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Iskeekö Giljotiini kansallispuistoihin? 
 
Pallas-laki on säädetty – miten tästä eteenpäin? 
 
Pikkuparlamentin Kansalaisinfo, 22.9.2010 
 
Seminaarissa on jo nostettu esille, miksi meillä on kansallispuistoja ja mikä niiden merkitys 
on meille suomalaisille; kansallispuistojen tarkoituksena on suojella arvokasta 
kansallisperintöämme ja lisäksi niiden tehtävänä on tarjota meille sekä tuleville sukupolville 
mahdollisuus päästä nauttimaan koskemattomasta luonnosta.  
 
Turvaavatko viimeaikaiset poliittiset päätökset kansallispuistojen tulevaisuuden?  
Niin viime keväänä hyväksytty Pallas-laki kuin myös hallituksen toissa viikolla eduskunnalle 
jättämä budjettiesitys eivät anna uskoa tähän. Viimeaikaiset poliittiset päätökset eivät turvaa 
tulevien sukupolvien oikeuksia nauttia kansallispuistoista.  
 
Pallaksen osalta päätös on tehty ja nyt pitää katsoa eteenpäin. Pallas-päätökseen sisältyy 
joukko uhkatekijöitä, mutta ne voidaan ainakin osittain vielä välttää. Lisäksi eduskunnalla on 
mahdollisuus korjata hallituksen budjettiesityksessä olevat Metsähallituksen 
luontopalveluihin kohdistuneet leikkaukset, joilla on suoria vaikutuksia niin Pallakseen kuin 
myös muihin kansallispuistoihin. 

Käsittelen Pallaspäätöstä seuraavaksi sekä luonnonsuojelun että talouden näkökulmasta. 

Pallas-päätöksen vaikutukset luonnonsuojeluun 
 
Vuonna 2009 Suomen kansallispuistoissa oli yhteensä lähes 2 miljoonaa käyntiä. Pallas-
Ylläs -kansallispuisto on puistoistamme kävijämäärällä laskettuna suosituin.  
 
Matkailun aiheuttamat haittavaikutukset ovat merkittävin Pallas-Ylläs -tunturin 
kansallispuiston luontoa ja maisemaa uhkaava tekijä. Maaston kuluminen on näistä 
vaikutuksista helpoimmin havaittava.  
 
Toisaalta suuri kävijämäärä on erinomainen asia, sillä kansallispuistoissa retkeily ei voi olla 
lisäämättä ihmisten luontoherkkyyttä ja sitä kautta ymmärrystä siitä, kuinka tärkeää 
kansallispuistoja ja muuta luontoa on suojella. Ihminen ja luonto mahtuvat samaan 
kansallispuistoon, jos kansallispuistoja hoidetaan. 
 
Matkailun epäsuotuisia vaikutuksia luontoon voidaan minimoida opastuksella, viitoituksella, 
toimivilla reiteillä ja taukopaikoilla sekä kehittämällä jätehuoltoa. Lisäksi matkailu tulee ohjata 
siten, että sen aiheuttama pistekuormitus minimoidaan. Kaikilla näillä toimilla voidaan 
suojella ja turvata kansallispuistojen luonnon säilyminen kansallispuiston 
perustamistavoitteiden mukaisesti.  
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Pallas-lakiesityksen perusteluissa hotellin lisärakentamisen yhtenä perusteena oli, että 
samassa yhteydessä kulumisvaurioita vähennettäisiin parantamalla ohjausta ja reititystä. 
Tämä oli outo peruste lain muuttamiselle, sillä se kuuluu Metsähallituksen vastuualueeseen 
kansallispuiston normaalina hoitotoimenpiteenä. Kulumisvaurioiden ehkäisy ei siis olisi 
edellyttänyt lain muuttamista eikä hotellin laajentamista.  
 
Huomattava osa Pallas-Ylläs -tunturin kansallispuiston uhanalaisista lajeista, joiden suojelu 
on yksi kansallispuiston päätehtävistä, esiintyy alle kymmenen kilometrin säteellä 
laajennettavasta hotellista. Siksi on erityisen ongelmallista, että majoituskapasiteetti kasvaa 
juuri tällä puiston herkällä ydinalueella. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa matkailijoista 
lähtee kansallispuistoon yhdestä pisteestä. Näin ollen lisärakentaminen voi heikentää 
luonnon tilaa kansallispuistossa, vaikka puisto on perustettu nimenomaan luonnon 
säilyttämiseksi. 
 
