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V
uosi sitten oli tähän aikaan ensim-
mäiset lumityöt tehty ja rengaskaup-
pa kävi reippaasti. Nyt talvi antaa 
odottaa itseään.

Kestävän kehityksen sitoumus antaa liitol-
lemme ja sen jäsenistölle jopa yllättävää nos-
tetta ja tuo mukanaan positiivista, ja oikeutet-
tua, julkisuutta liitolle. Meillä on kunnia esitel-
lä käytetyn varaosan järkevyyttä kestävän ke-
hityksen minimessuilla. Merkillepantavaa on, 
että tavallinen kuluttaja ei tiedä auton olevan 
varaosiensa summa, eikä varsinkaan sitä, et-
tä osia voi hyödyntää tehokkaasti autosta toi-
seen.

Maailmalla, ja Suomessakin, on jo yrityksiä, 
jotka ostavat auton varaosia kunnostettavaksi, 
eli kun varaosakaupan tiskillä pyydetään van-
ha osa takaisin, tai jopa pantataan osa, on ky-
seessä kunnostettu varaosa, ei uusi. Tämä on 
varmasti kasvavaa liiketoimintaa.

Laatujärjestelmän myötä purkamot voivat 
erottua muista toimijoista edukseen ja se an-
taa varmuuden yhteistyökumppanille, serti-
fioidun yrityksen kanssa on turvallista asi-
oida. Olen myös huomioinut, että Ruotsin ja 
Tanskan purkamot ovat laatuluokiteltuja ja et-
tä autot kiertävät näissä maissa purkamoiden 
kautta.

On vahinko, että aikaisemmat ponnistelut 
laatujärjestelmän eteen ovat jääneet liitossa 
kesken, sillä uskon, että se on tulevaisuudes-

sa merkittävässä roolissa autopurkamoalalla. 
Laatuluokituksen tärkeys tuntui olevan jäse-
nistölle itsestään selvyys äänestyksen tulok-
sen perusteella. Aion jatkaa ponnistelujani tä-
män niin purkamoille kuin yhteiskunnallisesti-
kin merkityksellisen hankkeen toteuttamisek-
si. Uskon että laatujärjestelmää tullaan tule-
vaisuudessa jopa edellyttämään.

Purkamoliitto ja jäsenistöä on osallistunut 
Siton Mikkelin työryhmään. Tältä odotan pal-
jon, sillä olemme osaltamme voineet selven-
tää epäkohtia ja toimitapoja. Tässä palaan Si-
toumus 2050 -aiheeseen, johon itse asias-
sa Suomi on antanut sitoumuksen. Varaosien 
uudelleenkäyttö, eli purkamon normaali arki, 
on nimenomaan kestävän kehityksen ja kier-
totalouden mukaista toimintaa, kunhan kierrä-
tysjärjestelmä saadaan oikealle tolalle. 

Purkamoliitolle tehty opinnäytetyö on myös 
saanut ansaittua huomiota. Autokierrätyksen 
toteutuminen on aiheena herättänyt kysymyk-
siä ja palautetta EGARAssa, EU-tasolla se-
kä Puolassa. Erityiskiitos Päivi Kuivasniemelle 
hyvin tehdystä työstä liitolle.

Niin, ja vielä niistä sääolosuhteista. Kyllä ne 
pakkasetkin vielä tulevat, nyt onkin hyvä aika 
laittaa talvirengashyllyt järjestykseen.
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H
elsingin Tattarisuolla sijaitse-
vassa Sapoma Oy:ssä työs-
kentelee yrittäjän lisäksi kolme 
henkeä. Heikki Aahen mukaan 

tällä hetkellä mennään eteenpäin mini-
mimäärällä.

Töitä on varaston perusteellisen per-
kauksen jäljiltä paljon, mutta uusien 
työntekijöiden rekrytointi ei ole aivan yk-
sinkertaista.

- Erityisesti pääkaupunkiseudulla on 
tällä alalla vaikea saada ammattitaitois-

ta työvoimaa. Onneksi meillä on hyvät ja 
luotettavat työntekijät, Aahe viittaa se-
kä Sapoman että niin ikään omistaman-
sa Lahden Takuupurkamo Oy:n henki-
löstöön.

Purkamoyrittäjäksi 
parikymppisenä
Nuoresta iästään huolimatta Heikki Aa-
he on yrittäjänä kahdessa eri purkamos-
sa, joista toinen siis sijaitsee Lahdessa.

Sapoman isännäksi Aahe tuli syksyllä 
2006, kun Suomen Autopurkamoliiton 
perustajajäsen ja pitkäaikainen puheen-
johtaja Seppo Hiekkaranta myi yrityksen 
hänelle. Lahden Takuupurkamon kaup-
pa toteutui pari vuotta sitten, myyjänä oli 
Hiekkaranta.

- Pari vuotta harkitsin ostopäätöstä. Ei 
tämä ihan päähänpisto ollut, Aahe ku-
vailee Sapoman hankintaa.

Hän tuli isännäksi tuntemaansa ta-
loon. Sapoma ja sen toiminnot olivat tul-

Sapoman 
Heikki 
Aahe

iloitsee hyvistä 
työntekijöistä

••• Ammattitaitoisten 
purkamotyöntekijöiden 

löytäminen 
pääkaupunkiseudulla 

saattaa olla kiven 
takana. Sapoma Oy:n 
Heikki Aahe kertoo 
olevansa iloinen siitä, 

että yrityksessä on hyvä 
henkilökunta.

Saksanpaimenkoira 
Gadar viihtyy isäntänsä 
Heikki Aahen seurassa 

purkamolla.
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leet tutuiksi opiskeluaikana kesätöissä.
Koulutukseltaan Aahe on sähkö-

mies, mutta ollut kiinnostunut autoista 
ja �kaikista, missä on moottori� ihan pie-
nestä pitäen.

Aahe sanoo, ettei oman firman hank-
kiminen tai perustaminen ollut mikään jo 
varhaisessa vaiheessa päätetty suunni-
telma. Pikemminkin kävi niin, että eteen 
tuli mahdollisuus, jota ei kannattanut jät-
tää toteuttamatta.

- Jos en olisi siirtynyt purkamopuo-

lelle, olisin luultavasti jossakin vaihees-
sa perustanut tai hankkinut oman säh-
köalan yrityksen. Se olisi edellyttänyt 
vähintään neljän vuoden työkokemus-
ta alalla.   

Tavaramerkkinä 
lentävä Ferrari
Sapoma on pääkaupunkiseudun suu-
rin henkilö- ja pakettiautojen purkamo. 
Se on toiminut samalla tontilla vuodes-

ta 1977.
Sapoman isäntien osalta historia tun-

tuu tietyllä tavalla toistavan itseään. 
Seppo Hiekkaranta hankki Sapoman 
1977, kun sen entinen omistaja Väinö 
Kokko halusi myydä yrityksensä nuo-
relle miehelle. Kokko oli perustanut yri-
tyksen 1960-luvun alussa, ja se toimi 
omistajanvaihdokseen saakka nimellä 
VK-hajottamo.

Nyt siis Sapomaa vie eteenpäin Heik-
ki Aahe. Tuskin on liioiteltua sanoa, että 
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purkamo on jonkin sortin käsite pääkau-
punkiseudulla.

- Punainen Ferrari on edelleen tolpan 
nokassa purkamon portilla. Se kyllä tun-
netaan hyvin.

Mitkä sitten ovat Sapoman vahvuu-
det? Aahe miettii hetken, ennen kuin 
vastaa:

- Luotettavuus, palvelu ja saatavuus.

Purettavaksi 
tuoreita vaurioautoja
Tänä päivänä Sapoma keskittyy tuorei-
siin purkuautoihin. Käytäntönä on, et-
tä sisään hankitaan vuosimallia 2005 tai 
nuorempia olevia autoja.

Varaston puolella on tehty perusteelli-
nen siivous ja järjestely. Tilaa on tehty, ja 
vanhaa tavaraa on poistettu.

- Paras kaupallinen potentiaali on alle 
10 vuoden ikäisissä osissa, Aahe toteaa.

Ihan kaikkia vanhoja osia ei ole vie-
ty pois. Niitä haluaville Lahden Takuu-
purkamossa on laajempi tarjonta, aina 
1950-luvulta saakka olevista autoista.

- On uskomatonta, kuinka paljon esi-
merkiksi kuplavolkkarin osia kysytään.

