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Puheenjohtaja

T

erveiset Helsingistä!
Leijonat voitti hopeaa jääkiekossa, hyvä me! Kesäkuun alkuun
suunniteltu Egara-kokousmatka jää väliin sattuneista syistä. Jatketaan
Egaran kanssa syyskuussa.
Reissuillani olen käynyt muutamilla jäsenpurkamoilla, joissa vastaanotto on ollut lämmin ja välitön. Keskustelut ovat olleet antoisia ja päällimmäiset huolet tutut
liittyen operaattoreiden toimintatapoihin
ja kierrätysprosentin tulevaan nousuun.
Toivoisin todellakin operaattoreilta avointa keskustelua, sillä toteutuksella alkaa olla kiire, tarvitsevathan purkamot myös aikaa esimerkiksi lasivarastointijärjestelyihin. Lasin kierrätys purkamoilla

Kari Laine
puheenjohtaja

voisi rakentua myös yhdeksi palvelukonseptiksi ja sopia yhteen päätoimialamme,
autopurkamisen, kanssa.
Alalla tuntuu aika ajoin positiivista nostetta, ja uudelleenkäytettävän purkuvaraosan arvostusta mielestäni jopa haetaan.
Joku purkamolla kantoi huolta kilpailun
kiristymisestä, kilpailupainetta tulee joka
puolelta, mutta mielestäni tervettä kilpailua ei pidä pelätä, vaan suorastaan toivoa.
Sen ansiosta heräämme katsomaan
eteenpäin ja jättämään kankeat vanhat
kaavat, syytä on jopa allekirjoittaneen itse
katsoa peiliin. Muistammeko aina palvella asiakasta niin, että saavutamme pysyviä asiakassuhteita?
Kiireistä ja työntäyteistä kesää!

PurkamoUutiset on Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja
tiedotuslehti.
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Uusi purkuhalli on avara ja valoisa. Katriina (vas.) ja Olavi Tukiainen ovat syystäkin tyytyväisiä
lopputulokseen.

Karjalan Purku-Pojilta

SATSAUS TULEVAIS
••• Joensuulaisessa Karjalan Purku-Pojat Oy:ssä
vuoden 2013 jälkipuolisko oli uudisrakentamisen
aikaa. Samanaikaisesti tehtiin sekä uusi purkuhalli
että uusi tuulilasien vaihtohalli. Investoinnit kertovat
lujasta uskosta tulevaisuuteen.
4
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Jarmo Itkonen on
työskennellyt Karjalan Purku-Pojissa jo 22
vuotta.

UUTEEN
K

arjalan Purku-Poikien uudessa
purkuhallissa on avaraa, siistiä
ja valoisaa. Katto on korkealla ja
reilunkokoisista ovista mahtuu
isokin ajoneuvo sisälle.
Perheyrityksen pääomistaja, pitkän
linjan purkamoyrittäjä Olavi Tukiainen on
silmin nähden tyytyväinen lopputulokseen. Hän korostaa, kuinka tarpeellinen
uudistus halli-investointi on arkityön su-

juvuuden kannalta.

Heinäkuusta marraskuulle
- Tämän rakentamisesta on ollut puhetta
ainakin viiden vuoden ajan. Viime syksynä se sitten saatiin toteutettua.
Pohjatyöt uuden purkamohallin osalta
alkoivat heinäkuussa. Valmiiksi 250-neliöinen rakennus tuli marraskuussa.
Kun yrityksen tontilla tehtiin saman-

aikaisesti myös uutta tuulilasihallia, on
selvää, että niin purkamon asiakkaat
kuin henkilökuntakin joutuivat sopeutumaan työmaahan ja sen aiheuttamaan
vilskeeseen. Kaikki sujui kuitenkin hyvin.
- Olihan tässä aikamoinen työ, mutta
ei se mitenkään suuresti haitannut meidän myyntiämme, tiivistää toimitusjohtaja Katriina Tukiainen.
- Tällaisia investointeja on kuitenkin
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”Meillä on hyvä ja ammattitaitoinen henkilökunta”, toimitusjohtaja Katriina Tukiainen jakaa tunnustusta Karjalan Purku-Poikien väelle.
tehtävä, jos haluaa kehittää yrityksen
toimintaa, hän painottaa.

”Todella hyvä työtila”
Uusi purkuhalli on tehty olemassa olevan rakennuksen jatkeeksi. Ulkopuolelta
katsottuna se mukautuu hyvin aiempaan
rakennuskantaan.
Hallissa on käytössä kolme autonosturia, joista kaksi on uusia. Uusilla nosturipaikoilla puretaan autoja, kolmatta
käytetään lähinnä kuivaukseen.
Merkittävä parannus vanhaan purkuhallin verrattuna on uuden tilan ovikorkeus. Se on peräti 3,8 metriä.
- Nyt voimme tuoda työkoneella purkuauton nosturille saakka ja viedä myös
pois. Vanhassa hallissa tämä ei ollut
mahdollista, Olavi kertoo.
Hallin ulko-oven takana on aika pitkälle ulottuva katos, mikä tarjoaa sääsuojaa auton sisään tuonnin valmisteluille.
Purkuhallin nurkassa on pesupaikka,
jossa voidaan puhdistaa sekä renkaita
että purkuosia.
Ei ihme, että purkamon henkilökunta
antaa tunnustusta lopputuloksesta. Uu-
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dessa hallissa on miellyttävää työskennellä.
- Tämä on todella hyvä ja asianmukainen työtila, kiteyttää Jari Kuittinen, joka
on ollut Karjalan Purku-Poikien palkkalistoilla jo yli 25 vuoden ajan.
- Nyt on tarpeeksi korkeutta ja leveyttä työskentelyyn. Olen kaikin puolin tyytyväinen uudistukseen.

Isoillekin autoille
Uusi tuulilasihalli on pinta-alaltaan noin
100 neliömetriä. Myös se on liitetty olemassa olevaan rakennukseen.
- Tilaa on eri lailla kuin aikaisemmassa
hallissa. Tänne mahtuvat isot pakettiautot, matkailuautot ja myös pienet kuorma-autot, Olavi kertoo.
Karjalan Purku-Pojat kuuluu Pilkington Autoglass Service-ketjuun. Autojen
lasitöitä yrityksessä on tehty jo pitkään.
Tuulilasihallissa työskentelevä Pasi Turunen pitää merkittävänä parannuksena,
että uuteen halliin mahtuu kerralla useita autoja, myös kookkaita.
- Kun työstää yhden auton lasia, voivat muut työn alla olevat autot odottaa
samassa tilassa, hän tiivistää.

Vanhasta tuulilasihallista tuli logistiikkakeskus, johon muun muassa kootaan
lähtevä tavara. Entinen purkamohalli toimii nyt varastotilana.

Menossa juhlavuosi
Joensuun Käpykankaan teollisuusalueella sijaitseva Karjalan Purku-Pojat on
koko itäisen Suomen suurimpia purkamoja, jolla on pitkä historia. Menossa on
merkkivuosi, perheyrityksen perustamisesta tulee kuluneeksi komeat 60 vuotta.
Vuodesta 1963 saakka yrityksessä ensin työntekijänä, myöhemmin pääomistajana toiminut Olavi Tukiainen saavutti hiljakkoin eläkeiän. Se ei kuitenkaan tarkoita asettumista keinutuoliin,
työkunto ja –halut ovat korkealla tasolla.
Olavi toimii yhtiössä hallituksen puheenjohtajana.
Karjalan Purku-Poikien toimitusjohtajana on Katriina Tukiainen. Hän kuuluu
yhtiön omistajiin isänsä Olavin sekä veljensä Simo Tukiaisen kanssa.
Katriina ja Olavin lisäksi yritys työllistää tällä hetkellä kahdeksan henkeä.
Työsuhteet Karjalan Purku-Pojissa ovat

nen.

