
Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotuslehti

UTISETU
URKAMOP

1 – 2015

Verkkokaupasta lisää myyntiä
Jorma ja Veli-Matti Lahtiselle

Uusi romuajoneuvoasetus
painottaa osien uudelleenkäyttöä



PURKAMOUUTISET2

JA LÖYTÄNEET OSANSA. TEE SAMOIN!

MISTÄ APU? KATSO SINÄKIN
ALAMME KÄYTETYIMMILTÄ 

NETTISIVUILTA 
OLET HETI AUTOPURKAMON 
VARAOSAMAAILMASSA 
MONET OVAT JO KÄYNEET

Puh. (02) 721 7700
Helsingintie 595, Salo
www.auto-lehtinen.fi 

Puh. 010 239 0200
Hautalantie 16, Tampere
www.fusti.fi 

JOS MEILLÄ EI OLE, HANKIMME. MITÄ MIETIT? 

HENKILÖAUTOT HENKILÖ-PAKETTI-MAASTURIT

PALVELUKSESSA 24 H

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



3PURKAMOUUTISET

Terveiset keväisestä Helsingistä!
Kulunut kausi on ollut kiireinen tehtä-

vässäni, tapaamisia on ollut runsaasti, ja 
niistä on syntynyt mukavasti ajatuksen vaih-
toa. Liitollamme oli kunnia isännöidä Pohjois-
maiden purkamoliittojen Nordic Management 
Meetingiä. Keskustelun yhdeksi pääaiheek-
si nousi 1.1.2015 voimaanastunut edellytys 
95 prosentin kierrätysasteesta, ja se, miten se 
olisi saavutettavissa. Yleinen mielipide oli, et-
tei se todellisuudessa onnistu ilman sauma-
tonta yhteistyötä purkamoiden ja operaatto-
reiden välillä. 

Mielestäni on hyvin tärkeää lisätä pohjois-
maista yhteistyötä, sillä puheenaiheemme oli-
vat hyvin samankaltaisia ja yhteistyön ko-
en hyödyttävän kaikkia osapuolia. Seuraavan 
kerran tapaamme Nordic Conferencessa Tuk-
holmassa toukokuussa 2015, jossa on mu-
kana mm. EU-komissaari Artemis Hatzi-Hull. 
Kutsu on esitetty myös Suomen ympäristömi-
nisteriölle.

Päällimmäisenä asiana on ollut varaosien 
uudelleenkäyttö ja sen toteutuminen ja mah-
dollistaminen. Nyt 12.2.2015 meidät on huo-
mioitu valtioneuvoston asetuksella romuajo-
neuvoista. Asetus asettaa uudelleenkäytön 
vahvasti etusijalle. Asetuksen kylkiäisenä saa-
pui myös ympäristöministeriön 27.1.2015 päi-
vätty muistio. Muistiota lukiessa herää kysy-
myksiä; Suomi on ilmoittanut asetuksessa 

asetut tavoitteet uudelleenkäytöstä tai hyö-
dyntämisestä (95 pros.) ja uudelleenkäytöl-
le tai kierrätykselle (85 pros.) saavutetun jo 
vuonna 2012?? Mitä nämä tilastot pitävät si-
sällään ja minkälaisella ohjeistuksella on tu-
lokset kerätty?

Toinen mieleen painunut asia oli Norjan lii-
ton viesti. He ovat palkanneet pr-toimiston 
edistääkseen käytetyn varaosan tunnetta-
vuutta. Tämä on ajatuksena sama, jota tullaan 
esittelemään kevätkokouksessamme mark-
kinointisuunnitelmana autopurkamoiden ase-
man ja uudelleenkäytön tunnettavuuden edis-
tämiseksi. Olethan mukana päättämässä asi-
asta! 

Mieleeni on jäänyt myös autopurkamoiden 
ympäristöselvitys. Tässä projektissa on selvin-
nyt, ettei viranomaisilla ole ollut riittävää käy-
tännön tietoa eri valtuutettujen toimijoiden 
toimenkuvasta ja jopa projektin työnimikekin 
tullaan muuttamaan. Ikävää on, että esimer-
kiksi harmaa talous ei kuulu projektiin. Se on 
kuitenkin vakavasti läsnä ja haittaa oleellises-
ti koko kierrätysjärjestelmää. Työryhmän tar-
koitusperä on kuitenkin hyvin merkitykselli-
nen, kysymys on viime kädessä siitä, mitä me 
jätämme jälkeemme, ja minkälaisen arvostuk-
sen työllemme saamme tulevaisuudessa. 

Työntäyteistä kevättä ja tavataan kevätko-
kouksessa!
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L
ahtisen purkamo liittyi varaosaha-
ku.fi-palveluun 2013, ja otti verk-
kokauppasovelluksen käyttöön 
keväällä 2014. Jorma-isän kans-

sa purkamoa pyörittävä Veli-Matti Lahti-
nen sanoo, että uusia asiakkaita on tul-
lut enemmän kuin etukäteen osasi aja-
tella.

- Kuvaavaa on, että jo ensimmäisel-
lä viikolla verkkokaupan aloittamisen jäl-
keen myynnin arvo ylitti edellisen kuu-
kauden saldon. Alkoi mennä sellaista-
kin tavaraa, mitä ennen kysyttiin niukan-

laisesti.
Nykyisin Nokialta myydään purkuo-

sia ympäri Suomea. Purkamon sijainnilla 
ei enää ole sellaista merkitystä, kuin jos-
kus aikaisemmin. Tavara kulkee Postin 
ja Matkahuollon välityksellä asiakkaalle 
nopeasti ja varmasti.

Perinteiset lähiasiakkaat ja korjaa-
mojen väki käyvät toki edelleen paikan 
päällä ostoksilla. Veli-Matin havaintojen 
mukaan lähiasiakkaiden vierailut ovat ol-
leet viime aikoina pikemminkin kasva-
maan päin.

- Varauksettomasti voin suositella 
verkkokaupan aloittamista niille purka-
moille, jotka sitä vielä miettivät. Onhan 
tietotekniikka välillä haastavaa, mutta 
kyllä sitäkin oppii, kun avaa mielensä ja 
on halua oppia uutta, Veli-Matti kannus-
taa kollegoita.

Tietotekniikka on 
sukupolvikysymys
Jorma Lahtinen kertoo, että verkkokau-
pan aloittaminen oli ollut suunnitelmissa 

Verkkokauppa ylittänyt odotukset

••• Nokialla toimiva 

Autopurkamo Jorma 

Lahtinen alkoi myydä 

purkuosia verkon välityksellä 

viime vuonna. Odotukset 

ovat ylittyneet reilusti.

Veli-Matti Lahtinen 
rohkaisee ottamaan 

hyödyn irti tietoteknii-
kasta. - Kyllä sitä oppii, 

kun avaa mielensä ja 
on halua oppia uutta.
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ylittänyt odotukset

”Verkkokauppa 
on lyhentänyt 
kauppatapahtumaan 
käytettävää 
aikaa. Lisäksi 
tavarapalautusten 
määrä on 
vähentynyt.

Posti ja Mat-
kahuolto kul-

jettavat Lahtisen 
purkamolta os-
tettuja tuotteita 
kaikkialle Suo-

meen.
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jo jonkin aikaa.
- Pitkään sitä sitkisteltiin, mutta uuden 

hallin rakennustyöt, pihamaan asval-
toinnit ja muut hommat piti saada ensin 
kuntoon. Oli edettävä asia kerrallaan.

Jorma myöntää, että tietotekniikan 
omaksuminen ja hyötykäyttö on tietyssä 
määrin sukupolvikysymys. Nuoremmal-
le polvelle tietotekniikan laaja-alainen 

hyödyntäminen on jo arkista ja itses-
tään selvää puuhaa, mutta vähän vart-
tuneemman väen osalta asiat voivat ol-
la toisin.

- Veli-Matti on opettanut ohjelmis-
ton peruskäyttöä. Ilman häntä en pärjäisi 
sen kanssa, Jorma tunnustaa.