Purettavat autot Aahe hankkia 
AVK:lta, SVT:ltä ja suoraan yksityisiltä. 
Omaa ulkomaantuontia ei tällä hetkel-

lä ole.
- Välillä on ostettu Ruotsista tavaraa, 

mutta nyt tulee yksityisiltä sen verran 
hyvin autoja, ettei ole tarvetta lähteä asi-
oimaan ulkomaille.     

Romutuspalkkiokokeilun suosio nä-
kyi myös Sapomassa, autoja tuli varsin 
hyvin. Purkamolle tuodut elv-autot olivat 
iältään keskimäärin 15-vuotiaita. 

- Parhaimmillaan taisi tulla kuusia au-
toa päivässä, mikä on ennätys. Asiak-
kaat ilmaisivat, että ovat liikkeellä ni-
menomaan kampanjan vuoksi.

Verkkokauppa 
käynnistymässä
Sapomassa käy edelleen paljon niin kut-
suttuja myyntitiskiasiakkaita, kiitos tun-
nettuisuutensa ja pääkaupunkiseudun 
suuren asukasmäärän. Sen vuoksi Aa-
he ei ole kiirehtinyt verkkokauppaan siir-
tymistä.

- Tässä on muutaman neliökilomet-
rin säteellä yli 20 korjaamoa. Niistä käy-
dään paljon täällä, ainakin kysymässä 
osia.

Tätä juttua tehdessä marraskuus-
sa Sapoma on verkkomyyntiä ajatellen 
ikään kuin välitilassa. Purkamon verkko-
sivuilla on paljon käytettyjä varaosia lis-

- Olemme tehneet suursiivouksen varastossa. Nyt alkavat tavarat olla paikoillaan, 
Heikki Aahe kertoo.
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Renault on 
vanhastaan 
tuttu auto-
merkki Sapo-
massa.

Palvelutiskillä 
Kari Kivelä.
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Missä ja milloin synnyit?
- Vantaalla 1989.

Perhesuhteesi?
- Avoliitossa.

ESITTELY

Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Mökkeilen, Hattulassa.

Mistä iloitset juuri nyt?
- Hyvistä työntekijöistä.

Väsyttääkö kaamos?
- Väsyttää.

Ikimuistoisin matkasi?
- Se oli eräs autonhakureissu, kun Italian poliisi taka-
varikoi saksalaisissa siirtokilvissä olleen auton. Siinä oli 
mukana myös kielimuuria, ja sikäläisten tuomareiden 
kesälomaa. Auto jäi sinne kuukaudeksi, mutta lopulta 
se saatiin Suomeen.

Kiehtovin kulkupeli, jolla olet ajanut?
- Kaikki vanhat autot kiehtovat omalla tavallaan. Ne 
kertovat sen omasta historiasta.

Murtomaahiihto, laskettelu vai luistelu?
- Laskettelu.

Mitä mieltä Volkkarin tempusta huijata päästölu-
kemien kanssa?
- Oli sanomattakin selvää, että jossakin vaiheessa jo-
ku narahtaa 

Trafi on väläyttänyt, että ajokortin voisi saada jo 
16-vuotiaana. Mitä ajattelet ideasta?
- Voisi olla järkevää maakunnissa, missä on vähän lii-
kennettä. Mutta ei välttämättä pääkaupunkiseudulla.

Heikki Aahe Sapoma Oy

tattuna, mutta automaattinen myyntioh-
jelma tekee vielä tuloaan.

- Tavoitteena on, että verkkokauppa 
myyntiohjelmineen olisi toiminnassa vuo-
den vaihteessa tai heti alkuvuonna.

Varsinaisia investointisuunnitelmia Sa-
poman isännällä ei juuri nyt ole vireillä. 
Yrityksellä on tonttia noin 7 000 neliötä 
ja hallitilaa 900 neliötä.

Tattarisuon teollisuusalue on ahdas, 
käytännössä täyteen rakennettu, jo-
ten laajentamismahdollisuudet 
ovat kortilla. Lahden Takuupur-
kamon toimipaikassa on väljem-
pää, siellä on tonttia parin hehtaa-
rin laajuudelta.     

Aahe kertoo käyvänsä Lahden Takuu-
purkamolla pari kertaa viikossa.

- Siellä on luotettavat työntekijät. On 
tärkeää, että pystyy luottamaan henkilö-
kuntaansa, kun ei itse ole koko ajan pai-
kalla. ••

>>>www.sapoma.fi
>>>www.lahdentakuupurkamo.fi

Ferrari lentää edelleen, vaikka myrskytuulet ovat murjoneet sen ovia.
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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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P
uheenjohtaja Kari Laine ava-
si kokouksen klo 9:02 ja toivotti 
paikalle saapuneet tervetulleik-
si. Tutut kokouksen alkurutiinit 

käytiin läpi sujuvasti. Syyskokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Laine ja sihtee-
riksi toiminnanjohtaja Kari Heikkilä.

Kokouksessa oli edustettuna 28 liiton 
jäsenyritystä.

Salryn jäsenpurkamoiden omasta ser-
tifioinnista on ollut puhetta aiemminkin. 
Nyt asia nousi vahvasti esille, sillä yleiset 
kokemukset toimivista laatujärjestelmis-
tä ovat olleet myönteisiä.

- Laatujärjestelmä on yrityksen etu. Se 
tuo kustannustehokkuutta ja lisää us-
kottavuutta, tähdensi puheenjohtaja Lai-
ne.

Omavalvontaan perustuvan laatujär-
jestelmän arvioitiin sopivan autopurka-
moalalle parhaiten. Salry tuottaa oh-
jeistuksen, jonka jäsenpurkamot saavat 
käyttöönsä.

Syyskokous kannatti Salryn liittymistä 
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitou-
mukseen. Liittymisen myötä jäsenistö si-

toutuu kehittämään toimintaansa entis-
tä enemmän kiertotalouden ja kestävän 
kehityksen periaatteisen mukaisesti.

Aiheesta lisää toisaalla tässä lehdes-
sä.

Toiminnanjohtaja Heikkilä kertoi Sal-
ryn uusista nettisivuista, jotka otetaan 
käyttöön marras-joulukuun taitteessa. 
Kotisivustouudistusta on ollut ohjaamas-
sa työryhmä, johon ovat Heikkilän ohella 
kuluneet Katriina Tukiainen, Mikko Tuuli-
mo ja Veli-Matti Lahtinen.

Seuraava vuosikokous päätettiin pitää 
Helsingissä 19. maaliskuuta 2016. Yk-
sityiskohtaista tietoa kokouspaikasta tu-
lee myöhemmin.  

Vastaanottopisteet 
keskusteluttivat
Paikalle saapuneille tarjottiin siis tuh-
ti tietopaketti purkamoalaan ja –yrittä-
miseen liittyen. Varpu Ylhäinen VBM-Yri-
tyspalveluista alusti purkamoiden oman 
sertifioinnin tarpeellisuudesta, ja Päivi 
Kuivasniemi esitteli opinnäytetyötään ro-
muajoneuvoista annetun asetuksen mu-

Tuhdisti
asiaa

Tampereen syyskokouksessa

••• Paljon alustuksia ja tilannekatsauksia 

oli tarjolla Suomen Autopurkamoliitto ry:n 

(Salry) syyskokouksessa lauantaina 26. 

syyskuuta. Kokous pidettiin tällä kertaa 

kotimaassa, nimittäin Tampereella, Sokos 

Hotel Tornin tiloissa.

”Laatujärjestelmä on 

yrityksen etu. Se tuo 

kustannustehokkuut-

ta ja lisää uskotta-

vuutta.

kaisen kierrätyksen ja uudelleenkäytön 
toteutumisesta Suomessa.

Kummastakin puheenvuorosta on oma 
juttunsa tässä lehdessä.

Ylitarkastaja Päivi Linho Pirkanmaan 
ely-keskuksesta kertoi ajoneuvojen tuot-
tajavastuusta ja autokierrätyksen tilan-
teesta.

Hän kertasi tuottajavastuun yleisiä pe-
riaatteita, joihin muun muassa kuuluu 
tuottajan ensisijainen oikeus järjestää jä-
tehuolto.

Ajoneuvojen osalta auton haltijan on 
toimitettava romuajoneuvo tuottajan lu-
kuun toimivalle kerääjälle tai käsittelijälle, 
sanoo jätelaki. Vain virallisella vastaan-
ottopaikalla on oikeus ottaa vastaan ro-
muajoneuvo ja kirjoittaa siitä romutusto-
distus.

Ajoneuvokierrätystä koskevassa tuot-
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Syyskokousväkeä 
Sokos Hotel Tornissa 
Tampereella.

