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H
elsinki on jo saanut lumipeitteen ja 
pakkasta. Talvi tuo mukavasti vilsket-
tä purkamoille ja kauppakin piristyy 
liukkaiden myötä. 

Liiton ja jäsenistön sertifiointihanke ete-
nee ja saamme ensimmäiset yritykset auditoi-
tua kevään mittaan, olemme siis aikataulus-
sa. Asetus suosii laatujärjestelmää, sen lisäk-
si sertifioinnin pääasiallisena tarkoituksena on 
kehittää purkamoiden omia toimintoja ja lisätä 
kaupallisuutta. Y

leinen tietoisuus purkuosan käytettävyydes-
tä lisääntyy trendien mukana. Onkin selkeää, 
että liiton, ja miksei myös yksittäisten jäsen-
tenkin, pitää panostaa enemmän markkinoin-
tiin, jotta elv-ajoneuvot saataisiin ohjattua pur-
kamoille.

Purkamoiden liiketoiminnallista asemaa 
osana kierrätysketjua vähätellään. Purkamot 
ovat kuitenkin se osa kierrätysketjua, joka 
tuottaa varaosia jälkimarkkinoinnin alueelle. 
Varaosissa purkamot kilpailevat maahantuoji-
en ja tarviketukkureiden kanssa. Vai kilpaile-
vatko? Olisiko jo uuden ajattelun aika? Mik-
si ei tehtäisi kilpailun sijaan yhteistyötä ja sitä 
kautta lisättäisi kauppaa. 

Siinä missä purkamo myy vaikkapa moot-
torin, tarvitaan siihen uusi jakopää ja huolto-
osat, eli win-win. Purkuosa on kotimaista työ-
tä ympäristön hyväksi, molemmat ovat arvo-
ja, jotka ovat helposti muutettavissa markki-
noinniksi.

Kuulen usein, että purkamot panttaavat au-
toja ja hidastavat ketjua operaattoreille. Tämä-

kin ajatusmalli tarvitsisi uudistusta. Kun elv-
ajoneuvojen kierto on hidasta, joudutaan pit-
kiin varastoaikoihin ja tilanteeseen missä on 
pyrittävä hyödyntämään kaikki mahdollinen. 
Tasaisella ajoneuvovirralla saisimme tehostet-
tua kiertoa ja tarjottua kattavammin varaosa 
palvelua. 

Purkamot ovat panostaneet ympäristölu-
van edellyttämiin piharakenteisiin ja purkulait-
teisiin sekä esimerkiksi käytetyn varaosan ta-
kuuseen ja nyt käsillä olevaan sertifiointiin. 
Nämä ovat selviä merkkejä yritysten kannat-
tavuudesta ja halusta panostaa tulevaisuu-
teen kestävänä liiketoimintana.

Purkamoliitolla on kunnia isännöidä 2017 
Egaran kevätkokousta, mihin 11 Euroopan 
maan autopurkamoliittojen edustajat kokoon-
tuvat ja jossa he pyrkivät yhdessä edistämään 
autopurkamoiden asemaa ja pohtivat yhteis-
voimin epäkohtia. 

Paljon olisi tehtävä, mutta paljon on myös 
mahdollisuuksia, jotta käytetty varaosa ja pur-
kamoiden asema saataisiin kohotettua niiden 
ansaitsemalleen paikalle. Tähän tarvitaan vä-
kevää tekemistä ja suunnitelmallisuutta, sekä 
tietenkin myös aikaa. Tämä on pistänyt pohti-
maan omien voimavarojen riittävyyttä puheen-
johtajana. 

Kehotankin jokaista jäsentä pohtimaan 
mahdollista sitoutumista liiton hallitukseen ja 
puheenjohtajuuteen kevätkokoukseen men-
nessä. 

Lämmintä joulunodotusta ja menestykse-
kästä vuotta 2017!
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Suolle 
nousi
kukoistava 
autopurkamo
••• Keminmaan Autojussista kertovan jutun 

alkusanat voisivat olla likimain samat kuin 

Väinö Linnan klassikkoteoksessa Täällä 

Pohjantähden alla: ”Alussa oli suo, kuokka ja 

Jussi.”

Palvelutis-
killä Paulus 

Turtinen (vas.) 
ja Jarmo Järn-

fors.



PURKAMOUUTISET 5

V
ain kuokka puuttui, kun Juhani 
Meskus alkoi perustaa autopur-
kamoa nykyiselle sijaintipaikal-
leen Keminmaan teollisuusalu-

eelle. Tuolloin elettiin 1980-luvun alku-
puoliskoa, kuokan korvasivat työkoneet.

- Tämä paikka oli pelkkää suota. Edes 
tietä ei silloin tullut tontille, Juhani Mes-
kus muistelee.

Paljon piti kaivaa, ojittaa ja tuoda lisä-
maata paikalle, että purkamo päästiin 
rakentamaan kantavalle alustalle. Alku-
uurastus kannatti. Purkamo aloitti 1985, 
ja on alansa suurin toimija Perämeren 
pohjukan alueella.

Omaa kieltään menestyksestä ker-
tovat Keminmaan Autojussi Oy:n usea-
na vuonna saamat Suomen vahvimmat 
-sertifikaatit.

Perheessä vahva 
yrittäjäperinne
Meskukset ovat yrittäjäperhettä. Juhani 
Meskuksen isä oli aikoinaan linja-autolii-
kennöitsijä. Juhani hankki nuorena mie-
henä itselleen säiliöautofirman, ja kuljet-
ti polttonesteitä parinkymmenen vuoden 
ajan Oulun ja Lapin lääneissä.

- Lämmitysöljyn käyttö alkoi hiipua, ja 
myin kuljetusliikkeeni Haanpäälle. Sitten 
perustin autopurkamon, hän kertaa vai-
heitaan yrittäjänä.

Tänä päivänä Juhani Meskus kuvailee 
olevansa lähinnä kahvinkeittäjän roolis-
sa purkamolla. Oma poika Mikko Mes-
kus otti 2005 firman ohjat käsiinsä.

Keminmaan Autojussi työllistää Mikko 
Meskuksen ja hänen vaimonsa Sarin li-
säksi kuusi henkeä. Tarvetta olisi yhdelle 

uudelle varastomiehelle.
- Panen käteni ristiin sen vuoksi, että 

täällä on niin hyvä porukka töissä, Juha-
ni Meskus kiittelee.

Siisti purkamo 
omalla tontilla
Ensikertalaisen on helppo löytää Au-
tojussin toimipaikka. Kun tulee eteläs-
tä nelostietä pitkin, on Keminmaan teol-
lisuusalue edessä käytännössä heti Ke-
mijoen siltojen jälkeen.

Vaikka teollisuusalue oli vielä kolme 
vuosikymmentä sitten suota ja ryteikköä, 
on samalla paikalla nykyään monipuolis-
ta yritystoimintaa.

Yleisvaikutelma Autojussin purkamos-
ta on hyvin siisti ja toimiva, vaikka isän-
täväki valitteleekin purkamokentän ole-

Isä ja poi-
ka, Juhani 
(oik.) ja Mikko 
Meskus.
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van piukassa paalausta odottavia autoja.
Sekapellin hinta on ollut jo jonkin aikaa 

niin heikko, että autonhylsyjen myynti ei 
ole kannattanut. Nyt odotellaan, josko 
kierrätysteräksen maailmanmarkkinahin-
nat vihdoin lähtisivät nousuun. 

Yleispurkamona toimivalla Autojussil-
la on omistuksessaan 1,5 hehtaarin tont-
ti. Siinä on rakennettua tilaa noin 2 000 
neliötä. Rakennusoikeutta on yhä jäljellä, 
mutta tarvetta lisätiloille ei nyt ole.

- Purkamotoiminnan luonne on muut-
tunut. Nykyään ei pureta autoa alusta 
loppuun saakka heti, vaan ensin otetaan 
irti eniten kaupallista potentiaalia sisäl-
tävät osat. Muut odottavat kiinni autossa, 
jos tulee kysyntää.

Varasto pidetään 
toimivana
Autojussissa ei haluta kasvattaa varas-
toja liikaa. Toimintaa ohjaa osien todelli-
nen kysyntä.

- Varastossa ei ole nostalgiaosia. Sel-
lainen työ ei kannata, siinä puussa ei ole 
oravaa, Juhani Meskus naurahtaa.

- Tämä oli pelkkää suota, Juhani Meskus kuvailee purka-
mon tonttia ennen rakentamista. - Purkutöissä Ilkka Lehto..

Ilmaku-
va vuo-

delta 
1999
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Ohjenuorana on ostaa sisään enin-
tään kymmenen vuoden ikäisiä autoja. 
Niitä hankitaan pääosin vakuutusyhtiöil-
tä ja suoraan yksityisiltä, sekä jonkin ver-
ran Pohjois-Ruotsista. Ajatuksissa on, et-
tä tavaraa voisi hankkia muualtakin.

Takavuosina Autojussi haki itse tai 
tuotti kokonaisia autoja tai niiden osia 
muun muassa Saksasta ja Japanista.

- Saksan-reissut olivat kannattavia sii-
hen saakka, kun Berlinin muuri murtui. 
Sen jälkeen osien kysyntä alkoi kasvaa 
ja hinnat nousivat.

- Ruotsissa hintataso on edelleen sel-
lainen, että sieltä kannattaa ostaa. 

’Purkamoalalla 
hyvät ajat edessä’
Juhani Meskus kuuluu Varaosa-alan yh-
distyksen perustajajäseniin. Ei siis ih-
me, että Autojussi siirtyi verkkokauppaan 
purkamojen eturivissä.

- Netin kautta menee 80-90 pro-
senttia myynnistä. Täällä pistäytyy edel-
leen samoja asiakkaita, jotka kävivät jo 
1980-luvulla. Nykyään he tulevat lähinnä 
juttelemaan.

