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Kuntien ympäristöpäätösten laatu? 
 noin 65 % ympäristölupapäätöksistä 

muutetaan/kumotaan/palautetaan Vaasan HaO:ssa, 
jos niistä valitetaan, osa pieniä teknisiä muutoksia 
(Rontu – Ekroos: Muutoksenhaku ympäristölupa-
asioissa, 2014) 
 90 % viranomaisten valituksista menestyy VaasanHaO:ssa 

 30 % valituksista KHO:een menestyy 
(muutos/kumoaminen/palauttaminen)  

 vrt. 65 % myönteisistä kuntien MRL:n mukaisista 
poikkeamispäätöksistä kumotaan hallinto-
oikeudessa, pienissä kunnissa vielä suurempi osuus 
(Holopainen ym: Muutoksenhaku maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisissa asioissa, 2013) 

 



Esityksen näkökulma 

 Miten oikeudellisen argumentaation 

vakuuttavuutta voitaisiin lisätä?  

 viranomaispäätösten perustelut, valitukset, 

vastineet jne 

 malleja KHO:n ratkaisujen perusteluista 

 

 



Hallintolaki 45 § 

 Päätöksen perusteleminen 

 Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä 
seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä 
mainittava sovelletut säännökset. 

  

Hallintolainkäyttölaki 53 §  

 Päätöksen perusteleminen 

 Päätös on perusteltava. Perusteluista on ilmettävä, mitkä seikat 
ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja millä 
oikeudellisella perusteella siihen on päädytty. 

 

 Tosiseikat (faktapremissi) 

 Oikeusnormi (normipremissi) 

 Oikeudellinen päättely 



KHO 2015:124, KHO:n perustelut: 

 
 Kysymyksenasettelu:  

 ”Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on Vapo Oy:n valituksen johdosta ratkaistavana, 
onko hallinto-oikeus voinut luonnonsuojelulain 39 §:n 1 momentin ja 
ympäristönsuojelulain (86/2000) 42 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla kumota 
aluehallintoviraston päätöksen ja hylätä Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksen. Lisäksi 
ratkaistavana on, vaikuttaako yhtiön esittämä tielinjausta koskeva muutos luvan 
myöntämisen edellytyksiin.” 

 Sovellettavat säännökset ja niiden valmisteluaineisto 
 Kansallinen lainsäädäntö 

 Lainvalmisteluaineisto 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta (lintudirektiivi) 

 Asiassa saatu selvitys hankkeesta, hankealueesta ja maakotkan 
esiintymisestä alueella 

 Selvitystä maakotkan elintavoista ja pesäpuun vaatimista suojaetäisyyksistä 

 Oikeudellinen arviointi ja lopputulos 
 Luonnonsuojelulain 39 §:n tulkinta 

 Luonnonsuojelulain mukaisen poikkeusluvan edellyttäminen 

 Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin 4 kohdan tulkinta 

 Tielinjauksen muuttaminen 

 Lopputulos 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2015/201502253?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelulaki


Ympäristöpäätöksenteon erityispiirteitä 

 faktapremissi: 

 erityispiirre suuntautuminen tulevaisuuteen 

 kyse ei näytöstä  

 ympäristöratkaisun fakta- ja normipremissit 

kietoutuvat yhteen 

 dynaamisuus: lain tulkinta voi muuttua, vaikka 

lain sanamuoto ei muuttuisi 

 oikeudellisen tulkintaympäristön muutos 

 luonnontieteellisen tiedon lisääntyminen 

 tekniikan kehittyminen 

 

 

 



Näkökulmia ympäristöratkaisujen 

perusteluihin 
1) prosessuaalinen asetelma 

2) tulkinta- ja argumentaatio-oppien käytön 

aukikirjoittaminen osaksi perusteluja 

3) soft law ratkaisuperusteena 

4) yhteensovittamisperustelut ja/tai 

normiristiriitojen ratkaisustandardien käyttö 

 



