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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Urho Kekkosen kan
sallispuiston rajauksen muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoitus on muuttaa vuonna 1983 
perustetun Urho Kekkosen kansallispuiston ra
jausta siten, että puiston Inarin kunnan puolei
sesta osasta erotettaisiin kaksi puiston rajalla 
olevaa aluetta. Toinen niistä on Kaunispään 
rakennuskaava-alueen ja Laanilan rantakaava
alueen välissä oleva, noin 33 hehtaarin suurui
nen, aikanaan kansallispuiston opastuskeskus
ta varten varattu alue. Toinen alue on puoles-

taan noin 107 hehtaarin suuruinen osa Iisakki
pään tunturista, jolla sijaitsee kaksi laskettelu
rinnettä hiihtohisseineen. Molemmat poistetta
vaksi esitetyt alueet ovat suojelumerkityksel
tään vähäisiä ja varsinkin rinnealueen erotta
minen kansallispuistosta selkiyttäisi puiston 
suojelutavoitteiden toteutumista. Laki on tar
koitus saattaa voimaan heti kun se on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

Urho Kekkosen kansallispuiston hoitoon ja 
käyttöön liittyvät keskeiset kysymykset sovit
tiin yhteistyössä asianomaisten kuntien kanssa 
ennen kuin hallituksen esitys puiston perus
tamisesta vuonna 1982 annettiin eduskunnalle. 
Inarin kunnan osalta eräinä näkökohtina tuo
tiin tuolloin esille muun muassa toivomus puis
ton opastuskeskuksen sijoittamisesta Kaunis
pään rakennuskaava-alueen eteläpuolelle valta
tien 4 varteen sekä laskettelualueen perustamis
mahdollisuuksien säilyttämisestä aivan puiston 
reunassa olevalla Iisakkipään rinteellä. Puisto
alueen rajaukseen sisällytettiinkin sittemmin 
opastuskeskusta varten ulokemainen alue val
tatiehen 4 saakka. Myös Iisakkipään alue sisäl
lytettiin puistoalueeseen, mutta puiston käyt
töä koskevaan asetukseen varattiin poikkeuk
sellisesti mahdollisuus laskettelualueen perus
tamiseen tälle alueelle. 

Kansallispuiston perustamisen jälkeen on 
puiston hoidon ja käytön suunnittelussa käy
nyt ilmi, että Saariselän opastuskeskusta ei 
tulla sijoittamaan sitä varten varatulle puiston 
osalle. Tarkoitus on rakentaa Inarin kirkonky
lään Saamelaismuseon yhteyteen Ylä-Lapin 
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opastuskeskus, joka palvelisi myös muita Ina
rin luonnonsuojelualueita. Saariselän matkai
lukeskuksen yhteyteen tullaan myöhemmin pe
rustamaan Urho Kekkosen kansallispuiston 
opastuspiste. Kaunispään rakennuskaava-alu
etta, joka nykyisin rajoittuu puistoon, olisi 
myös tarpeen laajentaa, jotta alueelle voitaisiin 
rakentaa asuntoja lähinnä matkailukeskuksen 
henkilökunnan asunnoiksi. Kun puiston tämä 
osa on käynyt tarpeettomaksi puiston käytön 
kannalta ja kun tarve alueen muunlaiseen käyt
töön on ilmeinen, tulisi alue erottaa kansallis
puistosta. Alueella ei voida katsoa olevan eri
tyisiä suojeluarvoja. 

Kansallispuistoon kuuluva Iisakkipään las
kettelualue on vuokrattu matkailuyrittäjälle ei
kä alue kuulu puistohallinnon tavanomaisten 
hoitotoimien piiriin. Vuokra-alueen olemassa
olo on pikemminkin rasite hallinnolle. Kansal
lispuistojen luonteeseen ei muutoinkaan kuulu, 
että niillä olisi laskettelurinteitä. Luonnonsuo
jelualueiden käytön eräänä yleisenä tavoitteena 
on, että näillä alueilla ei rinteitä olisi. Iisakki
pään laskettelualueen erottaminen puistoalu
eesta selkiyttäisi siten kansallispuiston suojelu-
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tavoitteiden toteutumista ja puistohallinnon 
tehtäviä. Myöskään laskettelualueen käsittäväl
lä kansallispuiston osalla ei ole luonnonsuoje
lullisia arvoja. Tarkoituksena on myös muut
taa laskettelualueen perustamisen salliva ase
tuksen säännös, jolloin Iisakkipään kaksi muu
ta huippua tulevat vastedes jäämään luonnon
tilaan. 

Inarin kunta on tehnyt aloitteen opastuskes
kusta varten varatun alueen erottamisesta puis
tosta. Kaunispään neuvottelukunta on tehnyt 
samaa asiaa koskevan aloitteen maa- ja metsä
talousministeriölle, joka on edelleen tehnyt 
tästä esityksen ympäristöministeriölle. Urho 

Kekkosen kansallispuiston neuvottelukunta on 
kokouksessaan I 9. 9.1988 ottanut rajauksen 
tarkistukseen myönteisen kannan. 

Urho Kekkosen kansallispuisto on metsähal
lituksen hallinnassa ja hoidossa. Muut puis
toon rajoittuvat valtionmaat, kuten Saariselän 
matkailukeskuksen alue, ovat Metsäntutkimus
laitoksen hallinnassa. Puistosta erotettavat alu
eet onkin tarkoitus siirtää myöhemmin Met
säntutkimuslaitoksen hallintaan. Suoranaisia 
taloudellisia vaikutuksia esityksellä ei ole. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiesitys: 

Laki 
Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Maaliskuun 4 pmvana 1983 annetulla lailla 

(228/83) perustetun Urho Kekkosen kansallis
puiston rajausta muutetaan siten, että puistos
ta erotetaan kaksi erillistä aluetta, joihin kuu
luu noin 140 hehtaaria valtion omistamia aluei
ta Inarin kunnassa. 

Alueiden rajat on merkitty tämän lain liittee
nä olevaan karttaan. 

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1990 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 199 
Laissa tarkoitetut alueet siirtyvät lain voi

maantultua metsähallituksen hallinnasta met
säntutkimuslaitoksen hallintaan. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Kaj Bärlund 



1990 vp. - HE n:o 308 

LIITE URHO KEKKOSEN KANSALLISPUISTON 
RAJAUKSEN MUUTOS 
lnan 383105 
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