Ylitarkasta-
ja Päivi Linho, 
Pirkanmaan ely-

keskus.
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tajayhteisössä on kaikkiaan 133 uusi-
en ja käytettyjen autojen maahantuojaa. 
Suomen Autokierrätys Oy:llä on 277 
vastaanottopistettä.

Vastaanottopisteiden verkoston kirja-
vuus herätti keskustelua ja kommentteja 
kokousväessä. Voivatko �kesäkahvilat�, 
�leirintäalueet� tai �vpk:t” oikeasti toimia 
vastaanottopisteinä EU-direktiivin tar-
koittamalla tavalla? Kokousväki evästi 
viranomaisia perkaamaan tilannetta.

Vuonna 2014 maassamme kirjoitettiin 
noin 63 000 romutustodistusta, mutta 
Suomen Autokierrätyksen kokonaisarvio 
romuajoneuvokertymästä oli 120 000 
kpl. Linho totesi tämän erotuksen ole-
van mysteerin, jonka yksityiskohtia ku-
kaan ei tunne.

Hän muistutti, että Suomen ympäris-
tökeskus ei ole myöntänyt yhtään vienti-
lupaa romuajoneuvojen maastavientiin.

Autojen kierrätyksen nykytilan suh-
teen kokousväki ilmaisi epäluulonsa 
väitteisiin, että Suomi on saavuttanut 
vaaditut kierrätysprosentit. Miten EU:n 
asettama tavoite voi toteutua, kun puolet 
romuautoista on kateissa, ihmeteltiin.

Romutuspalkkiokokeilu 
puri odotettua paremmin
Viestintäpäällikkö Kirsi Heikkilä Auto-
alan tiedotuskeskuksesta toi esille väli-
aikatietoja menossa olleesta romutus-
palkkiokokeilusta.

Syyskokouksen aikaan kokeiluun alun 
perin myönnetty 3 miljoonaa euroa oli jo 
käytetty, ja eduskunnan päätöstä viiden 
miljoonan euron lisämäärärahasta odo-
tettiin. Tuo päätös syntyi pari viikkoa Sal-
ryn kokouksen jälkeen.

Kirsi Heikkilän mukaan romutuspalk-
kioasiakkaat hyödynsivät saamaan-

sa 1 500 euron romutuspalkkiota eni-
ten pieniin, vähäpäästöisiin autoihin. Ta-
vallisimpia hankintoja olivat muun muas-
sa Ford Fiesta, Toyota Yaris, Hyundai i20 
ja Kia Rio.

- Moni heistä olisi muuten ostanut 
keskikokoisen, käytetyn auton.

Palkkiokokeilun suosio näkyi hyvin ro-
mutettujen henkilöautojen tilastoissa. 
Elokuussa 2015 tehtiin 8 223 romutus-
poistoa, mikä on kaikkien aikojen kuu-
kausiennätys.

Tuottajavastuukoordinaattori Mir-
va Danska-Karlsson Stena Recycling 
Oy:stä totesi romutuspalkkiokokeilun li-
sänneen kierrätysautojen toimittamis-
ta vastaanottopisteisiin etenkin pääkau-
punkiseudulla ja muissa suurissa asu-
tuskeskuksissa.

Hän muistutti purkamoväkeä, että au-
ton sisältämien turvalaitteiden laukea-
minen murskauksen yhteydessä on tur-
vallisuusriski. Ruotsissa kierrätysajoneu-
vojen vastaanottopisteissä on käytös-
sä BlastBox-järjestelmä, jolla turvalaittei-
den sisältämät räjähdyspanokset deak-
tivoidaan.

Vaaralliseksi luokiteltuja palonesto- eli 
pop-aineita koskeva asetuksen muutos 
tuli voimaan EU:ssa kesäkuussa 2015. 
Pulmana on edelleen pop-aineiden tun-
nistaminen, mikä ei ole silmämääräises-
ti mahdollista.

Suomen ympäristökeskuksen odote-
taan julkaisevan pop-yhdisteitä koskevat 
ohjeet lähiaikoina.

Vuoden 2016 alusta alkaen Kuusa-
koski Oy on ainoa autonrengasoperaat-
tori Suomessa. Danska-Karlssonin mu-
kaan renkaiden keräyslavoja on jatkos-
sakin Stenan vastaanottopisteillä, mut-
ta Kuusakoksi hoitaa niiden toimittami-
sen eteenpäin.

Romumetallimarkkinat 
yhä alamäessä
Autonkierrätystoiminnoista Kuusakos-
ki Oy:ssä vastaava service sales direc-
tor Ari Turunen teki katsauksen maail-
man metallimarkkinoihin, jotka näyttävät 
huonoilta. Hinnat ovat alentuneet, mut-
ta ei ole tiedossa, onko pohjatasoa vie-
lä saavutettu.

Romumetallimarkkinoiden suuri tekijä, 
Kiina, on muuttunut nettotuojasta netto-
viejäksi. Turusen mukaan maailmalla on 
ylikapasiteettia etenkin ferrous-metallien 
osalta. Hän arveli, että käynnissä on pu-
dotuspeli.

- Sopeutumistilanne voi kestää 3-4 
vuotta.

Romutuspalkkiokokeilusta Turunen 
totesi, että se on nostanut romutusto-
distuksen asemaa tärkeänä asiakirja-
na. Myös ajoneuvojen virallisen kierrätys-
järjestelmän tunnettavuus on kokeilun 
myötä parantunut.

Toimitusjohtaja Teemu Piippo Kat-Me-
tal Oy:stä kertoi, että vuonna 2014 yri-
tys kierrätti 40 000 henkilöauton kataly-
saattoria.

Kat-Metal kierrättää myös autojen tur-
vatyynyjä. Piippon mukaan yritys on ai-
noa Suomessa, jolla on ympäristölupa 
niiden kierrättämiseen.

Konttorinjohtaja Jukka Turunen 
Nordean Pirkanmaan yrityskonttorista 
kertoi kokousväelle ajankohtaisia asioita 
rahoituksesta ja sijoittamisesta.

Puheenjohtaja Kari Laine päätti koko-
uksen klo 15:55. ••

>>>www.autopurkamoliitto.fi
>>>www.salry.fi         

Kokouksessa oli edustettuna 28 jäsenyritystä.
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V
arpu Ylhäinen VBM-Yrityspalveluista piti Salryn 
syyskokouksen väelle seikkaperäisen ja tehok-
kaan alustuksen purkamoiden oman sertifioinnin 
tarpeellisuudesta.

Pohjimmiltaan sertifiointi on tärkeä työkalu bisneksen 
parantamiseksi. Kun luodaan toimiva laatujärjestelmä, jota 
myös arkityössä noudatetaan, saavutetaan monia etuja.

- Laadukkaassa työssä johtava periaate on: kerralla oi-
kein. Toiminnan laadun puutteista johtuvat virhekustannuk-
set voivat olla jopa 15-35 prosenttia, Ylhäinen totesi.

Panostukset toiminnan ennakkosuunnitteluun ja virhei-
den ehkäisemiseen maksavat Ylhäisen mukaan itsensä 
moninkertaisesti takaisin vähentyneiden virhekustannus-
ten ansiosta.

- Laatutyötä johdetaan tosiasioiden ja mittaustulosten 
perusteella, ei mutu-tuntumalla. Näkökulma on tulevaisuu-
dessa, ei menneisyydessä.

Laatu ja kannattavuus ovat sidoksissa toisiinsa. Laadu-
kas työ yrityksessä parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä, ei-
kä tyytyväinen asiakas ole kovin altis vaihtamaan toimitta-
jaa.

Kustannussäästöjen lisäksi toiminnan laadun parantami-
nen lisää työturvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Ylhäisen näkemyksen mukaan omavalvontaan perustu-
va laatujärjestelmä sopisi Salryn jäsenyrityksille paremmin 
kuin ISO-standardeihin perustuva sertifiointi.

Omavalvontaan perustuva laatujärjestelmä voidaan rää-
tälöidä paremmin toimialakohtaisesti, eikä laatujärjestel-
män tarkastus eli auditointi tule niin kalliiksi kuin ISO-stan-
dardien osalta.

- Omavalvontaan perustuvassa järjestelmässä saadaan 
laajalti mukaan alan ominaisimmat piirteet, Ylhäinen kertoi.

Purkamoalalla laatujärjestelmän luominen on yksi tapa 
viestittää asiakkaalle, että kyseessä on luotettava toimija. 
Näin kyetään erottautumaan harmaista toimijoista. Samalla 
alan arvostus kasvaa ja myös rahallinen arvo lisääntyy.

