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Ympäristöluvan raukeaminen, Savonlinja Oy, Fiskarsinkatu 5 
 
 

Valmistelija: Hans-Peter Huhtala 29.6.2021 
 

Ympäristöluvan raukeaminen, Savonlinja Oy, Fiskarsinkatu 5 
 

Toiminnanharjoittaja  
Savonlinja Oy 
Fiskarsinkatu 5 
20750 Turku 

 
Y-tunnus 0165069-7 

 
Toiminnan sijainti 
Fiskarsinkatu 5 
20750 Turku 

 
Kiinteistöt 853-26-10-4 ja 853-26-10-11 

 
Ympäristöluvan raukeamisen peruste 

 
Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1 kohta. 

 
Lupaviranomaisen toimivalta  

 
Yli 50 linja-auton varikko oli lupapäätöksen aikaan ympäristölupavelvollinen 
ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 1. momentin ja ympäristönsuojeluase-
tuksen (169/2000) 1 momentin kohdan 12 c mukaan. Kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomainen oli asiassa toimivaltainen sen aikaisen ympäristönsuojelu-
asetuksen (169/2000) 7 § 1 momentin kohdan 12 b mukaan. 

 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) muutoksen 1166/19.12.2018 myötä aikai-
semmin luvanvaraisia toimintoja siirtyi uuden ilmoitusmenettelyn piiriin (115 a 
§). Ilmoituksenvaraiset toiminnot esitettiin ympäristönsuojelulain uudessa liit-
teessä 4. Siirtymäsäännöksen mukaan ympäristöluvanvaraisista ilmoituksen-
varaisiksi muuttuneiden toimintojen ympäristölupapäätökset jäivät voimaan. 
Jos lupaa on tarpeen muuttaa toiminnan olennaisen muutoksen vuoksi tai 
muusta 89 §:ssä säädetystä syystä, sovelletaan toimintaan ympäristönsuoje-
lulain 10 a luvussa säädettyä ilmoitusmenettelyä. 

 
Nykyisen ympäristönsuojelulain (527/2014) 10 a luvun 115 a §:n ja liitteen 4 
kohdan 6 mukaan yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikon tai vastaavan 
kokoisen työkonevarikon toiminta on ilmoituksenvaraista. Koska toiminnassa 
ei kuitenkaan ole tapahtunut olennaisia muutoksia lakimuutoksen jälkeen, 
toiminnan ympäristölupa on jäänyt sellaisenaan voimaan.  

 
Asia 

 
Turun kaupungin ympäristönsuojelun ympäristönsuojelujohtaja on 24.09.2014 
346 § (dnro 6700-2014) myöntänyt ympäristösuojelulain (86/2000) § 28 mu-
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kaisen ympäristöluvan yli 50 linja-auton varikolle osoitteessa Fiskarsinkatu 5, 
20750 Turku kiinteistöillä 853-26-10-4 ja 853-26-10-11. 

 
Savonlinja Oy on 28.4.2021 toimittanut Turun kaupungin ympäristönsuojeluun 
ilmoituksen Savonlinja Oy:n Turun toimenpisteen (Fiskarsinkatu 5) toiminnan 
supistumisesta 1.7.2021 alkaen alle 50 linja auton suuruiseksi. Savonlinja Oy 
pyytää voimassa olevan ympäristöluvan rauettamista 1.7.2021 alkaen. Sa-
vonlinja Oy hakee toiminnan ympäristöluvan rauettamista toiminnan jatkuessa 
pysyvästi ilmoituksenvaraista pienempänä. 

 
Ilmoituksen käsittely 

 
Ilmoituksesta tiedottaminen 

 
Koska asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen ja etuun, tiedottamista 
ei tarvita. (YSL 96 § 1 mom., 4. kohta). 

 
Tarkastukset ja selvitykset 

 
Kohteessa ei ole käyty tarkastuksella ilmoituksen johdosta. 

 
Lausunnot 

 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja. 

 
Päätös Päätin, että  Savonlinja Oy:lle 24.9.2014 106 § (dnro 6700-2014), myönnetty 

ympäristölupa yli 50 linja-auton varikolle raukeaa ympäristönsuojelulain 88 §:n 
perusteella. Toiminnan päättämiselle ei anneta lisämääräyksiä.  

 
Päätöksen perustelut 

 
Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lupaviranomai-
nen voi päättää luvan raukeamisesta, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että 
toiminta on lopetettu. Jos ympäristölupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toimin-
nan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on annettava tätä koskevat mää-
räykset. 

 
Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset  
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27, 88, 96, 190 ja 191 §  
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 § 

 
Käsittelymaksu 

 
Päätöksestä peritään Turun kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan 
17.3.2020 85 § (3110-2020) hyväksymän maksutaksan mukainen 200 euron 
maksu (YSL 88 §:n mukainen päätös luvan raukeamisesta). 

 
 

Renja Rasimus 
ympäristöinsinööri 

 
ympäristönsuojelupäällikön varahenkilö 
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Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 
 
Jakelu 
 ao Savonlinja Oy 
 tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 ao Kaupunkiympäristö, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus 
 tied Rakennus- ja lupalautakunta 
 tied Rasimus Renja 



 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu 

Ympäristönsuojelupäällikkö 
30.06.2021 § 22 34-2020 

 

Valitusoikeus Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muutos-
ta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. 
Valitusoikeus on: 

1) asianosaisella 

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-
suojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät 

4) Varsinais-Suomen ELY-keskuksella (valtion valvontaviranomainen) sekä toiminnan sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 

5) asiassa yliestä etua valvovalla viranomaisella. 

 

Valitus- 
viranomainen 

Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 Vaasa 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Sähköinen asiointi: 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Faksinumero: 029 5642 760 

Puhelinnumero: 029 5642 780 (kirjaamo) 

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: päivittäin klo 8.00 – 16.15 

Valitusaika ja 
sen alkaminen 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen 
verkkosivuilla. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen. 

 

Päätöksen 
antaminen 

Päätös on annettu tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viran-
omaisen verkkosivuilla 01.07.2021 

Valituksen 
muoto ja  
sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sen voi toimittaa myös sähköisesti.. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos päätös 
valitukseen voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, tulee ilmoittaa myös sähköpostisosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle. 



Oikeuden-
käyntimaksu 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Oikeudenkäynti-
maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi tai asia 
aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen käsiteltäväksi tai siirre-
tään toimivaltaiselle viranomaiselle. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä mainituissa 
asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija. Maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 
 


