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Ajoneuvon siirto varastoon 1.9.2022

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

1 Ajoneuvon tunnistetiedot

Dacia Dogger
Rekisteritunnus ML 4687, valmistenumero 

2 Ajoneuvon omistaja -

3 Ajoneuvon haltija -

4 Siirron syy
Yllä mainittu ajoneuvo on 1.9.2022 siirretty ajoneuvojen siirtämisestä 
annetun lain (SiirtoL 1508/2019) nojalla ajoneuvojen siirtovarastoon 
seuraavasta syystä:

 Ajoneuvon on arvioitu onnettomuusajoneuvoksi, eikä sitä ole siirretty 
onnettomuuspaikalta kahden vuorokauden kuluessa tapahtumasta 
(SiirtoL 4 §)

5 Siirron laji
 Varastosiirto 1.9.2022

6 Paikka, josta ajoneuvo on siirretty

Maantie 3 Helsinki - Vaasa, Nokia.
Tie 3, Tarkempi paikka: Kalkun liittymä. Kolmenkulman abc:lle nouseva 
ramppi Pitkäniemen suunnasta

7 Paikka, jonne ajoneuvo on siirretty

Romu Mäki Oy
Pihtisulunkatu 7 C, 33330 Tampere
p: 03 3454 4400
toimisto@romuliikemaki.fi; 

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 Nokian 
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 2022 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. Nokian 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 Nokian 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

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Projektipäällikkö Petti Valo
Postiosoite: PL 297, 33101 Tampere
s-postiosoite: pertti.valo@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 Kati Kuivalainen, yhteydenotot 
Liikenteen asiakaspalvelukeskuksen kautta, puh. 0295 020 600.

13 Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

14 Allekirjoitukset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on ratkaissut Tarkastaja Kati 
Kuivalainen.

LIITTEET Oikaisuohje

TIEDOKSI Nokian kaupunki jukka.makiranta@nokiankaunki.fi; 
kirjaamo@nokiankaupunki.fi; 
Varasto toimisto@romuliikemaki.fi; 
Sisä-Suomen poliisilaitos kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi;
Urakoitsija tampere@destia.fi; 
Aluevastaava pertti.valo@ely-keskus.fi; 
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