaolosta ja siitä, 
että lupa raukeaa, jos leirintäaluetta ei ole 
otettu käyttöön taikka kun leirintäalueen toi
minta lopetetaan. Ehdotus vastaa pääpiirteil
tään rakennuslain säännöksiä rakennusluvan 
voimassaolosta. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Sisäasiainministeriö asetti vuonna 1976 toi
mikunnan tutkimaan, olisiko leirintäalueita 
koskevia säännöksiä tarkistettava. Toimikun
nan ehdotuksia ulkoilulain säännösten muutta
misesta ei toteutettu. Luvan hakemisesta leirin-

täalueen perustamiseen ja pitämiseen sekä lei
rintäalueiden luokitusperusteista annettua sisä
asiainministeriön päätöstä muutettiin vuonna 
1978 osittain toimikunnan ehdotusten perus
teella. 

Ympäristöministeriö asetti 6 päivänä tammi
kuuta 1986 työryhmän selvittämään leirinnän 
nykyisiä muotoja ja tarvetta säännellä sitä sekä 
tekemään ehdotukset siitä, miten ulkoilulain 
säännöksiä leirinnästä ja niiden nojalla annet
tuja luokitusperusteita ja muita määräyksiä 
tulisi muuttaa. Työryhmän jäsenet olivat ym
päristöministeriöstä, lääninhallituksesta, Mat
kailun edistämiskeskuksesta, Suomen Kaupun
kiliitosta, Suomen Matkailuliitosta ja Matkai
luvaunuliitto SF-Caravanista. Työryhmää var
ten ympäristöministeriö teki laajan selvityksen 
leirintäpalveluista kyselyllä, joka lähetettiin 
kunnille. Työryhmä ehdotti, että ulkoilulain 
säännökset leirinnästä olisi uudistettava. Työ
ryhmän ehdotuksista on hankittu lausunnot 
muun muassa sisäasiainministeriöltä, lääkintö
hallitukselta, tie- ja vesirakennushallitukselta, 
vesi- ja ympäristöhallitukselta, Matkailun edis
tämiskeskukselta, lääninhallituksilta, kirkko
hallitukselta, kuntien keskusjärjestöiltä, Suo
men Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitol
ta, Suomen Matkailuliitolta, Maataloustuotta
jain Keskusliitolta, Matkailuvaunuliitto SF
Caravanilta ja Seutusuunnittelun Keskusliitol
ta. Lausunnoissa puollettiin yleensä työryhmän 
ehdotuksia. Lausunnoista on ympäristöminis
teriössä tehty tiivistelmä. Hallituksen esitys 
laiksi ulkoilulain muuttamisesta perustuu työ
ryhmän ehdotuksiin ja niistä saatuihin lausun
toihin. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

3.1. Organisatoriset vaikutukset 

Lakiehdotuksen mukaan ympäristöministe
riö antaisi yleiset määräykset leirintäalueiden 
perustamisesta ja pitämisestä. Kaikki tehtävät, 
jotka koskevat lupia perustaa ja pitää leirintä
alueita, siirrettäisiin lääninhallituksilta kuntien 
ympäristönsuojelulautakunnille. Lääninhalli
tuksen suoranaisena tehtävänä ei enää olisi 
valvoa leirintäalueita. Ulkoilulain ja sen nojal
la annettujen säännösten ja määräysten ja 
ohjeiden noudattamista valvoisivat ympäris
tönsuojelulautakunnat. Leirintäalueita valvoi-
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sivat omalta osaltaan myös rakennuslautakun
nat, terveyslautakunnat, kuntien paloviran
omaiset ja poliisi. Leirintäalueiden luokitukses
ta ei enää säädettäisi ulkoilulaissa. 

3.2. Taloudelliset vaikutukset 

Leirintäalueista hallinnolle aiheutuvien teh
tävien siirtäminen lääninhallituksilta kunnille 
ei olennaisesti lisää ympäristönsuojelulauta-

kunnan tehtäviä eikä siten myöskään vaadi 
lisäämään henkilöstöä. Valtionosuutta, jota 
maksetaan kuntien ympäristönsuojelutoimen 
kustannuksiin, maksettaisiin myös näistä tehtä
vistä aiheutuviin kustannuksiin. Tehtävät ovat 
kuitenkin niin vähäisiä, etteivät ne merkityksel
lisesti lisää valtionosuudesta puolestaan valtiol
le aiheutuvia kustannuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

3 luku. Leirintäalueet 

18 §. Pykälässä määritellään leirintäalue. 
Leirintäalue on tarkoitettu tilapäiseen majoit
tumiseen. Leirintää harrastetaan yleensä va
paa-aikana. Leirintäalueella majohutaan telt
taan, matkailuautoon tai -perävaunuun taikka 
pienehköön, yhdelle ruokakunnalle tai pien
ryhmälle tarkoitettuun rakennukseen, jota kut
sutaan laissa leirintämajaksi. 

Alue, jolla yhteensä on vähemmän kuin 10 
leirintämajaa taikka paikkaa teitalle taikka 
matkailuautolle tai -perävaunulle, ei lain mu
kaan olisi leirintäalue. Tällaista pihaleirintään 
tarkoitettua aluetta laki ei siis koskisi. 