1. Prosessuaalinen asetelma 



Prosessuaalinen asetelma 

 tärkeää erityisesti, kun viranomaispäätöksestä 
valitettu (vastine) tai kun viranomainen valittaa 
toisen viranomaisen päätöksestä 
 oikeudellisen ongelman tunnistaminen 

 oikeudellisen ongelman muotoileminen 
 

 KHO 2006:102 

 Oikeuskysymys 

 ”Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätöksen perusteluissa 
mainitut tosiseikat ja oikeusohjeet huomioon ottaen asiassa on 
riidanalaista se, onko tässä tapauksessa, jossa viljellyt alueet sijaitsevat 
tärkeällä pohjavesialueella, kysymys ylivoimaisesta esteestä ja onko 
viljelyn esteistä ilmoitettu säädetyllä tavalla, samoin kuin viljelyn esteiden 
vaikutuksesta siihen, onko tuettavaksi haettuja lohkoja pidettävä tukien ja 
korvausten maksamista edellyttävällä tavalla viljeltyinä.” 

  



Prosessuaalinen asetelma päätöksen 

perusteluissa 
 Prosessuaalisen asetelman ylittävä pedagoginen 

opastaminen (vrt. vaatimukset, muistutukset ym.) 

 ”Tällä päätöksellä ei ole ratkaistu eikä voitukaan 

ratkaista…” 

 esim. muun lainsäädännön velvoitteet  

 esim. KHO 2006:62 (purkamisluvan tarve): 

 ”Kysymys nostureiden mahdollisesta suojelemisesta 

rakennussuojelulain nojalla tai asemakaavalla ratkaistaan 

erikseen muussa järjestyksessä. Purkamisluvan 

edellytyksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 139 

§:ssä.”  



2. Tulkinta- ja argumentaatio-

opit osana perusteluja 



Supistava, sanamuodon mukainen ja 

laajentava tulkinta 
 suppea/sanamuodon mukainen tulkinta 

julkilausutaan usein 
”säännöstä on sanamuotonsa mukaan tulkittava…” 

”…säännös, jota oli tulkittava poikkeussäännöksenä 
suppeasti, ei ulottunut…” 

 

 laajentava tulkinta 



KHO 2012:97 (ään. 4–1) 

 ELY-keskus oli pyytänyt verotoimistolta jäljennöstä 

perukirjasta.  Se ei voinut täyttää velvollisuuttaan 

neuvotella Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen 

hankkimisesta valtion omistukseen alueen omistajien 

kanssa, jollei se tiennyt, ketkä olivat alueen omistajia.  

 Perukirja oli ennen kiinteistön omistajanvaihdoksen 

rekisteröintiä ainoa asiakirja, josta kuolleen henkilön sijaan 

tulleet henkilöt kävivät ilmi.  

 Tietojen antamista yksityisen etujen ja oikeuksien 

toteuttamiseksi koskevaa verotustietolain 13.1 §:ia voitiin 

tässä tilanteessa tulkita laajentavasti niin, että ELY-

keskukselle voitiin antaa ne osat perukirjasta, joista 

kuolinpesän osakkaita koskevat tiedot ilmenivät.  

http://kho.fi/paatokset/60195.htm
http://kho.fi/paatokset/60195.htm
http://kho.fi/paatokset/60195.htm


Esityöt,tavoitteet ja lainsäätäjän 

tarkoitus 
 lainsäätäjän kunnioittamisasenne  

 esitöiden (HE, valiokuntamietinnöt) keskeisyys 

oikeuslähteenä 

 sääntelyn tavoitteisiin ja lainsäätäjän tarkoitukseen 

tukeudutaan KHO:n perusteluissa varsin usein 

julkilausutusti 

”…lain tarkoitus on, että…” 

”…lain tarkoituksen mukaisena ei…voida pitää” 

”Valiokunnan mietintö kokonaisuutena huomioon ottaen 

voidaan päätellä valiokunnan tarkoittaneen…”  

 

 

 



Systemaattiset argumentit 

 tavoitteellis-systemaattinen laintulkinta hyvin 

keskeinen KHO:n käytännössä 

 sääntelyn hahmottaminen johdonmukaisena 

kokonaisuutena = pyrkimys koherenttiin järjestelmään 

 

 

 

 



KHO 2014:174 

 Asiassa oli kysymys sen arvioimisesta, oliko 
pelastusviranomainen voinut asettamallaan ehdolla 
kieltää käyttämästä yhden myymälän pihalla olevaa 
varastokonttia toisen myymälän 
ilotulitetäydennyksiin. 

