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Terveiset kosteasta Helsingistä!
Kulunut vuosi on ollut työntäyteinen, 

eikä ylimääräistä aikaa todellakaan ole 
ollut. Olen pyrkinyt rakentavaan neuvotteluyh-
teyteen alamme yhteistyökumppaneiden ja si-
dosryhmien kanssa. 

Tammikuun alussa 2015 voimaan tuleva ro-
mualan käänteinen alv puhuttaa. Autopurka-
motoimintaan arvonlisäveron muutos on kirja-
usmerkintä eikä edellytä toimitapamuutoksia 
varaosakauppaan, ainoastaan kierrätysmateri-
aalin myynnin kirjaukseen.

Veromuutoksen tarkoitus harmaan talouden 
kitkemisessä nähdään tulevaisuudessa, ja tar-
koitusperä onkin positiivinen purkamoiden 
näkökulmasta. Toisena vaikuttimena on var-
kauksien kitkentä. Hienoa olisi nähdä verolla 
vaikutettavan rosvon toimintaan, mutta epäi-
len, etteivät he tee toimistaan veroselvitystä, 
eivät ainakaan Suomeen.

Mielestäni valtionvarainministeriön arvio 
käänteisen veron vaikutuksista, 7-8 miljoo-
naa euroa, on varovainen. Mikäli valvontaa te-

hostettaisiin riittävästi ja huomioitaisiin myös 
maasta vietävien ELV-autojen ja niiden vara-
osien, sekä suoraan varkauksin hankittu hyö-
ty, kasvaisi summa oleellisesti.

Nyt alkamassa olevan autopurkamoiden 
ympäristösuojelun kartoitus- ja kehittämis-
hanke antaa alallemme mahdollisuuden tulla 
kuulluksi. Tavoitteiksi on mm. asetettu ”toimi-
jat yhdenvertaiseen asemaan” sekä ”tuottaa 
yhtenäisiä periaatteita lupamenettelyihin”.

Ymmärrykseni mukaan näihin lauseisiin si-
sältyy asetuksen luonne uudelleenkäytön 
mahdollisuudesta ja lupaprosessit yhtenäis-
tyisivät sekä näiden valvonta, mikäli ne olisi-
vat saman viranomaisen alaisuudessa. Luon-
tevana valvojana olisivat esimerkiksi ELY-kes-
kukset. Ainoa pilvi taivaalla on se, ettei auto-
purkamoista puhuta kuin otsikossa? Meidän 
tulee jakaa tietoisuutta alastamme, sillä ase-
tus ja tahtotila ovat uudelleenkäytön tehosta-
misen kannalla. 

Toivotan rauhaisaa joulunaikaa jäsenistölle 
ja yhteistyökumppaneille.
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P
ojasta Felke paranee, toteaa 
Mika Arolainen, Rikun isä ja yri-
tyksen pääomistaja. Hän tu-
li Felkeen 1987, eli puolisen 
vuotta yrityksen perustamisen 

jälkeen.
Riku Arolainen, 22 vuotta, sanoo pi-

täneensä yrittäjäksi ryhtymistä varteen-
otettavana vaihtoehtona jo pienestä pi-
täen. Oman itsensä herrana oleminen ja 
omista tekemisistään vastaaminen moti-
voivat ja kannustavat eteenpäin.

- Näen Felken valmiina pakettina, jota 
voi lähteä jalostamaan. Tässä on valmis 
pohja, jolta voi ponnistaa eteenpäin.

Osatuonti Felken perustivat 1986 jou-
siammunnan olympiavoittaja Tomi Poi-
kolainen ja Jari Mattila. Poikolainen myi 
osakkuutensa 1990-luvun alkupuolella, 
mutta Mattila jatkaa edelleen yrityksen 
myyntipäällikkönä ja osaomistajana.

1990-luvun taitteessa Felke hankki 
omistukseensa hyvinkääläisen autopur-
kamon Abc Ale-Osa Oy:n. 1995 perus-
tettiin Felke Jyväskylä. Osatuonti Felkel-
lä on siis liiketoimintaa kolmessa eri toi-
mipisteessä.

Alun perin ulkomailta
Felken alkuperäinen liikeidea ja toimin-

Pojasta Felke paranee
••• Nuorta yrittäjäsukupolvea 

ajetaan sisään hyvinkääläisessä 

Osatuonti Felke Oy:ssa. Riku 

Arolainen on ollut parin vuoden 

ajan tiiviisti mukana sillä ajatuksella, 

että nuori mies ottaa jatkossa 

entistä suurempaa roolia yrityksen 

kehittämisessä.

tamalli on ollut tuoda ulkomailta valmiik-
si purettuja autonosia nuorista kolariau-
toista. Osia on rahdattu muun muassa 
Saksasta, Belgiasta, Hollannista ja Ruot-
sista.

- Merkittävä ero moniin muihin purka-
moihin on se, että meillä ei ole säilytetty 
purkuautoja kentällä. Meillä osat on pu-
rettu valmiiksi hyllyihin, Mika toteaa. 

Nykyään Felkessä myös puretaan ko-
timaassa kolaroituja autoja. Niitä han-
kitaan lähinnä AVK:lta ja SVT:ltä, se-
kä suoraan yksityishenkilöiltä. Varaosien 
suhteen myös erilaisten kertaerien han-
kinta kuuluu toimintaan. 

Kolariautojen tai niiden osien tuonti 
Keski-Euroopasta oli pitkään varsin kan-
nattavaa, mutta hintaerot ovat tasaan-

tuneet. Tänä päivänä ostajan pitää olla 
tarkkana kauppoja tehdessään.

Asiat ovat kääntyneet sillä tavalla pää-
laelleen, että nykyään esimerkiksi Puo-
lasta – siis autojen mahtimaan Saksan 
rajanaapurista – käydään Suomessa 
saakka ostamassa vaurioautoja. Kilpailu 
hyvistä purkuautoista on kovaa.

Mika muistelee, kuinka parikymmen-
tä vuotta sitten Felke hankki Japanista 
50 kappaletta takavetoisen Toyota Co-
rollan moottoreita. Koko erä myytiin lop-
puun muutamassa kuukaudessa. Se ku-
vasti osaltaan, että tuojia oli vähän ja ta-
varalle oli menekkiä.

- Tänä päivänä Suomesta voi ostaa 
nuoren kolariauton lähes samalla hinnal-
la kuin Saksasta.
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Pojasta Felke paranee

Netti muuttaa kauppatapoja
Kaupankäynnin siirtyminen yhä enem-
män internetiin on muuttanut markkinoi-
ta ja ostokäyttäytymistä myös purkamo-
alalla.

Kun takavuosina purkamolle oli tär-
keää sijaita lähellä keskusta ja ihmisvir-
toja, voidaan tänä päivänä purkaa auto-
ja ja lähettää varaosia asiakkaille lähes 
mistä vain – kunhan tietoliikenneyhtey-
det pelaavat.

Etämyynti on Suomessa helppo ja var-
ma tapa tehdä kauppaa. Omat osuu-
tensa tähän on Postilla ja Matkahuollol-
la, jotka pääsääntöisesti toimittavat lä-
hetykset luotettavasti perille. Meillä ylei-
sesti tavarakaupassa käytettyä jälkivaa-

timusta ei esimerkiksi tunneta lainkaan 
kaikissa Euroopan maissa.  

Tietokoneet tulivat Felkeen parikym-
mentä vuotta sitten, ensimmäiset osat 
syötettiin tietokantaan 1993. Myös 
verkkomyynti on tuttua, sillä yritys kuu-
luu varaosahaku.fi-palvelun perustajajä-
seniin. 

- Suomalaiset ja varsinkin ruotsalaiset 
purkamot ovat edenneet pitkälle netti-
myynnissä. Sen sijaan monilla Keski-Eu-
roopan maiden purkamoilla ollaan täs-
sä suhteessa vielä ihan lapsenkengissä, 
Mika sanoo.

Havainnollistavaa on, että Felke on 
myynyt tavaraa nettiteitse Saksaan. Mi-
ka arvelee, että samoja tuotteita olisi 
löytynyt myös Saksan omilta markkinoil-

ta, mutta ostaminen Suomesta on ollut 
saksalaisille asiakkaille yksinkertaises-
ti helpompaa.

Hyvä palvelu muistetaan
Verkko- ja etämyynti ovat olennaises-
ti vähentäneet purkamoilla pistäytyvien 
asiakkaiden määrää. Riku ei kuitenkaan 
usko, että ainakaan näköpiirissä olevas-
sa tulevaisuudessa Felkessä hoidettai-
siin kaikki kaupanteko kohtaamatta asi-
akkaita.

- Olisihan sellainen käytännössä mah-
dollista, mutta meillä on vahvat juuret 
henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa, 
ja edelleen on paljon ihmisiä, joille nyky-
tekniikan käyttäminen on korkean kyn-

Riku 
Arolainen
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nyksen takana, Riku miettii.
Varsinkin monille pitkään purkamol-

la käyneille asiakkaille myymälässä vierai-
leminen on myös sosiaalinen tapahtuma. 
On mukava piipahtaa tutussa paikassa ja 
vaihtaa vähän kuulumisia purkamon hen-
kilökunnan kanssa.

- Osa myyntityöstä on eräänlaista sie-
lunhoitoa, Mika naurahtaa.

Mutta hyvä palvelu muistetaan. Se on 
erityisen merkittävää aikana, jolloin asi-
akkaalla on useita vaihtoehtoja. Jos tuot-
teen hinta ja laatu ovat samat eri paikois-
sa, asiakkaan kokemus palvelusta toden-
näköisesti ratkaisee.   

   Verkkomyynnissä on tärkeää, että 
myytävästä tuotteesta on saatavilla täs-
mälliset tiedot ja mieluiten muutama hy-
vä kuva. Tämä asettaa tiettyjä vaatimuk-
sia purkamoille. Purkuosien syöttäminen 
tietokantaan ja kuvaaminen vievät aikaa 
ja resursseja. Varaosien hyllyttäminen 
vaatii paljon enemmän työtä kuin en-
nen.

