Romusõiduk ‐ vanametalli kokkuostu või autolammutusse?
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1. oktoobrist rakendunud sõiduautode sundkindlustus on tekitanud autoomanike ja avalikkuse seas palju küsimusi. Kuivõrd
seadusemuudatus annab lootust romusõidukite arvu vähenemiseks, julgustab Eesti suurim vanametalli jäätmekäitleja AS
Kuusakoski sõidukõlbmatuid autosid tooma AS Kuusakoski esindustesse. Romusõidukite vedelemine metsade all või
maamajade kuuride taga ei too kahjuks rõõmu ühelegi osapoolele, mistõttu tuleks sellised sõidukid kindlasti Eestimaa
loodusest viia taaskasutusse.

Autoomanikud, kes sundkindlustust enda romusõidukile ei soovi, seisavad sisuliselt kahe valiku ees: kas viia romusõiduk
vanametalli kokkuostu või üritada see müüa erinevateks juppideks. Kuna avalikkusest on läbi käinud arvamus, et romu eraldi
juppideks müümine on kasulikum, näeb Kuusakoski vajadust selgitada, kuidas ja miks selline tegutsemine ei pruugi anda oodatud
tulemusi.
Autolammutuse töökojad ehk nn romulad on tegelikkuses huvitatud vaid sellistest töötavatest autoosadest, mida on võimalik
paigaldada praegu liikluses olevatele autodele. Tõsiasi on aga see, et paljud romusõidukid on jäänud ajale jalgu ning paarikümne
aasta vanuse sõiduki osade järgi on vajadus peaaegu olematu. Näiteks selgus paari telefonikõne järel, et lammutused ei ole
huvitatud 1989. aasta Ford Sierrast ega ka Žigulist.
Vanametalli kokkuostval AS‐l Kuusakoski on Eestis ainulaadne metalliveski ehk nn autopurusti, mis võimaldab pakkuda suurimat
romudest tulnud materjalide taaskasutamiseprotsenti Eestis. Õige ja oskusliku töötlemise korral saab romust taaskasutada 95%
ning autopurusti võimekus on jahvatada tunnis 30‐40 autot. Romudest tulnud vedelikud antakse üle ohtlike jäätmete käitlejatele.
Akud, rehvid, must ja värviline metall suunatakse taaskasutusse. Kergetest materjalidest hakatakse tootma jäätmekütust.
Võrdluseks: autolammutused eemaldavad autodelt huvipakkuvad osad, kuid see, mis saab allesjäänud autoosadest, jääb kahjuks
enamasti avalikkuse eest peitu.
Kuivõrd võib lähimasse autolammutusse sõiduki viimine tunduda mugava valikuna, võib ebameeldivaks üllatuseks kujuneda segane
arveldamisprotsess. AS Kuusakoski tasub sõidukiomanikule ausalt ja korrektselt ning kannab raha koheselt arvelduskontole. Lisaks
võib Kuusakoski esindusse sõidukit tuues jätta jalga nii kinga kui kummiku, sest Kuusakoski platsid on puhtad ja avarad.
Vajadusel on võimalik tellida ka romu äravedu lähimasse Kuusakoski esindusse.
Kuusakoski esindused asuvad 11 Eesti linnas, moodustades seeläbi pea 50% Eesti romude vastuvõtjatest. AS Kuusakoski paneb
kõigi oma töötajate nimel Eestimaa autoomanikele südamele astuda keskkonnasõbralik samm ning anda oma vanale romule
võimalus uueks eluks.
Tasuta lisainfo lühinumbril 13660.

Loe lähemalt romu toomise protseduuridest Kuusakoskisse SIIT.

