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Puheenjohtaja

T

ervehdys Tampereelta!
Kevät alkaa viimeinkin tehdä tuloaan
vauhdilla. Vuosikokouksessa keskusteltuani useiden purkamoyrittäjien kanssa, kulunut talvi on ollut meille hyvä.
Kaupankäynti on ollut vilkasta ja uusia asiakkaita on saatu lisää ja vanhoista on pidetty hyvää huolta tarjoamalla erilaisia palveluita, jotka on muokattu sopiviksi heidän tarpeisiinsa. Näihin kuuluu mm. tavaroiden toimittaminen asiakkaan haluamana ajankohtana tai
suurempien osakokonaisuuksien yhdistelmät.
Purkamot ovat palveluyrityksiä jotka toimivat asiakaslähtöisesti. Monesti osat saattavat
olla vielä autossa kiinni, jolloin pystytään vaikuttamaan millaisena kokonaisuutena osat
puretaan. Tämä vaikuttaa suoranaisesti korjaamoiden tekemän asennustyön nopeutumi-

Juha Vähäoja
seen ja helpottumiseen.
Brysselistä kantautuvien huhujen mukaan
on siellä myös huomattu romuautojen kierrätyksen takkuaminen. Yleisesti puhutaan kierrätysprosentin olevan 85 %. Nyt kuitenkin on
herätty todellisuuteen, että se toteutuu ainoastaan järjestelmään tulevien autojen osalta.
Suomessa arvioidaan katoavan noin 40 %
vuosittain poistuvista autoista, mikä murentaa
kierrätysasteen täysin, koska tarkalleen ei tiedetä, mihin nämä autot joutuvat.
Tässä jälleen tulee esiin tilapäinen liikennekäytöstä poisto, jossa on n. 600 000 autoa.
Kukaan ei tiedä, miten moni näistä autoista
on vielä olemassa tai mitä niille on tehty.
Mukavaa kesän odotusta.
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Eero Lehti
on Suomen
tunnetuin
Jaguar-mies

••• Kansanedustaja, yritysjohtaja Eero Lehti
ja G-mies Jerry Cotton ovat kenties parhaiten
tunnetut jaguaristit. Tosin sillä erotuksella, että vain edellinen on oikea henkilö, jälkimmäinen puolestaan viihdelukemistojen kuvitteellinen hahmo.

K

uka ajaa punaisella Jaguaarilla/jee, jee, Jerry Cotton, hoilasi
tamperelainen diplomi-insinööri Mauri ”Moog” Konttinen yhtyeensä Kontran kanssa 1970-luvun lopun megahitissä.
Jaguareihin jo ennen Kontran hittibiisiä tykästynyt Eero Lehti tuntee kyllä takavuosina seikkailuillaan suosiota keränneen FBI-agentin maineen automerkin parissa.
- Jos harrastaa Jaguareja, niin E-tyyppiä on vaikea ohittaa. Se on se Jerry
Cottonin auto, siis punainen, Lehti kertoo.
Lehden mielestä Jaguarin oikea väri
on kuitenkin klassinen Racing Green eli
vihreä. Ei siis mitenkään yllättävää, että
sillä värillä maalattu E-tyypin Jaguar löytyy hänen autokokoelmastaan.

Jaguar teki
vaikutuksen
Eero Lehti on keräillyt autoja, erityisesti
Jaguareja, jo runsaat 35 vuotta. Hänellä
on tällä hetkellä ”jotain 25 autoa”, joista
noin puolet Jaguareja. Muita kokoelman
merkkejä ovat muiden muassa Ferra-
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ri, Porsche, Rolls-Royce, Bentley, BMW,
Mercedes-Benz ja Corvette.
Mutta Jaguar on hänelle se ykkönen.
Kiinnostus automerkkiä kohtaan syttyi kauan sitten. Syksyllä 1966 Lehti oli
Tanskassa, kun hänen näkökenttäänsä
osui vihreä E-tyypin Jaguar. Se teki vaikutuksen nuoreen mieheen.
- Ajattelin silloin, että ennen kuin täytän sata vuotta, minullakin on sellainen.
Toinen kimmoke oli 1969 markkinoille
tullut Jaguarin henkilöautomalli XJ.
- Voi sanoa, että se oli taideteos verrattuna silloisiin Ford Anglioihin ja Hillman Minxeihin. XJ oli muotoiltu niin makeen näköiseksi, ja siinä oli kuitenkin
4,2 litran kone, kun siihen aikaan pyristeltiin liikenteessä Simca tonnisilla.
- 1970-luvulla tein paljon autoalan
markkinointitutkimuksia Taloustutkimuksella. Asiakkainani olivat kaikki suurimmat maahantuojat, enkä voinut ajaa millään valtamerkillä, koska joku asiakas
olisi saattanut ”polttaa hihansa”. Vakuutusyhtiöiden yhteisvarastolta haettiin oiottavaksi pari Bemaria, kunnes joku sanoi, että kokeilepa tuota Jaguaria.
- Kaikesta maineestaan huolimatta Jaguar on aina hinnoiteltu edulliseksi.

Niin saatoin valita Jaguarin, häiritsemättä
varsinaisia liikesuhteita. Siitä lähtien olen
ollut puolipäiväinen varaosa- ynnä muiden palvelujen tarvitsija, Lehti toteaa.

Kilpamenestys
siivitti suosiota
Jaguareja valmistava yhtiö perustettiin Englannissa 1922, alkujaan nimellä
Swallow Sidecar Company. Maailmanpoliittisista syistä epäkorrektilta kuulostanut yhtiön nimilyhenne SS muutettiin toisen maailmansodan jälkeen Jaguar Car
Ltd:ksi.
1950-70-luvuilla valmistetut XK, E-Type ja XJ-sarjat nostivat Jaguarin maailmanmaineeseen. Merkittävä osansa suosion kasvuun oli Jaguarin voitoilla legendaarisissa Le Mansin autokilpailuissa
1950-luvulla.
Kehitys jatkui. 2000-luvulla Jaguarin
tarjontaan tuli ensimmäinen dieselauto,
joka luonnollisesti hämmästytti merkkifaneja. Uudistuksiin ovat kuuluneet myös
ensimmäinen etuvetoinen malli sekä ensimmäinen Jaguar-farmari.
- Ajat ovat muuttuneet, en olisi aikaisemmin voinut kuvitella, että Jaguarissa
on dieselmoottori, Lehti naurahtaa.
- Mutta nykyään kun olen vaihtamassa autoa, niin lähtökohta on, että koneen
pitää olla diesel. Tekniikka on niin kehittynyt, ettei sisätiloissa välttämättä tiedä
mikä pellin alla pörrää.
Arkiajossa Lehti kulkee Jaguar XF:llä,
joka on dieselmalli vuodelta 2009.
- Yksi autoista pitää olla sellainen, että sillä uskaltaa lähteä kun perille pitää
päästä määräaikana. Vanhoilla autoilla
kun on omat oikkunsa.

Nykyään intialaisten
omistuksessa

Jo autotallin ovenpielistä voi päätellä, minkä
merkkisiä autoja Eero Lehti keräilee.

Jaguarin ystäville tuli ihan uutta mietittävää 2008, kun intialainen Tata Group osti Jaguarin. Lehti kertoo suhtautuvansa
asiaan tyynesti.
- Tämä on hyvä esimerkki globalisaatiosta. Se, että Jaguarin valmistus on nyt
intialaisten omistuksessa, kuvastaa maailmanmenoa. Että auto on sittenkin vähän hankala tuote pienille maille. Ei
Ruotsikaan kyennyt pitämään kiinni Volvosta ja Saabista, vaikka molemmat ovat
hyviä autoja.
Lehden mukaan autonvalmistus on
massatuotannon osalta riippuvaista tarpeeksi suurista kotimarkkinoista ja –kysynnästä. Mitä isompi yhtenäinen markkina-alue, sitä paremmin kannattavaan
tuotantoon päästään.
- Toisaalta autonvalmistus on myös designia ja logistiikkaa. Teknologiahan on
melkein kaikkien matkittavissa suhteellisen suppeassa ajassa.
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Autoissa
••• ”Meillä pitäisi olla autoon
sisältyvä panttimaksu, jonka
saisi takaisin kun auto
toimitetaan lainmukaiseen
kierrätysjärjestelmään”, sanoo
kansanedustaja Eero Lehti
(kok).

Racing Green on ”se oikea” väri Jaguarille.
- Erikoisajoneuvot ovat luku sinänsä.
Suomessa tehdään Pasi-panssariajoneuvoja ja Ponssen metsäkoneita. Meidän pitääkin pysytellä ajoneuvoissa, joita tehdään alle tuhat kappaletta vuodessa. Jos tuotantomäärät ovat suurempia kuin 5 000 per vuosi, menestystekijät muuttuvat.