Jorma on huomannut, että seniori-ikä-

luokka ei välttämättä tee ostoksia suo-
raan netissä. Monet kyllä katsovat sieltä 
osien tiedot etukäteen, ennen kuin tule-
vat ostoksille tai hoitavat kaupankäynnin 
puhelimitse.

- Verkkokauppa on lyhentänyt kaup-
patapahtumaan käytettävää aikaa. Li-
säksi tavarapalautusten määrä on vä-
hentynyt.

Lahtisen 
purkamon 
portinpieles-

sä on komea, 
noin 2,5-metri-
nen meridiese-
lin kampiakse-
li. Sellainen on 

harvemmin näh-
ty kapine sisä-

maassa.
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Jorma Lahtinen (vas.) perusti omaa nimeään kantavan purkamon 1981. Veli-Matti on tullut mukaan 2000-luvun puolella.

Purkamo si-
jaitsee Noki-

an Kankaantaan 
teollisuusalueel-

la. Taustalla näkyvä 
sininen halli on val-

mistunut 2007.
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- Tuntuu myös, että tavara kiertää no-
peammin kuin aikaisemmin. Ennen meil-
lä saattoi olla tarhassa jopa 400 autoa, 
kun siellä on nyt 150-200 kappaletta.

Kaikki alkoi 1980-luvulla 
koriromupuristimesta
Jorma perusti nimeään kantavan purka-
mon 1981. Kaikki alkoi koriromupuristi-
mella varustetusta kuorma-autosta, jon-
ka kanssa hän kiersi pitkin Pirkanmaata.

Metalliromun keräysreissuilla hän asioi 
paljon purkamoilla, joiden varastotilanne 
tuli tietyssä määrin tutuksi. Kun oma pur-
kamo aloitti toimintansa ja asiakkaat tar-
vitsivat sellaisia osia, mitä Jormalla ei sil-
lä hetkellä ollut tarjota, hän kertoi auliisti 
mistä niitä voisi löytyä.

Sellainen ei ollut maan tapa tuohon ai-
kaan. Tuolloin, yli 30 vuotta sitten, purka-
mot eivät juuri harjoittaneet yhteistyötä, 
mitä tänä päivänä pidetään merkittävänä 
koko toimialan menestyksen kannalta. 
Tyytyväinen, tarvitsemansa osan saanut 
asiakas mielletään tärkeäksi � hän tulee 
uudelleenkin ostoksille.

Purkamo on siis Jorman perustama 

”Käsityksenä 
on, että harmaa 
talous rehottaa 
romuautopuolella, 
mutta eivätköhän 
verottajan toimet 
taltuta sitä jatkossa.

ja edelleen isännöimä yritys. Veli-Matil-
la on samassa kokonaisuudessa toimi-
va korjaamoyritys Autofast. Isän ja pojan 
yhteistyö on kuitenkin hyvin tiivistä, eikä 
rooleja tunneta. Hommia hoidetaan peri-
aatteella ”kaikki tekevät kaikkea”.

- Sekatyömiehiä me ollaan. Ei tässä 
kellään ole niin tarkkaa toimenkuvaa, Ve-
li-Matti naurahtaa.

Purkamon kirjoilla on Jorman lisäksi 
kaksi vakituista työntekijää, korjaamolla 
on Veli-Matin ohella yksi henkilö.

Korjaamolla tarjotaan lähinnä asen-
nuspalveluja, joita Veli-Matin mukaan 
monet purkuosia ostavat asiakkaat kai-

paavat. Asennusten skaala on laaja, 
ovenkahvasta kokonaiseen moottoriin.

- Koko taloon tarvittaisiin ainakin yksi 
ihminen lisää. Silloin kaikkien työkuorma 
olisi paremmin mitoitettu.

Erinomaisten liikenne- 
yhteyksien äärellä
Lahtisen purkamo sijaitsee Nokian Kan-
kaantaan teollisuusalueella erinomais-
ten liikenneyhteyksien tuntumassa. Val-
takunnan keskeiset pääreitit ovat lyhyen 
sompaamisen päässä purkamolta.  

Oiva maamerkki ensi kertaa purkamol-
la vierailevalle on kivenheiton päässä si-
jaitseva Nokian Renkaiden valtavanko-
koinen logistiikkakeskus.

Kaupungilta vuokratulla purkamoton-
tilla on tilaa 7 000 neliötä. Vanhan 150 
neliön toimitilan viereen nousi vuonna 
2007 uusi 450-neliöinen halli, jonka har-
jakorkeus on kymmenisen metriä.

- Ei kai tilaa ikinä ole tarpeeksi. Mut-
ta jos sitä olisi enemmän, niin olisi myös 
enemmän sotkua, Jorma hymähtää.

Vuokraehtojen mukaan Jormalla on 
mahdollisuus ostaa tontti itselleen, mutta 

Lumiset talvet teettävät monenlaisia lisätöitä useimmilla purkamoilla. Kuluvana talvena lumisateet ovat olleet Nokialla var-
sin kohtuullisia.
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Missä ja milloin synnyit?
- Nokialla 1978.

Perhesuhteesi?
- Naimisissa, kaksi lasta ja kolmas tulossa.

Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Käytän sen itselleni! Harrastuksia ovat frisbeegolf ja jousiam-
munta.

ESITTELY

Ismo Alankoa siteeraten: mitä on Nokian takana?
- Metsää, eikös se niin ollut? Ja pari kauppaa.

Mitä tekisit, ellet toimisi yrittäjänä?
- Jaa-a, enpä ole sillä tavalla ajatellut  Ei oikein ole vaihto-
ehtoa yrittäjänä olemiselle.

Vaikuttavin auto, jonka puikoissa olet ollut?
- 1960-luvun alun Fiat 600. Jormalla on sellainen entisöi-
tynä.

Minne aiot matkustaa seuraavaksi?
- Suomessa jonnekin, ei ole tarkempia suunnitelmia.

Keneen haluaisit tutustua ja miksi?
- Radio Rockin Klaus Flemingiin. Hänellä on mielenkiintoi-
nen ajatusmaailma.

Mitä mieltä romutuspalkkiokokeilusta?
- Se on varmaan ihan tervetullut. Poikii välillisesti meillekin 
jotain, kun tekee alaa tunnetummaksi.

Millä keinoin Suomen talous saadaan kunnolla nou-
suun?
- Kintaat käteen ja hommiin! P***an jauhaminen pitää lopet-
taa.

Veli-Matti Lahtinen
Autopurkamo Jorma Lahtinen Tmi
Autofast Tmi

toistaiseksi se ei ole ollut tarpeen. Asia 
menee kuulemma harkintaan, mikä-
li vuokramenot nousevat korkeammal-
le kuin tontin ostamisesta koituvat kor-
kokulut.

- Purkamon sijoittamisesta tänne pi-
ti aikoinaan vääntää kättä kaupungin 
kanssa. Se oli sitä aikaa, kun purkamo-
toimintaa pidettiin kaikin puolin kieltei-
senä toimialana.

- Kaupunki ei ensin halunnut antaa 
teollisuusalueelta tonttia purkamolle. Piti 
mennä oikein terveysvalvonnasta kysy-
mään, että kumpi on oikea paikka pur-
kamolle, teollisuusalue vai maa-ala jos-
sakin korvessa. Sitten ne suostuivat. 

Yleispurkamona 
alusta alkaen
Lahtisen purkamon portin pielessä ko-
meilee isokokoinen, suorastaan veistok-
sellinen, lyhytiskuisen meridieselin kam-
piakseli. Sillä on pituutta noin kaksi ja 
puoli metriä.

Toimintamalliltaan purkamo on edel-
leen yleispurkamo, jossa käsitellään pe-

riaatteessa kaikenmerkkisiä henkilö-
autoja. Niin on tehty toiminnan alus-
ta saakka. Myös pakettiautoja puretaan 
jonkin verran.

Sisään hankittavat purkuautot tule-
vat paljolti suoraan yksityisiltä, nykyään 
myös osaksi AVK:lta. Veli-Matin mukaan 
tavoitteena on, että purettavat autot ovat 
iältään enintään 10 vuotta tai nuorempia 

Elv-autoja yritys ottaa vastaan ja kä-
sittelee ne asianmukaisesti. Vanhat, ro-
mutettavat autot eivät kuitenkaan ole 
mikään kaupallisen toiminnan painopis-
tealue.

