
PISTÄ AUTO 
KIERTÄMÄÄN



MILLOIN MÄÄRÄNPÄÄKSI KIERRÄTYS?

Suomen teillä liikkuu satoja tuhansia ajoneuvoja, joiden yleiskunto lähestyy 

tiensä päätä. Parikymmentä vuotta ja sitä vanhemman auton ajo-ominaisuudet, 

liikenneturvallisuus ja ympäristöystävällisyys eivät enää vastaa tämän päivän 

vaatimuksia ja mukavuutta. Auton kulutus ja muut käyttökustannukset ovat 

korkeammat kuin uudemmissa, tekniikaltaan paremmissa autoissa. 

Kun auton arvo on pienempi kuin katsastusta vaativan remontin kustannukset, 

on aika ottaa suunnaksi Kuusakoski Oy.



EI MAKSA KUIN VAIVAN

Auton toimittaminen kierrätykseen on maksutonta. Kuusakoski 

toimii Suomen Autokierrätyksen yhteistyökumppanina, mikä takaa 

ympäristöystävällisen ja asianmukaisen autokierrätyksen.

Auto voidaan poistaa lopullisesti rekisteristä vain romutustodistuksella. 

Vastaanottopisteessä auton asiapaperit, rekisteröinti- ja tunnistetiedot 

tarkastetaan. Vastaanottopisteen antaman romutustodistuksen myötä 

omistajan vastuu ajoneuvosta päättyy. Kuusakoski poistaa auton 

Ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) rekisteristä saatuaan vastaanotto-

pisteeltä tiedot auton romutukseen toimittamisesta.



KELPOKERÄÄJÄ 
TULEE KOTIKÄYNNILLE

Kuusakoski tekee auton kierrättämisen helpoksi. Paikallisten palvelu-

pisteiden lisäksi Kuusakosken verkostoon kuuluu valtakunnallinen 

Kelpokerääjä-noutopalvelu. Kelpokerääjät ovat Kuusakosken hyväksymiä 

ja valtuuttamia yhteistyökumppaneita, jotka noutavat romutuskuntoisen 

ajoneuvon asiakkaan pyytämästä osoitteesta veloituksetta.

Kelpokerääjä toimittaa auton suoraan Kuusakoskelle tai Kuusakosken 

viralliselle yhteistyökumppanille, jolloin asiakas voi olla varma, että auton 

kierrätys ja käsittely tehdään ympäristöystävällisesti ja asianmukaisesti. 

Kelpokerääjä antaa noudon yhteydessä autosta vastaanotto/valtakirjan, 

jonka perusteella Kuusakoski kirjoittaa romutustodistuksen ja poistaa auton 

AKE:n rekisteristä. Asiakas saa romutustodistuksen itselleen postissa.



OSAAVISTA KÄSISTÄ 
UUTEEN OSOITTEESEEN

Ajoneuvojen käsittelyssä Kuusakoski on eurooppalainen tienäyttäjä, 

joka kierrättää vuosittain kymmeniä tuhansia autoja. Ennen esikäsit-

telyä romuajoneuvosta otetaan talteen kaikki uudelleen käyttöön 

sopivat varaosat. 

Esikäsittelyssä autosta poistetaan ensin nesteet: öljyt, jäähdytin- ja 

pesunesteet sekä polttoaineet. Nesteiden poisto tehdään valvotuissa ja 

suojatuissa olosuhteissa, jolloin se ei ole riski ympäristölle. Myös akku, 

katalysaattorit ja renkaat toimitetaan hyötykäyttöön. Tämän jälkeen auto 

murskataan, jotta materiaalit saadaan helpommin lajiteltaviksi jakeiksi.



KUUSAKOSKI OSAA HOMMANSA

Kuusakoski Oy on kierrättänyt autoja vuodesta 1972. Koko maan kattava 

yli 100 toimipisteen palveluverkosto vastaanottaa ja käsittelee veloituk-

setta käytöstä poistettavat ajoneuvot. Tarvittaessa auktorisoitu Kelpo-

kerääjä noutaa auton paikanpäältä. 

Tiensä päähän tullut auto jatkaa matkaansa varaosiksi tai kierrätyksen 

kautta uusien tuotteiden raaka-aineiksi mm. teräs-, lääke-, kosmetiikka- 

ja kemianteollisuuteen. 

Palvelupisteiden ajantasainen lista löytyy osoitteesta www.kuusakoski.fi.

Auton kierrätysaste 85 %

Metallit 75 % Renkaat, akut, nesteet ja uudelleen käyttö 10 % Jäte 15 %



Kuusakosken jäljiltä       maailma on vihreämpi.

Kuusakoski kierrättää turvallisesti 

ja ympäristöystävällisesti. 

Soitto meille riittää. 

Maksuton palvelunumero 

0800 30880
www.kuusakoski.fi


