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Ajoneuvon siirto varastoon 22.9.2021

Päätös ajoneuvon siirtämisestä varastoon sekä ajoneuvon haltijan/omistajan 
velvollisuudesta korvata siirtokustannukset, Sipoo

1 Ajoneuvon tunnistetiedot

Tumma Ford Focus, kilvetön
Rekisteritunnus: -, valmistenumero: WF0NXXGCDN2L05756

2 Ajoneuvon omistaja -

3 Ajoneuvon haltija - 

4 Siirron syy
Yllä mainittu ajoneuvo on 22.9.2021 siirretty ajoneuvojen siirtämisestä 
annetun lain (SiirtoL 1508/2019) nojalla ajoneuvojen siirtovarastoon 
seuraavasta syystä:

 Ajoneuvo on ollut yli kaksi vuorokautta virheellisesti pysäköitynä 
(SiirtoL 5 §). Levähdysalueella.

 Ajoneuvo on arvioitu hylätyksi ajoneuvoliikennerekisterissä olevien 
tietojen sekä ulkoisten seikkojen perusteella (SiirtoL 7 §). 

5 Siirron laji
 Varastosiirto 22.9.2021

6 Paikka, josta ajoneuvo on siirretty

Maantie 7 Helsinki-Vaalimaa, Porvoonväylä, Sipoo
Tieosoite 21706 / 45 / 0
Tie 7, Tarkempi paikka: Sipoonlahti. Rantatuulen levähdysalue. 

7 Paikka, jonne ajoneuvo on siirretty

Sipoon kunnan varasto
Asemantie 17,04130 Sipoo
Aukioloaika: ma-to klo 7.00 -15.30 pe klo 7.00 -14.15
Yhteydenotot Fredrik Kuhlman, puh. 050 5544527

8 Ajoneuvon siirrosta aiheutuneet kustannukset
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Ajoneuvon haltija/omistaja on velvollinen korvaamaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä ja 
hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset (SiirtoL 11 §).

Lisäksi ajoneuvon haltija/omistaja on velvollinen korvaamaan Sipoon 
kunnalle ajoneuvon säilyttämisestä sekä hylätyn ajoneuvon tai 
romuajoneuvon jätehuollosta aiheutuneet kustannukset. Ajoneuvon 
haltijan/omistajan on itse selvitettävä tarkemmat menettelyt kunnalle 
maksettavasta korvauksesta. 

9 Korvattavat kustannukset ja maksuperusteet

Korvattava määrä: 
Henkilö- tai pakettiauton siirto varastoon 220,00 €

Maksun perusteet:
Laki ajoneuvojen siirtämisestä 11 §
Valtion maksuperustelaki 4 § ja 6 §
Valtion maksuperusteasetus 1 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista 
suoritteista vuonna 2021 2 §

10 Laskun maksaminen ja periminen

Lasku tulee erikseen postitse kahden viikon kuluessa. Teidän tulee 
maksaa ajoneuvon siirtokustannukset laskussa mainitulle tilille viimeistään 
eräpäivänä. Laskuun saa hakea oikaisua Lapin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus periä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle maksamatta jäänyt korvaus 
ulosottoteitse.

11 Ajoneuvon noutaminen varastosta

Ajoneuvo tulee noutaa 7-kohdassa mainitusta varastosta 30 päivän 
kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Ajoneuvoa noudettaessa on 
osoitettava, että kohdassa 8 mainitut maksut on suoritettu. Sipoon kunta ei 
ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa varastosta ennen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen laskun sekä kunnan 
varastointikustannusten maksamista.

Ajoneuvo on noudettava varastosta 30 päivän kuluessa tämän päätöksen 
tiedoksisaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy Sipoon kunnan omistukseen 
siten kuin lain 13 § säädetään (SiirtoL 10 §). 

Tämä päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä 
postituspäivästä tai kun asianomainen muuten on kuitannut päätöksen 
vastaanotetuksi taikka jos haltija/omistaja on tuntematon tai 
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tavoittamattomissa, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tätä päätöstä 
koskeva yleistiedoksianto on julkaistu ELY-keskusten verkkosivuilla.

12 Ajoneuvon siirrosta vastaavan viranomaisen yhteyshenkilö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Aluevastaava Mika Blom
Postiosoite: PL 36, 00521 Helsinki
s-postiosoite: mika.blom@ely-keskus.fi; 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Postiosoite: PL 8060, Hallituskatu 3 B, 96100 Rovaniemi
s-postiosoite: siirtoautot@ely-keskus.fi

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Vesa Hämälä, yhteydenotot 
Liikenteen asiakaspalvelukeskuksen kautta, puh. 0295 020 600, ma-pe klo 
9–16.

13 Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

14 Allekirjoitukset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on ratkaissut Tarkastaja Vesa Hämälä.

LIITTEET Oikaisuohje

TIEDOKSI Sipoon kunta, varasto fredrik.kuhlman@sipoo.fi; info@sipoo.fi; 
Itä-Uudenmaan poliisilaitos kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi;
Urakoitsija vantaafi1001236@yit.fi; pekka.anttilainen@yit.fi; 
Aluevastaava mika.blom@ely-keskus.fi;
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