- Täällä tosin liikkuu aika paljon elv-
autoja. Se voi osaksi johtua keskeisestä 
sijainnistamme, Veli-Matti miettii.

- Käsityksenä on, että harmaa talous 
rehottaa romuautopuolella, mutta eivät-
köhän verottajan toimet taltuta sitä jat-
kossa, hän viittaa romumetallien kau-
passa käyttöön otettuun käänteiseen al-
viin sekä veroviranomaisen lisäämiin tar-
kastuksiin.

Varsinaisen purkamotoiminnan ohes-
sa yritys kerää kierrättämistä varten 

muun muassa erilaisia teollisuudessa 
syntyviä metallijätteitä. Purkamotontilla 
on myös sähkö- ja elektroniikkaromun 
keräyspiste.

Ohjelmassa ympäristö- 
luvan päivittäminen
Yrityksellä on voimassa oleva ympäristö-
lupa, mikä on tarkoitus päivittää vuoden 
2015 aikana.

Edellinen ympäristölupa Lahtisen 
purkamolle myönnettiin 2004. Vuon-
na 2007 julkaistussa Purkamouutis-
ten haastattelussa Jorma ihmetteli ko-
vaa hintaa, 4 500 euroa, minkä hän jou-
tui luvasta pulittamaan. 

Hän arveli silloisessa haastattelus-
sa omistavansa kaikista romuttamoista 
Suomen kalleimman ympäristöluvan.

- Siitä tuli palautetta lehden ilmesty-
misen jälkeen. Joku mainitsi, että on si-
tä vieläkin kovempia summia jouduttu 
maksamaan ympäristöluvista, Jorma to-
teaa. ••

>>>www.purkamolahtinen.com 
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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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Nissan Navara  ................................-07
Nissan Note  ....................................-06 
Nissan Primera P11 ................... -97-01 
Nissan Primera P12 ................... -02-06
Nissan Terrano 2.7  ......................98-04 
Nissan X-Trail ..................................-02 
Opel Astra G sedan ..........................-01
Opel Astra H  ...................................-05 
Opel Vectra B 1.6 ............................-2.0  
Peugeot 206....................................-01
Peugeot 307....................................-03
Peugeot 308 ...................................-08
Peugeot 407 ...................................-06
Peugeot Partner ......................... -98-01
Pontiac Transport .............................-95
Renault Megane Scenic ....................-00
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 Fabia mpi  .............................-02 
Skoda Octavia ............................ -97-00 
Subaru Lecasy 4wd ..........................-97
Subaru Forester ......................... -99-05 

Suzuki Jimmy ..................................-04 
Suzuki Samurai ................................-98
Suzuki Vitara bens/diesel  ........... -92-02  
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 Hiace neliveto ........................-00 
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 
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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P
ohjoismaiden autopurkamoliit-
tojen Nordic Management Mee-
ting pidettiin Helsingissä 3. hel-
mikuuta.

Neljättä kertaa järjestettyyn kokouk-
seen osallistuivat Dansk Autogenbrugin 
(Tanska) Sören Lundfoll ja Börge Mad-
sen, Sveriges Bilåtervinnares Riksför-
bundin (Ruotsi) Carina Hagström se-
kä Norges Biloppsamleres Foreningin 
(Norja) Jan Mollberg ja Siri Sveinsvoll, 
joka oli myös kokouksen kokoonkutsuja.

Suomen Autopurkamoliittoa edustivat 
puheenjohtaja Kari Laineen ja Päivi Kui-
vasniemen lisäksi Juha Vähäojaa sijais-

tanut Varaosa-alan yhdistyksen Jörgen 
Härmälä.

Kokouksessa ilmeni, että purkamo-
alan suurimmat ongelmat ovat pääpiir-
teittäin samoja kaikissa Pohjoismaissa.

Vaurioajoneuvoja myydään paljon Itä-
Euroopan maihin, lähinnä Puolaan, jossa 
ne saavat uuden elämän. Elv-ajoneuvo-
ja virtaa myös ohi virallisen järjestelmän, 
lähinnä Afrikkaan.

Julkisuudessa 95 prosentin kierrätys-
aste tavoitetaan, mutta todellisuudes-
sa tilanne on toinen. Kaikki kokouksen 
osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että 
kierrätysasteen toteutuminen edellyttäi-

si yhteistyötä purkamojen kanssa.
Pohjoismaiden liitot ovat muun muas-

sa tehneet paljon töitä saadakseen po-
liittiset päättäjät tietoisiksi asetuksen to-
teutumisen puutteista, jotta uudelleen-
käyttö ja kierrätys toteutuisivat asetuk-
sen mukaisesti.

Helmikuisen tilaisuuden annista lisää 
PU:n seuraavassa numerossa.

Pohjoismaisten autonkierrättäjien yh-
teinen konferenssi, Nordic Car Re-
cycling Conference, järjestetään 8.-10. 
toukokuuta Tukholmassa. ••

Helsingissä pidetyn Nordic Management Meetingin osanottajahymyjä: Päivi Kuivasniemi (vas.), Kari Laine, Carina Hag-
ström (Ruotsi), Börge Madsen (Norja), Siri Sveinsvoll (Norja), Sören Lundfoll (Tanska) ja Jan Molberg (Norja).

Pohjoismaisten purkamoliittojen 
edustajat koolla Helsingissä
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V
erkkokauppatilaston mukaan 
suomalaiset ostivat verkosta 
tavaroita ja palveluja vuonna 
2013 yli 10 miljardilla eurol-
la. Kolmessa vuodessa verk-

kokaupan arvo on kasvanut lähes vii-
denneksen.

Verkkoasiakkaina suomalaiset ovat 
pohjoismaisessa vertailussa lähellä kär-
keä, jota pitävät hallussaan norjalaiset.

Nopeasti kasvanut verkkoasioin-
nin suosio on luonnollisesti noteerattu 
myös käytettyjen autonosien kaupassa. 
maamme kaksi johtavaa palvelusivustoa, 
varaosahaku.fi ja autopurkaamot.com, 
ovat vastanneet hyväkuntoisia purkuosia 
etsivien asiakkaiden tarpeisiin.

Kummallakin sivustolla kävijämäärät 
ovat koko ajan enentyneet. Sivustoilla 
ei pistäydytä vain uteliaisuudesta, vaan 
kauppa käy yhä vilkkaammin.

Varaosahaku.fi sisältää 
laatuluokituksen
Varaosahaku.fi on käytettyjen varaosien 
sivusto, jota ylläpitää Varaosa-alan yh-
distys ry. Yhdistys on perustettu 1999 
edistämään purettujen autonosien uu-
delleenkäyttöä.

Sivustolla mukana olevat purkamot ja 
käytettyjen osien myyntiliikkeet ovat yh-
distyksen jäseniä.  Helmikuun 2015 ti-
lanteen mukaisesti niitä on yhteensä 35.

Varaosahaku.fi-sivuston avulla asiakas 
näkee jäsenyrityksissä myynnissä olevat 
tuotteet. Oston voi suorittaa palveluun 
kuuluvassa verkkokaupassa.

Varaosa-alan yhdistyksen yhdyshenki-
lö Jörgen Härmälä arvioi, että mahdolli-
suus ostosten tekemiseen verkossa on 
tuonut purkamoille kosolti uusia asiak-
kaita.

- Verkkokaupan kautta myydään pal-
jon tiettyjä osia, etenkin urbaaneille asi-
akkaille. Siellä ovat ne ”Kalliossa asuvat 
sinkut”, jotka ostavat käytetyn osan mie-
luummin anonyymisti netissä kuin me-
nemällä henkilökohtaisesti asioimaan 
purkamolla.

Kuluttajalle sekä 
helppoa että nopeaa
Verkkokaupan valtteja ovat helppous 
ja nopeus. Purkamon fyysisellä sijain-
nilla ei enää ole merkitystä, kun asia-
kas voi verkon välityksellä tilata ja mak-
saa tarvitsemansa osat. Suomessa tava-
ra kulkee ostajalle nopeasti, riippumatta 
asuinpaikasta. 

