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ROMUAJONEUVOT KIERRÄTYKSEEN 
Vihdin kunnan ympäristövalvonta on havainnut, että kiinteistöllänne varastoidaan romuajoneuvoja 

maapohjalla. Tiesittehän, että romuajoneuvon voi toimittaa itse tai niille voi tilata noudon 

vastaanottajalta ja siten toimittaa ne helposti kierrätettäviksi. Romuajoneuvon kierrättämisestä ei peritä 

maksua. 

 

Tärkeää on varmistua siitä, että vastaanottaja kuuluu valtuutettujen vastaanottopisteiden joukkoon. 

Tällöin romuajoneuvon vastaanottaja huolehtii ilmoituksen Traficomille auton romuttamisesta ja 

omistaja saa virallisen romutustodistuksen. Kun ilmoitus Traficomille on tehty, romuajoneuvon 

omistajan velvollisuudet verojen ja vakuutuksien suhteen päättyvät. 

 

Ennen ajoneuvon luovuttamista kuljetukseen on hyvä selvittää ja varata esille auton asiapaperit sekä 

rekisteröinti- ja tunnistetiedot. Mikäli auton luovuttaa romutettavaksi muu kuin omistaja, on hänellä 

oltava valtakirja auton omistajalta. Nämä asiakirjat tarkastetaan romuautoa vastaanotettaessa. 

 

Lisätietoa valtuutetuista vastaanottopisteistä ja romuajoneuvojen toimittamisesta romutukseen saa 

Suomen Autokierrätys Oy:n nettisivuilta osoitteesta autokierratys.fi. 

 

MIKSI ROMUAJONEUVOJA EI VOI VARASTOIDA KIINTEISTÖLLÄ? SIINÄHÄN NE AUTOT OVAT SIISTISSÄ 

RIVISSÄ EIVÄTKÄ HÄIRITSE KETÄÄN! 

Kun puhutaan romuajoneuvosta, tarkoitetaan sillä sellaista ajoneuvoa, jonka sen haltija on poistanut tai 

aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Tämä on jätelain mukainen jätteen 

määritelmä, joten romuajoneuvot ovat siis jätettä. 

 

Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, kuten esimerkiksi romuajoneuvoa, siten, että siitä voi 

aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen 

loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. 

 

Romuajoneuvojen, siinä missä muidenkin jätteiden, siivoaminen kuuluu roskaajalle. Roskaajan on 

poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. 

 

Ympäristönsuojelulaissa kielletään lisäksi vaaran tai haitan aiheuttaminen maaperälle tai pohjavedelle. 

Vaarana on, että huonossa kunnossa olevista ajoneuvoista valuu öljyjä tai muita nesteitä maaperään. Jos 

näin käy ja maaperä tai pohjavesi pilaantuvat on kiinteistön omistaja vastuussa kunnostustoimista. 

 

Jos kyseessä on romuajoneuvojen ammattimainen tai laitosmainen esikäsittely ja/tai 

varastointitoiminta, vaatii se ilmoituksen jätehuoltorekisteriin tai ympäristöluvan. 

 

MISSÄ ROMUAJONEUVOJA SITTEN VOI VARASTOIDA? 

Jos romuajoneuvoja on tarve väliaikaisesti varastoida, tulee ne varastoida tiiviillä vettä 

läpäisemättömällä alustalla. Näin estetään haitta-aineiden joutuminen maaperään ja pohjaveteen. 

 

YMPÄRISTÖ KIITTÄÄ KIERRÄTTÄJÄÄ 

Romuauton painosta voidaan uudelleenkäyttää, kierrättää ja hyödyntää jopa 95 %! Romuajoneuvot 

kierrättämällä, ympäristö siistiytyy, luonnonvaroja säästyy ja uhka maaperän ja pohjaveden 

pilaantumiselle poistuu, joten KIERRÄTÄ RAKKAAT ROMUSI! 
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ROMUAJONEUVOJA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ 

Jätelaki (646/2011) 

5 § Jätteen määritelmä 

Tässä laissa tarkoitetaan jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa 

käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.  

 

58 § Ajoneuvon toimittaminen romutettavaksi 

Ajoneuvon haltijan on toimitettava romutettavaksi tarkoitettu ajoneuvo tuottajan lukuun toimivalle 

kerääjälle tai käsittelijälle. 

 

72 § Roskaamiskielto 

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä 

päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden 

vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai 

haittaa (roskaamiskielto). 

 

73 § Roskaajan siivoamisvelvollisuus 

Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut 

alue. 

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

16 § Maaperän pilaamiskielto 

Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että 

seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa 

terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai 

yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto). 

 

17 § Pohjaveden pilaamiskielto 

Ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, 

että: 

1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos 

voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin 

olennaisesti huonontua; 

2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai 

ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 

3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä 

etua (pohjaveden pilaamiskielto). 

 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sellaisista 1 momentissa tarkoitetuista 

aineista, jotka ovat ympäristölle ja terveydelle vaarallisia ja joiden päästäminen suoraan tai epäsuorasti 

pohjaveteen on kielletty. 

 

Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräykset (kv 2.4.2012 § 11, liite 2) 

9.1 § Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily- ja välivarastointipaikat sekä jätteiden käsittelypaikat tulee 

toteuttaa ja varustaa siten, että jätehuollosta ja jätteiden käsittelystä ei aiheudu terveyshaittaa, 

vahinkoa tai haittaa naapurikiinteistöille tai niiden käytölle eikä muutakaan ympäristön, maaperän tai 

pohjavesien pilaantumisvaaraa.  
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