On ostettava,
kun halvalla saa
Lehti on ostanut paljon keräilyautojaan
Amerikasta. Hänellä on siellä lapsuudenkaveri autokauppiaana, joka on erikoistunut autohuutokauppoihin. Itseään
kiinnostavien autojen hintatasoa valtameren takana Lehti kuvailee jopa poikkeuksellisen alhaiseksi.
- Mulla on luultavasti samanlainen
pätkä dna:ta kuin Tankki täyteen –sar-

Eero Lehti

jan Sulo Vilenillä. Eli pitää ostaa kun halvalla saa.
Arvokkaaseen keräilyautoon liittyy
usein myös hyvä tarina. Lehti kertoo esimerkin D-tyypin Jaguarista, jollainen
muun muassa Kurt Lincolnilla oli takavuosina allaan Eläintarhan ajoissa. Maailmanmitassa D-tyyppi on harvinaisuus,
niitä ehdittiin valmistaa alle 100 kappaletta ennen kuin tuotantolaitos tuhoutui palossa.
Suomessa ollut D-tyypin Jaguar pantiin jossakin vaiheessa myyntiin. Sen tulevaa arvoa ei osattu ennakoida, vaan sitä kaupiteltiin pitkään 5 000 markalla
Nordenskiöldinkadun Unionin takapihalla Helsingissä.
- Se oli Suomen historian säälittävimpiä autokauppoja. Myöhemmin se myytiin Sothebyn huutokaupassa yli miljoonalla punnalla. ••

• syntynyt 23. elokuuta 1944 Tuusulassa
• valtiotieteiden maisteri, yrittäjä, kauppaneuvos, kauppatieteen kunniatohtori
• kansanedustaja (kok) 2007 lähtien
• Taloustutkimus Oy:n hallituksen pj
• Suomen Lehtiyhtymä Oy:n hallituksen pj
• Fennian ja Henki-Fennian hallituksen pj
• Eläke-Fennian hallituksen jäsen
• Keravan kaupunginhallituksen pj, valtuutettuna 1969 lähtien
• TEKESin johtokunnan jäsen 2002 lähtien
• Biohit Oyj:n hallituksen jäsen
• Eilakaisla Oy:n hallituksen pj
• Suomen Yrittäjien puheenjohtaja 2002-08
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Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta kuuluvat nykyhallituksen kärkihankkeisiin. Kuinka suuri ongelma harmaa talous
on Suomessa ja miten sen torjunta on edistynyt, kansanedustaja Eero Lehti?
- Se on toimialakohtaista. Lainmukaisesti toimivat yrittäjät ovat joillakin aloilla suurissa vaikeuksissa harmaan talouden takia. Jos työ voidaan suorittaa kotona ja asiakas ei tarvitse kuittia,
syntyy helposti hankaluuksia. Tämän
torjunnassa ehkä merkittävin eteenpäin
pääseminen oli kotitalousvähennyksen
mukaantulo. Mutta on ongelmallista, että kotitalousvähennyksen piirissä olevaa työtä on nyt kavennettu.
- Kansainvälisesti ajatellen Suomessa
on sentään jotenkuten pärjätty verrattuna Italiaan, Kreikkaan ja eräisiin muihin valtioihin, joissa harmaa talous on
maan tapa.
Harmaan talouden osalta puhutaan
yleensä menetetyistä verotuloista,
mutta se myös vääristää kilpailua ja
asettaa pykälien mukaan toimivat
yrittäjät eriarvoiseen asemaan. Kiinnitetäänkö tähän riittävästi huomiota harmaan talouden torjunnassa?
- Itselläni on käsitys, että ongelma kasvaa kun arvonlisävero nousee korkeammaksi. Silloin veron vältteleminen alkaa olla houkuttelevampaa. Työpalkkojen osalta harmaa talous vähentää eläkekertymää, mutta nuoret ihmiset eivät
tule ajatelleeksi sitä.
- Ehkä säälittävintä on niillä yrittäjillä, jotka eivät pysty näyttämään toteen
oman toimialansa tilannetta. He pyrkivät omia työtuntejaan lisäämällä kompensoimaan sitä etua, joka epärehelliselle kilpailijalle koituu verojen ja yhteiskuntavastuun välttelemisestä.
Mikä on viestisi autopurkamoyrittä-

pitäisi olla panttimaksu

Eero Lehti
jille, joiden mielestä valtiovalta ei riittävästi puutu alalle pesiytyneeseen
harmaaseen talouteen?
- Meillä pitäisi olla autoon sisältyvä panttimaksu, jonka saisi takaisin kun auto
toimitetaan lainmukaiseen kierrätysjärjestelmään. Ei sen tarvitsisi olla kuin pari
sataa euroa kun se vaikuttaisi siihen, että autot kulkeutuisivat kierrätykseen oikealla tavalla.
- Eikä olisi enää niin paljon metsäautoteitä, joiden varsilla on nähtävillä eri vuosikymmenten automalleja riisuttuina versioina.
Mikä on käsityksesi siitä, kuinka hyvin autonkierrätysjärjestelmä toimii
Suomessa?
- Itselläni ei ole kovin tarkkaa käsitystä, koska en ole juurikaan toiminut romutukseen menevien autojen kanssa.
Yleinen maisema-arvio on sen suuntainen, että maaseudulla Sampo-puimurin
vieressä on usein pari vanhaa Fiat satakaksseiskaa. Joko niillä ajetaan pellolla tai luontainen saamattomuus on estänyt niiden saattohoidon. Ruotsissa sellaista ei enää näe, he siivoavat pihapiirinsä paremmin.
Kolariautot menevät lunastukseen
entistä herkemmin. Tulisiko vakuutusyhtiöiden lisätä käytettyjen varaosien hyödyntämistä kolarikorjauksissa?
- Asiakkaat eivät tunnu pitävän siitä.

miseen. Miten tämä sopi sen tavoitteen kanssa, että autokantaamme tulisi uudistaa?
- En usko, että Suomi ratkaisee maailman ilmasto-ongelmaa. Toki yhteisvastuullisesti Suomen on oltava mukana,
vaikka emme pysty kääntämään megatrendiä.
- Suomessa viranomaistaho suhtautuu omituisesti autoon. Siihen kohdistuu kohtuuton määrä verotusta. Kun maa
on näin laaja, ainoa järkevä väline mennä paikasta toiseen on henkilöauto. Mutta on muodikasta vastustaa yhtä ihmiskunnan suurinta keksintöä eli henkilöautoa. Saa älykön maineen vähällä vaivalla,
tajuamatta itse olevansa hölmö.
- Olen enemmän huolissani liikenneturvallisuuden tasosta. On surkea trendi, että kevytmoottoripyörät ja mopoautot sallitaan alaikäisille. Pitäisi vaatia, etteivät alaikäiset saisi ajaa kuin autoilla, jotka ovat korkeintaan kymmenen vuoden
ikäisiä. Kevytmoottoripyörien ja mopoauMonet ajattelevat, että onnettomuutta
seuraa onni, kun autosta vaihdetaan pal- tojen kohdalla riski menettää elämänsä
jon kuluneita osia uusiin vakuutusyhtiön tai vammautua pysyvästi on suurin. Turvallisuus ja riskit ovat lainsäätäjän jäljiltä
laskuun. Kaikki eivät ymmärrä, että vakuutus korvaa auton sen tasoisena, kun ihan väärässä suhteessa.
se oli ennen onnettomuushetkeä.
Minkälaisiksi arvioit autokaupan lähi- Yleisesti ottaen vakuutusyhtiöiden ku- tulevaisuuden näkymät?
luttajavalistuspuoli vaatisi uutta panos- Noususuhdanteessa autokauppa kiihtusta, että ihmiset saataisiin käyttäytytyy, ja taantuman tai epämääräisen tamään riskittömämmin. Onnettomuudet
loustilanteen vallitessa se hiipuu. Seutoistuvat usein ihan samanlaisina.
raava buumi tulee ehkä kymmenen vuoden kuluttua, jolloin sähköautot ovat keOletko itse asioinut autopurkamoilhittyneitä ja niistä tulee tavalliselle autoila? Mikä on näkemyksesi purkamolijalle varteenotettava vaihtoehto.
alan toiminnasta ja merkityksestä
- Sähköautot syrjäyttävät polttomoottoSuomessa?
riautot. Silloin päästään myös tilantee- Toki olen asioinut, montakin kertaa. Tä- seen, että tuulivoimalat pukkaavat öisin
nä päivänä purkamoilta voi netin kautta sähköautojen akkuja täyteen, jolloin tuuaika helposti löytää tarvitsemansa osan. livoiman tuottamaa sähköä saadaan ehNettikauppa on luonut purkamoalalle
kä sittenkin talteen.
uuden myyntikanavan ja jopa uutta aamuruskoa. Vanhojen autojen harrastami- Tulisiko Suomessa valtion antaa verohelpotuksia tai muuta tukea esinen on kuitenkin kasvava trendi.
merkiksi sähköautoille?
- Autot ja niiden osat hinnoitellaan tietyllä logiikalla tehtaiden ja maahantuoji- - Kyseessä on vähän samanlainen tien toimesta. Jos varaosat hinnoiteltaisiin lanne kuin tv:n digitalisoinnissa. Täytyisi saada kriittinen massa liikkeelle, jotta
yhteen viidesosaan nykyisestä - millä
vielä saavutettaisiin normaali kate - niin järjestelmä pysyisi sen jälkeen pystyssä.
Valtion kannattaisi ottaa sähköautoilun
autopurkamoala olisi vaikeuksissa.
vauhdittaminen ohjelmaansa. Se vain ei
Suomessa ajetaan eurooppalaisittunnu sopivan näille nykyisille poliitikoille,
tain varsin vanhoilla autoilla, jotka pi- joista monet ajavat katumaastureilla pitlaavat ilmaa enemmän kuin uudet.
kin Helsingin Espaa. ••
Autoverotusta on kuitenkin kiristetty
siirtämällä jälleen painopistettä käytön verotuksesta hankinnan verotta-
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KOLARIAUTOISTA VARAOSAT
LUOTETTAVASTI JA EDULLISESTI
Ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
käteisellä, noudetaan!
EU-direktiivin mukainen romuautojen
vastaanotto- ja esikäsittelylaitos.

2009
Myymme: henkilöautojen,
maastureiden ja pakettiautojen
takuu purkuosat.
Uudet tarvikeosat tosi edullisesti!
Nopea toimitus ympäri maan,
matkahuolto, posti, VR!
Myös asennuspalvelu!

