Romutuspalkkiokampanja käynnistyy 1.12.
30.11.2020

Henkilöautojen romutuspalkkiota koskeva laki on hyväksytty eduskunnassa. Romutuspalkkiokampanja on voimassa
1.12.2020–31.12.2021. Kampanjan aikana uuden ajoneuvon ostaja saa alennuksen uudesta lain edellytykset täyttävästä
henkilöautosta tai sähköpyörästä, jos hän vie samalla romutettavaksi omistamansa vanhan liikennekäytössä olevan
henkilöauton.

Kuusakosken palvelupäällikkö Ari Turunen iloitsee kampanjan alkamisesta: ”Romutuspalkkiokampanjasta hyötyvät kaikki:
Liikenneturvallisuus paranee, kun autokantaa uudistetaan, ja samalla kampanja hyödyttää paitsi autokauppaa myös ympäristöä.
Jo itse auton kierrätykseen toimittaminen on ekoteko, sillä tänä päivänä yli 95 % romutukseen tulevan auton materiaaleista
voidaan hyödyntää.”
Vuonna 2018 toteutettu romutuspalkkiokampanja oli kaikille osapuolille merkittävä. “Myös meillä Kuusakoskella kampanja näkyi
romutettavien autojen volyymin kasvuna. Suomessa ajetaan muuhun Eurooppaan nähden vanhoilla autoilla, romutettavien
autojen keski‐ikä on noin 20 vuotta”, Turunen kertoo.

Kampanja painottaa vähäpäästöisyyttä ‐ mukana sähköpyörä ja julkinen liikenne
Valtio maksaa romutuspalkkiota hankittavan auton käyttövoimasta riippuen 1000–2000 euroa. Romutuspalkkion voi myös käyttää
uuden sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän
liikkumispalvelun hankintaan, jolloin palkkio on enintään 1000 euroa.
Autoala tukee uuden auton hankintaa lisäksi 500 eurolla. Lisäksi täyssähköauton hankintaan voi yhdistää kotitalouksille
tarkoitetun täyssähköautojen hankintatuen, jonka suuruus on 2 000 euroa. Näin ollen täyssähköauton hankintaan voi saada
yhteensä 4 500 euron avustuksen.
Romutettava auto tulee luovuttaa viralliseen vastaanottopisteeseen, joka toimittaa auton rekisteriin merkitylle omistajalle
romutustodistuksen. Helpoiten asia hoituu, kun tilaat autollesi ilmaisen noudon verkossa 24/7. Auto noudetaan kuuden arkipäivän
sisällä tilauksesta, minkä jälkeen saat romutustodistuksen. Romutustodistusta vastaan saat romutuspalkkion, kun tarvittavat
ehdot* täyttyvät. Tilaa autollesi ilmainen nouto, romutus ja romutustodistus
*Romutuspalkkion saa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
Romutettavan henkilöauton pitää olla ensirekisteröity vuonna 2010 tai aiemmin.
Vuonna 2020 romutettavan auton on pitänyt olla liikennekäytössä vuonna 2019 ja vuonna 2021 romutettavan auton on pitänyt
olla liikennekäytössä vuonna 2020. Romutettavan auton täytyy myös olla liikennekäytössä romutuspäivänä.
Romutuspalkkio myönnetään vain yksityishenkilölle, joka on omistanut romutettavan auton tai ollut sen haltijana
yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan ennen romutusta.
Romutuspalkkion voi hyödyntää samasta romutettavasta autosta vain kerran.
Romutettava henkilöauto tulee luovuttaa kierrätykseen viralliseen vastaanottopisteeseen, josta auton omistaja saa
romutustodistuksen ja tieto romutuksesta tallentuu liikenneasioiden rekisteriin.

Romutustodistuksen pitää olla päivätty aikavälille 1.12.2020–31.12.2021.

Romutuspalkkiota haetaan Liikenne‐ ja viestintävirasto Traficomilta: Tarkemmat ohjeet palkkion hakemiseen

Jos suunnittelet uuden auton ostoa, saat kattavasti lisätietoa autoalan viralliselta kampanjasivustolta.
Jos suunnittelet romutuspalkkiokampanjan hyödyntämistä sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai
joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän liikkumispalvelun hankintaan, lue lisää Traficomin sivuilta.

Haluatko tietää lisää autokierrätyksestä? Seuraa meitä somessa, niin pysyt mukana matkassa:
LinkedIn
Facebook
YouTube