Purkutöissä Jari Kuitti

Uudessa purkuhallissa on myö
s pesupis

te renkaille ja irrotetuille osille.
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Pasi Turunen työskentelee uudessa tuulilasihallissa.
keskimäärin pitkiä, osa on ollut talossa
jo yli 20 vuotta.
- Meillä on hyvä, ammattitaitoinen
henkilökunta. On kaikkien etu, ettei porukka vaihdu vähän väliä, Katriina toteaa.
Lylykoskentiellä sijaitseva toimipiste on puolentoista hehtaarin tontilla, joka on vuokrattu kaupungilta. Rakennuskannan kokonaispinta-ala on uusien investointien jälkeen 1 960 neliömetriä.
Purkamotoiminnan sekä tuulilasipalvelun lisäksi Karjalan PurkuPojat tarjoaa korjaamopalveluja osana Autoasi-ketjua.
- Korjaamopalveluille oli selvästi kysyntää. Monet, varsinkin naisasiakkaat,
tiedustelivat autonosan ostamisen jälkeen, että missähän tämän saisi asennettua paikalleen, Olavi kertoo.
- Nykyautot ovat niin monimutkaisia
kokonaisuuksia, että asennustyöt on hyvä jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Kaikkiruokainen yleispurkamo
Karjalan Purku-Pojat on henkilö-, paket-
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”

Tilaa on eri lailla
kuin aikaisemmassa
hallissa. Tänne
mahtuvat isot
pakettiautot,
matkailuautot ja myös
pienet kuorma-autot.

ti- ja maastoautoihin keskittyvä yleispurkamo, jonka tarjonnasta löytyy osia laajalti eri merkkeihin ja malleihin.
- Olemme kaikkiruokaisia, Olavi naurahtaa.
Purettavat autot hankitaan pääosien
AVK:lta ja SVT:ltä, myös paikallisilta va-

kuutusyhtiöiltä. Tietojärjestelmään kirjattuja käytettyjä autonosia on varastossa
noin 62 000 kappaletta.
Yritys on mukana varaosahaku.fi-nettipalvelussa. Katriinan mukaan nettikaupan ja yleensä lähetysmyynnin merkitys on suuri, ja sen osuus
myynnistä kasvaa koko ajan. Toisaalta purkamolla on ennestään
vankat asiakassuhteet monien lähiseudun autotalojen ja korjaamojen kanssa.
- Lähetysmyynnin osuus on noin
35 prosenttia, ja paikallismyynnin
65 prosenttia, Katriina arvioi.
Yrityksen pyrkimyksenä on purkaa
pääosin uusia tai uudehkoja autoja. Karkeasti luonnehdittuna ikähaarukka on
noin vuodesta 1998 lähtien nuorempiin
autoihin.
- Meillä on myös vanhempaa tavaraa
varastossa. Jopa historiallisia osia. ••
>>>www.karjalanpurkupojat.fi

Tukiaisen perheellä
pitkä yrittäjähistoria

K

laamo.
arjalan Purku-Pojat
- Alkujaan Kauko ja Jussi olivat Toron
Oy täyttää tänä vuon- Väinöllä
töissä. Kun tämä rakensi uuna kunnioitettavat 60
det tilat Teollisuuskadulle, jäivät veljekvuotta. Yritys aloitti 1954 ni- set Niinivaaralle vanhoihin tiloihin ja ryhyrittäjiksi, Olavi Tukiainen kertaa
mellä Automaalaamo Veljek- tyivät
isänsä Kaukon ja setänsä Jussin vaiset Tukiainen Ky. Aluksi se
heita.
sijaitsi Joensuun NiinivaaralMaalaamosta purkamoksi
la.
Firman perustaneet veljekset Kauko
ja Jussi Tukiainen olivat aikaansa edellä. Heillä oli yrityksessään Joensuun ensimmäinen uunilla varustettu automaa-

Niinivaaralla veljesten firma toimi melko
matalassa, mutta aivan käyttökelpoisessa hallissa. Sisään mahtui kerralla neljä
henkilöautoa. Aluksi siellä sekä korjattiin että maalattiin autoja, mutta vähitel-

len korjaustöiden osuus pieneni.
Olavi oli jo koulupoikana 1960-luvun
alussa kesäisin hommissa maalaamossa. Ensin tietenkin aputöissä, mutta kun
taidot ja tiedot karttuivat, tehtävät monipuolistuivat ja muuttuivat vaativammiksi.
Yrityksen vakituiseen henkilökuntaan
hän liittyi 14-vuotiaana, kun koulu loppui.
- Oli ollut jo jonkin aikaa selvää, että
aloitan siellä työt, kun koulu on käyty.
1970-luvun alkupuolella työt Tukiaisten automaalaamolla vähenivät, kun yhä
useampi merkkiliike pani pystyyn oman
maalaamon. Autoliikkeet olivat olleet
tärkeä asiakaskunta Tukiaisille. Piti siis

Karjalan Purku-Poikien tietojärjestelmässä on kirjattuna noin 62 000 autonosaa.
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keksiä jotakin uutta.
- Kervis-Ville tarjosi Joensuun Pilkossa
olevaa purkamoaan meille. Sitä käytiin
katsomassakin, mutta päädyimme perustamaan uuden purkamon puhtaalta pöydältä, Olavi muistelee.
Nykyiselle toimipaikalle Lylykoskentielle Tukiaiset siirtyivät 1982. Jussi jäi ajamaan alas Niinivaaralla ollutta purkamoa.
Lylykoskentiellä purkamoa alkoivat pitää
Kauko sekä tämän pojat Olavi ja Pekka.
Toiminta uudessa paikassa alkoi pienessä, vaatimattomassa parakissa, joka muuten on vieläkin purkamon pihamaalla. Ensimmäinen rakennus valmistui 1983.
Olavin veli Pekka oli purkamotyössä
mukana 1990-luvun lopulle saakka. Sen
jälkeen Olavi on ollut yrityksen pääomistaja. Muita osakkaita yhtiössä ovat Olavin
lapset Katriina ja Simo.

toisensa jälkeen on elättänyt itsensä ja
myös ulkopuolisia työntekijöitä toimimalla yrittäjinä.
Karjalan Purku-Poikia edeltäneen automaalaamon 60 vuotta sitten perustaneet veljekset Kauko ja Jussi ovat jo
poistuneet keskuudestamme. Jussi kuoli aikaisemmin, Kauko menehtyi viime
marraskuussa 89 vuoden ikäisenä.

Sukupolvien ketjussa
Tukiaisen suvussa on siis tuhdisti yrittäjähenkeä. Olavi muistelee, että jo hänen isoisänsä Pekka oli nahkuri, siis itsenäinen ammatinharjoittaja. Sukupolvi

Olavi Tukiainen

Jokin aika sitten yrityksen vetovastuun toimitusjohtajana ottaneella Katriina Tukiaisella on omaa jälkikasvua. Siirtyykö joku tai jotkut heistä tulevaisuudessa kuskin paikalle Karjalan PurkuPojissa?
- Sitä ei vielä tiedä kukaan. Olisihan se
hienoa, jos omat lapset aikanaan jatkaisivat tässä yrityksessä, Katriina miettii. ••

Karjalan Purku-Pojat Oy
• Perustettu 1954
• Sijaitsee Joensuussa, Käpykankaan teollisuusalueella
• Henkilö-, paketti- ja maastoautojen yleispurkamo
• Korjaamopalveluja osana Autoasi-ketjua
• Tuulilasipalveluja Pilkington AutoGlass Service –ketjussa
• Hallituksen puheenjohtaja Olavi Tukiainen, toimitusjohtaja
Katriina Tukiainen
• www.karjalanpurkupojat.fi

Karjalan Purku-Pojat Oy
tokummussa.
Mitä arvelisit tekeväsi nyt, ellet olisi ryhtynyt yrittäjäksi?
- Olisin ehkä automaalari.
Mitkä ovat lainsäädännössämme merkittävimmät
epäkohdat yrittäjän näkökulmasta?
- Kyllä se on verotus.
Erikoisin ajoneuvo, joka on tullut purkamollesi?
- Kuorma-auto Vanaja, jossa oli puutavaranosturi. Sitä
en osannut käyttää. Kokeilin, ja muutama auto jäi nosturin alle.
Parasta ruokalautasella ja juomalasissa?
- Hyvä pihvi, hyvä paistettu kala. Vedestä viiniin, kaikkea
siltä väliltä.