Jotta Pallas-Ylläs -tunturin luontoarvot voivat säilyä, siellä tarvitaan nyt entistä enemmän 
Metsähallituksen luontopalveluita. Pettymyksemme WWF:ssä oli suuri, kun kuulimme, että 
Metsähallituksen luontopalvelujen rahoitusta leikattiin ympäristöministeriön budjetista 
kolmella miljoonalla eurolla sekä maa- ja metsätalousministeriön budjetista miljoonalla 
eurolla. Eli kokonaisuuden näkökulmasta luonnon ja ympäristönsuojelu jäi 
budjettiesityksessä häviäjäksi. Giljotiini iskee siis selvästi luonnon- ja ympäristönsuojeluun, 
Pallas-Ylläs -tunturin ollessa muiden kansallispuistojen tavoin yhtenä kohteena.    
 
Kun hallitus antoi puoltavan päätöksen hotellin laajentamisesta kansallispuiston sisään, on 
hallituksen myös turvattava niin hyvin kuin mahdollista alueen luontoarvot takaamalla 
Metsähallituksen luontopalvelujen toimintakykyisyys samaisella alueella. Nyt vetoankin 
kansanedustajiin Metsähallituksen luontopalvelujen rahoituksen turvaamiseksi ja hallituksen 
esityksen kumoamiseksi tältä osin. 
 
On erittäin tärkeää, että kansallispuistojen ja retkeilyalueiden hoitoon, palveluihin, 
varustukseen ja opastukseen käytettävissä oleva rahoitus pysyy kävijämäärän kasvun 
tahdissa. Vain siten voidaan pidemmän päälle turvata myös luonnon monimuotoisuuden 
säilyminen ja lisääntyminen näillä alueilla.  
 
Pallas ja Koli ovat ainoat kansallispuistot Suomessa, joissa on puiston perustamisvaiheessa 
ollut hotelli. Niiden on sallittu jatkaa toimintaa, kunhan ne säilyvät pienimuotoisina 
luontomatkailua palvelevina hotelleina. Lisärakentaminen kansallispuiston sisään on 
väistämättä kansallispuistolain vastaisesti luontoa vahingoittavaa toimintaa, sillä tällöin 
kasvaa jo aiemmin mainitsemani pistekuormitus. Tästä syystä Kolin hotellin 
laajennuspyrkimyksistä luovuttiin 1990-luvulla. 
 
Yhden yrittäjän taloudellisten etujen edistäminen tuotiin selkeästi esiin Pallas-lakiesityksen 
perusteluosassa. Pallas-päätös edistää yhden yksittäisen yrittäjän taloudellista hyötyä 
tavalla, joka ei ole suomalaisessa luonnonsuojelulainsäädännössä eikä muussakaan 
lainsäädännössä normaalia. Ei siis demokraattista. Objektiivisesti katsoen jatkossa muutkin 
yritykset tai kunnat ovat yhtä oikeutettuja esittämään vastaavia vaatimuksia omien 
taloudellisten etujensa edistämiseksi.  
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Pallas-päätös oli luonnonsuojelulainsäädännössä siis periaatteellinen muutos, joka saattaa 
synnyttää pyrkimyksiä ajaa vastaavia poikkeuspykäliä muillekin suojelualueille, ei ainoastaan 
kansallispuistoihin.  
 
Haluan kuitenkin uskoa siihen, että uusia poikkeuslupia ei myönnetä kansallispuistoihin eikä 
myöskään muille suojelualueille.WWF:ssä me teemme ainakin kaikkemme, että näin ei 
tapahtuisi.  
 
Pallas-päätöksen taloudelliset vaikutukset 
 
Pallas-päätöstä voidaan tarkastella myös paikallistalouden näkökulmasta. Metsähallituksen 
ja metsäntutkimuslaitoksen selvityksen mukaan jokainen valtion kansallispuistoihin ja 
retkeilypalveluihin sijoittama euro palautuu takaisin paikallistalouteen parhaimmillaan 20-
kertaisena. Rahat, jotka valtio sijoittaa kansallispuistoihin, palautuvat siten yhteiskunnalle 
moninkertaisesti yritystoimintana ja työpaikkoina. Kun valtio rahoittaa budjettivaroin 
kansallispuistojen ja retkeilyalueiden ilmaiset retkeilypalvelut ja elinkeinosektori luo 
kansallispuiston ulkopuolelle maksulliset matkailupalvelut, voidaan kehittää kestävää 
luontomatkailua, joka voisi olla lippulaivatuote Suomelle.  
 
