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Kevätterveiset Helsingistä!
Nyt uutena puheenjohtajana, jos-

kin vuosia toiminnassa mukana olleena, 
joudun vahvasti miettimään toimitapoja, joilla 
purkamoliiton asiaa viedään eteenpäin.

Päällimmäiseksi nousee ihmetys pysyvän 
”tilapäisen” liikennekäytöstä poiston mahdol-
listavan lain jatkumisesta. Maassa, jossa kah-
vikupposesta joutuu tarjoamaan lain mukaan 
kuitin, on valtiolta hukassa yli viisisatatuhatta 
autoa sekä niiden ongelmajätteet. Laki suo-
rastaan tukee harmaata taloutta ja on todella 
erikoista, ettei lakiin saada aikaan muutosta.

Toisena purkamoita koskevana asiana on 
EU:ssakin oleva direktiivi/asetus käytetyn va-
raosan kierrätyksestä sellaisenaan tai kun-
nostettuna.

Nämä ovat asioita joiden eteen joudumme 
pyytämään EU:n linjausta, koska vuosien pu-
huminen on ollut turhaa ja tuloksetonta.

Tämä ei tarkoita sodanjulistusta, vaan toivon 
direktiivin edellyttämien toimitapojen selkiin-
tymistä ja lain noudattamista sen suomin oi-
keuksin ja velvoittein.

Maamme vientikauppa on pudonnut oikeas-
taan jo vuodesta 2008, puhetta työpaikkojen 

vähentämisistä on lähes viikoittain. Sellainen 
ei voi jatkua loputtomiin. Autopurkamotoimin-
ta ja lainmukainen uudelleenkäyttö on osa-
na luomassa uusia työpaikkoja nimenomaan 
Suomeen ja viime kädessä hyödyttää kaikkia 
toimijoita ketjussa, sekä karsii harmaata talo-
utta. Autopurkamotoiminta Suomessa on pai-
kallista, maassamme työskentelee noin 500 
henkilöä autopurkamoissa ja välillisesti luku 
on huomattavasti suurempi.

Tämän lisäksi tiedetään kierrätysasteen 
nousevan 95 prosenttiin vuonna 2015. Mi-
tä tämä tarkoittaa purkamoille ja mitä meiltä 
konkreettisesti odotetaan? Autokierrätysso-
pimukset päättyvät 2014 ja uudet suunnitel-
mat ja mietteet koskettavat myös purkamoita. 
Olisikin mielenkiintoista kuulla suunnitelmista. 

Pyrkimykseni on myös lisätä liiton avoi-
muutta ja näkyvyyttä, sillä olemmehan viime 
kädessä todella merkittävä osa kierrätyspro-
sessissa ja työllistäjänä. Toivonkin uusia jäse-
niä joukkoomme ja ilolla totean vuosikokouk-
seen osallistuneen monipäisen joukon. Olen 
ylpeä saadessani työskennellä alan ammat-
tilaisten edustajana ja odotan yhteydenottoja 
kaikilta autokierrätykseen liittyviltä tahoilta.
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Renkaiden kier-
rätys toimii Suo-
messa hyvin. Viime 
vuonna kierrätettiin
 yli 50 000 tonnia 
renkaita.
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K
äytetyistä autonrenkaista jalos-
tettu rengasrouhe toimii mai-
niosti biosuodatusmateriaalina, 
kertoo Suomen Rengaskierrä-

tys Oy:n toimitusjohtaja Risto Tuominen.
Heinolan jätevedenpuhdistamol-

la 2012-13 toteutettu tutkimusprojek-
ti osoitti, että rengasrouheen avulla jäte-
vedestä saadaan poistettua tehokkaasti 
typpeä ja fosforia. Suomen Rengaskier-
rätys selvittää rengasrouheen soveltu-
vuutta myös eri teollisuusaloilla syntyvi-
en jätevesien puhdistamiseen.

Rengasrouhe tarjoaa biofilmille eli 
mikrobisolupopulaatioille laajan kasvu-
alustan ja se pidättää jätevedestä mer-
kittävästi etenkin fosforia materiaalin si-
sältämän raudan ansiosta.

- Rengasrouheesta ei ole todettu liu-
kenevan haitallisia aineita veteen tai 

maaperään, mutta sen käyttö jäteveden-
puhdistuksessa edellyttää ympäristölu-
paa, Tuominen toteaa.

Rengasrouheen soveltuvuutta biosuo-
dattimen kantoaineeksi testattiin Heino-
lassa kolmella eri rouhekoolla. Fosforin-
poisto toimi parhaiten isokokoisella ren-
gasrouheella, kun taas typpeä saatiin 
poistettua hieman tehokkaammin pieni-
kokoisella rouheella.

- Tulokset olivat lupaavia. Rengasrou-
hetta käyttämällä fosforin määrä väheni 
kolmasosaan ja typpi puoleen siitä, mikä 
oli lähtötaso.

Kierrätysjärjestelmään tulleet renkaat 
lajitellaan ja jatkojalostetaan hyötykäyt-
töä varten. Renkaita voidaan käyttää ko-
konaisina tai jalostetummassa muodos-
sa rengasleikkeenä, rengasrouheena, 
granulaattina tai jauheena. Parhaat ren-

gasrungot pyritään pinnoittamaan uu-
delleen.

Monenlaisia tutkimuskohteita
Uusia hyötykäyttömahdollisuuksia kier-
rätysrenkaille on etsitty tiiviisti, sillä uu-
det määräykset vaikuttavat vanhoihin 
käytäntöihin. Merkittävin niistä koskee 
rengasrouheen käyttämistä kaatopaik-
karakentamiseen. Jatkossa se on sal-
littua vain kaatopaikan pintatiivistysker-
roksen yläpuolisissa rakenteissa.

- Vuosittain meidän tuotteistamme on 
mennyt 65-75 prosenttia nimenomaan 
kaatopaikkarakentamiseen, Tuominen 
sanoo.

Rengasleikkeen hyötykäyttöä tutki-
taan jätteenkäsittelylaitosten suotovesi-
en puhdistamiseksi rakennettavilla kei-

Kierrätys-
renkaille  
etsitään 
uutta 
hyöty-
käyttöä
••• Käytöstä poistetuille autonrenkaille etsitään 
uusia hyödyntämistapoja, sillä perinteinen 
kierrätysrenkaiden käyttö kaatopaikkojen 
rakennekerroksissa on vähenemässä. 
Rengasrouheesta on saatu lupaavia tuloksia 
etenkin jätevesien puhdistuksessa.
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Monet autopur-
kamot ovat mu-
kana Suomen 
Rengaskierrä-
tyksen organi-
soimassa kier-
rätysketjussa. 
Kuvassa renkai-
den vastaanot-
topiste tampe-
relaisen Fusti 
Oy:n pihamaal-
la.

Käytöstä pois-
tetuista renkais-

ta on perinteisesti 
valmistettu muun 
muassa räjäytys-

mattoja.



PURKAMOUUTISET6

nokosteikoilla. Yksi mahdollinen tulevai-
suuden käyttötapa rengasrouheelle on 
turvesoiden ennallistamisessa. Käytän-
nössä se tarkoittaisi suo-ojien tukkimis-
ta rengasrouhesäkeillä, joihin voidaan li-
sätä kalkkia soilta poistuvien vesien 
happamuuden säätelemiseksi.

Kierrätysrenkaita hyödynnetään myös 
liikenteen aiheuttaman tärinän vaimen-
tamiseksi. Rengasmassaa voidaan si-
joittaa tien viereen maanpinnan alle, jol-
loin liikenteen aiheuttama tärinä ei pää-
se vaakatasossa etenemään maaker-
roksissa.

Jalkapalloilussa käytettävien kei-
nonurmikenttien alustassa on täyteai-
neena pienikokoista rengasrouhetta. 
Myös ratsastusradoista ja kentistä on 
saatu rouheen avulla joustavampia.

Rengaskumista valmistetuilla törmä-
yssuojilla on voitu korvata vanhan mal-
lin mukaisia betoniporsaita. Räjäytysma-
tot koostuvat edelleen raskaan kaluston 
kierrätysrenkaista. Samaa tuotetta voi-
daan käyttää myös metsäautoteiden vä-
liaikaisena rakenteena.

Teiden varsilla olevissa meluvalleissa 
kierrätysrenkaita käytetään nykyisin vä-

hän. 
- Eräänlaisena utopiakokeiluna on 

menossa testaus, olisiko golf-ken-
tän rangella apua maahan upotettavis-
ta renkaista. Ideana on selvittää, pidättä-
vätkö renkaat vettä ja ravinteita niin, et-
tä ne olisivat paremmin ruohonjuuriston 
käytettävissä.

Kierrätysrenkaita myös pinnoitetaan 
uudelleenkäyttöä varten. Raskaassa lii-
kenteessä tämä on yleistä, rengas saa-
tetaan pinnoittaa useita kertoja. Henki-
löautopuolella pinnoitukseen menee tä-
tä nykyä noin 100 000 kappaletta.

Toimitusjohtaja Risto Tuominen, Suomen Rengaskierrätys Oy.
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Suomen Rengaskierrätys Oy
• Perustettu 1995, renkaiden keräys alkoi kesäkuussa 
1996
• Omistajat: ARL-Palvelu Oy, Bridgestone Finland Oy, 
Continental Rengas Oy, Goodyear Dunlop Tires Fin-
land Oy, Nokian Renkaat Oyj sekä Oy Suomen Miche-
lin Ab
• Voittoa tavoittelematon tuottajayhteisö
• Kierrätysjärjestelmässä mukana renkaiden tuottajia 
276 kpl (1)
• Kierrätysjärjestelmässä 2 516 kpl renkaiden nouto-
pistettä (1)
• Kuljetus- ja käsittely-yritykset: Kuusakoski Oy, Stena recycling Oy
• Keskeiset tuotekehityskumppanit: Apila Group Oy Ab, Laatuinsinöö-
rit Oy
• Toimitusjohtaja: Risto Tuominen (2011-)
• www.rengaskierratys.com

(1) Tilanne helmikuussa 2014

Energiantuotannossa käytöstä poiste-
tut renkaat ovat lämpöarvoltaan ja kus-
tannuksiltaan kilpailukykyisiä fossiilisiin 
polttoaineisiin verrattuna. Pohjoismais-
ta Ruotsissa kierrätysrenkaita käyte-
tään energiantuotantoon huomattavasti 
enemmän kuin Suomessa ja Norjassa.

Pyrolyysissa renkaan sisältämät kiin-
teät aineet kuten noki, kaasu ja öljy ha-
jotetaan prosessissa kuumentamalla ha-
pettomassa tilassa. Puhdasta nokea voi-
daan käyttää uusien renkaiden ja mui-
den kumituotteiden valmistukseen.

Haasteena on saada eroteltua aineet 
riittävän puhtaiksi kohtuukustannuksilla.