- Laatutyön tavoitteena on paitsi korjata syntyneet vir-
heet, myös korjata syy virheen syntyyn, jotta sama virhe ei 
toistuisi.

Ylhäinen korosti kerralla oikein �periaatteen merkitystä. 
On aina kannattavampaa, mielekkäämpää ja tehokkaam-
paa tehdä työt kerralla oikein kuin jäädä korjailemaan vir-
heitä.

Autopurkamoliiton osalta Ylhäinen näki sopivaksi me-
nettelytavaksi omavalvontaan perustuvan laatujärjestelmän 
ohjeiston laatimisen liiton puolesta.

Valmiit ohjeet, käytännössä käsikirja, jaettaisiin jäsenyri-
tyksille, jotka sitten soveltaisivat ohjeistoa päivittäisessä 
toiminnassaan.

Salry tai sen edustaja suorittaisi yrityksessä auditoinnin 
omavalvontaohjeistuksen mukaisesti. Hyväksytyn auditoin-
nin seurauksena yritys saisi sertifikaatin. ••      

Sertifioinnista monia hyötyjä
Varpu Ylhäinen, VBM-Yrityspalvelut.
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R
omutuspalkkiokokeilu päättyi ennen aikojaan, kun sii-
hen osoitetut lisämäärärahatkin loppuivat suuren suo-
sion vuoksi jo marraskuun alkupuolella.

Heinäkuussa alkaneen romutuspalkkiokokeilun oli 
määrä kestää joulukuun loppuun, tai niin kauan kuin kokei-
lulle myönnetty määräraha riittää. Tuskin kukaan kuitenkaan 
osasi ennustaa, että lisärahoituksenkin jälkeen kiintiö täyttyi-
si näin pian.

- Ei sellaista kukaan osannut olettaa, toteaa Suomen Auto-
kierrätys Oy:n toimitusjohtaja Arto Silvennoinen.

Jättimenestykseksi luonnehditulle kokeilulle mietitään jo 
jatkoa.

- Ilman muuta näkisin niin, että yritämme saada romutus-
palkkiolle jatkoa. On mietittävä, voisiko se tulla kyseeseen 
kestoltaan pidempänä, mutta kuitenkin määräaikaisena.

Romutuspalkkiokokeilusta autoala ja Trafi tekevät yhdessä 
seurantatutkimuksen, joka perustuu sekä tilastoaineistoon et-
tä palkkiota hyödyntäneiden keskuudessa tehtävään kyselyyn. 
Tulokset valmistuvat alkuvuonna.

Lisämääräraha 
tuli lokakuussa
Romutuspalkkiolla tilattiin ennen 11. marraskuuta 8 000 uut-
ta autoa. Arvoltaan 1 500 euron palkkiota maksetaan kuiten-
kin tammikuun loppuun asti toimitettaviin uusiin autoihin, mi-
käli romutuspalkkiosta on ehditty niiden tilaus- ja kauppasopi-
muksessa sopia ennen kiintiön täyttymistä.

Kokeilulle alun perin myönnetty kolmen miljoonan euron 
määräraha loppui jo elokuun lopulla. Eduskunta myönsi kokei-
lulle viiden miljoonan lisämäärärahan lokakuussa.

Lisärahoituksesta ehdittiin varaamaan noin kahden miljoo-

nan osuus elokuun lopun ja lokakuun alun välillä solmittuihin 
autokauppoihin. Näihin kauppoihin romutuspalkkio myönnet-
tiin aluksi ehdollisena. Se voitiin maksaa vain lisämäärärahan 
varmistuessa.

Romutuspalkkiota käytettiin ensisijaisesti pienten, edul-
listen ja energiatehokkaiden autojen hankintaan. Palkkiol-
la hankittujen autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat 
104 g/ km, kun esimerkiksi viime vuonna rekisteröityjen auto-
jen keskipäästöt olivat 128 g/km.

Skeptisyydestä 
tyytyväisyyteen
Romutuspalkkio myös vilkastutti romuautojen kierrättämistä 
tuntuvasti. Elokuussa syntyi kakkien aikojen ennätys romutus-
todistusten määrässä.

- Etenkin purkamoalalla vallitsi melkoinen skeptisyys kokei-
luun ennen sen alkamista. Hyvin nopeasti mielipiteet kuiten-
kin kääntyivät.

- Lisäksi purkamoille on kokeilun aikana tullut parempaa ta-
varaa kuin tavallisesti, Silvennoinen viittaa saamaansa palaut-
teeseen.

Romutuspalkkiokokeilun tavoitteena oli uudistaa autokan-
taa, vähentää liikenteen päästöjä ja parantaa liikenneturvalli-
suutta.

- Voi sanoa, että alkuperäiset tavoitteet ovat toteutuneet 
mainiosti, Silvennoinen summaa.

Romutuspalkkio ei ollut valtiolle rahanmenoa. Siitä on kerty-
nyt valtiolle palkkiosummaa enemmän verotuloja auto- ja ar-
vonlisäverojen muodossa. Asiakkaalle myönnetystä romutus-
palkkiosta valtio kustansi 1 000 ja autoala 500 euroa. ••

Romutuspalkkiokokeilulle
mietitään jo jatkoa
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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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O
pinnäytetyön aihe valikoi-
tui Kuivasniemen kuulostel-
tua Salryn puheenjohtajan Ka-
ri Laineen puheita purkamo-

alan haasteista, ja aihe oli ajankohtainen 
12. helmikuuta 2015 voimaan astuneen 
lainmuutoksen vuoksi.

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden 
näkökulmastakin aihe oli erittäin mielen-
kiintoinen.

Kiertotalous tuo 
lisää työpaikkoja
Kiertotalouden perusperiaatteisiin kuu-
luu mm. jätteen vähentäminen ja raaka-
aineiden saatavuuden takaaminen. Kier-
totalous on tutkitusti kannattavaa ja se 
lisää työpaikkoja kierrätysalalla.

World Economic Forumin vanhem-
pi johtaja Dominic Waughray on toden-

nut, että pelkästään Euroopan Unionis-
sa luodaan kierrätysalalla 500 000 työ-
paikkaa, mikä tarkoittaa Suomenkin mit-
takaavassa satoja, jollei tuhansia, työ-
paikkoja.

Raaka-aineiden saatavuuden arvel-
laan heikkenevän jo muutaman vuo-
den sisällä. Joidenkin tutkimusten mu-
kaan autoteollisuudelle tärkeän raaka-
aineen, lyijyn, varannot loppuvat jo vuon-

luotasi romuajoneuvojen uudelleenkäytön
ja kierrätyksen toteutumista

OPINNÄYTETYÖ

Päivi Kuivasniemi 
esitteli Suomen 

Autopurkamoliiton 
(Salry) syyskokouksessa 
opinnäytetyötään. Salry 

on ollut toimeksiantajana 
opinnäytetyölle, jossa 

on tutkittu lainmukaista 
romuajoneuvojen 

uudelleenkäytön ja 
kierrätyksen toteutumista 

Suomessa.

Päivi  
Kuivasniemi
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na 2030.
Kiertotalouden merkitys ympäristöl-

le on huomattava. EU:n mukaan kierto-
talous säilyttää tuotteeseen lisätyn ar-
von niin kauan kuin mahdollista ja käy-
tännössä vähentää jätettä. Kiertotalou-
den odotetaan mm. vähentävän vaaral-
lisia ja vaikeasti kierrätettäviä jätteitä ja 
kannustavan kuluttajia vähentämään ja 
lajittelemaan jätteitä.

Työssä on taustoitettu myös romuajo-
neuvojen käsittelyn nykytilaa. Romuajo-
neuvojen käsittelyprosessista on tehty 
prosessikaavio hahmottamisen helpot-
tamiseksi.

Suomen Autokierrätyksen verkkosi-
vuilta ja Laineen haastattelusta saatujen 
tietojen perusteella voidaan todeta, et-
tä vain reilut 60 prosenttia romuajoneu-
voista kierrätetään lain vaatimalla taval-
la virallista vastaanottoverkostoa hyö-
dyntäen.

Kyselytutkimus 
jäsenistölle
Opinnäytetyön yhteydessä suoritettiin 
kvantitatiivinen tutkimus, jonka perus-
joukoksi valittiin Salryn jäsenistö. Kan-
sainvälistä näkökulmaa tälle haettiin 
EGARAn jäsenistöstä.