 …selostettujen varastointia koskevien 
kemikaaliturvallisuuslain ja 
räjähdeasetuksen systematiikan perusteella 
räjähdeasetuksen 38 ja 40 a §:n on tulkittava 
merkitsevän, että ilotulitusvälineiden varastointi 
myymälärakennuksen ulkopuolelle sijoitettavassa 
kontissa voi tapahtua vain kyseisen 
myymälärakennuksen piha-alueella. 

 



KHO 2008:17 

 Ulkoilulaki 1, 3, 4 ja 32 a § 
Suomen perustuslaki 15 § 

 Vrt. seuraavia: 
Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta annettu laki 4 § 1 momentti 
Vesilaki 2 luku 3 § 
Maantielaki 13 § 2 momentti 
Ratalaki 6 § 3 momentti 
Kiinteistönmuodostamislaki 157 § 1 momentti 
Yksityisistä teistä annettu laki 7 § 1 momentti 
Kaivoslaki 12 § 2 momentti 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 161 § 1 momentti 
Maastoliikennelaki 1 § ja 16 § 3 momentti 

 



KHO 2008:17 

 Ulkoilulaissa ei nimenomaisesti säädetä, miten reitti tai sen osa 
on kiinteistön alueella sijoitettava tai miten erilaisia 
reittivaihtoehtoja on arvioitava. 

 Asiassa on tällöin otettava huomioon Suomen perustuslain 15 
§:n säännös omaisuudensuojasta, suhteellisuusperiaate sekä 
yleiset haitan vähentämistä tarkoittavat lunastus- ja 
rasiteoikeudelliset periaatteet, joita kulloisestakin 
sääntelystä johtuvin erityispiirtein ilmentävät muiden ohella 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 
annetun lain 4 §:n 1 momentti, vesilain 2 luvun 3 §, maantielain 
13 §:n 2 momentti, ratalain 6 §:n 3 momentti, 
kiinteistönmuodostamislain 157 §:n 1 momentti, yksityisistä teistä 
annetun lain 7 §:n 1 momentti, kaivoslain 12 §:n 2 momentti ja 
maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n 1 momentti. 

 Myöskään ulkoilureitin perustaminen ei saa aiheuttaa 
rasitettavalle kiinteistölle suurempaa haittaa tai vahinkoa kuin 
tarkoituksen toteuttamiseksi on välttämätöntä.  

 



Reaalinen argumentaatio / 

seuraamusharkinta 

= Järjen käyttö on sallittua lakeja tulkittaessa 

 Perusteluissa luettava rivien välistä 

 ”näissä oloissa”, ”tässä tilanteessa” 



KHO 2005:57 (pohjaveden 

ottamislupa)  

  ”Asian käsittelyssä ympäristölupavirastossa on näin ollen 
tapahtunut menettelyvirheitä. Kun kuitenkin otetaan 
huomioon lupa-asian laatu ja sen tähänastinen pitkä 
käsittelyaika sekä - -, asiaa ei kuitenkaan ole syytä 
enää tässä vaiheessa palauttaa ympäristölupavirastolle 
uudelleen käsiteltäväksi menettelyvirheiden vuoksi.”  

 ”Näillä perusteilla asia olisi kokonaan palautettava 
ympäristölupavirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Kun 
kuitenkin otetaan huomioon, että hankkeen 
vaikutuksista ei esillä olevissa olosuhteissa ole 
ennakolta saatavissa täydellistä selvitystä ja että - -, 
asian palauttaminen tällä perusteella ei ole tarpeen.”  