- Käytöstä poistettujen renkaiden jat-
kojalosteiden kehittäminen vaatii pitkä-
jänteistä sitoutumista projektiyhteistyö-
hön, Tuominen painottaa.

Uuden jätelain voimaantulon myötä 
renkaiden kaatopaikkaaminen on kiel-
lettyä.

Viime vuonna Suomessa kierrätettiin yli 50 000 tonnia renkaita
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Mukana 276 tuottajaa
Vuonna 1995 perustettu Suomen Ren-
gaskierrätys Oy on tuottajayhteisö, jon-
ka tehtävänä on toteuttaa autonrenkai-
den kierrätys maassamme. Järjestelmä 
toimii hyvin. Renkaiden hyödyntämisaste 
vakiintui yli 90 prosentin tasolle jo vuosi-
tuhannen vaihteessa.

Tänä päivänä Suomessa kerätään ren-
kaita enemmän kuin tuottajayhteisön jä-
senet laskevat niitä markkinoille. Suo-
men Rengaskierrätyksessä on mukana 
276 tuottajaa. Niitä ovat renkaiden maa-
hantuojat ja valmistajat, kuten myös ren-
kailla kulkevien laitteiden maahantuojat 
ja valmistajat.

- Käytännössä hyötykäyttöaste on yli 
sata prosenttia, sillä me kierrätämme 
myös renkaita, joita tulee maahan ohi vi-
rallisen järjestelmän.

Renkaita tulee Suomeen ohi tuottaja-
vastuun tarkoittaman järjestelmän lähin-
nä nettiostosten, yksittäisten henkilöiden 
oman tuonnin sekä joidenkin pienyrittä-
jien silloin tällöin maahan tuottamien eri-
en kautta.

Renkaita maahan tuovien yritysten tu-
lisi liittyä tuottajayhteisöön, mutta näin ei 
ihan aina tapahdu. Vapaamatkustajat py-
ritään saamaan kuriin. Valvovana viran-
omaisena toimii Pirkanmaan ely-keskus.

- Me olemme ainoa tuottajayhteisö, 
jonka toiminnassa ei ole piilotettua mak-
sua. Kun kuluttaja ostaa renkaat, niiden 
hintaan sisältyy myös kierrätysmaksu, 
Tuominen toteaa.

Suomen Rengaskierrätys on voittoa 
tavoittelematon yhtiö. Jos toiminnassa 
syntyy ylijäämää, se ohjataan renkaiden 
kierrättämiseen liittyvään kehitystyöhön. 
Rengaskierrätyksen osakkailla ei ole eri-
tyiskohtelua. Samat säännöt koskevat 
kaikkia tuottajia.

- Otamme mukaan järjestelmään kaik-
ki uudet tuottajat, jotka täyttävät asete-
tut ehdot.

Laaja verkosto noutopisteitä
Suomessa tavallinen autonrengas pois-
tetaan käytöstä keskimäärin 6,26 vuo-
den kuluttua valmistuspäivästä.

Se siis ”elää” hieman alle kolmasosan 
siitä ajasta, minkä tavallinen henkilöau-
to ennen lopullista käytöstä poistamista. 
Romutettavien autojen keski-ikä (20,4 
vuotta) on Suomessa koko EU-alueen 
korkeimpia.

Käytöstä poistettavien renkaiden nou-
topisteitä on Suomen Rengaskierrätyk-
sen järjestelmässä yli kaksi ja puoli tu-
hatta. Se on tuntuvasti enemmän kuin 
mitä laki määrää. Pykälien mukaan yk-
si noutopiste per kunta olisi riittävä mini-
mitaso.

Noutopisteitä ylläpitävät rengasliikkeet, 

korjaamot, autopurkamot sekä kuljetus-
liikkeet ja jäteyhtiöt.

- Noutopisteiltä hakemamme minimi-
erät ovat 4-5 kuutiota. Kuljetuksen vas-
teaika on sopimuksessa kuusi vuoro-
kautta, käytännössä vähemmän, Tuomi-
nen sanoo.

Käytöstä poistettuja renkaita otetaan 
vastaan monilla autopurkamoilla. Tuo-
minen kannustaa kierrätysjärjestelmään 
liittymistä vielä miettiviä purkamoja otta-

maan yhteyttä Suomen Rengaskierrä-
tykseen.

- Yleisenä toivomuksenamme on, ettei 
kierrätysrenkaita varastoitaisi sorapintai-
sella alustalla. Sora ja kivet rikkovat teriä 
rengasleikkurista.

Kierrätys tehty helpoksi
Kierrätysmaksun avulla renkaiden kier-
rättäminen on tehty kuluttajalle helpok-
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Pohjoismaat (Suomi, Ruotsi ja 
Norja) ovat edelläkävijöitä tuot-
tajavastuuseen perustuvan ren-

gaskierrätyksen kehittämisessä. Näis-
sä maissa käytöstä poistettavat ren-
kaat kiertävät jokseenkin sataprosent-
tisesti.

Heinäkuussa 2013 voimaan tul-
lut uusi asetus käytöstä poistettujen 
renkaiden erilliskeräyksestä ja hyö-
dyntämisestä nostaa hyödyntämisvel-
voitteen 90:stä 95 prosenttiin vuon-
na 2015. Tämä ei aiheuta merkittäviä 
paineita rengaskierrätysalalle.

Renkaat ovat hyvä esimerkki toimi-
vasta kierrätysjärjestelmästä. Se kus-
tannetaan pienellä kierrätysmaksulla, 
jonka asiakas maksaa renkaiden han-
kinnan yhteydessä. Näin varmistetaan, 
että renkaista huolehditaan asianmu-
kaisesti sen jälkeen, kun niiden alku-
peräinen käyttötarkoitus päättyy. 

Vuonna 2013 henkilöauton renkais-
ta perittiin Suomessa kierrätysmak-
sua 1,75 euroa kappaleelta plus ar-
vonlisävero. Kierrätysmaksut määritel-
lään maakohtaisesti renkaan kokoluo-
kan mukaan.

Viime vuonna Suomessa kierrätet-
tiin renkaita hieman yli 50 000 tonnia. 
Tänä vuonna Suomen Rengaskierrä-
tys Oy saavuttaa toiminnassaan pie-

nen merkkipaalun, kun 700 000 kerä-
tyn rengastonnin raja menee rikki.

Valtaosa Suomessa kerättävistä 
kierrätysrenkaista käytetään hyödyk-
si kotimaassa. Ulkomaille viedään jon-
kin verran hyväkuntoisia hylkyrenkai-
ta sekä uudelleen ajettavaksi että pin-
noitettavaksi.

Käytöstä poistetut renkaat luokitel-
laan jätteeksi, mikä Suomen Rengas-
kierrätys Oy:n mukaan vaikeuttaa ren-
kaasta valmistettujen tuotteiden käyt-
töä.

EU:n jätedirektiivi tarjoaa kuitenkin 
mahdollisuuden jätestatuksen päätty-
miseen, mikäli materiaali täyttää tietyt 
kriteerit käyttötarkoituksen ja kysyn-
nän, teknisten vaatimusten ja standar-
dien sekä ympäristö- ja terveysvaiku-
tusten osalta.

Pohjoismaisten kierrätysjärjestel-
mien käsittelemistä renkaista arviolta 
5-20 prosenttia on peräisin tuottajilta, 
jotka eivät osallistu kierrätyskustan-
nuksiin, mutta hyötyvät muiden ylläpi-
tämistä järjestelmistä.

Tämä niin kutsuttu vapaamatkus-
taminen koskee erityisesti viime vuo-
sina yleistynyttä nettikauppaa, mikä 
heikentää tilastoinnin kattavuutta. Se 
myös lisää kustannuspaineita kierrä-
tysmaksujen korottamiseksi. ••  

Pohjoismaat  
rengaskierrätyksen 
edelläkävijöitä

si. Se on pääsyy siihen, ettei metsissä tai 
joutomaiden liepeillä enää tapaa hylätty-
jen romurenkaiden kasoja, kuten joskus 
takavuosina.

- Renkaiden takia ei kannata menet-
tää yöuniaan, niistä pääsee kuka tahan-
sa eroon vaivattomasti. Keskimäärin 20 
kilometrin etäisyydeltä löytyy paikka, jon-
ne voi jättää kierrätykseen menevät ren-
kaat, Tuominen muistuttaa. ••

Raskaan liiken-
teen renkaista 

huomattava osa 
pinnoitetaan uu-

delleen.

Rengasrouhet-
ta käytetään 
muun muas-
sa ratsastusken-
tillä maapohjan 
kimmoisuuden li-
säämiseksi.
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Ylivieskassa toimivalla Koskelan purka-
molla toteutettiin sukupolvenvaihdos vii-
me vuoden lopulla.

Pitkän linjan yrittäjä Arvo Koskela jäi 
viettämään vapaaherran päiviä, kun hä-
nen poikansa Jari Koskela otti vetovas-
tuun yrityksestä. Samalla firman viralli-
seksi nimeksi tuli Autopurkaamo J. Kos-
kela Ky.

Sukupolvenvaihdos ei ainakaan alku-
vaiheessa muuta merkittävästi purka-
mon toimintaa.

- Pääpiirteissään samalla tavalla jat-
ketaan. Toki mielessä on ajatuksia uu-

distuksista, mutta katsellaan rauhassa 
eteenpäin, Jari Koskela toteaa.

- Ainakin tilaa pitäisi saada lisää.
Koskelan purkamo sijaitsee Alpumin-

kankaan teollisuusalueella parin kilo-
metrin päässä Ylivieskan keskustasta. 
Yritys tunnetaan hyvin, se on sijainnut 
samalla tontilla vuodesta 1982.

Tällä hetkellä purkamo työllistää yrittä-
jän lisäksi yhden henkilön. Harjoittelijoi-
ta käytetään tarpeen tullen.

Koskela on henkilö- ja pakettiauto-
jen yleispurkamo, jossa käsitellään jon-
kin verran myös maastureita. Omaa 

osatuontia Saksasta on ollut vuodesta 
1996 saakka. 

Autopurkamotoiminnan lisäksi Kos-
kelassa on tuulilasipalvelu. Sitä tehdään 
osana valtakunnallista Glassdrive-ketjua.

Eläkepäiville vetäytynyt Arvo Koske-
la aloitti ensin korjaamoyrittäjänä 1963 
Oulussa. Synnyinseudulleen Ylivieskaan 
hän palasi 1969.

Aiemmin Koskelan purkamo tarjo-
si myös korjaamopalveluja. Niistä yritys 
on vähitellen luopunut 2000-luvun puo-
lella. •• 

Koskelan purkamolla
Sukupolvenvaihdos

10

Jari (vas.) ja 
Arvo Kos-

kela
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Suomen autokierrätyksen valtuuttama
romuajoneuvojen vastaanottopiste.
Uutena ja käytettynä: ajovalot, peilit,
vilkut ja takavalot, peltiosat,
korinosat, alustaosat
jäähdytys-, lämmityskennot
sekä lämmityslaitteiden
moottorit.
SE-Romun vastaanotto!