Purkuosien käyttäminen korjauk-
sissa tuo autoilijalle selvää säästöä. 
Käytettyjen varaosien hintataso Suo-
messa on laskenut takavuosista, eikä 
vanhan liiton purkamomiesten osien 
hinnoittelutapa enää toimi.

- Joskus ennen saatettiin purku-
osalle määrätä hinta uuden osan 
hinnan ja asiakkaan pärstäkertoi-
men mukaan. Nykypäivänä sekä 
myyjät että asiakkaat ovat tiedon-
haun helpottumisen johdosta paljon 
hintatietoisempia kuin ennen, Mi-
ka kertoo.

Omissa tiloissa  
Hyvinkäällä 
Osatuonti Felke toimii Arolaisten 
perheen omistamissa tiloissa Hy-
vinkäällä Muottikatu viidessä, al-
le kilometrin päässä kaupungin 
keskustasta. Kiinteistö tunnetaan 
nimellä Moniautola.

Vuokralaisina on useita au-
toalan toimijoita, muun muassa 
autokorjaamo, -maalaamo, -pe-
sula ja katsastusasema. Nyky-
ään Mikan vaimo ja tytär pitä-
vät saman katon alla myös las-
ten sisäleikkipuistoa, Villen Vii-
dakkoa.

Autonosien myyntiä, varas-
tointia ja purkamista varten 
Hyvinkään Felkellä on toimi-
tilaa kolmisen tuhatta neliötä. 
Jyväskylän Felkellä vastaavaa 
tilaa on noin tuhat neliötä.

Felken Hyvinkään ja Jy-
väskylän toimipaikkojen sekä 
Abc Ale-Osan yhteenlasket-
tu henkilömäärä on tänä päi-

Felkessä 
purkuosat 
ovat varas-
tossa, eivät 
kiinni piha-
kentällä ole-
vissa autois-
sa.
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Osatuonti Felke Oy
• Perustettu 1986
• Pääpaikka Hyvinkäällä, toinen toimipiste Jyväskylässä. Li-
säksi Abc Ale-Osa Hyvinkäällä.
• Lähinnä henkilöautojen käytettyjä varaosia. Jonkin verran 
myös uusien osien myyntiä.
• Pääomistaja Mika Arolainen, osaomistaja Jari Mattila.
>> www.felke.fi 

vänä noin kymmenen.
Toiminnassa on keskitytty yleisimpien 

henkilöautojen varaosien myyntiin. Auto-
merkeistä eniten tietotaitoa on Fordista.

Kolmen toimipaikan ylläpitäminen on 
kulurakenteen osalta raskasta. Mika ker-
too puntaroineensa eri vaihtoehtoja, jois-
ta yksi voisi olla toimipisteiden yhdistä-
minen saman katon alle uusiin tiloihin 
vähän etäämmälle Hyvinkään keskus-
tasta.

Odotettavissa  
pientä kasvua?
Purkamoalalla riittää – nyky-
kielellä ilmaistuna – haasteita 
tulevaisuudessa.

Miten tiukentuvat EU-sää-
dökset vaikuttavat työhön ja 
sen kannattavuuteen? Auto-
kantamme vanhenee vanhe-
nemistaan – riittääkö nuoria 
kolariautoja purkamoille? En-
tä autojen uudet voimanläh-
teet, milloin esimerkiksi säh-
köautot tekevät kaupallisen 
läpimurron? Miten ne muut-
tavat työnkuvaa purkamoilla?

Riku ei kavahda purka-
moalan tulevaisuutta, muus-
sa tapauksessa hän olisi ha-
keutunut jollekin toiselle toi-
mialalle.

Mitä luulet, miltä purka-
moalalla näyttää 5-10 vuo-
den kuluttua?

- Oletan, että pientä kas-
vua tulee tapahtumaan. 

Ekologiset arvot ovat olleet 
nousussa, ja varaosien uusiokäyttö on 

Osatuonti Felke 
toimii Hyvinkääl-
lä Moniautolan 
kiinteistössä.

Isä ja poika, Mika (oik.) ja Riku Arolainen.
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Missä ja milloin synnyit?
- Hyvinkäällä 1992.

Perhesuhteesi?
- Sinkku.

Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Harrastuksiani ovat muun muassa kitaransoitto ja kehonra-
kennus.

Ikimuistoisin kohtaamasi kulkupeli?
- Normandian maihinnousussa 1944 käytetty DUKW-amfibio-
auto. Se on panssaroitu ajoneuvo, joka kulkee sekä maalla että 

ESITTELY

vedessä. Ajoimme sillä aikoinaan vappuna Hyvinkään kes-
kustaan ja pidimme grillijuhlat sen lavalla.

Parasta ruokalautasella ja juomalasissa?
- Tykkään kokkailla kaikenlaista itse, suosikkeja ovat wokki-
ruuat ja niiden variaatiot. Juomana vesi.

Väsyttääkö pimein vuodenaika?
- Ei erityisesti.

Kenet julkisuuden henkilön haluaisit tavata ja miksi?
- Ehkä Arnold Schwarzeneggerin. Hän on ikoninen hahmo, 
joka on saavuttanut paljon, vaikka on lähtenyt aivan nollasta.

Kiinalaisia henkilöautoja on tulossa Suomenkin mark-
kinoille. Onko automerkkien paljous riesa vai onni?
- Merkkipaljous sinänsä on onni, koska kuluttajalla on mis-
tä valita itselleen sopivin vaihtoehto, eikä paljous ole hait-
ta purkamonkaan näkökulmasta. Kiinalaiset tekevät tosin 
nykyään jo aika selviä, halpoja kopioita jo olemassa olevis-
ta autoista.

Suomen taloudessa povataan vuodelle 2015 lähes 
nollakasvua Suomessa. Millaisena näet Felken vuoden 
2015?
- Toivon, ja myös uskon, että olisi jollakin tavalla noususuh-
danteista. Felkessä on tehty aikanani pitkäaikaista kehitys-
työtä, jonka vuoksi uskon, että 2015 tulee olemaan kaupal-
lisesti parempi vuosi kuin 2014 tai 2013.

Mikä on mielipiteesi romutuspalkkiokokeilusta?
- Kannatan sitä, tosin parempi olisi jos palkkio jaettaisiin ku-
luttajien ja purkamojen kesken. Hyvä puoli asiassa olisi se, 
että Suomen autokanta alkaisi uudistua pikkuhiljaa.
    

Riku Arolainen Osatuonti Felke Oy

ekologista toimintaa.
Pidemmällä aikajänteellä, 20-30 vuo-

den haarukassa, Riku pitää ennustamis-
ta hyvin vaikeana. Sen vuoksi hän pidät-
täytyy tarkemmista arvioista.

Mika kertoo panneensa tyytyväisenä 
merkille Rikun asenteen työhön. Vanha 
sananlasku ”tekemällä oppii” pitää kutin-
sa. Koulutukseltaan Riku on ylioppilas-
merkonomi.

- Armeijan jälkeen hän kertoi halu-
avansa tulla Felkeen töihin. En ole pai-
nostanut häntä millään tavalla, ja nyt poi-
ka painaa hommia sataprosenttisella yrit-
täjämentaliteetillä.

Isä olisi enemmän kuin tyytyväinen, jos 
neljännesvuosisadan jatkunut kaupan-
käynti kehittyisi eteenpäin oman pojan 
johdolla.  

- Tällaista paikkaa ei ole välttämät-
tä helppo myydä ulkopuoliselle. Tuntui-
si kurjalta, jos omalle elämäntyölle kävi-
si loppuvaiheessa niin, että Kuusakos-
ken pojat tulisivat hakemaan tavarat pois 
ja maksaisivat niistä muutaman tonnin. 
Ja sitten pantaisiin ovet lopullisesti kiinni, 
miettii Mika. •• Varastossa on paljon vaihtomoottoreita.
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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 
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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

Varaosahaku.fi  on yhdistänyt maan johtavien autonosakaup-
piaiden varastot samalle sivustolle. Meillä on myynnissä yli 
miljoona käytettyä ja laatuluokiteltua varaosaa. Jokaisesta 
tuotteesta on kuva, ja hinnat ovat selkeästi esillä. Varaosa-
hausta ostaminen on turvallista ja helppoa.

Tervetuloa Suomen suurimpaan 
varaosien nettikauppaan.

Tunnemme
varaosiemme 

alkuperän

Varaosamme 
ovat laatu-
luokiteltuja

Toimintamme 
on ympäristö-
vastuullista

www.varaosahaku.fi 
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L
auantaina 27. syyskuuta pidet-
ty kokous alkoi aamuyhdeksältä, 
jolloin Salryn puheenjohtaja Kari 
Laine toivotti läsnäolijat tervetul-
leiksi. Laine valittiin myös syysko-

kouksen puheenjohtajaksi ja toiminnan-
johtaja Kari Heikkilä sihteeriksi.

Ennen esityslistan mukaisten asioiden 
käsittelyä, syyskokous onnitteli Karjalan 
Purku-Pojat Oy:tä 60-vuotisesta taipa-
leesta. Toimitusjohtaja Katriina Tukiainen 
kiitti yrityksen puolesta.

Syyskokouksen esityslista sisälsi 15 
kohtaa. Edellisvuosien tapaan syyskoko-

us toimi enemmän ajankohtaisten asi-
oiden keskustelufoorumina kuin tiukas-
ti päätöksentekoon keskittyvänä järjes-
tökokouksena.

Kari Heikkilä esitteli tuoreimpia saata-
villa olleita Trafin tilastoja sekä romutus-
poistoista että liikennekäytöstä poistois-
ta. Kummassakin tilastossa käyrät ovat 
edenneet suurin piirtein ennakoituun 
suuntaan: romutuspoistojen määrä on 
lievässä laskussa, kun taas liikennekäy-
töstä poistot jatkavat kasvuaan.

