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Tervehdys Tampereelta!
Kesä on ollut kaunis ja kaikille on var-

masti osunut hienoja ilmoja lomalla koh-
dalle. Niitä on mukava muistella syksyn pime-
ydessä ja talven aikana. 

Kesäkuun alussa pidettiin Norjan Stavange-
rissa Egaran kevätkokous. Siellä käytiin läpi 
purkamoalan asioita monelta kantilta ja vaih-
dettiin maakohtaisia kuulumisia. Suomessa 
käydään Ympäristökeskuksen toimesta kes-
kustelua POP-yhdisteistä eli palamisenesto-
aineista joita on laitettu verhoilumateriaaleihin 
autoissa. Tätä keskustelua ei käydä muissa 
Egaran jäsenmaissa saamieni tietojen perus-
teella. Toivottavasti tämän asian tiimoilta tut-
kitaan myös, miten muualla Euroopan jäsen 
maissa asiaan suhtaudutaan.

Kokouksen pääaihe kuitenkin oli elv-auto-
jen kierrätyksen ongelmat Euroopan jäsen-
valtioissa. Jätelaki tullaan avaamaan autokier-
rätyksen osalta. Siinä yhteydessä tutkitaan, 

miksi järjestelmän ohi virtaa autoja harmail-
le markkinoille, sekä toteutuuko varaosien uu-
delleenkäyttö riittävästi, kuten direktiivi sen 
määrittelee ensimmäisenä vaihtoehtona kier-
rätysprosessissa.

Olemme toimineet Egaran ohjeiden mukai-
sesti ja tehneet meidän näkökulmasta kansal-
lisella tasolla olevista ongelmista kantelun yh-
dessä muiden Egaran jäsenmaiden kanssa 
keskitetysti suoraan Euroopan unioniin. Tällä 
toimella toivomme saavamme selkeitä linjauk-
sia direktiivistä.

Auto on niitä harvoja kierrätystavaroita, jo-
ka voidaan purkaa varaosiksi uudelleen käy-
tettäväksi alkuperäiseen käyttötarkoitukseen-
sa joko sellaisenaan tai kunnostettuna. Täs-
sä kulutushysteriaa pursuvassa yhteiskunnas-
sa olisi silkkaa hulluutta jättää tämä merkittä-
vä luonnonvarojen säästäminen hyödyntämät-
tä parhaalla mahdollisella tavalla.

Mukavaa syksyä!
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• Keskustan eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Kimmo Tiilikainen, jätit 
huhtikuussa 2013 eduskunnassa lii-
kenne- ja viestintäministeriölle osoi-
tetun kirjallisen kysymyksen ajoneu-
von väliaikaisesta liikennekäytöstä 
poistosta harmaan talouden välinee-
nä. Vastauksessaan liikenneministe-
ri Merja Kyllönen muun muassa to-
tesi, että virallisen autonkierrätysjär-
jestelmän ulkopuolisten kerääjien ja 
purkamojen valvontaa tulisi tehos-
taa, sekä yleistä tiedotusta kierrätys-
järjestelmästä parantaa. Minkälaisia 
ajatuksia ministerin vastaus herätti?

- Vastaus vahvisti, ettei ministeri tunne 
ajoneuvojen rekisteröintijärjestelmän uu-
distuksen (2.11.2007) käytännön seura-
uksia. Vastuuta sysätään ympäristöviran-
omaisille, poliisille, veroviranomaisille ja 
kunnille. Sen sijaan tulisi tunnustaa, että 
nykysäännöt edistävät autojen ”haamu-
rekisterin” paisumista ja harmaan talou-
den toimijoiden liiketoimintaa.

• Liikennekäytöstä poistettujen ajo-
neuvon määrä on Trafin rekisterin 
mukaan jo reilusti yli 700 000 kappa-
letta, ja luku kasvaa koko ajan. Mikä 
on käsityksesi siitä, kuinka suureksi 
liikennekäytöstä poistettujen ajoneu-
vojen tilaston annetaan paisua, vaik-
ka tiedetään, ettei se vastaa todelli-
suutta? Suomessahan viranomaisti-
lastoja on perinteisesti pidetty varsin 
luotettavina.

- Jo nyt Trafin rekisterin liikennekäy-
töstä poistettujen ajoneuvojen suu-
ri määrä kertoo, ettei se voi koostua pel-
kästään ns. kesäautoista, harrasteajo-
neuvoista ja vaihtoautoista. Rekisteri 
on siis suurelta osin menettänyt todelli-
suuspohjansa. Ministerin vastauksen pe-
rusteella tilanne ei lähiaikoina korjaannu 
vaan pahenee.

