Kierrätä käytetyn auton varaosat

UUSI ELÄMÄ AUTOLLESI

Suomen Autopurkamoliitto ry
Kierrätyksen ja ympäristöasioiden edelläkävijä

MODERNI VARAOSALIIKKEESI
Ostamme tai otamme vastaan käytöstä poistetun autosi. Ostamme myös
uudehkoja kolariautoja vakuutusyhtiöiltä ja yksityisiltä. Me poistamme
niistä ongelmajätteet, otamme käyttökelpoiset osat myyntiin sekä toimitamme loput lakisääteiseen kierrätykseen murskaamolle.
Nykyaikainen autopurkamo ei ole romu-,
vaan varaosaliike. Purkamoalan ammattilaiset myyvät hyvälaatuisia, käytettyjä auton
osia, jotka on purettu käytöstä poistetuista
ja kolarivaurioituneista autoista. Purkutyö
tehdään aina ammattimaisesti ja ympäristömääräysten mukaisesti.
Autopurkamoliiton jäsenet palvelevat asiakkaitaan ajanmukaisesti:
• käyttävät nykyaikaisia laitteita ja koulutettua henkilökuntaa
• hyödyntävät kokemustaan ja tuoretta tietoa siitä, milloin osan voi vielä purkaa ja
kierrättää
• sijaitsevat lähellä asutuskeskuksia – helppo
löytää
• ottavat varaosatilaukset vastaan puhelimitse tai sähköpostilla ja toimittavat ne kotiin.

Vähennä tuhlausta!
Kohti tehokkaampaa kierrätystä
ja raaka-aineiden uusiokäyttöä
Varaosien kierrätys on hyvä tapa vähentää rajallisten luonnonvarojen kulutusta. Se on myös
taloudellisesti kannattavaa.
Kaikkien ajoneuvojen käyttöikä päättyy joskus.
Kun se aika koittaa, tavoitteena on kierrättää
tai palauttaa ympäristöön kaikki materiaalit ja
komponentit ilman haitallista jätettä tai energiahukkaa. Käytöstä poistettujen ajoneuvojen
kierrätysaste on 95 % 1.1.2015 alkaen. Se ei onnistu ilman varaosien uudelleenkäyttöä!

Tilaa varaosat näppärästi verkosta

www.varaosahaku.fi – www.autopurkaamot.com

TUO ROMUAUTOSI PURKAMOLLE
EU-direktiivin mukaan jäsenvaltioiden
on edistettävä romuajoneuvojen osien
uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä
sekä suosittava niiden kierrätystä, kuitenkin niin, että se ei rajoita ajoneuvojen turvallisuusvaatimuksia tai ympäristövaatimusten soveltamista.

Romuauton kiertokulku
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Autopurkamot ovat ainoa direktiivinmukainen vastaanottopiste romuautoille,
koska vain purkamoilla hyödynnetään:
• osien uudelleen käyttö
• kierrätys
• haitallisten aineiden erottelu ja toimitus asianmukaisesti hävitettäväksi
• romun toimittaminen uudelleenjalostukseen.
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1. Vastaanotto

2. Esikäsittely

3. Osakierrätys

4. Varastointi

5. Kuljetus
murskaamolle

6. Uudelleen
raaka-aineeksi

- Romutustodistus
asiakkaalle

Romutustodistus vanhalle autollesi
Yksi autopurkamoiden tärkeistä tehtävistä on kirjoittaa kuluttajille romutustodistuksia. Voit tuoda
romuautosi ilmaiseksi viralliseen kierrätysjärjestelmään poistaaksesi autosi lopullisesti rekisteristä. Romutustodistus on ainoa tapa varmistua
siitä, että autovanhuksesi saa matkalleen arvoisensa päätöksen ja itse vapaudut ajoneuvo- ja
dieselveroista sekä vakuutusmaksuista.
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- Akku
- Nesteet
- Renkaat
- Turvatyynyt

- Myytävät osat
- Muu kierrätysmateriaali

Miksi valita Autopurkamoliiton jäsenyritys?
Suomen Autopurkamoliitto ry:ssä ympäristöasioiden kehittäminen on osa pitkäjänteistä toimintaa. Kehittämisen painopisteet ovat erityisesti varaosien kierrätyksessä ja
ympäristöriskien hallinnassa.
Toimiessasi jäsenyritystemme kautta ympäristörasitus on pienin mahdollinen. Kaikki ympäristölle vaaralliset nesteet, öljyt, akut ym. toimitetaan
valtuutetuille ongelmajätteiden käsittely-yrityksille, missä ne hyödynnetään energiana tai käsi-

tellään vaarattomaksi. Jätemetalli toimitetaan
murskaamoyrityksille raaka-aineeksi uusiometalliin, jolloin kaatopaikalle päätyy mahdollisimman vähän jätettä.

Suomen Autopurkamoliitto ry on perustettu 1998 parantamaan autopurkamoalan toimintaedellytyksiä sekä kehittämään alan ohjeita, normeja ja yhteistyötä. Yhdessä autopurkamoiden ja kierrätysyritysten kanssa optimoimme purkutoimenpiteitä, koulutamme henkilökuntaa
ja minimoimme vaarallisten aineiden käyttöä. Jäsenistömme pyrkii ottamaan ympäristöasiat
huomioon kaikessa toiminnassaan. Jäsenyritykset työllistävät yhteensä satoja henkilöitä.

YMPÄRISTÖTIETOISEN IHMISEN
TURVALLINEN VALINTA

Suomen Autopurkamoliitto ry
PL 24
33201 Tampere
www.autopurkamoliitto.fi

www.autopois.fi

Suomen Autopurkamoliitto ry on eurooppalaisten autopurkamoiden kattojärjestö Egaran
jäsen.
Egaran tarkoituksena on helpottaa ja kehittää autojen kierrätystä taloudellisena toimintana. Se edistää tuotteiden ja materiaalien
uudelleenkäyttöä sekä ympäristön kannalta
positiivisten työmenetelmien käytön kehitystä
yrityksissä. Egarassa on jäseniä 16 Euroopan
maasta.
www.egaranet.org