ESITTELY

Missä ja milloin synnyit?
- Kiihtelysvaarassa 1949.
Perhesuhteesi?
- Vaimo ja kaksi aikuista lasta.
Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Vietän aikaa lastenlasteni kanssa, lähinnä mökillä Ou-
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Sitä päivää en unohda!
- Niitä on useampia Kun on tehnyt turhan ostomatkan,
ajanut useita satoja kilometrejä lopulta ihan turhan takia.
Ne ovat sellaisia päiviä.
Mitä aiot tehdä kesällä 2014?
- Vietän lomaa. Mökkeilen niin, että on lastenlapsia mukana. Muuten ei ole erityisiä suunnitelmia.
Koko maailman huomio kiinnittyy pian alkaviin jalkapalloilun MM-kisoihin Brasiliassa. Oletko itse urheilumiehiä? Kuka voittaa kisoissa?
- Jonkin verran seuraan urheilua. Veikkaan, että Brasilia voittaa.

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

VARAOSIA TAMPEREELLA

www.hameenautopurkaamo.fi
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Kangasalla sijaitsevan Vehoniemen Automuseon helmiä on J. K.
Paasikiven käytössä ollut ZIS. ”Kyselyjä on tullut, mutta tämä auto ei
ole kaupan”, vakuuttaa
museoemäntä Leila Suutarinen.

Mobilistit
huolissaan
kulttuurihistoriallisesti
arvokkaista autoista

••• Yli 50 vuotta vanha auto
määritellään laissa pääsääntöisesti
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi
ajoneuvoksi, jota ei saa viedä Suomesta
ilman vientilupaa. Laki tunnetaan
huonosti, ja sen valvonnassa on puutteita.

M

obilistit eli vanhojen autojen
harrastajat ovat erityisen huolissaan kulttuurihistoriallisten
arvoautojen kohtalosta. Heitä kaivertaa vuosi sitten sattunut tapaus,
kun Suomesta vietiin kaksi presidentti J.
K. Paasikivelle kuulunutta autoa.
Toinen autoista oli Lincoln vm. 1946,
toinen Cadillac vm. 1950. Ne myytiin
Italiaan, mutta autojen lopullista määränpäätä ei kukaan osaa sanoa. On esitetty
arveluja, että ne päätyisivät itänaapurim-
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me keräilijöille
- Nämä autot myytiin ilman lain määräämää vientilupaa. Ne olivat osa Suomen historiaa, ja on selvää, etteivät ne
enää tule takaisin. Se on meille suuri menetys, sanoo Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliiton (SAHK) puheenjohtaja Timo Kaunonen.
Hän penää tarkempaa viranomaistoimintaa, ettei vastaavaa enää tapahtuisi.
Paasikiven autojen osalta vientikontrolli
osoittautui pahasti puutteelliseksi.

Lakia kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (5.2.1999/115) valvovat museovirasto ja tulli.

”Suomen tulee
noudattaa velvoitteitaan”
SAHK:n hallituksen jäsenen, pitkän linjan mobilistin Simo Pyykkösen mielestä on valitettavaa, että kaikki tahot eivät tunnu mieltävän vanhoja ajoneuvoja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi esineiksi.

Käsitettä ”kulttuuri” ei oikein yhdistetä autoiluun ja liikenteeseen. Näin siitä huolimatta, että Pyykkösen mielestä nimenomaan autoilun kehittyminen oli
1900-luvun alkupuolella eniten ihmistoimintaan vaikuttanut yksittäinen ilmiö.
- Meillä on säädetty laki, joka estää
kulttuuriesineiden vapaata vientiä. Suomen tulee noudattaa velvoitteitaan, hän
painottaa.
Mobilistit ovat suunnitelleet laativansa tietokannan maamme kulttuurihisto-

riallisesti arvokkaista ajoneuvoista. Se lisäisi tietoa ja laajentaisi käsitystä olemassa olevista arvoautoista sekä muista samaan kategoriaan kuuluvista tieliikenteen kulkuneuvoista ja kuljetusvälineistä.
- Ei ole tarkoituksena suojella erikseen joka ikistä ajoneuvoa. Olennaista
on, että tietyt helmet, kuten esimerkiksi
valtiomiesautot, saataisiin pidettyä Suomessa. Ne ovat osa kulttuurihistoriallista
perintöämme, Pyykkönen sanoo.

Laki kulttuuriesineiden maastaviennin
rajoittamisesta koskee paitsi yli 50-vuotiaita kulkuneuvoja ja kuljetusvälineitä,
myös niiden osia.

Itäautojen kirjo
huomattavan laaja
Suomessa on ollut hyvin laaja entisessä Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopassa
valmistettujen autojen kanta. Pyykkösen mukaan vastaavaa ajoneuvokirjoa ei
juuri ole muissa maissa.
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Sota-aikana autot varustettiin erityisillä ajovalojen
näkyvyyttä rajoittavilla suojuksilla.
Kuvan Studebaker
vm. 1938 on myös
Vehoniemen Automuseon kokoelmista.
- Jos jossakin itäblokin maassa on valmistettu kaksi autoa, vähintään toinen
niistä on tuotu Suomeen, hän karrikoi.
Itäautojen monipuolisuus on rikkaus,
jota meillä ei oikein ymmärretä. Niitä on
myyty pois - tai toimitettu murskaukseen
- turhan kevyesti.
- Esimerkiksi lähes kaikki Tsaikat on
ostettu Suomesta takaisin Venäjälle.
Myös entistetyt Volgat ja Pobedat kiinnostavat rajan toisella puolella.
Vuonna 1991 tapahtuneen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjällä hävitettiin Pyykkösen mukaan huomattava osa autoihin liittyvästä kulttuuriperinnöstä.
Sikäläiset keräilijät ovat kääntäneet
katseensa Suomeen, jossa on yhä paljon
vanhoja neuvostovalmisteisia autoja. Keräilyharvinaisuuksista ollaan valmiita tarjoamaan isoja rahasummia.
- Varsinkin oman maamme historiaan
vahvasti liittyvät autot on pidettävä Suomessa, Pyykkönen painottaa.