Kuivasniemi lähetti EGARAlle sähkö-
postia aiheesta. Pääsihteeri Henk Jan 
Nix kiinnostui, ja lupasi välittää kyselyn 
edelleen jäsenistölle. Tutkimus toteutet-
tiin sähköisellä kyselyllä. Vastaajille lä-
hetettiin sähköpostiviesti, jossa oli link-
ki kyselyyn.

Kyselyyn saatiin Suomesta 26 vasta-
usta, joista kaksi oli yhteistyökumppa-

neilta. Suomalaisten purkamoiden vasta-
usprosentti oli 39,3.

Yhteistyökumppaneilta ei saatu tar-
peeksi kattavaa otosta, jotta heidän vas-
tauksiaan olisi voitu ottaa huomioon tu-
losten analysoinnissa.

Muista maista saatiin yhteensä 85 
vastausta, joista 55 Puolasta. Vastauksia 
tuli lisäksi Alankomaista, Norjasta, Irlan-
nista ja Tanskasta. Sveitsistä ja Ruotsis-
ta saatiin yksi vastaus.

Kyselyyn jättivät kokonaan vastaamat-
ta Britannia, Ranska ja Viro.

Koska vastaajien lukumäärä vaihte-
li suuresti, ei maiden välillä voi vetää joh-
topäätöksiä. Suomen purkamotoimin-
nasta saatiin kuitenkin tarpeeksi kattava 
otanta, joten sen voidaan katsoa kuvas-
tavan Suomen purkamoiden näkemystä 
alan nykytilasta.

Suomessa purkamot 
ovat pienehköjä
Suomessa purkamot ovat muihin maihin 
verrattuna pienehköjä. Keskimäärin pur-
kamot työllistävät Suomessa neljä hen-
kilöä, suurimmalla työllistäjällä 12 työn-
tekijää.

Muiden vastaajien suurin työllistäjä oli 
Puolasta 37 työntekijällä. Puolassa oli 
kuitenkin myös yhden työntekijän työllis-
täviä yrityksiä.

Purkumäärät vaihtelivat suuresti, suu-
rin purkaja oli Norjasta. Vastaajan yri-
tyksessä oli purettu 6 600 ajoneuvoa 
vuonna 2014.

Suomessa purkumäärät olivat huo-
mattavasti vähäisempiä, vastaajien pur-
kumäärät vaihtelivat 100 ja 700 ajo-

Autopurka-
mot toteut-
tavat kier-
totalouden 
perusideaa.
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neuvon välillä. Suomessa purettujen ajo-
neuvojen keskiarvo oli alle 300 kpl, mi-
kä oli kaikkien vastanneiden maiden pie-
nin keskiarvo.

Kaikkien vastanneiden keskiarvo oli 
932 ajoneuvoa, mikä on yli kolminkertai-
nen määrä Suomeen verrattuna.

Suomen purkamoista kaikki myivät pu-
rettuja osia uudelleenkäyttöön. Voidaan 
siis todeta, että uudelleenkäyttö toteu-
tuu, mikäli romuajoneuvot kulkisivat pur-
kamoiden kautta murskaamolle.

Tutkimuksessa yllätti IDIS-järjestelmän 
vähäinen käyttö. Kaikista vastaajista vain 
alle 10 prosenttia käytti järjestelmää. Lä-
hes 30 prosenttia ei ollut tietoinen jär-
jestelmästä.

Onko vaadittu kierrätys- 
aste todella saavutettu?
Opinnäytetyössä pohditaan myös purka-
moalan tulevaisuutta. Suomessa on tie-
dotettu, että romuajoneuvodirektiivis-
sä vaadittu 95 prosentin uudelleenkäyt-
tö- ja hyötykäyttöaste on saavutettu jo 
vuonna 2011. Kyselyn vastausten ja Lai-
neen haastattelun perusteella voidaan il-
moitettua tulosta pitää vähintäänkin ar-
veluttavana.

Voidaan myös todeta, että lain edellyt-
tämä kiertotalouden ensisijaisuus, eli uu-
delleenkäyttö, ei Suomessa toteudu.

Suomen Autokierrätyksellä on 279 vi-
rallista vastaanottopistettä. Käsitys on, 
että suurin osa Suomen purkamoista on 
Suomen Autopurkamoliiton jäseniä, joita 
on 61. Kun käytettyjä varaosia myydään 
vain purkamoilla, mahdollistetaan uudel-
leenkäyttö vain reilussa 20 prosentissa 
vastaanottopisteistä.

Jotta uudelleenkäyttö mahdollistui-
si nykyistä enemmän, tulisi ajoneuvot oh-
jata ensisijaisesti purkamoille. Näin teh-
dään jo Alankomaissa, Irlannissa, Nor-
jassa, Ruotsissa ja Tanskassa, joissa vain 
purkamot ovat valtuutettuja antamaan 
romutustodistuksen.

Liikennekäytöstä poiston 
voisi määräaikaistaa
Toinen esiin noussut seikka on tilapäi-
sen liikennekäytöstä poiston aiheuttamat 
haasteet. Alan näkemys on, että tilapäi-
nen liikennekäytöstä poisto mahdollistaa 
harmaan talouden ja ehkäisee asetuk-
sen toteutumista. Päättäjien tulisi harkita 
tilapäisen liikennekäytöstä poiston mer-
kitystä ja sen toteuttamista.

Kuivasniemen mukaan olisi tarkoituk-
senmukaista ottaa käyttöön määräaika 
liikennekäytöstä poistamiselle. Poistoa 
voisi jatkaa lisämaksua vastaan, mutta 
sille tulisi asettaa myös maksimiaika.

Olisi myös tarpeen selvittää nykyisten 
tilapäisten liikennekäytöstä poistettujen 

ajoneuvojen kohtalo, kuinka monta ajo-
neuvoa on todellisuudessa vielä maas-
sa, ja kuinka paljon on kadonnut ulko-
maille. Tämän toteuttaminen saattaa ol-
la hankalaa.

Elv-ajoneuvoista olevien tilastojen luo-
tettavuus herätti epäilyjä. Kyselyyn vas-
tanneet Autopurkamoliiton jäsenet oli-
vat purkaneet vuonna 2014 yhteensä 
6 150 ajoneuvoa, keskiarvo oli 267. Mi-
käli kaikki liiton jäsenet, eli 61 purka-
moa, purkavat jokainen kyselyn keskiar-
von mukaiset 267 ajoneuvoa vuosittain, 
tekee se ainoastaan 16 287 ajoneuvoa.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa 
on vuonna 2014 poistettu rekisteristä 
yhteensä 61 954 henkilö- ja pakettiau-
toa. Purkamoliiton jäsenyritysten kautta 
on siis kulkenut vain reilu neljännes re-
kisteristä poistetuista ajoneuvoista. Täs-
tä voidaan vetää se johtopäätös, että 
laissa määritelty ensisijaisuus, eli uudel-
leenkäyttö, ei toteudu romuajoneuvojen 
käsittelyssä.

Kuivasniemi huomasi tilastoinneissa 
muitakin epäselvyyksiä. Eurostatin mu-
kaan Suomessa on vuonna 2012 ollut 
119 000 elv-ajoneuvoa, kun Tilastokes-
kuksen mukaan rekisteristä on poistet-
tu kaikki ajoneuvoluokat huomioon otta-
en vain 62 259 ajoneuvoa. Eroa on lä-
hes puolet.

Kiertotalous 
nouseva trendi
Opinnäytetyön edetessä kävi ilmeisek-

si, että kiertotalous on nouseva tren-
di. Opinnäytettä tehtäessä on tutustut-
tu Realizen toteuttamaan projektiin, jos-
sa ajoneuvoja on purettu niin, ettei koriin 
ole jätetty mitään.

Vaikka purkamiseen on kulunut enem-
män aikaa, on kuitenkin huomattu et-
tä oikein suunniteltuna purkutoiminta voi 
tarkemmallakin purkamisella olla edel-
leen kannattavaa. Kannattavuus edellyt-
tää kuitenkin tarvetta puretuille materi-
aaleille.

Kiertotalous kiinnostaa johtajia, insi-
nöörejä ja suunnittelijoita. Tuotteita pyri-
tään jatkossa kehittämään niin, että jät-
teen määrä vähenee. On siis vain ajan 
kysymys, milloin kierrätettävien materi-
aalien kysyntä ylittää raaka-aineiden ky-
synnän.

Niin taloudellisesta kuin ympäristöl-
lisestäkin näkökulmasta nyt on se ai-
ka, jolloin romuajoneuvojen purkamistoi-
mintaa tulisi kehittää enemmän kiertota-
louden suuntaiseksi, ja purkaa romuajo-
neuvoja sekä lajitella jätteet nykyistä tar-
kemmin.