• Millä tavalla liikennekäytöstä pois-
toon liittyviä säädöksiä tulisi kaiken 
kaikkiaan korjata, että järjestelmä 
toimisi niin kuin sen alun perin tar-
koitettiin toimivan?

- Ajoneuvojen väliaikaiseen liikentees-
tä poistoon on säädettävä maksimikes-
to. Myös mahdollinen maksu on tutkitta-
va, nythän maksuttomuutta perustellaan 
mm. Liikenteen turvallisuusviraston työ-
määrällä.

- Koottavat maksut tuleekin kohden-
taa käytännöstä aiheutuviin kuluihin, jol-
loin edes kustannuskysymykset eivät 
voisi olla esteenä. Vuoden 2007 uudis-
tusta on kriittisesti pystyttävä arvioimaan 
ja korjaamaan. Samoin mahdollinen 
maksu liikennekäytöstä poiston osalta 
tulisi testata ja joko hyväksi havaita tai 
sitten kokemusten pohjalta viilata. 

• Harmaan talouden ja talousrikolli-
suuden torjunta kuuluvat nykyhalli-
tuksen kärkihankkeisiin. Miten hal-
litus on tässä onnistunut? Kuinka 
merkittävänä ongelmana pidät har-
maata taloutta Suomessa?

- Arviot harmaan talouden laajuudes-
ta vaihtelevat, mutta miljardiluokan kysy-
myksestä on kyse. Torjunta on vaikeaa, 
eikä hallitus ole siitä kovin hyvin suoriu-
tunut, vaikka tavoitteita on ollut. Harmaa 
talous on vakava kilpailua vääristävä on-
gelma, josta rehelliset yrittäjät ja työn-
tekijät kärsivät. Menetetyille verotuloille 
olisi tarvetta yhteiskunnan palvelujen ra-
hoittamisessa.

• Autopurkamoalalla kohdataan ro-
muajoneuvojen luvattomaan kierrä-
tykseen liittyviä tilanteita, joissa ym-
päristö- tai poliisiviranomaiset tun-
tuvat välttelevän valvontaa tai vas-
tuunottoa. Tavallisimmin kuultu se-
litys on, ettei ole resursseja. Kenelle 
viime kädessä kuuluu EU:n romuajo-

Keskustan eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen:

Auton väliaikaiseen 
liikenteestä poistoon

säädettävä maksimikesto

neuvodirektiivin toteutumisen koko-
naisvastuu, kun kyse on alaan pesiy-
tyneestä harmaasta taloudesta? Voi-
ko viranomainen vetäytyä ongelma-
tilanteen selvittämisestä vetoamalla 
resurssien puutteeseen?

- Resursseja tuleekin lisätä. Ellei tä-
hän riitä varat, on viranomaisten tehtäviä 
vähennettävä. Ympäristöviranomaisten 
valvontavastuu on valtava ja valvottavaa 
säädetään koko ajan lisää, mutta henki-
löstöä kentällä ei lisätä.

- Arjen tilanteissa useimmiten on kui-
tenkin kyse tietämättömyydestä. Esimer-
kiksi poliisiviranomaisten asiantuntijuutta 
tulee vahvistaa lisäkoulutuksella. Ympä-
ristörikostutkijoita on maahamme saata-
va lisää ja kynnystä ympäristörikosten il-
moittamisesta on madallettava sekä ran-
gaistuksia tiukennettava, vähintäänkin 
muiden Pohjoismaiden tasolle.              

• Suomessa poistuu vuosittain lo-
pullisesti käytöstä 100 000 –120 000 
henkilöautoa. Niistä vain runsaat 60 
prosenttia kulkeutuu romuajoneuvo-
direktiivin mukaiseen viralliseen kier-

Kimmo Tiilikainen 
(oik.) vieraili 2007 
Suomen Autopur-
kamoliiton syysko-
kouksessa Savon-
linnassa. Kuvassa 
vasemmalla liiton 
silloinen puheen-

johtaja Seppo 
Hiekkaranta.
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rätysjärjestelmään. Miten valtioval-
ta voisi edistää kierrätysjärjestelmän 
toimivuutta?

- Tehtävä on iso, koska vääristyneet 
käytännöt ovat vakiintuneet. Haamure-
kisteröinnille on tehtävä loppu ja ajo-
neuvojen laiton romuttaminen tai maas-
tavienti on estettävä. Viranomaisvalvon-
nan on ulotuttava myös luvattomiin har-
maan alueen toimijoihin sekä suuriin ro-
mumetallia vastaanottaviin yrityksiin.