Härmälä painottaa, että suomalainen 
verkkokauppakulttuuri on luotettavaa ja 
hyvin toimivaa. Viime kädessä asiakkaan 

Verkkokaupan 
kasvu kiihtyy

Myös purkuosat käyvät kaupaksi
••• Verkkokaupan kasvu 

Suomessa ei osoita laantumisen 
merkkejä. Verkkokauppatilaston 
mukaan tavaroiden ja palvelujen 

verkkokauppa kasvoi 2013 lähes 
yhdeksän prosenttia. Viime vuoden 

vastaavat tiedot julkistetaan 
maaliskuussa.
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Varaosahaku.fi 
ja autopurkaamot.
com ovat Suomen 
suurimmat käytet-
tyjen autonosien 
verkkomyyntisi-
vustot.
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turvana on kuluttajansuojalainsäädäntö, 
joka pätee myös verkosta ostettaessa. 

- Kattava informaatio myynnissä ole-
vista purkuosista on hyvin tärkeää, se pi-
tää olla asiakkaan ulottuvilla. Meillä on 
käytössä purkuosien laatuluokitus. Vas-
taava menettely on olemassa vain Poh-
joismaissa.

Kuvien merkitys on iso. Vaikka etsiske-
lyn kohteena oleva tuote olisi entuudes-
taan tuttu asiakkaalle, kuvan näkeminen 
ennen ostopäätöksen tekoa on asiak-
kaalle tärkeää.

- Meillä on palvelussa esillä 1,1 miljoo-
naa autonosaa. Niistä noin 70 prosenttia 
on kuvan kanssa. 

Varaosa-alan yhdistyksessä seurataan 
muun muassa sivuston kävijämääriä. 
Merkitsevintä datatietoa ovat yksilöidyt 
kävijät per aikayksikkö.

- Tämän vuoden tammikuussa yksi-
löityjä kävijöitä oli noin 160 000. Viime 
vuonna vastaava kokonaisluku oli noin 
1,5 miljoonaa kävijää.

Yksilöityjen kävijöiden määrä sivustolla 
on kasvanut 15-20 prosentin vuosivauh-
dilla. Viime aikoina vahvistunut trendi on, 
että nimenomaan mobiililaitteiden haku-
osuus on kasvamassa.

- Juuri nyt sivustolla on 107 henkilöä. 
Heistä on tietokoneen käyttäjiä 84 pro-
senttia ja mobiililaitteiden 16 prosenttia, 
Härmälä kertoo kesken haastattelun.

- Viikonpäivistä maanantai on vilkkain-
ta aikaa verkkokaupassa.

Uusi sivusto 
auki keväällä
Varaosa-alan yhdistys pyrkii tekemään 
purkuosien etsimisestä ja ostamisesta 
yhä vaivattomampaa. Härmälän mukaan 
kehitystyössä painotetaan asiakkaan nä-
kökulmaa.

- Keväällä on tulossa uusittu varaosa-
haku.fi-sivusto. Uskallan sanoa, että sii-
tä tulee Suomen helppokäyttöisin verk-
kokauppa.

Autopurkaamot.com 
aloitti vuonna 2004
Autopurkaamot.com on kotimainen pal-
velusivusto, joka on ollut toiminnassa 
2004 lähtien. Sivusto on markkinointi-
paikka periaatteessa kaikille käytettyjä 
varaosia myyville yrityksille.

- Me otamme vastaan yrityksiä, jotka 
haluavat tulla mukaan ja saada osansa 
näkyville. Ideanamme on kasvattaa mu-
kana olevien yritysten myyntiä, kertoo si-
vustoa ylläpitävän Sunsun Oy:n toimitus-
johtaja Markus Virtanen. 

- Yksityiset kuluttajat eivät pysty myy-
mään palvelussamme. Tämä on tarkoitet-
tu vain yrityksille.

Sekä palvelussa mukana olevien yri-

tysten että käytettyjä varaosia hakevien 
asiakkaiden määrä on Virtasen mukaan 
koko ajan pikku hiljaa kasvanut. Vuosi-
tasolla sivustolla vierailee 1,5 � 2 miljoo-
naa kävijää.

Palvelussa mukana 
22 yritystä
Helmikuun alkupuolella 2015 palvelus-
sa oli mukana 22 yritystä, käytännössä 
autopurkamoja eri puolilta Suomea. Niil-
lä on käytössään purkamoille tehty toi-
minnanohjausjärjestelmä.

- Sivustolla käy tavallisia yksittäisiä 
kuluttajia sekä korjaamopuolen yrittäjiä. 
Myös esimerkiksi autoharrastajat hake-
vat palvelun avulla monenlaisia osia.

Sivustoa kehitetään koko ajan vastaa-
maan sekä mukana olevien yritysten et-
tä asiakkaiden tarpeisiin.

Virtanen uskoo, että käytettyjen vara-
osien hakusivustot ovat tulleet jäädäk-
seen. Selvä suuntaus on, että kaupan-
käynti useimmilla toimialoilla aloilla siir-
tyy yhä enemmän verkkoon, mikä osal-
taan pakottaa yrityksiä tuomaan tuottei-
taan verkossa asioivien ulottuville.

Viime kädessä pelkkä verkossa ole-
minen ei välttämättä riitä, jos ei saavuta 
tarpeeksi näkyvyyttä. 

- Yksittäisellä purkamolla voi olla hy-
vät omat verkkosivut, mutta silloin joutuu 
usein panostamaan paljon markkinoin-
tiin. Siksi on kannattavampaa olla muka-
na markkinointipaikalla.

Tavallinen netistä käytettyä autonosaa 
etsivä asiakas löytää autopurkaamot.co-
min helposti, varsinkin hakukone Goog-

lea käyttämällä. Esimerkiksi hakusana 
”käytetty auton laturi” tuo palvelun nä-
kyville.

Tutut automerkit 
hakulistan kärjessä
Autopurkaamot.comin oman statistii-
kan mukaan haetuimmat automerkit 
ovat Volkswagen, Toyota, Nissan, Ford 
ja Opel. Haetuimpien automallien lis-
tan kärkipäässä ovat Volkswagen Tran-
sporter, Opel Astra ja Vectra sekä BMW 
3-sarjan ajoneuvot.

Varaosakategorioittain haetuimpia 
kohteita ovat moottorit ja moottorin osat, 
etupään osat ja erilaiset sisustan osat. 
Haetuimpien osien listalla ovat muiden 
muassa ilmamäärämittarit, laturit, bensii-
nimoottorit sekä vaihdelaatikot ja startit.

Hakusanoista suosittuja ovat veto-
koukku, laturi, moottori, puskuri ja turbo.

Varaosavahti toimii 
asiakkaan apuna
Jos asiakas ei löydä sivustolta tarvitse-
maansa, hän voi kirjautua varaosavah-
ti-palveluun. Se ilmoittaa, kun etsinnän 
kohteena oleva auto on lisätty järjestel-
mään.    

- Tärkeätä on, että suomalaiset ostai-
sivat suomalaisilta yrityksiltä. Globaa-
li kilpailu on kuitenkin tullut myös tähän 
kategoriaan, ja pyrimme parhaamme 
mukaan auttamaan asiakkaitamme pär-
jäämään siinä, Virtanen painottaa. ••

>>>www.autopurkaamot.com 
>>>www.varaosahaku.fi

- Purkuosien osta-
minen verkkokaupasta 
tuntuu sopivan varsinkin 
urbaaneille asiakkaille, 
toteaa Varaosa-alan yh-
distyksen yhdyshenkilö 
Jörgen Härmälä.
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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

Ympäristöystävällinen. Edullinen. Tekniikan ja kierrätyksen ammattilainen.

Autonosat järkevimmin autopurkamolta.
Suomen Autopurkamoliitto ry

Valitse oikea merkki.
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U
usi romuajoneuvoasetus on 
luonteeltaan enemmän täy-
dentävä kuin vallitsevaa käy-
täntöä laajalti uudistava.

