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Ajoneuvon siirtämisen periaatteet
Tienpitoviranomainen
Ajoneuvojen siirtämistä koskevan lain mukaisia toimivaltaisia viranomaisia ovat elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus alueensa tienpidon tehtävistä vastaavana viranomaisena maantiellä ja
kunta kadunpitäjänä katuverkolla.
Lapin Ely keskus vastaa valtakunnallisesti tienpitoviranomaisen tehtävistä maanteiden ja valtion
teiden osalta. Liikennettä ja sen turvallisuutta haittaavat ajoneuvot siirrätetään yleensä poliisin tai
pelastusviranomaisen toimesta.
Maantiellä olevasta ajoneuvosta tienkäyttäjä voi ilmoittaa havaintonsa siirrettävästä ajoneuvosta
Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100.
Viitasaaren kaupungin tekninen toimi huolehtii tienpitoviranomaisena omistajatietojen
selvittämisestä sekä siirto- ja korvauspäätöksistä hallinnoimiltaan kaduilta ja yleisiltä
pysäköintialueilta sekä muilta hallinnoimiltaan maa-alueilta.
Yksityisellä tiellä tai alueella kunta voi siirrättää ajoneuvon yksityisen tienpitäjän tai alueen haltijan
perustellusta, kirjallisesta pyynnöstä.
Ilmoituksen hylätystä ajoneuvosta kaupungin hallinnoimilla katu- ja maa-alueilla sekä yksityisillä
maa-alueilla voi tehdä Viitasaaren kaupungin tekniseen toimeen.
Viitasaaren kaupunki, Tekninen toimi
Keskitie 10
44500 Viitasaari
viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
014 459 7411
Ilmoituksessa tulee käydä ilmi ajoneuvon tarkka sijainti, malli ja merkki, väri, rekisterinumero ja
mielellään tieto kuinka kauan ajoneuvo on seissyt paikalla.
Ajoneuvon siirtämisen perusteet
Ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja ovat velvollisia viipymättä ja viimeistään kahden
vuorokauden kuluessa liikenneonnettomuudesta siirtämään ajoneuvon pois onnettomuuspaikalta.
Jos ajoneuvoa ei ole siirretty kahden vuorokauden kuluessa, toimivaltainen viranomainen on
velvollinen suorittamaan varastosiirron.
Jos ajoneuvo on pysäköity säännösten vastaisesti tielle tai kadulle voi viranomainen suorittaa lähitai varastosiirron aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua säännöksen vastaisen pysäköinnin
alkamisesta.
Jos ajoneuvon pysäköinnistä aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle, huomattavaa haittaa tien
käytölle, tai ajoneuvo on pysäköity pelastuslain vastaisesta voi poliisi tai toimivaltainen
viranomainen suorittaa lähi- tai varastosiirron viipymättä.

Jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä,
että muu ajoneuvo kuin romuajoneuvo on hylätty, viranomainen on velvollinen alueellaan
suorittamaan varastosiirron.
Kunta on velvollinen huolehtimaan myös romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, jos
romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.
Siirrosta ilmoittaminen
Lähisiirrosta ilmoitetaan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle suullisesti tai kirjallisesti taikka
jättämällä sitä koskeva ilmoitus näkyvälle paikalle ajoneuvoon.
Mikäli kyseessä on romuajoneuvo, siirrosta ilmoitetaan ajoneuvon ajoneuvoliikennerekisteriin
merkitylle viimeiselle omistajalle taikka muulle tiedossa olevalle omistajalle ja haltijalle ennen
siirtoa. Ilmoituksessa kehotetaan siirtämään romuajoneuvo seitsemän päivän kuluessa uhalla, että
ajoneuvo toimitetaan jätehuoltoon. Jos omistaja ei ole tiedossa, ilmoitus kiinnitetään
romuajoneuvoon näkyvälle paikalle.
Varastosiirrosta annetaan kirjallinen päätös, joka saatetaan tiedoksi ajoneuvoliikennerekisteriin
merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle omistajalle ja haltijalle. Jos ajoneuvon
omistaja ei ole tiedossa, tiedoksianto tehdään kuuluttamalla siitä kaupungin ilmoitustaululla.
Siirtopäätös annetaan viipymättä siirron jälkeen. Päätöksessä mainitaan siirron syy, siirretty
ajoneuvo, paikka, josta se on siirretty, ja paikka, jonne se on siirretty, sekä siirtäjä ja siirtäjän
yhteystiedot. Siirtopäätöksessä kehotetaan noutamaan ajoneuvo 30 päivän kuluessa tiedonsaannista
uhalla, että ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen.
Jäljennös siirtopäätöksestä toimitetaan myös poliisille/pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Ely
keskukselle.
Korvaukset, noutaminen ja omistusoikeuden siirtyminen
Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan ajoneuvon siirtojärjestelyistä,
siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Korvaus määrätään
kaupungin vastuulle kuuluvien tai sen suorittamien toimenpiteiden osalta oheisen taksan mukaisesti.
Viitasaaren kaupunki ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa varastosta ennen kuin kustannukset
on korvattu.
Omistusoikeus ajoneuvoon on selvitettävä ajoneuvoa noudettaessa ja siirtokustannukset maksettava
ennen noutoa Viitasaaren kaupungille. Ajoneuvo luovutetaan omistajalle maksukuittia vastaan.
Mikäli ajoneuvoa ei ole noudettu määräajan sisällä, on kaupungilla oikeus laskuttaa ja tarvittaessa
periä siirrosta aiheutuneet kulut.
Jos omistaja tai haltija ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun
hänen on katsottu saaneen tiedon lainvoimaisesta siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy Viitasaaren
kaupungin omistukseen.
Jos ajoneuvolla voidaan perustellusti olettaa vielä olevan kohtuullista vaihdanta-arvoa, kun otetaan
huomioon ajoneuvon arvo, kunto ja muut ulkoisesti havaittavat seikat, eikä ole ilmeistä, että
ajoneuvo on hylätty, siirtyy ajoneuvo Viitasaaren kaupungin omistukseen 60 päivän kuluttua
tiedoksisaannista.
Romuajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen kaupungin ottaessa sen haltuunsa.

Romuajoneuvojen hallinnoinnista, siirrosta ja säilytyksestä perittävät maksut
Alla mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron, 24%.

Arviointikustannukset
Tapauskohtainen arviointi, esim. onko kyseessä romuajoneuvo vai ei
Kaupungin työntekijän suorittamana ajoneuvoa kohti
50,00 €
Yksityisen / yrityksen suorittamana
arvioinnin suorittaneen laskun
mukaan.
Kuuluttamis-, kehotus-, päätös- ja muut hallinnointikustannukset
ajoneuvoa kohti

100,00 €

Siirtokustannukset
Kaupungilla ei ole omaa siirtokalustoa. Varasto ja lähisiirto toteutetaan ostopalveluna. Yksityisen /
yrityksen suorittama siirto kaupungin toimeksiannosta laskutetaan siirron suorittaneen laskun
mukaan (toteutuneet kustannukset).
Säilyttämiskustannukset
Kaupungin varastolla, kultakin alkavalta viikolta
70,00 €
Yksityisen / yrityksen alueella kaupungin toimeksiannosta tapahtuva varastointi laskutetaan
varastoinnin suorittaneen laskun mukaan (toteutuneet kustannukset).
Hävittämiskustannukset
Yksityisen / yrityksen suorittama hävitys kaupungin toimeksiannosta laskutetaan hävittämisen
suorittaneen laskun mukaan (toteutuneet kustannukset).
Yksityisalueilta siirrettyjen ajoneuvojen kustannukset
Yksityisalueilta kaupungin toimesta suoritetusta ajoneuvon siirrosta laskutetaan yllä mainituin
hinnoin ajoneuvon haltijaa tai rekisteriin viimeksi merkittyä omistajaa. Mikäli omistaja /
haltijatietoa ei ole saatavissa voidaan kustannukset laskuttaa siirtopyynnön esittäjältä.
Poikkeaminen maksuista
Maksuista ja maksuajoista poikkeaminen on mahdollista vain perustellusta, kirjallisesta
hakemuksesta.

Nämä periaatteet ja taksat ovat voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi.

Viitasaaren kaupungin tekninen lautakunta