- Liikennekäytöstä poistojen osal-
ta voi todeta, että asia on varmasti päät-

monta puheenaihetta
••• Suomen Autopurkamoliiton (Salry) 

syyskokouksen pitopaikkana toimi tällä kertaa 

Münchenin kaupunki eteläisessä Saksassa, 

tarkemmin sanottuna ydinkeskustan tuntumassa 

sijaitseva hotelli Maritim. Edustettuina oli 17 

Salryn jäsenpurkamoa.

Münchenin 
syyskokouksessa

Puheenjohta-
ja Kari Laine 

(oik.) ja toimin-
nanjohtaja Kari 

Heikkilä.
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täjien ja virkamiesten tiedossa. Kyse on 
vain siitä, mitä jatkossa tehdään, totesi 
Heikkilä viitaten liikennekäytöstä pois-
toihin liittyvään perusongelmaan, kun ti-
lapäiseksi tarkoitettua poistomenettelyä 
käytetään laajalti romutuspoiston kor-
vikkeena.

Syyskuun alussa 2014 laki muut-
tui niin, että ympäristöluvat purkamoil-
le myöntää kunta, mikäli käsiteltävä jä-
temäärä on alle 20 000 tonnia vuodes-
sa. Tätä suurempien volyymien kysees-
sä ollen lupavirnaomaisena toimii alue-
hallintovirasto.

Kokousväki pohdiskeli, onko uudistuk-
sesta purkamoalalle hyötyä vai haittaa. 
Uhkakuvana mainittiin, että purkamotoi-
minnalle asetettavien lupaehtojen tulkin-
ta saattaa vaihdella eri alueilla.

- On selvää, että Salryn jäsenpurka-
mot pyrkivät täyttämään lupaehdot. Si-
ten meillä on myös varaa esittää kritiik-
kiä, jos aihetta ilmenee, painotti puheen-
johtaja Kari Laine.

Kari Heikkilä kertoi kokousväelle, et-
tä romumetallien kaupassa ollaan siirty-

mässä käännetyn arvonlisäveron piiriin. 
Se tarkoittaa, että romumetalleja myy-
dään ilman alvia.  Uudessa menettelyssä 
ostajan tehtävä on ilmoittaa ja maksaa 
kauppasumman alvit verottajalle.

Romumetallien käännettyä alvia sovel-
letaan vain elinkeinonharjoittajien väli-
sessä kaupankäynnissä. Uudistuksesta 
tarkemmin toisaalla tässä numerossa.

Muita kokousväkeä keskusteluttanei-
ta asioita olivat muun muassa Salryn nä-
kyvyys netissä. Todettiin, että asiaa pitää 
edistää ja että siihen palataan tarkem-
min kevään vuosikokouksessa.

Jörgen Härmälä Varaosa-alan yhdis-
tyksestä korosti, että markkina on nyky-
ään pilvessä. Jos ei ole esillä netissä, ei 
ole kohta enää mukana kuvioissa. Här-
mälä painotti erityisesti Facebookin tär-
keyttä nykypäivänä.

Salryn vuosikokous 2015 pidetään 
lauantaina 21. maaliskuuta hotelli Hilton 
Strandissa Helsingissä. Vuoden 2015 
syyskokouksestakin käytiin alustavaa 
keskustelua, mutta asiaan päätettiin pa-
lata maaliskuun vuosikokouksessa.

Kokoukseen kutsutuista operaatto-
reista edustettuna oli Kajaanin Romu 
Oy. Puheenvuorossaan ostaja Markku 
Keränen kertoi muun muassa romume-
tallien maailmanmarkkinoista, joilla hin-
takehitys on ollut lähinnä aleneva.

Rotterdamin ja Turkin metallipörssien 
hintatasoon vaikuttaa paljolti se, minkä 
verran Turkki saa myytyä metallimurs-
ketta Kiinaan. Tilanteeseen on vaikutta-
nut se, että rautamalmin hinta on pysy-
tellyt alhaisena, jolloin Kiina on käyttänyt 
tarpeisiinsa enemmän rautamalmia kuin 
romumetalleja.

Romumetallien hintataso on alhaalla, 
koska menekki eli kysyntä on heikkoa, 
tiivisti Keränen.

Salryn puheenjohtaja Kari Laine päätti 
syyskokouksen klo 13:40. Hän kiitti hal-
litusta ja jäsenistöä sekä muistutti siitä, 
että kaikkien purkamoalan toimijoiden 
tulisi tahoillaan tuoda esille käytetyn va-
raosan järkevyyttä autoa korjatessa. ••

>>>www.autopurkamoliitto.fi 
    

Kokouskahvilla Mik-
ko Tuulimo (vas.), 
Jaakko Honkanen, 
Janne Honkanen, 
Seppo Hiekkaran-
ta ja Kari Saasta-
moinen.
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Ankara kilpailu tuoreista vaurioau-
toista leimaa purkamoalaa Sak-
sassa. Tilanne on muuttunut ra-
dikaalisti noin kymmenen viime 

vuoden aikana, kun itäeurooppalaiset 
ostajat ovat rynnineet markkinoille.

Baijerin pääkaupungin Münchenin lie-
peillä Garching-Hochbrückissa sijaitse-
van Autoverwertung Rottegger GmbH:n 
eli Rotteggerin purkamon pihamaal-
la on hyvässä järjestyksessä paljon pur-
kuautoja.

Silmiinpistävää kuitenkin on, että pur-
kukentän autot ovat verraten iäkkäi-
tä, joka tapauksessa selvästi vanhem-
pia kuin suomalaisilla purkamoilla kes-
kimäärin. Nuorimmat purkuautot ovat 
5-10 vuoden ikäisiä.

- Olisittepa vierailleet kymmenen vuot-
ta aikaisemmin. Silloin täällä oli pelkäs-
tään uusia tai uudehkoja purkuauto-
ja, huokasi pitkän linjan purkamoyrittäjä 
Siegfried Rottegger vierailulle piipahta-
neelle Suomen Autopurkamoliiton (Sal-

ry) seurueelle.
Perinteiset purkamot ovat tiukan pai-

kan edessä Saksassa. Vaikka Saksa on 
kiistattomasti Euroopan automaa, on 
purkamojen hamuama päätuote eli hy-
väkuntoinen purkuauto nykyään kiven 
alla.

- Romanialaiset, bulgarialaiset ja muut 
itäeurooppalaiset ovat tulleet voimak-
kaasti markkinoille. He haalivat auto-
ja itselleen ja vievät niitä pois Saksasta, 
Rottegger kuvaili muuttunutta tilannetta.

Purkamot perheyrityksiä
Saksassa monet autopurkamot ovat 
perheyrityksiä, kuten Suomessakin. 
Siegfried Rotteggerin purkamo aloit-
ti 1967, sitä ennen hän teki pari vuotta 
kauppaa metalliromulla.

Rotteggerin isä oli aloittanut romu-
kauppiaana jo 1937.

Siegfriedin poika Sebastian on työs-
kennellyt purkamolla jo vuosia.  Ei siis 
ole yllätys, että hänestä on tulossa seu-

Saksassa kova kilpailu purkuautoista

Siegfried Rot-
tegger on toi-
minut purka-
moyrittäjänä 

lähes 40 vuot-
ta.

Saksa on kierrätyksen mallimaa Euroo-
passa.
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Saksassa kova kilpailu purkuautoista
raava purkamoyrittäjä sukupolvien ket-
jussa.

- Tällä tavalla edetään. Ei ole suunnit-
teilla mitään suuria mullistuksia toimin-
taan, Sebastian luotasi lähitulevaisuutta.

Saksalaiseen tapaan Rotteggerin pur-
kamolla on siistiä. Paikat ovat hyväs-
sä järjestyksessä. Purkamotontti on laa-
ja, yhteensä neljä hehtaaria. Siitä lähes 
puolet on rakennettua, joten katon alla 
olevaa tilaa on reippaasti.

Siegfried Rottegger kertoo purkavan-
sa ensisijaisesti henkilöautoja, mutta re-
pertuaariin kuuluu myös jonkin verran 
maastureita ja pakettiautoja sekä hiu-
kan kuorma-autoja.

Pääosa purkuautoista tulee noin 25 
kilometrin säteeltä. Tapana on, että yk-
sityisiltä tulevista purkuautoista makse-
taan, mutta hinta riippuu auton iästä ja 
kunnosta. 

Purkamolla työskentelee herra, rou-
va ja poika Rotteggerin lisäksi viisi työn-
tekijää.

- Myymme autonosia käteiskaupal-
la. Laskuunkin voi saada, mutta silti tääl-
lä on lyötävä rahat tiskiin, Siegfried Rot-
tegger naurahti.

Rotteggerillä puretaan vuosittain noin 
tuhat autoa. Osia on varastossa paljon, 
ja päällisin puolin tarkasteltuna hyväs-
sä järjestyksessä, vaikka isäntä valitte-
lee olevansa huono organisoimaan säi-
lytystiloja.

Noin 50 kilometrin säteellä Mün-
chenistä asuu yli 7 miljoonaa asukas-
ta, mutta kaupungissa ja sen liepeillä on 
vain kolme muuta Rotteggerin kaltaista 
purkamoa. Nykypäivänä käytettyjä auto-
nosia kaupataan Saksassa voimakkaas-
ti netissä, eikä vähiten eBayn kaltaisissa 
portaaleissa.

Romutusikä 16 vuotta
Saksa on suuri maa, jossa on paljon au-
toja. Saksan autokanta on noin 55 mil-
joonaa kappaletta. Vuonna 2013 Sak-
sassa rekisteröitiin uusia autoja 2,9 mil-

joonaa kappaletta, kun Suomessa vas-
taava luku oli 103 000.

Saksassa henkilöauton keskimääräi-
nen romutusikä on noin 16 vuotta, Suo-
messa hieman yli 20 vuotta.

Merkittävä ero Suomeen verrattuna 
on myös autojen käytännön kierrättämi-
sessä, sillä Saksassa ei ole keskitetys-
ti toimivaa �Saksan Autokierrätys Oy:tä�. 
Tuottajan tulee kuitenkin järjestää maan 
kattava elv-autojen vastaanottojärjestel-
mä markkinoille saattamilleen autoille. 
Saksassa ei liioin ole kansallista auto-
purkamoliittoa.

Salryn matkalla mukana olleet pur-
kamoyrittäjät kummastelivat asiainti-
laa. Siegfried Rottegger tiivisti tilanteen 
näin:

- Täällä purkamoyrittäjät ovat niin eri-
mielisiä. Olemme kyllä yrittäneet saada 
aikaan purkamoliiton, mutta emme ole 
siinä toistaiseksi onnistuneet. ••

>>>www.autoverwertung-rottegger.de

Terveiset 
Suomesta! 
Tuliaiset isän-
täväelle ojen-
sivat Salryn 
puolesta Kat-
riina Tukiainen 
ja Juha Pursi-
ainen.
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München on BMW:n (Bayeri-
sche Motoren Werke AG) ko-
tikaupunki. Vuonna 1916 pe-
rustettu yhtiö tuotti aluksi len-

tokonemoottoreita sekä moottoripyö-
riä, kunnes autonvalmistus 1929 toden 
teolla alkoi.

BMW:llä on sekä pääkonttori että mit-
tava autotehdas Münchenin olympiapuis-
ton vieressä. Tehtaalta on vain parin ki-
venheiton matka legendaariselle stadi-
onille, jossa muuan Lasse Viren 4. syys-
kuuta 1972 kaatui kesken kympin juok-
sun, kokosi itsensä ja juoksi olympiakul-
taan.

Pitkälle automatisoitua BMW:n tehdas-
ta Salryn väelle esitellyt Peter Bosch ker-
toi, että linjastolta valmistuu auto keski-
määrin joka 58:s sekunti. Valmistumis-
tahti ei ole maailman huippuluokkaa, sil-
lä joidenkin muiden valmistajien  tehtais-
sa autoja tulee linjalta jopa 40 sekunnin 
välein.

- Laatua tarkasti valvovalle BMW:lle 
yksi auto joka 58:s sekunti on riittävä 
tuotantonopeus, Bosch tiivisti.

Yhden auton valmistuksen kokonais-
kesto on kuulemma 40 tuntia. Aika las-
ketaan ensimmäisten metalliosien präs-
säyksestä 

BMW on maailmanlaajuinen toimija. 
Sillä on kahdeksan tuotantolaitosta Sak-
sassa, joista Dingolfingin yksikkö on suu-
rin. Dingolfingissa tehtaan pinta-ala on 
2,3 miljoonaa neliömetriä, kun se Mün-

chenin-tehtaalla on ”vain” 400 000 ne-
liötä.

- Täällä on kaupunkia joka puolel-
la ympärillämme. Tehdas ei voi laajentua, 
Bosch totesi.

Niinpä toimintoja on sijoitettu eri ker-
roksiin, joita on yhteensä viisi. Münche-
nin-tehtaalla työskentelee kaikkiaan 
7 250 henkeä. Lisäksi pääkonttorissa on 
väkeä noin 2 000 henkeä. Rakennus-
kompleksiin kuuluvat myös näyttelytila 
BMW Welt ja BMW:n museo.

Tutustumiskierroksella Salryn väki sai 
hyvän näkymän siitä, minkälaista on mo-
derni tehdasautomaatio. Münchenin-teh-
taalla on käytössä 850 robottia autonval-
mistuksen eri vaiheissa.

Linjaston alkupäässä näytti, ettei ihmi-
siä juurikaan ole töissä. Mitä lähemmäs 
loppupäätä tultiin, sitä enemmän näkyi 
väkeä. Kokoonpanolinjastolla eli asen-
nuskadulla tarvitaan eniten ihmistyövoi-
maa.

BMW on haluttu työpaikka. Kun ta-
loon on kerran päästy sisään, lähdetään 
sieltä pois vasta eläkeiässä. 35-tuntisel-
ta työviikolta maksetaan kuulemma var-
sin kilpailukykyistä palkkaa. Lisäetuina 
ovat muun muassa 13:s kuukausipalkka 
sekä henkilökunta-alennus uutta bema-
ria ostaessa.

Joulukuun alussa uutisoitiin, että 
BMW:n pääjohtaja vaihtuu hieman yllät-
täen. Toukokuussa 2015 Norbert Reit-
hoferin saappaisiin astuu Harald Krüger. 

BMW Groupiin kuuluvat bemarin lisäksi 
Mini ja Rolls-Royce.

BMW:n vankkaa asemaa Münchenis-
sä kuvastaa, että Mercedes-Benzin 
kookkaan ”johtotähti”-mainoskyltin il-
mestymistä katukuvaan edelsi kova kä-
denvääntö. Omasta automerkistään yl-
peät müncheniläiset jarruttivat kilpaile-
van autonvalmistajan symbolin hyväksy-
mistä osaksi julkista näkymää.  

Kierrätyskeskuksessa 
pilkottiin uusia autoja
Autotehtaan lisäksi Salryn seurueelle jär-
jestyi vierailu BMW:n kierrätysyksikös-
sä hieman Münchenin kaupungin ulko-
puolella.

Paikka ei ollut purkamo sanan varsinai-
sessa merkityksessä, vaikka siellä auto-
ja puretaankin. Käsiteltävät autot ovat ni-
mittäin BMW:n testi- ja tuotekehittely-
kappaleita, tai tehtaan linjastolla havaittu-
ja virheyksilöitä – käytännössä siis upo-
uusia tai hyvin vähän ajettuja nelipyöräi-
siä, jotka puretaan osiksi.

Kierrätysyksikköä esitelleet isännät 
kertoivat naurahtaen, että moni vieras on 
katsellut pakasta repäistyjen bemarien 
purkamista silmät kosteina. Mutta näin 
toimitaan suuressa maailmassa. Demo-
kappaleita tai laadunvalvonnan havaitse-
mia, pieniä virheitä sisältäviä uusia autoja 
ei päästetä myyntiin.

Saksalaiseen kierrätysmentaliteettiin 

BMW:n, 
FC Bayernin ja 
Oktoberfestin 

kotikaupungissa
••• Suomen Autopurkamoliiton (Salry) syyspäivät 

kierrätyksen mallimaassa Saksassa olivat teemaltaan 

ympäristöpainotteiset. Münchenissä tukikohtaansa 

pitänyt Salryn seurue pääsi muun muassa tutustumaan 

BMW:n autotehtaalle sekä kierrätysyksikköön. Myös 

maailmankuulu Oktoberfest kuului vierailuohjelmaan.
Suuri ja komea BMW Weltin näyttelytila esittelee...
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Lähes 200 vuotta sitten pidetyistä 
Baijerin prinssin häistä alkunsa saanut 
Oktoberfest on maailman suurin ja tun-
netuin olutfestivaali. Tyylitietoisilla miehil-
lä on yllään perinteiset nahkapolvihousut 
ja naisilla dirndl-mekko. Pariviikkoisessa 
tapahtumassa vieraili tänä syksynä noin 
kuusi miljoonaa kävijää. 

Salryn seurue pistäytyi Oktoberfestil-
la Theresienwiesenin aukiolla syyskuun 
viimeisen lauantain iltana, jolloin juhlavä-
keä oli liikkeellä enemmän kuin sankasti.

Pöytäpaikat olutteltassa oli varattu Sal-
ryn seurueelle jo etukäteen, joten kenen-
kään ei tarvinnut jäädä ulos tungokseen. 
Tarjoilu pelasi hyvin, ankanrinta oli mure-
aa ja vehnäolut aromikasta. ”Teltat” ovat 
parakkeja, joiden pystyttämiseen näh-
dään vuosittain melkoinen vaiva.

Laajasta tunnettuudestaan ja miljoo-
nista kävijöistään huolimatta Oktoberfest 
on säilynyt müncheniläisten juhlana. Alu-
eella saavat myydä olutta vain kuusi van-
haa paikallista panimoa. Yksi niistä on 
rakentanut tuotantolaitokseltaan juhla-
alueelle ulottuvan olutputken – mielen-
kiintoista uutta kaupunki-infraa!

Oluensa laadusta müncheniläiset ovat 
tarkkoja. Perimätieto kertoo, miten aikoi-
naan varmistettiin, että olut oli riittävän 
laadukasta Oktoberfestia varten.

Olutta kaadettiin puiselle penkille, jon-
ka päälle miehet istuivat nahkahousuis-
saan siemailemaan kolpakoissaan kuo-
hunutta juomaa. Jos oluella valeltu puu-

liittyen kaikki liikenevät osat uusista, pur-
kuun joutuneista autoista otetaan tarkas-
ti talteen.

Ehkä mieleenpainuvinta oli, kun isän-
nät esittelivät johtosarjojen irrottamista. 
Eräässä hallissa työskennelleen kaivurin 
näköisen työkoneen tehtävänä oli poistaa 
autosta muun muassa kattopelti ja sisuk-
set, että johtosarjat kyettiin kiskomaan irti 
ja uudelleen käytettäviksi.

Oktoberfest ei sovi 
tungosta pelkääville

Jokasyksyinen Oktoberfest Münchenis-
sä on juhla, joka täytyy itse kokea. Ulko-
puolinen ei saa kunnon käsitystä, vaik-
ka juhlaan osallistuneen antamassa se-
losteessa toistuisivat luonnehdinnat ”val-
tavasti väkeä”, ”hirmuinen tungos” ja ”lit-
ran kolpakot”.

>>>

Suuri ja komea BMW Weltin näyttelytila esittelee...

...tehtaalta valmistuneita, hyvin kiillotettuja unelmia.

Maassa maan tavalla, tuumivat perinteiseen nahkahousuasuun 
sonnustautuneet Ilpo Mannelin (vas.), Kari Laine ja Janne Hon-
kanen.
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 Parhaat kiitokset vuodesta 2014  ja menestyksekästä vuotta 2015!

Åsbackantie 194, 68810 Ytteresse
P. 06-789 8500

www.erikssons.fi

Autonosat R. Aaltonen
Teollisuustie 25, 33960 Pirkkala

P. 03-368 4000 
myynti@autonosat.fi

www.autonosat.fi

Hautalantie 16, 33560 Tampere
P. 010 239 0200 

www.fusti.fi

Helsingintie 595, 25131 Muurla (Salo)
P. 02-721 7700

www.auto-lehtinen.fi

Ruponkuja 2, 44800 Pihtipudas
P. 040 484 9255

www.auto-osix.net

Auto-Osix Oy

Autopurkamo 
T:mi Jorma Lahtinen

Hirvenpolku 3. 37150 Nokia 
Puh. 010 666 9620 

www.purkamolahtinen.com

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

Lehtikatu 10, 33340 Tampere
P. 03-343 3837

www.osamyyntimattila.fi

Osamyynti
MATTILA

Auto- ja Varaosamyynti T. Hinttu
www.varaosahinttu.fi • www.autopurkaamot.com
osamyynti.hinttu@gmail.com • 044-3367797

Hintuntie 6 38800 Jämijärvi

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

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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 Parhaat kiitokset vuodesta 2014  ja menestyksekästä vuotta 2015!

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

TAPANILAN AUTO OY
Mestarinkatu 7, 70700 Kuopio

P. 017-361 1123
www.tapanilanauto.fi

Lintulantie 46, 15700 Lahti
P. 03-787 7310

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

Japan Motors Oy 
Mallusjoentie 809, 16450 Mallusjoki,  

puh. 09-271 5100 www.japan.fi

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

Kytkintie 55, 00770 Helsinki
P. 09-389 5200 
www.euro-teli.fi

Juvelankatu 10, 22730 Tampere
P. 03-364 5600

www.hameenautopurkaamo.fi

Hämeen  
Autopurkamo Oy

Auto- ja Varaosamyynti T. Hinttu
www.varaosahinttu.fi • www.autopurkaamot.com
osamyynti.hinttu@gmail.com • 044-3367797

Hintuntie 6 38800 Jämijärvi

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
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penkki tarttui miesten takamuksiin näi-
den tehdessä lähtöä, maltaisuus oli riittä-
vällä tasolla.

Valtavasta väkimäärästä ja oluen kulu-
tuksesta huolimatta juhla näytti pysyvän 
suhteellisen siistinä. Suomalaistyyppisiä 
voimainmittelöitä ei juuri näkynyt. Poliise-
ja oli alueen ulkopuolella paljon.

Vielä yksi erikoisuus: Oktoberfestilla 
on lupa heittää roskat sellaisenaan maa-
han. Juhla-alueella ei ole lainkaan roska-
koreja takavuosina sattuneen pommi-is-
kun seurauksena. Tuolloin räjähde oli pii-
lotettu nimenomaan roskikseen.

Allianz-areena on 
FC Bayernin koti
Viimeisenä matkapäivänä osa Salryn seu-
rueesta pistäytyi BMW-museolla, osa Al-
lianz-areenalla.

Jälkimmäinen on niin ikään maailman-
kuulun FC Bayern Münchenin kotistadion. 
Saksassa 2006 pidettyjen jalkapalloilun 
MM-kisojen alla valmistuneella areenal-
la pelaa myös tällä kaudella kakkosbun-
desliigan hännille valahtanut TSV 1860 
München.

FC Bayern on jalkapallojättiläinen koko 
maailman mittakaavassa. Seuran kaikkien 
aikojen menestys sijoittuu vuoteen 2013, 
jolloin se voitti liki kaiken mahdollisen: 
seurajoukkueiden maailmanmestaruuden, 
mestarien liigan, Uefan super-cupin, Sak-
san mestaruuden ja Saksan cupin.

Kesällä 2014 jalkapalloilun MM-tittelin 
voittaneessa Saksan joukkueessa oli pe-
räti seitsemän silloista FC Bayernin pe-
laajaa. 

70 000 katsojaa vetävällä Allianz-aree-
nalla sijaitsevat FC Bayernin oma mu-
seo ja tietenkin suuri fanishop, jossa Sal-
ryn väkeä piipahti tuliaisostoksilla. Fanita-
varaa oli paljon, mutta hintataso oli aivan 
kohtuullinen.

Opastetulle stadionkierrokselle emme 
aikataulusyistä ehtineet, mutta jonkinlai-
nen käsitys eräästä Euroopan tunnetuim-
masta jalkapallopyhätöstä ehti syntyä.

Yksi asia jäi hieman mietityttämään. FC 
Bayern on ylpeä müncheniläisyydestään, 
kuten myös autonvalmistaja BMW. Sil-
ti Audi kuuluu FC Bayernin osaomistajiin, 
ja on myös aika näkyvästi esillä jalkapallo-
seuran toiminnassa.

Jotta asia olisi vielä monimutkaisempaa, 
niin mainittakoon, että Audi AG on Volks-
wagen Groupin kokonaan omistama. Ja 
että Volkswagen puolestaan on erityisen 
näkyvästi mukana FC Bayernin kovan kil-
pailijan, bundesliigaseura VFL Wolfsbur-
gin kuvioissa.

Vaan mitäpä näistä. Saksalainen au-
toteollisuus menestyy, samaa voi sanoa 
saksalaisesta jalkapalloilusta. ••

>>>

Oktoberfest-alueen pääportilla oli jatkuva tungos.

Allianz-areenalla Elisa Niemi (vas.), Markus Niemi, Janne Honkanen, Jaakko Honka-
nen, Seppo Hiekkaranta ja Ilpo Mannelin.

Kari Laine ja logo, joka ei esittelyä kai-
paa.

Mikael Henriksson, Salryn mainio opas 
Münchenissä.
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Eurooppalaisten autopurkamoliitto-
jen yhteistyöjärjestö Egara piti vuo-
sikokouksensa 21. marraskuuta 
Brysselissä. Suomen Autopurka-

moliitto ry:n (Salry) edustajana kokouk-
sessa oli Juha Vähäoja.

Sääntömääräisten asioiden ohella 
merkittävää antia oli Artemis Hatzi Hullin 
vierailu kokouksessa. Artemis Hatzi Hull 
toimii elv-asioista vastaavana henkilönä 
EU-komission alaisessa ympäristöasioi-
den pääosastossa (Directorate-Gene-
ral for the Environment, European Com-
mission).

Egara oli etukäteen pyytänyt jäsenis-
töltään Artemis Hatzi Hullille osoitettu-
ja kysymyksiä. Näitä käytiin läpi kokouk-
sessa, kuten myös EU:n jätelinjausta ja 
siihen liittyvää lainsäädäntöä.

Tilannekatsauksessa kävi muun mu-
assa ilmi, että Euroopan komissio on lä-
hestynyt eräitä jäsenmaitaan sen vuoksi, 
että nämä eivät ole täyttäneet jätelain-
säädäntöön liittyviä velvoitteitaan. Lisäksi 
kadonneet autot ja puutteelliset rekiste-
röintijärjestelmät aiheuttavat työtä.

Artemis Hatzi Hull totesi muun muas-
sa, että Egaran jäsenliitot voivat valittaa 
komissiolle tuottajista, jotka eivät täytä 
vaadittuja velvoitteita. Valituksen yhtey-
dessä tulee kuitenkin esittää näyttöä sii-
tä, että asiat eivät ole kunnossa.

Keskustelussa sivuttiin myös rekiste-
ristä poistoon liittyviä ongelmia sekä jät-
teiden vientiin liittyviä linjakysymyksiä. 
Joissakin yhteyksissä maasta vietäviä 
autonosia käsitellään jätteenä, joissakin 
ei. EU pyrkii yhtenäistämään käytäntöjä.

Egara tarttui tilaisuuteen ja esitteli Ar-
temis Hatzi Hullille Idis-järjestelmässä 
havaittuja puutteita. Idis on autonvalmis-
tajien vastaus purkamoalan vaatimuksiin 
saada yksityiskohtaisempaa tietoa au-
tojen osista ja yleensä tekniikasta, jotta 
autojen purkaminen ja osien uudelleen-
käyttö EU-direktiivin tarkoittamalla taval-
la olisi mahdollista.

Idis-järjestelmän sisältö on kuitenkin 
käytännössä osoittautunut aivan liian yli-
malkaiseksi, Egara totesi. Nykymuodos-
saan siitä ei ole purkamoille sanottavaa 
hyötyä.

’Egara on aktiivinen’
Juha Vähäoja piti kokousta myönteisenä 
askeleena eteenpäin. Egaran toiminta on 
aktiivista, järjestö pyrkii määrätietoisesti 
vaikuttamaan purkamoalan kehitykseen 
EU-alueella.

Egaran pu-
heenjohtaja 
Paul Fox va-
littiin uudel-
le toimikau-
delle.

Egara

Järjestöllä on hyviä kontakteja EU:n 
vaikuttajatasolle, kuten Artemis Hatzi 
Hullin vierailu kokouksessa osoittaa. 

Egara on moneen otteeseen koros-
tanut ”yhdessä enemmän” –mentali-
teettia. Yksittäisen EU-maan kansalli-
sen purkamoliiton on vaikea saada asi-
oita läpi Brysselissä. Monen jäsenvaltion 
yhteisellä järjestöllä on aivan toisenlai-
set mahdollisuudet saada äänensä kuu-
luville.     

Vuosikokousosuudessa Egara valitsi 
aiemman puheenjohtajansa ja hallituk-
sensa myös uudelle toimikaudelle.

Puheenjohtajana jatkaa Paul Fox Isos-
ta-Britanniasta. Hallituksen jäseniä ovat 
Marc van den Brand (Hollanti), Walter 
Frauenknecht (Sveitsi), Dortohée Gif-
fard (Ranska) ja Siri Sveinsvoll (Norja). 
Pääsihteerinä jatkaa Henk Jan Nix (Hol-
lanti). 

Kevätkokous oli Englannissa
Egaran kevätkokous pidettiin kesäkuun 
alussa Doncasterissa Englannissa. Paik-
kana oli Motorhogin autopurkamo, joka 
on Englannin suurimpia alallaan. 

Motorhog on saanut alkunsa jo 1939 
nimellä Doncaster Motor Spares. Tänä 
päivänä yritys käsittelee yli 20 000 elv-

autoa vuodessa. Purkamokentällä on 
5 000 elv-autoa ja varastossa runsaat 
100 000 purkuosaa. 

Egara-kokous oli samaan aikaan kuin 
Cars (Complete Auto Recycling and Se-
condary Materials) show Motorhogissa. 
Nimensä mukaisesti tapahtuman tee-
moina ovat elv-autot ja metallien uudel-
leenkäyttö sekä niihin liittyvä teollisuus 
ja kaupankäynti.

Näytteilleasettajia oli 70 ja kaksipäi-
väisessä tapahtumassa oli yli 1 100 
kävijää. Paikalla olivat mukana myös 
ARA:n ja ARC:n johtajat. ARA on yhdys-
valtalainen ja ARC kanadalainen purka-
mojärjestö.

Egaran kokouksessa käsiteltiin muun 
muassa ajoneuvojen rekisteröintiin ja re-
kisteristä poistoon liittyviä ongelmakoh-
tia. Egara on huolissaan, sillä EU:n jä-
senmaat ovat osoittaneet haluttomuutta 
korjata rekisteröintiin liittyviä järjestelmi-
ään kunnolla toimiviksi.

Myös Idis-järjestelmän hyödyistä - tai 
pikemminkin hyödyttömyydestä - käytiin 
keskustelua jo kevätkokouksessa.

Molemmat kevään teemat olivat siis 
esillä myös Brysselin marraskuisessa 
vuosikokouksessa. ••

>>>www.egaranet.org

kokoontui Brysselissä
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Purkuosien nykyistä laajempi käyt-
täminen autojen kolarikorjauksis-
sa tietäisi tuntuvia säästöjä va-
hinkovakuutusyhtiöille ja niiden 

asiakkaille. Samalla yhä useampi auton-
omistaja voisi halutessaan lunastuksen 
sijasta korjauttaa kolhitun menopelinsä.

Purkuosien käytön taloudellisia vai-
kutuksia kolarikorjauksissa on selvitelty 
pirkkalalaisessa Kolarimaalaus Oy:ssä. 
Yritys on tehnyt hankkeessa tiivistä yh-
teistyötä tamperelaisen autopurkamo 
Fusti Oy:n kanssa.

Yritykset ovat tehneet tilastoja kola-
rikorjauksiin toimitettujen purkuosien 
määrästä ja niiden käytön ansiosta ker-
tyneistä säästöistä. 

 Kolarimaalauksen toimitusjohtaja 
Martti Ollinen sekä yritykselle konsult-
tiapua antava Timo Jäppinen esittele-
vät joulukuusta 2012 joulukuuhun 2013 
korjaamolla tilastoitua sadan auton ko-
konaismäärää, josta on satunnaisesti ar-
vottu 15 autoa.

Näiden 15 kolarivaurioita kärsineen 
auton kohdalla on vertailtu korjauksiin 
tarvittavien uusien osien kustannuksia 
suhteessa purkuosiin. Samoin on vertail-
tu korjauksen kokonaiskustannuksia, jos 
käytössä ovat uudet osat tai vaihtoehtoi-
sesti purkuosat.

Kustannuslaskennassa on käytetty 
CABAS-laskentaohjelmaa.

Tulokset ovat selkeät. Viidentoista sa-
tunnaisesti arvotun kolarivaurioauton 
korjaamisessa purkuosilla saavutettiin 
keskimäärin 40 prosentin säästö uusiin 
osiin verrattuna. Samojen autojen ko-
ko korjaustyön osalta säästö purkuo-
sia käyttämällä oli keskimäärin 25 pro-
senttia.   

Työn yksikköhintana laskennassa on 
käytetty Kolarimaalauksen tuntitaksaa, 
joka on alempi kuin merkkiliikkeissä.

Suomessa käytössä 
kallis korjausjärjestelmä
Martti Olliselle ja Timo Jäppiselle selvi-
tyksen osoittama purkuosien käytön ta-
loudellinen hyöty ei tullut yllätyksenä. Ol-
lisella on vuosikymmenien kokemus kor-
jaamotoiminnasta, Jäppinen toimi työ-
urallaan pitkään autovahinkotarkasta-
jana.

- Suomessa on käynyt niin, että vakuu-
tuksenottajat on totutettu saamaan au-
toonsa kolarikorjauksen yhteydessä uu-
sia varaosia, vaikka kyseessä olisi jo vä-
hän iäkkäämpi auto, Ollinen tiivistää.

Uusien eli kalleimpien osien käyttämi-
nen korjauksissa lisää vakuutusyhtiöiden 
kustannuksia. Vakuutusyhtiöt siirtävät nä-
mä kustannukset vakuutuksenottajille 
jatkuvasti kohoavina vakuutusmaksuina.

”Epäsuotuisan vahinkokehityksen 

Pirkkalassa tehty selvitys osoittaa:

Purkuosista 
iso säästö 

kolarikorjauksissa

vuoksi vakuutusmaksuja on tälle vuodelle 
korotettu niin ja niin monta prosenttia”, lu-
kee vakuutusyhtiön lähettämässä kirjees-
sä. Tuttua, eikö vain?

Autoja kohdanneita vahinkoja korjataan 
kalliisti. Jopa tuhlailevasti, voisi joku sa-
noa. Pikku hiljaa on syntynyt automaat-
ti, joka osaltaan korottaa autoilun kustan-
nuksia.

Osaksi kustannustason, osaksi auto-
kantamme vanhuuden vuoksi kolariau-
tot menevät entistä helpommin lunastuk-
seen. Kaikki eivät kuitenkaan halua luo-
pua ajokistaan, vaikka vakuutusyhtiö tar-
joaisi lunastusta.

- Kun kolarivaurion kustannuksia on 
saatu vähennettyä purkuosia käyttämällä, 
on moni auto säästynyt lunastukselta. Tä-
mä on tärkeää useille asiakkaille. He tun-
tevat vähän vanhemman autonsa ominai-
suudet niin hyvin, etteivät haluaisi luopua 
siitä ellei ole ihan pakko, Ollinen sanoo.

Timo Jäppisen mukaan vahinkotarkas-
tajat eivät käytännössä tarjoa asiakkaalle 
purkuosaa korjausvaihtoehtona. Yksi syy 
tähän on vakuutusyhtiöiden välinen kil-

”Suomessa on vakuutuksenottajat totutettu saamaan autoonsa kolarikorjauksen yhteydessä uusia varaosia”, sanoo Martti Ollinen.

Martti Olli-
nen (vas.) 

ja Timo 
Jäppinen.
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Martti Ollinen ja Timo Jäppinen ehdotta-
vat, että vakuutusyhtiöiden tulisi kehittää 
uusi tuote autoilijoille.

Se olisi vakuutus, josta korvattaisiin ta-
pahtunut autovahinko purkuosia käyttä-
mällä. Sen hinta olisi luonnollisesti edulli-
sempi kuin nykyisten vakuutusten.

- Vakuutusta ottaessaan autoilija tietäi-
si, että vahingon sattuessa vauriot korja-
taan ensisijaisesti purkuosilla. Tällainen 
menettely sopisi monelle autoilevalle va-

kuutuksenottajalle, Jäppinen uskoo.
Takavuosina samantyyppistä vakuu-

tusta kokeiltiin, mutta siitä luovuttiin. Tä-
nä päivänä purkuosien laatu ja saatavuus 
ovat aivan toista luokkaa kuin menneinä 
vuosikymmeninä, joten sen suhteen es-
teitä ei ole.

- Nykyään on saatavilla oikein hyviä ja 
laadukkaita purkuosia. Ja onhan niissä-
kin takuu mukana, Ollinen huomauttaa.

Tänä päivänä järjestelmä tuottaa yhä 

enemmän hyväkuntoisia purkuosia mark-
kinoille, kun kalliiden korjauskustannus-
ten vuoksi entistä nuorempia vahinkoau-
toja päätyy lunastukseen ja edelleen pu-
rettavaksi.

Vanhat käsitykset purkamoilla tarjolla 
olevista epämääräisistä varaosista on vii-
meistään nyt syytä unohtaa. Esimerkiksi 
Ruotsissa ollaan meitä paljon edellä pur-
kuosien käytössä kolarikorjauksissa.

  

”Vakuutusyhtiöiden tulisi tarjota purkuosakaskoa”

pailu. Asiakasta ei haluta menettää. Pelä-
tään asiakkaan siirtyvän toiseen yhtiöön, 
jos puhutaan vaurion korjaamisesta pur-
kuosilla.

- Vakuutusyhtiöillä on ohjeistus, et-
tä kolaroitu auto viedään merkkiliikkeen 
korjaamolle, yleensä riippumatta auton 
iästä tai kunnosta. Siellä helposti teh-
dään päätös, ettei tuollaista autoa kan-
nata enää korjata, vaikka asiakas haluaisi 

pitää sen, Jäppinen toteaa.

”Pitää osata 
selittää asiakkaalle”
Korjaamon edustajan tehtävänä ei ole 
ottaa kantaa kolarin syyllisyyskysymyk-
siin. Sen sijaan auton korjausta suunni-
teltaessa hän voi tuoda esiin purkuosien 
käytön edut.

- Kukaan ei ole vielä lähtenyt ulos 

tuosta ovesta, kun on alettu puhua pur-
kuosista. Asia pitää osata selittää oikeal-
la tavalla asiakkaalle, Ollinen painottaa.

