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1 § Maksuperusteet 

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirto-

järjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista sekä hylätyn ajoneuvon tai 

romuajoneuvon jätehuollosta aiheutuneet kustannukset. 

Korvaus määrätään kunnan osalta kunnallisen viranomaisen hyväksymän taksan mukai-

sesti (SiirtoL 10 § 1 mom.). 

Jos ajoneuvo on ollut luvattomasti kuljettajan käytössä, korvaus peritään ajoneuvon kuljet-

tajalta. Yksityisen tien tienpitäjä tai yksityisen alueen omistaja taikka poliisi on velvollinen 

korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä 

ajoneuvon omistajalta. Tiellä tai tiealueella järjestetyn tapahtuman vuoksi siirrettyjen ajo-

neuvojen siirtokustannukset voidaan periä tapahtuman järjestäjältä. (SiirtoL 10 § 2 mom.). 

 

2 § Henkilö- ja pakettiautoista perittävät maksut 

Siirtojärjestelyt:    17 € /ajoneuvo 

Hinauskustannukset varastosiirto: 

- arkisin     100 €/ajoneuvo 

- viikonloppuisin ja arkipyhinä           160 €/ajoneuvo 

Säilyttämiskulut, perusmaksu:   50 €/ajoneuvo 

Hinauskustannukset lähisiirrot: 

- arkisin      60 €/siirto 

- viikonloppuisin ja arkipyhinä           120 €/siirto 

Siirron kuuluttamisesta ja ilmoittamisesta aiheutuneet kulut 25 €/ajoneuvo 

Hallinnointikustannukset  30 % lisätään yllä oleviin kustannuksiin. 



Ajoneuvon hävittämisestä ja jätehuollosta aiheutuvat kustannukset määräytyvät todellisten 

kulujen mukaisesti. 

 

3 § Maksut muista ajoneuvoista 

Muiden ajoneuvojen kuin henkilö- ja pakettiautojen siirtojärjestely-, säilytys-, kuulutus- ja 

ilmoituskustannukset määräytyvät yllä olevan mukaisesti, mutta hinaus- ja mahdolliset hä-

vittämiskustannukset peritään todellisten kustannusten mukaan. 

 

4 § Arvonlisävero 

Maksuista ei peritä arvonlisäveroa (ns. viranomaismaksu). 

 

5 § Korvausten määrän vahvistaminen 

Siirron toimittavan viranomaisen on korvauspäätöksellään vahvistettava korvauksen mää-

rä. 

 

6 § Korvauksen periminen 

Korvaus voidaan periä siten kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa 

(706/2007) säädetään. 

 

7 § Korvauksen perimättä jättäminen ja kohtuullistaminen 

Korvaus voidaan jättää perimättä tai perittävää summaa voidaan alentaa, jos sen perimi-

nen olisi ilmeisen kohtuutonta. 

 

8 § Ajoneuvon luovuttaminen 

Kunta ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa varastostaan ennen kuin ajoneuvojen 

siirtämisestä annetun lain 10 §:ssä tarkoitetut kustannukset on korvattu, ellei muutoksen-

hakutuomioistuin toisin määrää. 

 

9 § Taksan voimaantulo 

Tämä taksa tulee voimaan heinäkuun 28. päivänä 2016. 