Pihaleirintä, jossa samanaikaisesti majoittuu 
alle 10 ruokakuntaa tai muuta pienryhmää, on 
rinnastettavissa esimerkiksi sellaisen majoitus
liikkeen pitämiseen, jossa on alle 10 majoitus
yksikköä. Tällaisen toiminnan tulkitsevat sekä 
verohallitus että Maatilatalouden kehittämisra
hasto maatalouden sivuelinkeinoksi, johon ei 
tarvita elinkeinolupaa. Majoitus- ja ravitsemis
liikkeistä annetun asetuksen mukainen lupa 
puolestaan tarvitaan majoitusliikkeen pitämi
seen, jos siihen samanaikaisesti voidaan ma
joittaa yli 25 henkeä. 

Ulkoilulain mukaisten leirintäalueiden lisäksi 
on monia muita alueita, joille olisi asetettava 
suunnilleen samat turvallisuus-, terveellisyys
ja ympäristönsuojeluvaatimukset kuin leirintä
alueillekin. Tällaisia itse asiassa täysin leirintä
alueisiin rinnastettavia alueita ovat muun mu-

assa kuntien telttailu- ja leirialueet sekä erilais
ten yhteisöjen matkailuvaunualueet. Osa näistä 
alueista, joihin lain sääntely nyt ehdotetaan 
ulotettavaksi, toimii samanlaisella omakustan
nusperiaatteella kuin monet varsinkin kuntien 
ja järjestöjen leirintäalueet alun alkaen toimi
vat. Nykyisin leirintäalueen pitäminen yleensä 
on yritystoimintaa, mutta sekä ulkoilulaissa 
säänneltyjen että nyt säänneltäviksi ehdotettu
jen uusien alueiden välillä ei käytännössä ole 
eroa. Eräät lomakyliksi nimitetyt alueetkin 
ovat selvästi toiminnaltaan samanlaisia kuin 
leirintäalueet, ja uudistetut säännökset koskisi
vatkin tällaisia alueita. 

Ehdotettu leirintäaluesäännöstö sallii aluees
ta käytettävän muutakin nimeä kuin "leirintä
alue''. 

Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetussa 
asetuksessa tarkoitetut majoitusliikkeet, kuten 
hotellit, motellit, matkustajakodit, moottori
majat ja yömajat, sekä majoitusalueet, joilla 
yövytään veneissä, kuten vierassatamat, eivät 
ehdotettujenkaan säännösten mukaan ole lei
rintäalueita. Jos matkailuyrityksessä on sekä 
ulkoilulain mukainen leirintäalue että majoi
tus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 
mukainen majoitusliike, kumpaankin erikseen 
tarvitaan asianomainen lupa. Majoitus- ja ra
vitsemisliikkeistä annetun asetuksen mukainen 
lupa vaaditaan joka tapauksessa sellaisen ma
joitusrakennuksen pitämiseen, johon samanai
kaisesti voidaan majoittaa yli 10 henkilöä. 

Uusi säännöstö leirintäalueista koskisi mui
takin kuin yleisiä leirintäalueita. Siksi ehdote-
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taan, että leirintämaksuja koskevaa säännöstä 
(18 § 2 mom.) ei enää otettaisi lakiin. 

19 §. Pykälässä on säännökset leirintäalueen 
sijoittamisesta, rakentamisesta ja hoitamisesta. 
Leirintäalueesta voi olla haittaa ympäristölle, 
koska suhteellisen pienelle alueelle majoittuu 
joskus paljonkin ihmisiä. Leirintäalueesta ai
heutuu aina melko paljon liikennettä. Ympä
ristöhaittoja ovat muun muassa kasvillisuuden 
ja maaperän kuluminen, liikenteen melu, pa
kokaasut ja pöly, roskaantuminen, järjestys
häiriöt ja jätevedet. Haitat on ehkäistävä enna
kolta mahdollisimman hyvin. Nyt ehdotetaan, 
että leirintäalue ei saa aiheuttaa haittaa tai 
vaaraa terveydelle, vahingoittaa luontoa, ros
kata ympäristöä, vähentää merkittävästi ympä
ristön viihtyisyyttä, vaarantaa ympäristössä lii
kenneturvallisuutta eikä loukata muullakaan 
tavoin yleistä tai yksityistä etua. Nämä epä
kohdat on estettävä sijoittamalla, rakentamalla 
ja hoitamalla leirintäaluetta asianmukaisesti. 

Leirintäalueen paikkaa ei välttämättä ole 
varattu rakennuslain mukaisessa kaavassa. Jot
ta kaavoitus ei leirintäalueen sijoittamisen ta
kia vaikeutuisi, ehdotetaan säädettäväksi, ettei 
leirintäalueen sijoittaminen johonkin paikkaan 
saa vaikeuttaa rakennuslain mukaisen kaavan 
toteuttamista. 

Pykälän 3 momentin mukaan leirintäalueelta 
edellytetään myös sen noudattamista, mitä 
palo- ja henkilöturvallisuus sekä terveyshaitto
jen ehkäiseminen vaativat. Näiden vaatimusten 
noudattamista vaaditaan myös leirintäalueen 
perustamiseen ja pitämiseen annettavan luvan 
ehdoissa. Lääkintöhallitus on antanut yleisiä ja 
muita leirintäalueita koskevat terveydelliset 
määräykset ja ohjeet. Sisäasiainministeriö puo
lestaan on antanut määräykset järjestelyistä 
leirintäalueiden palo- ja henkilöturvallisuuden 
lisäämiseksi. Tällaisia ohjeita ja määräyksiä 
antaisivat vastedeskin samat viranomaiset kuin 
ennen. Ohjeita ja määräyksiä täytyy ulkoilu
lain muuttamisen takia tarkistaa. 