Mikko ja Sari Meskus.

Ensimmäi-
nen hal-
li rakenteil-
la vuonna 
1984.

Mikko 
Meskus ja 
Pohjolan Sa-
nomien juttu 
Autojussis-
ta vuodelta 
2000.
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Missä ja milloin synnyit?
- Kävin 1978 syntymässä Oulussa. Muuten olen aina asunut 
Keminmaalla.

Perhesuhteesi?
- Vaimo ja kolme poikaa.

Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Mökkeilen Perämeren saaressa ja Ylläksellä. Veneilen ja 

ESITTELY

moottorikelkkailen. Juuri nyt parasta vapaa-ajan viettoa on 
oleminen kotona pienten poikien kanssa.

Mikä parasta Meri-Lapissa?
- Hyvät liikenneyhteydet - lentokenttä, satama, rautatie ja 
valtatiet - joka suuntaan. Ruotsi on lähellä, sitä voi käyttää 
hyväksi monessakin asiassa.

Sitä autoa en unohda!
- Tippa-Rellu. Se oli ensimmäinen autoni, jolla opettelin aja-
maan. Maa näkyi lattian läpi, mutta kovasti ajoin sillä ympäri 
hallia. Samanlainen Tippa-Rellu on täällä odottamassa kun-
nostusta. Jonakin päivänä ajamme sillä koko perheen voi-
min mökille Ylläkselle.

Kenet haluaisit tavata? Miksi?
- Vaikea sanoa... Vesa-Matti Loiri voisi olla sellainen. Hän on 
tehnyt lähtemättömän vaikutuksen.

Paras tekemäsi matka?
- Thaimaan Hua Hiniin 2003. Se oli häämatkamme.

Mitä odotat ensi talvelta?
- Kovasti lunta ja pakkasia! Ja kaupallista meininkiä.

Millä keinoin Suomi saadaan ylös taantumasta?
- Yritysverotus saisi olla samanlainen kuin Virossakin, eli ve-
roa maksettaisiin vasta sitten, kun otetaan rahaa ulos kas-
sasta. Työntekijöiden palkkaaminen on kallista, siksi työnan-
tajamaksuja tulisi saada pienemmäksi.

Onko EU olemassa nykyisenkaltaisena unionina 10 
vuoden päästä?
- Ei, se muuttuu. Joitakin jäsenmaita lähtee pois.

Mikko Meskus Keminmaan Autojussi Oy

Mikko Meskus aloitti Autojussissa ar-
meijan jälkeen 1998. Hänelle oli jo nuo-
rena selvää, että kantaa oman kortensa 
kekoon purkamolla.

- Purkamoalalla on hyvät ajat edessä. 
Osien kysyntä pysyy vähintään nykyisel-
lään tai parempana. Autonosat myydään 
jatkossa isompina kokonaisuuksina, Mik-
ko Meskus hahmottaa tulevaisuutta.

ysynnän kehitystä hän perustelee sil-
lä, että autoille asetettavat yhä tiukem-
mat päästörajoitukset heikentävät osi-
en teknistä kestävyyttä, siis niiden käyt-
töikää. Hyväkuntoiset, neitseellisiä osia 
selvästi edullisemmat purkuosat ovat kil-
pailukykyisiä.

Autoja hylätään 
teiden varsille
Autojussi toimii alueellaan hylättyjen au-
tojen vastaanottopisteenä. Mikko Mes-
kuksen mukaan niitä tulee suurin piirtein 
viikoittain, noin 50 kärryä per vuosi.

Ilmiönä autojen hylkääminen teiden 
varsille liittyy usein omistajan elämänhal-
lintaongelmiin. Myös jotkut ulkomaalaiset 
saattavat toimia niin, että ilmaantuneen 
vian takia jättävät autonsa siihen, mihin 

se on pysähtynyt.
- Eräässä tapauksessa vain kuuden 

vuoden ikäinen, vähän kolaroitu auto oli 
kokonaan hylätty.

Elv-autoja otetaan vastaan Autojus-
sissa, ja hieman noudetaankin, mutta ei 
mielellään kaukaa.

Vuosi sitten toteutetun romutuspalkkio-
kokeilun aikana elv-autojen virta Autojus-

sin purkamolle kasvoi selvästi. Kaikki luo-
vutetut autot eivät olleet ikäloppuja, tuo-
rein menopeli oli juuri ja juuri kampanjan 
säännöt täyttävä eli 10-vuotias.

- Muuta tietä purkamohommassa ei 
ole, kuin että toimitaan rehellisesti, Juha-
ni ja Mikko Meskus vakuuttavat. ••

>>>www.autojussi.fi    

Purkuvuorossa Hyundai Sonata vm. 2007.
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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

2009

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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Toyota Hiace .................. -90-02
Toyota Hiace neliveto ............-00 
Toyota Hilux  .................... -09
Toyota Hilux ................... -95-03  
Toyota Land Cruiser .............-05
Toyota Rav4  ........................-04 
Volksvagen passat ...............-95
Volksvagen passat 1.9 tdi .....-03
Volvo S40 T4 .......................-00
Volvo v70 ............................-06
Volvo V 70 2,4 T ..................-00
Volvo V40 ............................-98
Volvo V70 2.5 TDI 
Volvo S80 2.5T ....................-08
VW Polo ..............................-04
VW Polo 1.4  .......................-08 
VW Bora ........................ -00-04
Vw Golf ......................... -99-02
VW Golf 1.2  ........................-11
VW Golf neliveto  ..................-08
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
purkaamo@auto-osix.fi

NYT PURKUUN TULLEITA

Purkaamo  Auto-Osix Oy
JA PALJON MUITA 

www.auto-osix.fi
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S
alryn syyskokous pidettiin täl-
lä kertaa perjantaina 23. syys-
kuuta Helsingissä, hotelli Radis-
son Blue Seasidessa. Syyskoko-

uksessa oli edustettuna 20 liiton jäsen-
purkamoa.

Varsinaisen kokouksen jälkeen osa 
väestä matkasi Tallinnaan, jossa ohjel-
massa oli tutustuminen kahteen virolai-
seen purkamoon.

Järjestäytymisvaiheessa syyskokouk-
sen puheenjohtajaksi valittiin Salryn pu-
heenjohtaja Kari Laine ja sihteeriksi toi-
minnanjohtaja Kari Heikkilä. Kokous to-
dettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Ensimmäisen puheenvuoron sai Ve-

li-Matti Jalonen Oili Jalonen Oy:stä. Hä-
nellä oli kiire työmatkalle, joten alkusa-
nojensa jälkeen hän jätti kokousväelle 
katsottavaksi itse tekemänsä, ajatuksia 
herättäneen videon.

Videolla Jalonen pohdiskeli purkamo-
alan nykytilannetta ja tulevaisuutta. Ai-
heesta enemmän seuraavilla sivuilla.

Sertifiointihanke etenee, 
kokemukset hyviä
Purkamojen sertifiointiin liittyvästä oma-
valvontaohjeistuksesta antoivat tilanne-
katsauksen sertifiointiryhmään kuuluvat 
Veli-Matti Lahtinen ja Kari Laine.

- Asiaa on valmisteltu toukokuus-
ta saakka noin tunti per työpäivä koko 

henkilöstön voimin. On ollut hienoa huo-
mata, kuinka oman, perinteisen ajatte-
lutavan on voinut haastaa, Lahtinen ku-
vaili yrityksessään Autopurkamo J. Lah-
tinen Oy:ssä edennyttä laatujärjestel-
mäprojektia.

- Laatuohjeista tulee meille työka-
lu koko toimintamme perustaksi. Kaik-
ki henkilöstössä uskovat, että siitä on 
meille suoraa hyötyä. Virheet maksavat, 
laatu on ilmaista, Lahtinen jatkoi.

Lahtisen ohella laatujärjestelmän pi-
lotointiin osallistuvat Kari Laineen Vol-
voks.fi ja Juha Pursiaisen Euro-Teli Oy.

Salryn sertifiointihankkeen nykytilan-
teesta on juttua toisaalla tässä lehdessä.

Syyskokous pohti sertifiointia ja kiertotaloutta

••• Kiertotalous ja 
jäsenpurkamoiden sertifiointi 
olivat vahvasti esillä Suomen 
Autopurkamoliitto ry:n (Salry) 
syyskokouksessa.
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Syyskokous pohti sertifiointia ja kiertotaloutta
’Sertifiointi helpottaa 
yrittäjän omaa työtä’
Sertifioinnista yleensä ja siihen liittyvistä 
hyödyistä kertoi kokousväelle tuotepääl-
likkö Katriina Talbacka Inspecta Suo-
mi Oy:sta.

Sertifikaatti on todistus, jonka an-
taa kolmas osapuoli. Se perustuu laadit-
tuun ohjeistoon, jonka toteuttamista yri-
tyksessä auditoidaan eli arvioidaan pai-
kan päällä.

- Yrityksen omavalvonta on laaduk-
kaan toiminnan perusta, mutta ulkopuo-
lisen suorittama puolueeton auditoin-
ti arvioi toimintaa uusin silmin, Talbacka 
totesi. 

Salryn tapauksessa jäsenpurkamoille 

tarkoitetun toimintaohjeiston laatii pur-
kamoliiton työryhmä. Tässä yhteydessä 
ei siis sovelleta esimerkiksi ISO- , IEC-
, DIN- tai SFS-standardien pohjalla ole-
via ohjeistoja.

- Sertifiointi kehittää toimintaa ja hel-
pottaa omaa työtä. Sertifioitu yritys erot-
tuu vastuullisena toimijana. Vastuullinen 
yritys haluaa tehdä yhteistyötä muiden 
vastuullisesti toimivien yritysten kanssa, 
Talbacka tiivisti.

- Laatuajatteluun kuuluu jatkuva kehi-
tys. Tällaisen pitää lähteä omasta halus-
ta ja omasta tekemisestä.

Juha Pursiainen nosti esiin kuvitteelli-
sen tilanteen, jossa henkilöstöä vaihtuu 
yrityksessä.

- Sertifikaatti toimisi näissäkin tapauk-
sissa hyvänä apuna, kun yrityksellä olisi 
käytössään olemassa oleva ohjeisto uu-
den henkilöstön perehdyttämiseksi.

Suezin robotti osaa 
lajitella jätteitä
Asiakastukitiimin vetäjä Tiila Korhonen 
ympäristöhuollon parissa toimivasta Su-
ez Suomi Oy:stä (ent. SITA) kertoi kier-
totaloudesta, jota Suez emoyhtiöineen 
toteuttaa 70 maassa.

- Suomessa materiaalipalveluistamme 
vastaa yhdeksän käsittelylaitosta. Teolli-
suus saa kauttamme raaka-aineekseen 
140 000 tonnia käsiteltyä materiaalia.

Suezilla on käytössään muun muas-

Katriina Talbacka

Tiila Korhonen
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sa maailman ensimmäinen robottitek-
niikkaan perustuva jätteenkäsittelylin-
jasto Helsingin Viikissä. Robottia on vie-
ty maailmalle Ranskan kautta.

Energiayhtiö St1:n kanssa Suez tekee 
leivästä bioetanolia.

- Kierrättämisen pitää olla helppoa, 
niin myös kiertotalouden. Muuten ympy-
rä katkeaa, Korhonen huomautti.

Metallinkierrätysmarkkinoilla 
edelleen hiljaiseloa
Autonkierrätystoiminnoista Kuusakos-
ki Oy:ssä vastaava service sales director 
Ari Turunen totesi, että markkinatilan-
ne etenkin kierrätysmetallien osalta on 
edelleen haastava ja mollivoittoinen.

- Se ei ole siitä vuodessa paljon muut-
tunut, hän viittasi pitämäänsä puheen-
vuoroon Salryn syyskokouksessa 2015.

Renkaiden kierrättäminen on 
Kuusakosken näkökulmasta lähtenyt 
hyvin liikkeelle. Suomen Rengaskierrä-
tys Oy valitsi Kuusakosken rengaskier-

rätysjärjestelmänsä operaattoriksi 2016 
alkaen. Sopimus on viisivuotinen.

Turunen kertoi myös tekeillä olevas-
ta eRomuhankkeesta, jossa kaikki ope-
raattorit ovat mukana. Turusen mukaan 
asian eteneminen on ollut lähinnä Tra-
fista kiinni.

Stena Recycling Oy:n tuottajavastuu-
koordinaattori Mirva Danska-Karlsson 
sivusi puheenvuorossaan muun muassa 
tehtyjen romutuspoistojen lievää laskua 
sekä romuautojen esikäsittelyyn liittyviä 
tarkennuksia ongelmajätteiden osalta.

Jos esikäsittelyssä moottorista pitää 
poistaa öljynsuodattimetkin, niin mitä ti-
lalle tulpaksi, ettei öljyä tipu, kokousvä-
ki kyseli.

Stena on aloittanut Sustainability-pro-
jeksin, jonka tavoitteena on etsiä kes-
tävän kehityksen vastuullisuustoiminta-
malleja.

Stenan Halmstadissa sijaitseva Nor-
dic Recycling Center aloitti toimintansa 
lokakuun lopulla. Noin 80 jalkapalloken-

tän laajuinen kierrätyslaitos on lajissaan 
Euroopan moderneimpia.  

Kokousväelle esittäytyivät myös Ka-
jaanin Romun ostopuolella työskentele-
vä Juha Orava sekä Schenker Oy:n Tony 
Koljonen ja Tuukka Valtonen.

Salry Egara-kokouksen 
isäntänä keväällä 2017
Salry toimii isäntänä eurooppalaisten 
purkamoliittojen yhteistyöjärjestön Ega-
ran kevätkokouksessa, joka pidetään 
Helsingissä 19.-20. toukokuuta 2017.

Syyskokouksessa pohdittiin Egara-ta-
paamisen markkinointia ja muita yleisiä 
puitteita. Salryn hallitus jatkaa tapaami-
sen valmistelua.

Salryn vuosikokous 2017 päätettiin 
pitää Helsingissä perjantaina 24. maa-
liskuuta. Tarkka kokouspaikka ilmoite-
taan myöhemmin. ••

>>>www.autopurkamoliitto.fi 
 

Kokouskahvilla Markus Pesonen (edessä) ja Seppo Saari.
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V
oiko autonosien 3D-tulostus 
tulla osaksi autopurkamojen 
palvelukonseptia? Kyllä voi, us-
koo Oili Jalonen Oy:n yrittäjä 

Veli-Matti Jalonen.
Turkulainen Oili Jalonen Oy on aloitta-

nut yhteistyön teollisuuden laitetoimitta-
jana tunnetun 3dtech Oy:n kanssa. Yh-
teistyön tuloksena purkamon myymä-
lään on tulossa 3D-tulostin.

Tarvittava autonosa skannataan jo-
ko asiakkaan mallikappaleesta tai ne-
tistä löytyvien tietojen perusteella. Muo-
vin lisäksi myös liikkuvia osia sisältävän 
metallin tulostaminen on nykytekniikal-
la mahdollista.

Jalosen syyskokouksessa videon väli-
tyksellä pitämä puheenvuoro herätti pal-
jon ajatuksia. Aikataulusyistä hän eh-
ti käydä vain lyhyesti tervehtimässä ko-
kousväkeä.

Videopuheenvuoron ehkä kiintoisin 
osa käsitteli alan purkamoalan tulevai-
suudennäkymiä.

- Autonkierrätyksessä on nyt me-
nossa momentum, ehkä parinkymme-
nen vuoden päähän kantava jakso. Pur-

kamoala pärjää hyvin, kunhan sillä on 
herkkyyttä asioiden havaitsemiseen, Ja-
lonen visioi.

Hänen mukaansa alan sääntely tiu-
kentuu, ja jätehierarkiaa tullaan jatkossa 
noudattamaan nykyistä enemmän.

Jätehierarkia painottaa jätteen synnyn 
ehkäisyä ja tuotteiden uudelleenkäyttöä. 
Murskaaminen uusien tuotteiden raaka-
aineeksi tulee järjestyksessä vasta näi-
den jälkeen.

Jätteiden syntypaikkalajittelu teh-
täisiin purkamolla ennen auton siir-
toa murskalle. Tämä on Jalosen näke-
myksen mukaan vastaus tuleviin kemi-
kaalirajoituksiin. POP-yhdisteitä sisältä-
vät osat erotellaan jatkossa yhä tehok-
kaammin.

- Syntypaikkalajittelua joudutaan teke-
mään käsityönä, mikä lisää kustannuk-
sia. Purkamoiden kannalta on pulmal-
lista, että materiaalin arvo on muuttunut 
jopa miinusmerkkiseksi, Jalonen viitta-
si kierrätysteräksen heikkoon markkina-
hintaan.

- Auton raaka-ainearvon pitäisi kus-
tantaa kierrättämisen kulut. Näin ei voi 

olla tulevaisuudessa, emme voi jäädä 
odottelemaan raaka-aineiden hinnan-
nousua. Kierrätysmaksu tarvitaan muo-
dossa tai toisessa. 

Varaosakauppa toimii tulevaisuudessa 
yhä vahvemmin netissä. Käytettyjen va-
raosien tuotetakuuta tulisi kehittää, jotta 
korjaamot käyttäisivät enenevässä mää-
rin purkuosia.

- Kuluttajien ympäristötietoisuus on li-
sääntynyt, ja se kasvaa edelleen. Ympä-
ristöasioiden merkitys tärkeänä tekijänä 
nousee jopa hinnan yläpuolelle.

Oili Jalonen Oy ja Delta-auto ovat teh-
neet sopimuksen siitä, että OJ toimittaa 
käytettyjä varaosia Deltan organisaati-
olle. Taustalla on vakuutusyhtiöiden pyr-
kimys alentaa kolariautojen korjauskus-
tannuksia ja Deltan halu vankistaa ase-
maansa.

- Tarvitsemme markkinoille enemmän 
tavaraa, jotta voimme lisätä toimitusvar-
muutta Deltan suuntaan, Jalonen poh-
diskeli. ••

Tuleeko 3D-tulostus
myös purkamoille?

Veli-Matti Jalonen
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S
ähkö- ja hybridiautot yleistyvät, 
samalla niiden sisältämät ajovoi-
ma-akut. Niitä ei kierrätetä pe-
rinteisten lyijyakkujen seassa, 

vaan voima-akuille suunnitellaan omaa 
kierrätysjärjestelmää.

Syyskokousväelle asiasta kertoi kaup-
pat. tri Jarkko Vesa Not Innovated He-
re -yrityksestä. Hän painotti asiantunte-
muksen ja yleisen huolellisuuden tärke-
yttä voima-akkujen käsittelyssä.

- Esimerkiksi kolarissa vaurioituneen 
sähköauton akku voi olla hyvin vaaralli-
nen, sillä sen jännite saattaa olla auton 
kuoressa. Tämä on otettava huomioon 
myös hinaustilanteissa.

Ajovoima-akkuja käsiteltäessä työ pi-
tää tehdä asianmukaisilla työkaluilla ja 

suoja-asua käyttäen. On myös muistet-
tava, että kolhiintunut tai käyttöikänsä 
lopussa oleva litiumioniakku voi itsek-
seen alkaa reagoida kemiallisesti. 

Vesa uskoo, että sähkö- ja hybridiau-
tot lyövät toden teolla läpi Suomessakin. 
Tällä hetkellä maassamme on tieliiken-
teessä vasta noin 700 sähköautoa.

Ajovoima-akkuina käytetään yleises-
ti litiumioniakkuja (Li-ion), joilla on mui-
hin akkuihin verrattuna kaksi merkittä-
vää etua: energiatiheys ja pieni itsepur-
kautuminen.

Isoissa litiumioniakuissa on käytän-
nössä monta pientä akkua kytkettynä 
samaan järjestelmään.

- Henkilöautomallisessa sähköautos-
sa akun paino voi olla yli 500 kiloa, ja 

pienkuorma-autossa yli 1 100 kiloa.
Litiumioniakuilla voidaan myös va-

rastoida sähköä. Esimerkiksi autonval-
mistaja Daimler on rakentanut Saksaan 
maailman suurimman kiinteän, käyte-
tyistä ajovoima-akuista rakennetun säh-
kövaraston.

Suomessa energiayhtiö Helen Oy pe-
rusti keväällä 2016 sähkövaraston Hel-
singin Suvilahteen. Se koostuu noin 15 
000 litiumioniakusta, ja vastaa kapa-
siteetiltaan 100 000 kännykän akkua. 
Laitos on lajissaan Pohjoismaiden suu-
rin.

Myös Fortumilla on vireillä oma sähkö-
varastohankkeensa. ••

Ajovoima-akkujen
kierrätysjärjestelmä valmistelussa

Jarkko Vesa
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S
uomen Autopurkamoliiton (Salry) syyskoko-
uksen jälkeen jäsenillä oli mahdollisuus läh-
teä pienelle retkelle Viroon, tutustumaan 
kahteen sikäläiseen purkamoon. Parin päivän 

reissuun lähti 15 henkeä.
Sven Kimmelin omistama purkamo Vääna Auto-

lammutus sijaitsee Tallinnan lounaispuolella Harkun 
kunnassa, suurin piirtein Tallinnan ja Paldiskin puoli-
välissä.

Purkamoa luonnehdittiin hyvätasoiseksi, ja sen 
käytössä on hyvä varaosaohjelmisto. Kimmel kuuluu 
Eesti Autolammutuste liiton eli Viron Autopurkamolii-
ton hallitukseen.

Toinen käyntikohde oli Toomas Lemberin purkamo 
Autoosa.ee. Sen toimipaikka on Tallinnassa heti len-
toaseman pohjoispuolella.

Lemberillä on uusi purkamohalli ja myytävät osat 
puhtaita sekä todella siistissä järjestyksessä. Lember 
pitää purkamoa myös Englannissa.

Salryn retkiseurueen mukana olivat silloin viimeis-
tä viikkoa Viron purkamoliiton toiminnanjohtajana ol-
lut Viktor Hütt sekä uusi toiminnanjohtaja Andrus 
Môttus.

Virolaisten kollegojen kanssa käytyjä keskusteluja 
retkeläiset pitivät kiinnostavina. Purkamoilla pistäyty-
misen yhteydessä isännät osoittivat sikäläiseen kult-
tuuriin vahvasti kuuluvaa vieraanvaraisuutta virvok-
keineen ja syömisineen. ••

>>>www.autolammutus.eu
>>>www.autoosa.ee 
>>>www.elv.ee

Tutustumisretkellä
virolaisissa purkamoissa

Kuvassa 
vasemmalta: 

Sven Kim-
mel, Tuo-

mo Hinttu, 
Esa Tolonen, 
Jaakko Hon-

kanen, Katrii-
na Tukiainen 
ja Kari Laine.

Kuivattuja 
purkuauto-
ja Vääna 
Autolam-
mutuksen 
pihakentällä.

Puheen-
johtaja 
Kari Laine 
(oik.) ojensi 
Autopurka-
moliiton tu-
liaiset Viktor 
Hüttille   
(vas.) ja 
Toomas 
Lemberille.
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S
uomen Autopurkamoliitto ry:n 
(Salry)  jäsenistölleen suuntaa-
ma sertifiointihanke etenee koh-
ti loppusuoraa.

Sertifiointia valmisteleva työryhmä on 
työskennellyt tiiviisti, ja koko hankkeen 
kulmakivi, käsikirjan muotoon tuleva laa-
tuohjeistus, on paraikaa hiottavana lopul-
liseen asuunsa.

Purkamoliitto päätti aloittaa sertifioin-
tihankkeen vuosi sitten syksyllä. Salry ei 
katsonut tarkoituksenmukaiseksi ottaa 
käyttöönsä esimerkiksi ISO-standardei-
hin perustuvaa sertifiointia, vaan halusi 
luoda omavalvontaan perustuvan, räätä-
löidyn laatujärjestelmän.

Omavalvontaan perustuvassa järjes-
telmässä saadaan laajalti mukaan alaan 
kuuluvat ominaisimmat piirteet. Näin pur-
kamoyritysten ei tarvitse ohjata toimin-
taansa yleisten tai toisille aloille tarkoitet-
tujen laatujärjestelmien mukaisesti.

Salry valitsi keskuudestaan sertifioin-
tityöryhmän, johon kuuluvat Kari Laine 
(Volvoks.fi), Veli-Matti Lahtinen (Autopur-
kamo J. Lahtinen), Juha Pursiainen (Eu-
ro-Teli) sekä toiminnanjohtaja Kari Heik-
kilä.

Ryhmän vetäjänä toimii sertifiointiasi-
antuntija Varpu Ylhäinen VBM-Yrityspal-

veluista.
Pelkistetysti ilmaistuna työryhmän mer-

kittävin tehtävä on laatuohjeistuksen laa-
timinen. Ensimmäiset laatuohjeistukseen 
pohjautuvat sertifioinnit auditointeineen 
on tarkoitus tehdä työryhmän jäsenten 
purkamoilla, pilottikohteissa.

Näissä on jo valmistauduttu laatujär-
jestelmän käyttöönottoon. Se edellyttää 
muun muassa yrityksen sisäistä läpikäyn-
tiä ja esimerkiksi totunnaisten työtapojen 
tarkastelua ja uudelleenarviointia.

- On ollut tosi mielenkiintoista haastaa 
omat ajatuksensa siitä, miten yrityksen 
töitä tulisi toteuttaa. Että onko se vanha 
ja tuttu malli sittenkään paras tapa hoitaa 
asioita. Ei välttämättä, Lahtinen sanoo.

Tämän hetken tietojen valossa Lahti-
sen purkamo on ensimmäinen, jossa au-
ditointi suoritetaan.

Auditointi on käytännössä ulkopuoli-
sen tahon suorittama katselmus, jossa 
selvitetään, toimiiko yritys laatuohjeistuk-
sen mukaisesti. Jos toimii, saa yritys to-
distuksen eli sertifikaatin omavalvontaan 
perustuvan laatujärjestelmän toteuttami-
sesta.

Sertifikaatti myönnetään määräajaksi. 
Purkamojen tapauksessa myöntäjänä on 
Suomen Autopurkamoliitto ry.

Laatujärjestelmätyö on siis jatkuvaa 
prosessia. Sen periaatteita ei pidä heittää 
nurkkaan sertifikaatin saamisen jälkeen.

Sertifioinnista on paljon hyötyä yrityk-
selle. Sertifiointi on kuin työkalu, jonka 
avulla saavutetaan etuja. Niitä olisi han-
kalampi saavuttaa ilman laatujärjestel-
män käyttöönottoa.

Laadukkaan työn periaatteena on, että 
homma hoidetaan kerralla kuntoon. Toi-
minnan laadun puutteista johtuvat virhe-
kustannukset maksavat, ne voivat olla jo-
pa 15-35 prosenttia. Laatu ei maksa, vir-
heet tulevat kalliiksi.

Kun omassa toiminnassa satsataan 
ennakkosuunnitteluun ja virheiden eh-
käisemiseen, saadaan kulut pian takaisin 
alentuneiden virhekustannusten ansios-
ta. Laatu ja kannattavuus ovat kytköksis-
sä toisiinsa.

Asiakaskin huomaa, kun yritys tekee 
työnsä laadukkaasti. Tyytyväinen asiakas 
ei yleensä ole ensimmäisenä vaihtamas-
sa tavaran tai palvelun toimittajaa.

Lisäksi laatujärjestelmän käyttöönoton 
ja noudattamisen on havaittu paranta-
van työturvallisuutta ja viihtyisyyttä yrityk-
sessä.

Salryn sertifiointihankkeesta lisää Pur-
kamouutisten seuraavassa numerossa. •• 

Sertifiointihanke etenee, loppusuora häämöttää
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Y
mpäristöhallinto julkaisi syys-
kuun lopussa niin sanottuja 
POP-yhdisteitä (Persistent Or-
ganic Pollutants) sisältävien jät-

teiden käsittelyohjeen.
Opas antaa ohjeita POP-asetuk-

sen soveltamisesta jätteisiin: milloin jäte 
on luokiteltavissa POP-jätteeksi, ja mi-
tä vaatimuksia asetuksessa säädetään 
POP-jätteiden käsittelylle. 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP) 
ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia kemial-
lisia yhdisteitä, jotka kertyvät eliöihin ra-
vintoketjussa ja kulkeutuvat kauas pääs-
tölähteistä. Ne voivat aiheuttaa merkittä-
viä ympäristö- ja terveyshaittoja.

Siksi POP-yhdisteiden käyttöä on ra-
joitettu kansainvälisissä sopimuksissa, 
kuten YK:n alaisella Tukholman yleisso-
pimuksella.

EU:n POP-asetus sisältää tällä het-
kellä 25 pysyvää orgaanista yhdistet-
tä tai yhdisteryhmää. Asetusta tarkiste-
taan säännöllisesti, ja tarvittaessa siihen 
lisätään POP-yhdisteiksi luokiteltavia ai-
neita.

POP-asetuksessa rajoitettuja bromat-
tuja palonsuoja-aineita on löydettävissä 
ajoneuvoista, sähkö- ja elektroniikkalait-
teista, tekstiileistä ja rakennuksista.

POP-yhdisteiden käsittelystä sääde-
tään EU:n asetuksessa. Periaatteena on, 
että yli pitoisuusrajan POP-yhdisteitä si-
sältävä jäte on hyödynnettävä tai lop-
pukäsiteltävä niin, että jätteen sisältä-
mät yhdisteet hävitetään tai muunnetaan 
palautumattomasti muotoon, jolla ei ole 
POP-ominaisuuksia.

Asetuksessa kielletään hyödyntämis- 
tai loppukäsittelymenetelmät, jotka voi-
vat johtaa POP-yhdisteiden hyödyntämi-
seen, kierrätykseen, talteenottoon ja uu-
delleenkäyttöön.

Jätteen tuottajan tai haltijan on ase-
tuksessa mahdollisuuksien mukaan py-
rittävä estämään jätteen saastuminen 
POP-yhdisteillä. Koko POP-jätteen kä-
sittelyketju tulee ensisijaisesti järjestää 
niin, ettei käsittelyssä syntyvä muu jä-
te pääse missään vaiheessa saastumaan 
POP-yhdisteillä.

Asetuksessa sallitaan POP-jätteiden 
esikäsittely ennen POP-yhdisteiden hä-
vittämistä tai muuntamista palautumat-
tomasti toiseen muotoon. Esikäsittely voi 
olla esimerkiksi paloittelua tai murska-
usta käsittelyprosessille sopivaan pala-
kokoon.

POP-yhdisteitä sisältävää jätettä ei 

• Myrkyllisiä, hitaasti hajoavia kemiallisia yhdisteitä, jotka kertyvät eliöi-
hin ravintoketjussa ja kulkeutuvat kauas päästölähteestä.

• Käytetään etenkin palonsuoja-aineina. Löydettävissä mm. ajoneuvois-
ta, sähkö- ja elektroniikkalaitteista, tekstiileistä ja rakennuksista.

• Autoissa tavallisimpia käyttökohteita muoviosat sekä istuimien peh-
musteet ja päälliset.

• Käyttöä rajoitettu kansainvälisissä sopimuksissa, kuten YK:n alaisella 
Tukholman yleissopimuksella.

• EU:n POP-asetuksessa tällä hetkellä 25 pysyvää orgaanista yhdistet-
tä tai yhdisteryhmää. Luetteloa täydennetään aika ajoin. 

Ympäristöhallinto julkaisi POP-yhdisteitä 
sisältävien jätteiden käsittelyohjeen

saa laimentaa tai sekoittaa muihin jättei-
siin pitoisuuden alentamiseksi alle POP-
rajan.

POP-jätettä voidaan hävittää vaaral-
listen aineiden polttolaitoksissa tai fysi-
kaalis-kemiallisella käsittelyllä. Käytän-
nössä poltto on tällä hetkellä ainoa käyt-
tökelpoinen vaihtoehto bromattuja pa-
lonsuoja-aineita sisältävän muovin kä-
sittelylle.

POP-yhdisteiksi luokiteltuja bromat-
tuja palonsuoja-aineita sisältävien muo-
vien materiaalikierrätys ei ole sallittua, 
jos POP-pitoisuuksien alaraja ylittyy. Esi-
merkiksi romuajoneuvoista sekä sähkö- 
ja elektroniikkaromusta peräisin olevia 
POP-yhdisteitä sisältäviä muovijakeita ei 
saa kierrättää.

POP-yhdisteitä sisältävien muovien 
erottelulle ja käsittelylle teollisessa mi-
tassa on tarjolla kolme eri vaihtoehtoa.

Ensinnäkin bromattuja palonsuoja-ai-
neita sisältävät muovit voidaan purkaa 
manuaalisesti ja käsitellä POP-jätteenä 
erillisenä jakeena. Toinen tapa on bro-
mattuja palonsuoja-aineita sisältävien 
muovien erottelu murskeesta ja käsittely 
POP-jätteenä. 

Kolmas menetelmä on koko murska-
uksessa syntyvän muovijakeen jatkokä-
sittely POP-jätteen tavoin ilman bromat-
tuja palonsuoja-aineita sisältävän jakeen 
erottelua. 

Jos sähkö- ja elektroniikkalaitteista tai 
romuautoista peräisin olevia bromattuja 
palonsuoja-aineita sisältäviä muoveja ei 
erotella murskeesta erilleen, tulee kaik-
ki murskauksessa syntyvät muovia sisäl-
tävät jakeet käsitellä POP-jätteen tavoin.

Kaikki autojen muoviosat tai istuimen 
täytteet eivät sisällä POP-yhdisteitä. 
Käytännön haasteena on POP-ydisteitä 
sisältävien materiaalien tunnistaminen.

Pelkkään työntekijän kokemukseen 
yksittäisten osien sisältämistä palonsuo-
ja-aineista perustuvaa erottelua pide-
tään virhealttiina. Tällöin POP-yhdisteitä 
sisältävää muovia saattaa päästä kierrä-
tettäviin materiaalivirtoihin.

Käsin tapahtuvassa erottelussa on 
myös vaarana työntekijän altistuminen 
bromatuille palonsuoja-aineille. Tämä tu-
lee ottaa huomioon työturvallisuuskysy-
myksenä.

POP-yhdisteiksi luokiteltuja bromattu-
ja palonsuoja-aineita sisältävien muovi-
jakeiden vientiin tarvitaan Suomen ym-
päristökeskuksen myöntämä jätesiirto-
lupa. ••

POP-yhdisteitä sisältävien jätteiden 
käsittelyohje löytyy kokonaisuudes-
saan verkko-osoitteesta:
http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-11-4627-5

Pysyvät orgaaniset 
yhdisteet (POP)



PURKAMOUUTISET18

P
oliisi tutkii Ahtialan autopurka-
molla Lahdessa sattunutta tuli-
paloa törkeänä tuhotyönä. Loka-
kuun puolivälissä sytytetyssä pa-

lossa tuhoutui arviolta useita kymmeniä 
purkamokentällä olleita autoja.

Tuhopoltossa ei onneksi kukaan louk-
kaantunut eivätkä purkamon rakennuk-
set syttyneet, mutta katastrofin ainekset 
olivat olemassa.

- Hälytys tuli perjantaina 14. lokakuuta 
klo 3:08. Nimikkeenä oli suuri rakennus-
palo, kertoo Ahtialan autopurkamon liik-
keenharjoittaja Markku Hietala.

Hälytyksen luultavasti teki alueella liik-
kunut vartija.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos saapui 
pian hälytyksen jälkeen suurella joukol-
la palopaikalle. Hietalan mukaan alueel-
la oli yhteensä 18 paloautoa, joista vii-
meinen poistui noin kuusi tuntia hälytyk-
sen antamisesta. Sitten poliisi alkoi tut-
kia syttymissyytä.

Autoja oli sytytetty tontilla ilmeisesti 
kolmessa eri paikassa. Purkamon uusin 
halli oli vaaravyöhykkeessä, mutta palo-
kunta pystyi suojaamaan rakennusta.

Peltihallin seinään tuli kuumuudesta 

Ahtialan autopurkamon paloa
tutkitaan törkeänä tuhotyönä

Tuhopoltto teki pahaa jälkeä purkamokentällä. Sammutusvaiheessa autoja jou-
duttiin siirtelemään niin, että osa niistä murjoutui lähes tunnistamattomiksi.
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A
utopurkamoyrittäjä Jorma Lah-
tinen saavutti 60 vuoden merk-
kipaalun 7. elokuuta. Hämäläi-
seen tapaan hän ei tehnyt juh-

lapäivästään numeroa, vaan vietti sitä lä-
hinnä perhepiirissä.

Nokian Kankaantaan teollisuusalueella 
sijaitseva, isäntänsä nimeä kantava pur-
kamo on jo 35-vuotias, joten merkkipäi-
väsankari on enemmän kuin puolet elä-
mästään toiminut tällä alalla omassa fir-
massaan.

Ja yrittäjänä Lahtinen todella tunne-
taan.

- Jorma on ollut ikänsä kova yrittä-
mään. Eikä varmasti ole missään vai-
heessa merkinnyt tekemiään työtunte-
ja ylös, eräs Lahtisen tunteva henkilö to-
teaa.

- Hän on oikein luonnikas ja mukava 
mies. Jos Jorman kanssa tulee riitaa, niin 
vikaa voi etsiä itsestään.

Lahtisesta tuli purkamomies 1980-lu-
vuna alussa, kun hän oli kierrellyt pitkin 
Pirkanmaata koriromupuristimella varus-
tetulla kuorma-autolla. Purkamo on edel-

palojälkiä ja nokea levisi hallin sisäosiin, 
mutta palo ei yltänyt sen rakenteisiin.

Palokunta joutui rai-
vaamaan purkamon ai-
taa muutamasta kohdas-
ta päästäkseen sammu-
tustöihin purkamokentän 
toisella laidalla. Tuli levi-
si myös raja-aidan toiselle 
puolelle, jossa paloi muu-
tamia puita. 

- Onhan tämä lohduton 
näky, kun kävelee täällä 
palaneiden autojen seas-
sa, Hietala toteaa joitakin 
päiviä palon jälkeen.

Purkamon toimintaa on 
pyritty pyörittämään mah-
dollisimman normaalisti tu-
hotyön jälkeen, mutta pa-
lon jälkiselvittelyssä ja syn-
tyneen sotkun siivoamises-
sa on ollut paljon ylimääräis-
tä vaivaa.

- On äärimmäisen tärkeää 
sijoittaa purkamotontilla ole-
vat paloherkät renkaat kauas 
rakennuksista, mieluiten um-
pikontteihin. Myöskään au-
toja ei pidä varastoida lähellä hallien sei-
niä, Hietala miettii paloturvallisuuteen liit-
tyviä seikkoja.

Ahtialan autopurkamon tuhopolton us-
kotaan liittyvän Lahdessa tänä syksynä 

sattuneiden henkilöauto- ja roskakatos-
ten sekä paperinkeräyslaatikoiden palo-
jen sarjaan.

Poliisin mukaan öiseen aikaan sytytet-

tyjen palojen taustalla ei vaikuta olevan 
taloudellisen edun tavoittelu. Tuhotöiden 
motiivista ei ole tietoa, eikä niillä ole sil-
minnäkijöitä. •• 

Jorma Lahtinen 60 vuotta

leen hänen omistuksessaan, ja oma poi-
ka Veli-Matti pitää samassa kokonaisuu-
dessa Autofast-korjaamoyritystään.

Lahtisen purkamolle on ensikertalai-
senkin helppo löytää. Kivenheiton pääs-

sä naapurissa sijaitsee Nokian Renkai-
den valtavan iso logistiikkakeskus. Sitä 
ei voi olla huomaamatta, jos ajaa Porin-
tietä pitkin. ••

   

Palo jätti jälkensä hallin 
seinään, mutta ei pilannut rakenteita.
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Y
mpäristöministeriön käynnistä-
mä hanke romuajoneuvojen si-
sältämien osien uudelleenkäy-
tön tehostamiseksi on edennyt 

loppusuoralle.
Hanketta varten koottu epäviralli-

nen asiantuntijatyöryhmä on kokoontu-
nut syksyn kuluessa kolmesti, ja parai-
kaa on menossa hankkeen loppurapor-
tin laadinta.

Työryhmän tarkoituksena on ollut tun-
nistaa olemassa olevia esteitä romuajo-
neuvojen osien uudelleenkäytölle se-
kä ideoida ja tuottaa uusia keinoja, toi-
mintatapoja ja yhteistyön muotoja, joi-
den avulla voitaisiin tehostaa näiden osi-
en uudelleenkäyttöä.

Ryhmään kutsuttiin edustajat seuraa-
vista tahoista: Suomen Autopurkamo-
liitto ry, Suomen Romukauppiaiden Liit-
to ry, Suomen Autokierrätys Oy, Auto-
vahinkokeskus Oy (AVK), Pirkanmaan 
ely-keskus, Etelä-Savon ely-keskus, 
Kuusakoski Oy, Stena Recycling Oy ja 
Sitra.

Puheenjohtajana on toiminut ympäris-
töministeriön edustaja eli ympäristöneu-
vos Anna-Maija Pajukallio tai neuvotte-
leva virkamies Tarja-Riitta Blauberg.

Sihteerin tehtäviä on hoitanut ylitar-

kastaja Eevaleena Häkkinen Suomen 
ympäristökeskuksesta. Hän myös laatii 
raportin romuajoneuvojen osien uudel-
leenkäytön tehostamisesta.

Lisännyt viran- 
omaisten tietoa
Työryhmässä Autopurkamoliittoa edus-
tava puheenjohtaja Kari Laine on sii-
nä mielessä tyytyväinen, että työskente-
ly on ainakin lisännyt viranhaltijoiden tie-
toisuutta ajoneuvokierrätyksen arkito-
dellisuudesta ja ongelmakohdista.

- Tänä päivänä elv-autot eivät enää 
ole metsässä pitkään ruostuneita romu-
ja vaan autoja, jotka kenties vielä eilen 
ovat olleet aktiivikäytössä tien päällä.

Työryhmän kokoontumistahtia Laine 
on pitänyt liian harvana. Tiiviimpi työs-
kentely olisi ehkä tuottanut paremman 
lopputuloksen.

- Iloa himmentävä seikka on, ettei työ-
ryhmässä oteta juridisesti kantaa asioi-
hin.

Ehkä tunnetuin epäkohta on väliaikai-
seksi tarkoitettu ajoneuvon liikennekäy-
töstä poisto, mikä on johtanut mittavaan 
haamuauto-ongelmaan Suomen viran-
omaisrekistereissä.

- Se on iso kanto kaskessa, ja sekoit-

taa näkökulmaa, kun mietitään autokier-
rätyksen kehittämistä.

’Myrkyt ja herkut 
menevät sekaisin’
Jätehierarkiassa osien uudelleenkäyt-
tö on luokiteltu korkealle. Tätä painottaa 
myös EU, jonka mukaan autonosien uu-
delleenkäytön on oltava etusijalla verrat-
tuna osien murskaamiseksi materiaali-
käyttöön.

Samalla korostetaan liiketaloudelli-
sia periaatteita. Osien uudelleenkäy-
tön edistämisen on oltava taloudellises-
ti kannattavaa toimintaa taholle, joka si-
tä suorittaa.

- Purkamot ovat ammattilaisia, jotka 
kokemuksestaan tietävät, millä osilla on 
kaupallista potentiaalia. Ei ole operaat-
torien tai heidän keräilijöidensä tehtä-
vä päättää, onko tässä autossa myytäviä 
osia vai ei, Laine viittaa yleiseen käytän-
töön eli kourakeräilyyn, joka pilaa elv-
autoja.

- Nykysysteemissä myrkyt ja herkut 
menevät sekaisin.

Romuajoneuvojen sisältämien osi-
en udelleenkäytön edistämistä pohtivan 
työryhmän raportin uskotaan valmistu-
van alkuvuonna 2017. ••     

S
uomen Autopurkamoliitto ry vaa-
tii tehokkaita toimia harmaan toi-
minnan kukistamiseksi ajoneu-
vojen romutusjärjestelmässä.

”Lakia on muutettava. Siihen tulee si-
sällyttää sanktioita, jos auto murskataan 
ilman EU-direktiivin tarkoittamaa esikä-
sittelyä”, sanoo Autopurkamoliiton pu-
heenjohtaja Seppo Hiekkaranta.

Nykyinen käytäntö ajaa säädösten mu-
kaan toimivat vastaanotto- ja esikäsitteli-
jät puun ja kuoren väliin. Yleisen lainkuu-
liaisuuden näkökulmasta on kestämä-
töntä, jos säädöksiä noudattavat toimi-
jat ovat kilpailullisesti tuntuvasti heikom-
massa asemassa kuin harmaat toimijat.

Seppo Hiekkaranta oli mukana työryh-
mässä, joka valmisteli EU:n romuajoneu-
vodirektiivin täytäntöönpanoa Suomessa.

”Alkuperäisenä ajatuksena oli, että au-
toliikkeet tai -purkamot toimisivat romu-
autojen vastaanottopisteinä. Jos vas-
taanottopisteenä olisi autoliike, se tekisi 
sopimuksen paikallisen, valtuutetun pur-

Salryn jäsenpurkamot voivat saada käyttöönsä malliesimerkin tilaus- ja toimitusoh-
jeista yrityksensä käyttöön.

Kyseessä on vapaaehtoinen ohjeisto, jonka purkamo voi halutessaan ottaa käyt-
töönsä tilauksia ja toimituksia varten.

Malliohjeistoa voi tiedustella Salryn toiminnanjohtajalta Kari Heikkilältä. Hänen 
yhteystietonsa löytyvät tämän lehden sivulta 3. ••    

Purkamouutiset 10 vuotta sitten

Autopurkamoliitto vaatii muutosta lakiin

Työryhmä pohtii romuajoneuvojen
osien uudelleenkäytön tehostamista

kamon kanssa. Näin tulisi varaosien uu-
delleenkäyttöehto täytetyksi, mutta tä-
mäkin suunnitelma osoittautui vain sa-
nahelinäksi muiden joukossa.”

Ympäristöministeriö lisäisi kannusti-
mia turvaamaan romuautojen asiallista 
käsittelyä

Ympäristöministeriö käyttäisi mieluum-
min porkkanaa kuin keppiä romuajoneu-
vojen jätehuollossa. Tuottajan tulisi jär-
jestää asiat niin, ettei harmaalle talou-
delle ole toimintaedellytyksiä.

”Suomen Autokierrätys Oy:n arvosete-
litempaus on oikeansuuntainen toimen-
pide taloudellisen kannustimen luomi-

seksi romuautojen ohjaamisessa asian-
mukaiseen käsittelyyn. Kampanjasta tu-
lisi tehdä pysyvä ja se tulisi laajentaa 
koskemaan muidenkin kuin Autokierrä-
tys Oy:n asianmukaisia vastaanottopaik-
koja”, toteaa ylijohtaja Pekka Jalkanen 
ympäristöministeriön vastauksessa Suo-
men Autopurkamoliiton kyselyyn.

Ympäristöministeriö myöntää, että 
käytettyihin ajoneuvoihin ja romuajoneu-
vojen epäasianmukaiseen esikäsittelyyn 
liittyvä harmaa kauppa on vaikea ongel-
ma. ••

• Purkamouutiset 4/2006

Malliesimerkki tilaus- ja toimitusohjeista saatavilla
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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

• Noin 60 000 laatuluokiteltua osaa • Lähes kaikki osat lappilaisista autoista •
• 
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• Ostamme uudehkoja henkilö- ja pakettiautoja purkuun, tarjoa! •
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PURKUOSIA!

AVOINNA:
Ma-Pe 8.30-16.30
Verkkokauppa 24/7

Keminmaan Autojussi_3_2016.indd   1 15.8.2016   15.21
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••• Tampere-talossa 

marraskuun alussa järjestetty 

Tuottajavastuuiltapäivä 2016 

tarkasteli tuottajavastuuta eri 

näkökulmista. Pääpuhujana toimi 

presidentti Tarja Halonen.

- Olette tavattoman tärkeitä tekijöi-
tä kestävän kehityksen saavuttamises-
sa, totesi presidentti Tarja Halonen kool-
la olleelle väelle.

Halonen oli paikalla WWF (Maailman 
Luonnonsäätiö) Suomen hallintoneuvos-
ton puheenjohtajan ominaisuudessa. Hä-
nen puheenvuoronsa painopiste oli YK:n 
kestävän kehityksen ohjelmassa, jon-
ka puitteissa kerättävien yhteiskuntasi-
toumusten antamiseen Autopurkamoliit-
to on jo osallistunut.

- Ohjelma ei toteudu vain hallitusten 
välisinä toimenpiteinä, vaan siihen tarvi-
taan ihan kaikkia, Halonen painotti.

Halonen muistutti, minkälaisia tuloksia 

Tuottajavastuuta
eri näkökulmista

aiemmin täytäntöön pannuilla kehitysoh-
jelmilla on saavutettu.

- Niitä naureskeltiin sinisilmäisiksi, 
mutta esimerkiksi syntyvyyskuolleisuus 
on saatu vähenemään noin 50 prosent-
tia. Myös äärimmäinen köyhyys on sel-
västi alentunut.

Halosen puheenvuoro käsitteli myös 
kiertotaloutta, jonka uskotaan saavan 
jatkossa yhä enemmän painoarvoa.

- Vanha osta-käytä-heitä pois -menet-
tely on vanhentumassa. Sen sijaan kul-
jetaan kohti suljettua kiertoa, jossa jäte 
on raaka-ainetta.

Eikä vain raaka-ainetta. Halosen pu-
heessa toistuivat termit «uudelleenkäyt-
tö» ja «uudelleenvalmistus».

- Tämä on kaikkiaan miljardiluokan ala 
hyville keksinnöille, hän viittasi kiertota-
louden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Presidentti 
Tarja Halonen 

puhui kestäväs-
tä kehityksestä 

ja kiertotalou-
desta.

Presidentti 
Tarja Halonen ja 
Salryn puheen-
johtaja Kari Lai-
ne vaihtoivat 
ajatuksia tilai-
suuden jälkeen.
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Vapaamatkustajat 
saatava kuriin
Tuottajan näkökulman iltapäivään toi toi-
mitusjohtaja Antti Ruhanen Bassadone 
Automotive Nordic Oy:stä. Hän kertoi ti-
lanteesta automarkkinoilla sekä ajoneu-
vojen kierrättämisestä Suomen Autokier-
rätys Oy:n näkökulmasta.

- Vuonna 2016 myydään uusia auto-
ja noin 120 000 kappaletta. Parempaan 
suuntaan ollaan menossa, mutta aika hi-
taasti.

Ruhanen esitteli autokantamme ikära-
kennetta, joka on EU-maiden vanhimpia.

- Uusien autojen vuosimyynnin pitäisi 
olla noin 140 000 kappaletta, että auto-
kanta lähtisi nuorentumaan.

Tuottajayhteisön näkökulmaa esitte-
li asiamies Kyösti Pöyry Suomen Keräys-
paperi Tuottajayhteisö Oy:stä.

- Metsäteollisuusyhtiöt perustivat Pa-
perinkeräys Oy:n jo 1943. Autonrenkaat 
ja keräyspaperi olivat ensimmäiset koh-
teet, jotka tulivat tuottajavastuun piiriin.

Monien muiden puheenvuoron pitäjien 
tapaan hän nosti esiin tuottajavastuujär-
jestelmän vapaamatkustajat. Käytännös-
sä nämä ovat yrityksiä, jotka viis veisaa-
vat olemassa olevista säädöksistä.

- Vapaamatkustajat pitäisi saada hoita-
maan velvoitteensa, Pöyry painotti.

Kiertotaloudessa 
paljon potentiaalia
Lainsäätäjän näkökulmasta kertoi ympä-
ristöministeriön kansliapäällikkö Hanne-
le Pokka, ja valvovan viranomaisen nä-
kökulmasta johtava tuottajavastuuvalvo-
ja Teemu Virtanen Pirkanmaan ely-kes-
kuksesta.

Kiertotaloutta käsitelleessä osiossaan 
Pokka muun muassa totesi, että eräät 
tärkeät luonnonvarat hupenevat, ellei nii-
tä osata käyttää fiksusti uudestaan. Ny-
kyisellä tasolla kulutamme 1,6 maapallon 
verran luonnonvaroja.

- Kierrättäminen on esiaste mentäessä 
kohti kiertotaloutta. Suomessa kiertota-
louden potentiaaliksi on arvioitu 1,5 - 2,5 
miljardia euroa.

Teemu Virtanen totesi, että viranomai-
set eivät suorita valvontaa valvonnan 
vuoksi, vaan toiminnan mahdollistami-
seksi.

- Valvonnan tehtävänä on, ettei kukaan 
saisi taloudellista etua ja hyötyä siitä, et-
tä jättää noudattamatta velvoitteitaan, 
hän viittasi niin sanottuun vapaamatkus-
tajat-ilmiöön.

Tuottajavastuuiltapäivä 2016:n järjes-
telyistä vastasi Tuottajajärjestöjen neu-
vottelukunta TYNK. Sen puheenjohtaja-
na toimii Juha-Pekka Salmi. ••

>>>www.tuottajayhteiso.fi

Rikoskomisario Sari Knaapi Itä-Suomen 
poliisilaitokselta piti purkamoalaa erityi-
sellä tavalla kiinnostavan katsauksen ta-
lousrikoksiin romubisneksessä. Hän on 
selvitellyt asiaa opinnäytetyössään.

- Rikollisten tekojen tarkoitus on sala-
ta yrityksen todellista myyntiä viranomai-
silta, ja ottaa kaikki tulot suoraan omaan 
taskuun, Knaapi tiivisti.

Keinoja on useita: laiminlyömällä kir-
janpito kokonaan, laiminlyömällä myyn-
tien kirjaaminen kirjanpitoon sekä liittä-
mällä vääränsisältöisiä tai täysin tekais-
tuja kuitteja kirjanpitoon.

Tutkittujen rikosilmoitusten yleisin ni-
mike on törkeä veropetos. Bulvaanitoi-
minta ja kuittikauppa tulevat rikosilmoi-
tuksissa selkeästi esiin noin 20 prosen-
tissa tapauksista.

Bulvaani antaa korvausta vastaan 
puhtaan nimensä tai perustamansa puh-
taan yrityksen harmaan talouden toimi-
joiden käyttöön.

Kuittikauppias puolestaan kirjoittaa 
vääränsisältöisiä tai täysin perusteetto-
mia kuitteja toisen yrityksen kirjanpitoon.

- Toiminnasta pyritään jättämään mah-

dollisimman vähän jälkiä. Tai jos jätetään, 
ne ovat väärennettyjä ja tehty harhautta-
maan viranomaisia tai muita laillisia toi-
mijoita.

Tarkastelluissa rikosilmoituksissa 51 
prosentissa on epäiltynä rikoksesta ns. 
yksityinen elinkeinon- tai liikkeenharjoit-
taja. Nämä toimivat joko omissa nimis-
sään tai käyttäen toiminimeä.

- He keräävät romua eri lähteistä ja 
myyvät sitä edelleen käteisellä ja kuititta 
tai tekaistuja tositteita hyödyntäen.

Kerääjät myös anastavat ja myyvät 
edelleen anastetuksi tietämäänsä ro-
mua. Tältä osin kyse voi olla järjestäy-
tyneestä toiminnasta, jossa anastetul-
la metalliromulla on jo olemassa olevat 
markkinat ja ostajat.

Knaapi kertoi myös esimerkein ro-
munkeräystoiminnan liittymistä ympäris-
törikoksiin.

- Rikostorjunnan tavoitteita ovat rikos-
hyödyn saaminen pois rikollisilta sekä 
terveen liiketoiminnan edistäminen. Eri 
viranomaisten ja sidosryhmien välinen 
yhteistyö on välttämätöntä. ••

 

Törkeä veropetos yleisin rikosnimike 
romunkeräysalan rikosilmoituksissa

Kansliapäällikkö 
Hannele Pokka.

Rikoskomisario 
Sari Knaapi.
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Y
K:n kestävän kehityksen toi-
mintaohjelmaa tehdään tunne-
tuksi eri paikkakunnilla Suo-
messa. Lokakuussa Agenda 

2030 ja Suomi -tapahtuma oli Tampe-
reella, ja marraskuussa Oulussa. Suo-
men Autopurkamoliitto ry on mukana 
Agendassa antamallaan yhteiskuntasi-
toumuksella.

Tampereella järjestetyssä tapahtumas-
sa puhunut ulkomaankauppa- ja elinkei-
noministeri Kai Mykkänen (kok) muis-
tutti, kuinka paljon on saatu aikaan kehi-
tystä parissakymmenessä vuodessa Mil-
lennium-hankkeiden myötä, ennen muu-
ta äärimmäisen köyhyyden vähentämi-
sessä.

Mykkänen painotti Agenda 2030:n 
uudenlaista luonnetta. Kestävän kehi-
tyksen tavoitteita ei ole määritelty kos-
kemaan vain kehitysmaita, vaan kaikkia 
valtioita. Toisekseen Agenda on tavoite-
asettelultaan edeltäjiään leveämpi.

- Itse pidän olennaisena puhtaan 
energian tuottamista ja laajemminkin 

vastuullista kuluttamista. Meidän suo-
malaisten hiilijalanjälki on keskimääräis-
tä suurempi, kuulumme kansakuntana 
top 10 -ryhmään.

Kestävän kehityksen tavoitteista Myk-
känen nosti esiin myös sukupuolten vä-
lisen tasa-arvon edistämisen.

- Yhteiskuntamme tuottaa tilanteen, 
ettei työelämässä toteudu tasavertai-
suus työelämän ulkopuolisista tekijöis-
tä johtuen.

Kestävän kehityksen Agenda 2030 
polkaistiin liikkeelle vuosi sitten Helsin-
gin Musiikkitalolla järjestetyssä tapahtu-
massa. Agendaan liittyy 17 toisiinsa lin-
kitettyä tavoitetta, joita kaikkia viedään 
yhtä aikaa eteenpäin.

Agendaan liittyen yksityiset ihmiset, 
yritykset, yhteisöt ja järjestöt voivat an-
taa yhteiskuntasitoumuksia. Näitä on 
valtakunnalliselle kestävän kehityksen 
toimikunnalle annettu marraskuun al-
kuun mennessä noin 330 kappaletta.

Suomen Autopurkamoliitto (Salry) te-
ki sitoumuspäätöksen syyskokoukses-

saan 2015. Päätöksessään Salry toteaa, 
että sen jäsenistä sitoutuu kehittämään 
toimintaansa entistä enemmän kestävän 
kehityksen ja siihen liittyvän kiertotalou-
den periaatteiden mukaiseksi.

Eräs viime aikoina näkyvyyttä kerän-
nyt asia on Ympäristöministeriön ja Kau-
pan liiton välillä solmittu sopimus (Green 
deal) muovisten kauppakassien käytön 
vähentämiseksi. Taustalla on huoli erityi-
sesti merien roskaantuminen muovijät-
teiden takia.

Suurimmat kauppaketjut ovat ilmoit-
taneet ryhtyvänsä toimiin muovikassien 
kulutuksen pienentämiseksi.

Käytännön tasolla Agenda 2030 on 
vielä alkuvaiheessaan.

Maamme hallituksen kansallinen 
Agenda 2030 -toimintasuunnitelma on 
paraikaa työstettävänä, ja sen pitäisi val-
mistua tämän vuoden loppuun mennes-
sä. ••

>>>www.sitoumus2050.fi

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen puhui Tampereella järjestetyssä Agenda 2030 -tilaisuudessa. 

Agenda 2030:a
tehdään tunnetuksi
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Autovaraosien UUDELLEENKÄYTTÖ
kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

www.autopurkamoliitto.fi

Suomen Autopurkamoliitto ry:n
tavoitteena on ajoneuvojen käytettyjen 
varaosien uudelleenkäyttöasteen 
nostaminen sellaisenaan tai 
kunnostettuna.

Suomalaisen työn ja puhtaan ympäristön puolesta
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0400 229 800

Karjalan 
purKu-pojat 
lylykoskentie 27, joensuu

www.karjalanpurkupojat.fi

Meiltä purkuosat 
ja ostamme 
kolariautoja!

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

KUVIA AUTOISTA
JA OSISTA NETISSÄ.

Lomailemme 19.12.-6.1.

VARAOSIA TAMPEREELLA
www.hameenautopurkaamo.fi

HÄMEEN 
AUTOPURKAAMO OY

A
utopurkamo Nakkilan Autoha-
jottamon omistus on vaihtu-
nut. Lokakuun lopussa toteutu-
neella kaupalla Veli-Matti Jau-

ho myi yrityksen Tero Rajalalle ja Juha-
Pekka Ruotsalaiselle.

Omistajanvaihdoksen yhteydessä 
Nakkilan Autohajottamon yritysmuoto 
vaihtui osakeyhtiöksi.

Uudet yrittäjät ovat toimineet pitkään 
eri tehtävissä autoalalla. Enemmistöosa-
kas Tero Rajala on ollut muun muassa 
yrittäjänä autokorjaamossa ja -maalaa-
mossa.

- Kehitysideoita on paljon. Verkko-
myynnin aloitamme mahdollisimman pi-
an, ja satsaamme myös rengasmyyn-
tiin. Ilmastointilaitteiden huoltoon meillä 
kummallakin on Tukesin myöntämät lu-
vat, Rajala kertoo.

- Tämä on kahden perheen yritys. Aja-
tuksena on, että jossakin vaiheessa vai-
mot tulevat mukaan töihin purkamolle.

Purkamoyritysten omistajanvaihdokset 
niin sanotuille ulkopuolisille ovat mel-
ko harvinaisia. Rajala antaa tunnustusta 
edelliselle omistajalle siitä, että tämä oli 
pitänyt paikat hyvässä kunnossa.

- Meillä on hyvä pohja aloittaa toimin-
ta täällä.

Nakkilan Autohajottamon perusti 
1965 Urho Heijari. Yrityksen nimi oli pit-
kään Autohajottamo ja -myynti U. Hei-
jari.

Veli-Matti Jauho tuli taloon töi-
hin 1967. Hän osti yrityksen Heijarilta 
2002. Samalla nimeksi tuli Nakkilan Au-
tohajottamo.

>>>www.hajottamo.com

Nakkilan 
Autohajot-
tamo sijait-
see kakkos-

tien varressa 
kolme kilo-

metriä Nak-
kilan keskus-

tasta Porin 
suuntaan.

Nakkilan Autohajottamo vaihtoi omistajaa
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Ratkaisu ristikkoon 3/2016

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.

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

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.autopurkaamot.com
osamyynti.hinttu@gmail.com
010 5010 525, Jämijärvi

Auto- ja Varaosamyynti
T. Hinttu

Romuajoneuvojen virallinen vastaanottopiste. Noutopalvelu sovittaessa.
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Laatinut Ahti Syrjälä
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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

2015 Ark. 8.30-17.00
La 9.00-13.00 
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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
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

Euro-Teli Oy
Kytkintie 55, 00770 Helsinki
P. 09-389 5200 
www.euro-teli.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
Imatran Autopurkamo 
Autopurkamo Huolto-osa
Autokuja 11, 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@gmail.com
puh. 010 5010 525

JÄMSÄNKOSKI
Jämsänkosken 
Autopurkaamo Ky
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

KALAJOKI
HMT-Varaosa / Himangan  
Muovityö Oy
Sepänmäentie 12, 68100 Himanka
puh. 050-5436 473
heimo@himanganmuovityo.fi
www.himanganmuovityo.fi  

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
Linjatie 2, 32800 Kokemäki
P. 02-546 7260, 0400-718 500
www.autovaruste.com 
myynti@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

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

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

NASTOLA
Nastolan Autopalvelu  
Tapsa Oy
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
Ahertajantie 1, 90940 Jääli
puh. 010 7737 572

PANELIA
Autopurkaamo M. Niemi
Maakunnantie 9, 27430 Panelia
P. 02-864 7264 
myynti@purkaamo.net
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

Napapiirin autopurkamo ja 
-huolto Oy
Vasaratie 7, 96320 Rovaniemi
P. 040 0918378 
myynti@napapiirinautopurkamo.fi
www.napapiirinautopurkamo.fi  

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

SASTAMALA
Vammalan Osamyynti Oy
Pääkkösentie 12,
38200 Sastamala
P. 03-514 1766
www.osamyynti.com

SAVONLINNA
Autoliike Itäosa Oy
Ahertajantie 14, 57230 Savonlinna
P. 015-250 533 
autoliikeitaosa@gmail.com 
www.itaosa.fi

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 
hiasepojat@netti.fi 
www.hiasepojat.fi

Hämeen Autopurkamo Oy
Juvelankatu 10, 33730 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.net

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

Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot

www.autopurkamoliitto.fi
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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!

Vastuullinen katalysaattorien kierrättäjä

VASTUULLISEN

KIERRÄTYKSEN 

PUOLESTA!

Hakalanmäentie 38, 66440 Tervajoki, info@katmetal.fi, www.katmetal.fi, +358 (0)44 276 1713, +358 (0)40 824 8006



Autopurkamo
on ainoa oikea vaihtoehto 

autokierrättäjälle,
suomalaista työtä ja

edullisia
takuu varaosia!

Ma -To: 8.15-17.00
Pe: 8.15-16.00
La-Su: Suljettu

www.volvoks.fi   ☎020 789 0760
VIHJE: Tallenna numero puhelimeesi, koska vahinko tapahtuu aina odottamatta.

Volvoks on
auktorisoitu romuautojen

vastaanottopiste ja
Suomen Autopurkamoliiton 

jäsen.

	Volvoks on Etelä-Suomen ainoa Volvo-henkilöautoihin erikoistunut korjaamo/purkamo, 
 ja yksi harvoista koko Suomen alueella. Olemme sitoutumaton, yksityinen yritys, 
 emmekä osa Volvo-konsernia.

	Jo vuonna 1990 perustettuun toimintaamme kuuluu Volvojen huolto ja korjaus, sekä 
 sitä tukeva Volvoihin erikoistunut purkamotoiminta.

	Purkuvaraosa on ekologinen tapa autonkorjauksessa, edullinen ja 
 tukee suomalaista työtä!

	Kierrättämällä uudehkojen kolari- ja purkuautojen varaosia, mahdollistamme 
 useimmiten välittömän varaosan saannin, edulliseen hintaan.

	Ostamme kolari ja vaurio autoja.

	Hinauspalvelu!

www.autopurkamoliitto.fi

www.varaosahaku.fi 
Laatutarkastetut purkuvaraosat

Käytetyissä varaosissa on 
reilu takuu.

Käytetyn varaosan käyttö pienentää 
hiilijalanjälkeä. 

Käytetty varaosa on 
edullinen.

Varaosamyynti ja maahantuonti
Suomen suurin mutta ”moder-
nein” käytettyjen henkilö- ja 
pakettiautojen varaosien 
kauppa. Meiltä löytyy 3000 kpl  
2000–15 vuosimallin autoa 
osina ja lisää käsittelemme yli 
500 kpl/vuosi.
VARAOSAHAUSTAMME 
löytyy kymmeniä tuhansia 
varaosia, jotka ovat tilattavis-
sa 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