Käytettynä varastosta:
Takuumoottorit ja -vaihteistot,
sekä muut tekniikan osat.

Kankaantaan teollisuusalue, Hirvenpolku 3, 37150 NOKIA

myynti@purkamolahtinen.com    www.purkamolahtinen.com
Puh. 010 666 9620

Osahakumme palvelee asiakkaitamme netissä 
24 h/7 vrk. Tervetuloa edullisille kaupoille!

Puh. 06-4146 051 aukioloaikoina, 0400-566177 (iltaisin)
www.napoy.com 

markus.pesonen@napoy.com

Purettavat pakettiautot ja maasturit:
BMW X5 3.0 da.................................................... - 03
BMW X5 3.0 da.................................................... - 04
Dodge Nitro Crd 4wd .......................................... - 07
Fiat Ducato .......................................................... - 05
Kia Sorento 2.5 crdi............................................. - 06
MB Sprinter 316 cdi............................................. - 05
MB Sprinter 311 cdi............................................. - 06
MB Sprinter Bussi  216........................................ - 06 
MB Sprinter  416.................................................. - 03 
Toyota Hiace........................................................ - 98
Toyota Hiace........................................................ - 99
Toyota Hiace d4d ................................................ - 03
Toyota Hiace d4d ................................................ - 06
Toyota Hilux 4x4 TD............................................. - 00 
Toyota Hilux 4x4 d4d........................................... - 05 
VW Transporter T4............................................... - 03
VW Transporter T5............................................... - 04
VW Transporter T5 4wd ....................................... - 05

Henkilöautot:
Mazda 323 diesel .......................................... - 97- 98
MB w 210 270 cdi farm. ...................................... - 02
MB 500 SL..................................................... - 91- 92
Toyota Avensis TD ............................................... - 99
Toyota Avensis d4d ............................................. - 01
Volvo V70............................................................. - 06

Puh. 03-364 5600 / 3645352
Juvelankatu 10, 33730 TAMPERE, avoinna ark. 8-17, la suljettu

KUVIA AUTOISTA 
JA OSISTA NETISSÄ

VARAOSIA TAMPEREELLA
www.hameenautopurkaamo.fi

HÄMEEN 
AUTOPURKAAMO OY
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B
elgia tuli Pauli Kumpumäelle tu-
tuksi 1985-2003, jolloin hänen 
omistamansa Pyhtään Autopur-
kaamo hankki sieltä purkuosia 

ja toi niitä kotimaahan myytäväksi.
Noin kymmenen vuoden ajan hän oli 

Belgiassa keskimäärin 10 päivää kuu-
kaudessa. Tukikohta oli Antwerpenin lie-
peillä.

- Siitä tuli kuin toinen kotimaa. Jossain 

”Kulta-ajat ovat 
takanapäin”

••• Pyhtään Autopurkaamo 
Oy:n Pauli Kumpumäki oli 

ensimmäisten joukossa, kun 
purkuosien tuonti Keski-

Euroopasta Suomeen 
alkoi. Hän kuvailee 

silloista toimintaa hyvin 
kannattavaksi.   

– Purkamoalan kulta-ajat 
ovat selvästi takanapäin, 

Kumpumäki sanoo.

Pauli Kumpumäki 
perusti Pyhtään 
Autopurkaamon 

1971.
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vaiheessa alkoi tuntua, että Belgiassa 
voisi vaikka asua vakituisesti.

Kumpumäki sanoo kiertelemättä, että 
käytettyjen autonosien ostaminen Belgi-
asta ja niiden myyminen täällä Suomes-
sa olivat liiketaloudellisesti hyvin tuottoi-
saa toimintaa. Paras ajanjakso oli 1985-
95. 

Vahva markka lisäsi 
tuonnin kannattavuutta
Osatuonnin alkuaikoina 1980-luvulla 
ani harva suomalaisfirma oli kalassa niil-
lä vesillä.

- Me toimme tavaraa Belgiasta ja Vä-
häojan Reijo Saksasta. Olimme etulyön-
tiasemassa, silloin ei ollut juurikaan kil-
pailua.

- Siinä auttoi myös valuuttapolitiikka, 
kun Suomen markka oli hyvin vahva. Se 
lisäsi osatuonnin kannattavuutta.

Belgiassa Kumpumäki pääsi 1990-lu-
vun puolivälissä neljäksi vuodeksi mu-
kaan järjestelmään, josta pystyi hankki-
maan sikäläisten vakuutusyhtiöiden lu-
nastamia autoja. Markkina oli suljettu, si-
säänpääsyä edelsivät kovat neuvottelut.

- Vakuutusyhtiöiden asiakaskuntaan 
oli meidän lisäksemme kelpuutettu vain 
yksi ulkomainen yritys. Se oli Hollannis-
ta. 

Tänä päivänä Pyhtään Autopurkaamo 
ei enää tuo itse osia maahan. Erot ovat 
tasoittuneet, omasta tuonnista ei enää 

koidu vastaavia hyötyjä.
- Purkamoala on nykyään enemmän-

kin näpertelyä, sanoo Kumpumäki, joka 
ei kaihda kertoa mielipiteitään.

- Kyllä tällä toimeen tulee, mutta omai-
suuksia ei enää luoda. Kulta-ajat ovat 
selvästi takanapäin.

Laudoitustyömailta 
purkamoyrittäjäksi
Pauli Kumpumäki perusti Pyhtään Au-
topurkaamon 1971. Siitä lähtien firma 
on toiminut samalla nimellä, vaikka se 
1982 muutti Pyhtään Heinlahdesta Kot-
kan kaupungin puolelle.

Muuttomatka ei ollut järin pitkä, vain 
noin kolme kilometriä itään.

- Oli tarkoitus laajentaa toimintaa Pyh-
täällä, mutta hankkeelle tuli vastustusta, 
Kumpumäki perustelee siirtymistä.

Purkamoyrittäjäksi Kumpumäki ryh-
tyi tietoisesti. Vuosina 1965-71 hän os-
ti kolariautoja ja kunnosti niitä ajokelpoi-
siksi ja edelleen myyntiin.

Toiminta kolariautojen kanssa oli lä-
hinnä harrastusluonteista. Vuodet 1958-
71 Kumpumäki työskenteli päivisin isän-
sä kanssa rakennustöissä, kun tämä 
urakoi rakenteilla oleviin kerrostaloihin 
laudoituksia. 

- Niiden vuosien ansiosta rakentami-
nen on ollut hyvin hanskassa. Ei ole tul-
lut vastaan ongelmia. Olemme itse teh-
neet täällä kaikki rakennukset, hän viit-

Ari Qvarnström (vas.) ja Risto Zitron asioimassa purkamolla. Palvelutiskin takana 
Jukka Kumpumäki.
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taa ympärilleen Pyhtään Autopurkaa-
molla.

Varastossa osia myös 
vanhoihin menopeleihin
Kotkan Hakamäen teollisuusalueella si-
jaitseva purkamo toimii tontilla, jossa on 
omaa maa-alaa 1,5 hehtaaria ja vuok-
rattua aluetta 0,7 ha. Rakennukset ovat 
kookkaita, hallien yhteenlaskettu pin-
ta-ala on 7 800 neliömetriä. Hallit on ra-
kennettu ajanjaksolla 1982-96.

- Tavaraa on paljon. Nyt ei ole oikein 
tarvetta ostaa sisään, vaan keskitytään 
myymiseen.

Kumpumäki omistaa yrityksen koko 
osakekannan. Hänen lisäkseen purkamo 
työllistää neljä henkeä.

Myynnissä on osia monenmerkkisiin 
autoihin, sekä henkilö- että pakettiautoi-
hin. Varastossa on purkuosia eri ikäluok-

Pyhtään Autopurkaamo Oy
• Perustettu 1971
• Sijaitsee Kotkassa, Hakamäen teollisuusalueella
• Henkilö- ja pakettiautojen yleispurkamo
• Yrittäjä: Pauli Kumpumäki
• www.pyhtaanautopurkaamo.fi

kien menopeleihin.
- Vanhoja osia kysytään vielä pal-

jon. Meiltä haetaan jopa päivittäin osia 
1980-luvulla valmistettuihin autoihin.

Kumpumäki sanoo, että myös iäk-
käämpien osien myynti on firmalle kan-
nattavaa. Purkuosia on säilytetty hyvissä 
oloissa katon alla, joten ne ovat edelleen 

aivan käyttökelpoisia.
- Autonosien kierrättäminen on ol-

lut meillä aina etusijalla. Siksi pidämme 
aihioita varastossa aika pitkäänkin, et-
tä osat saadaan hyötykäyttöön ennen 
murskaamista ja sulatusta.

- Tosiasia on, että Suomen autokan-
ta vanhenee koko ajan. Ennätysvuonna 



15PURKAMOUUTISET

1988 uusia autoja rekisteröitiin 170 000 
kappaletta, eikä sen jälkeen ole päästy 
samalle tasolle, hän huomauttaa.

Belgian-tuonnin päätyttyä Kumpumä-
ki on hankkinut purettavia autoja lähinnä 
vakuutusyhtiöiltä. Jonkin verran niitä tu-
lee myös yksityisiltä.

Elv-autojen osalta tilanne Kotkassa on 
virallisen järjestelmän puitteissa toimival-
le purkamolle epäsuotuisa. Monenlaisia 
kerääjiä liikkuu seudulla, eikä ole mitään 
syytä uskoa, että kaikilla olisivat ympäris-
tölupa-asiat kunnossa.

- Harmaa talous autonromujen osalta 
loppuu sillä hetkellä, kun operaattorit al-
kavat vaatia kaikilta romuntuojilta ympä-
ristölupaa. Vastaanottajan vastuuta tulisi 
lisätä, Kumpumäki painottaa.

Purkamon asiakaskunta koostuu se-
kä yksityisistä että korjaamoista. Palve-
lutiskin takana käy yhä silloin tällöin vä-

keä, jotka asioivat jo 1970-luvulla purka-
mon alkuperäisellä sijaintipaikalla Hein-
lahdessa.

”Kierrätysjärjestelmään 
rahaa autotehtailta”
Suomen Autokierrätyksen ja operaatto-
reiden välinen sopimus tuottajavastuu-
säännösten mukaisesta romuajoneuvo-
jen kierrättämisestä umpeutuu 2014. 
Uudesta sopimuksesta – varsinkaan sen 

tulevasta sisällöstä – ei vielä ole tietoa.

Kumpumäellä on näkemys siitä, mihin 
suuntaan kierrätysjärjestelmää tulisi uu-
della sopimuskaudella kehittää.