20 §. Pykälän säännösten mukaan leirintä
alueen perustamiseen ja pitämiseen vaaditaan 
lupa. Lupaa kutsuttaisiin laissa leirintäaluelu
vaksi. Lupaviranomainen olisi leirintäalueen 
sijaintikunnan ympäristönsuojelulautakunta ei
kä, kuten tähän asti, lääninhallitus. Koska 
kunnassa nykyisin on lakisääteinen ympäris
tönsuojeluviranomainen, tehtävät voidaan siir
tää sille, etenkin kun lupahakemusta käsiteltä
essä on harkittava pääasiassa ympäristönsuoje
lua koskevia seikkoja. Kunta on usein itse 

luvan hakija. Siksi tehtävä soveltuu kunnassa 
parhaiten lakisääteiselle lautakunnalle. Leirin
täalueita koskevat ympäristönsuojelulautakun
nan tehtävät kuuluisivat niihin kunnan ympä
ristönsuojelutoimen tehtäviin, joihin makse
taan valtionosuutta. 

21 §. Leirintäaluelupaa olisi haettava kirjal
lisesti. Ympäristönsuojelulautakunnan olisi 
puolestaan annettava rakennuslautakunnalle, 
terveyslautakunnalle, kunnan paloviranomai
selle ja poliisille mahdollisuus antaa lausunto 
hakemuksesta. Lisäksi ympäristönsuojelulauta
kunnan olisi hankittava muutkin asian käsitte
lemiseksi tarpeelliset lausunnot ja selvitykset, 
ennen kuin lautakunta ratkaisee asian. 

22 §. Lupahakemuksesta olisi tiedotettava 
sekä kuuluttamalla siitä, kuten julkisista kuu
lutuksista annetussa laissa (34/25) on säädetty, 
että ilmoittamalla sanomalehdessä kuulutuksen 
julkaisemisesta. Kuuluttamisesta aiheutuvat 
kustannukset olisi perittävä hakijalta. Kuulu
tuksesta täytyy käydä ilmi, mikä on hakijan 
nimi tai toiminimi, hakijan kotipaikka ja lei
rintäalueen mahdollinen nimi. Lisäksi siitä on 
käytävä ilmi leirintäalueen sijainti ja toiminnan 
luonne ja laajuus sekä, millä tavoin ja mihin 
mennessä muistutukset hakemusta vastaan on 
tehtävä. Nykyisen 20 §:n 2 momentissa on 
samanlainen saannös hakemusasiakirjojen 
nähtävänä pidosta. Koska muistutuksen teke
miseen ulkoilulain mukaan varattu aika, 30 
päivää, on osoittautunut tarpeettoman pitkäk
si, ehdotetaan, että muistutukset olisi toimitet
tava ympäristönsuojelulautakunnalle seitsemän 
päivän kuluessa kuulutusajan päättymisestä. 

23 §. Leirintäaluelupa olisi myönnettävä, jos 
leirintäalue täyttää 19 §:ssä säädetyt vaatimuk
set. Nämä koskevat alueen sijaintia, sinne 
suunniteltuja rakennuksia ja rakennelmia sekä 
alueen hoitoa. Edellytykset antaa lupa selvite
tään hakemuksen, siitä saatujen lausuntojen ja 
sitä vastaan mahdollisesti tehtyjen muistutus
ten sekä tehtyjen selvitysten ja tarkastusten 
perusteella. 

Jos leirintäalue on rakennuslain mukaisessa, 
vahvistetussa asema-, rakennus- tai rantakaa
vassa, ei yleensä tarvitse tutkia, onko alue 
sijainniltaan asianmukainen. Luvan myöntämi
sen edellytyksenä on käytännössä lisäksi, että 
alue täyttää ympäristöministeriön päätöksessä 
leirintäalueelle ja sen hoidolle asetetut vähim
mäisvaatimukset. 

Kunkin leirintäalueen perustamiseen ja pitä
miseen annetaan lupa erikseen. Uutta lupaa ei, 
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toisin kuin nykyisin, tarvitsisi hakea, jos luvan
haltija vaihtuu. Vaihtumisesta olisi kuitenkin 
ilmoitettava ympäristönsuojelulautakunnalle 
(27 a §). Yleensä lupa annettaisiin toistaiseksi, 
mutta se voisi olla määräaikainenkin, jos tie
dossa on, että alueen käyttötarkoitus vastedes 
muuttuu. 

24 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, 
että lupapäätöksessä on yksilöitävä leirintäalu
een nimi, rajat ja sijainti. Lisäksi pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi siitä, mitä vaatimuk
sia ja muita seikkoja lupaan on sisällytettävä. 
Luvasta kävisi siten ilmi ainakin alueesta käy
tettävä nimi, alueen rajat, sijaintipaikka, osoi
te ja pääasiallinen käyttötarkoitus ja telttojen, 
matkailuautojen ja -perävaunujen, leirintäma
jojen ja majoitettavien henkilöiden enimmäis
määrät sekä luvan voimassaoloaika. Päätök
seen voidaan sisällyttää ehtoja, jotka ovat 
tarpeellisia leirintäalueista ulkoilulaissa annet
tujen säännösten ja näiden nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten panemiseksi täYtän
töön. Ehdot voivat koskea leirintäalueen ra
kentamista, palveluja, käyttöä ja hoitoa. 

25 §. Leirintäaluetta ei saisi ottaa käyttöön, 
ennen kuin ympäristönsuojelulautakunta tai 
sen alainen viranhaltija on tarkastanut ja hy
väksynyt sen. Voimassa olevan 24 §:n 2 ja 3 
momentin säännöksiä uusintatarkastuksista ei 
ehdoteta otettavaksi lakiin. Viranomaiset tar
kastaisivat yhdessä alueita uudelleen vuosittain 
ennen leirintäkauden alkua, jos siihen on tar
vetta. 