Sen taustalla on pyrkimys 
selkeyttää ja yhdenmukaistaa ajoneuvo-
jen tuottajiin ja tuottajayhteisöihin koh-
distuvaa vaatimustasoa. Ajoneuvon tuot-
tajalla on velvollisuus järjestää romu-
ajoneuvojen jätehuolto ja täyttää romu-
ajoneuvojen käsittelyä koskevat vähim-
mäisvaatimukset.

Lainsäädännöllä halutaan myös var-
mistaa, että romuajoneuvon viimeisellä 
haltijalla on mahdollisuus palauttaa ro-
muajoneuvo maksuttomasti ja vaivatto-
masti tuottajan järjestelmään koko Suo-
messa.

Tuottajien tulee huolehtia siitä, että ro-
muajoneuvojen ja ajoneuvojen korjaus-
toiminnasta peräisin olevien osien vas-
taanottopaikkojen verkostoon kuuluu 
vähintään 200 kiinteää vastaanottopaik-
ka alueittain tasapuolisesti koko maas-
sa.

Jotta romuajoneuvon toimittaminen 
asianmukaiseen jätehuoltoon olisi kaikil-
le mahdollisimman vaivatonta, tulee kiin-
teiden vastaanottopaikkojen verkostoa 
täydentää noutopalvelulla tai vastaaval-
la järjestelyllä.

Vastaanoton tulee ulottua jokaiseen 
kuntaan. Tällä hetkellä tuottajilla on yli 
270 romuajoneuvojen vastaanottopaik-
kaa.

Romuajoneuvoista tulee valmistella 

uudelleenkäyttöön tai hyödyntää muulla 
tavoin yhteensä vähintään 95 prosenttia 
vuodessa, sekä valmistella uudelleen-
käyttöön tai kierrättää yhteensä 85 pro-
senttia vuodessa. Vastaava tavoite on jo 
voimassa olevassa asetuksessa. 

Uusi asetus on sisällöltään muuten-
kin pitkälti samansisältöinen kuin aikai-
semmat, voimassa olevat asetukset ro-
muajoneuvoista ja eräiden vaarallisten 
aineiden käytön rajoittamisesta ajoneu-
voissa.

Uusi asetus korvaa edellä mainitut 
voimassa olevat asetukset ja siitä pois-
tetaan jätelain kanssa päällekkäinen 
sääntely.

Uusi asetus tulee voimaan 27. helmi-
kuuta 2015.

Uusi romu-
ajoneuvo-

asetus 
hyväksyttiin

••• Valtioneuvosto hyväksyi 
12. helmikuuta asetuksen 

romuajoneuvoista sekä 
vaarallisten aineiden käytön 

rajoittamisesta ajoneuvoissa.
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Painottaa osien 
uudelleenkäyttöä
Tätä juttua kirjoittaessa uusi asetus on 
juuri julkaistu, joten sen yksityiskohtai-
seen analysointiin ei vielä ole ollut mah-
dollisuutta.

Ensivaikutelma uudesta asetukses-
ta kuitenkin on, että se vahvistaa auto-
purkamoiden roolia ajoneuvojen kierrä-
tysketjussa.

- Asetuksessa tuodaan monessa koh-
dassa esille aiempaa painokkaammin 
käsite uudelleenkäyttö. Vaikuttaa siltä, 
että nyt oma lainsäädäntömme lähes-
tyy tältä osin entistä paremmin EU:n ro-
muajoneuvodirektiivin keskeistä sisältöä, 
sanoo Suomen Autopurkamoliiton (Sal-
ry) puheenjohtaja Kari Laine.

- Direktiivihän painottaa nimenomaan 
autonosien uudelleenkäyttöä. Niiden ir-
rottaminen ja jälleenmyynti, jos mikä, on 
autopurkamoalan keskeisintä toimin-
taa. Direktiivin tarkoitus ei toteudu ilman 
purkamoiden vahvaa panosta.

Uuden asetuksen mukana seurannut 
perustelumuistio sisältää paljon yksityis-
kohtaista tietoa. Siinä muun muassa to-
detaan, että vastaanotetuista romuajo-
neuvoista poistetaan esikäsittelyn yh-
teydessä kysynnän mukaan uudelleen-
käyttöön sopivia varaosia.

Laine pitää asetukseen nojaavan 
muistion viestiä selkeänä viittauksena 
siihen, että romutettavaksi tarkoitettu-
ja autoja ei tule viedä suoraan murskal-
le – kuten nykyään paljolti tapahtuu – 

vaan elv-autojen tulisi kiertää purkamo-
jen kautta.

- Vain siten voidaan varmistaa direktii-
vin vaatimus autonosien uudelleenkäy-
tön edistämisestä. Vastaanottopisteiden 
hoitajat tai operaattorit eivät tiedä, mitkä 
ovat uudelleenkäyttöön sopivia varaosia. 
Tiedot ja valmiudet ovat nimenomaan 
purkamoilla.

Koodaustietoja 
tuotava esiin
Asetuksen sisältämä pykälä 9 koodaus-
standardeista ja purkamistiedoista kiin-
nostaa erityisellä tavalla autopurkamo-
alaa.

Pykälän ensimmäisessä momentis-
sa säädetään tuottajan sekä ajoneuvon 
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materiaalien ja laitteiden valmistajan vel-
vollisuudesta käyttää uudelleenkäytettä-
viksi ja hyödynnettäviksi soveltuvien ajo-
neuvon osien ja materiaalien tunnista-
mista helpottavia koodausta koskevia 
ISO-standardinimikkeistöjä mukana ole-
van liitteen mukaisesti.

Käytännössä merkintävelvollisuus 
koskee tietynpainoisia muovista, kumis-
ta ja lateksista valmistettuja ajoneuvon 
osia ja materiaaleja.

Momentin kaksi mukaan tuottajan tuli-
si laatia ja julkaista uusista ajoneuvotyy-
peistä purkamistiedot viimeistään kuu-
den kuukauden kuluessa markkinoille 
saattamisesta.

Purkamistietojen tulisi olla esikäsit-
telylaitosten käytettävissä kirjallisessa 
taikka elektronisessa muodossa (cd-le-
vy, online-palvelu) ja niistä tulisi käydä il-
mi ajoneuvojen osat ja materiaalit sekä 
vaarallisten aineiden sijainti ajoneuvossa 
siinä laajuudessa kuin esikäsittelylaitos-
ten on tarpeen ne tietää.

Lisäksi kolmannessa momentissa 
säädetään ajoneuvon osien valmistajien 
ja maahantuojien velvollisuudesta toimit-
taa esikäsittelylaitosten käyttöön niiden 
pyynnöstä uudelleen käytettävissä olevi-
en osien purkamista, varastointia ja tes-
tausta koskevat tiedot kaupallisen tai 
teollisen tietosuojan piiriin kuuluvia tie-
toja lukuun ottamatta.

Romutustodistuksen 
antamiseen tarkistusta
Romutustodistusten osalta asetus sisäl-

tää joitakin tarkistettuja menettelytapoja.
Romutustodistuksesta tulee käydä il-

mi auton valmistenumero, joka yksilöi 
ajoneuvon tarkemmin kuin vanhan ase-
tuksen edellyttämä korin numero.

Vanha asetus edellytti, että romutus-
todistukseen on liitettävä rekisteröinti-
todistus tai todistuksen antaneen laitok-
sen tai yrityksen lausunto siitä, että re-
kisteröintitodistus on tuhottu. Tämä liite-
vaatimus poistettiin, sillä rekisteröintito-
distuksen liittäminen on tarpeetonta, jos 
luovuttajan oikeus ajoneuvon luovutta-
miseen on todettavissa ajoneuvoliiken-
nerekisteristä. Lausuntojen antaminen 
rekisteröintitodistuksen tuhoutumisesta 
ei myöskään ole mahdollista.

Romutustodistukseen tulee sen sijaan 
liittää selvitys luovuttajan oikeudesta 
luovuttaa ajoneuvo, jos ajoneuvon luo-
vuttaa joku muu kuin ajoneuvorekisteriin 
merkitty ajoneuvon omistaja.

Fluffin käsittely- 
ratkaisu yhä löytämättä
Uuteen asetukseen liittyvässä perus-
telumuistiossa pohdiskellaan romuajo-
neuvoja koskevan kierrätyksen ja uudel-
leenkäytön nykytilaa.

