
HANKASALMEN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 

Ympäristöpalvelut Päivämäärä Pykälä 

Infrapalvelut 17.7.2020 7/2020 

vs. Tekninen päällikkö 

 

 

 

 

Asia  Hylätyn ajoneuvon siirtäminen (varastosiirto) 

 

 

Selostus asiasta   Hankasalmen kunta on siirtänyt Skoda Oktavia henkilöauton VYN-460 

Hankasalmen kunnan varastolle (Keskustie 1, 41520 Hankasalmi). 

 

 Ajoneuvon arvon ja kunnon perusteella on ilmeistä, että ajoneuvo on 

hylätty. 

 

 Ajoneuvo on seisonut Asunto Oy Riukulanrinteen parkkipaikalla 

osoitteessa Valkolantie 6, 41520 Hankasalmi, huoneiston B 10 kohdalla 

usean kuukauden ajan. Asunnon omistajan kehotuksista huolimatta 

auton omistaja ei ole poistanut autoa parkista. Auton omistaja ei ole 

koskaan varsinaisesti asunut ko. huoneistossa.  

 

 

Toimivallan    Laki ajoneuvon siirtämisestä (1508/2019) 7 § 

perusteet  Ymp ltk 18.2.2020 

 

 

Päätös   Edellä mainittu ajoneuvo on siirretty Hankasalmen kunnan 

varastoalueelle. Ajoneuvon omistajaa kehotetaan noutamaan auto. 

Omistajalla on mahdollisuus noutaa ajoneuvo 30 vuorokauden kuluessa 

siitä, kun tämä päätös katsotaan tulleen omistajan tietoon. 

 

 Mikäli autoa ei tänä aikana noudeta, siirtyy auton omistusoikeus 

ajoneuvojen siirtolain 13 §:n nojalla Hankasalmen kunnalle. Kunnalla on 

mahdollisuus periä omistajalta siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, 

säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Siirto- ym. 

kustannukset peritään ympäristölautakunnan hyväksymän taksan 

mukaisesti. 

 

 

 

Allekirjoitus  Hannu Lampinen 
vs. Tekninen päällikkö 

 

  

 

Päätöksen    Päätös on nähtävillä Hankasalmen kunnan ilmoitustaululla sekä 

nähtävänäpito  internetsivustolla vähintään 30 päivän ajan 20.7.2020 alkaen. 

 

 

 

Tiedoksianto Päätös annetaan tiedoksi poliisille. 

 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Kunnallisasiat 
 
 

 
Oikaisu- 

vaatimusoikeus 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

 
 
Oikaisu- 

vaatimus- 

viranomainen 

 

 

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena seuraavalta viranomaiselta:  

 

Hankasalmen kunta/lautakunta 

Keskustie 41,41520 HANKASALMI 

Sähköposti hankasalmi@hankasalmi.fi  

                     
 
Oikaisu- 

vaatimus- 

aika  

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

  

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, 

kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan verkkosivuilla.   

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 

kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  

 

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen 

suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin 

lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

 

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. 

 

Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- 

tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen 

jälkeisenä arkipäivänä. 

 
 
Oikaisuvaati- 

muksen 

sisältö ja sen 

toimittaminen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös johon oikaisua haetaan, vaatimus 

perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 

päättymistä kunnanviraston aukioloaikana. 

 

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 

  

 

 