Purkamojen kätköissä
aarteita mobilisteille
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin
rajoittamisesta koskee siis yli 50 vuotta vanhoja autoja ja niiden osia. Nyt on
siis menossa vuosimalli 1964 ja sitä iäkkäämmät menopelit.
- Autotuonti vapautui Suomessa 1962.
Sitä ennen autoja voitiin tuoda maahan
vain lisenssillä, Pyykkönen kertaa.
Ainakin teoriassa laki koskee siis yhä
suurempaa ajoneuvomäärää. Kun tuontisäännöstely purettiin, alkoi maamme
autokannan tuntuva kasvu.
Pyykkönen on vuosien mittaan asioinut paljon purkamoilla. Hän tietää, että
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monien purkamojen varastoissa on ”kätkettyjä aarteita” – siis sellaisia vanhojen
autojen osia, jotka voivat olla vanhojen
autojen harrastajille arvokkaita.
- Kun yrittäjäsukupolvet purkamoilla vaihtuvat, toivomuksenamme on, ettei näitä aarteita toimitettaisi murskaukseen, Pyykkönen sanoo.
Vanhan auton kunnostaminen ja vaaliminen on kulttuuriteko. Pyykkösen mielestä niin on myös vanhan autonosan

säilyttäminen.
- Jos purkamolla mietitään, että pannaanko vanhoja osia murskaukseen vai
mitä niille tehdään, niin kannattaa ilman
muuta ottaa yhteyttä mobilistiväkeen.
Mobilistien toivomuksena on, että nettiin saataisiin aikaan listaus, josta autoharrastajat voisivat keskitetysti selailla etsimiään vanhojen autojen osia. Tällaisessa järjestelmässä purkamoilla olisi avainrooli. ••

Laki (5.2.1999 / 115) rajoittaa
kulttuuriesineiden maastavientiä
1 § Lain tarkoitus
Kansallisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi rajoitetaan tieteellisesti, taiteellisesti ja historiallisesti arvokkaiden kulttuuriesineiden maastavientiä siten kuin
tässä laissa säädetään.
2 § Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan kulttuuriesineiden vientiin Suomesta muihin Euroopan
unionin jäsenvaltioihin ja vientiin yhteisön alueelta.
Tämä laki koskee Suomessa valmistettuja esineitä tai 4 §:ssä tarkoitettuja sellaisia ulkomailla valmistettuja esineitä, jotka ovat olleet Suomessa 100 viimeisen vuoden aikana vähintään 50 vuotta. Jos ulkomailla valmistetulla esineellä on
kuitenkin erityistä arvoa Suomen kansallisen historian kannalta, tätä lakia sovelletaan esineeseen sen Suomessa oloajasta riippumatta. (…)
4 § Vientilupaa edellyttävät esineet
Seuraavia esineitä tai niiden osia ei saa viedä maasta ilman tässä laissa tarkoitettua lupaa, ellei jäljempänä toisin säädetä:
(…)
8) yli 50 vuotta vanhat kulkuneuvot ja kuljetusvälineet;
(…)
>>>www.finlex.fi
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••• Mobilismikärpänen puraisi
Simo Pyykköstä 1970-luvun
puolivälissä. Siitä lähtien hän
on ollut tiiviisti tekemisissä
vanhojen autojen ja niiden
harrastajien kanssa.

Vanhat autot vievät

S

imo Pyykkösen omakotitalon pihamaalla Kangasalla komeilee
tummansininen Mercedes-Benz
280 SEL, vuosimallia 1969. Auton nokalla on tuttu johtotähti, sen sijaan etulyhdyt näyttävät erilaisilta kuin
yleensä Mersuissa.
- Tämä on pystylamppumallia, Pyyk-
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könen kertoo tuoreimmasta harrasteautostaan.
Hän hankki syksyllä 2013 auton
edesmenneen pieksämäkeläisen purkamoyrittäjän Ensio Rouvisen perikunnalta. Rouvinen tunnettiin taitavana automiehenä, joka oli pitänyt M-B 280
SEL:n hyvässä kunnossa.

- Hiukan sitä laittelimme viime syksynä, vaikka Ensio oli huolehtinut siitä hyvin. Nyt meillä on meneillään tutustumisvaihe.
Osa vanhan harrasteauton viehätystä on sen tarina. Pyykkösen M-B kantaa
mustapohjaista rekisterilaattaa, jossa on
tunnus IO-3. Hän tietää autosta, että se

”Meillä on
meneillään tutustumisvaihe”, kertoo Simo Pyykkönen
viime vuonna hankkimastaan Mercedes-Benz 280
SEL:stä.

mennessään
on aikoinaan hankittu Mänttään Serlachiuksen tehtaalle, nähtävästi edustusautoksi.
M-B 280 SEL on tyypiltään niin sanottu jatkettu versio, eli sen takaosassa
on 10 senttiä enemmän tilaa. Lisäsentit takapenkin jalkatilassa ovat tuoneet
enemmän matkustusmukavuutta edus-

tuskuljetuksiin. Auton kokonaispituus on
tasan 5 metriä.

Harrastus alkoi
vuoden 1951 Mersusta
Pyykkösen mobilismi alkoi lähes neljäkymmentä vuotta sitten vielä vanhem-

masta Mersusta. Hänen ensimmäinen
harrasteautonsa oli M-B 170 S, vuosimallia 1951, jonka hän löysi Ylivieskasta.
- Silloin keväällä 1975 mietin, että eiköhän tämä ole ajokunnossa vappuna. Niin kävikin, mutta ajelulle taidettiin
päästä vasta vappuna 1977, Pyykkönen
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naurahtaa.
Kun M-B 170 S tuli vihdoin ajokuntoon, on Pyykkönen ollut sen kanssa liikenteessä joka kesä. Ajoa tulee kuulemma keskimäärin ”pari tankillista” kesässä.
Harrasteautoprojekteja Pyykkösellä on
ollut lukuisia, kuten kunnon mobilisteilla pruukaa olla. Hän viittaa vanhaan toteamukseen kolmesta satuolennosta,
jotka ovat Joulupukki, Aku Ankka ja vain
yhden auton mobilisti.
Erikoisimpia Pyykkösen menopeleistä
on riihimäkeläisen Oiva Helmisen aikoinaan itse valmistama auto, OH-Special.
Kun autojen saanti Suomeen oli tiukassa
1950-luvulla ja vielä 1960-luvun alussa,
käsistään taitavimmat kokosivat itse kulkuvälineensä.
Näin teki myös Oiva Helminen, jonka OH-Special voitti Tekniikan Maailma
-lehden 1959 julkistaman autosuunnittelukilpailun. Kilpailun tavoitteena oli kartoittaa mahdollisuuksia henkilöauton valmistuksen aloittamiseksi.
Tältä näyttää MB 280 SEL:n konepellin alla...
- Se on todellinen monimerkkiauto.
Runko on 1951 junan alle jääneestä Roverista. Pellit Oiva teki itse, ja muuten
hän kiersi hakemassa osia purkamoilta,
Pyykkönen kertoo 1980-luvulla hankkimastaan autosta.

Ralliautossa
kakkoskuskina
Ennen museoikäisiä autoja Pyykkönen
harrasti hieman nopeammin kiitäneitä
kärryjä. Nuorena miehenä hän oli aktiivisesti mukana ralliautoilussa, aluksi kuljettajana ja myöhemmin kakkoskuskina.
- Kun ei ollut riittämiin ajotaitoa eikä
rahaa, hän veistelee päätöksestään siirtyä pelkääjän paikalle.
Pyykkösen tilillä on muun muassa viidet Jyväskylän Suurajot, ensimmäinen
vuonna 1972 ja viimeinen 1979. Kolmesti hän pääsi maaliin saakka, kahdesti
matka tyssäsi kun auto meni katolleen.
Ykköskuskeina Pyykkösellä oli Erik
Rosenqvist ja Seppo Salo.
- RAC-rallissa 1975 allamme ollut Vauxhall Magnum kesti kolme päivää ajoa. Sitten se lopulta hiipui Skotlannin mäkiin.
Siviilityönsä Pyykkönen teki Kesoilin ja
sittemmin Nesteen palveluksessa. Hän
oli muun muassa perustamassa maamme ensimmäistä nimeä myöten sponsoroitua urheilutapahtumaa, Kesoil-rallia.

