Tiedätkö velvollisuutesi auton viimeisenä omistajana?
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Auton omistajana olet oikeutettu ilmaiseen romutukseen. Näin tapahtuu, kun viet auton itse kierrätyspisteeseen.
Kuusakoski tarjoaa vielä lisäpalveluna ilmaisen noudon. Helppoa eikä maksa mitään!

Kuusakoski on tehnyt kierrätyksen niin helpoksi, ettei muita vaihtoehtoja tarvitse edes pohtia. Olemme käsitelleet romuautoja
vuosikymmenien ajan. Autojen käsittelymenetelmät ovat kehittyneet vuosien saatossa, ja myös lainsäädännön muutokset ovat
muokanneet toimintamalliamme. Olemme vastuullinen toimija kierrätysalalla.

Miten toimin, kun haluan autoni romutettavaksi?
Kuluttajana voit tilata romuauton noudon omalta kotisohvaltasi tai mobiilisti missä vain. Ympäri Suomea toimivat
hinauskumppanimme noutavat romuautosi kotipihalta tai vaikkapa korjaamolta, jos omistajana toteat, että auto täytyy
romuttaa.
Kuusakoskella romuautojen kierrätyksen rungon muodostavat helppo tilausjärjestelmä, yksilöllinen kuljetus, vastaanotto ja
auton tarkastus, rekisteristä poisto, esikäsittely sekä murskaus.
Kuusakosken vastaanottopisteessä auton asiapaperit sekä rekisteröinti‐ ja tunnistetiedot tarkastetaan. Vain auton omistajalla on

oikeus romuttaa ajoneuvo. Mikäli auton romuttaa muu kuin omistaja, on hänellä oltava valtakirja auton omistajalta. Auton
romutuksen tilaus onnistuu myös esimerkiksi A‐Katsastuksen katsastusasemalla.

Romutustodistus päättää vero‐ ja vakuutusvelvollisuutesi
Auton romutuksen yhteydessä omistajalle annetaan tai lähetetään romutustodistus. Tietojärjestelmämme päivittää tiedon auton
rekisteristä poistosta kahteen tärkeään paikkaan. Ilmoitus lähtee suoraan vakuutusyhtiölle vakuutuksen katkaisemista varten
sekä Liikenne‐ ja viestintävirasto Traficomiin verovelvollisuuden päättämistä varten. Kun auto on poistettu rekisteristä, se on
siirtynyt kierrätysjärjestelmään, eikä sitä voi enää rekisteröidä uudelleen.
Kuusakoskella on Suomessa yhdeksän auton esikäsittelypisteitä. Esikäsittelyssä romuautosta poistetaan esimerkiksi renkaat, akku
ja katalysaattori. Auto myöskin ”kuivataan”, eli siitä poistetaan nesteet. Esikäsittelyn jälkeen auton matka jatkuu
murskauskäsittelyyn ja jakeiden jatkojalostukseen.

Jatkojalostuksessa Kuusakosken prosessilaitteet lajittelevat pienennettyjä kappaleita mm. ominaispaino‐ tai värieroon perustuen
omiksi jakeiksi. Näin auton sisältämät rautametallit, kuparit ja alumiini saadaan takaisin metallinkiertokulkuun ja palautettua
teollisuuden raaka‐aineiksi. Kuusakoski käsittelee autosta erotellut jakeet tarkkaan, jotta materiaalien hyödyntämisaste saadaan
mahdollisimman korkeaksi. Pystymme hyödyntämään yli 95% romutetun auton sisältämistä materiaaleista.

Auton omistaja, varmistu näistä asioista:
Älä anna autoasi mihin tahansa romutettavaksi. Muista vastuusi auton omistajana!
Tee noutoilmoitus NETitse‐palvelussa, jolloin tilauksen seuranta on helppoa.
Vaadi aina romutustodistus.
Kysy kierrätysraporttia.
Voit varmistua vastuullisesta ja ympäristöystävällisestä auton kierrätyksestä ainoastaan valitsemalla luotettavan kumppanin.
Esimerkiksi auton nesteiden päätyminen luontoon on erittäin haitallista.

Kun lähetät rakkaan autosi viimeiselle matkalle, tee se ympäristövastuullisesti – tilaa ilmainen nouto NETitse‐
autokierrätyspalvelusta

Näinkö niitä autoja kierrätetään?! ‐ KATSO VIDEO