VARAOSAT
KÄTEVÄSTI
NETISTÄ!
Laaja valikoima
alkuperäisosia
ajamattomista ja
vähän ajetuista autoista.
varaosahaku.fi

www.lahdentakuupurkamo.fi
www.sapoma.fi
Lintulantie 46, 15700 Lahti
Tuulilasintie 18, 00770 Helsinki
P. (03) 787 7311, fax (03) 787 7312 P. (09) 389 6663, fax (09) 389 4418
lahdentakuupurkamo@phnet.fi

Klikkaa tästä varastoon
>>> www.voh.fi
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Mitsubishi L300 ...................-01
Nissan Almera N15 ........ -96-00
Nissan Almera N16 ........ -00-03
Nissan Micra ................. -93-01
Nissan Micra K 12 ...............-05
Nissan Primera P11 ....... -97-01
Nissan Primera P12 ....... -02-06
Nissan Terrano 2.7 td ...........-98
Nissan X-Trail ......................-02
Opel Astra G sedan ..............-01
Opel Vectra B 1.6................-2.0
Peugeot 206........................-01
Peugeot 307........................-03
Peugeot Partner ............. -98-01
Pontiac Transport .................-95
Renault Megane Scenic ........-00
Renault Twingo ....................-95
Renault Trafic 1,9D
Saab 9-3 .............................-99
Saab 900 ............................-97
Saab 9-5 .............................-06
Seat Cordoba................. -99-04
Seat Ibiza 1.9 sdi .................-99
Seat Toledo.................... -96-03
Skoda Octavia................ -97-00

Subaru Lecasy 4wd..............-97
Subaru Forester ............. -99-05
Suzuki Jimmy ......................-04
Suzuki Samurai ....................-98
Toyta Avensis ................. -98-02
Toyota Avensis 1.6 vvt ..........-01
Toyota Avensis d4d ..............-00
Toyota Avensis .....................-04
Toyota Carina E ....................-96
Toyota Corolla ................ -00-06
Toyota Corolla Verso .............-04
Toyota Yaris ................... -99-03
Toyota Hiace .................. -90-02
Toyota Hilux ................... -95-03
Toyota Land Cruiser .............-05
Volksvagen passat ...............-95
Volksvagen passat 1.9 tdi .....-03
Volvo S40 T4 .......................-00
Volvo V 70 2,4 T ..................-00
Volvo V40 ............................-98
Volvo V70 2.5 TDI
VW Polo ..............................-04
VW Bora ........................ -00-04
Vw Golf ......................... -99-02
VW Passat 4 Motion .............-06
VW Sharon TDI............... -98-00
VW Transporter .............. -91-05
VW Transporter T5, 2 kpl
700 km ajettu ......................-04

OSTAMME KOLARIAUTOT
ROMUAUTOJEN VASTAANOTTO
ROMUTUSTODISTUKSET
KYSY MUITAKIN OSIA
TUHANSIA OSIA VARASTOSSA
UITA

JA PALJON M

• Uudet moottorit, vaihteistot ym.

Purkaamo Auto-Osix

Oy

Rupontie 22, 44800 Pihtipudas • GSM 040-484 9255 • Fax 014-562 137
purkaamo@auto-osix.fi

www.auto-osix.net
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Käytettynä varastosta:
Takuumoottorit ja -vaihteistot,
sekä muut tekniikan osat.
Suomen autokierrätyksen valtuuttama
romuajoneuvojen vastaanottopiste.
Uutena ja käytettynä: ajovalot, peilit,
vilkut ja takavalot, peltiosat,
korinosat, alustaosat
jäähdytys-, lämmityskennot
sekä lämmityslaitteiden
moottorit.
SE-Romun vastaanotto!

Kankaantaan teollisuusalue, Hirvenpolku 3, 37150 NOKIA
Puh. 010 666 9620
myynti@purkamolahtinen.com www.purkamolahtinen.com
Purettavat pakettiautot ja maasturit:

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

BMW X5 3.0 da.................................................... - 03
BMW X5 3.0 da.................................................... - 04
Dodge Nitro Crd 4wd .......................................... - 07
Fiat Ducato .......................................................... - 05
Kia Sorento 2.5 crdi............................................. - 06
MB Sprinter 316 cdi............................................. - 05
MB Sprinter 311 cdi............................................. - 06
MB Sprinter Bussi 216........................................ - 06
MB Sprinter 416.................................................. - 03
Toyota Hiace........................................................ - 98
Toyota Hiace........................................................ - 99
Toyota Hiace d4d ................................................ - 03
Toyota Hiace d4d ................................................ - 06
Toyota Hilux 4x4 TD............................................. - 00
Toyota Hilux 4x4 d4d ........................................... - 05
VW Transporter T4............................................... - 03
VW Transporter T5............................................... - 04
VW Transporter T5 4wd ....................................... - 05

Henkilöautot:
Mazda 323 diesel .......................................... - 97- 98
MB w 210 270 cdi farm. ...................................... - 02
MB 500 SL ..................................................... - 91- 92
Toyota Avensis TD ............................................... - 99
Toyota Avensis d4d ............................................. - 01
Volvo V70............................................................. - 06
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Veli-Matti Jalonen on Oili
Jalonen Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
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Oili Jalonen Oy

tunnetaan Turun seudulla
••• Runsaat 40 vuotta sitten perustettu autopurkamo
ja hinausyritys Oili Jalonen Oy tiedetään laajalti
Turussa ja koko Varsinais-Suomessa. Tunnettuus on
entisestään parantunut, kun Oili Jalonen Oy on lisännyt
hinauspalvelujaan yrityskauppojen myötä.

K

irkkaankeltaisiksi maalatut Oili
Jalonen Oy:n hinausautot kiertävät jatkuvasti eri puolilla maakuntaa, ja ne myös huomataan.
Hinausautoja on firmassa nyt 12 kappaletta, joista kolme on raskaan kaluston hinureita.
Kentällä operoivan hinausauton nähdessään monelle tulee mieleen, että sehän voisi hakea tuon takapihalla lojuvan
romuauton pois. Näkyvyys siis lisää materiaalitarjontaa purkamolle. Tällaisia yhteydenottoja Oili Jaloselle tulee toistuvasti.
- Meille tulevien elv-autojen määrät

ovat selvästi kasvaneet. Viime vuonna
niitä tuli sisään 679 kappaletta, kertoo
Oili Jalonen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Jalonen.
Romutukseen menevien elv-autojen
laatu on purkamon näkökulmasta noussut. Jalosen mukaan elv-virrassa on yllättävän hyvätasoisia autoja, joista saadaan talteen varsin käyttökelpoisia purkuosia.
Elv-autojen määrän kasvu selittyy paitsi hinurien tuomalla Oili Jalonen Oy:n lisänäkyvyydellä, myös omilla markkinointipanostuksilla. Lisäksi Turun suunnalla on noin viiden viime vuoden aikana lo-

Oili Jalonen
Oy:n kirkkaankeltaiset hinurit
ovat tuttu näky
Varsinais-Suomen katukuvassa.
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pettanut toimintansa viisi autopurkamoa,
joiden tilalle ei ole tullut uusia.

tilat, jotta myyjä voi myydä ja asiakas ostaa, kiteyttää Veli-Matti Jalonen.

Kaksi tuoretta yrityskauppaa

Aito perheyritys

- Markkinointiin on satsattu. Vuonna
2012 hankimme mediatilaa summalla,
joka oli suurempi kuin yrityksen koko liikevaihto noin 15 vuotta sitten, Veli-Matti
Jalonen kertoo.
Lisänäkyvyyttä on tullut eri tavoin ja eri
paikoissa. Muun muassa TPS:n kotiotteluissa HK-Areenalla on yleisöllä ollut
erätauoilla tilaisuus nähdä Oili Jalonen
Oy:n hinureita esittäytymässä jäällä.
Hinauspalvelujaan Oili Jalonen Oy on
laajentanut eteen tulleiden tilaisuuksien
myötä. Asiakaskunta on kasvanut merkittävästi yrityskauppojen seurauksena.
Syksyllä 2011 yritys osti turkulaisen Hinaus Koskinen Ky:n, ja vuotta myöhemmin paimiolaisen Hinauspalvelu Forsströmin.
- Purkamopuolelle suunnitellut investoinnit on siirretty hinaustoimintaan.
Etenkin Hinaus Koskisen tapauksessa ostopäätös piti tehdä nopealla aikataululla, kun yrityksen omistaja kuoli yllättäen.
Purkamon laajennus on siis joutunut
odottamaan toteuttamista. Uuden purkamohallin piirustukset ovat olleet jo vähän
aikaa valmiina, mutta sen määrärahat on
käytetty hinauspuolen hankintoihin.

Oili Jalonen Oy on 1969 perustettu perheyritys. Firman panivat pystyyn sisarukset Oili ja Raimo Jalonen, joilla oli ollut
aikaisemmin Halikossa Autokoritehdas
O&R Jalonen. Uusi yritys asettui nykyiselle paikalleen Liedon ja Turun rajamaille, seutukunnalla hyvin tunnetun Korsimon mutkan kohdalle.
Termi ”Korsimon mutka” juontuu
1960-luvun alkuun, kun silloinen toinen
kulkulaitosministeri Arvo Korsimo (maalaisliitto) sai osakseen ankaraa ryöpytystä. Hiljan rakennettu uusi Tampereen valtatie oli linjattu pääosin pois Korsimon
omistaman tilan mailta.
Korsimoa kritisoitiin kovasanaisesti vallan väärinkäytöstä, kun alkuperäissuunnitelmista poiketen tien linjaukseen
tehtiin mutka Korsimon tilusten kohdalla.
Sen vuoksi uusi tie pirstoi naapurissa sijainneiden pientilojen maita. Seuranneen
eduskuntakyselyn johdosta oikeuskansleri kuitenkin totesi, ettei Korsimo ollut
ylittänyt valtuuksiaan.
Oili Jalonen Oy aloitti hinausfirmana,
mutta purkamotoiminta tuli nopeasti mukaan. Kun yritys on sijainnut koko toimintansa ajan samoilla sijoilla, ei ole ihme, että se tunnetaan laajalti.

- Kuluttajat ovat tietoisia ja ymmärtävät kierrättämisen päälle, sanoo VeliMatti Jalonen.
- Meillä on purkamon käytössä tuhat
neliötä hallitilaa. Toinen samanlainen tarvittaisiin lisää, muuten purkamon kasvulle ei ole edellytyksiä.
- Purkuosille pitää olla asianmukaiset

Heikki Niemi työskentelee purkamon
asiakaspalvelussa.
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Oili Jalonen Oy:n valokyltti näkyy hyvin TurkuTampere -tieltä. Purkamo
sijaitsee niin kutsutussa
Korsimon mutkassa.
- Näillä seuduilla Oili Jalonen Oy on
eräänlainen synonyymi käsitteelle autojen hautausmaa, naurahtaa Veli-Matti Jalonen.
Oili Jalonen on Veli-Matin äiti, ja 2012
kuollut Raimo hänen enonsa. Veli-Matti ja hänen veljensä Olli-Pekka ottivat vetovastuun yrityksestä 1990-luvun puolivälissä. Veljesten keskinäinen työnjako
toimii karkeasti sanottuna niin, että OlliPekka huolehtii hinauspalveluista ja VeliMatti katsoo yritystä kokonaisuutena.
Purkamopuolta hoitavat käytännössä
Toni Susilahti ja Heikki Niemi. Omistajat
mukaan lukien purkamo työllistää seitsemän ja hinauspalvelut 13 henkeä.
- Kolmas polvi Jalosia on tulossa mukaan, kun siskoni poika Elias Nurminen
on työskennellyt täällä jo viitenä kesänä.
Hän on orientoitunut jatkamaan yritystä.
Myös Raimo Jalosen poika Juho Jalonen, siis Veli-Matin ja Olli-Pekan serkku,
työskentelee firmassa.