Mobilistit kuin
suurta perhettä
Mikä mobilismissa koukuttaa Pyykköstä? Hän sanoo, ettei osaa antaa pelkistettyä vastausta. Oma merkityksensä on
vanhojen autojen kiehtovuudella, kuten
myös harrastajakavereilla ja alan järjes-
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...ja tältä kuskin paikalla.
tötyöllä.
Pyykkönen toimii Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliiton (SAHK) hallituksessa. Hän on ollut pitkään mukana nyt 50 vuotta täyttävässä Tampereen
Seudun Mobilistit ry:ssä.
- Meidän 1940-luvulla syntyneiden
lapsuudessa auto oli niin harvinainen
esine. Oli upeaa, kun pääsi auton kyytiin,
edes vähäksi matkaa.
Mobilistit ovat Pyykkösen mukaan
kuin yhtä suurta perhettä. On helppo tutustua uusiin ihmisiin, kun on yhteinen,
sydäntä lähellä oleva harrastus.
- Varsinkin 1970-luvulla mobilisti ei

pärjännyt yksin. Kavereilta tarvittiin apua
ja tietoa, että mistä jokin auto tai osa
voisi olla saatavilla.
Nettiaikakauden myötä vanhojen autojen harrastaminen on helpottunut huomattavasti, kun tietoa on saatavilla ihan
eri tavalla.
- Vanhat autot kootaan osista. Siksi
autopurkamot ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella.
Suomen museoajoneuvolakia Pyykkönen kehuu maailman edistyksellisimmäksi. Siitä kuuluu suuri ansio lain valmisteluun merkittävästi vaikuttaneelle
Jussi Juurikkalalle. ••

Pitkän linjan
mobilisti. Simo
Pyykkösellä on useita harrasteautoja,
joista M-B 280 SEL
(vas. ylh.) ja OHSpecial (oik. ylh. ja
alakuva) edustavat ääripäitä. OHSpecial on uniikki kulkupeli, joka on
aikoinaan koottu
useasta eri autosta.

Museoajoneuvoa saa käyttää
vain 30 päivänä vuodessa
Ajoneuvolain 24 §:n mukaan museoajoneuvoksi voidaan hyväksyä ajoneuvo, jonka valmistusvuoden päättymisestä on
kulunut vähintään 30 vuotta ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty asianmukaisesti.
Museoajoneuvoksi rekisteröityjä ajoneuvoja on Suomessa
lähes 38 000. Vuosittain uusia museoajoneuvoja hyväksytään toista tuhatta kappaletta.
Museoajoneuvoksi voidaan hyväksyä mikä tahansa rekisteröitävissä oleva ajoneuvo moposta rekkaan.
Museoajoneuvoille on voimassa muutamia erityisehtoja. Näitä ovat muun muassa vapautus vuotuisesta ajoneuvoverosta ja oma, edullinen liikennevakuutus. Talvirengaspakkoa ei ole.

Rajoituksena on, että museoajoneuvoa saa käyttää vain
30 päivänä vuodessa. Museoajoneuvoon ei saa tehdä muutoksia, ja se on pidettävä museoajoneuvolta vaadittavassa
kunnossa.
Museoajoneuvojen tarkastus on laissa määrätty valtakunnallisten yhdistysten hoidettavaksi.
Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto (SAHK) on
suurin tarkastuksia tekevä järjestö. SAHK toimii kattojärjestönä vanhojen ajoneuvojen harrastajien yhdistyksille. Vuonna 2014 SAHK:lla on toimivia jäsenyhdistyksiä 28. Niissä
on yli 6 700 jäsentä. ••
>>>www.sahk.fi
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”Liikennekäytöstä poiston
maksullisuus tehokas keino
haamuauto-ongelman ratkaisussa”

D

iplomi-insinööri Marko
Walavaara toimii
Stena Recycling
Oy:ssä turvallisuus- ja
ympäristöpäällikkönä. Hänen
tehtäväalueeseen on keväästä
lähtien kuulunut myös
tuottajavastuu. Purkamouutiset
esitti Walavaaralle joukon
ajankohtaisia kysymyksiä.
Mikä on käsityksesi siitä, kuinka hyvin käytöstä poistettujen ajoneuvojen kierrätys Suomessa toimii, kun
ajatellaan EU:n romuajoneuvodirektiivin sisältöä?
- Romuajoneuvodirektiivi on tietenkin
ennen kaikkea Euroopan laajuinen kehys, jonka puitteissa jäsenvaltiot, Suomi mukaan lukien, on velvoitettu järjestämään käytöstä poistetuille ajoneuvolle
asianmukaisen keräyksen, käsittelyn ja
hyödyntämisen.
- Suomessa direktiivin henki toteutuu
mielestäni enimmäkseen hyvin, jos ajatellaan ns. viralliseen järjestelmään päätyviä autoja. Kysymyshän on viime kädessä kuitenkin ympäristönsuojelun tason parantamisesta.
Missä kohdissa tai osa-alueilla ajoneuvokierrätyksessä olisi parantamisen varaa? Mitä tulisi tehdä tilanteen
korjaamiseksi?
- Olen seurannut huolestuneena ns.
haamuautojen eli liikennekäytöstä poistettujen autojen lukumäärän jatkuvaa
kasvua. Kun yleisesti tunnustetaan, että vuosittain jopa kymmenet tuhannet
autot päätyvät kehitysmaihin, epäviralliseen romutukseen tai hiekkakuopille,
täytyisi asialle uskaltaa tehdä jotain.
- Yhdeksi ratkaisuksi on esitetty liikennekäytöstä poiston maksullisuutta,
mikä olisi epäilemättä tehokas keino.
Miten Stenan ja autopurkamojen yhteistyö tätä nykyä pelaa? Mitä odotat
yhteistyöltä lähitulevaisuudessa?
- Käsittääkseni yhteistyö on vakiintu-
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nutta, normaalia liiketoimintaa, jota meillä hoidetaan paikallisesti Stenan arvojen
puitteissa: yhteistyön helppous, luotettavuus ja jatkuva kehittyminen.
- On vuosia aikaa siitä, kun viimeksi
tein purkamoiden kanssa yhteistyötä, joten odotan innolla sitä, että pääsen lähemmin tutustumaan, miten toiminta on
kehittynyt. Haluan välillemme lisää avoimuutta ja kommunikointia, jotta voimme
yhdessä tunnistaa yhteistyömme vahvuudet ja alkaa kehittämään niitä kaikkien eduksi.
Joillakin purkamoilla on jo vastaanottopisteitä esimerkiksi kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromulle,
vaikka nämä eivät teknisinä tuotteina
kuulu purkamojen perinteiseen toimialaan. Onko Stena kierrätysoperaattorina kiinnostunut lisäämään
yhteistyötä tähän suuntaan, vai laajentaako Stena mieluummin omaa
vastaanottopisteverkostoaan?
- Ympäristöalalla täytyy aina lähteä siitä, että mikään ei ole pysyvää ja stabiilia. Ala kehittyy nopeasti sekä ympäristötiedon lisääntyessä että markkinatalouden jatkuvien muutosten seurauksena.
Uudistuneen jätelain myötä muuttunut
tuottajavastuulainsäädäntö ohjaa yhä tehokkaampaan materiaalien keräykseen
kierrätykseen, ja myös Stena haluaa
kantaa kortensa kekoon.
- Mielestäni on erittäin luontevaa kehittää uutta toimintaa valmiin ja toimivan
keräysketjun kanssa. Purkamot ovat valmiiksi ympäristöluvitettuja paikkoja, joiden repertuaariin muidenkin kierrätysmateriaalien kerääminen voisi sopia hyvinkin luontevasti.
EU-direktiivin vaatimus elv-autojen
uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämisasteesta nousee 95 prosenttiin vuonna 2015. Mikä on kiristyvän vaatimustason vaikutus Stenan toimintaan?
- Konsernina Stena tähtää täysin jätteettömään prosessiin eli sadan prosentin hyödyntämiseen. Tie on toki pitkä ja
kivinen, mutta nyt se on paalutettu. Suomessa olemme tehneet jo mittavia investointeja mm. fluffin käsittelyyn Porin
Tahkoluodossa.
Kiristyvät määräykset edellyttävät