26 §. Nykyisestä laista puuttuu säännös lei
rintäalueluvan raukeamisesta. Monta lupaa on 
nykyisin voimassa, vaikka toiminta on lopetet
tu. Siksi ehdotetaankin, että lupa raukeaisi, 
jollei leirintäaluetta ole otettu luvan mukaiseen 
käyttöön viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
siitä, kun lupa on annettu. Rakennuslaissa on 
samanlainen säännös annetun rakennusluvan 
raukeamisesta. Jos leirintäalue on ollut vähin
tään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti suljettuna, 
lupa myös raukeaisi. Ympäristönsuojelulauta
kunta voisi erityisestä syystä pidentää määräai
kaa kummassakin tapauksessa. 

27 §. Nykyisessä laissa ei ole säännöksiä 
siitä, miten leirintäaluelupaa muutetaan, jos 
leirintäalueella tai sen ympäristössä tapahtuu 
muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti lei
rintäalueen toimintaedellytyksiin. Nykyisin 
muutosta on haettava samalla tavoin kuin 
lupaakin. Muutoksia lupaan saattavat vaatia 
muun muassa leirintäalueen rajojen, majoitus-

kapasiteetin ja käyttötarkoituksen muuttumi
nen. Samanlainen vaikutus voi olla liikenne
väylien rakentamisella ja asutuksen laajentumi
sella leirintäalueen läheisyyteen. 

Jotta lupapäätöksen sisältö ja ehdot pysyisi
vät ajan tasalla, ehdotetaan, että leirintäalueen 
pitäjän olisi ilmoitettava ympäristönsuojelulau
takunnalle sellaisista toimista leirintäalueella 
tai sen ympäristössä, jotka saattavat edellyttää 
lupapäätöksen muuttamista. Ilmoitus olisi teh
tävä hyvissä ajoin, viimeistään yhtä kuukautta 
ennen kuin toimiin ryhdytään. Ympäristönsuo
jelulautakunta voi tällöin muuttaa lupapäätös
tä, mikä soveltuvilta osin edellyttää lausunto
jen pyytämistä ja kuuluttamista, kuten lupaha
kemusta käsiteltäessäkin. 

27 a §. Leirintäaluelupa myönnetään kuta
kin leirintäaluetta varten erikseen. Lupa on 
siten luonteeltaan tietyn alueen käyttöä koske
va lupa eikä toiminnan harjoittajaan sidottu 
lupa. Tämän johdosta ehdotetaan säädettäväk
si, että leirintäalueluvan saanut saa siirtää lu
van toiselle. Haltijan vaihtuessa ei lupaa tarvit
se muuttaa. Koska ympäristönsuojelulautakun
nan täytyy tietää, kuka on leirintäalueluvan 
haltija, ehdotetaan säädettäväksi, että uuden 
luvanhaltijan tulee ilmoittaa nimensä tai toimi
nimensä sekä kotipaikkansa ympäristönsuoje
lulautakunnalle. 

27 b §. Leirintäalueella olisi oltava tehtä
vään sopiva hoitaja. Poliisiviranomainen voisi 
leirintäalueen pitäjän pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan määrätä leirintäaluetta varten jär
jestysmiehen. Nämä säännökset ovat sisällöl
tään samat kuin nykyisen 25 §:n säännökset. 
Järjestysmiehen oikeudet ja velvollisuudet ovat 
soveltuvilta osin samat kuin huvitilaisuuden 
järjestysmiehen. Järjestysmieskään ei saa tun
keutua telttaan, matkailuperävaunuun tai mat
kailuautoon taikka leirintämajaan, ellei kysy
mys ole esimerkiksi rikoksen estämisestä tai 
ihmishengen pelastamisesta tulen päästyä irti. 

Leirintäalueen pitäjällä ja hänen henkilö
kuntaansa kuuluvalla olisi edelleen, kuten ny
kyisen lain 26 §:n nojalla, oikeus järjestyksen
pidon vuoksi kieltää leirintäalueelle pyrkivältä 
pääsy alueelle ja tarvittaessa poistaa henkilö 
alueelta. Tällöin on huolehdittava siitä, ettei 
minkäänlainen syrjintä esimerkiksi iän, rodun 
tai kansallisuuden perusteella saa tulla kysy
mykseen. Nyt ehdotetaan myös säädettäväksi, 
että henkilöltä voitaisiin evätä pääsy leirintä
alueelle ja että henkilö voitaisiin poistaa alueel
ta leirintäalueen käyttötarkoituksen perusteet-
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la. Siten olisi mahdollista edelleenkin varata 
alue tietylle käyttäjäryhmälle, kuten jonkin 
yhdistyksen tai yhteisön jäsenille taikka yrityk
sen työntekijöille. 

27 c §. Pykälän mukaan ulkoilulain ja sen 
nojalla annettujen leirintäalueita koskevien 
säännösten ja määräysten noudattamista val
voisi ympäristönsuojelulautakunta. Sen tärkein 
tehtävä olisi valvoa, että kullakin alueella nou
datetaan leirintäaluelupaa. Leirintäalueita ja 
tilapäisiä leirintäalueita valvoisivat vastedeskin 
myös terveyslautakunta, rakennuslautakunta, 
kunnan paloviranomainen ja poliisi. 