Muita tulkinta- ja argumentaatiomuotoja 

 EU-oikeudelliset ratkaisuperusteet 
 suoraan sovellettavat EU-asetukset 

 direktiivien tulkintavaikutus 

 EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntö 

 Perus- ja ihmisoikeusargumentit 
 varsin yleisiä tuoreissa KHO:n vuosikirjaratkaisuissa 

 ympäristöoikeudessa erit. omaisuudensuoja ja 
ympäristöperusoikeudet  

 Tuomioistuinratkaisut 
 Viittaukset  KHO:n ratkaisuihin 

 KHO:n ratkaisukäytännössä viitaukset aiempiin omiin 
ratkaisuihin ovat lisääntyneet 

 Voivat olla myös osana viranomaispäätösten 
perusteluja 

 

 



KHO 2006:101 (Natura 2000 -

vaikutusarviointi) 
 Kysymys siitä, onko puheena olevalla hankkeella yhdessä 

muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittäviä 
vaikutuksia Natura 2000 –verkostoon sisällytettyjen alueiden 
luonnonarvoihin, ratkaistaan luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n 
nojalla ottaen huomioon luontodirektiivin 6 artiklan säännökset ja 
sitä koskeva Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö. 

 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on asiassa C-127/02 Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee todennut… 

 Edellä lausutun perusteella myös toiminnassa olevan, Natura 
2000 -alueen ulkopuolella usean kilometrin päässä sijaitsevan 
voimalaitoksen ilmaan johdettavien rikki- ja typpipäästöjen 
vaikutukset Natura 2000 -kohteeseen on ennen luvan 
myöntämistä arvioitava asianmukaisesti, jollei objektiivisesti 
arvioiden ole poissuljettua, että ne vaikuttavat kyseiseen 
alueeseen merkittävästi yhdessä muiden hankkeiden ja 
suunnitelmien kanssa. 



KHO 2006:58 

 Kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin ei sinänsä ollut estettä 
sisällyttää vaatimuksia, jotka olivat ankarampia kuin maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta annettuun 
valtioneuvoston asetukseen (931/2000) sisältyvät säännökset. Siten ei 
myöskään ollut sellaisenaan kiellettyä antaa kunnallisia 
ympäristönsuojelumääräyksiä, joilla asetukseen tai direktiiviin sisältyvät 
ohjeelliset vaatimukset muutettiin sitoviksi velvoitteiksi.  

 Yleiset valtakunnalliset oikeussäännöt oli ympäristönsuojelulaissa 
edellytetty annettavan lakia täydentävillä asetuksilla. Toisaalta 
määräykset voivat ympäristönsuojelulain 19 §:n 1 momentin mukaan 
koskea myös koko kuntaa. Määräysten sisältöä arvioitaessa oli otettava 
huomioon vaatimus määräyksen tarpeellisuudesta 
ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi. Perustuslain 
omaisuuden suojaa ja elinkeinovapautta koskevat 15 ja 18 §:n 
säännökset edellyttivät, ettei määräyksillä kohtuuttomasti ja 
suhteettomasti vaikeutettu maaomaisuuden käyttöä ja 
elinkeinotoimintaa, vaan määräysten tarpeellisuutta ympäristön 
pilaantumisen torjumiseksi oli punnittava suhteessa vastuuta 
ympäristöstä koskevaan perustuslain 20 §:n säännökseen. Kunkin 
määräyksen lainmukaisuuden edellytyksenä oli sen tarpeellisuus 
paikallisissa oloissa. 