Tiskimyynnistä
verkkokauppaan
Oili Jalonen Oy:llä on sijaintipaikallaan
Jalosenkuja 6:ssa oma neljän ja puolen
hehtaarin tontti. Tilaa on siis mukavasti. Laajenemismahdollisuuksiakin on, sillä
ympäröivät maat ovat kunnan kaavoittamaa teollisuusaluetta.
Purkuosien tarjonnassa automerkeistä
painottuu BMW, toki muidenkin valmistajien tuotteita on laajalti tarjolla. Valtaosa

”Ruotsin malli sopisi Suomeenkin”
Oili Jalonen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Jalonen tuntee hyvin
autopurkamoalaa Ruotsissa. Länsinaapurissamme koko purkamoelinkeino
toimii aivan eri lähtökohdista kuin Suomessa.
- Suomessa purkamoilla on hankaluutena hyvän tavaran löytäminen.
Ruotsissa tätä ongelmaa ei ole, siellä
purkamoille tulee riittävästi materiaalia.
Ruotsissa lähtökohtaisesti kaikki vakuutusyhtiöiden lunastamat autot puretaan. Purkamot solmivat vakuutusyhtiöiden kanssa sopimuksia, joissa ne
maksavat vaurioautosta vakuutusyhtiölle esimerkiksi 10 prosenttia lunastushinnasta.
Hyväkuntoista purkuosaa on siis

runsaasti tarjolla Ruotsissa. Vakuutusyhtiöt myös käyttävät niitä kolarikorjauksissa aivan eri tavalla kuin Suomessa.
Meillä vakuutusyhtiöiden toimintatavassa painottuu takaisinsaantiprosentti, eli minkä verran vakuutusyhtiöt saavat takaisin myymällä lunastetun auton joko korjattavaksi tai purettavaksi. Nykyisin takaisinsaantiprosentti on
noin 30.
Ruotsissa vakuutusyhtiöt saavat siis
purkamoilta noin 10 prosenttia auton
lunastushinnasta, mutta siellä vakuutusala laskee hyödykseen muiden muassa säästöt liikennevahinkojen kustannuksissa, kun tien päällä ei ole huonosti korjattuja ja liikenneturvallisuu-

deltaan arveluttavia lunastusautoja.
Plussaa on myös laadukkaiden, neitseellisiä osia edullisempien purkuosien
varma saanti kolarikorjauksiin.
- Ruotsin malli olisi toteutettavissa
myös Suomessa. Lähinnä se on kiinni
vakuutusyhtiöiden ajattelumallista, Veli-Matti Jalonen miettii.
Huomattava osa suomalaista purkamoista hankkii purkuosia Ruotsista. Kun lunastetut autot on länsinaapurissa tarkoitettu purettaviksi, ei niitä saa tuoda Suomeen kokonaisina.
Puolikkaiksi leikattujen lunastusautojen maastavienti Ruotsista on kuitenkin sallittua. ••
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myytävistä osista hankitaan Ruotsista.
Oili Jalonen Oy on kuulunut varaosahaku.fi –palveluun alusta saakka. Paljon
puhuttu globalisaatio hiipi purkamoille
ikään kuin takaovesta, kun yritykset siirtyivät verkkokauppaan. Veli-Matti Jalosen mukaan kokemukset nettikaupasta
ovat hyvin myönteisiä.
- Voi sanoa, että yli puolet asiakkaista
katsonut osia netistä ennen kaupantekoa. Loput asiakkaista ovat pääosin paikallista väkeä.
Vaikka perinteinen tiskin yli tapahtuva kaupankäynti on taloudelliselta arvoltaan aika vaatimatonta, ei Jalosen mielestä kannattaisi siirtyä pelkkään toimitusmyyntiin.
- Paikallisen näkyvyyden kannalta on
hyvä, että asiakkaat voivat poiketa myymälässä.
Hän uskoo, että purkamolla asioivissa
ihmisissä on potentiaalisesti paljon niitä,
jotka myöhemmin voivat luovuttaa romutukseen menevän autonsa purkamolle.
- He ovat täällä käydessään omin silmin nähneet, että autoista puretaan
käyttökelpoisia osia ja että niitä myy-

dään edelleen.
Oili Jalonen Oy toimii myös AVK:n välivarastona Turun talousalueella lunastetuille vahinkoautoille.

Panttimaksu autoihin
Veli-Matti Jalonen suhtautuu luottavaisesti purkamoalan tulevaisuuteen. Hän
arvioi, että romuautojen kierrätys toteutuu jatkossa yhä tehokkaammin EU-direktiivin tarkoittamalla tavalla. Purkamot
voivat keskittyä auton elinkaaren loppuosaan liittyvään bisnekseen. Varsinkin jos - tai kun - paljon puhuttu autojen
kierrätysmaksu eli purkuraha saadaan
tulevaisuudessa toteutettua.
- Kun autonrenkaisiin tuli panttimaksu,
lakattiin puhumasta autonrengasongelmasta. Myös akut ja ser-romu kiertävät
hyvin. Miksi autojen hintaan ei voisi lisätä panttimaksua?
- Kuluttajat ovat tietoisia ja ymmärtävät kierrätyksen päälle. Kukapa olisi kymmenisen vuotta sitten uskonut, että hiilidioksidipäästöt voivat oikeasti vaikuttaa autojen hankintaan, kuten nyt tapahtuu.

Veli-Matti Jalonen

Hän ei pidä todennäköisenä kehitystä, että purkamojen yhteyteen perustettaisiin laajassa mitassa huolto- tai kolarikorjaamoja, kuten joissakin yhteyksissä on visioitu. Vetoapua purkamotoimintaan saa paremmin hinauspalvelujen tarjoamisesta, ne sopivat toiminnallisesti yhteen.
- Huoltojen tai kolarikorjausten toteuttaminen tekisi meistä kilpailijoita korjaamoille, jotka nyt hankkivat meiltä purkuosia tai käyttävät hinauspalvelujamme. On selkeämpää, että purkamo pysyy
purkamona ja korjaamo korjaamona.
Purkamoalan tulevaisuudenuhista puhuttaessa Veli-Matti Jalonen miettii tovin, ennen kuin vastaa.
- Jatkajien puute voi olla ongelma joillekin purkamoille, mutta ei niille, jotka
ovat hoitaneet asiansa kunnolla.
- Hankaluuksia voi tulla, jos autonosat
eivät ole kierrätettävissä, kuten esimerkiksi yksilöllisesti koodatut sähköosat.
Tällaisen trendin leviäminen olisi pahasta purkamoalalle. ••
>>>www.oilijalonen.fi

Oili Jalonen Oy
Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Harrastan autourheilua, ajan ratasarjaa BMW:llä. Kuntoilen,
tänä talvena olen perehtynyt luisteluhiihtoon.
Sitä autoa en unohda!
- Moskvitsh Elite 1500, vuosimallia 1982. Se oli ensimmäinen
autoni.
Milloin Turun kaupunkialueen autoista yli puolet on sähköautoja tai hybridejä?
- Sanotaan että 10 vuoden päästä.
Mitä autoveroille, siis uuden auton hintaan kuuluvalle verolle ja käyttömaksulle, tulisi mielestäsi tehdä?
- Niihin tulisi sisältyä panttimaksu, joka käytettäisiin autojen
kierrättämisen toteuttamiseen.
Ikimuistoisin matkakohteesi?
- Ulko-Hebridit. Purjehdimme sieltä 1990 Islannin Reykjavikiin
nuorisopurjehduksen teemalla.

ESITTELY

Onko jääkiekon SM-liigassa liikaa väkivaltaa ja ylikovia
taklauksia?
- Fyysisyys kuuluu lajiin ja tekee siitä kiinnostavan, mutta eihän toista ihmistä pidä vahingoittaa. Nyt on menty niillä rajoilla.
Talousmyllerrys Euroopassa jatkuu. Miten käy eurorahan?
- Kyllä se säilyy. On olemassa vain huonompia vaihtoehtoja.

Missä ja milloin synnyit?
- Turussa 1966.
Perhesuhteesi?
- Naimisissa, 6-vuotias poika.
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Pitäisikö Suomen liittyä Natoon, tiivistää pohjoismaista puolustusyhteistyötä vai jatkaa nykyisellä, itsenäisellä
puolustuslinjallaan?
- Jos pitäisi diktaattorina päättää asiasta, niin jatkaisin nykyisellä linjalla.

MEILTÄ LÖYDÄT
MITÄ HAET!

Varaosakeskus
yli 50 vuoden kokemuksella
Varastossamme 80 000 purkuosaa
ja yli 1 000 kolariautoa kentällä.