muun muassa lasin, muovien ja kevytjakeiden eli fluffin talteenottoa romutukseen menevistä autoista. Missä kohdassa kierrätysketjua tämä
nykyiseen käytäntöön verrattuna lisätyö tulee mielestäsi tehdä, ja kenen pitäisi toimia lisätyön maksajana?
- Nykyiset kierrätysteknologiat perustuvat isoisänaikaisiin tekniikoihin, joilla romuautot murskataan riittävän pieniksi palasiksi, että murskaimen jälkeen
tapahtuva materiaalien erottelu markkinoilla olemassa olevilla jätteenkäsittelyn
yksikköprosesseilla olisi mahdollista.
- Murskaus ja jälkikäsittelykään eivät kuitenkaan ole ilmaisia, joten entistä vakavammin rinnalla täytyisi pohtia esikäsittelyvaiheen mahdollisuuksia 
ikään kuin jätteen syntypaikkalajittelussa. Kiristyvien määräysten tullessa lainsäädännöstä voi miettiä sitä, mitä tarkoitetaan jätelain pykälässä 46, kun sanotaan, että tuottajan on järjestettävä
markkinoille saattamiensa 48 §:ssä tarkoitettujen tuotteiden [lue: romuajoneuvojen] jätehuolto sekä vastattava siitä
aiheutuvista kustannuksista”.
Minkälaisia toimia Stena aikoo toteuttaa lasin, muovien ja fluffin kierrättämisen ja hyödyntämisen suhteen, kun vaatimustaso kiristyy?
- Edellä mainitsemani kevytjakeen käsittelylaitos on jo toiminnassa, ja vastaa
kyllä murskaimen jälkeisiin eli fluffihaasteisiin. Tätä teknologiaa kehitetään edelleen nimenomaan materiaalikierrätyksen
tehostamisen näkökulmasta.
- Ennen murskausta tapahtuvat vaihtoehdot täytyy nyt käydä huolellisesti läpi ja sitten optimoida koko ketju.
Purkamoala on ollut huolissaan siitä,
että autokierrätysoperaattorit ovat
ottaneet elv-autoja vastaan myös tahoilta, joilla elv-autojen keräilytoiminnan edellyttämät lupa-asiat eivät ole täysin kunnossa. Onko tämä
huoli mielestäsi aiheellinen? Jos on,
niin mitä asian parantamiseksi tulisi tehdä?
- Mielestäni tällainen riski täytyy tiedostaa ja siihen varautua. Kierrätysoperaattoreiden kesken täytyisi pystyä sopimaan täysin läpinäkyvät ja yhteiset pe-

Marko Walavaara
lisäännöt, miten erikoistapauksiin pitäisi
kaikkien suhtautua. Taustalla on kiristyvä kilpailu hupenevista markkinoista.
Mitä ovat mielestäsi keskeiset vaatimukset, joita autokierrätysoperaattorin yhteistyökumppaneilta tulisi edellyttää?
- Turvallisuus on ykkösasia. Täytyy
huolehtia siitä, että toiminnassa noudatetaan kaikkia yritystä ja toimialaa koskevia lakeja ja annettuja määräyksiä.
Missä tehtävissä olet työurallasi tähän mennessä toiminut? Minkälainen koulutustausta sinulla on?
- Olen peruskoulutukseltani ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Valmistuin TKK:lta vuonna 1994 aikana, jolloin
kierrätyksellä tarkoitettiin julkisuudessa
lähinnä kirpputoreja. Teollisesta kierrätyksestä ei juurikaan puhuttu, vaan ympäristönsuojelu oli enemmänkin päästöjen hallintaa.
- Tälle pohjalle on ollut hyvä rakentaa
omaa osaamista. Valmistumisen jälkeen
olen toiminut mm. kehitystehtävissä jätehuoltoyrityksessä, tutkijana VTT:llä ja
jätehuollon projektipäällikkönä ja asiantuntijana Pöyryllä. Stenalla aloitin vuonna 2003 samana päivänä kuin Tahkoluodon murskalaitoskin.
- Olen koko ajan toiminut laaja-alaisis-

sa turvallisuusjohtamiseen liittyvissä työtehtävissä turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö-nimikkeellä. Kuulun erilaisiin kansallisiin ympäristö- ja jätehuollon toimialaryhmiin, mm. Jätehuoltoyhdistyksen
hallituksessa toimin useita vuosia aktiivisesti. Tulevaisuuteen olen päässyt tutustumaan aitiopaikalta luottamustoimessani jätteitä lajittelevia robottijärjestelmiä kehittävän ZenRobotics Oy:n hallituksessa.
Minkälainen autonkäyttäjä olet itse?
Millä ajat nyt, ja kuinka paljon kilometrejä vuodessa keskimäärin kertyy mittariin?
- Autonkäyttäjänä olen se ihan tavallinen suomalainen mies. Ajan Toyotallani
arviolta pari-kolmekymmentä tuhatta kilometriä vuodessa.
Mikä on Se Auto, jota et koskaan
unohda? Miksi?
- Kyllä se on isäni vanha Volvo 144
vm. 1970, jossa oli jopa viides vaihde,
ns. overdrive. Kuskin puolen ovi ei pysynyt kunnolla kiinni. Ensitreffeillä tulevan
vaimoni kanssa menimme tällä autolla elokuviin. Nuori mies otti heti ensimmäisen oikealle kaartuvan mutkan niin
vauhdikkaasti, että ovi aukesi ja kuski
meinasi tipahtaa kyydistä.
- Silloin ei naurattanut, mutta kyllä tä-

tä vuosien varrella on monta kertaa huvittuneena muisteltu.
Mitä mieltä olet hybrideistä ja sähköautoista? Minkälaisena näet niiden
tulevaisuuden Suomessa?
- On hyvä, että autoteollisuus valmistaa tällaisia autoja ympäristön ehdoilla. Maailman meno on sellainen, että
polttomoottoriautoille on pakko kehittää vaihtoehtoja. Uskon, että sähköautojen määrä lisääntyy nopeasti, kun akkujen energiatiheys on kasvanut riittävästi
ja latauspisteet yleistyvät.
- Suomessa haasteena ovat edelleenkin pitkät välimatkat ja kylmä ilmasto,
jotka vaativat virtalähteiltä paljon. Tulevaisuudessa sähköautolla todennäköisesti kuitenkin ajetaan pidemmälle kuin
bensatankillisella.
Oletko asioinut autopurkamoilla
Suomessa? Millaisia kokemuksia sinulle on niistä kertynyt?
- Olen vieraillut useammallakin purkamolla, mutta yleensä työn puolesta. Olen
avustanut joitakin purkamoita mm. ympäristölupahakemuksissa tai muissa viranomaiskoukeroissa. Vastaanotto on
aina ollut avointa, myönteistä ja mutkatonta. ••
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Tattarisuon palossa

J

oku sytytti tahallaan
tuleen murskaukseen
menossa olevia
kierrätysautoja ja niiden
osia Euro-Telin purkamolla.
Suuren luokan katastrofilta
vältyttiin, kun välivarastossa
olleet autot oli esikäsitelty
oikein.
Vappuaaton juhlinta oli alkamassa,
kun Helsingin pelastuslaitos hälytettiin
sammuttamaan Tattarisuon teollisuusalueella havaittua tulipaloa. Palo paikannettiin Kytkintie 55:een, jossa sijaitsee
Euro-Teli Oy:n raskaan kaluston purkamo.
Hälytys annettiin klo 18:11. Purkamon
piha-alueen reunalla olleesta palosta
nousi suuri, musta savupatsas.
Työt Euro-Telissä lopetettiin vappuaat-
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vältyttiin pahimmalta

tona klo 14, minkä jälkeen henkilökunta
poistui paikalta. Yrityksen omaa väkeä ei
siis enää ollut alueella, kun tulipalo alkoi.

