
AJONEUVOJEN SIIRTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN NOJALLA PERITTÄ-
VIEN MAKSUJEN TAKSA 

Kalajoen kaupunki 

Kaupunginvaltuusto 27.6.2016 55 § 

Voimaantulopäivä 28.7.2016 

 

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. 




Käytettävyysraportti


		Tiedostonimi : 

		Ajoneuvojen-siirtamisesta-annetun-lain-nojalla-perittavien-maksujen-taksa-2016.pdf




		Raportin laatija: 

		a goih

		Organisaatio: 

		




 [Henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]


Yhteenveto


Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.


		Tarkistettava manuaalisesti: 0

		Hyväksyttiin manuaalisesti: 2

		Hylättiin manuaalisesti: 0

		Ohitettiin: 4

		Hyväksyttiin: 26

		Epäonnistui: 0




Yksityiskohtainen raportti


		Dokumentti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa

		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF

		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto

		Looginen lukemisjärjestys		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä

		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa

		Värikontrasti		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti

		Sivun sisältö



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkitty sisältö		Ohitettiin		Koko sivun sisältö on merkitty

		Koodimerkityt huomautukset		Hyväksyttiin		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen

		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava

		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia

		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia

		Lomakkeet



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkityt lomakekentät		Hyväksyttiin		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus

		Vaihtoehtoinen teksti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Ohitettiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Ohitettiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Ohitettiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Hyväksyttiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun