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!
AUTO-OSA
KIERRÄTYS

Åsbackantie 194
68810 ALA-ÄHTÄVÄ / Pietarsaari
Puh. (06) 789 8500, sähköposti: info@erikssons.fi

MOOTTORIT
VAIHTEISTOT
SYL. KANNET ym.

www
.japan.fi ✸
✸ MAAHANTUONTI

✸ MYYNTI ✸ HUOLTO ✸
✸ VARAOSAT ✸

w

apan.
j
.
w
w
f

i
Myös
kokonaiset
autot

JAPAN MOTORS OY, Mallusjoentie 809, 16450 Mallusjoki
japanmotors@kolumbus.fi

(09) 271 5100

www.japan.fi
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••• Suomen Autopurkamoliitto
ry:n (Salry) vuosikokous
pidettiin lauantaina 16.
maaliskuuta. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset
asiat ja kuultiin esitelmä sekä

Vuosikokous

ajankohtaiskatsauksia.
Helsingissä hotelli Presidentissä järjestetty vuosikokous alkoi aikataulun mukaisesti klo 9, kun Salryn puheenjohtaja Juha Vähäoja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksessa oli edustettuina yli puolet jäsenyrityksestä.
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Vähäoja valittiin myös vuosikokouksen
puheenjohtajaksi. Hän totesi kokouksen
laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Toiminnanjohtaja Kari Heikkilä esitteli
2012 tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, kuten myös KHT Matti Roiman laatiman tilintarkastuskertomuksen.
Tilikausi 2012 oli Salrylle järjestyksessään 15:s. Tilikauden alijäämä oli verojen jälkeen 2 007 euroa. Vuosikokous
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.
Salry on perustettu 8. heinäkuuta
1998 ja rekisteröity 28. lokakuuta samana vuonna, ja sen kotipaikka on Helsinki. Vuoden 2012 lopulla siihen kuului

sujui

59 jäsenyritystä. Salry on sekä alv- että
ennakkoverovelvollinen.

Liittymismaksua
ei peritä 2013
Vuoden 2012 aikana Salry järjesti jäsenistölleen kaksi kokousta. Sääntömääräinen vuosikokous oli maaliskuussa Helsingissä hotelli Radisson Blu Plazassa.
Syyskokous pidettiin Saksan Frankfurtissa 15. syyskuuta. Salryn syyskokousmatkalle Frankfurtiin 13.-16. syyskuuta osallistui 23 henkeä. Ennen kokousta matkalaiset tutustuivat kahtena
päivänä Frankfurtissa Automechanika
2012 –näyttelyyn.
Frankfurtin Automechanika on lajissaan maailman johtava messutapahtu-

Puheenvuoro Kari Laineella. Heikki Aahe
(vas.) ja puheenjohtaja Juha Vähäoja kuuntelevat.

Juha Pursiainen (vas.) ja
professori Kari
Heiskanen.

tuttuun tapaan
ma. Vuoden 2012 Automechanikassa
vieraili 148 000 kävijää.
Toimintakertomuksen mukaan Salryn hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana yhteensä kuudesti. Salryn edustajat osallistuivat aiempien vuosien tapaan
elv-ohjausryhmän työhön. Puheenjohtaja
Vähäoja edusti Salrya eurooppalaisten
purkamoliittojen yhteistyöjärjestön Egaran kokouksissa.
Vuosikokous vahvisti 2013 toimintasuunnitelman. Se noudattelee pääpiirteissään aiempien vuosien linjaa. Myös
talousarvio hyväksyttiin.
Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan. Se on 300 euroa yrityksissä, joissa on 1-3 henkeä. Neljännestä hengestä lähtien lisämaksu on 60 euroa per
henkilö.

Liittymismaksusta käytiin keskustelua.
Kun sekä liittymismaksun pitäminen ennallaan että sen poistaminen vuodeksi
2013 saivat kannatusta, asiasta äänestettiin. Sen tuloksena vuonna 2013 Salry ei peri uusilta jäseniltä liittymismaksua.

Juha Vähäoja jatkaa
puheenjohtajana
Salryn puheenjohtajana jatkaa Juha Vähäoja, joka on luotsannut liittoa maaliskuusta 2011 lähtien. Vuosikokous valitsi hänet jatkamaan tehtävässä yksimielisesti.
Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen
Reijo Aaltonen, Seppo Hiekkaranta,
Jaakko Honkanen ja Juha Pursiainen.
Uusina varajäseninä hallitukseen valittiin

Kari Laine ja Markus Pesonen.
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen
KHT Matti Roima.
Alkaneen vuoden toiminnan osalta todettiin, että Salry jatkaa vaikuttamista
purkamoalan tilanteeseen ja tulevaisuuteen niin elv-ohjausryhmässä kuin Egarassakin. Yhteydenpitoa jäsenyrityksiin
pyritään tiivistämään, kuten myös uusien
jäsenten hankintaa.
Liiton syyskokous päätettiin pitää
syyskuussa kotimaassa. Tarkka paikka ja ajankohta ilmoitetaan jäsenistölle
myöhemmin. ••
>>>www.autopurkamoliitto.fi
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Tarkkaavaista kokousväkeä. Eturivissä vasemmalta:
Janne Honkanen, Jaakko Honkanen, Olavi Tukiainen ja Katriina Tukiainen.

Aalto-yliopiston professori Kari Heiskanen
esitelmöi kokouksessa elv-direktiivistä.

Kahvitauolla Kuisma
Kujala (vas.),
Markus Pesonen ja Leo
Makkonen.
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”Romuautodirektiivi tehty
Keski-Eurooppaa varten”

A

alto-yliopiston prosessitekniikan
ja kierrätyksen professori Kari
Heiskanen pitää EU:n romuajoneuvo- eli elv-direktiiviä KeskiEuroopan maiden tarpeisiin räätälöitynä
säädöskokoelmana. Autopurkamoliiton
vuosikokouksessa pitämässään esitelmässä hän arvosteli direktiiviä kirpeästi.
- Brysselin väki sanoo, että he yrittävät tehdä lakia kaikille 27 jäsenvaltiolle.
Oikeasti se ei mene niin. Elv-direktiivi on
tehty Keski-Eurooppaa ajatellen. Meille
muille se on paljon vaikeampi toteuttaa.
- Siellä on paljon pointteja, jotka tekevät direktiivin direktiivinä kauhean hankalaksi.
Heiskanen ei usko jäsenmaiden oikeasti pääsevän elv-direktiivin määrittelemiin uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja
hyödyntämistavoitteisiin. Hän epäilee, että ”siellä vähän autetaan tilastoissa”. Erityisesti 2015 lähtien voimaan tulevat uusien, kiristettyjen tavoitteiden saavuttaminen ”vaatii luovaa kirjanpitoa”.

Fluffin seassa
liikaa metalleja
Ongelmia aiheuttavat erityisesti auton
kevytjakeet eli fluffi. Heiskasen mukaan
fluffin metallipitoisuudet ovat liian korkeita, myös PAH-yhdisteitä eli polysyklisia aromaattisia hilivetyjä on fluffissa liikaa.
- Fluffin sekaan tulee autoista kaapelinpalasia, millin tai puolentoista mittaisia kuparilangan pätkiä, joita ei saada sieltä pois. Toinen ongelma on sinkki. Sitä tulee, kun murskauksessa vasara osuu sinkittyyn peltiin, jolloin lämpötila nousee niin korkeaksi että sinkki höyrystyy. Kun lämpötila taas laskee, höyrystä tulee nanokokoista sinkkioksidia, joka
sotkee kaiken.
- Kolmas ongelma on tina, jota ei tule autoista mutta tinapurkeista ja vastaavista. Tina liukenee sulaan rautametalliin, mutta jäähdyttyään siitä ei tule vahvaa vaan haurasta terästä. Kuparissa on
sama vika. Kuparipitoista terästä ei voi
käyttää autojen tai junanvaunujen valmistamiseen.
- Jos teräksessä on enemmän kuin
0,3 prosenttia kuparia, se on tuotteena
yhtä kuin ei mitään. Siitä tulee käyttökelpoista vasta, kun siihen sekoitetaan riittävästi primäärimateriaalia, jotta kuparipitoisuus laskee riittävän alas.

Kari
Heiskanen
Heiskanen huomautti, että kierrätykseen tulee sekä upouusia vahinkoautoja
että loppuun saakka ajettuja, yli 20-vuotiaita menopelejä. Ja kaikkea siltä väliltä.
Kierrätysmateriaali on siis laadultaan hyvin kirjavaa.

Kierrätysaste vaikuttaa
materiaalin laatuun
- Yksi asia, mikä ei kierrätyksessä tahdo
milloinkaan tulla mukaan lakiteksteihin
on, että kierrätysasteen ja laadun välillä
on riippuvuus. Jos haluaa tuotteen olevan täysin puhdasta, se tarkoittaa että
kierrätysaste laskee. Jos hyväksyy epäpuhtauksia, kierrätysaste nousee korkeammaksi.
Heiskasen mielestä elv-direktiiviin sisältyvä olettamus sataprosenttisesta
kierrätettävyydestä ja sataprosenttisesta
laadusta on utopiaa. Sellaista yhdistelmää ei ole olemassa.
- Direktiivi ei myöskään ota huomioon
puutteita erottelun tehokkuudessa. Esimerkiksi murskauksessa osa kappaleista on aina väärässä paikassa, riippumat-

ta käytössä olevasta tekniikasta.
Fluffin hyötykäytön osalta on tuotu esille, että hollantilaiset ovat alkaneet
käyttää jalostettua fluffia rakennuslevyjen tuotantoon. Tarkempien tietojen
puuttuessa Heiskanen ei ollut vakuuttunut siitä, onko Hollannissa tehty läpimurto fluffiongelman osalta.

”Brysseliin vietävä lisää
ympäristöalan lakimiehiä”
Miten sitten Brysseliin ja siellä tehtäviin
päätöksiin saataisiin enemmän tolkkua,
kokousyleisö tiedusteli professorilta.
- Jaa-a. Pitäisi kouluttaa suomalaisia
ympäristöalan lakimiehiä ja viedä heitä sinne puhumaan järkeä. On huomattu,
että insinöörien ja yrittäjien ääni ei siellä kanna.
Heiskanen painotti, että suomalaisten
tulisi pyrkiä vaikuttamaan näihin asioihin
jo varhaisessa komiteavaiheessa.
- En kadehdi toimintaympäristöänne
EU-direktiivien puristuksessa, hän evästi
purkamoväkeä. ••
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Romutustodistuksissa

UUSI ENNÄTYS
••• Vuonna 2012 romutettiin ennätykselliset
65 058 autoa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli
vain pari sataa kappaletta.

R

omuautojen kulkeutumista viralliseen kierrätysjärjestelmään parhaiten mittaava tilasto eli elv-autoista kirjoitettujen romutustodistusten määrä nousi 2012 uuteen ennätykseen. Tosin kasvua edelliseen vuoteen oli niukasti, vain 207 kappaletta.
Edellisinä vuosina romutustodistuksiin
on tullut kerralla noin kymmenen tuhannen lisäys, joten pienestä ennätyksestä huolimatta romutustodistusten kasvu
näyttää käytännössä pysähtyneen.
Autopurkamoliiton vuosikokouksessa tilannekatsausta pitänyt Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja Arto Silvennoinen arveli, että kierrätykseen tulevien romuautojen virta tuskin olennaisesti kasvaa lähiaikoina, se saattaa jopa vähentyä.
Perusteluna Silvennoinen esitteli faktatietoja, joiden mukaan Suomessa autojen keskimääräinen romutusikä on 20,4
vuotta. Kun parikymmentä vuotta sitten
maassamme elettiin syvän talouslaman
kurimuksessa, oli uusien autojen myynti romahtanut.
Vuonna 1992 henkilöautoja myytiin alle 70 000 kappaletta – siis karkeasti
jokseenkin sama määrä, kuin 2012 kirjattiin romutustodistuksia.
- 1990-luvun alkupuolella jäi myymättä ainakin 100 000 autoa keskiarvoihin
verrattuna. Olisi ihme, jos tällaisen automäärän puuttuminen ei mitenkään näkyisi romutukseen nyt menevien autojen tilastoissa, Silvennoinen totesi.
Suomessa on 1990-luvun lopulta lähtien myyty vuosittain runsaat 100 000
uutta henkilöautoa. Poikkeuksen tekee
vain vuosi 2009.
Loppuvuonna 2012 toteutettu Kierrätysarvoa-kampanja ei ilmeisesti purrut
suureen yleisöön siinä määrin kuin aiemmat Suomen Autokierrätyksen arvosetelikampanjat. Silvennoisen mukaan uusia
autoja ostettaessa käytettiin alle 200 ar-
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voseteliä.

Liikennekäytöstä poistot
sen kuin lisääntyvät
Väliaikaiseksi toimeksi tarkoitetut liikennekäytöstä poistot jatkavat kasvuaan.
Vuoden 2012 lopulla niitä oli Trafin tilastossa jo 594 666 kappaletta. Mahdollisuutta liikennekäytöstä poistoon hyödynnetään väärin, monelle autolle tehdään
tämä väliaikainen poisto vaikka oikea
menettely olisi romutuspoisto.

Myyntijohtaja Toni Rönnberg, Stena Recycling Oy.

Toimitusjohtaja Arto Silvennoinen, Suomen
Autokierrätys Oy.

Suomen
Autopurkamoliitto ry
Perustettu 8. heinäkuuta
1998.
Toimii autopurkamoalan
kehittäjänä ja edunvalvojana.
Jäsenyrityksiä
2012 lopulla
yhteensä 59.
Kuuluu Egaraan
eli eurooppalaisten
purkamoliittojen
yhteistyöjärjestöön.
Puheenjohtajana
Fusti Oy:n ja
Auto-Lehtinen Oy:n
yrittäjä Juha Vähäoja.
www.autopurkamoliitto.fi
- Siinä tilastossa ovat myös ne Afrikkaan menneet autot, joiden lukumäärää
kukaan ei tiedä tarkasti. Arvioni on, että
niitä viedään sinne vuosittain yli 10 000
kappaletta.
Vanhojen autojen kauppaaminen esimerkiksi Afrikkaan on sinänsä sallittua.
Ongelmana asiassa on, että näistä autoista ei yleensä tehdä Suomessa rekisteristä poistoa, joten ne jäävät kummittelemaan tilastoihin haamuautoina.
Rekisteristä poisto kyllä tehdään, jos
uuden sijaintimaan viranomainen ottaa
asiassa yhteyttä Trafiin ja pyytää suorittamaan toimen, mutta tätä ei tosielämässä tapahdu.
- Tietojeni mukaan esimerkiksi yhdestäkään Nigeriaan viedystä autosta ei ole
tullut tällaista pyyntöä.
Suomen autokanta oli viime vuonna yhteensä 3,56 miljoonaa kappaletta.
Henkilöautojen määrä ylitti ensimmäisen
kerran kolmen miljoonan rajan.

assa autojen penkeissä ja verhoiluissa
käytettyjen bromipohjaisten POP-yhdisteiden maailmanlaajuisesta rajoittamisesta sovittiin Tukholmassa 2001.
Silvennoisen mukaan nyt odotellaan
tulossa olevaa EU-komission äänestystä
siitä, kielletäänkö unionin alueella POPyhdisteitä sisältävien materiaalien kierrätys. Tukholman kokouksen pohjalta on
esitetty, että POP-yhdisteillä käsitellyt
materiaalit pitäisi hävittää polttamalla.
Muun muassa bromattuja palonsuojaaineita sisältävät POP-yhdisteet ovat siitä hankalia, että ne eivät häviä luonnon
kiertokulussa. Ne luokitellaan pysyviksi
orgaanisiksi myrkyiksi.
Sähkö- ja hybridiautot tekevät vähitellen tuloaan myös purkamoille. Arto Silvennoinen muistutti kokouksen kuulijakuntaa siitä, että näiden autojen akuissa
on huomattavan suuria energialatauksia.
Suurtehoakkuja ei pidä mennä käsittelemään ilman asianmukaista koulutusta.

POP-yhdisteet
puhuttavat

Fluffin hyötykäyttö
yhä haasteellista

POP-yhdisteet puhuttavat autonkierrätysväkeä. Palonsuoja-aineina muun mu-

Myyntipäällikkö Ari Turunen Kuusakoski
Oy:stä esitteli yhtiön tilannetta ja tulevai-

suudennäkymiä.
Autonkierrätyspuolella pehmytjakeiden eli fluffin hyötykäyttö on edelleen
suuri haaste. Kuusakoski on jättänyt
aluehallintovirastoon hakemuksen, jossa esitetään fluffin luokittelemista tavanomaiseksi jätteeksi ongelmajätteen
sijasta.
- Tämä mahdollistaisi fluffin hyödyntämisen energiaksi normaalilla tavalla. Jos
fluffi luokitellaan edelleen ongelmajätteeksi, sitä voidaan hävittää vain korkealämpötilaisessa poltossa.
Kiristyneiden määräysten jälkeen pääsääntö on, että fluffia ei enää saa kaatopaikata.
Stena Recycling Oy:n puheenvuoron
pitivät myyntijohtaja Toni Rönnberg ja
asiakaspäällikkö Jari Lehtonen.
- Romupellin hinta ei ilmeisesti nouse lähiaikoina. Tähän vaikuttavat USA:n
dollarin ja euron kurssin väliset muutokset, sekä Saksan ja Espanjan terästeollisuuden isot varastot. Ei ole tulossa sellaista imua markkinoille, joka kohottaisi
hintoja, Rönnberg arveli. ••
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Henkilöuutisia

Juha Ketola

• Autovahinkokeskus Oy:n (AVK) uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Juha Ketola, 52. Hän aloitti tehtävässään 4. maaliskuuta 2013.
Aikaisemmin Ketola on toiminut Nobina Finland Oy:n teknisenä johtajana
noin seitsemän vuoden ajan.
Tällä hetkellä Ketola on helsinkiläinen,
mutta alkukesällä vihtiläinen. Hän on kotoisin Euran kunnan Panelian kylästä.
AVK on 1966 perustettu auto- ja liikennevakuutustoimintaa harjoittavien
vakuutusyhtiöiden omistama yhtiö, joka realisoi vakuutusyhtiöiden lunastamia
vahinkoajoneuvoja sekä niistä purettavia osia.

•••

Esko Mustonen

• Esko Mustonen on nimitetty 28.
tammikuuta 2013 Delete Kierrätys- ja
jätteenkäsittely –liiketoiminta-alueen
uudeksi liiketoimintajohtajaksi. Mustonen tulee Deleteen Stena Recycling
Oy:n varatoimitusjohtajan tehtävästä.
Hänellä on vahva kierrätysalan kokemus
vuosien varrelta.
Mustonen vastaa Deletessä kierrätysja jätteenkäsittelyliiketoiminnasta, johon

kuuluvat mm. kierrätyslaitokset pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Hän raportoi Delete-konsernin toimitusjohtajalle Jussi Niemelälle.
Delete Group Oy on nopeasti kasvava, teollisuuden ja rakennusalan ympäristöpalveluihin keskittynyt konserni.
Sen liiketoiminta-alueita ovat teollisuuden puhdistuspalvelut, kunnostuspalvelut, purkupalvelut sekä kierrätys ja jätteenkäsittely.
Deletellä on yli 20 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa ja Liettuassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 100
milj. euroa. Deletessä työskentelee 650
henkeä. Deleten omistajia ovat suomalainen pääomasijoittaja Intera Partners
sekä johto ja avainhenkilöt.

•••
>>Henkilöuutisia-palstalla julkaistaan purkamoilla ja toimialaan läheisesti liittyvissä yrityksissä tapahtuneita nimityksiä, vaihdoksia ja muita henkilöstöön
liittyviä uutisia.
Tiedot niistä voi lähettää Purkamouutisten toimitukseen. Yhteystiedot löytyvät tämän numeron sivulta 3. ••

Valitse oikea merkki.

Ympäristöystävällinen. Edullinen. Tekniikan ja kierrätyksen ammattilainen.

Autonosat järkevimmin autopurkamolta.
Suomen Autopurkamoliitto ry
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Olisiko tämäkin 1950-luvun
Ifa dumpattu mereen muiden romuautojen seassa, jos se olisi
ollut Ruotsissa
1960-luvun lopulla?