”Vaikka romuajoneuvojen uudelleen-
käyttöä ja kierrätystä sekä uudelleen-
käyttöä ja hyödyntämistä nykyisin kos-
kevat tavoitteet on Suomessa saavutet-
tu, saattaa vuodeksi 2015 asetettujen 
tavoitteiden saavuttaminen osoittautua 
hankalaksi”, muistiossa todetaan.

”Romuajoneuvojen murskauksessa 

syntyvälle fluffille ei nimittäin ole löyty-
nyt sopivaa käsittelyratkaisua, mikä vai-
kuttaa uudelleenkäytölle, kierrätykselle 
ja hyödyntämiselle asetettujen tavoittei-
den saavuttamiseen. Ekokem Oy:n polt-
tokapasiteetin on arvioitu olevan riittä-
mätön kaiken syntyvän fluffin polttoon.”

Muistiossa pohditaan myös EU-aluet-
ta laajemminkin vaivaa ongelmaa eli 
käytöstä poistuvien ajoneuvojen kulkeu-
tumista muualle kuin tuottajan järjestä-
mään jätehuoltoon.

”Romuajoneuvojen todellista mää-
rää (Suomessa) on arvioitu autokannan 
kasvun ja ensirekisteröityjen ajoneuvo-
jen määrän perusteella. Tällä perusteel-
la vuonna 2012 syntyneiden romuajo-
neuvojen määräksi arvioitiin 119 000. 
Samana vuonna romutustodistuksia kir-
joitettiin vain 65 154 eli 55 prosenttia 
kaikkien romuajoneuvojen määrästä.”

”Vuonna 2011 syntyneiden romuajo-
neuvojen arvioitu määrä oli 136 000, 
kun romutustodistuksia taas kirjoitettiin 
64 845 eli 48 prosenttia kaikkien romu-
ajoneuvojen määrästä.”

Minne viralliseen järjestelmään pääty-
mättömät suuret romuautomäärät kul-
keutuvat? Sekaromun joukkoon? Ken-
ties ulkomaille? Kukaan ei tunnu tietä-
vän.

”Romuajoneuvojen vientimääristä ei 
ole olemassa luotettavaa ja kattavaa ti-
lastotietoa. Suomen Ympäristökeskus 
(Syke) ei viime vuosina ole myöntänyt 
ainoatakaan romuajoneuvojen vientilu-
paa”, muistiossa todetaan. ••

Purkamot irrottavat uudehkosta vaurioautosta suuren määrän hyväkuntoisia varaosia myyntiin. Tällä vuosimallin 2013 
Ford Transit Customilla oli ajettu vain 20 000 kilometriä, kun se joutui kolarin takia lunastukseen.
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S
uomen Autopurkamoliiton (Sal-
ry) lähetystö kävi tammikuun lo-
pulla eduskunnassa viemässä 
viestiä purkamoalalle tärkeistä ja 

ajankohtaisista asioista.
Puheenjohtaja Kari Laineen ja toimin-

nanjohtaja Kari Heikkilän muodostaman 
lähetystön isäntinä toimivat keskustan 
kansanedustajat Arto Pirttilahti ja Kim-
mo Tiilikainen.

Salryn lähetystö oli jo etukäteen infor-
moinut vierailuisäntiä tietyistä alaan liit-
tyvistä ongelmakohdista. Näin saatiin ai-
kaiseksi hyvää, asioihin suoraan pureu-
tunutta keskustelua.

Myönteinen 
vastaanotto
- Vastaanotto oli tosi myönteinen, pu-
heenjohtaja Kari Laine kuvailee tilaisuu-
den henkeä.

- Keskustelu oli varsin avointa. Aina-
kin minulle syntyi vahva käsitys, että tu-

limme ymmärretyksi.
Salryn lähetystö kiinnitti isäntien huo-

miota ennen kaikkea EU:n romuajoneu-
vodirektiivin puutteelliseen toteutumi-
seen Suomessa. 

Esimerkiksi vuosittain lopullisesti käy-
töstä poistuvista noin 120 000 autosta 
vain noin 15 000 kulkee virallisesti pur-
kamojen kautta. Näin siitä huolimatta, 
että vain purkamot voivat hyödyntää näi-
den elv-autojen käytetyt varaosat direk-
tiivin mukaisesti.

Muista virallisesti poistettavista elv-
autoista noin 50 000 kulkee operaatto-
rien kautta.

Vuotuisesta keskimääräisestä au-
topoistumasta jäljelle jäävät noin 50 - 
55 000 kappaletta ovat kadoksissa ole-
via autoja. Niitä kulkeutuu jonnekin har-
maan talouden kautta, ilmeisesti muun 
muassa peltiromuna romukauppiaille 
ja operaattoreille. Romuautoja viedään 
myös maasta.

EU-direktiivi painottaa ennen kaikkea 
purkuosien uudelleenkäyttöä. Periaat-
teen toteuttaminen on Suomessa hyvin 
hankalaa, sillä muualle kuin purkamoil-
le kulkeutuu poistuvien autojen virrasta 
noin 90 prosenttia ajoneuvoista.

Murskaamojen intresseissä on saada 
käytöstä poistettua materiaalia nopeasti.

Liikennekäytöstä poisto 
ruokkii harmaata taloutta
Epäonnistuneeksi osoittautunut menet-
tely ajoneuvojen väliaikaisesta liikenne-
käytöstä poistosta ruokkii osaltaan jär-
jestelmän puutteita. Kun liikennekäytös-
tä poistolla ei ole aikarajaa eikä mitään 
muutakaan kontrollia, ja kun sitä käyte-
tään romutuspoiston asemesta, anne-
taan tilaa harmaalle taloudelle.

- Uskon, että kansanedustajille viestit-
tämämme ongelmakohdat nousevat vie-
lä esille eduskunnassa, Laine toteaa. ••   

Salryn lähetystö  
kävi eduskunnassa
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K
okeilun ajan valtio maksaa tu-
hannen euron kannustinpalkki-
ota sille, joka toimittaa käytös-
tä poistettavan auton viralliseen 

kierrätysjärjestelmään ja hankkii tilal-
le upouuden, vähäpäästöisen auton. Li-
säksi autoala on lupautunut panemaan 
palkkiopottiin oman osuutensa, 500 eu-
roa.

Lupaus romutuspalkkiosta voi siis rea-
lisoitua rahaksi vain uutta autoa ostetta-
essa. Kriteerit ovat aika tiukat. 

Romutettavan auton pitää olla vähin-
tään 10 vuotta vanha, ja siitä on kirjoi-
tettava asianmukainen romutustodistus. 
Hankittavan uuden auton päästöraja on 
enintään 120 grammaa hiilidioksidia ki-
lometrillä.

Päästövaatimus rajaa pois useita au-
tomerkkejä ja –malleja. Moni keskiko-
koinen tai iso auto ei täytä ehtoja.

Romutuspalkkiokokeilua vahvasti lo-
bannut kotimainen autoala on arvioinut, 
että autonimikkeistä ehkä noin kolmas-
osa mahtuu vaadittuun 120-grammais-
ten kategoriaan. 

Valtiovalta on varannut kokeiluun kol-
me miljoonaa euroa. Eduskunta hyväksyi 
romutuspalkkiokokeilun joulukuussa.

Ajokunnottomatkin 
autot kelpaavat
Romutuspalkkioon oikeuttavan auton 
kunnolla ei ole niin väliä, kunhan se on 
vähintään 10 vuoden ikäinen. Auton ei 
tarvitse olla katsastettu ja liikennekel-

Romutuspalkkiota kokeillaan puolen vuoden ajan
••• Viime vuonna paljon 
esillä ollut autojen 
romutuspalkkiokokeilu 
alkaa heinäkuussa ja 
kestää tämän vuoden 
loppuun.
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kokeillaan puolen vuoden ajan
poinen, ei edes ajokelpoinen.

Käytännössä ”vanha raatokin” kelpaa, 
kunhan pystyy todistamaan omistusoi-
keutensa kyseiseen autoon.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 
arvioinut, että romutuspalkkiokokeilu 
voisi tuoda tullessaan kolmisen tuhatta 
autokauppaa. Valtion kannustinrahat on 
mitoitettu tämän arvion mukaan.