Päivi Kuivasniemi kiittää kaikkia kyse-
lyyn osallistuneita. Salryn jäsenten aktii-
visuudella oli suuri vaikutus opinnäyte-
työn tulokseen.

Opinnäytetyö tullaan julkaisemaan 
Salryn uusilla verkkosivuilla. Työstä on 
tehty EGARAlle englanninkielinen ly-
hennelmä, joka julkaistaan myös verkko-
sivuilla. ••

    

Kaavioku-
va käytös-
tä lopullises-
ti poistettavien 
ajoneuvojen 
kierrätyspro-
sessista.

Kyselyyn 
vastannei-
den purka-
mojen hen-
kilömäärän 
keskiarvo mait-
tain.
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Suomen Autopurkamoliiton (Salry) uu-
det kotisivut on julkaistu marras-jou-
lukuun taitteessa, vanhassa tutussa 
verkko-osoitteessa www.salry.fi.

Sivuston yleisilme on nyt aivan eri-
lainen kuin ennen. Etusivu on silmää 
miellyttävän selkeä ja väljä, ja siitä on 
helppo siirtyä sivustolla eteenpäin. 
Vaihtuva kuva raikastaa ja monipuolis-
taa yleisnäkymää.

- Uudistuksen perusideana oli ko-
ko sivuston nykyaikaistaminen. Se ha-

luttiin saada selkeämmäksi ja helppo-
lukuisemmaksi, tiivistää Salryn toimin-
nanjohtaja Kari Heikkilä.

Kun uudistusta suunniteltiin, ajatel-
tiin myös mobiilikäyttäjien tarpeita. Uu-
si sivusto on toteutettu niin, että sen 
selaaminen onnistuu hyvin myös table-
tilla tai älypuhelimella.

- Yleisilmeeseen, muun muassa väri-
tykseen, on kiinnitetty erityistä huomi-
ota. Se kuuluu osana liitossa paraikaa 
menossa olevaan uudistukseen, Heik-

kilä toteaa.
Uusi sivusto tarjoaa käyttäjälle moni-

puolista tietoa autojen kierrättämisen 
perusteista liiton jäsenpurkamoiden 
yhteystietoihin. Navigointi on pyritty te-
kemään mahdollisimman helpoksi.

Suomen Autopurkamoliitossa on täl-
lä hetkellä 61 jäsenyritystä.  ••

>>>www.salry.fi
>>>www.autopois.fi

Salry uudisti kotisivunsa
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S
itoumuksen antamisesta pää-
tettiin Salryn syyskokouksessa 
Tampereella. 

Kyseessä on niin kutsuttu kes-
tävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. 
Kyseessä on uusi tapa, jonka avulla ym-
päristöministeriön Kestävän kehityksen 
toimikunta pyrkii edistämään kestävää 
kehitystä Suomessa.

Purkamot kestävän 
kehityksen pioneereja
Kirjeessään Kestävän kehityksen toimi-
kunnalle Salry toteaa, että Suomessa ro-
mutetaan vuosittain noin 120 000 ajo-
neuvoa, joissa on lukematon määrä uu-
delleen käytettäviä varaosia, ja että auto-
purkamotoiminta on ympäristöluvan va-
raista.

Kuitenkin vain noin 20 prosenttia lo-
pullisesti liikennekäytöstä poistetuis-
ta ajoneuvoista päätyy purkamoille, jois-
sa varaosien uudelleenkäyttö voi toteu-
tua romuajoneuvoista annetun asetuk-
sen hengessä. Lain noudattaminen syn-
nyttäisi työpaikkoja, vähentäisi haitalli-
sia ympäristövaikutuksia ja ehkäisisi har-
maata taloutta.

Edelleen Salry toteaa, että romutetta-
vat ajoneuvot ovat osiensa summa, eli 
uudelleenkäytettäviä komponentteja sel-
laisenaan tai kunnostettuina autojen kor-
jauksessa.

Lisäksi romutettavista ajoneuvoista 
syntyviä jätevirtoja voitaisiin hyödyntää 
nykyistä huomattavasti tehokkaammin, 
esimerkkeinä muovit ja lasit, sekä kaato-
paikattava eli jäljelle jäävä jäte.

- Autopurkamot ovat todellisia kestä-
vän kehityksen ja kiertotalouden pionee-
reja, painottaa Salryn puheenjohtaja Ka-

Autopurkamoliitto antoi kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumuksen

ri Laine.
- Purkamoilla on pitkät perinteet kier-

totalouden pääperiaatteen parissa työs-
kentelystä. Meidän kohdallamme kyse 
on autovaraosien uudelleenkäytön edis-
tämisestä.

Laine muistuttaa, että purkamot ovat 
palvelleet jo vuosikymmeniä autokorjaa-
moja ja yksityishenkilöitä mahdollista-
malla edullisen tavan korjata autoja.   

- Varaosien irrottaminen kierrätysau-
toista ja niiden uudelleenkäyttö on kier-
totaloutta parhaimmillaan.

Salryn sitoumus otettiin tyytyväisenä 
vastaan kestävän kehityksen pääsihtee-
ristössä.

- Näytätte esimerkkiä sarallanne, ja it-

se asiassa olette ensimmäisiä kiertota-
louden todellisia tekijöitä, jotka ovat si-
toumuksen tehneet, viestitti Salrylle 
neuvotteleva virkamies Marja Innanen 
ympäristöministeriön kestävän kehityk-
sen pääsihteeristöstä.

Pitkän aikavälin 
tahtotila Suomesta 
Kansallinen kestävän kehityksen strate-
gia uudistettiin vuonna 2013. Kestävän 
kehityksen toimikunta päätti perinteisen 
strategian sijaan laatia kestävän kehi-
tyksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, 
jonka haluamme 2050”.

Yhteiskuntasitoumuksessa julkishal-
linto yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

••• Suomen Autopurkamoliitto 

(Salry) on antanut jäsenistöään 

koskevan sitoumuksen, jolla 

jäsenyritykset sitoutuvat 

edistämään toimintaansa entistä 

enemmän kestävän kehityksen 

ja kiertotalouden periaatteiden 

mukaiseksi.
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Antamassaan yhteiskuntasitoumuk-
sessa Suomen Autopurkamoliitto (Sal-
ry) toteaa, että jäsenistömme sitou-
tuu kehittämään toimintaansa entistä 
enemmän kestävän kehityksen ja kier-
totalouden periaatteiden mukaiseksi.

Salry pyrkii edistämään asetuksen 
mukaista varaosien uudelleenkäyttöä, 
joko sellaisenaan tai kunnostettuna au-
tojen korjauksessa. Lisäksi Salry pyrkii 
hyödyntämään romutettavista ajoneu-
voista syntyviä jätevirtoja entistä tehok-
kaammin ja pyrki etsimään keinoja te-
hokkaampaan kierrätykseen.

Paraikaa Salry valmistelee jäsenistöl-
leen laatujärjestelmän mukaisia oma-
valvontaohjeita, jotka ohjaavat toimin-
taa ja mahdollistavat sertifioinnin tule-
vaisuudessa. 

Yhteiskuntasitoumuksen on anta-
nut monta merkittävää yhteiskunnallis-
ta toimijaa, yritystä ja yhteisöä.

Näitä ovat muiden muassa Helsin-
gin Yliopisto, Kesko, Energiateollisuus 
ry, Suomen Kuntaliitto, Elinkeinoelämän 
Keskusliitto EK, Suomen Akatemia, 
Patria Oyj, Kaupan Liitto, Espoon kau-
punki, Oy Gustav Paulig Ab, Helsingin 
seudun liikenne sekä Valo ja Suomen 
Olympiakomitea.

Kestävän kehityksen yhteiskuntaso-
pimuksen vision otsikkona on ”Luon-
non kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva 
Suomi”.

Visio kuuluu näin: ”Vuonna 2050 
Suomessa jokainen ihminen on arvo-
kas yhteiskunnan jäsen. Suomi on hy-
vinvointiyhteiskunta, joka luo perustan 
ja edellytykset kaikkien kansalaisten, 
yhteisöjen ja yritysten kestävälle toi-
minnalle. Luonnon kantokykyä ei yli-
tetä ja luonnonvaroja käytetään kestä-
vällä tavalla. Suomi edistää rauhaa, ta-
sa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä 
tarjoaa käytännöllisiä ja kestäviä rat-
kaisuja maailman ongelmiin.” ••

Autopurkamoliitto antoi kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumuksen

sitoutuu edistämään kestävää kehitystä 
kaikessa työssään ja toiminnassaan.

