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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) 5 §:n 5 momentti, 6 §:n 2
momentti, 9 §:n 2 momentti, 10 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 12 ja 13 §, sellaisena kuin
niistä on 5 §:n 5 momentti laissa 729/2011, sekä
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti:
5§
Siirto pysäköimistä koskevan säännöksen
perusteella
— — — — — — — — — — — — —
Jos ajoneuvo on pysäköity pelastuslain
(379/2011) 11 §:n 2 momentin vastaisesti pelastustielle, poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi toimittaa ajoneuvon lähi- tai
varastosiirron viipymättä.
6§
Siirto tiealueella tehtävän työn tai
järjestettävän tapahtuman perusteella
— — — — — — — — — — — — —
Ennakkoon tiedossa olevasta tiealueella
tehtävästä työstä tai järjestettävästä tapahtumasta on ilmoitettava asianmukaisin alueelle
sijoitetuin merkein tai ilmoituksin vähintään
kahta vuorokautta ennen suunniteltua siirtoa.
Poikkeuksellisissa tilanteissa tai viranomaiHE 28/2011
LiVM 16/2011
EV 97/2011

sen harkinnan perusteella siirtoon voidaan
ryhtyä tiealueella tehtävästä työstä ennakkoon ilmoittamatta.
— — — — — — — — — — — — —
8a§
Lukituksen avaaminen
Ajoneuvon lukitus taikka sen kytkemiseen
käytetty ketju, lukko tai muu vastaava väline
saadaan avata siirron asianmukaiseksi toteuttamiseksi, ajoneuvon vaurioitumisen ehkäisemiseksi tai ajoneuvon omistajan selvittämiseksi tai tämän tavoittamiseksi.
Ajoneuvon sisätiloissa ja muissa suljetuissa tiloissa saadaan tehdä siirron asianmukaiseksi toteuttamiseksi tai ajoneuvon vaurioitumisen estämiseksi taikka ajoneuvon
omistajan tai haltijan selvittämiseksi tai tavoittamiseksi välttämättömät toimenpiteet.
Toimenpiteitä tekevällä ei kuitenkaan ole oikeutta päästä ajoneuvossa oleviin pysyväisluonteiseen asumiseen käytettäviin tiloihin.
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9§

12 §

Ajoneuvon siirrosta ilmoittaminen ja
siirtopäätös
— — — — — — — — — — — — —
Viranomaisen on annettava varastosiirrosta
kirjallinen päätös, joka on annettava tiedoksi
ajoneuvoliikennerekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle omistajalle ja haltijalle tavallisella tiedoksiannolla siten kuin hallintolaissa
(434/2003) säädetään. Jäljennös päätöksestä
tai siirrettyjen ajoneuvojen tunnistamisen
kannalta olennaiset tiedot sisältävä luettelo
on lähetettävä myös poliisille. Jos ajoneuvon
omistaja tai tämän osoite ei ole tiedossa, tiedoksianto tehdään kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisen kunnan
ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään.
Jos tiedoksianto on tehty kuuluttamalla,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemäntenä päivänä kuulutuspäivästä. Päätös on annettava viipymättä siirron
jälkeen. Päätöksessä on kehotettava noutamaan ajoneuvo 30 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy kunnan
omistukseen.
— — — — — — — — — — — — —

Ajoneuvon siirtyminen kunnan omistukseen

10 §
Korvaus siirtokustannuksista ja
korvauspäätös
Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon
siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista sekä hylätyn ajoneuvon tai romuajoneuvon jätehuollosta aiheutuneet kustannukset. Varastosiirrossa säilytyskustannukset peritään varastoonsiirtopäivästä
lukien. Korvaus määrätään kunnan osalta
kunnallisen viranomaisen hyväksymän taksan ja valtion viranomaisen osalta valtion
maksuperustelain (150/1992) mukaisesti.
Korvausta ei kuitenkaan saada periä, jos ajoneuvo on siirretty tiealueella tehtävästä työstä
ennakkoon ilmoittamatta tämän lain 6 §:n 2
momentissa tarkoitetussa poikkeuksellisessa
tilanteessa tai viranomaisen harkinnan perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

Jos omistaja tai haltija ei nouda varastoon
siirrettyä muuta ajoneuvoa kuin romuajoneuvoa 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hänen on katsottava saaneen tiedon siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy sen kunnan omistukseen, jonka alueelta ajoneuvo on siirretty
edellyttäen, että ajoneuvon ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyä viimeistä omistajaa tai
muuta tiedossa olevaa omistajaa ja haltijaa on
yritetty toistuvasti kirjeitse tavoittaa ja kaikki
olosuhteet huomioon ottaen on muutoin ilmeistä, että ajoneuvo on tullut hylätyksi.
Jos ajoneuvolla voidaan perustellusti olettaa vielä olevan kohtuullista vaihdanta-arvoa,
kun otetaan huomioon ajoneuvon arvo, kunto
ja muut ulkoisesti havaittavat seikat verrattuna 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin siirtokustannuksiin, tai jos 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa ei ole ilmeistä, että ajoneuvo on hylätty, ajoneuvo siirtyy kunnan
omistukseen 60 päivän kuluttua sen jälkeen,
kun omistajan tai haltijan on katsottava saaneen tiedon siirtopäätöksestä.
Ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen kuitenkin vasta, kun siirtopäätös on saanut lainvoiman.
Romuajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen kunnan ottaessa sen haltuunsa.
13 §
Muutoksenhaku
Tässä laissa tarkoitettuun ajoneuvon siirtoa
tai siirtokustannusten korvausta koskevaan
päätökseen saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta siten kuin hallintolaissa
säädetään.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiirissä
päätös on tehty. Maantieltä tehtyä siirtoa koskevaan tämän lain mukaiseen päätökseen
haetaan valittamalla muutosta siltä hallintooikeudelta, jonka tuomiopiirissä siirto on
tehty.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta
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vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksen hakemisesta ja muutoksenhaun
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käsittelemisestä säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.
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