”Autoromuongelma on ratkaistu”
Peipohjan Autovarusteen Juhani Saari
löysi arkistostaan mielenkiintoisen leikkeen lehtijutusta, joka julistaa otsikossaan vaatimattomasti: ”Autoromuongelma on ratkaistu”.
Juttu on julkaistu toukokuussa 1973,
mutta missä lehdessä, sitä Saari ei
muista eikä leikkeessä ole siitä merkintää. Kyseessä lienee ollut jokin ilmaisjakeluna kotiin kannettu asiakaslehti.
Toimittaja Pekka Parikka aloittaa juttunsa: Suomessa on myönnetty autoromuongelma vasta 70-luvulla. Autonhajottamoiden ja kaatopaikkojen valtavat romukasat ovat jo pitkään olleet
malkana kuntien silmässä, ja niinpä on
vuosittain kaivettu maahan kymmeniä
tuhansia romuautoja.
Tekstin edetessä käy ilmi, että juttu käsittelee samana vuonna Heinolassa aloittanutta Kuusakoski Oy:n auton-

paloittelulaitosta, lajissaan Suomen ensimmäistä.
Merkkiin katsomatta se panee nyrkin kokoisiksi paloiksi auton kuin auton
keskimäärin yhden kappaleen minuuttivauhtia. Samalla jauhautuvat kaikki
epäpuhtaudetkin, kuten auton verhoilu, sisutus, ruoste, maali, johtimet, kumi-, puu- ja muoviosat, alumiini, kupari ja messinki.
Kansantaloudellinen säästö on huomattava, kun ajatellaan, että vuosittain
60 000–70 000 autoa poistetaan rekisteristä ja joutuu romuksi, joka joko
jää ympäristöä rumentamaan tai kuopataan suurin kustannuksin kunnallisille
kaatopaikoille.
Jutussa haastateltu varatuomari Veikko Kuusakoski toteaa, että tarkoituksena on saada mieletön materiaalin hävittäminen hautaamalla loppumaan.

Romuautojen keräily mainitaan jutussa suurimmaksi ongelmaksi. Kyynikko
voisi kysyä, että onko mikään muuttunut 40 vuodessa, kun tänä päivänä yhä
edelleen huomattava osa romuautoista
katoaa jonnekin muualle kuin viralliseen
kierrätysjärjestelmään.
Suomi oli kuitenkin 1970-luvun alussa hyvin kehityksen mukana romuautokysymyksessä, sillä Ruotsissakin tuli ensimmäinen vastaava autonpaloittamo
käyttöön vasta puolitoista vuotta ennen
Heinolan laitosta.
Ongelma oli naapurimaassa hyvin
polttava jo kuusikymmenluvun lopussa,
mistä on osoituksena ympäristönsuojelijoita kautta maailman järkyttänyt romuautojen hävittämisoperaatio. 10 000
romuautoa upotettiin samalla kertaa
mereen, jutussa hämmästellään. ••

Jätteiden arvoaineet halutaan tehokkaammin talteen
Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelyketjuissa häviävät arvokkaat raaka-aineet,
erityisesti tietyt metallit, halutaan saada
nykyistä paremmin talteen. Tämä sisältyy VTT:n, Aalto-yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimukseen jätehuollon tulevaisuuden kehitystarpeista.
Jäte on muuttumassa hyödykkeeksi,
jolla käydään maailmanlaajuista kaup-

paa. Nykyisin erilaiset jätemateriaalit sekoittuvat keräilyvaiheessa, koska vain
osa niistä kyetään lajittelemaan.
Murskaukseen perustuvat kierrätysprosessit soveltuvat huonosti yhä monimutkaisemmiksi muuttuvien tuotteiden sisältämien raaka-aineiden erottamiseen.
Kiristyvät kierrätystavoitteet yhdessä
orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon
kanssa tulevat vaikuttamaan oleellises-

ti jätteiden hyödyntämiseen ja käsittelyyn. Tuottajavastuun kiristyminen aiheuttaa myös uusia haasteita etenkin sähkö- ja elektroniikkaromun, romuautojen
ja muovipakkausten kierrätyksessä.
EU:n romuajoneuvodirektiivin mukaan
romuauton painosta on hyödynnettävä ja uudelleenkäytettävä vuoteen 2015
mennessä 95 prosenttia nykyisen 85
prosentin vaatimustason sijasta. ••
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Millaisen luonnon
ja ympäristön
jätät lapsillesi?

Vastuullista
purkamotoimintaa
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TAPANILANAUTO
HYVÄKUNTOISET KÄYTETYT PURKUOSAT

Uudet nokka-osat Munsalasta!
Purkuvuorossa noin 20 kpl Volvo,
Scania, MB, Sisu, MAN ja Iveco
kolariautoa vm 2006-2011

Ostamme
kuormaautoja!

Erä Volvo FH13 6x2 ......2006 – 2011
Erä Volvo FH16 6x4 ......2004 – 2008
Erä Sisu E12/E14 6x2 ja 6x4
Scania R16 ...................2005 – 2008
Scania R12
Scania R16 6x4
Iveco 450-500 6x2 ......2007
Erä Iveco 480 6x4 .......2002
Erä MAN Tga ................2000 – 2006
Korkein luottoluokitus

www.tapanilanauto.fi
© Soliditet

01-2010

MESTARINKATU 7. 70700 KUOPIO. MA-TO 08-17 PE 08-16

017-3611124

400

Yli
purettua VOLVO
henkilöautoa
S80, S&V70, S&V40, 900, 850,
700, 400, 300, 240, 140-sarjat

UUTTA!
Duett PV Amazon -sarjan
sekä 140-sarjan
uusia osia!

Käytetyt autonosat:
• moottorit • peltiosat • vaihteistot • sisustusosat

ackfältin autohuolto
& autopurkaamo
68410 ALAVETELI • www.backfalt.fi
Purkaamo: 040-7332 493 • Korjaamo: 06-8648 493 • Automyynti: 040 8234 100

RM-TRUCKS OY Pohjoinen Munsalantie 164, 66950 MUNSALA
puh 042 411331
www.rmtrucks.com

fax (06) 764 1073
info@rmtrucks.com

VARAOSAT NAKKILASTA

– moottorit – vaihteistot – startit – laturit – vetoakselit –
– ohjauslaitt. – ovet – lasit – lyhdyt – peltiosat – puskurit –

••OSINA••OSINA••OSINA••OSINA••OSINA••OSINA••
ALFA ROMEO 145 1,6 -01
AUDI A6 TDI -99, 100 -93
BMW 728i -97, E-39 525 TDS -99, E-46 320 TDS-99
CITROEN C5 TDI -04, C5 FARM. -02
CHRYSLER NEON -01, VOYAGER 3,3 -98
FIAT STILO 1,8 -03, PUNTO -03, -05, BRAVA -99
FORD MONDEO 2.0 TDS -02, FOCUS 2,0 -01, KA -01, PUMA -98
HONDA CIVIC -92 -97, ACCORD -92, -95
LADA 110, 111 -03
MAZDA 323 DSL -98, 323 -95, 626 -99, MAZDA 6 1,8 -04
MB W202 -98, W210 300D -97, A170 CDi -00, A140 -98
MB W203C SRJ 320 AT-01, VITO 112 CDi -03
MITSUBISHI PAJERO 2,5 -92, LANCER -94
NISSAN VANETTE 2,3 -00, ALMERA DSL -99, ALMERA -02
TOYOTA YARIS 1,3 -00, AVENSIS -99, COROLLA -99
TOYOTA CARINA E -97, CELICA 2,0 -87
PEUGEOT 206 1.3 -03, 307 -03, BOXER -99, PARTNER -99
OPEL ZAFIRA 1.8 -00, TIGRA 1.4 -96, OMEGA 2.5 V-6 -98
OPEL CALIBRA 2.0 -92
RENAULT GLIO -01-03, LAGUNA TD -02, FARM. 3.0 V6 -02
RENAULT KANGOO -01, -02
SAAB 9-3 AT -98, 9-5 -00
SEAT GORDOBA 1,6 -01, DSL -99, IBIZA 1.9 DSL -00
SKODA FABIA -00
VW GOLF -01, PASSAT -98, 00, TRANSPORT -97, 1.9 TD -97
VW BORA 1.6 -02
VOLVO V40 -98, V70 2.5 TD -99, S80 TD -99, AMAZON -67 2 KPL
VOLVO V70 -04

RENKAITA

UUSIA – KÄYTETTYJÄ

VANTEITA

SATOJA SARJOJA (ALU –TERÄS)

puh. (02) 537 3423
www.hajottamo.com
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LIITY S.A.L.ry:n JÄSENEKSI!
Hyvä purkamoyrittäjä!
Aiheuttavatko direktiivimääräykset
harmaita hiuksia? Liiton jäsenenä
saat käyttöösi alalla tarvittavan
asiantuntemuksen. Suomen
Autopurkamoliitto ry seuraa alan yleistä
kehitystä ja lainsäädäntöä, sekä tekee
näihin liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä
antaa lausuntoja.
Purkamoalan ammattilaisten toimintaajatus on myydä hyvälaatuisia
käytettyjä auton osia. Osat hankitaan
purkamalla käytöstä poistettuja ja
kolarivaurioituneita autoja. Purkutyö

tehdään ammattimaisesti ja
ympäristömääräysten mukaisesti.
Jäsenistömme toimii virallisesti
hyväksyttyinä direktiivin mukaisina
vastaanotto- esikäsittelypurkamoina.
PurkamoUutiset on Suomen
Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja
tiedotuslehti.
Katso lisätietoja kotisivuiltamme
www.autopurkamoliitto.fi
Tule vaikuttamaan alan tulevaisuuteen
ja liity jäseneksi.

JÄSENHAKEMUS:
Liityn S.A.L.ry:n jäseneksi.
Täytä lomake, postita tai faxaa (03) 358 6116
tai lähetä ilmoitus sähköpostiin: kari.heikkila@ttok.fi
Yrityksen nimi:

0,80
Postimerkki

Y-tunnus:

Osoite:
Postinumero:
Yrityksen perustamisvuosi:

Toimiala:

Yrittäjän nimi:

Puhelin:
/

Päiväys:

201....

Suomen
Autopurkamoliitto ry
PL 24
33201 Tampere

Paikka:

Allekirjoitus:

Suomen Autopurkamoliitto ry on perustettu 28.10. 1998. Se on
aktiivisesti toiminut autopurkamoiden etujärjestönä. Lähetä jäsenhakemus, niin toimitamme Teille jäsentietoutta paluupostissa.
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Romuautosi teräksestä
100 % jatkaa elämää...
...uusina tuotteina,
kun kierrätät sen
oikein. Saat
samalla romutustodistuksen, joka
vapauttaa sinut
vastuista.