Matkailun ja työllisyyden kehittäminen oli yksi peruste lakimuutokselle.  
Pallas-päätös edistää yhden yrittäjän taloudellista etua, koska hotelli sijaitsee 
kansallispuiston sisällä. Päätöksellä voi olla negatiivisia vaikutuksia kunnan 
kokonaistalouteen, sillä yksi suuri yritys kansallispuiston sisällä voi hankaloittaa pienempien 
matkailupalvelujen tarjoajien toimintaa vähemmän vetovoimaisemmassa paikassa. 
Pallaksen lähikylissä, kansallispuiston ulkopuolella, toimii useita paikallisten perheiden 
omistamia majoituspalveluyrityksiä, joiden toimintaedellytykset nyt todennäköisesti 
heikkenevät. Matkailun ja työllisyyden kehittämiseen alueella olisi ollut käytettävissä 
tehokkaita keinoja myös ilman lain muuttamista. Ja lisäksi hyötyjinä olisi ollut suurempi 
joukko asukkaita. 
 
WWF kannattaa matkailupalvelujen lisäämistä. Kansallispuistoihin kohdistuvan matkailun 
tulee olla luontomatkailua ja rakentamisen tapahtua kansallispuiston ulkopuolella. 
 
Pallas-Ylläs -lakiesityksessä tuotiin esille se, että tarkoituksena on siirtyä suomalaisten 
luonnosta kiinnostuneiden matkailijoiden palvelemisesta ulkomaalaisiin, korkeampaa 
palvelutasoa vaativiin matkailijoihin. Samalla Pallas muutettaisiin nykyistä suuremmassa 
määrin laskettelukeskukseksi.  
 
Pallaksen lisärakennushankkeeseen sisältyvä suunnitelma asiakaskunnan osittaisesta 
vaihtamisesta ulkomaalaisiin, laskettelusta kiinnostuneisiin matkailijoihin merkitsisi suurta 
vahinkoa kansallispuiston perinteisille erämatkailijoille. Suomi ei voi koskaan kilpailla 
massaturismilla, sen sijaan luontomatkailun kehittämiseen meillä on erinomaiset 
mahdollisuudet, ja sen edellytyksiin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Täytyy vain toivoa, 
että hotellinomistaja vielä kerran selvittää, mikä Pallaksen todellinen vetovoima on, ja että 
muissa kansallispuistoissa ei ole samanlaisia massaturismiin liittyviä suunnitelmia. 
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Lopuksi 
 
Usko hallituksen kaukonäköisyydestä luonnon ja ympäristönsuojelussa ovat koetuksella, 
koska  viimeisessä valtion budjettiesityksessä ympäristöhallinnon alaa supistettiin edelleen.  
Erityisen outoa tämä on, kun asiaa tarkastellaan laajemmassa kansainvälisessä 
viitekehyksessä. Ympäristöhallinnon osuus valtion budjetista on Suomessa vain 0,6 %, kun 
se OECD maissa on keskimäärin 1,5 %.  
 
Miten ympäristöhallinnon supistaminen voi olla järkevää maassa, joka vastikään määriteltiin 
maailman parhaaksi maaksi elää. Suomalaisen luonnon turvaaminen kansalaisten 
hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta on ensi arvoisen tärkeää, jotta Suomi voi 
jatkossakin olla hyvä maa elää.  
 
Vaikka poliittisia päätöksentekijöitä ei kiinnostaisi luonto itseisarvoisesti, luulisi kuitenkin että 
kiinnostus nousee Suomi-brändin kehittämisen näkökulmasta. Kaikissa Suomen 
tulevaisuutta luotsaavissa työryhmissä nostetaan puhdas luonto yhdeksi keskeiseksi 
elinvoiman lähteeksi. Kansallispuistot, Pallas-Ylläs yhtenä esimerkkinä, ovat tästäkin 
näkökulmasta äärettömän arvokkaita ja niiden suojelemiseksi tulee tehdä kaikki voitava. 

 

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien 
luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, 
jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat 
WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi. 

 