- Purkuraha tulee ottaa käyttöön. Ei 
voi ajatella, että purkamojen työmäärää 
autojen käsittelyssä lisätään ilman, että 
purkamisesta tulee hyvitystä työn suorit-
tajille, hän viittaa kiristyviin vaatimuksiin 
esimerkiksi autonlasien ja pehmytjakei-
den suhteen.

”Tavaraa on 
paljon. Nyt ei 
ole oikein tar-
vetta ostaa si-
sään, vaan 
keskitytään 
myymiseen”, 
sanoo Pauli 
Kumpumäki.

Varastossa on runsas tarjonta muun muassa vaihtomoottoreita.
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Missä ja milloin synnyit?
- Kotkassa 1941.

Perhesuhteesi?
- Vaimo, tytär ja poika.

Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Autot ovat paitsi työ, myös harrastus. Tallissa on kaikenlai-

ESITTELY

sia autoja, muun muassa Bentley, Jaguar ja Cadillac. En var-
sinaisesti keräile autoja, mutta olen hankkinut niitä kun olen 
sattunut paikalle.

Silakka vai kilohaili?
- Kilohaili.

Mikä on mieluisin lomakohteesi.
- Käyn mökillä Hirvensalmella, en paljon muualla.

Kumpi suurista kotkalaisista on mielestäsi suurempi, 
Arto Tolsa vai Juha ”Watt” Vainio?
- Olen jalkapallomiehiä, siksi Arto Tolsa.

Erikoisin muistosi Kotkan meripäiviltä?
- Nuorena siellä käytiin, ajeltiin autolla ympäriinsä. Ei tapah-
tunut mitään erikoista. Nykyään en sinne enää mene.

Lähteekö Suomen talous  selvään kasvuun vuonna 
2014?
- Ei lähde, se on nyt niin alhaalla. Eikä se parane, ennen kuin 
saadaan työmarkkina-asiat kuntoon. SAK on kuin syöpä.

Viisumivapaus Suomen ja Venäjän välille, kyllä vai ei?
- Kaupallisessa mielessä viisumivapaus olisi hyväksi, mutta 
kokonaisuutta ajatellen en kannata sitä.

Suurimmat esteet kaupankäynnin kehittymiselle Suo-
men ja Venäjän välillä?
- En tiedä, onko siinä lopulta niin paljon esteitä. Ne, jotka 
tarvitsevat autoonsa osia, tulevat ja ostavat. Rahaa Venäjällä 
on paljon. He ovat hyviä asiakkaita.

Pauli Kumpumäki Pyhtään Autopurkaamo Oy

- Suomen Autopurkamoliiton tulisi sa-
man pöydän ääressä neuvotella operaat-
toreiden kanssa uuden sopimuksen ta-
voitteista. Ja silloin pitää puhua rahasta. 
Nyt ei nollaratkaisu riitä, vaan kierrätys-
järjestelmään on tultava lisää rahaa.

- Maksaja on tiedossa. Autotehtaat.
Romuraudan hintataso markkinoil-

la heilahtelee rajusti. On aikoja, jolloin 
purkamoyrittäjän ei heikon hinnan takia 
kannattaisi myydä autonhylsyjä eteen-
päin. Mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta 
pitää paaliin meneviä autoja varastossa, 
odottamassa parempia aikoja.

- Olen laskenut, että romuraudan hin-
nan tulisi olla vähintään 170 euroa ton-
nilta. Näin purkamoyrittäjä saisi siitä 
oman osuutensa.

Lama heikentää 
kauppaa itään
Kaupankäynti venäläisille on tuonut piris-
tystä varsinkin itäisen Suomen talouteen, 
mutta lama on leikannut myös itänaapu-
rien ostovoimaa.

- Ajoittain on ollut hyvääkin kauppaa, 
mutta nyt se on laantunut taloustilanteen 
takia. Toki myymme sinne tavaraa viikoit-

tain.
Kumpumäen mielestä kaupankäyn-

tiä itään rajoittavat enemmän talous-
suhdanteet kuin byrokratia. Esimerkik-
si vaihdelaatikoita ja peltiosia asiakkaat 
voivat viedä yli rajan kohtuulliset verot 
suoritettuaan, mutta kokonaisiin moot-
toreihin lätkäistään niin tuntuvat maksut, 
ettei niitä kannata käydä tältä puolelta 
ostamassa.

 Mikä on purkamoalan tulevaisuus yli 

40 vuotta autopurkamoyrittäjänä toimi-
neen pitkän linjan yrittäjän mielestä?

- Purkamoiden määrä vähenee ja yksi-
köiden koko kasvaa.

- Eikä alan korkeasuhdannetta ole nä-
köpiirissä. Tavara käy kaupaksi, mutta ne 
parhaat ajat ovat jo menneet. ••

>>> pyhtaanautopurkaamo.fi

”Purkuraha tu-
lee ottaa käyt-
töön”, vaatii 
Pauli Kumpu-
mäki.
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Laaja valikoima 
alkuperäisosia 

ajamattomista ja 
vähän ajetuista autoista. 

varaosahaku.fi  

VARAOSAT 
KÄTEVÄSTI 
NETISTÄ!

Klikkaa tästä varastoon
>>> www.voh.fi 

Myymme: henkilöautojen,
maastureiden ja pakettiautojen

takuu purkuosat.
Uudet tarvikeosat tosi edullisesti!

Nopea toimitus ympäri maan,
matkahuolto, posti, VR!
Myös asennuspalvelu!

Ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
käteisellä, noudetaan!

EU-direktiivin mukainen romuautojen
vastaanotto- ja esikäsittelylaitos.

KOLARIAUTOISTA VARAOSAT
LUOTETTAVASTI JA EDULLISESTI

www.sapoma.fi 
Tuulilasintie 18, 00770 Helsinki

P. (09) 389 6663, fax (09) 389 4418

www.lahdentakuupurkamo.fi 
Lintulantie 46, 15700 Lahti

P. (03) 787 7311, fax (03) 787 7312
lahdentakuupurkamo@phnet.fi 

2009

Audi A3  1,6 ........................-06
Audi A4 ...........................96-99
Audi A6 ...........................98-03 
BMW E46    .........................-04 
BMW 520 D  .......................-00
BMW 525 tds Farm.  ............-94 
BMW 525  ...........................-02
Chevrolet Chevy van .............-88 
Chrysler Voyager ..................-98
Chrysler 300 C ....................-07 
Chrysler 300 M ....................-03  
Citroen C5 ...........................-02
Citroen Jumper .............. -98-04
Citroen Xsara .......................-01
Citroen Xsara Picasso...........-03
Fiat Ducato .................... -92-04 
Fiat Punto Grande ................-07 
Ford Fiesta ..........................-03
Ford Focus .................... -00-05
Ford Fusion 1.6 ...................-04 
Ford Mondeo .......................-98
Ford Mondeo Diesel .............-98
Ford Transit ................... -90-04
Honda Accord ................ -96-99 
Honda Shutle .......................-99 
Huyndai Elantra ....................-96 
Kia Picanto ..........................-07 
Kia Sorento ..........................-03
Mazda 121 ..........................-92
Mazda 323 ..........................-00
Mazda 626 HB .....................-96 

Mazda 2200 ........................-00 
Mercedes-Benz C .......... -94-03 
Mercedes-Benz E200 ...........-98
Mercedes-Benz E220 cdi .....-00
Mercedes-Benz Cityliner 
Mitsubishi galant ..................-93
Mitsubishi L300 ...................-01
Nissan Almera N15 ........ -96-00 
Nissan Almera N16 ........ -00-03 
Nissan Micra ................. -93-01 
Nissan Micra K 12 ...............-05 
Nissan Primera P11 ....... -97-01 
Nissan Primera P12 ....... -02-06 
Nissan Terrano 2.7 td ...........-98 
Nissan X-Trail ......................-02 
Opel Astra G sedan ..............-01 
Opel Vectra B 1.6 ................-2.0  
Peugeot 206........................-01
Peugeot 307........................-03
Peugeot Partner ............. -98-01
Pontiac Transport .................-95
Renault Megane Scenic ........-00
Renault Twingo ....................-95 
Renault Trafic 1,9D 
Saab 9-3 .............................-99   
Saab 900 ............................-97 
Saab 9-5 .............................-06
Seat Cordoba ................. -99-04 
Seat Ibiza 1.9 sdi .................-99
Seat Toledo .................... -96-03 
Skoda Octavia ................ -97-00 

Subaru Lecasy 4wd ..............-97
Subaru Forester ............. -99-05 
Suzuki Jimmy ......................-04 
Suzuki Samurai ....................-98  
Toyta Avensis ................. -98-02
Toyota Avensis 1.6 vvt ..........-01
Toyota Avensis d4d ..............-00 
Toyota Avensis .....................-04
Toyota Carina E ....................-96
Toyota Corolla ................ -00-06 
Toyota Corolla Verso .............-04 
Toyota Yaris ................... -99-03  
Toyota Hiace .................. -90-02 
Toyota Hilux ................... -95-03  
Toyota Land Cruiser .............-05 
Volksvagen passat ...............-95
Volksvagen passat 1.9 tdi .....-03
Volvo S40 T4 .......................-00
Volvo V 70 2,4 T ..................-00
Volvo V40 ............................-98
Volvo V70 2.5 TDI 
VW Polo ..............................-04 
VW Bora ........................ -00-04
Vw Golf ......................... -99-02
VW Passat 4 Motion .............-06
VW Sharon TDI............... -98-00
VW Transporter .............. -91-05  
VW Transporter T5, 2 kpl   
700 km ajettu ......................-04

• Uudet moottorit, vaihteistot ym.

OSTAMME KOLARIAUTOT

ROMUAUTOJEN VASTAANOTTO

ROMUTUSTODISTUKSET

KYSY MUITAKIN OSIA

TUHANSIA OSIA VARASTOSSA

Rupontie 22, 44800 Pihtipudas • GSM 040-484 9255 • Fax 014-562 137
purkaamo@auto-osix.fi

NYT PURKUUN TULLEITA

Purkaamo  Auto-Osix Oy

JA PALJON MUITA 

www.auto-osix.net
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H
elsingissä hotelli Scandic Si-
monkentässä aurinkoisena ke-
vätpäivänä järjestettyyn vuosi-
kokoukseen osallistui yhteen-

sä 37 henkeä. Edustettuina oli 32 liiton 
jäsenpurkamoa eli enemmän kuin puo-
let jäsenkunnasta.

Puheenjohtaja Juha Vähäoja ava-
si vuosikokouksen minuutilleen klo 9, ja 

toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Avaus-
sanoissaan Vähäoja totesi päivän olevan 
toivoa täynnä, kun liitolle valitaan uusi 
puheenjohtaja sekä uusi hallitus. Hän oli 
syyskokouksessa 2013 ilmoittanut, että 
ei jatka liiton puheenjohtajana seuraa-
van kevätkokouksen jälkeen.

