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Asia Hylätyn ajoneuvon siirtopäätös ja siitä ilmoittaminen 
 

Selostus  
Ympäristönsuojelusihteeri sai 20.1.2020 ilmoituksen hylätystä ajoneuvosta, joka 
on siirretty Vimpelin kunnan toimesta. Hylätty ajoneuvo on sininen volkswagen 
polo rekisterinumero HIN-558, joka on rekisteröity teidän nimiinne Henry Linde-
man, Närhitie 7, 62900 Alajärvi. Auto on alkuperäisesti hylätty K-market veto-hallin 
kiinteistön pihaan vuonna 2017. Tästä kunta on siirtänyt ajoneuvon vatpakalle 
kunnan omistamalle varikolle osoitteeseen Lähdetie 31, Vimpeli   
 

Päätös Sininen volkswagen polo rekisterinumero HIN-558 siirretään Vimpelin vatpakalle 
kunnan omistamalle varikolle osoitteeseen Lähdetie 31, Vimpeli. Tästä siirrosta 
teille ilmoitetaan tällä päätöksellä. Tämän jälkeen teillä on 60 vuorokautta aikaa 
hakea omistamanne auto pois. Jos autoa ei määräaikaan mennessä ole noudettu 
katsotaan omistuksen siirtyvän kunnalle, jonka jälkeen kunta voi halutessaan 
myydä tai romuttaa ko. auton. Omistusoikeuden siirtyessä katsotaan siirrosta ai-
heutuneiden kulujen korvatun.   
 
 
Perustelut: Jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seik-
kojen perusteella on ilmeistä, että muu ajoneuvo kuin romuajoneuvo on hylätty, 
tienpitoviranomainen on velvollinen alueellaan suorittamaan varastosiirron. Yksi-
tyisellä tiellä tai alueella olevalle hylätylle ajoneuvolle kunta suorittaa varastosiir-
ron yksityisen tien tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.  

 
Viranomaisen on annettava varastosiirrosta kirjallinen päätös, joka on annettava 
tiedoksi liikenneasioiden rekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle 
tiedossa olevalle omistajalle ja haltijalle tavallisella tiedoksiannolla noudattaen 
hallintolakia (434/2003). Jäljennös päätöksestä tai siirrettyjen ajoneuvojen tunnis-
tamisen kannalta olennaiset tiedot sisältävä luettelo on lähetettävä myös poliisille.  

 
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. 

 
Tiedoksi Henry Lindeman, Närhitie 7, 62900 Alajärvi 

 
Oikaisuvaatimus 
viranomainen 

Vimpelin kunnan tekninen lautakunta 
Patruunantie 15 
62800 Vimpeli 
 

Oikaisuvaatimus- 
ja hakemusosoi-
tusohje hankinta-
asioissa 

Kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Vimpelin kunnan tekniselle lautakunnalle osoit-
teella Patruunantie 15, 62800 Vimpeli, sähköpostiosoite  
vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi (sähköpostia lähetettäessä korvaa (at)-merkki @-merkillä) 
 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laati-
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jan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: 
- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
- asiakirjat, joihin vedotaan. 
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