Valvontaa varten ympäristönsuojelulauta
kunta ja sen alainen viranhaltija saisivat tar
kastaa leirintäalueen ja tilapäisen leirintäalueen 
sekä tehdä muita selvityksiä niiden toiminnasta 
ja käytöstä. Lautakunnalle ja sen alaiselle vi
ranhaltijalle olisi myös annettava alueesta ja 
sen käytöstä tietoja, joita valvontaan tarvi
taan. 

27 d §. Jos leirintäalue ei ole asianmukaises
sa kunnossa tai jos sitä muuten hoidetaan 
ulkoilulain tai sen nojalla annettujen säännös
ten ja määräysten vastaisesti taikka jos aluetta 
vaivaavat järjestyshäiriöt, ympäristönsuojelu
lautakunnalla täytyy olla käytettävissään kei
noja epäkohtien korjaamiseksi. Näistä säädet
täisiin 27 d §:ssä. Keinoja olisivat huomautus, 
alueen sulkeminen määräajaksi sekä leirintä
alueluvan peruuttaminen. 

Sulkemis- ja peruuttamispäätös voitaisiin va
lituksesta huolimatta panna heti täytäntöön. 

27 e §. Pykälässä määriteltäisiin tilapäinen 
leirintäalue, josta ei nykyisessä laissa ole sää
detty. Leirintäalue olisi tilapäinen, jos sille on 
tarkoitus majoittaa enintään 14 vuorokauden 
ajaksi telttoihin tai alueella enintään 14 vuoro
kautta pidettäviin matkailuautoihin tai -perä
vaunuihin yli 100 henkilöä. 

Tilapäisiä leirintäalueita olisivat muun muas
sa erilaisten tilaisuuksien majoitusalueet. Täl
laisia majoitusalueita tarvitaan kesäaikana 
etenkin viikonloppuisin järjestettävissä tilai
suuksissa, joissa on paljon osanottajia. Jos 
aluetta käytetään majoitukseen kauemmin 
kuin 14 vuorokautta, alue on 18 §:n mukainen 
leirintäalue. Tilapäisen leirintäalueen perus
vaatimukset olisivat soveltuvilta osin samat 
kuin 19 §:n säännöksiin perustuvat varsinais
ten leirintäalueiden vaatimuksetkin. 

Ympäristönsuojelulautakunta valvoisi myös 
tilapäisiä leirintäalueita ja niistä annettujen 
säännösten ja määräysten noudattamista. Lau-

2 391035N 

takunta voisi ennen alueen perustamista tai sitä 
käytettäessä antaa määräyksiä sille, joka on 
vastuussa tilapäisestä leirintäalueesta, kuten ti
laisuuden järjestäjälle tai maanomistajalle. 
Määräyksissä voitaisiin käsitellä muun muassa 
leirintäpaikkojen kokoa ja niiden välistä etäi
syyttä sekä jätehuoltoa ja roskaantumisen tor
juntaa. Jos terveysoloissa, liikennejärjestelyis
sä, palo- tai henkilöturvallisuudessa taikka jär
jestyksenpidossa on puutteita, ympäristönsuo
jelulautakunnan tai sen alaisen viranhaltijan 
tulisi ilmoittaa niistä asianomaisille viranomai
sille, jotta nämä ryhtyisivät toimiin epäkohtien 
poistamiseksi. 

Lakiehdotuksen mukaan ympäristönsuojelu
lautakunta voisi oikeuttaa lautakunnan alaisen 
viranhaltijan antamaan 27 e §:n 2 momentin 
mukaisia määräyksiä, jos ne ovat kiireellisiä 
eikä niiden antaminen ole jonkin muun viran
omaisen tehtävä. Jos tilapäisen leirintäalueen 
pitäjä vaatii, ympäristönsuojelulautakunnan 
olisi kuitenkin otettava asia ratkaistavakseen, 
mutta viranhaltijan antamia määräyksiä olisi 
noudatettava väliaikaisesti, kunnes lautakunta 
mahdollisesti määrää toisin. 

27 f §. Pykälän säännösten mukaan ympä
ristöministeriö antaisi tarvittaessa yksityiskoh
taiset määräykset siitä, kuinka leirintäaluelu
paa haetaan, sekä siitä, mitkä ovat leirintäalu
een vähimmäisvaatimukset. Voimassa olevan 
lain nojalla annettu sisäasiainministeriön pää
tös luvan hakemisesta leirintäalueen perustami
seen ja pitämiseen sekä leirintäalueiden luoki
tusperusteista kumottaisiin. 

Uudet vähimmäisvaatimukset leirintäalueelle 
koskisivat sekä kaikkia varsinaisia leirintäalu
eita että eräiltä osin myös tilapäisiä leirintäalu
eita. Uudet vaatimukset eivät olisi niin yksityis
kohtaisia kuin nykyiset. 

4 luku. Erinäisiä säännöksiä 

28 ja 29 §.Nykyisiä säännöksiä olisi muutet
tava, koska luvan antaminen leirintäalueen 
perustamiseen ja pitämiseen sekä leirintäaluei
den valvonta ehdotetaan siirrettäviksi läänin
hallitukselta kunnan ympäristönsuojelulauta
kunnalle. 

30 §. Nykyistä rangaistussäännöstä ehdote
taan muutettavaksi siten, että rangaistavaa oli
si nimenomaan leirintäalueen luvaton pitämi
nen, kun taas nykyisin on rangaistavaa ainoas
taan käyttää nimitystä "leirintäalue" alueesta, 
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jolle ei ole annettu ulkoilulain mukaista lupaa. 
Pykälän 2 momentin mukaan myös sitä, joka 
pitää tilapäistä leirintäaluetta vastoin viran
omaisen kieltoa, voitaisiin rangaista. 