- Romutuspalkkiokokeilun suorista 
hyödyistä on ollut julkisuudessakin pal-
jon keskustelua, mutta jos haluamme 
edes yrittää parantaa suomalaisen au-
tokannan ympäristöystävällisyyttä ja au-
tojen turvallisuutta, niin on oltava rohke-
utta kokeilla uusia vaihtoehtoja, koros-
taa osastonjohtaja Juha Kenraali Trafin 
verkkosivuilla.

Kenraalin mukaan 120 gramman 
päästöraja tukee selvästi keskimääräis-
ten päästöjen alenemista, sillä liikenne-
käytössä olevat henkilöautot päästävät 
tällä hetkellä keskimäärin 168 grammaa 
hiilidioksidia per ajokilometri.

Romutuspalkkion saadakseen on van-
ha auto siis toimitettava romutettavaksi 
viralliseen vastaanottopisteeseen. Siel-
tä saatava romutustodistus pitää esittää 
autokaupassa uutta autoa ostaessa.

Romutuspalkkion osuus vähennetään 
suoraan uuden auton hinnasta.

Taktisena neuvona kauppatilannetta 
varten on kerrottu, että ensin kannattaa 
myyjän kanssa neuvotella hinta valmiiksi 
ja vasta sitten ottaa esille romutuspalk-
kioon oikeuttava todistus.

Trafi saa tiedot romutetuista ja romu-
tuspalkkioon oikeutetuista autoista ja 
maksaa niiden perusteella valtion osuu-
den maahantuojille.

- Romutuspalkkion tarkoituksena ei 
ole lisätä autojen määrää, vaan vaikuttaa 
siihen, että käytössä olevat autot ovat 
nykyistä ympäristöystävällisempiä ja tur-
vallisempia, toteaa Juha Kenraali.

Ei aikarajaa 
omistuksella
Heinäkuussa alkavassa kokeilussa ro-
mutuspalkkiokelpoiselle autolle ei lopulta 
asetettu aikamääräistä omistusvaatimus-
ta. Alkuperäisissä kaavailuissa oli esillä 
ehto, että auton tulisi olla ollut viimeisel-
lä omistajalla tietyn aikaa, että se olisi ro-
mutuspalkkiokokeilun ehdot täyttävä.

Tästä aikamäärästä siis luovuttiin. Nyt 
– ainakin teoriassa – yksityishenkilöt 
voivat käydä kauppaa vanhoilla autoilla 
ennen niiden viemistä romutukseen.

Jos ei ole itse aikeissa hankkia uutta 
autoa, voi romutuspalkkiokelpoisen au-
ton myydä pikkurahalla vaikka tutulleen, 
jos tämä on ostamassa tuliterää kiesiä. 
Periaatteessa molemmat voittavat tällai-
sessa tilanteessa.

Laajamittaiseen romutukseen menevi-
en autojen hamstraamiseen ja moninker-
taisten palkkioiden haalimiseen kokeilu 
ei anna mahdollisuuksia. Romutuspalk-
kio käy alennuksena uuden auton hin-
nasta vain silloin, kun ostajana on yksi-
tyishenkilö.

Piristyykö 
autokauppa?
Julkisuudessa on spekuloitu sillä, onko 
kyseessä viime kädessä vain yritys piris-
tää uusien autojen kauppaa Suomessa. 
Eli siis verovaroista myönnettävää tukea 
vaisun markkinatilanteen vaivaamille au-
toliikkeille.

Toki valtiokin pääsee osingoille, jos 
kauppa käy. Jokaisesta myydystä uudesta 
autosta tulee valtion kirstuun tuhansia eu-
roja autoveroa ja arvonlisäveroa.

Todellista autokannan uusiutumista 
palkkiokokeilun myötä tuskin nähdään. 
Oletettavasti melko harva romutuskelpoi-
sella autolla liikkuva suunnittelee ryhty-
vänsä tuliterän nelipyöräisen omistajaksi.

Autokannan uusimisessa on työsarkaa, 
sillä tunnetusti Suomessa ajetaan keski-
määrin varsin iäkkäillä autoilla.

Liikennekäytössä olevien henkilöauto-
jen keski-ikä on 11,2 vuotta ja koko hen-
kilöautokannan keski-ikä 13 vuotta. EU:n 
jäsenvaltioiden keskiarvo on 8-9 vuotta.

Suomessa auto päätyy kierrätykseen 
keskimäärin vähän yli 20 vuoden iässä. 
EU:ssa vastaava keski-ikä on 15 vuot-
ta. ••
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S
uomen Autopurkamoliitto ry 
(Salry) on jo pitkään puhunut 
autojen romutuspalkkion puo-
lesta. Liitto kuitenkin toteuttaisi 

romutusrahan toisin.
- Romutuspalkkio tulisi maksaa au-

ton viimeiselle omistajalle, joka toimit-
taa käytöstä poistettavan autonsa viral-
liseen kierrätysjärjestelmään. Palkkiota 
ei kuitenkaan pitäisi kytkeä uuden auton 
hankintaan, toteaa Salry:n puheenjohta-
ja Kari Laine.

Mieluummin pullopantin  
kaltainen maksu
Ajoneuvoon tulisi hallinnollisin keinoin 
liittää pullopantin kaltainen maksu, joka 
sitten suoritettaisiin auton romutukseen 
toimittavalle viimeiselle omistajalle. Kier-

rätysmaksu eli romutuspalkkio olisi kä-
tevintä lisätä uuden auton hintaan.

Maksun ei tarvitsisi olla kovin korkea, 
jotta se ei nostaisi uuden auton hintaa 
liikaa.

- Romutuspalkkio voisi olla esimerkik-
si 200 euroa, jolloin se ylittäisi autosta 
saatavan romun hinnan arvon. Tällöin sil-
lä olisi todellisia ympäristöllisiä vaikutuk-
sia, kun maksettava palkkio varmistaisi 
käytöstä poistettavan auton toimittami-
sen viralliseen kierrätysjärjestelmään.

- Uskon, että kuluttajat hyväksyisivät 
tällaisen järjestelmän. Se ratkaisisi mon-
ta ajoneuvojen kierrätykseen liittyvää 
ongelmaa.

Heinäkuun alussa käynnistyvää romu-
tuspalkkiokokeilua Laine pitää oikean 
suuntaisena, mutta kokonaisuudessaan 

riittämättömänä toimena.
- Nyt toteutettavassa muodossa ko-

keilu kohdistuu harvojen ja valittujen 
etuoikeudeksi. Jos kuluttaja ajaa elv-ta-
son autolla, hänen ajomääränsä ovat to-
dennäköisesti varsin alhaiset, eikä hä-
nellä välttämättä ole polttavaa tarvet-
ta hankkia upouutta autoa romutetta-
van tilalle.

Kokeilusta voi 
olla hyötyä
Kokeilu on Laineen mielestä kuitenkin 
periaatteessa kannatettava, vaikka sen 
hyödyt voivat olla vähän niin ja näin.

- Ainakin sillä saadaan kerättyä koke-
musperäistä tietoa ja toivottavasti syn-
nytettyä keskustelua aiheen ympärille. ••

    

toteuttaisi romutusrahan toisin
Autopurkamoliitto

Suomen Autopurkamoliiton puheenjohtaja Kari Laine.
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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
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K
äytännössä vaatimus tar-
koittaa, että esimerkiksi kes-
kikokoisesta, painoltaan 
1 200-kiloisesta perheau-
tosta saa kertyä kaatopaikat-

tavaa jätettä enää alle 60 kiloa. Kaik-
ki muut auton massaan kuuluvat 1 140 
kiloa osia ja materiaaleja on käytettävä 
uudelleen tai muuten hyödynnettävä.

Uudelleenkäytön ja kierrätyksen osal-
ta vaatimus on nyt 85 prosenttia.

EU:n tarkoitusperien ymmärtäminen 
vaatii selvennystä käytössä olevan ter-
mistön osalta.