Virallinen vastaanottopiste
Romutustodistus heti mukaan
Nouto lähialueilta
Varaosien uudelleenkäyttö
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Auton ja varaosien kierrätyksen kannalta oikea paikka on
Suomen Autopurkamoliitto Ry:n luotettava jäsenyritys.
JÄSENYRITYKSET WWW.AUTOPURKAMOLIITTO.FI

Ratkaisu ristikkoon 4/2012

Laadukkaat varaosat!
Kiinnostaako edullisempi vaihtoehto?
Meiltä saat
- laadukkaat purkuosat myös uudempiin autoihin
- purkuosat huomattavan edullisesti – alennat merkittävästi
korjauskustannuksiasi ja teet korjauksesta kannattavan
- kuntotarkastettuja ja -luokiteltuja alkuperäispurkuosia,
jotka on purettu autoista joiden historia tunnetaan
- vaihto- ja palautusoikeuden osille

AUTOVAHINKOKESKUS OY
• Asiakaspalvelumme opastaa ja palvelee
auliisti juuri Sinua
• Valikoimamme löydät helposti:
www.avk.fi/varaosat

Terminaalitie 9, 90400 Oulu, puh. 010 7737 572

AUTOVAHINKOKESKUS OY

Pieni teollisuuskatu 7, 02920 EsPoo, puh. 010 7737 530 • Teollisuustie 24, 33960 Pirkkala, puh. 010 7737 560
Puhelun hinta: kiinteästä verkosta soitettaessa 8,21 snt/puh + 5,48 snt/min, matkapuhelimesta soitettaessa 8,21 snt/puh + 21,96 snt/min. Hinnat sisältävät alv. 23 %.
aVk (autovahinkokeskus oy) on v. 1966 perustettu
lunastettujen ajoneuvojen realisointiin erikoistunut yritys.
Vuosittain realisoimme yli 20 000 ajoneuvoa.
Toimintaamme ohjaavat laatu- ja ympäristöjärjestelmät,
jotka ovat sertifioitu mm. iso 14001:2004 -standardin

vaatimusten mukaisesti.
Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Pirkkalassa ja
oulussa, logistiseen verkostoomme kuuluu lisäksi 21
alueellista välivarastoa.
aVk harjoittaa myös autojen purkutoimintaa ja vara-

osamyyntiä. Purkutoiminnasta saadaan laadukkaita,
muutaman vuoden ikäisiä varaosia autojen korjauksissa
käytettäväksi. Purkuosat ovat lähes aina alkuperäisiä ja
näin ollen erittäin hyvin korjauksiin soveltuvia.

www.avk.fi
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KAIKKI VARAOSAT EDULLISESTI
AUTOPALSTALTA.

VARAOSAT
UUDEHKOISTA
KOLARIAUTOISTA

Ark. 8.30-17.00
La 9.00-13.00
Kesä la suljettu

2011
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Puh. 02-677 0291,
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www.autopalsta.com
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ROMUAUTOJEN
VASTAANOTTOPISTEENÄ.
Pori ja lähikunnat

HYÖTYAUTOPURKAMO

• Yli 300 kuorma- ja pakettiautoja purkuun
• Edulliset purkuautojen varaosat meiltä
• Meiltä myös vaihtolavalaitteet, lavat, nosturit ym. alan tavarat
Ostamme
hyötyautoja
käteisellä
0400-646 200
0500-659 678

Romuajoneuvojen
virallinen
vastaanottopiste

Kuorma- jja pakettiautopurkamo
K
k ti t
k

TATTARISUO, KYTKINTIE 55, 00770 HELSINKI
PUH. 09-389 5200, info@euro-teli.fi, www.euro-teli.fi
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Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot
Henkilö- ja pakettiautot

JÄMSÄNKOSKI

NAKKILA

PYHÄJOKI

VAMMALA

ALAVETELI

Jämsänkosken
Autopurkaamo Ay

Nakkilan Autohajottamo

Rannikon Auto ja Varaosa Oy

Vammalan Osamyynti Oy

Mäntytie 60, 29250 Nakkila
P. 02-5373 423

Vihannintie 10, 86100 Pyhäjoki
P. 08-434 333
rannikon.varaosa@yritysnet.com

Pääkkösentie 148,
38200 Vammala
P. 03-514 1766
www.osamyynti.com

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
Volvo KS
Kytkintie 14, 00770 Helsinki
P. 020 789 0760
www.volvoks.fi

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

Metsurintie 3,
42300 Jämsänkoski
p. 014-744 585
fax. 014-744017

NASTOLA
Nastolan Autopalvelu
Tapsa Ky

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

Nurmon Autopurkaamo Oy

Vähänevantie 27,
38700 Kankaanpää
P. 02-578 9747
www.purkamo.fi

Tehtaantie 2, 60550 Nurmo
P. 06-414 6051
www.napoy.com

ORIMATTILA

KEMINMAA
Keminmaan Autojussi Oy

Autopurkamo Huolto-osa
Portsilta, 55100 Imatra
P. 05-432 8467

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

Japan Motors

Mestarintie 4, 94450 Keminmaa
P. 020 764 1115
www.autojussi.com

Mallusjoentie 809
16450 Mallusjoki
P. 09-271 5100
www.japanmoottorituonti.fi

KIUKAINEN

OULU

Kiukaisten autopelti ja hinaus

Ruskon Auto ja Varaosa Ky

Turrontie 7, 27400 Kiukainen
P. 02-864 5431, 0500 123 866

Moreenintie 7, 90630 Oulu
P. 08-531 8885

KOKEMÄKI
Peipohjan Autovaruste Ay
Köyliöntie 358, 32810 Peipohja
P. 02-546 7260
www.autovaruste.com

Pyhtään Autopurkaamo Oy

IMATRA

Hirvenpolku 3, 37150 Nokia
P. 010 666 9620
myynti@purkamolahtinen.com
www.purkamolahtinen.com

Kankaanpään Autopurkamo Oy

abc Ale-Osa Oy

Muottikatu 5, 05830 Hyvinkää
P. 019-460 5400
www.felke.fi

Autopurkamo J. Lahtinen

NURMO

KOTKA

Osatuonti Felke Oy

NOKIA

KANKAANPÄÄ

HYVINKÄÄ
Kerminkuja 2, 05880 Hyvinkää
P. 019-436 852

Tervatie 5, 15560 Nastola
P. 03-762 3855
www.autopurkamo.net

Kankitie 13, 48400 Kotka
P. 05-228 4110

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

RAISIO
KL Auto-osacenter

YLIVIESKA

Sitomokuja 3, 21200 Raisio
P. 02-438 1200
Fax 02 438 1056
gsm 0400 532 555
myynti@klauto-osacenter.fi
www.klauto-osacenter.fi

Autopurkaamo ja –korjaamo
A.Koskela
Vähäkankaantie, 84100 Ylivieska
www.koskelanpurkaamo.com
toimisto@koskelanpurkaamo.com
puh. 08-422 400, fax. 08-420 429

RIIHIMÄKI

Hyötyajoneuvot (KA/PA):

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

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

JOENSUU
Joensuun Autohajottamo
Närhi Oy

Lampelankatu 16,
96100 Rovaniemi
P. 0207 969 505
www.roi-osa.fi

Lentoasemantie 10,
80140 Joensuu
P. 0424 940 040
www.narhi.com

SALO

MIKKELI

Auto Lehtinen Oy

Savon Auto-Ala Oy
Pieksämäentie 32, 50100 Mikkeli
P. 0440 165 060
www.savon-auto-ala.com

Autovahinkokeskus AVK

PL 20, 33561 Tampere
Helsingintie 595, 25130 Muurla
p. 02-721 7700
www.auto-lehtinen.fi

Terminaalitie 9, 90400 Oulu
puh. 010-7737 522

SAVONLINNA

RM-Trucks Oy

PANELIA
Autotarvike ja Purkaamo
M. Niemi
Maakunnantie 9, 27430 Panelia
P. 02-864 7264
www.purkaamo.net

Autoliike Itäosa Oy
Ahertajantie 14, 57230 Savonlinna
P. 015-250 533

SEINÄJOKI
Seinäjoen Autopurkamo Oy

MUNSALA
Norra Munsalavägen 164
66950 Munsala
P. 0424 11331
www.rmtrucks.com

Linja-autot:
PAIMELA

PIETARSAARI

Kuortaneentie 160,
60510 Hyllykallio
P. 06-414 1040

Auto-Osa Kierrätys
Eriksson Ay

SYSMÄ

Paimelanraitti 45, 17120 Paimela
P. 03-787 3394

Åsbackantie 194, 68810 Ytteresse
P. 06-789 8500
www.erikssons.fi

Onkiniemen Autopurkamo
Ilonojantie 49, 19230 Onkiniemi
P. 03-718 6949

SAVONLINNA

PIHTIPUDAS

TAMPERE

Auto-Osix Oy

Hiasepojat Oy

Ruponkuja 2, 44800 Pihtipudas
P. 040-484 9255
www.auto-osix.net

Hämeen Autopurkamo Oy

PIRKKALA
Autonosat R. Aaltonen

Lehtikatu 12, 33340 Tampere
P. 03-343 4320
Juvelankatu 10, 22730 Tampere
P. 03-364 5600
www.hameenautopurkaamo.fi

Teollisuustie 25, 33960 Pirkkala
P. 03-368 4000
myynti@autonosat.fi
www.autonosat.fi

Fusti Oy

Autovahinkokeskus AVK

Osamyynti Mattila

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

Hautalantie 16, 33560 Tampere
P. 010 239 0200
www.fusti.fi
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

www.autopurkamoliitto.fi
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HELSINKI

Autopurkamo E. Heikkilä Oy

J.V.Bussi-Group Oy
Laukunkangas 200, 58160 Karvila
puh. 020 779 2220
fax. 020 779 2222

AUTON UUSI
ELÄMÄ

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
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Hyväkuntoiset käytetyt varaosat
Toimitus: matkahuolto, posti, VR-Transpoint, koko maa
• ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
• valtuutettu vastaanottopiste, romutustodistukset

Osamyynti

MATTILA

Puh. (03) 343 3837, 0400 635 231
Lehtikatu 10, 33340 Tampere
www.osamyyntimattila.fi

www.varaosamyynti.fi

www.varaosamyynti.fi

www.osamyyntimattila.fi