 

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2006/200602097?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelum%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys


3. Soft law oikeuslähteenä 



Soft law kansallisen oikeuden 

oikeuslähteenä 
 Lakiin perustumatonta = muodollisesti ei-

velvoittavaa 

 vakiintuneet soveltamiskäytännöt luovat velvoittavuuden 

(ennakoitavuus ja johdonmukaisuus) 

 Lakiin perustumattomat suunnitelmat ja ohjelmat 

 esim. harjujensuojeluohjelma 

 Luonnontieteelliset inventoinnit ja selvitykset 

 esim. aiemmin (ennen oikeudellistamista) 

pohjavesiluokitukset 

 Ministeriöiden oppaat, ohjeet, muistiot jne.   

 

 



Soft law:n institutionalisoiminen 

 esim. KHO 2003:37 (yhdenvertaisen kohtelun 

vaatimuksen arviointi emäkiinteistökohtaisesti):  

 ”Rakentamisen mitoitukseen ja kaavan muuhun sisältöön 

vaikuttaa osaltaan myös maanomistajien yhdenvertaisen 

kohtelun vaatimus, jota on VAKIINTUNEEN 

kaavoituskäytännön mukaisesti ranta-alueilla 

tarkasteltava ennen muuta emäkiinteistökohtaisesti. - - 

Rakennuslain rantarakentamista koskevien säännösten 

myöhemmillä muutoksilla tai maankäyttö- ja rakennuslain 

säätämisellä ei emäkiinteistökohtaiseen tarkasteluun ole 

tarkoitettu tehdä muutosta.”  

 

 

 



Tapauskohtainen hyväksyttävyysarviointi 

 ongelmana soft law:n kaavamaiset 
soveltamiskäytännöt: vaatimus säännösten 
joustavuuden käyttämisestä 

 huom. ratkaistavan tapauksen erityispiirteet 
(tilanneherkkyys)  

 soft law:n perustuslailliset rajat: ei voi olla 
oikeudellisen ratkaisun yksinomainen peruste 
(PL 2.3 ja 80 §) 

 ministeriön ohje ei ole oikeudellisesti 
velvoittava  lainvastaisten päätösten 
vaara 
 



KHO 2014:142 

 
 ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä koskevan arvioinnin 

tuli perustua vain ympäristönsuojelua koskeviin säännöksiin. 
Kun tarkasteltiin eläinsuojasta mahdollisesti aiheutuvaa 
ympäristön pilaantumista, merkityksellisiä olivat erityisesti 
toiminnassa muodostuvan lannan kokonaismäärä sekä lannan 
varastointiin käytettävissä oleva tila ja lannanlevitykseen 
käytettävissä oleva pinta-ala.  

 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -
ohjeet voitiin ottaa ympäristölupaharkinnassa huomioon 
oikeudellisesti sitomattomana selvityksenä alalla 
noudatetuista hyvistä käytännöistä ja teknisistä 
ratkaisuista, mutta vain siltä osin kuin niillä voi olla merkitystä 
ympäristön pilaantumista ehkäistäessä tai vähennettäessä. 

 Koska eläinten määrän rajoittamista ei ollut perusteltu 
ympäristöhaittojen ehkäisemisen kannalta riittävällä tavalla, 
hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätökset kumottiin ja 
asia palautettiin aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 
 



4. Yhteensovittamis- ja ristiriita-

argumentaatio 



Yhteensovittamismalli tulkinta-asenteena 

 yleislakien kunnioittamisen periaate 

 Lainkirjoittajan opas: 

 ”Lähtökohtaisesti yleislaista ei siis poiketa. Lainsäädäntö 

on pyrittävä säilyttämään selkeänä, ja sen hajautuminen on 

estettävä. – – Yleislaista poikkeamiseen tarvitaan aina 

erityinen, painava syy.” 

 lievemmän argumentin periaate: 

 yhteensovittaminen tulkinnan kautta ensisijaista 

 tilanteeseen soveltuvien normin ristiriitaa ja 

eliminointia vältettävä 

 

 

