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Siirtokehotustaulun asettamispaikka (osoite, tarkka sijainti merkitään kartalle)

Siirtokehotustaulun asettamisaika
Päivämäärä

Kellonaika

Siirtokehotuksen voimassaoloaika (esim. 8.9.2019 klo 8.00–16.00 tai 1.9.2019–30.9.2019)
Päivämäärä

Kellonaika

Siirtokehotustaulun asettamishetkellä sen vaikutusalueelle jäävien ajoneuvojen rekisteritunnukset järjestyksessä
kehotustaulusta lukien
Rekisteritunnus

Oikean eturenkaan venttiilin
sijainti (kellotaulun mukaisesti)

Rekisteritunnus

Oikean eturenkaan venttiilin
sijainti (kellotaulun mukaisesti)

Siirtokehotustaulun asettajan yhteystiedot (yritys, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Laskutusosoite

Päiväys ja allekirjoitus
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Siirtokehotustaulujen käytössä tulee noudattaa sivulla 2 olevaa ohjeistusta.
Pöytäkirja ja kartta toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen ajoneuvojensiirrot@ouka.fi.
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SIIRTOKEHOTUSTAULUN KÄYTTÖ KATUALUEELLA TEHTÄVÄN TYÖN TAI JÄRJESTETTÄVÄN TAPAHTUMAN
VUOKSI
Luvan saajan vastuulla on:
•

Siirtokehotustaulujen asettaminen
Luvan saaja asettaa siirtokehotustaulut paikoilleen tyhjennettävälle alueelle siten, että ne ovat paikoillaan vähintään
kaksi (2) arki-iltaa ennen ilmoitettua siirtoaikaa. Siirtoaika tulee olla yhtä (1) arkipäivää ennen töiden aloittamista. Taulut
asetetaan korttelin tai alueen alkuun näkyvälle paikalle, katujen molempiin päihin ja yksisuuntaiselle kadulle vain
toiseen päähän. Alue tulee rajata selkeästi, mutta ajoneuvojen kulkua ei kuitenkaan saa estää.

•

Pöytäkirjan ja kartan laatiminen
Luvan saaja täyttää siirtokehotustaulujen asettamisesta oheisen pöytäkirjan ja tekee kartan, johon merkitään taulujen
sijainnit ja esitetään alueen rajaus. Ajoneuvon sijainnin mittaaminen hyvästä kiintopisteestä on varmin tapa selvittää
onko ajoneuvoa käytetty pois paikalta (esim. oikean eturenkaan venttiilin sijainti kellotaulun mukaisesti). Pöytäkirja ja
kartta toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen ajoneuvojensiirrot@ouka.fi.

•

Ajoneuvojen kuvaaminen
Ajoneuvot kuvataan kahdelta vastakkaiselta kulmalta siirtokehotustaulujen asettamishetkellä. Valokuvaamisen avulla
pystytään todentamaan ajoneuvojen kunto ja mahdolliset vauriot, mikäli ajoneuvoja joudutaan siirtämään.

•

Ajoneuvojen omistajien/haltijoiden tavoittelu
Mikäli ilmoitettuna siirtoajankohtana alueella on vielä ajoneuvoja, luvan saajan tulee vielä yrittää tavoittaa niiden
omistajia/haltijoita puhelimitse ajoneuvon siirtämiseksi välittömästi. Ajoneuvotietoja voi selvittää Trafin
ajoneuvoliikennerekisteristä rekisteritunnuksen perusteella.

•

Siirtopäätöksen tilaaminen
Mikäli ajoneuvon omistajaa/haltijaa ei tavoiteta, tulee ottaa yhteyttä Oulun tekniseen liikelaitokseen siirtopäätöksen
saamiseksi.
• Oulujoen pohjoispuoli: p. 044 703 2237
• Oulujoen eteläpuoli: p. 044 703 2228
• Mikäli päätöksen valmistelijoita ei tavoiteta, tulee olla yhteydessä heidän esimieheensä, p. 044 703 2222.
Ajoneuvojen siirtopäätöksiä ei tehdä iltaisin eikä viikonloppuisin. Viikonlopuille tarvittavat siirtopäätökset tehdään
viimeistään perjantaina klo 12.00 mennessä. Kun siirtopäätös on myönnetty, ajoneuvo siirretään Oulun kaupungin
sopimustoimijan siirrolla sijaintipaikan välittömään läheisyyteen sopimuksen mukaisin ehdoin. Jos ajoneuvolle ei voida
liikenteen, tilan puutteen tai muiden vastaavien syiden vuoksi suorittaa lähisiirtoa, se siirretään varastoon.

Siirtokehotustaulu
Siirtokehotuksen merkitsemiseen saa käyttää ainoastaan vieressä olevan mallin
mukaista siirtokehotustaulua. Taulun käytössä noudatetaan soveltuvin osin
samoja periaatteita kuin pysäköinti kielletty -liikennemerkin (372) käytössä.
Tauluun kirjataan Voimassa-kohtaan valkoiselle pohjalle mustalla tussilla
voimassaoloaika, esim. 8.9.2017 klo 8.00–16.00 tai 1.9.2017–30.9.2017. Teippejä ja
pahvia ei hyväksytä. Taulun takana tulee olla näkyvissä taulun asettajan nimi ja
yhteystiedot.
Kustannukset
Mikäli siirrettävä ajoneuvo on ollut alueella ennen siirtokehotustaulujen asettamista, siirron maksaa luvan saaja. Ajoneuvon
omistaja/haltija maksaa siirron tapauksissa, joissa ajoneuvo on pysäköity alueelle taulujen asettamisen jälkeen. Turhan siirtokäynnin
kustannukset maksaa taulun asettaja.
Siirtojen tilaaminen ja suorittaminen omatoimisesti ilman siirtopäätöstä on laitonta ja ehdottomasti kielletty.
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