30 a §. Lakiin on tarpeen ottaa säännös 
siitä, kuinka ympäristönsuojelulautakunnan 
päätökseen haetaan muutosta. Muutosta haet
taisiin lääninhallitukselta valittamalla ympäris
tönsuojelulautakunnan päätöksestä 30 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. 

30 b §. Voimassa olevassa laissa ei ole sää
detty virka-avusta. Ehdotuksen mukaan poliisi 
olisi velvollinen antamaan virka-apua tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten panemiseksi täytäntöön. 

2. Tarkemmat määräykset ja oh
jeet 

Ehdotetun lain 27 f §:n nojalla annettaisiin 
ympäristöministeriön päätös leirintäalueiden ja 
tilapäisten leirintäalueiden vähimmäisvaati
muksista. Samalla kumottaisiin luvan hakemi
sesta leirintäalueen perustamiseen ja pitämi
seen sekä leirintäalueiden luokitusperusteista 
annettu sisäasiainministeriön päätös. Uuden 
päätöksen antaminen on tarpeen, koska ulkoi
lulain leirintäaluesäännösten soveltamisala laa
jenisi nykyisestä koskemaan erilaisia leirintä
majoitusalueita. Huomattavin muutos olisi lei
rintäalueiden matkailullista luokittamista kos
kevien yksityiskohtaisten määräysten poistami
nen. Samalla poistettaisiin luvanhakumenette
lyä koskevat yksityiskohtaiset määräykset. 
Päätöksessä määriteltäisiin siten alueiden vä
himmäisvaatimustaso. 

Myös sisäasiainministeriön leirintäalueiden 
palo- ja henkilöturvallisuutta koskevat mää
räykset sekä lääkintöhallituksen leirintäalueita 
koskevat terveydelliset määräykset ja ohjeet 
tarkistettaneen. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. Lain panemi
seksi täytäntöön voitaisiin kuitenkin ryhtyä 
toimiin jo ennen kuin se tulee voimaan. 

Leirintäalueesta, jonka perustamiseen ja pi
tämiseen lääninhallitus on nykyisin voimassa 
olevien säännösten nojalla antanut luvan, olisi 
ilmoitettava kunnan ympäristönsuojelulauta
kunnalle viimeistään vuoden kuluttua siitä, 
kun ehdotettu laki on tullut voimaan. Ilmoitta
minen on tarpeellista, koska alueiden luokitta
misesta ympäristöministeriön ja lääninhallituk
sen päätöksin luovuttaisiin. Siten lupien sisältö 
muuttuisi olennaisesti. Ilmoitus olisi tehtävä 
samassa määräajassa niistäkin alueista, jotka 
ehdotettujen säännösten mukaan myös olisivat 
leirintäalueita. 

Ympäristönsuojelulautakunnan olisi tehtävä 
päätös ilmoituksen johdosta. Lautakunnan an
tamat määräykset koskisivat aluetta siitä al
kaen, kun lautakunnan päätös on tullut voi
maan. 

Ilmoitusta käsiteltäessä meneteltäisiin sovel
tuvilta osin samoin kuin menetellään käsiteltä
essä hakemusta leirintäalueen perustamiseen ja 
pitämiseen. Jos alueelle on annettu leirintä
aluelupa ja alue on luvan mukaisessa kunnos
sa, ympäristönsuojelulautakunnan ei kuiten
kaan tarvitsisi hankkia ilmoituksesta lausunto
ja eikä kuuluttaa siitä, että ilmoitus on tehty. 
Aluetta, joka on toiminnassa lain tullessa voi
maan, ei tarvitsisi tarkastaa sen käyttöönottoa 
varten. 

Jos hakemus luvan saamiseksi leirintäalueen 
perustamiseen ja pitämiseen tai luvan muutta
miseen on lääninhallituksen käsiteltävänä, kun 
laki tulee voimaan, lääninhallituksen olisi siir
rettävä asian käsittely asianomaisen kunnan 
ympäristönsuojelulautakunnalle. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ulkoilulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetun ulkoilulain (606/73) 3 luku sekä 28-30 § sekä 
lisätään lakiin uusi 30 a ja 30 b § seuraavasti: 

3 luku 

Leirintäalueet 

18 § 
Leirintäalueella tarkoitetaan tässä laissa 

aluetta, jolla majoitutaan tilapäisesti ja yleensä 
vapaa-aikana telttaan, matkailuperävaunuun, 
matkailuautoon tai leirintämajaan ja jolla on 
yhteensä vähintään 10 leirintämajaa taikka tel
talle, matkailuautolle tai matkailuperävaunulle 
varattua paikkaa. 

Tämän lain säännökset leirintäalueista kos
kevat muutakin vastaavanlaiseen majoittumi
seen tarkoitettua aluetta, jolla oleviin, enintään 
10 henkilölle tarkoitettuihin rakennuksiin yh
teensä voi majoittua yli 40 henkilöä. 

Leirintäalueena tai 2 momentissa tarkoitettu
na muuna majoitusalueena ei pidetä majoitus
ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen (502/ 
69) mukaista majoitusliikettä. 

19 § 
Leirintäalue on sijoitettava ja rakennettava 

ja sitä on hoidettava niin, ettei sen käyttö: 
1) aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle; 
2) vahingoita luontoa; 
3) roskaa ympäristöä; 
4) vähennä merkittävästi ympäristön viihtyi

syyttä; 
5) vaaranna liikenneturvallisuutta; eikä 
6) loukkaa muulla näihin rinnastettavana 

tavalla yleistä tai yksityistä etua. 