 

http://lainkirjoittaja.finlex.fi/12-yleislait-ja-eraat-yleiset-saantelyt/12-1/


KHO 2015:65 

 ”Yleisten oikeudellisten tulkintasääntöjen 
mukaan erityissäännöksiä on sovellettava 
yleissäännösten sijasta. Toisaalta 
yleissäännöksiä tulee soveltaa erityissäännöksiä 
täydentävästi silloin, kun asiaa ei 
erityissäännöksissä ole tyhjentävästi säännelty 
eikä yleissäännösten soveltaminen ole 
ristiriidassa erityissäännösten kanssa. Näin on 
vakiintuneesti tulkittu esimerkiksi hallintolain 5 
§:n 1 momentin säännöstä hallintolain ja 
erityislainsäädäntöön sisältyvien 
menettelysäännösten suhteesta.” 



Linkkisäännösten tulkinta 

 esim.: ”muussa laissa olevia hallintolaista poikkeavia 
säännöksiä sovelletaan hallintolain asemesta” (hallintolaki 
5 §) 

  

 Erityisen ja yleisen suhde? 
 1. Yleislaki syrjäytyy täysin (ristiriitamalli, poissulkeva malli; 

totaalinen toissijaisuus)  

  = Lex specialis valintasääntönä 

 2. Yleislaki voi täydentää erityislakia (yhteensovittava malli) 
  = Lex specialis tulkintaperiaatteena 

    ensisijaisuus + mahdollinen        
  rinnakkaisuus  /  kumuloituminen 

 

 

 

 

 



KHO 2003:90 

 MRL 192.1 §:n 1 momentin mukaan valitusoikeus 
rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on:  
1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla 
ja haltijalla;  
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka 
rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi 
olennaisesti vaikuttaa;  
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa; sekä  
4) kunnalla 

 Onko alueellisella ympäristökeskuksella 
valitusoikeutta? 

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2003/200303203


KHO 2003:90 

 Tulkintaongelma: täydentävät vai poikkeavat säännökset? 
 HLL yleislakina on toissijainen suhteessa muussa laissa oleviin 

erityissäännöksiin. Jos muussa laissa säädetään HLL:sta 
poikkeavasti esimerkiksi valitusoikeudesta, HLL 6 §:n säännöksiä ei 
sovelleta  

 Toisaalta HLL:n säännökset voivat täydentää muun lain säännöksiä. 
erityislaki ei estä hallintolainkäyttölain säännösten täydentävää 
soveltamista  

 Lain esityöt ja säädössystematiikka 
 MRL ja HLL mahdollistavat sekä sellaisen tulkinnan, että 

valitusoikeus on säännelty maankäyttö- ja rakennuslaissa 
tyhjentävästi, että tulkinnan, jonka mukaan HLL 6.2 §:ää 
viranomaisen valitusoikeudesta on sovellettava MRL 192.1 §:ia 
täydentävästi.  

 Alueellisella ympäristökeskuksella oli valitusoikeus 
rakennuslupa-asiassa, kun valitusoikeus oli 
ympäristökeskuksen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi 
tarpeen. 

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2003/200303203


Päällekkäinen sääntely 

 Normien yhteensovittamista edellyttävät 

tilanteet kiperiä ristiriitoja yleisempiä 

  lakien päällekkäisyys ja rinnakkaisuus 

tyypillistä esim. ympäristöoikeudessa 

 



KHO 26.1.2009 t. 175 (LRS) 
 Kaivoslain 71 §:n 2 momentin säännös velvoittaa 

kaivoslain mukaista päätöstä tehtäessä ja kaivoslain 
mukaista toimenpidettä suoritettaessa noudattamaan 
luonnonsuojelulain yksilöidyissä säännöksissä säädettyä 
ja luonnonsuojelualueista määrättyä.  

 Mainitun säännöksen katsottiin merkitsevän, että 
luonnonsuojelulainsäädännön vastaisia toimenpiteitä ei 
voitu valtauspäätöksessä sallia ilman, että alueellinen 
ympäristökeskus oli ensin myöntänyt luvan poiketa 
mainituista säännöksistä tai määräyksistä. 
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