Ulkopuolisen sytyttämä
- Joku ulkopuolinen sytytti palon. Tämän
on todennut asiaa tutkiva poliisi, kertoo
yrittäjä Sami Pursiainen Euro-Telistä.
Palosta aiheutunut ja korkealle noussut suuri savupatsas herätti huomiota Helsingissä ja yleensä mediassa. Roihua oli taltuttamassa useita Helsingin
pelastuslaitoksen sammutusyksiköitä,
myös helikopteri. Murskaukseen menossa olevien autojen lisäksi tulessa oli jonkin verran lähimaastoa.
Ilmavirtaukset kuljettivat terveydelle
haitallisen savun pois asutulta alueelta.
Siitä ei lopulta aiheutunut merkittävää
uhkaa ihmisille.
Palokunta jatkoi sammutustöitä seuraavaan aamuun saakka. Kukaan ei
loukkaantunut eikä yhtään rakennusta
tuhoutunut palossa.

Aineksia katastrofiin
Tattarisuon tapauksessa oli kuitenkin aineksia nyt koettua paljon mittavampiin
vahinkoihin.
Jos tulipalon tahallaan sytyttänyt olisi tuikannut tuleen autoja paikassa, missä lain määräämiä velvoitteita ei olisi yhtä tarkasti noudatettu, tuhojälki olisi ollut
aivan toisenlaista.
- Kaikki murskalle menossa olleet autot ja niiden osat oli kuivattu. Niissä ei
myöskään ollut enää akkuja tai renkaita. Bensakäyttöisistä autoista poistamme yleensä myös polttoainetankit, Pursiainen kuvailee palanutta materiaalia.
Lupaehtojen mukaan purkamojen tulee kuivata tontillaan säilytettävät purkuautot. Näin toimitaan Euro-Telissäkin, mikä osaltaan esti suurpalon syntymisen.
- Purettavien autojen kuivaaminen on
todella tärkeää. Kun kuivatutkin autot
palavat tuollaisella voimalla, voi vain kuvitella, miten öljyä, bensaa ja muita nesteitä sisältävät autot roihuavat.

Pursiaisen mukaan on olennaista, että
murskaukseen menossa olevia autonkoreja säilytetään sivummalla, siis mahdollisimman loitolla halleista. Tulipalon sattuessa, liekit eivät pääse niin helposti leviämään rakennuksiin.

Pelastusreitit auki
- Myös pelastusreitit on syytä pitää avoimina purkamon tontilla, että tarpeen tullen paloautot pääsevät liikkumaan. Pihamaalla ei kannata varastoida tavaraa
niin, että se tulee liian tukkoiseksi, Pursiainen toteaa.
Vaikka tänä päivänä autopurkamot
useimpien muiden yritysten tapaan pyrkivät suojautumaan ilkivallan tekijöiltä
ja yleensä asiattomilta liikkujilta, ei Tattarisuon palon kaltaisia tihutöitä pystytä
täysin ehkäisemään ennakolta.
- Palossa tuhoutuneessa kasassa oli
lähinnä kuorma-autojen ohjaamoja, kevytkoreja ja kuivattuja elv-autoja. Sellaisen materiaalin sytyttäminen pelkän sytkän avulla ei ole mitenkään helppoa.
Tulessa ollut alue oli Pursiaisen arvion mukaan laajuudeltaan noin 30 x 60
metriä. Poliisi jatkaa palon selvittelyä.

Vastuullinen toiminta
esti vakavat vahingot
- Tämä tapaus osoitti kuinka tärkeää on,
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että autojen purkajat toimivat vastuullisesti. Kierrätysmateriaaliksi toimitettavat autot tulee kuivata ennen välivarastointia kentälle, kiteyttää Suomen Autopurkamoliitto ry:n (Salry) puheenjohtaja Kari Laine.
Laineen oma yritys, autopurkamo ja
–korjaamo Volvoks.fi, sijaitsee melkein
Euro-Telin naapurissa Tattarisuolla.
Hän kertoo pohtineensa, minkälaista hävitystä tiheään rakennetulla teollisuusalueella olisi voinut syntyä, jos tuhopolttaja olisi tuikannut tuleen viranomaisten toimilupaehdoista piittaamattoman elv-autojen keräilijän varaston.
Ongelmana on, että harmaata taloutta
edustavat epämääräiset elv-autojen keräilijät eivät noudata EU:n romuajoneuvodirektiivin määräyksiä.
Kukaan ei tarkkaan ottaen tiedä, mitä
näiden keräilijöiden kuskaamien autojen sisältämille nesteille tapahtuu. Viranomaisvalvonta ei ulotu näihin pikavoiton
tavoittelijoihin riittävällä tavalla.
Kertauksen vuoksi. Kun purettava auto tulee esikäsittelyyn, ovat Salry:n jäsenpurkamot sitoutuneet poistamaan
siitä moottori-, vaihteisto-, perä- ja ohjaustehostimen öljyt.
Myös jäähdytin-, jarru- ja lasinpesunesteet poistetaan. Lisäksi esikäsittelyssä eli kuivaamisessa otetaan talteen
polttoaine, akku ja renkaat.

- Kun nämä kaikki on poistettu kierrätykseen menevästä autosta, on palavia aineita jäljellä paljon vähemmän kuin
kuivaamattomassa autossa. Näin myös
mahdolliset palovahingot jäävät pienemmiksi.
Laine muistuttaa, että kierrätykseen
meneviä renkaita ei palovaaran takia
kannata säilyttää lähellä rakennuksia.
Hän suosittelee niiden sijoittamista esimerkiksi konttiin. Tunnettu tosiasia on,
että palavista renkaista syntyy myrkyllisiä savukaasuja.
Sataprosenttinen suojautuminen tulipalolta tai vastaavalta tuhotyöltä ei ole
realismia. Sattumalla on suuri rooli, kun
luodataan pyromaanin tekosia. Riskejä
voi silti pienentää riskejä ennaltaehkäisevillä toimilla.
- Purkamojen kannattaa miettiä esimerkiksi pienimuotoisen pelastussuunnitelman tekemistä. Siihen saa varmasti apua paikalliselta pelastuslaitokselta,
Laine kannustaa.
- Jos vaikka purkamokentällä sattuu
vahinko, missä tarvitaan avuksi ambulanssia. Ovatko reitit auki, että auttajat
pääsevät ihan perille asti? ••
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TAPANILANAUTO
HYVÄKUNTOISET KÄYTETYT PURKUOSAT

Korkein luottoluokitus
© Soliditet

01-2010

Auto- ja Varaosamyynti

T. Hinttu

Romuajoneuvojen virallinen vastaanottopiste. Noutopalvelu sovittaessa.
-Edulliset purkuosat
www.varaosahinttu.fi
-Uudet tarvikeosat
www.autopurkaamot.com
osamyynti.hinttu@gmail.com
-Alkuperäisosat merkkeihin:
Audi, Ford, Nissan, Opel, Seat, Skoda, VW, Volvo
044-3367797, Jämijärvi

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

www.tapanilanauto.ﬁ

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

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

017-3611124

Valitse oikea merkki.

