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Lag
om ändring av lagen om Koli nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om Koli nationalpark (581/1991) 2 § 2 och 3 mom. och 3–5 §,
ändras 1 § och
fogas till lagen nya 2 a–2 c § som följer:

1 §

Syftet med inrättandet av nationalparken

För att skydda ett representativt fjällområde i Nordkarelen, gamla skogar och organis-
merna i dessa samt den centrala delen av nationallandskapet Koli, för att underhålla ge-
nom svedjebruk danade landskap och växtsamhällen, för miljöforskningen och miljöupp-
lysningen samt för att främja intresset för naturen inrättas Koli nationalpark i enlighet med
1923 års lag om naturskydd (71/1923) på områden som staten äger i Lieksa stad.

2 a §

Fridlysningsbestämmelser

Vad som i 49 § i naturvårdslagen (9/2023) föreskrivs om verksamhet som är förbjuden
och vad som i 50 § 1 mom. 1–5, 7, 9 och 11 punkten, 50 § 2–4 mom. och 51 § i den lagen
föreskrivs om undantag från fridlysningsbestämmelserna tillämpas också på den national-
park som avses i denna lag.

Trots vad som föreskrivs i 49 § 1 mom. 2 punkten i naturvårdslagen är det tillåtet att
med Forststyrelsens tillstånd placera en luftledning som befinner sig på nationalparkens
område i en befintlig ledningsgata i marken. Forststyrelsen kan ge tillstånd att placera led-
ningen utanför ledningsgatan om det är nödvändigt med tanke på de kostnader som place-
ringen av ledningen orsakar eller för att trygga naturvärdena.

2 b §

Tryggande av turisttjänster

Inom Koli turistcentrums område får man, trots fridlysningbestämmelserna, upprätthål-
la inkvarterings- och restauranglokaler och andra servicelokaler för ett hotell som betjänar
turismen i nationalparken, upprätthålla befintliga slalombackar och iståndsätta och bygga
slalomanläggningar. Byggandet får inte äventyra syftet med att nationalparken inrättades
eller bevarandet av de skyddade naturvärdena. I samband med byggandet ska det även sä-
kerställas att de särskilda värden som gäller nationalparkens landskap och byggda miljö
bevaras. På grund av de särskilda naturskyddskraven på nationalparken får varken de di-
rekta eller de indirekta effekterna av ovan nämnda turisttjänster vara så omfattande eller
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avvikande jämfört med det nuvarande tillståndet att de förändrar nationalparkens karaktär
eller förhållandena där i betydande grad.

Hyresavtal som gäller nationalparksområdet förblir i kraft för den tid som anges i res-
pektive avtal. Avtalens giltighetstid kan förlängas om avtalsparterna så beslutar.

2 c §

Hänvisningsbestämmelse

Vad som i 55 § 3 mom. i naturvårdslagen föreskrivs om tryggande av vissa rättigheter,
i 56 § om begränsningar i rätten att färdas, i 57 § om skötsel- och nyttjandeplaner för na-
turskyddsområden, i 58 § om ordningsstadgan för statliga naturskyddsområden, i 59 § om
bestämning och utmärkning av gränserna för naturskyddsområden, i 60 § om införlivning
av ett område i ett statligt naturskyddsområde och i 133 § om rätt till omhändertagande
tillämpas också på den nationalpark som avses i denna lag.

————
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

Helsingfors den 23 mars 2023
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