Vähäoja valittiin vuosikokouksen pu-
heenjohtajaksi. Hän totesi kokouksen 

olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja pää-
tösvaltainen. Kokouksen työjärjestyk-
sestä kenelläkään ei ollut huomautta-
mista.

Toiminnanjohtaja Kari Heikkilä esitteli 
2013 tuloslaskelman, taseen ja toimin-
takertomuksen, sekä KHT Matti Roiman 
laatiman tilintarkastuskertomuksen. Roi-
man mukaan Salryn 2013 toimintaker-

Autopurkamoliitto
sai uuden puheenjohtajan

••• Yrittäjä Kari Laine on Suomen Autopurkamoliitto ry:n (Salry) uusi 
puheenjohtaja. Hänet valittiin tehtävään yksimielisesti vuosikokouksessa, joka 
pidettiin 22. maaliskuuta.

Viestikapula 
vaihtuu. Väisty-

vä puheenjohta-
ja Juha Vähäoja 
(oik.) onnittele-
massa seuraa-

jaansa Kari Lai-
netta.
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tomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat 
ristiriidattomia.

Tilikausi 2013 oli Salrylle järjestykses-
sään 16:s. Verojen jälkeen alijäämäksi 
tuli 9 790 euroa.

Tuloslaskelma muodostui miinusmerk-
kiseksi suunnitellusti, sillä Salry oli päät-
tänyt käyttää aikaisempien vuosien yli-
jäämäkertymiä muun muassa autopois.fi-
sivustoon ja EU-komissiolle osoitettuun 
kirjelmään romuajoneuvodirektiivin to-
teutumisesta Suomessa.

Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja 
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille.

Vuonna 2013 Salry järjesti maalis-
kuisen sääntömääräisen vuosikokouk-
sen lisäksi syyskokouksen, joka pidet-
tiin 5. lokakuuta Helsingissä. Salryn hal-
litus kokoontui 2013 viisi kertaa. Sep-
po Hiekkaranta toimi aiempien vuosien 
tapaan liiton edustajana elv-ohjausryh-
mässä, joka kokoontui kolmesti.

Juha Vähäoja edusti Salrya Egaras-
sa eli eurooppalaisessa autopurkamo-
liittojen yhteistyöjärjestössä. Vähäoja oli 
läsnä molemmissa 2013 järjestetyissä 
Egara-kokouksissa.

Vuoden 2013 lopulla Salryyn kuului 
59 jäsenyritystä.

Pieni muutos 
jäsenmaksuihin
Vuosikokouksen vahvistamassa 2014 
toimintasuunnitelmassa todetaan muun 
muassa, että liiton toimintaa pyritään ak-
tivoimaan omien kotisivujen, mainonnan 
ja Purkamouutiset-lehden välityksellä.

Syyskokous 2014 järjestetään Sak-
san Münchenissä Salryn tutustumismat-
kan yhteydessä 25.-28. syyskuuta. Tie-
dossa olevan ohjelman mukaan Mün-
chenin-matkalla vieraillaan paikallisella 
purkamolla ja autotehtaalla. 

Yleispiirteissään toimintasuunnitel-
ma noudattelee aiempien vuosien lin-
jaa. Myös talousarvio 2014 hyväksyttiin. 
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen Mat-
ti Roima.

Salryn jäsenmaksuihin vuosikoko-
us teki yksimielisesti muutoksia halli-
tuksen ehdotuksen mukaisesti. Jatkos-
sa vuosimaksu on 400 euroa yritykseltä, 
jossa työskentelee 1-3 henkeä. Tämän 
päälle tuleva maksu on 80 euroa per li-
sähenkilö. Liittymismaksua ei edelleen-
kään peritä.

Salryn uudeksi puheenjohtajaksi va-
littiin siis Kari Laine. Hän on järjestyk-
sessään kolmas puheenjohtaja Suomen 
Autopurkamoliitossa. Vuosikokous valitsi 

Vuosikokouksessa oli edustettuna 32 jäsenyritystä.

Autopurkamoliiton uusi hallitus: Seppo Hiekkaranta (edessä vas.), Kari Laine, Ju-
ha Vähäoja, Jaakko Honkanen, Mikko Tuulimo (takana vas.), Veli-Matti Lahtinen, Ju-
ha Pursiainen.
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Laineen yksimielisesti.
Hallituksen kokoonpanosta pidet-

tiin äänestys. Sen tuloksena hallitukses-
sa jatkavat Seppo Hiekkaranta, Jaakko 
Honkanen, Juha Pursiainen ja Juha Vä-
häoja.

Uusina varajäseninä hallitukseen valit-
tiin Veli-Matti Lahtinen ja Mikko Tuulimo.

Romumetallivarkaudet 
puhuttivat jäsenistöä
Vuosikokous keskusteli aiemmin esiin 
nousseesta ideasta, jonka mukaan asi-
akkaalle annettaisiin lahjakortti elv-autoa 
vastaanotettaessa.

Toteutuessaan menettelytapa olisi ai-
van uusi, eikä sen verokohtelusta ollut 
vielä tarkkaa tietoa, vaikka asiasta on ky-
sytty verohallinnon näkemystä. Siksi pää-
tettiin, että lahjakorttiasian valmistelua 
jatketaan vielä.

Purkamouutiset-lehden osalta toimin-
nanjohtaja Heikkilä pyysi tarkempaa tie-
toa jäsenyrityksiin lähetettävien lehtien 
lukumäärästä. Hän myös toi esille Itellan 
ilmoittamat tuntuvat hinnankorotukset 
lehtien jakeluun.

Esillä oli myös ajatus Salryn osallis-
tumisesta 2016 seuraavan kerran jär-
jestettäville Auto & Korjaamo –messuil-
le Helsingin Messukeskuksessa. Asian 
suunnittelu ja päätökset otetaan esille 
2015 vuosikokouksessa.

Varsinaisen esityslistan pykälien käsit-
telyn jälkeen käydyssä vapaassa keskus-
telussa sivuttiin muun muassa romume-
talleihin kohdistuvia varkauksia ja erityi-
sesti niiden juridista kohtelua.

- Näihin varkauksiin kohdistuu yhteis-
kunnallista piittaamattomuutta ainakin 
Helsingin seudulla. Eräs henkilö jäi kiinni 
itse teosta, kun hän lastasi autoonsa ta-
varaa romunkeräyslavalta. Poliisi teki asi-
asta tutkinnan, mutta kolmen kuukauden 
päästä tuli syyttämättäjättämispäätös. 
Sen mukaan rikos oli vähäinen, ihmetteli 
Volvoksin Kari Laine.

Samantyyppisestä tapauksesta kertoi 
Kainuun Auto ja Varaosan Ilpo Mannelin. 
Kolmen tuhannen euron arvosta kataly-
saattoreita varastaneet selvisivät Manne-
linin hämmästykseksi ilman syytettä, kun 
Kajaanin käräjäoikeuden mielestä ky-
seessä oli vähäpätöinen rikos.

- Meiltä vietiin kerralla 80 kappaletta 
katalysaattoreita. Ilmoitimme asiasta tul-
lin vihjenumeroon, mutta syntyi vaikutel-
ma, ettei asia kiinnostanut tullia. Onko 
niin, etteivät toisen omaisuuteen kohdis-
tuvat varkaudet kiinnosta viranomaisia, 
kummasteli Karjalan Purkupoikien Katrii-
na Tukiainen. ••

>>>www.autopurkamoliitto.fi  

Suomen Autopurkamoliitto ry:n vastava-
littu puheenjohtaja Kari Laine kiitti vuo-
sikokouksessa paikalla ollutta jäsenistöä 
luottamuksesta. Hän painotti, että yh-
teistyöllä saadaan eniten aikaan.

- Meidän pitää tehdä yhdessä töitä, 
että äänemme kantaisi paremmin. Liiton 
tulee yhtenäistyä. On tärkeää, että viem-
me asioitamme yhdessä eteenpäin.

Laine pitää tärkeänä, että Autopur-
kamoliitolla ja koko toimialalla on vahva 
rooli osana suomalaista ajoneuvokier-
rätystä. Tätä edistää yleinen tietoisuus 
purkamoliitosta ja sen toiminnasta.

- Toivon jäsenistöltä lisää aktiivisuut-
ta. Olkaa yhteydessä hallitukseen. Se on 
keino, jolla voi vaikuttaa asioihin.  

Laine pitäisi hyvänä asiana, jos purka-
moala saataisiin entistä houkuttelevam-

maksi suuren yleisön silmissä. Se voisi 
tuoda uusia yrittäjiä alalle ja siten myös 
lisää jäseniä liittoon. 

- Minulla on suuri kunnioitus liiton pe-
rustajia kohtaan. He ovat tehneet mer-
kittävää työtä kohottaessaan toiminnal-
laan purkamoalan arvostusta.

Kari Laine toimii yrittäjänä helsinkiläi-
sessä Volvoks-autoliikkeessä, joka tar-
joaa sekä purkamo- että korjaamopal-
veluja Volvo-henkilöautoihin. Volvoks on 
yksityinen, Volvo-konserniin sitoutuma-
ton yritys.

Laine on järjestyksessään kolmas pu-
heenjohtaja 1998 perustetussa Suo-
men Autopurkamoliitossa. Häntä ennen 
tehtävässä ovat toimineet Seppo Hiek-
karanta ja Juha Vähäoja. ••

Uusi puheenjohtaja Kari Laine:

Tehdään yhdessä töitä, että
äänemme kantaisi paremmin

Vuosikokouksen ääntenlaskijat Tapio (vas.) ja Tuomo Hinttu toteuttamassa tehtä-
väänsä.

Kahvitauolla Il-
po Mannelin.
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Tilapäiseksi toimeksi tarkoitettu ajo-
neuvon liikennekäytöstä poisto ei 
osoita vähenemisen merkkejä. 
Päinvastoin, vuoden 2013 
lopulla niitä oli Trafin tilas-
tossa jo 664 801 kap-
paletta.

- Niistä autoista mo-
ni on viety Afrikkaan 
tai mennyt murskaus-
laitteen läpi, totesi Suo-
men Autokierrätys Oy:n 
(SAK) toimitusjohtaja Arto 
Silvennoinen.

Kaikki autonkierrätysalaa 
seuraavat ymmärtävät, että leijonan-
osa liikennekäytöstä poistetuista au-
toista ei koskaan palaa tieliikenteeseen 
Suomessa. Ei, vaikka tämän menettelyn 
alkuperäinen ajatus kytkeytyi menopelin 
nimenomaan tilapäiseksi tarkoitettuun 
poistamiseen tiekäytöstä.

Säädökseen jääneet hallinnolliset por-
saanreiät ovat kuitenkin vesittäneet me-
nettelyn. Puhutaan kuolleista sieluista, 
kun kukaan ei tiedä, missä huomattava 
osa liikennekäytöstä poistetuista autois-
ta tosiasiassa sijaitsee.

