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Liikenteen turvallisuusvirasto 

Romutuspalkkiokokeilun tausta ja tavoitteet 

Edistää autokannan uudistumista 

• Vähentää ajoneuvoliikenteestä aiheutuvia 
päästöjä 

• Parantaa liikenneturvallisuutta 

Lisätä viralliseen kierrätyksen menevien 
vanhojen autojen määrää 

Parantaa valtiontaloutta 

Kokeilun tehtävä on selvittää - niin lähellä 
käytäntöä kuin mahdollista - miten 
romutuspalkkio toimisi pysyvänä 
elementtinä Suomessa 

Kokeilu perustuu lakiin ajoneuvojen 
romutuspalkkiokokeilusta 

• http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141212 

• http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140251
.pdf 
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Romutuspalkkion myöntämisen edellytykset 
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1. Sekä romutettavan auton että uuden tilalle hankittavan auton on oltava 
henkilöauto tai matkailuauto 

2. Romutuspalkkiossa hyödynnettävän auton romutustodistus on päivätty 1.7.–
31.12.2015  

3. Romutetun auton on oltava vähintään 10 vuotta vanha 
(käyttöönottopäivämäärästä laskettuna)  

4. Romutuspalkkion voi saada vain romutetun auton ajoneuvorekisteriin merkitty 
omistaja  

• Romutuspalkkion saajan tulee olla romutetun auton viimeinen 
ajoneuvoliikennerekisteriin merkitty omistaja.  

5. Romutuspalkkiolla hankittava uuden auton tilaussopimus on päivätty 
aikavälille 1.7.–31.12.2015  

6. Romutuspalkkio voidaan hyödyntää vain sellaiseen uuteen autoon, joka 
ehditään ensirekisteröidä ennen 31.1.2016  

7. Romutuspalkkio voidaan myöntää vain yksityishenkilölle  

8. Uuden auton on täytettävä romutuspalkkion kriteerit  

• CO2-päästöt ovat enintään 120 g/km tai jonka käyttövoimana on joko kokonaan tai 
osittain korkeaseosetanoli, metaani tai sähkö (täyssähköauto tai ladattava hybridi).  
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Tärkeät päivämäärät 
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1.7.2015 

Kokeilu alkaa 

31.12.2015 

 Kokeilu päättyy 

31.1.2016 

Viimeinen 
laskutus- ja 

rekisteröintipvm 

Romutustodistukset 
Uusien autojen tilaussopimukset 

Xxx 
Yyy 
Zzz 

Xxx 
Yyy 
Zzz 

Xxx 
Yyy 
Zzz 
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Usein kysytyt kysymykset 
• Pitääkö hankittavan auton olla uusi? 

• Hankittavan auton tulee olla ensirekisteröimätön eli esim. myös esittelyauto käy, jos ei ole ensirekisteröity. 

• Voinko romuttaa autoni jo ennen kokeilun alkua ja hyödyntää romutustodistuksen 
myöhemmin? 

• Ei, Romutustodistus ja uuden auton tilaussopimus on päivätty aikaisintaan 1 päivänä heinäkuuta 2015 ja 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 

• Voiko romutuspalkkiota hyödyntää, jos uutta autoa hankkiessa jättää vanhan auton 
vaihdossa? 

• Kyllä, laki ei sulje vaihtoautojen käyttöä pois. 

• Pitääkö romutettavaa autoa omistaa jonkun tietyn ajan ennen romuttamista? 

• Ei tarvitse. Käytännössä on mahdollista hankkia jostain romutettava auto ja viedä se viralliseen 
romutuspisteeseen ja hyötyä romutuspalkkiosta uuden auton hankinnassa. 

• Voinko käyttää useita romutustodistuksia ja saada useita romutuspalkkioita uuden auton 
hankinnassa? 

• Romutuspalkkio on laissa sidottu uuden auton hankintaan eli yksi romutuspalkkio per uuden auton osto.  

• Voiko romutuspalkkion luovuttaa toiselle henkilöllä esim. perheenjäsenelle? 

• Romutuspalkkiota ei ole mahdollista luovuttaa toiselle henkilölle mutta uudella autolla voi olla toinen 
henkilö omistajana tai haltijana kunhan romutetun auton omistaja on jommassakummassa roolissa.  

• Onko kuolinpesän osakkaalla oikeus saada romutuspalkkiota? 

• Jos on romutettavan auton rekisteriin merkitty omistaja pesäjaon jälkeen. Ennen pesänjakoa on oltava 
kuolinpesän muiden perillisten hyväksyntä (allekirjoitus). 
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