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Kunnilla on velvoite huolehtia omalle alueelleen hylätyistä ajoneuvoista, olivatpa ne liikennöitävässä kunnossa tai romuja.
Kuusakoski tarjoaa kunnille sähköisen hallinnointijärjestelmän helpottamaan monivaiheista prosessia.

Kuusakoski auttaa kuntia autoasioissa
Ennen kuin hylätyt ajoneuvot päätyvät asianmukaiseen kierrätykseen, kunnan on tehtävä liuta ilmoituksia, tarkistuskäyntejä,
tilauksia ja päätöksiä. Kuusakosken sähköisen hallinnointijärjestelmän avulla iso osa kunnan työvaiheista hoituu automaattisesti
ja auton matkaa voidaan seurata laputuksesta romutukseen. Kaikki dokumentit voidaan tulostaa suoraan järjestelmästä.
Suomenkielisen ohjelman tulosteet ovat saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.
Useissa kunnissa aktiivisessa käytössä oleva Kuusakosken tarjoama autojen siirto‐/romutusprosessi on läpikäyty myös kuntaliiton
lakimiehen kanssa.
Kuusakosken sähköisen järjestelmän etuna on, että yhdellä työkalulla voi hallita koko prosessin, ja tiedot ovat niin kunnan,
kuljetusyrittäjien, varastoinnin kuin kierrätysyhtiön saatavilla. Lisäksi poliisille ja pysäköinninvalvonnalle voidaan antaa oma
näkymä, josta voi tarkistaa esimerkiksi kunnan varastoon siirretyt ajoneuvot.
Kokonaishallinta helpottuu
Auto voidaan kirjata Kuusakosken järjestelmään heti, kun autosta tehdään siirtokehotus. Mobiiliversion ansiosta kirjaus onnistuu,
vaikka maastossa. Jos on olemassa turvallisuusriski, ajoneuvo voidaan siirrättää varastoon tai romutukseen saman tien. Muussa
tapauksessa järjestelmästä näkee, kun määräaika on kulunut ja siirtoprosessi voidaan käynnistää. Tällöin siirtopäätöksestä
menee hinauskumppaniyritykselle ilmoitus, ja tieto mistä ajoneuvo on noudettavissa. Kun hinausyritys kuittaa työtilauksen,
lähtee autosta ennakkoilmoitus Kuusakoskelle tai muuhun kunnan ohjeistamaan varastointipaikkaan. Autoa säilytetään lain
vaatima määräaika, jonka aikana omistaja voi lunastaa ajoneuvonsa maksamalla kertyneet kustannukset.

Sähköisellä työkalulla voi hallita koko prosessin. Tiedot ovat niin kunnan, kuljetusyrittäjien,
varastoinnin kuin kierrätysyhtiön saatavilla.
Kunniallinen loppu
Ellei omistajaa löydy tai löydetty omistaja ei lunasta autoa pois varastolta, kunta tekee ajoneuvosta romutuspäätöksen. Virallisen
autokierrätysjärjestelmän operaattorina Kuusakoski hallitsee auton turvallisen ja ympäristöystävällisen käsittelyn.
Kierrätysprosessin aluksi auto esikäsitellään eli siitä poistetaan nesteet, akku, renkaat ja katalysaattorit. Lopuksi auto
romutetaan ja materiaalit päätyvät raaka‐aineiksi ja hyötykäyttöön. Kunta saa lopuksi ajoneuvosta virallisen romutustodistuksen.

–Sähköinen hallintajärjestelmä on edullinen tapa hallinnoida hylättyjen autojen prosessia ja se säästää sekä aikaa että rahaa
kunnan hallinnossa, summaa Ari Turunen Kuusakoskelta.
Artikkeli on julkaistu aiemmin Kuusaposti‐lehdessä.