Ympäristöystävällinen. Edullinen. Tekniikan ja kierrätyksen ammattilainen.

Autonosat järkevimmin autopurkamolta.
Suomen Autopurkamoliitto ry
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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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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:

1,00
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.

LIITY S.A.L.ry:n JÄSENEKSI!
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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

t ki

t

fi

Auton ja varaosien kierrätyksen kannalta oikea paikka on
Suomen Autopurkamoliitto Ry:n luotettava jäsenyritys.

Ratkaisu ristikkoon 1/2014

Volvohenkilöautojen
erikoisliike

JÄSENYRITYKSET WWW.AUTOPURKAMOLIITTO.FI

Millaisen luonnon ja
ympäristön jätät lapsillesi?

• Volvo-purkuvaraosat
• Huoltokorjaamo
• Hinauspalvelu

Ostamme autoja
puh. 0207 890 760
Helsinki

www.volvoks.fi

Vastuullista
purkamotoimintaa
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SAVU- JUOPII- MALIIKPUSSA KEITÄ

KIR- EUR . LÖÖPJOIPITELMA JOKI LEHTI

RUOKAAN
F1RATA

NAISYHTÄTEN HIDAS KOLKKALA MITYLLE
TAA

KUVITTAJA
ERKKI

TELJETÄ
AHDAS

KOMENTAJILLA

VAPAUTUKSET
RUOKASIENI
NÄINKÖ AUTOLLENI KÄVI?

HIILIVETY
HUOLEHTI- -KAISLA
VIA

JOO!
MUU OLI
KÄYTTÖKELVOTONTA.

KIROHIJAILIJA POIS LYÖNPIRKKO
TI

VIIVYTELLÄ

PINTO- NARKOOJAMME SIT

HEINÄ

VAIMEUS
OSAKEOMISTAJILLE

MATALAA
KASVUSTOA
HAUTAHOLVI
MERILUOTO
PAINIOTE
ALKALI

VIRANOMAISEN
ANTAMA

IHOTTUMAT

UPOTTAVAA

HARMILLINEN

KULUU
NOPEASTI
PSYKOOTTISIA

HAMEISSA

AISTIA
KIPUA
HURJISTUNUT

DIANA

1609 JAMET- LAN
RIÄ ALLE

ONNIS- ROTUMI- KOTESISTA MIES

SOPUSOINNUT

TIHEÄ
PUU
LAPSOSILLA

SANATEHTÄVIÄ
HANKINTA

3-3

TARTTUMISEEN

@S
Laatinut Ahti Syrjälä
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KAIKKI VARAOSAT EDULLISESTI
AUTOPALSTALTA.

VARAOSAT
KÄYTETYT
JA
UUDET

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

2013

PORI
Puh. 02-677 0291,
02-677 0292
www.autopalsta.com

TOIMIMME
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

LEPPÄVIRTA

PYHÄJOKI

TURKU

ALAVETELI

Jämsänkosken
Autopurkaamo Ay

Osamyynti AF

Rannikon Auto ja Varaosa Oy

Oili Jalonen Oy

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

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

Tekkalantie 6, 20460 Turku
P. 0440 800 123
www.oilijalonen.fi

RAISIO

Lounais-Suomen
Vahinkoautokeskus Oy

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

NAKKILA

KAJAANI

Nakkilan Autohajottamo

Kainuun Auto ja Varaosa Oy
Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani
P. 08-622 307

Mäntytie 60, 29250 Nakkila
P. 02-5373 423
www.hajottamo.com

KANGASALA

NASTOLA

Kangasalan Autopurkamo
Aakkulantie 48, 36200 Kangasala
P. 03-379 1777
www.loistoauto.net

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Autopurkamo Oy
Vähänevantie 27,
38700 Kankaanpää
P. 02-578 9747
www.purkamo.fi

KEMINMAA
Keminmaan Autojussi Oy
Mestarintie 4, 94450 Keminmaa
P. 020 764 1115
www.autojussi.com

KIUKAINEN
Kiukaisten autopelti ja hinaus
Turrontie 7, 27400 Kiukainen
P. 02-864 5431, 0500 123 866

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

HYVINKÄÄ

KOTKA

abc Ale-Osa Oy

Pyhtään Autopurkaamo Oy

Kerminkuja 2, 05880 Hyvinkää
P. 019-436 852

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

Kankitie 13, 48400 Kotka
P. 05-228 4110

KOUVOLA
Sinisalon Auto Oy

Autopurkamo Huolto-osa

Ummeljoentie 4
46810 Ummeljoki
puh. 0400 651 973
www.sinisalonauto.fi

Portsilta, 55100 Imatra
P. 05-432 8467

KUOPIO

ISOKYRÖ

Mestarinkatu 7, 70700 Kuopio
P. 017-361 1123
www.tapanilanauto.fi

IMATRA

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

Tapanilan Auto

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

Nastolan Autopalvelu
Tapsa Ky
Tervatie 5, 15560 Nastola
P. 03-762 3855
www.autopurkamo.net

NOKIA

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

Autopurkamo J. Lahtinen

ROVANIEMI

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

Lapin Auto-osa Oy
Nikkarinkuja 12, 96910 Rovaniemi
P. 016-310 950, 040 537 6121

ORIMATTILA

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

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
Terminaalitie 9, 90400 Oulu
puh. 010-7737 522

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

PIETARSAARI
Auto-Osa Kierrätys
Eriksson Ay

Roi-Osa Oy

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

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

SEINÄJOKI
Seinäjoen Autopurkamo Oy
Kuortaneentie 160,
60510 Hyllykallio
P. 06-414 1040

Nurmon Autopurkaamo Oy
Nosturintie 2, 60550 Nurmo
P. 06-414 6051
www.napoy.com

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

SYSMÄ

PIHTIPUDAS

Ilonojantie 49, 19230 Onkiniemi
P. 03-718 6949

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

Onkiniemen Autopurkamo

TAMPERE
Hiasepojat Oy
Lehtikatu 12, 33340 Tampere
P. 03-343 4320

Hämeen Autopurkamo Oy
Juvelankatu 10, 22730 Tampere
P. 03-364 5600
www.hameenautopurkaamo.fi

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

Osamyynti Mattila
Lehtikatu 10, 33340 Tampere
P. 03-343 3837
www.osamyyntimattila.fi

PORI
Autopalsta Oy
Söörmarkuntie 40,
29570 Söörmarkku
P. 02-677 0291, 02-677 0292
info@autopalsta.com
www.autopalsta.com

www.autopurkamoliitto.fi
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Pansiontie 4, 20200 Turku
P. 0207 700 777
Fax 0207 700 788
www.vahinkoautokeskus.fi

VAMMALA
Vammalan Osamyynti Oy
Pääkkösentie 148,
38200 Vammala
P. 03-514 1766
www.osamyynti.com

YLIVIESKA
Autopurkaamo J.Koskela Ky
Vähäkankaantie, 84100 Ylivieska
www.koskelanpurkaamo.com
toimisto@koskelanpurkaamo.com
puh. 08-422 400, fax. 08-420 429

Hyötyajoneuvot (KA/PA):
HELSINKI
Euro-Teli Oy
Kytkintie 55, 00770 Helsinki
P. 09-389 5200
www.euro-teli.fi

JOENSUU
Joensuun Autohajottamo
Närhi Oy
Lentoasemantie 10,
80140 Joensuu
P. 0424 940 040
www.narhi.com

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

MUNSALA
RM-Trucks Oy
Norra Munsalavägen 164
66950 Munsala
P. 0424 11331
www.rmtrucks.com

Linja-autot:
PAIMELA
Autopurkamo E. Heikkilä Oy
Paimelanraitti 45, 17120 Paimela
P. 03-787 3394

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

