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Jyväskylän keskustan pyöräpysäköintialueille hylätään vuosittain noin 150 - 200 
polkupyörää. Aikaisempina vuosina kaupunki on kiinnittänyt pyöriin siirtokeho-
tuksen määräaikoineen ja siirtänyt määräajan umpeuduttua merkityt pyörät polii-
sin varastoon. Pyörät on tulkittu löytötavaraksi ja poliisi on myynyt pyörät löytöta-
varahuutokauppojen yhteydessä. 
 
Hylätyn ajoneuvon siirtäminen ja hävittäminen 
 
Vuoden 2011 alusta alkaen poliisi ei ole ottanut kaupungin keskustan pyörä-
pysäköintialueelta keräämiä polku polkupyöriä vastaan. Perusteluna on ollut se, 
että nämä kaupungin keräämät pyörät eivät ole laissa tarkoitettua löytötavaraa 
vaan niitä tulee käsitellä hylättyinä ajoneuvoina. Hylättyjen ajoneuvojen hävittä-
misestä on säädetty laissa ajoneuvojen siirtämisestä 5.12.2008/828. Tämän lain 
mukaisesti ajoneuvojen siirtäminen, säilyttäminen, luovuttaminen omistajalle ja 
määräaikaan lunastamatta jääneiden ajoneuvojen hävittäminen kuuluu kunnalle. 
Laki mahdollistaa myös kunnalle aiheutuvien kulujen perimisen ajoneuvon omis-
tajalta. 
 
Hylättyjen polkupyörien todentaminen ja siirtopäätöksen tekeminen 
 
Pyöräpysäköintialueiden hylätyt pyörät kartoitetaan valokuvaamalla pyöräilykau-
den ulkopuolella. Kuvat otetaan pysäköintialueilta kahden viikon välein. Kuvia 
vertaamalla todetaan ne pyörät, joita ei ole käytetty kuvausten välisenä aikana. 
Näihin pyöriin kiinnitetään siirtokehotus, jossa pyörän omistajalle annetaan viikon 
määräaika. Pyörä tulee siirtää alueelta määräajassa uhalla, että kaupunki tekee 
pyörälle varastosiirron ja pyörän omistaja joutuu maksamaan siirrosta, säilytyk-
sestä ja luovutuksesta kunnalle syntyvän kustannuksen. Mikäli pyörän omistaja 
ei laissa määrätyssä 30 vuorokauden ajassa lunasta pyörää, siirtyy se kunnan 
omistukseen. 
 
Varsinaisen varastosiirron yhteydessä tehdään erillinen siirtopäätös. Päätökseen 
kirjataan siirron syy, paikka, josta pyörä on siirretty ja paikka, jonne se on siirretty 
sekä siirron suorittaja yhteystietoineen. Siirtopäätöksestä lähetetään kopio polii-
sille. Siirtopäätösten ja varastosiirtojen jälkeen julkaistaan pyöristä virallinen kuu-
lutus siten, kun julkisesta kuulutuksesta annetussa laissa (34/1925) säädetään. 
Tästä kuulutuksesta alkaa laissa määrätty 30 vuorokauden määräaika, jonka ai-
kana polkupyörän omistaja voi lunasta pyöränsä takaisin. Määräajan jälkeen 
pyörän omistus siirtyy kunnalle.  
 
Neuvottelut Sovatek- Säätiön kanssa 
 
Kaupungille polkupyörien kerääminen, varastointi, käsittely ja kierrätys tuovat 
merkittävän lisätehtävän entiseen käytäntöön verrattuna. Lisäksi pyörien säilytys 
vaatii varastotilaa, josta aiheutuu kustannuksia. Yhdyskuntatekniikka on neuvo-
tellut Sovatek -säätiön kanssa näiden tehtävien siirtämisestä yleishyödylliselle 
yhteistyökumppanille liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.  Sopimuk-
sen mukaan kaupunki tekee tarvittavat viranomaispäätökset ja polkupyörien siir-
rot säätiön varastoon. Säätiö säilyttää pyöriä lukitussa tilassa ja luovuttaa pyörät 
omistajilleen 30 vuorokauden ajan kuulutuksesta tuntomerkkejä tai muuta uskot-
tavaa dokumenttia vastaan. Säätiö on oikeutettu perimään luovutuksen yhtey-



dessä varastoinnista ja luovutuksesta kaupungin vahvistaman taksan mukaisen 
maksun. Määräajan umpeuduttua pyörät siirtyvät Sovatek -säätiön omistukseen. 
Säätiöllä on oma polkupyöräkorjaamo ja siten polkupyörien kierrättämisestä pitkä 
kokemus. 
 
Sovatek- säätiö 
 
Sovatek -säätiö on psykososiaalisen kuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistoimin-
taorganisaatio, joka keskittyy päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyyn ja hoi-
toon sekä työllistymisen edistämiseen. Sen perustajayhteisöt muodostuvat julki-
sesta sektorista: Jyväskylän kaupunki, Joensuun kaupunki, Muuramen kunta, 
Laukaan kunta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Lisäksi toimin-
nassa ovat mukana paikallisista järjestöistä: Jyväskylän katulähetys ry, Väentupa 
ry, Jyväskylän A-kilta ry, Vaajakosken Suvanto ry, Kuiville Pyrkivien Tuki ry, Jy-
välän Setlementti ry ja Jyväskylän Mielenterveysseura ry. Valtakunnallisista jär-
jestöistä mukana ovat: A -klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Invalidiliitto, Kuurojen 
Liitto ry, Kirkkopalvelut ry, Vapaan Alkoholistihuollon kannatusyhdistys, Youth 
Against Drugs ry sekä Kriminaalihuollon tukisäätiö. Lisätietoa säätiön toiminnasta 
http://www.sovatek.fi/ 
 
Päätösliite: (jakelu jäsenet) 
- sopimusluonnos 
 

Apulaiskaupunginjohtaja Koiviston ehdotus 
 
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy menettelyn kaupungin yleisille pyörä-
pysäköintialueiille hylättyjen polkupyörien hävittämiseksi ja antaa yhdyskuntatek-
niikan vastuualueelle luvan allekirjoittaa asiaa koskeva sopimus Sovatek Säätiön 
kanssa. Lisäksi kaupunkirakennelautakunta vahvistaa polkupyörän varastointi ja 
luovutustaksaksi 20,00 euroa/polkupyörä alv 0 %. Taksa on voimassa toistaisek-
si ja sitä voidaan tarkistaa kerran vuodessa kustannusten noustessa. Samalla 
keväällä kerätyt noin 180 kpl varastoon siirretyt polkupyörät luovutetaan säätiölle 
kierrätettäväksi korvauksetta. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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