Silvennoinen kertoi vuosikokousväkeä 
pöyristyttänyttä tietoa mahdollisista toi-
mista, joilla pyrittäisiin oikaisemaan lii-
kennekäytöstä poistoon liittyviä ongel-
mia.

- Keskipohjanmaa-lehden haastatte-
lussa liikenneministeriön virkailija totesi, 
että selvitetään, voitaisiinko romutusto-
distusten myöntämisoikeutta laajentaa 
voimakkaasti.

Silvennoinen kuvaili tunteneensa ”kyl-
miä väreitä, jos tällaista suunnitellaan 
tosissaan”. Hän kertoi heti ryhtyneen-
sä järjestämään palaveria ministeriön ja 
Trafin edustajien kanssa asian tiimoilta.

Romutustodistukset 
lievässä alamäessä
Lopullisesti käytöstä poistetuista au-
toista kirjoitettujen romutustodistus-
ten määrä aleni vuonna 2013, kun ver-
tailukohtana käytetään vuosia 2012 ja 
2011.

Alamäki ei kuitenkaan ole kovin dra-
maattinen. Vuonna 2013 romutusto-
distuksia kirjoitettiin 61 687 kpl. Se on 

3 371 vähemmän kuin 2012 ja 2 894 
vähemmän kuin 2011.

Silvennoinen yhdistää romutustodis-
tusten notkahduksen 1990-luvun alku-
puolen heikkoihin uusien autojen myyn-
tilukuihin. Lamavuosina rekisteröidyt uu-
det autot ovat nyt tilastollisessa romu-
tusiässä. Viime vuonna auto romutet-
tiin Suomessa keskimäärin 20,3 vuoden 
ikäisenä.

- Tämän vuoden alkupuolella romutus-
todistusten määrässä on näkynyt piristy-
misen merkkejä, Silvennoinen totesi.

Vuosikokousväkeä kiinnosti SAK:n ja 
operaattoreiden välinen sopimustilanne. 
Vuonna 2004 solmittiin autonkierrätystä 
koskeva sopimus, jonka kestoksi määri-
teltiin 10 vuotta.

- Ei ole niin, että sopimus olisi nyt 
päättymässä. Sopimus on luonteeltaan 
jatkuva, siinä on määritelty sopimuksen 
irtisanomisaika, Silvennoinen tähdensi.

Suomen Autokierrätys Oy täyttää syk-
syllä 10 vuotta. Silvennoisen mukaan ei 
ole vielä tiedossa, juhlitaanko pyöreitä 
vuosia vai ei.

Kuusakoski Oy 
täyttää 100 vuotta
Kuusakoski Oy:ssä ainakin juhlitaan tä-
nä vuonna, kun yritys saavuttaa 100 
vuoden merkkipaalun. Palvelumyyntijoh-
taja Ari Turunen esitteli kokousyleisöl-
le yrityksen historiaa tiivistetysti eri vuo-
sikymmeniltä.

Tähän päivään liittyvistä autokierrä-

tyksen haasteista Turunen nosti esiin lii-
kennekäytöstä poiston sisältämät por-

saanreiät, jotka tulisi pikimmiten 
suitsia.

 - Käytössä pitäisi olla au-
toyksilöön liittyvä sanktio tai 
hyvitysmalli. Siten poisto-
menettely toimisi, Turunen 
totesi.

Romuautojen maasta-
viennin osalta hän pohti, on-

ko kyseessä myös jäteongel-
man siirtäminen kehittymättö-

miin maihin. Hän uskoo autoteol-
lisuuden jossakin vaiheessa kiinnit-

tävän asiaan huomiota, varsinkin jos ja 
kun autoihin saadaan liitettyä kierrätys-
toimintaa korostava brändi.

Turunen pohdiskeli myös kuluttajien 
tietämättömyyttä auton viimeisen halti-
jan velvollisuudesta toimittaa ajoneuvo 
viralliseen kierrätysjärjestelmään.

- Miten kuluttaja voi varmuudella tun-
nistaa virallisen toimijan, hän heitti kysy-
myksenä ilmaan.

Stena: Yhteistyö 
SAK:n kanssa jatkuu
Johtaja Pekka Kunnari Stena Recycling 
Oy:stä kertasi autoalan ajankohtaisia 
näkymiä ja sivusi myös juuri ennen ko-
kousta julkisuudessa olleita pohdinto-
ja romutuspalkkion käyttöönotosta Suo-
messa.

- Espanjassa tällainen romutuspalk-
kio on jo käytössä, mutta onko se siellä 
enemmänkin oman autoteollisuuden tu-
kemista, hän pohdiskeli.

Romutuspalkkiolla on vaikutusta uu-
sien autojen myyntiin Espanjassa, jos-
sa myyntiluvut ovat aivan toista luokkaa 
kuin Suomessa. Espanjassa rekisteröi-
dään noin 70 000 uutta autoa kuukau-
dessa, mikä on lähes kymmenen kertaa 
enemmän kuin meillä.

Kunnari totesi Stenan jatkavan yhteis-
työtään Suomen Autokierrätyksen kans-
sa. Näin tapahtuu myös SVT:n ja A-kat-
sastuksen kanssa.

Kierrätysmetallien hintakehitystä hän 
valotti kertomalla raudan hinnan tulleen 
edelleen alaspäin viime syksyyn verrat-
tuna. Metalleista vain nikkelin osalta on 
ollut hinnannousua. ••     

Paikataanko ongelmaa lisäämällä
romutustodistusten myöntämisoikeuksia? 

Liikennekäytöstä poistojen  
määrä kasvaa ja kasvaa
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If-vahinkovakuutusyhtiön kehityspääl-
likkö Timo Sanna piti ajatuksia herättä-
vän alustuksen purkuosien roolista kola-
rikorjauksissa vakuutusyhtiön näkökul-
masta.

If käyttää vuosittain purkuosia noin 
1,5 prosentin arvosta korjauksissa. 
Rahassa mitattuna tämä on luokkaa 
650 000 euroa. Sannan mukaan tavoit-
teena olisi saada purkuosat kolmen pro-
sentin tasolle.

Sanna totesi, että purkuosien käyt-
töön korjauksissa liittyy ristiriitaisia in-
tressejä eri osapuolilla. Kolarivahingon 
kärsinyt asiakas odottaa tietenkin saa-
vansa vastaavuutta suorittamiinsa va-
kuutusmaksuihin. Korjaamon tavoittee-
na on luonnollisesti kannattava liiketoi-
minta.

Vakuutusyhtiö kaipaa korjauslaskul-
le vastinetta. Purkamo puolestaan halu-
aa myydä purkuosia vaihtoehtona uusil-
le autonosille.

- Tällä hetkellä tahtotila purkuosien 
käytölle on purkamoilla ja vakuutusyhti-

öillä, Sanna tiivisti.
Haasteina purkuosien enenevän käy-

tön suhteen ovat nelikentän kaksi muu-
ta tahoa, siis asiakkaat ja korjaamot. Va-
hinkotapauksissa asiakkaan auto tulee 
pääsääntöisesti korjata kolaria edeltä-
vään kuntoon. Useimmiten asiakas kui-
tenkin vaatii ajokkiinsa alkuperäisiä va-
raosia.

- Voisiko asiakkaille suunnata jonkin-
laisen hyvityksen, mikä edistäisi purkuo-
sien hyväksyntää? Esimerkiksi omavas-
tuualennuksen, jos korjauksessa käyte-
tään purkuosia, Sanna mietti.

Korjaamolla purkuosien käyttäminen 
törmää usein työnjohdon asenteisiin. 
Monien korjaamojen mielestä purkuo-
sien etsiminen ja hintojen vertailu vie-
vät aikaa. Lisäksi purkuosien laadussa 
on Sannan mukaan vaihtelua purkamo-
jen kesken, ja etenkin osakokonaisuu-
det teettävät lisätöitä.

- Korjaamon näkökulmasta purkuo-
sien tilaamisten ja toimitusten tulisi olla 
helppoja ja nopeita. Lisäksi osien kun-

non olisi vastattava laatuluokkia. Esi-
merkiksi ovia korjaamot haluaisivat pää-
osin täysin raakoina, ettei tulisi ylimää-
räisiä irrotustöitä.

Kolarikorjaukset ovat kalliita, siitä 
kaikki lienevät yhtä mieltä. Vaikka viime 
kädessä asiakkaat kustantavat ne va-
kuutusmaksuina, on vakuutusyhtiöiden 
intressissä pitää korjauskulut kurissa.

Sanna esitteli tuoretta (maaliskuus-
ta 2013 helmikuuhun 2014) AVK:n ti-
lastoa vakuutusyhtiöiden tekemistä lu-
nastuksista. Niissä asiakkaille makset-
tiin lunastuksina noin 90 miljoonaa eu-
roa. AVK:n myynnin kautta lunastetuis-
ta autoista saatiin takaisin 26,5 miljoo-
naa euroa.

- Lunastuskorvausten ja takaisinsaan-
nin välissä on yli 60 miljoonan euron 
kuilu, hän summasi.   

  Vakuutusyhtiö If:n markkinaosuus 
maamme henkilöautokannan vakuutuk-
sista 2013 oli 26,2 prosenttia. Se on 
LähiTapiolan ja Pohjolan jälkeen kol-
manneksi suurin vakuuttaja. ••

purkuosien käyttöä kolarikorjauksissa?
Miten edistää

Vakuutusyhtiö If:n kehityspäällikkö Timo Sanna.
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Vuosikokousväelle esiintyi nyt ensi ker-
taa edustaja Kajaanin Romu Oy:stä, joka 
on sijainniltaan pohjoisin neljästä ope-
raattorista Suomen Autokierrätys Oy:n 
koordinoimassa virallisessa autojenkier-
rätysorganisaatiossa.

Ostoja autopurkamoilta hoitava Mark-
ku Keränen Kajaanin Romusta ker-
toi, että Kajaanin Majasaaressa sijaitse-
va murskain on nyt toiminut pari vuot-
ta. Käyttökokemukset ovat hyviä, ja yhtiö 
suunnitteleekin jo lisäinvestointia murs-
kaimen loppupäähän.

- Tarkoituksenamme on asentaa sii-
hen tekniikkaa, joka tunnistaa ja erotte-
lee myös muita hyvin pieniä jakeita, esi-
merkiksi kuparinpalasia ja muovilastuja, 

Keränen totesi.
- Miljoonaluokan investointina se on 

meille iso panostus. Toteuduttuaan se 
olisi teknisesti edistyneimpiä murskaus-
laitoksia Euroopassa.

Murskalaitoksen loppupään investoin-
nin haasteellisuutta lisää se, ettei suun-
niteltua tekniikkaa voi ostaa valmiina ko-
konaisuutena. Se tulee rakentaa osista.

