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Laki
Kolin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Kolin kansallispuistosta annetun lain (581/1991) 2 §:n 2 ja 3 momentti ja

3–5 §,
muutetaan 1 § sekä
lisätään lakiin uusi 2 a–2 c § seuraavasti:

1 §

Kansallispuiston perustamistarkoitus

Edustavan pohjoiskarjalaisen vaara-alueen, vanhojen metsien ja niiden eliöstön sekä
Kolin kansallismaiseman keskeisen osan suojelemiseksi, kaskitalouden luomien maise-
mien ja kasviyhdyskuntien ylläpitämiseksi sekä ympäristöntutkimusta, ympäristövalistus-
ta ja luonnonharrastuksen edistämistä varten perustetaan Lieksan kaupunkiin valtion
omistamille alueille vuoden 1923 luonnonsuojelulain (71/1923) mukainen Kolin kansal-
lispuisto.

2 a §

Rauhoitussäännökset

Mitä luonnonsuojelulain (9/2023) 49 §:ssä säädetään kielletyistä toiminnoista ja 50 §:n
1 momentin 1–5, 7, 9 ja 11 kohdassa ja 2–4 momentissa sekä 51 §:ssä rauhoitussäännöksiä
koskevista poikkeuksista, sovelletaan myös tässä laissa tarkoitetussa kansallispuistossa.

Sen estämättä, mitä luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetään, kan-
sallispuiston alueella olevan ilmajohdon saa Metsähallituksen luvalla sijoittaa maahan
olemassa olevaan johtokäytävään. Metsähallitus voi antaa luvan sijoittaa johdon johtokäy-
tävän ulkopuolelle, jos se olisi johdon sijoittamisesta aiheutuvien kustannusten tai luon-
nonarvojen turvaamisen kannalta tarpeen.

2 b §

Matkailupalvelujen turvaaminen

Kolin matkailukeskuksen alueella saa rauhoitussäännösten estämättä ylläpitää kansal-
lispuiston matkailua palvelevan hotellin majoitus-, ravintola- ja muita palvelutiloja sekä
olemassa olevia laskettelurinteitä sekä kunnostaa ja rakentaa laskettelurakennelmia. Ra-
kentaminen ei saa vaarantaa kansallispuiston perustamistarkoitusta tai suojeltujen luon-
nonarvojen säilymistä. Rakentamisen yhteydessä on myös varmistettava kansallispuiston
maisemallisten sekä rakennetun ympäristön erityisarvojen säilyminen. Kansallispuistoa
koskevien luonnonsuojelullisten erityisvaatimusten vuoksi edellä mainittujen matkailu-
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palveluiden välittömät ja välilliset vaikutukset eivät saa olla laajuudeltaan tai nykyisestä
tilasta niin poikkeavia, että ne muuttavat merkittävästi kansallispuiston luonnetta tai olo-
suhteita.

Kansallispuistoaluetta koskevat vuokrasopimukset jäävät voimaan kussakin sopimuk-
sessa määrätyksi ajaksi. Sopimusten voimassaoloaikaa voidaan sopijaosapuolten niin
päättäessä jatkaa.

2 c §

Viittaussäännös

Mitä luonnonsuojelulain 55 §:n 3 momentissa säädetään eräiden oikeuksien turvaami-
sesta, 56 §:ssä liikkumisen rajoittamisesta, 57 §:ssä luonnonsuojelualueen hoito- ja käyt-
tösuunnitelmasta, 58 §:ssä järjestyssäännöstä valtion luonnonsuojelualueella, 59 §:ssä
luonnonsuojelualueen rajojen määräämisestä ja merkitsemisestä, 60 §:ssä alueen liittämi-
sestä valtion luonnonsuojelualueeseen sekä 133 §:ssä haltuunotto-oikeudesta, sovelletaan
myös tässä laissa tarkoitetussa kansallispuistossa.
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