Sekä Ollinen että Jäppinen korostavat, 
että pohdinta purkuosien käytön lisäämi-
sestä koskee luonnollisesti niitä autoja, 
joiden ikä on noin viisi vuotta tai enem-
män. ••
>>>www.kolarimaalaus.com

”Suomessa on vakuutuksenottajat totutettu saamaan autoonsa kolarikorjauksen yhteydessä uusia varaosia”, sanoo Martti Ollinen.
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Käännetty arvonlisävero tulee 
käyttöön romumetallikaupas-
sa vuoden 2015 alusta alkaen. 
Eduskunnan kesällä hyväksymä 

laki tarkoittaa, että verovelvollinen ei ole 
myyjä vaan ostaja.

Romumetallikaupan käännetty arvon-
lisävero koskee yrityksiä ja elinkeinon-
harjoittajia. Käytännössä siis niitä toi-
mijoita, jotka ovat tai joiden pitäisi ol-
la merkittyjä arvonlisäverovelvollisten re-
kisteriin muun muassa metalliromun ja –
jätteen myynnin takia.

Uuden veromenettelyn päämääränä 
on kitkeä harmaata taloutta ja estää vii-
me vuosina yleistyneitä romumetallivar-
kauksia.

Käännetyn verovelvollisuuden käyt-
töönotolla pyritään pienentämään romu-
kaupan toimijoiden epärehellisyydes-
tä johtuvaa alv-menetystä sekä paran-
tamaan rehellisten ja epärehellisten ve-
rovelvollisten välistä kilpailutilannetta ro-
mualalla.

Järjestelmällä halutaan ehkäistä sel-
laista veronkiertoa romukaupan myyn-

tiketjussa, jossa ostaja vähentää arvon-
lisäveron, jonka myyjä kuitenkin jättää 
maksamatta valtiolle.

Valtiovarainministeriön mukaan kään-
netty arvonlisäverovelvollisuus koskee 
vuosittain 15 000 – 17 000 yritystä. 
Menettelyn piiriin tulee siis varsinaisten 
romukauppojen lisäksi paljon muitakin 
yrityksiä, muun muassa autopurkamoja. 

Ministeriössä arvioidaan, että uusi me-
nettely kerryttää verotuottoja 7-8 miljoo-
naa euroa per vuosi.

Käännetyn arvonlisäverovelvollisuu-
den piiriin kuuluvat tietyt, laissa erik-
seen luetellut metallit, joista romu tai jä-
te koostuu. Näitä ovat esimerkiksi rau-
ta, teräs, kupari, lyijy, sinkki, tina, alumii-
ni ja nikkeli.

Laki koskee myös galvaanisten parien 
ja paristojen sekä sähköakkujen romu-
ja ja jätteitä.

Monissa EU-maissa romualalla on 
jo käytössä käännetty alv-velvollisuus. 
Ruotsissa vastaava uudistus tuli voi-
maan 2013.

EU:n jäsenvaltioista vain Isossa-Bri-

tanniassa, Belgiassa, Luxemburgissa, 
Kroatiassa, Kyproksella ja Maltalla ei ole 
voimassa romualan käännettyä alvia. 

Käännetty arvonlisävero otettiin Suo-
messa käyttöön rakennusalalla 1. huhti-
kuuta 2011. Valtiovarainministeriön mu-
kaan sen avulla on kyetty vähentämään 
alalla vallitsevaa harmaata taloutta.

’Harmaaseen talouteen 
pureuduttava laajemmin’
Suomen Autopurkamoliitto ry (Salry) on 
painottanut kannanotoissaan harmaan 
talouden vastaisen kamppailun tärkeyt-
tä. Puheenjohtaja Kari Laine pitää romu-
alan alv-uudistusta tervetulleena.

- Käänteinen alv karsii osaltaan har-
maata taloutta. Sillä ei ole muuten vai-
kutusta rehellisen yrittäjän toimiin, pait-
si että se tulee huomioida kirjausmer-
kinnöissä.

Laine kuitenkin katsoo, että romume-
tallien kaupassa rehottavaan harmaa-
seen talouteen tulee pureutua vielä mo-
nipuolisemmin.

Käännetty arvonlisävero romumetallien kauppaan
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Harmaa talous rehottaa romualan pie-
nissä yksiköissä eli niin sanotuissa ke-
rääjäyrityksissä.

Verohallinnon 2007-12 tekemissä ve-
rotarkastuksissa kävi ilmi, että peräti 76 
prosenttia tutkituista, romumetallin kier-
rätysalalla toimivista yrityksistä oli har-
maan talouden kohteita.

Verotarkastuksella havaittu yleisin vir-
he oli pimeä myynti. Myyntiä oli salat-
tu jättämällä yrityksen myynti kokonaan 
tai osittain kirjaamatta yrityksen kirjan-
pitoon.

Toinen keino salata myyntiä oli laimin-
lyödä kirjanpito kokonaisuudessaan. Ve-
rohallinnolle nämä yritykset ovat anta-
neet ilmoitukset puutteellisina tai laimin-
lyöneet kokonaan ilmoittamisen.

Pimeää myyntiä on ollut erityisesti ke-
rääjäyrityksillä. Ne toimivat pääosin toi-
minimellä tai pienellä osakeyhtiöllä niin 
kutsuttuina yhden miehen yrityksinä.

Kerääjäyrityksillä ei ole juurikaan ko-
neita, kalustoa tai varastoalueita toimin-
taansa varten. Kerääjien toiminta muo-
dostuu siitä, että he hakevat tai ostavat 
käteisellä romua yksityisiltä ja yrityksiltä, 
suorittavat yksinkertaista metallien erot-
tamista, ja myyvät romun edelleen romu-
kauppiaille.

Harmaata taloutta ilmenee kerääjäyri-
tyksissä siten, että maksuliikenne hoide-
taan käteisellä ilman tositteita, kirjanpito 
jää hoitamatta ja arvonlisäveroa ei ilmoi-
teta eikä makseta.

Pimeään myyntiin liittyy kiinteästi bul-
vaaniyhtiöiden hyväksikäyttö. Voidaan 
puhua puhtaista bulvaaneista, jolloin yri-
tys on perustettu vain pimeän myynnin 
toteuttamista varten. Osittaisbulvaanilla 
on bulvaanitoiminnan rinnalla myös aitoa 
metalliromukauppaa.

Harmaan talouden kohteita 
jopa 76 prosenttia tutkituista
Verohallinto on vuosina 2007-12 tehnyt 
140 verotarkastusta yrityksiin, joiden toi-
minta liittyy romu- ja kierrätysalaan. Var-
sinaisesti romumetallin kierrätysalalla 
toimineita yrityksiä oli 76, joista siis har-
maan talouden kohteiksi paljastui 58 
kappaletta eli 76 prosenttia tutkituista.

Poliisin esitutkintaan päätyi 30 yritys-
tä. Harmaan talouden kohteiden osuut-
ta verohallinto luonnehtii huomattavaksi. 
Se selittyy paljastavalla kohdevalinnal-
la ja verotarkastusten laajentamisella lä-

heistahoihin.
Verohallinnon selvityksessä on esitet-

ty pelkistetty roolijako kierrätysketjuun 
osallistuvista yrityksistä ja yrittäjistä. Me-
talliromukauppaa harjoittavat yritykset 
sijoittuvat tyypillisesti rooleihin ”kerääjä”, 
”romukauppias” tai ”tukkukauppias”.

Kerääjät ovat siis usein yllä mainitun 
kaltaisia yhden miehen yrityksiä. Romu-
kauppiaat ovat tyypillisimmillään keski-
suuria perheyrityksiä, jotka kuuluvat Ro-
mukauppiaiden Liittoon. Yritykset osta-
vat romua muun muassa kerääjäyrityk-
siltä.

Tukkukauppiaisiin kuuluu Suomessa 
muutama suuri yritys. Ne sijoittuvat me-
tallinkierrätysketjun loppupäähän, ja nii-
den kautta kulkee suurin osa maassam-
me myytävästä metalliromusta.

Romualalla 
kuittikauppiaita
Verotarkastuksissa havaittiin, että yritys-
ten tarpeisiin tehdä arvonlisäveron vä-
hennyksiä on syntynyt harmaan talou-
den toimijoita, niin sanottuja kuittikaup-
piaita.

Romukaupassa yleisin kuittikaupan 
muoto on se, että ostaja saa vääränsi-
sältöisellä, tekaistulla ostolaskulla ei-ar-
vonlisäverovelvollisilta toimijoilta hake-
mansa tai ostamansa metalliromun pe-
rusteettomasti arvonlisäverotuksessa 
vähennyskelpoiseksi.

Myyjä ei kuitenkaan ilmoita arvonlisä-
veroa tai vero jää maksamatta, jos se il-
moitetaan.

Verotarkastusten ja tämän selvityksen 
taloudellista luotettavuutta koskevan 
analyysin perusteella verohallinto arvioi, 
että harmaan talouden esiintyminen ro-
mualalla on samaa luokkaa kuin raken-
nusalalla. Esimerkiksi verovelkaisia yri-
tyksiä on romualalla jopa enemmän kuin 
rakennusalalla.

Verohallinnon mukaan voidaan ajatella 
yleisestikin, että romuala on petosherk-
kä, koska lähes kaikki EU:n jäsenvaltiot 
soveltavat romumetallin myyntiin kään-
nettyä verovelvollisuutta.

Direktiivin mukaan käännettyä vero-
velvollisuutta voidaan soveltaa vain pe-
tosherkillä toimialoilla. ••

Lähde: Verohallinto, Harmaan talou-
den selvitysyksikkö

Verohallinto: Harmaa talous 
rehottaa romukaupan 
pienissä yksiköissä

- Viimeisimpien tietojen mukaan romu-
alalla tarvitaan informaatiota yhteiskun-
nan pelisäännöistä, ja alv-uudistus ohjaa 
osaltaan oikeaan suuntaan. Arvonlisäve-
ro on kuitenkin vain osa kokonaisuutta, 
ja toimintaa tulisi pohtia paljon laajem-
min. Myös valvontaa tulisi tehostaa.