Kajaanin Romu on vastikään hankki-
nut uuden autopaalaimen Italiasta. Paa-
laimen on tarkoitus lähteä tositoimiin 
maalis-huhtikuun taitteessa. Keräsen 
mukaan pyrkimyksenä on, että paalain 
on liikkeellä ympäri vuoden ja tarvittaes-
sa seitsemänä päivänä viikossa.

- Käsittelyerän minimikoko on 40 au-

toa. Paalaimen reitti ei ole sidottu vain 
Pohjois- tai Keski-Suomeen, vaan tar-
vittaessa se tulee minne tahansa. Meillä 
on ajojärjestelijä, joka hoitaa reittiasioita.

Kajaanin Romun perusti 1984 Mark-
ku Karjalainen. Liiketoiminta muuttui 
osakeyhtiöksi 2004, ja koko osakekan-
nan ostivat Matti ja Sari Nyyssönen. Yri-
tys välittää lajiteltua ja jatkojalostettua 
metalliraaka-ainetta Suomen valimo- ja 
terästeollisuuden käyttöön.

Yrityksen liikevaihto on noin 15 mil-
joonaa euroa ja henkilöstövahvuus 25-
30 työntekijää. Kajaanin Romun toimi-
tusjohtaja on Matti Nyyssönen. ••

Kajaanin Romu
suunnittelee lisäinvestointia murskaimeensa

Markku Keränen, Kajaanin Romu Oy.
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Korkein luottoluokitus
© Soliditet 01-2010

MESTARINKATU 7. 70700 KUOPIO. MA-TO 08-17 PE 08-16

017-3611124

www.tapanilanauto.fi 

HYVÄKUNTOISET KÄYTETYT PURKUOSAT

TAPANILANAUTO

Ympäristöystävällinen. Edullinen. Tekniikan ja kierrätyksen ammattilainen.

Autonosat järkevimmin autopurkamolta.
Suomen Autopurkamoliitto ry

Valitse oikea merkki.

ackfältin autohuolto  
& autopurkaamo

68410 ALAVETELI • www.backfalt.fi
Purkaamo: 040-7332 493 • Korjaamo: 06-8648 493 • Automyynti: 040 8234 100

S80, S&V70, S&V40, 900, 850,
700, 400, 300, 240, 140-sarjat

Yli 400
purettua VOLVO
henkilöautoa

Käytetyt autonosat:
• moottorit • peltiosat • vaihteistot • sisustusosat

UUTTA!
Duett PV Amazon -sarjan 

sekä 140-sarjan  
uusia osia!

-Edulliset purkuosat
-Uudet tarvikeosat
-Alkuperäisosat merkkeihin:
Audi, Ford, Nissan, Opel, Seat, Skoda, VW, Volvo

www.varaosahinttu.fi
www.autopurkaamot.com
osamyynti.hinttu@gmail.com
044-3367797, Jämijärvi

Auto- ja Varaosamyynti
T. Hinttu

Romuajoneuvojen virallinen vastaanottopiste. Noutopalvelu sovittaessa.
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www .japan.fi

www. apan. f i
j

MOOTTORIT
VAIHTEISTOT

SYL. KANNET ym.
✸ MAAHANTUONTI ✸

✸ MYYNTI ✸ HUOLTO ✸
✸ VARAOSAT ✸

JAPAN MOTORS OY, Mallusjoentie 809, 16450 Mallusjoki

(09) 271 5100 www.japan.fijapanmotors@kolumbus.fi

Myös
kokonaiset

autot

j
www. apan . f i

MEILTÄ LÖYDÄT
MITÄ HAET!
Varaosakeskus 
yli 50 vuoden kokemuksella
Varastossamme 80 000 purkuosaa
ja yli 1 000 kolariautoa kentällä.

Åsbackantie 194 
68810 ALA-ÄHTÄVÄ / Pietarsaari
Puh. (06) 789 8500, sähköposti: info@erikssons.� 

AUTO-OSA

KIERRÄTYS

Käytössämme myös pohjoismainen purkuosarekisteri
Laaja valikoima peräkattoja ja keulaosia.
Jatkuva tuonti, kolmannes alle 10 vuotta vanhoja autoja.

www.erikssons.fi 
Välitämme myös nesteenpoistojärjestelmiä purkamoille, kysy lisää!
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Aiheuttavatko direktiivimääräykset 
harmaita hiuksia?  Liiton jäsenenä 
saat käyttöösi alalla tarvittavan 
asiantuntemuksen.  Suomen 
Autopurkamoliitto ry  seuraa alan yleistä 
kehitystä ja lainsäädäntöä, sekä tekee 
näihin liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä 
antaa lausuntoja.

Purkamoalan ammattilaisten toiminta-
ajatus on myydä hyvälaatuisia 
käytettyjä auton osia. Osat hankitaan 
purkamalla käytöstä poistettuja ja 
kolarivaurioituneita autoja. Purkutyö 

tehdään ammattimaisesti ja 
ympäristömääräysten mukaisesti.  
Jäsenistömme toimii virallisesti 
hyväksyttyinä direktiivin mukaisina 
vastaanotto- esikäsittelypurkamoina.

PurkamoUutiset on Suomen 
Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja 
tiedotuslehti.  
Katso lisätietoja kotisivuiltamme  
www.autopurkamoliitto.fi 

Tule vaikuttamaan alan tulevaisuuteen 
ja liity jäseneksi.  

LIITY S.A.L.ry:n JÄSENEKSI!

Hyvä purkamoyrittäjä!

Suomen Autopurkamoliitto ry on perustettu 28.10. 1998. Se on 
aktiivisesti toiminut autopurkamoiden etujärjestönä. Lähetä jäsen-
hakemus, niin toimitamme Teille jäsentietoutta paluupostissa.

Yrityksen nimi:

Osoite:

Postinumero:

Yrityksen perustamisvuosi:

Yrittäjän nimi:

Päiväys:

Allekirjoitus:

Y-tunnus:

Toimiala:

Puhelin:

Paikka:201..../

1,00 
Postimerkki

Suomen 
Autopurkamoliitto ry 
PL 24 
33201 Tampere

LIITY S.A.L.ry:n JÄSENEKSI!

JÄSENHAKEMUS: 
Liityn S.A.L.ry:n jäseneksi. 
Täytä lomake, postita tai faxaa (03) 358 6116 
tai lähetä ilmoitus sähköpostiin: kari.heikkila@ttok.fi
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Ratkaisu ristikkoon 4/2013

Romuautosi teräksestä 
100% jatkaa elämää... 

t ki t fi

...uusina tuotteina, 
kun kierrätät sen 
oikein. Saat 
samalla romutus-
todistuksen, joka 
vapauttaa sinut 
vastuista. 

JÄSENYRITYKSET WWW.AUTOPURKAMOLIITTO.FI  

Virallinen vastaanottopiste
Romutustodistus heti mukaan
Nouto lähialueilta
Varaosien uudelleenkäyttö

Auton ja varaosien kierrätyksen kannalta oikea paikka on 
Suomen Autopurkamoliitto Ry:n luotettava jäsenyritys.

• Volvo-purkuvaraosat  

• Huoltokorjaamo 

• Hinauspalvelu

puh. 0207 890 760
Helsinki

www.volvoks.fi

Ostamme autoja

Volvo-
henkilöautojen 

erikoisliike

Millaisen luonnon ja  
ympäristön jätät lapsillesi?

Vastuullista 
purkamo-
toimintaa
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Laatinut Ahti Syrjälä

TASOITIN
KIU-
SAL-
LISIA

ANTI-
LOOP-
PEJA
NOR-
JAN

LAPPIA

NOS-
TAMI-
SIIN

KORU-

KIVI

MÄKIÄ

TEH-

TÄVÄ
JALOIN LAU-

LAJA-
TAR

MAIJA
PUMP-
PAA-
MOT

TAPA-
NINEN

APPEL-
SIN

!

ENNEN
TANK-

KIIN

GRE-

GORY

KUOR-

TA

YS-

TÄVÄ

TIKKI

PIN-

NALLE

EX-
MES-
TARI-

NYRK-
KEI-
LIJÄ

NIELU

LAPIN
POI-
KIA

SUO-
RIS-
TUA

KAU-
NEUS-
ARVO

SUO-
JE-

LEVA
2015

SAAREN

ASUKAS

SAR-

VETON

MEIL-
LE

PÄIN

APOS-

TOLI

VENÄJÄN
SUUN-
NALLA

KOVAAN
MENOON

KANTIT
SUO-

JIA
KUKIN

RYNTÄILLÄ

SINNE  TÄNNE
TARHA

ETE-
LÄ-

AME-
RIK-
KAA

VÄL-
JEN-
TÄÄ

LAP-
SEN

VATSA

POH-
JAS-

SA

KIR-

KAS

HEI-
NÄI-
SIÄ

TYH-

MÄ?

MYÖ-

TÄISIÄ

UPOT-
TA-
VAA

USEIN
POIKIT-

TAIN
OPPI

BALLE-
RINAL-

LA @S

SAANKO
TULLA

KAVERIKSI?
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• Yli 300 kuorma- ja pakettiautoja purkuun 
• Edulliset purkuautojen varaosat meiltä 
• Meiltä myös vaihtolavalaitteet, lavat, nosturit ym. alan tavarat 

TATTARISUO, KYTKINTIE 55, 00770 HELSINKI   
PUH. 09-389 5200, info@euro-teli.fi ,  www.euro-teli.fi   

Kuorma- ja pakettiautopurkamo

HYÖTYAUTOPURKAMO

ti t kK j k

Romuajo-
neuvojen
virallinen

vastaanottopiste

Ostamme
hyötyautoja
käteisellä

0400-646 200
0500-659 678

VARAOSAT
KÄYTETYT

JA
UUDET

TOIMIMME
ROMUAUTOJEN

VASTAANOTTOPISTEENÄ.
Pori ja lähikunnat

KAIKKI VARAOSAT EDULLISESTI
AUTOPALSTALTA.