Leirintäaluetta ei saa sijoittaa siten, että se 
vaikeuttaa rakennuslaissa tarkoitettujen kaavo
jen toteuttamista. 

Leirintäalueella on lisäksi noudatettava, mi
tä palo- ja henkilöturvallisuudesta sekä tervey
dellisten haittojen ehkäisemisestä erikseen sää
detään ja määrätään. 

20 § 
Leirintäalueen perustamiseen ja pitämiseen 

on oltava lupa (leirintäaluelupa). Luvan myön
tää alueen sijaintikunnan ympäristönsuojelu
lautakunta. 

21 § 
Leirintäaluelupaa on haettava ympäristön

suojelulautakunnalta kirjallisesti. Lautakun
nan on varattava rakennuslautakunnalle, ter
veyslautakunnalle, kunnan paloviranomaiselle 
ja poliisille tilaisuus antaa lausunto hakemuk
sesta sekä hankittava muut sen käsittelemiseksi 
tarpeelliset lausunnot ja selvitykset. 

22 § 
Lupahakemuksesta on tiedoteHava kuulutta

maila siitä vähintään 14 päivän ajan kunnan 
ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuk
sista annetussa laissa (34/25) säädetään. Kuu
lutuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi tai 
toiminimi ja kotipaikka sekä leirintäalueen 
mahdollinen nimi, leirintäalueen sijainti, toi
minnan luonne ja sen laajuus sekä se miten ja 
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mihin mennessä niiden, joilla on muistutetta
vaa hakemusta vastaan, on tehtävä muistutuk
sensa. Kunnan on lisäksi riittävän ajoissa il
moitettava kuulutuksen julkaisemisesta vähin
tään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sano
malehdessä. Lehti-ilmoitusten kustannukset 
maksetaan kunnan varoista ja peritään hakijal
ta. Kustannukset saadaan periä ilman tuomiota 
tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367/61) säädetään. 

Muistutus hakemusta vastaan on tehtävä 
ympäristönsuojelulautakunnalle seitsemän päi
vän kuluessa kuulutusajan päättymisestä. 

23 § 
Leirintäaluelupa on myönnettävä, jos leirin

täalue hakemuksen mukaan sijoitetaan ja ra
kennetaan niin, että se täyttää 19 §:ssä sääde
tyt vaatimukset. 

Lupa myönnetään toistaiseksi tai määräajak-
si. 

24 § 
Päätöksestä, jolla leirintäaluelupa myönne

tään, on käytävä ilmi leirintäalueen mahdolli
nen nimi, rajat, sijaintipaikka, osoite ja pää
asiallinen käyttötarkoitus, telttojen, matkailu
autojen ja -perävaunujen, leirintämajojen ja 
muiden majoittumiseen tarkoitettujen raken
nusten ja majoitettavien henkilöiden enimmäis
määrät sekä luvan voimassaoloaika. Päätök
sessä voidaan lupaan liittää sellaisia leirintäalu
een varustamista, käyttöä ja hoitoa koskevia 
ehtoja, jotka ovat tarpeen tämän lain ja sen 
nojalla annettujen leirintäalueita koskevien 
säännösten ja määräysten noudattamiseksi. 

25 § 
Leirintäalueen saa ottaa käyttöön, kun ym

päristönsuojelulautakunta tai sen alainen vi
ranhaltija on tekemässään tarkastuksessa hy
väksynyt sen. 

26 § 
Leirintäaluelupa raukeaa, jos leirintäaluetta 

ei ole otettu hakemuksen mukaiseen käyttöön 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun 
lupa on myönnetty, tai jos käyttöön otettu 
leirintäalue on ollut kaksi vuotta yhtäjaksoises
ti suljettuna. 

Ympäristönsuojelulautakunta voi erityisestä 
syystä pidentää 1 momentissa mainittuja mää
räaikoja. 

27 § 
Päätöstä, jolla leirintäaluelupa on myönnet

ty, voidaan muuttaa, jos leirintäalueella tai sen 
ympäristössä tapahtuu muutoksia, jotka vai
kuttavat olennaisesti leirintäalueen toiminta
edellytyksiin. 

Sellaisista toimista leirintäalueella tai sen 
ympäristössä, jotka saattavat edellyttää lupa
päätöksen muuttamista, on leirintäalueen pitä
jän ilmoitettava ympäristönsuojelulautakun
nalle viimeistään yhtä kuukautta ennen kuin 
toimiin ryhdytään. Päätöstä muutettaessa on 
soveltuvin osin noudatettava, mitä 21 ja 
22 §:ssä säädetään lausuntojen pyytämisestä ja 
kuuluttamisesta. 

27 a § 
Leirintäalueluvan saanut saa siirtää luvan 

toiselle. Uuden luvanhaltijan on viimeistään 
kuukauden kuluttua luvanhaltijan vaihtumises
ta ilmoitettava ympäristönsuojelulautakunnalle 
nimensä tai toiminimensä sekä kotipaikkansa. 

27 b § 
Leirintäaluetta varten tulee olla tehtävään 

sopiva hoitaja. 
Poliisiviranomainen voi leirintäalueen pitä

jän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan määrätä 
järjestysmiehen leirintäaluetta varten. J ärjes
tysmiehistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 
huvitilaisuuksien järjestysmiehistä säädetään. 

Leirintäalueen pitäjällä ja leirintäalueen hen
kilökuntaan kuuluvalla on leirintäalueen jär
jestyksenpidon tai leirintäalueen käyttötarkoi
tuksen vuoksi oikeus kieltää leirintäalueelle 
pyrkivältä pääsy alueelle ja tarvittaessa poistaa 
henkilö alueelta. 