Yhteiskuntasitoumus on pitkän aika-
välin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. 
Yhteisymmärrys muutoksen välttämättö-
myydestä on sitoumuksen perusta. Yh-
teiskuntasitoumuksessa sovitaan toimin-
tatavoista ja tavoitteista hyvän elämän 
mahdollistamiseksi nyt ja tuleville suku-
polville.

Yhteiskunnan eri toimijat antavat omat 
toimenpidesitoumuksensa yhteiskunta-
sitoumuksen yhteisten tavoitteiden to-
teutumiseksi.

Sitoumuksen tavoitteena on lisätä 
kestävän kehityksen politiikan vaikut-
tavuutta ja tuloksellisuutta sekä vasta-

ta YK:n kestävän kehityksen 20-vuotis-
konferenssin (Rio+20) –loppuasiakirjas-
sa kansallisille hallituksille annettuun si-
toumus- ja toimeenpanohaasteeseen.

Salry mukana 
Musiikkitalolla
Salry osallistui Helsingissä Musiikkitalol-
la 26. marraskuuta pidettyyn valtioneu-
voston kanslian, ympäristöministeriön, 
ulkoministeriön ja kestävän kehityksen 
toimikunnan järjestämään tilaisuuteen.

Tapahtuman otsikkona oli ”Agenda 
2030 ja Suomi: kestävää kehitystä ja 
hyvinvointia – miten se tehdään?”.  ••

>>>www.sitoumus2050.fi

Avainsanoina 
kestävä kehitys 
ja kiertotalous

Purettava auto 
osiksi, ja osat uu-
delleenkäyttöön. 
Näin toimii kierto-
talous.
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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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Syksyllä 2014 alkanut Autopurkamoi-
den ympäristönsuojelun kartoitus ja ke-
hittäminen –hanke, tutummin Autopur-
kamoprojekti, on edennyt loppusuoralle.

Työn edistyessä projektin nimikin 
muuttui. Paraikaa viimeisteltävänä oleva 
loppuraportti kulkee nimellä ”Romuajo-
neuvojen kuljetus-, varastointi- ja esikä-
sittelytoiminnan ympäristönsuojelun ke-
hittäminen”. Tämä siksi, koska esikäsit-
telypisteistä vain osa on purkamoita.

- Loppuraportti julkaistaan sähköises-
sä muodossa alkuvuonna 2016, kertoo 
ympäristösuunnittelija Pirjo Angervuori 
Etelä-Savon ely-keskuksesta.

Projektin yhteenvetona tuotetaan yh-
tenäiset, koko maassa sovellettavat pe-
riaatteet, menettelyt ja ohjeet lupapro-
sessia, valvontaa, kirjanpitoa ja rapor-
tointia varten. Lisäksi tarkoituksena on 

tuottaa yrityksille ja lupaviranomaisille 
koulutuspaketti.

Projekti on Angervuoren mukaan 
edennyt varsin hyvin suunnitelmien mu-
kaisesti. Käytännön toteutuksesta vas-
tanneelle konsultille on tullut työtä eh-
kä enemmän kuin aluksi kaavailtiin, sillä 
asiantuntijaryhmien kokouksissa on ollut 
esillä paljon asioita esillä ja keskustelu 
on käynyt vilkkaana.

Työn paljous on osoittanut projektin 
tarpeellisuuden.

Projektissa on kerätty tietoa hyväk-
si havaituista käytännöistä ja toiminta-
tavoista sekä tyypillisistä epäkohdista ja 
ongelmista elv-autojen vastaanotossa.

Kysymyksiä on käyty läpi asiantunti-
jaryhmässä, jossa Suomen Autopurka-
moliittoa ovat edustaneet puheenjohtaja 
Kari Laine ja Seppo Hiekkaranta.

Kolme kertaa kokoontuneessa asian-
tuntijaryhmässä on ollut jäseniä myös 
autopurkamoista, operaattoreista, Suo-
men Autokierrätys Oy:stä, kuntien ym-
päristöviranhaltijoista, viidestä ely-kes-
kuksesta, Itä-Suomen aluehallintoviras-
tosta sekä ympäristöministeriöstä.

Projektin yhteydessä on tehty maape-
rä- ja pohjavesitutkimuksia viidellä erilai-
sella romuttamo- tai hajottamoalueella.

Tutkimusten tavoitteena on saada sel-
vyys alueiden maaperän ja pohjaveden 
mahdollisesta pilaantuneisuudesta sekä 
siihen vaikuttaneista tekijöistä.

Autopurkamoprojektin asiantuntijaryh-
män koollekutsujana on toiminut Ete-
lä-Savon ely-keskus. Projektityön on to-
teuttanut Sito Oy. ••

>>>www.ely-keskus.fi/etela-savo  

Tilaajavastuulaki muuttui syyskuun alus-
sa. Muutoksia tuli muun muassa selvi-
tysvelvollisuuden laajuuteen, lähetetty-
jen työntekijöiden sosiaaliturvan selvittä-
miseen sekä laiminlyöntimaksuihin.

Voimaan astuneet lakimuutokset kos-
kevat alihankinta- ja vuokratyösopimuk-
sia, jotka on solmittu 1. syyskuuta 2015 
tai sen jälkeen.

Tilaajavastuulaki koskee aloja, joilla 
käytetään alihankintaa tai vuokratyönte-
kijöitä. Lain tarkoituksena on torjua har-
maata taloutta sekä edistää tasavertais-
ta kilpailua ja työehtojen noudattamista.

Tilaaja selvittää 
työterveyshuollon
Lain soveltamisessa alarajana oleva ali-
hankintasopimuksen arvo nousee 9 000 
euroon. Kyse on sopimuksen arvosta 
ennen arvonlisäveron lisäämistä.

Vuokratyön käyttämisen osalta sovel-
tamisraja on määritelty vuokratyön käy-
tön keston mukaan. Rajana on kymme-
nen päivää.

Työterveyshuolto kuuluu nyt asioihin, 
jotka tilaaja selvittää. Tilaajan on ennen 
lain piiriin kuuluvan sopimuksen teke-
mistä hankittava sopimuskumppaniltaan 
selvitys työterveyshuollon järjestämises-
tä. Sopimuskumppani voi esittää tilaajal-
le työterveyshuoltosopimuksen tai kirjal-
lisen selvityksen, josta käy ilmi lakisää-
teisen työterveyshuollon järjestäminen.

Yritysten hallinnollista taakkaa vähen-
tää se, että tilaaja voi jatkossa hyödyn-
tää julkista verovelkarekisteriä selvittä-
essään sopimuskumppanista tarvittavia 
veronmaksutietoja. Rekisterissä näkyvät 
yli 10 000 euron suuruiset verovelat.

Jos verovelkarekisterissä ei ole mer-
kintöjä veroveloista tai ilmoitusvelvolli-
suuden laiminlyönneistä, ei tilaajan tar-
vitse hankkia tulosteen lisäksi muuta 
selvitystä veronmaksuasioista.

Mikäli rekisteristä ilmenee verojen 
maksun tai ilmoittamisvelvollisuuden lai-
minlyöntejä, tulee tilaajan selvitysvelvolli-
suuden täyttääkseen hankkia lisäksi ve-
rovelkatodistus.

Verovelkatodistuksen hankkimisen jäl-
keen on tilaajan harkinnassa, tekee-
kö sopimuksen verovelkaisen yrityksen 
kanssa. Tilaajan on aina syytä arvioi-
da, onko sopimuskumppanin tarkoituk-
sena hoitaa lakisääteiset maksuvelvolli-
suutensa.

Jos verovelkaa voidaan pitää merkit-
tävänä ja tilaajan olisi täytynyt tietää, et-
tei sopimuspuolella ole tarkoitusta täyt-
tää lakisääteisiä maksuvelvollisuuksiaan, 
voidaan tilaajalle määrätä korotettu lai-
minlyöntimaksu.

Korotettu laiminlyöntimaksu 
koskee nyt kaikkia aloja
Laiminlyöntimaksua koskevia säännök-
siä on yhtenäistetty siten, että korotet-

tu laiminlyöntimaksu koskee kaikkia ti-
laajavastuulain soveltamisalaan kuulu-
via sopimuksia. Ennen lakimuutosta ko-
rotettu laiminlyöntimaksu on koskenut 
vain rakennustoimintaan liittyviä sopi-
muksia.