Laineen mielestä käänteinen alv on 
ensiaskelia, mutta isoja ongelmia on vie-
lä ratkottavana.

- Autopurkamojen tiedetään puhuneen 
elv-autojen päätymisestä järjestelmäl-
lisesti toisaalle. Lehdissä on luettavis-
sa ostoilmoituksia romuautoista, ja usein 
näiltä ilmoittajilta voi jopa saada romu-
tustodistuksenkin.

- Autot eivät kuitenkaan palaa tuotta-
javastuun piiriin, eikä siinä kaupassa ole 
kysymys alv-osuudesta. Kysymys on lain-
säädännöstä ja tietoisuuden puutteesta. 
Tilapäinen liikennekäytöstä poisto ja ta-
varan liikkuminen vailla valvontaa rajojen 
yli suorastaan tukevat harmaata toimin-
taa, Laine painottaa. ••

Käännetty arvonlisävero romumetallien kauppaan
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Suomen Autopurkamoliitto ry (Sal-
ry) on nimittänyt tamperelaisen 
Juha Vähäojan ja hänen yrityk-
sensä Fusti Oy:n Vuoden Auto-

purkamoyrittäjäksi 2014.
Salry valitsi Vuoden Autopurkamoyrit-

täjän nyt ensimmäistä kertaa. Nimitys on 
tarkoitus jakaa vuosittain. Liitto peruste-
lee Vähäojan valintaa näin:

”Juha Vähäoja toimii aktiivisesti auto-
purkamoalalla toimivien hyväksi ja pur-
kamoalan arvostuksen lisäämiseksi. Hän 
on ollut Autopurkamoliiton hallituksessa 
yli 10 vuotta, josta ajasta puheenjohtaja-
na kolme vuotta.”

”Vähäoja hoitaa Autopurkamoliiton yh-
teydet autopurkamoliittojen Euroopan 
kattojärjestöön Egaraan ja osallistuu 
sen kokouksiin aktiivisesti. Lisäksi hän 
on laajasti arvostettu purkamoalan yrit-
täjä sekä varaosakaupan ammattilainen. 
Hän saa kiitosta reilusta ja asiantunte-

vasta työstä niin asiakkailtaan kuin kol-
legoiltaan.”

Juha Vähäoja on saanut myös Pirkan-
maan Yrittäjiin kuuluvan Sammon Yrit-
täjät ry:n Vuoden Yrittäjä 2014 –palkin-
non. Sammon Yrittäjien hallituksen pu-
heenjohtaja Raine Tuomela perustelee 
Vähäojan valintaa seuraavasti:

”Vuoden Yrittäjä –palkinnon saaja va-
litaan muun muassa yrityksen kehitys-
kaaren, kehitykseen tehtyjen investoin-
tien ja liiketoiminnan tuloksellisuuden 
mukaan. Juha Vähäoja täytti kaikki nä-
mä kriteerit erinomaisesti. Ympäristöasi-
at on huomioitu yrityksessä erittäin vas-
tuullisesti.”

”Juha on positiivinen ja valoisa yrittä-
jäpersoona, joka toimii ennakkoluulotto-
masti ja on verkostoitunut alallaan niin 
Suomessa kuin kansainvälisesti. Hänen 
yrityksensä on myös pysynyt aina ajan 
hermolla; esimerkiksi varaosien verkko-

kauppa oli alalla yksi ensimmäisistä.”
Palkittu Juha Vähäoja on luonnollises-

ti otettu kaksinkertaisesta palkitsemi-
sesta.

- Olihan se mukavaa, kun toiset yrittä-
jät ja kollegat antavat arvostusta teke-
mästämme työstä.

Yrittäjänä toimimisen perustaksi Vähä-
oja nimeää rehellisyyden, lupausten pi-
tämisen ja henkilökunnan sekä asiak-
kaiden arvostamisen. Fusti Oy:n ja myös 
purkamoalan tulevaisuuden askeleiksi 
hänellä on ytimekäs vastaus.

- Kierrättämisen tehostaminen kaikel-
la tapaa.

Vähäoja on myös Salossa toimivan 
autopurkamo Auto-Lehtinen Oy:n yrit-
täjä. ••

>>>www.fusti.fi
>>>www.auto-lehtinen.fi

Juha Vähäoja
on Vuoden Autopurkamoyrittäjä 2014
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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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Joensuun Käpykankaan teollisuus-
alueella sijaitseva Karjalan Purku-
Pojat Oy on koko itäisen Suomen 
suurimpia purkamoja, jolla on pit-
kä historia.

Päättyvä vuosi 2014 on ollut 
merkkivuosi, perheyrityksen perus-
tamisesta on tullut kuluneeksi ko-
meat 60 vuotta. Yrityksessä on juh-
listettu pyöreitä vuosikymmeniä 
työn merkeissä.

Vuodesta 1963 saakka yrityk-
sessä ensin työntekijänä, myöhem-
min pääomistajana toiminut Olavi 
Tukiainen saavutti hiljakkoin eläke-
iän. Se ei kuitenkaan tarkoita aset-
tumista keinutuoliin, työkunto ja 
-halut ovat korkealla tasolla.

Olavi toimii yhtiössä hallituksen 
puheenjohtajana. Karjalan Purku-
Poikien toimitusjohtajana on Kat-
riina Tukiainen. Hän kuuluu yhtiön 
omistajiin isänsä Olavin kanssa.

Katriinan ja Olavin lisäksi Karja-
lan Purku-Pojat työllistää tällä het-
kellä kahdeksan henkeä. ••

>>>www.karjalanpurkupojat.fi

Pohjoismaisten autonkierrättäjien yhtei-
nen Nordic Car Recycling Conference 
järjestetään ensi keväänä Tukholmassa. 
Tarkka ajankohta on 8.-10. toukokuuta.

Konferenssin ensimmäisenä päivänä 
on tutustuminen valinnaiseen kohtee-
seen. Ne ovat Arc Metal Hoforsissa, Ar-
landa Star Training Partner tai yhdistetty 
vierailu Allbildelarin ja Stena Metalin toi-
mipaikoilla.

Toisena päivänä eli lauantaina konfe-

renssissa puhuvat Ruotsin ja Tanskan 
ympäristöministerit sekä Norjan Ympä-
ristön toiminnanjohtaja. Artemis Hat-
zi Hull EU:n ympäristöasioiden pääosas-
tolta kertoo EU:n tavoitteista tulevaisuu-
den autokierrätykselle.

Puheenvuoron käyttää myös muiden 
muassa Egaran pääsihteeri Henk Jan 
Nix. Hän valottaa kuulijoille, millaisten 
kysymysten parissa Egara työskentelee 
tulevaisuuden autokierrätystä ajatellen.

Lauantai-iltana konferenssivieraille 
on tarjolla risteilyillallinen Teatterilaivalla 
Tukholman satamasta. Sunnuntai on ko-
tiinpaluupäivä.

Konferenssin järjestää Sveriges Bilå-
tervinnares Riksförbund eli Ruotsin au-
topurkamoliitto. Lisätietoja antaa Patrick 
Hillberg, contact@concierge.se ••

>>>www.sbrservice.se

Nordic Conference toukokuussa Tukholmassa

Karjalan Purku-
Poikien henkilöstö 
yhteiskuvassa: Tee-
mu Oksanen (taka-
na vasemmalla), Sa-
kari Kananen, Olavi 
Tukiainen, Jari Kuit-
tinen, Petri Lasa-
rov, Jarmo Itkonen, 
Katriina Tukiainen 
(edessä vasemmal-
la), Juha Hyttinen, 
Pasi Turunen ja Jou-
ni Varjus.

Karjalan Purku-Pojat Oy 
juhlinut työn merkeissä

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
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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Ratkaisu ristikkoon 3/2014

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

Varaosamyynti ja maahantuonti

osamyynti
Suomen suurin mutta “modernein” käytettyjen henkilö- ja 
pakettiautojen varaosien kauppa. Meiltä löytyy 2500 kpl  
2000–13 vuosimallin autoa osina ja lisää käsittelemme yli 
500kpl/vuosi.
VARAOSAHAUSTAMME
löytyy kymmeniä tuhansia varaosia,
jotka ovat tilattavissa joko suoraan
tai saa meillä asioida ihan
fyysisestikin! TERVETULOA!

Nettikauppa löytyy sivulta
www.osamyyntiaf.fi ja kioski

osoitteesta Teollisuustalotie 2, Leppävirta.
Puh. 017 554 2972

L I M P U T
I M U R O I E

O K S A S T O
P U T T A U S
S A P
I K I A J A T

A N N I K A
R O K K I S E T A I R A N
E R O O S I O T R U S I N A
K I M O T I S Ä T S
K O E T U N T I U O P A S
A N N A T A N T A U T U V A
A T U N U K U L U T
U K A A S I T K A R S I N A
T O V I N A P A A N M
O R A V A T O L K I K A S A

P O I R A A N A I
O P P I L A A T L A A K S O
M U O T I L A O S R Ä Ä T
A M U K U L A K Y R S Ä T
T O O S A I T S E E I N O
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Laatinut Ahti Syrjälä
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KA-
RUNO
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29PURKAMOUUTISET

• 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



PURKAMOUUTISET30

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
volvoks.fi
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
Autokuja 11
Portsilta, 55100 Imatra
P. 05-432 8467
www.imatranautopurkamo.fi
imatranautopurkamo@gmail.com

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

KOUVOLA
Sinisalon Auto Oy
Ummeljoentie 4
46810 Ummeljoki
puh. 0400 651 973
www.sinisalonauto.fi

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.0103253399 ja 0103253393
www.seinajoenautopurkamo.net/
seinajoenautopurkamo@netikka.fi

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

Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot

www.autopurkamoliitto.fi



31PURKAMOUUTISET

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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