27 c § 
Leirintäaluetta koskevien tämän lain ja sen 

nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista valvoo ympäristönsuojelulauta
kunta. 

Ympäristönsuojelulautakunnalla ja sen alai
sella viranhaltijalla on oikeus tarkastaa leirin-
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täalue, selvittää sen toimintaa ja käyttöä sekä 
saada valvontaan tarvittavat tiedot leirintäalu
eesta ja sen käytöstä. 

27 d § 
Ympäristönsuojelulautakunta voi antaa lei

rintäalueen pitäjälle huomautuksen, jos leirin
täalue ei täytä 19 §:ssä säädettyjä vaatimuksia 
tai jos se ei ole leirintäalueluvan mukainen tai 
jos sitä muuten hoidetaan tämän lain tai sen 
nojalla annettujen säännösten tai määräysten 
vastaisesti taikka jos leirintäalueella ilmenee 
järjestyshäiriöitä. Jos epäkohtia ei korjata 
huomautuksesta huolimatta tai jos ne korjaa
misen jälkeen toistuvat, ympäristönsuojelulau
takunta voi päättää leirintäalueen sulkemisesta 
määräajaksi tai peruuttaa leirintäalueluvan. 

Päätös sulkea leirintäalue määräajaksi tai 
peruuttaa leirintäaluelupa voidaan panna vali
tuksesta huolimatta heti täytäntöön. 

27 e § 
Alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuoro

kauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään 
tämän ajan siellä pidettäviin matkailuautoihin 
tai -perävaunuihin yli 100 henkilöä, on tilapäi
nen leirintäalue. Tilapäiseen leirintäalueeseen 
sovelletaan 19 ja 27 c §:n säännöksiä leirintä
alueista. 

Ympäristönsuojelulautakunta voi kieltää ti
lapäisen leirintäalueen pitämisen ja antaa mui
ta määräyksiä, jotka ovat tarpeen tämän lain 
tai sen nojalla annettujen säännösten ja mää
räysten täytäntöön panemiseksi tilapäisellä lei
rintäalueella, jollei määräysten antaminen kuu
lu jonkin muun viranomaisen toimivaltaan. 

Ympäristönsuojelulautakunta voi oikeuttaa 
alaisensa viranhaltijan antamaan 2 momentissa 
tarkoitettuja määräyksiä kiireellisissä tapauk
sissa. 

Jos tilapäisen leirintäalueen pitäjä vaatii, 
ympäristönsuojelulautakunnan on ratkaistava 
asia, jota viranhaltijan antama määräys kos

- kee. Viranhaltijan määräystä on kuitenkin 
noudatettava, jollei lautakunta määrää toisin. 

27 f § 
Ympäristöministeriö antaa tarvittaessa tar

kemmat määräykset luvanhakumenettelystä 
sekä leirintäalueen ja tilapäisen leirintäalueen 
vähimmäisvaatimuksista. 

4 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

28 § 
Tämän lain 1 luvun sekä sen nojalla annettu

jen säännösten ja määräysten mukaan kunnalle 
kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, jollei 
kunnanvaltuusto ole määrännyt niitä kunnan 
jonkin lautakunnan hoidettaviksi ja jollei laista 
muuta johdu. 

29 § 
Lääninhallituksen päätös ulkoilureittisuunni

telman vahvistamisesta tai ulkoilureitin lak
kauttamisesta sekä kunnan ympäristönsuojelu
lautakunnan päätös leirintäalueluvan myöntä
misestä tai muuttamisesta on tehtävä julkipa
rran jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen 
asianomaisen tietoon silloin, kun se on annet
tu. 

30 § 
Joka pitää leirintäaluetta ilman lupaa, on 

tuomittava leirintäaluetta koskevien säännös
ten rikkomisesta sakkoon, jollei muualla laissa 
ole säädetty ankarampaa rangaistusta. 

Samalla tavoin on tuomittava se, joka pitää 
tilapäistä leirintäaluetta vastoin viranomaisen 
kieltoa. 

30 a § 
Ympäristönsuojelulautakunnan tämän lain 

nojalla tekemään päätökseen haetaan muutos
ta lääninhallitukselta valittamalla 30 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Muu
toksenhaussa noudatetaan, mitä muutoksen
hausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/ 
50) säädetään. 

30 b § 
Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua 

tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös
ten ja määräysten panemiseksi täytäntöön. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
toimiin sen panemiseksi täytäntöön. 

Jos leirintäalueen perustamiseen ja pitämi
seen on myönnetty lupa aikaisempien säännös
ten nojalla, leirintäalueesta on ilmoitettava 
kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle vuo
den kuluessa tämän lain voimaantulosta. Il
moitus on tehtävä myös sellaisista muista alu-
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eista, joiden perustamiseen ja pitämiseen on 
tämän lain mukaan haettava lupa. 

Ympäristönsuojelulautakunta tekee ilmoi
tuksen saatuaan 24 §:ssä tarkoitetun päätök
sen. Ilmoitusta käsiteltäessä voidaan soveltuvin 
osin noudattaa, mitä 21 ja 22 §:ssä säädetään 
hakemusten käsittelystä. 

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1990 

Jos leirintäalueen perustamiseen ja pitämi
seen myönnettävää lupaa tai myönnetyn luvan 
muuttamista koskeva hakemus on lain tullessa 
voimaan lääninhallituksen käsiteltävänä, lää
ninhallituksen on siirrettävä se asianomaisen 
kunnan ympäristönsuojelulautakunnan käsitel
täväksi. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 