Laiminlyöntimaksu on enintään 
20 000 euroa, korotettu laiminlyönti-
maksu 65 000 euroa. Maksuun vaikut-
taa laiminlyöntien vakavuus. 

Jos ulkomainen sopimusosapuoli lä-
hettää Suomeen työntekijöitä, on tilaa-
jan selvitettävä työntekijöiden sosiaali-
turvan määräytyminen viimeistään en-
nen työn aloittamista.

EU:n ja ETA:n alueelta tulevien lähe-
tettyjen työntekijöiden osalta eläke- ja 
tapaturmavakuuttamista koskevat tiedot 
osoitetaan A1- tai E101-todistuksilla.

Ulkomaiselta sopimuspuolelta on pyy-
dettävä samanlainen verovelkaa ja re-
kistereihin merkitsemistä koskeva selvi-
tys kuin suomalaiselta yritykseltä, jos ul-
komaisella firmalla on yritys- ja yhteisö-
tietotunnus.

Koko Suomessa tilaajavastuulain val-
vonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston työsuojelun vastuualue. ••

www.tilaajavastuu.fi
www.ek.fi/ajankohtaista
www.tem.fi/ajankohtaista

Autopurkamoprojekti loppusuoralla

torjutaan harmaata taloutta
Tilaajavastuulain uudistuksella
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Tanskan autopurkamoliiton, Dansk Auto-
genbrukin, vuosikokous pidettiin Tans-
kassa marraskuun ensimmäisenä vii-
konloppuna. Kokous järjestettiin Far-
sössa, Himmerland Golf & Spa Resort 
–hotellissa.

Kokoukseen oli kutsuttu edustajat 
myös muista Pohjoismaista. Suomen 
Autopurkamoliittoa edustivat puheen-
johtaja Kari Laine ja Päivi Kuivasniemi. 
Laine kiitteli tanskalaisten isäntien osoit-
tamaa vieraanvaraisuutta ja välittömyyttä. 
Edustettuna olleet maat – isäntien lisäk-
si Norja ja Suomi – tunsivat olleensa to-
della tervetulleita.

- Pohjoismaiset purkamoliitot kokevat 
yhteistyön hyvin tarpeelliseksi, sillä mo-
net purkamoalan ongelmat ovat maasta 
riippumatta samanlaisia. Olemme isojen 
yhteisten asioiden äärellä, Laine toteaa.

Esimerkiksi Tanskassa autoja häviää 
ohi virallisen kierrätysjärjestelmän, ja ne 
saavat muualla uuden identiteetin. Yhte-
nä pulmana mainittiin viranomaisten tar-
kastuksissaan havaitsemat kierrätys-
autot, joita ei ole esikäsitelty säädösten 

Pohjoismaiset purkamoliitot

edellyttämällä tavalla.  
Autoissa olevat turvalaitteet koetaan 

kierrätysjärjestelmässä uhkana, koska 
ovat pyroteknisiä, ja ovat kierrätyspro-
sessissa räjähtäessään suuri terveysriski. 
Näin ollen turvalaitteet tulevatkin de-ak-
tivoida jo autopurkamoilla. 

Suomella on myös paljon opittavaa 
pohjoismaisilta naapureiltaan. Esimerkik-
si Ruotsissa ja Tanskassa autot kiertävät 
paljon tehokkaammin purkamojen kaut-
ta. Lisäksi purkamot ovat sertifioituja ja 
käytettyjen varaosien käyttöä korjauksis-
sa edellytetään.

- Kierrätysjärjestelmään kuuluvat pur-
kamot ovat myös keskimäärin isompia 
kuin meillä.

Dansk Autogenbruk eli DAG on pe-
rustettu 1963. Siihen kuuluu noin 50 
jäsenyritystä, joilla kaikilla on joko ISO 
14001 ympäristösertifikaatti tai ISO 
9001 laatusertifikaatti. ••

     
>>>www.autogenbruk.dk

koolla Tanskan liiton vuosikokouksessa

Puhujavuorossa Tor Alm Norjasta.
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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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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

Puh. 0400-229 800. Avoinna: ma-pe 8.00-16.30
www.karjalanpurkupojat.fi

Pitkän linjan perheyrittäjyyttä
• UUDET JA KÄYTETYT VARAOSAT

• MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT

• ILMASTOINTIHUOLLOT
• AUTOLASIPALVELUT

O
lli Mattila, autopur-
kamoyrittäjä Tampe-
reelta, saavutti 50 
vuoden merkkipaalun 

13. lokakuuta 2015.
Vaatimattomuuteen taipu-

vana miehenä hän ei järjestä-
nyt merkkipäivänään varsinais-
ta vastaanottoa, vaan juhlis-
ti asiaa läheisimpiensä seuras-
sa. Suomen Autopurkamoliitto 
pistäytyi onnittelemassa pitkä-
aikaista jäsentään.

Mattila on vankan koke-
muksen omaava yrittäjä pur-
kamoalalla. Hänen firmansa, 
Osamyynti Mattila, on toimi-
nut Länsi-Tampereella Hauki-
luoman kaupunginosassa 22 
vuotta.

Purkamo on perustamisesta 
saakka sijainnut samalla Lehti-
katu 10:n tontilla. Mattilan toi-
mintafilosofiaan kuuluu kes-
kittyminen purkamoalan pe-
rusasioihin. Hän ei haikaile ti-
loihinsa korjaamoa tai näyttävää fasadia.

”Ei ole koskaan ollut poltetta tehdä mi-
tään lasilinnaa kalliilla rahalla”, Mattila to-
tesi Purkamouutiset-lehden haastatte-
lussa viime keväänä.

Mattila syntyi Lestijärvellä Keski-Poh-
janmaalla, mutta on asunut Tampereel-
la pienestä pitäen. Puheenparteen kuu-
luu vahva tamperelaismurre, tosin sano-
ja tulee usein enemmän kuin sikäläisiltä 
keskimäärin.

Autoista Mattila kiinnostui jo kauan 
ennen purkamoyrittäjäksi ryhtymistään. 
Rinnassa sykkii edelleen automiehen sy-
dän, varsinkin jenkkiautoille.

Mattila on osallistunut aktiivisesti alan 
kehittämis- ja edunvalvontatyöhön Auto-

Olli Mattila 50 vuotta

purkamoliitossa hallitustehtäviä myöten. 
Hänet tunnetaan kokouksista ja etenkin 
kokousmatkoilta seurallisena ja hyvän-
tuulisena persoonana.

Tampereen Ikurissa sijaitsevassa oma-
kotitalossa asuu nuori isoisä. Mattilan 
silmäterä on kaksivuotias pojanpoika Si-
su. Aika näyttää, tuleeko lapsenlapsesta 
samanlainen Popeda-diggari kuin vaa-
rista. Popedan perustaja, kulttihahmok-
si noussut Pate Mustajärvi, on myös Iku-
rin poikia.

Urheilu liikuttaa Mattilaa, sekä kunto-
salilla että katsomon puolella. Nuorukai-
sena mustia kumilätkiä maalivahdin ton-
tilla pysäytellyt Mattila on tuttu hahmo 
Hakametsän lehtereillä, kun tamperelai-

sista se kelta-vihreä joukkue kamppai-
lee liigajäällä.

Viime vuosina heikosti menestyneen 
porukan kannattaminen näkyy välillä 
Mattilan olemuksessa, mutta hän on si-
säistänyt jotakin hyvin olennaista jouk-
kueurheilun kannattajakulttuurista. Ni-
mittäin omia ei jätetä, vaikka oltaisiin 
sarjajumboja – vieläpä vuosi toisensa 
jälkeen.

Sitä paitsi Mattilaa, kuten muitakin Il-
ves-faneja, lohduttaa niin sanottu Suu-
ri Lupaus. Sen mukaan Ilves-mielisillä on 
tiedossa varma taivaspaikka, kun jouk-
kueen kannattaminen arkielämässä on 
kaudesta kauteen pelkkää kiirastulta. ••
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Ratkaisu ristikkoon 3/2015

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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• 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

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

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.hernesmaanautojaosa.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
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

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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AUTOLLE UUSI ELÄMÄ

Ota yhteyttä maksuttomaan 
palvelunumeroomme 0800 30880

Lisätietoja:
www.kuusakoski.com/

romuauto kiertoon

Olemme tarjonneet kierrätysratkaisuja suomalaisille 

jo 100 vuotta. Purkamo-yhteistyökumppaneidemme 

kanssa auton loppukäsittely on ammatilaisten käsissä.  

Tämä toimintatapa ohjaa lähes 95 prosenttia auton  

materiaaleista hyötykäyttöön.



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