PORI
Puh. 02-677 0291,

02-677 0292
www.autopalsta.com

2013
Ark. 8.30-17.00
La 9.00-13.00 
Kesä la suljettu
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Henkilö- ja pakettiautot

ALAVETELI
Backfältin 
Autohuolto & Purkaamo
Salobackantie 4, 68410 Alaveteli
Korjaamo P. 06-864 8493
Purkaamo P. 040-733 2493
www.backfalt.fi

ALAVUS
Autopurkaamo Harri Salo
Alarannantie 480 
63300 ALAVUS 
puh. 0440 666 545 
fax.06 512 3871 
www.harrisalo.fi

ESPOO 
Autovahinkokeskus AVK 
Pieni teollisuuskatu 7,  
02920 Espoo 
Automyynti 010 7737 520
Varaosamyynti 010 7737 530 
Fax 010 7737 502 
www.avk.fi   

FORSSA
Kymppitien Vaihto-Osa Ay
Vastustie 136, 30100 Tammela
P. 0500-438 510
www.kymppitienvaihto-osa.fi

HELSINKI
Volvo KS
Kytkintie 14, 00770 Helsinki
P. 020 789 0760
www.volvoks.fi

Sapoma Oy
Tuulilasintie 18, 00770 Helsinki
P. 09-389 6663
www.sapoma.fi

HYVINKÄÄ
abc Ale-Osa Oy
Kerminkuja 2, 05880 Hyvinkää
P. 019-436 852

Osatuonti Felke Oy
Muottikatu 5, 05830 Hyvinkää
P. 019-460 5400
www.felke.fi

IMATRA
Autopurkamo Huolto-osa
Portsilta, 55100 Imatra
P. 05-432 8467

ISOKYRÖ
Lae-Invest Oy
Laurilantie 7, 61500 Isokyrö
P. 010 548 6666, 0400 763 065
www.toyotapurkuosat.fi
juha.lae@laeinvest.fi  

JOENSUU
Karjalan purkupojat Oy
Lylykoskentie 27, 80130 Joensuu
P. 0400 229 800
www.karjalanpurkupojat.fi

JYVÄSKYLÄ
Osatuonti Felke Oy
Palokankaantie 13,
40320 Jyväskylä
P. 014-282 313
www.felke.fi

JÄMIJÄRVI
Auto- ja Varaosamyynti 
T. Hinttu
Hintuntie 6, 38800 Jämijärvi
osamyynti.hinttu@luukku.com  
puh. 044-336 7797

JÄMSÄNKOSKI
Jämsänkosken 
Autopurkaamo Ay
Metsurintie 3,
42300 Jämsänkoski
p. 014-744 585 
fax. 014-744017

KAJAANI
Kainuun Auto ja Varaosa Oy
Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani
P. 08-622 307

KANGASALA
Kangasalan Autopurkamo
Aakkulantie 48, 36200 Kangasala
P. 03-379 1777
www.loistoauto.net

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Autopurkamo Oy
Vähänevantie 27,  
38700 Kankaanpää
P. 02-578 9747
www.purkamo.fi

KEMINMAA
Keminmaan Autojussi Oy
Mestarintie 4, 94450 Keminmaa
P. 020 764 1115
www.autojussi.com

KIUKAINEN
Kiukaisten autopelti ja hinaus
Turrontie 7, 27400 Kiukainen
P. 02-864 5431, 0500 123 866

KOKEMÄKI
Peipohjan Autovaruste Ay
Köyliöntie 358, 32810 Peipohja
P. 02-546 7260
www.autovaruste.com

KOTKA
Pyhtään Autopurkaamo Oy
Kankitie 13, 48400 Kotka
P. 05-228 4110

KUOPIO
Tapanilan Auto
Mestarinkatu 7, 70700 Kuopio
P. 017-361 1123
www.tapanilanauto.fi

LAHTI
Ahtialan Autopurkamo Oy
Mustapuronkatu 31, 15300 Lahti
P. 03-756 5244 
purkaamo@phnet.fi
www.purkamo.net, 

Lahden Takuupurkamo Oy
Lintulantie 46, 15700 Lahti
P. 03-787 7310 
fax. 03-787 7312 
lahdentakuupurkamo@phnet.fi
www.lahdentakuupurkamo.fi

LEHTIMÄKI  
Hernesmaan Auto ja Osa Ky
Livonmäentie 50, 63540 
Hernesmaa   
puh. 06-527 1671 
www.hernnesmaanautojaosa.net 
kuisma.kujala@auto-osa.inet.fi 

LEPPÄVIRTA
Osamyynti AF
Teollisuustalotie 2,
79100 Leppävirta
P. 017-554 2972
www.osamyyntiaf.fi

NAKKILA
Nakkilan Autohajottamo
Mäntytie 60, 29250 Nakkila
P. 02-5373 423 
www.hajottamo.com

NASTOLA
Nastolan Autopalvelu  
Tapsa Ky
Tervatie 5, 15560 Nastola
P. 03-762 3855
www.autopurkamo.net

NOKIA
Autopurkamo J. Lahtinen
Hirvenpolku 3, 37150 Nokia
P. 010 666 9620 
myynti@purkamolahtinen.com 
www.purkamolahtinen.com

ORIMATTILA
Japan Motors
Mallusjoentie 809
16450 Mallusjoki
P. 09-271 5100
www.japanmoottorituonti.fi

OULU
Ruskon Auto ja Varaosa Ky
Moreenintie 7, 90630 Oulu
P. 08-531 8885

Autovahinkokeskus AVK
Terminaalitie 9, 90400 Oulu
puh. 010-7737 522

PANELIA
Autotarvike ja Purkaamo 
M. Niemi
Maakunnantie 9, 27430 Panelia
P. 02-864 7264
www.purkaamo.net

PIETARSAARI
Auto-Osa Kierrätys  
Eriksson Ay
Åsbackantie 194, 68810 Ytteresse
P. 06-789 8500
www.erikssons.fi

PIHTIPUDAS
Auto-Osix Oy
Ruponkuja 2, 44800 Pihtipudas
P. 040-484 9255
www.auto-osix.net

PIRKKALA
Autonosat R. Aaltonen
Teollisuustie 25, 33960 Pirkkala
P. 03-368 4000 
myynti@autonosat.fi
www.autonosat.fi

Autovahinkokeskus AVK 
Teollisuustie 24, 33960 Pirkkala 
Automyynti 010 7737 550
Varaosamyynti 010 7737 560
Fax 010 7737 504  
www.avk.fi    

PORI
Autopalsta Oy
Söörmarkuntie 40,  
29570 Söörmarkku
P. 02-677 0291, 02-677 0292 
info@autopalsta.com
www.autopalsta.com

PYHÄJOKI
Rannikon Auto ja Varaosa Oy
Vihannintie 10, 86100 Pyhäjoki
P. 08-434 333 
rannikon.varaosa@yritysnet.com

RAISIO
KL Auto-osacenter
Sitomokuja 3, 21200 Raisio
P. 02-438 1200 
Fax 02 438 1056 
gsm 0400 532 555 
myynti@klauto-osacenter.fi 
www.klauto-osacenter.fi

RIIHIMÄKI
Riihimäen Auto- ja 
Konehajoittamo
Kynttilätie 2, 11710 Riihimäki
P. 010 420 7010

ROVANIEMI
Lapin Auto-osa Oy
Nikkarinkuja 12, 96910 Rovaniemi
P. 016-310 950, 040 537 6121

Roi-Osa Oy
Lampelankatu 16,
96100 Rovaniemi
P. 0207 969 505
www.roi-osa.fi

SALO
Auto Lehtinen Oy 
PL 20, 33561 Tampere 
Helsingintie 595, 25130 Muurla 
p. 02-721 7700 
www.auto-lehtinen.fi

SAVONLINNA
Autoliike Itäosa Oy
Ahertajantie 14, 57230 Savonlinna
P. 015-250 533

SEINÄJOKI
Seinäjoen Autopurkamo Oy
Kuortaneentie 160,
60510 Hyllykallio
P. 06-414 1040

Nurmon Autopurkaamo Oy
Nosturintie 2, 60550 Nurmo
P. 06-414 6051
www.napoy.com

SYSMÄ
Onkiniemen Autopurkamo
Ilonojantie 49, 19230 Onkiniemi
P. 03-718 6949

TAMPERE
Hiasepojat Oy
Lehtikatu 12, 33340 Tampere
P. 03-343 4320

Hämeen Autopurkamo Oy
Juvelankatu 10, 22730 Tampere
P. 03-364 5600
www.hameenautopurkaamo.fi

Fusti Oy
Hautalantie 16, 33560 Tampere
P. 010 239 0200 
www.fusti.fi

Osamyynti Mattila
Lehtikatu 10, 33340 Tampere
P. 03-343 3837
www.osamyyntimattila.fi

TURKU
Oili Jalonen Oy
Tekkalantie 6, 20460 Turku
P. 0440 800 123
www.oilijalonen.fi

Lounais-Suomen 
Vahinkoautokeskus Oy
Pansiontie 4, 20200 Turku
P. 0207 700 777
Fax 0207 700 788
www.vahinkoautokeskus.fi

VAMMALA
Vammalan Osamyynti Oy
Pääkkösentie 148,
38200 Vammala
P. 03-514 1766
www.osamyynti.com

YLIVIESKA
Autopurkaamo J.Koskela Ky
Vähäkankaantie, 84100 Ylivieska
www.koskelanpurkaamo.com 
toimisto@koskelanpurkaamo.com 
puh. 08-422 400, fax. 08-420 429

Hyötyajoneuvot (KA/PA):

HELSINKI
Euro-Teli Oy
Kytkintie 55, 00770 Helsinki
P. 09-389 5200 
www.euro-teli.fi

JOENSUU
Joensuun Autohajottamo 
Närhi Oy
Lentoasemantie 10,  
80140 Joensuu
P. 0424 940 040
www.narhi.com

MIKKELI
Savon Auto-Ala Oy
Pieksämäentie 32, 50100 Mikkeli
P. 0440 165 060 
www.savon-auto-ala.com

MUNSALA
RM-Trucks Oy
Norra Munsalavägen 164
66950 Munsala
P. 0424 11331
www.rmtrucks.com

Linja-autot:

PAIMELA
Autopurkamo E. Heikkilä Oy
Paimelanraitti 45, 17120 Paimela
P. 03-787 3394

SAVONLINNA
J.V.Bussi-Group Oy
Laukunkangas 200, 58160 Karvila
puh. 020 779 2220
fax. 020 779 2222

Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot

www.autopurkamoliitto.fi
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Tiesitkö, että Suomessa on yhtiö, joka on jo käsitellyt yli 2,5 miljoonaa ajoneuvoa uudelleen
teollisuuden raaka-aineeksi? Siitä syntyy iso määrä metalleja, jotka olemme ottaneet talteen 
kierrätettäväksi yhdessä kumppaniemme kanssa.

Kuusakoski on suomalainen, pohjoisen Euroopan johtava teollinen kierrättäjä. Toimimme
yhteistyössä paikallisten purkamoiden kanssa ja noudamme sekä vastaanotamme
autoja kaikkialla Suomessa.

Ota yhteyttä maksuttomaan palvelunumeroomme 0800 30880

Lisätietoja www-sivuiltamme

AUTON UUSI
ELÄMÄ



• ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
• valtuutettu vastaanottopiste, romutustodistukset

Hyväkuntoiset käytetyt varaosat

Puh. (03) 343 3837, 0400 635 231
Lehtikatu 10, 33340 Tampere

www.osamyyntimattila.fi 

Toimitus: matkahuolto, posti, VR-Transpoint, koko maa

Osamyynti
MATTILA

www.osamyyntimattila.fi 
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