EU:n romuajoneuvodirektiivissä 
(2000/53/EY) ”uudelleenkäyttö” tar-
koittaa, että romuautojen osia käytetään 
alkuperäiseen tarkoitukseensa. Eli esi-
merkiksi käytöstä poistetusta autosta ir-
rotettu starttimoottori asennetaan sel-

laisenaan tai tarvittaessa kunnostettuna 
toiseen autoon.

”Kierrätys” puolestaan tarkoittaa EU-
kielessä jätemateriaalien jälleenkäsit-
telyä alkuperäiseen tarkoitukseen, tai 
muuhun tarkoitukseen kuin energian 
talteenottoon.

”Hyödyntämisestä” puhutaan, kun tar-
koitetaan materiaalin käyttöä esimerkik-
si energian tuottamiseen polttamalla.

Tarvitaan vahvaa yhteistyötä 
eri osapuolten kesken
EU:n romuajoneuvodirektiivi painottaa 
romutettavan auton sisältämien osien 
uudelleenkäyttöä. Jotta lainsäätäjän tar-
koitus toteutuisi, pitäisi käytöstä lopul-
lisesti poistettavat autot toimittaa auto-
purkamoille käsittelyä varten.

Suomeen rakennetussa, tuottajavas-

Romuautosta
uudelleenkäytettävä 
ja hyödynnettävä nyt 

yli 95 prosenttia
••• EU:n romuajoneuvodirektiiviin sisältyvä 

tiukentunut määräys tuli voimaan 2015 
alussa. Sen mukaan romutettavan auton 

painosta on uudelleenkäytettävä ja 
hyödynnettävä yhteensä yli 95 prosenttia.

”On kestävää 
kehitystä, kun 
jätteestä otetaan 
kaikki mahdollinen 
irti. Ennen kaikkea 
tämä johtaa 
siihen, mitä 
meiltä jää tuleville 
sukupolville.

tuuseen perustuvassa romuajoneuvojen 
kierrätysjärjestelmässä on monenlaisia 
vastaanottopisteitä käytöstä poistettavil-
le autoille. Käytäntö on osoittanut, että 
vain autopurkamot ovat oikeasti kiinnos-
tuneita autonosien irrottamisesta jatko-

Stanislovas Planciunas 
purkamassa ambulanssina 

toiminutta M-B Sprinteriä 
Autonosat R. Aaltosen pur-

kamolla Pirkkalassa.
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käyttöä varten.
- Direktiivin tarkoittama 95 prosen-

tin vaatimus perustuu hyvin pitkälle sii-
hen, että annetaan varaosalle mahdolli-
suus jatkaa elämäänsä ottamalla se tal-
teen asianmukaisesti ja myymällä se 
eteenpäin sitä tarvitsevalle. Tämä on au-
topurkamoiden ydinosaamista, painottaa 
Suomen Autopurkamoliiton (Salry) pu-
heenjohtaja Kari Laine.

Yleinen käsitys on, ettei 95 prosen-
tin tasoa saavuteta ilman vahvaa yhteis-
työtä autopurkamoiden ja operaattorien 
kesken. Laineen mukaan 95-taso ker-
rotaan jo saavutetun Suomessa 2011, 
mutta siihen kannattaa suhtautua vara-
uksella.

- Olen varma siitä, että tuossa tilastos-
sa tieto perustuu vanhentuneeseen ti-
lastointitapaan. Nykylainsäädännön mu-

kaan tuo tieto on käsittääkseni erheel-
linen.

Vaatimus ei ole 
ongelma purkamolle
Direktiivin edellyttämän 95 prosentin 
uudelleenkäyttö- ja hyödyntämisasteen 
saavuttaminen ei ole purkamolle mikään 
ongelma. Purkamon tehtävänä on irrot-
taa ja lajitella osia sekä materiaaleja, mi-
kä työ mahdollistaa kierrätysasteen saa-
vuttamisen. Auton sisältämät kierrätettä-
vät metallit eivät katoa purkamoproses-
sissa minnekään. 

- Direktiivin painottama varaosien uu-
delleenkäyttö mahdollistaa kierrätysas-
teen saavuttamisen. Tehokkaalla romu-
autojen ohjauksella purkamoille vähen-
netään ympäristövahinkoja, pienenne-
tään harmaata taloutta, mahdollistetaan 

uusien työpaikkojen syntymistä sekä ve-
rotulojen kertymistä valtiolle.

- On kestävää kehitystä, kun jättees-
tä otetaan kaikki mahdollinen irti. Ennen 
kaikkea tämä johtaa siihen, mitä meiltä 
jää tuleville sukupolville.  

Laine korostaa, että purkamoilla on 
myös valmiudet jätteiden syntypaikka-
lajitteluun, mitä jätelaki suosii. Tämä tar-
koittaa romuautoista syntyvien jätteiden, 
esimerkiksi isojen muoviosien ja lasien 
lajittelemista.

Onko fluffin hyötykäyttö 
lainkaan mahdollista?
Koko romuautojen kierrätysprosessis-
sa kenties hankalimmaksi yksityiskoh-
daksi on osoittautunut murskauksen yh-
teydessä syntyvä kevytjae eli fluffi. Sen 
sijoittaminen tavanomaisten jätteiden 
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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

kaatopaikalle on kiellettyä, eikä sille ole 
toistaiseksi keksitty mitään varsinaista 
hyötykäyttöä.

Fluffi sisältää erilaisia kumi-, muo-
vi-, kuitu- ja tekstiilijakeita. Sitä pidetään 
vaarallisena jätteenä sen sisältämien 
sinkki- ja kupariyhdisteiden takia.

Pirkanmaan ely-keskuksen mukaan 
fluffia syntyy noin 21 500 tonnia per 
vuosi. Suomen ympäristökeskuksen ar-
vio on, että fluffia syntyy vuodessa noin 
70 000 tonnia, ja siitä 16 000 tonnia si-
sältää niin sanottuja pop-yhdisteitä pysy-
viä orgaanisia yhdisteitä.

Osa fluffista on poltettu Ekokemin 
polttolaitoksella, osa on varastoitu odot-
tamaan ratkaisua käsittelyongelmaan.

Fluffin jäteluokitteluun on haettu muu-
tosta Etelä-Suomen aluehallintoviras-
tolta. Tämä ei kuitenkaan helmikuussa 
2014 antamassaan päätöksessä nähnyt 
edellytyksiä luokittelun muuttamiselle.

Fluffin sisältämät pop-yhdisteet ovat 
haitallisia ympäristömyrkkyjä, jotka ha-
joavat hitaasti ja kulkeutuvat kauas.

Autoissa pop-yhdisteitä on käytet-
ty palonestoaineina esimerkiksi istuinten 
pehmusteissa ja päälliskankaissa, läm-
pöeristeissä, hattuhyllyissä, takakonteis-
sa sekä ovien ja kattojen muoveissa.

Ympäristöministeriö ja Suomen ympä-
ristökeskus valmistelevat parhaillaan oh-
jetta pop-yhdisteitä sisältävien jätteiden 
käsittelystä. ••   

Asiatietoa
autopurkamo-
toiminnasta.

www.autopurkamoliitto.fi
Klikkaa

Auton si-
sältämät 
varaosat ja 
kierrätettä-
vät metallit 
otetaan tar-
kasti talteen 
purkuproses-
sissa. 
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Ratkaisu ristikkoon 4/2014

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.

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

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

K L M U N A A N N E
O K S I A A O N K I J A T
S A V O T A R N O L A T A
U Ä H I K E E T K K
M U R T O A V A A S I
A H D I S T A A H A R S O T

A I H I T S A T A P
E T U R U O K A K T A U S
S A N A R A A T O V A
T I N O K O O T
O T O L L I S U U S A A S I
T Ö N Ö J A K K U T U K I
O R I P Ä Ä K A U N O T A R
N Ö T Ö S C O T T S O R I

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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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

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

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

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

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

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

HELSINKI
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
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@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
Ahertajantie 1, 90940 Jääli
puh. 010 7737 572

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

Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot

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

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

Ota yhteyttä maksuttomaan palvelunumeroomme 0800 30880

Lisätietoja www-sivuiltamme

AUTON UUSI
ELÄMÄ



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.