- Pitää olla selvitettävissä, ovatko esi-
merkiksi romutettavat ajoneuvot käsitel-
ty asianmukaisesti, voimassaolevien au-
tojen romutusta koskevien määräysten 
mukaan. Myös loppukäsittelystä huoleh-
tivien yritysten lupamääräyksissä määri-
teltyihin maksimikäsittelymäärien ylityk-
siin on puututtava ankarammin. Pelkkä 
omavalvonta ja selittelyt jälkikäteen, il-
man sanktioita, edesauttavat tilastoima-
tonta, ”harmaata” romutusta.

• Yhä useamman tuotteen hinnassa 
on mukana kierrätysmaksu. Mikä on 
kantasi tällaisen maksun sisällyttä-
misestä uuden auton ostohintaan?

- Se voisi olla yksi mahdollisuus, jos 
maksu todella ohjataan asianmukaises-
ta kierrätyksestä vastaaville alan toimi-
joille.

• Suomessa ajetaan muuhun Eu-
rooppaan verrattuna sangen vanhoil-
la autoilla, romutusikä on täällä kes-
kimäärin 20,5 vuotta. Vanhoista au-
toista tulee enemmän päästöjä kuin 
uusista, mikä ei edistä ilmastotavoit-
teiden saavuttamista. Minkälaisilla 
toimilla autokannan nuorentumista 
voitaisiin vauhdittaa?

- Verotukselliset keinot lienevät te-
hokkain tapa.

• Mikä on arviosi, missä vaiheessa 
hybridi- tai sähköautot alkavat toden 
teolla yleistyä Suomessa? Vai alka-
vatko ollenkaan?

- Ne yleistyvät, kun alan tuotanto ja 
markkinat kehittyvät ja kun hintataso 
on kuluttajille sopiva. Ja näinhän onkin 
suuntaus. Myös yksi hidaste matkassa 
on ollut niiden tekninen toimivuus, joka 
on taattava myös Suomen ankarissa tal-

violosuhteissa.
- Ennustajaksi en ryhdy aikataulun 

suhteen, mutta henkilöliikenteen pääs-
töjen vähentämisessä sähköautojen lä-
pimurrolla olisi radikaali vaikutus.

• Tulisiko valtiovallan myöntää ve-
rohelpotuksia tai muunlaista tukea, 
jotta esimerkiksi sähköautojen läpi-
murto automarkkinoilla voisi toteu-
tua?

- Kyllä ajoneuvojen ympäristölle aihe-
uttama haitta on verotuksessa huomioi-
tava ja päästöttömyys palkittava.

• Suomalaiset maksaisivat veroa 
mieluummin auton käyttämisestä 
kuin ostamisesta, ilmenee liikenne- 
ja viestintäministeriön kesällä teettä-
mästä kyselystä. Minkälaisia ajatuk-
sia Jorma Ollilan työryhmän hahmot-
telema kilometripohjainen verotus 
herättää sinussa?

- Se on tutkimisen arvoinen, mutta sa-
telliittipaikannusidea tuntuu äkkiä vielä 
hieman kaukaiselta ja kalliilta ajatuksel-
ta. Jos kilometripohjaiseen verotukseen 
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mennään, tarvitaan useampia kuin kaksi 
maksuluokkaa, huomioiden pitkien väli-
matkojen liikenne ruuhka-Suomen ulko-
puolella, sekä elinkeinoelämän ja tavara-
kuljetusten intressit.

• Millä autolla ajat itse ja kuinka pal-
jon kilometrejä kertyy keskimäärin 
vuodessa matkamittariin?

- Nyt alla on Saab 9-5 diesel farma-
ri, vm. 2009. Kilometrejä kertyy noin 
35 000 vuodessa. Sitten on vuosimal-
lin 1986 diesel Hiace, jolla ajetaan vain 
2 000 km vuodessa. Mutta hyvästä ei 
raaski luopua.

• Mikä on ikimuistoisin auto jonka 

olet omistanut tai jota olet kuljetta-
nut?

- Kai se on se ensimmäinen oma auto 
eli ruskea Saab 96, siitä kaverit vitsaili-
vat lukion viimeisenä vuonna.

• Miltä suomalainen liikennekult-
tuuri vaikuttaa oman autosi tuulila-
siperspektiivistä tarkkailtuna? Mitä 
käyttäytymispiirteitä soisit ensisijai-
sesti korjattavan?

- Ihan kohtuulliselta ellei peräti hyväl-
tä moneen muuhun maahan verrattuna. 
Kiihdytyskaistojen käytössä on opetel-
tavaa. Liian usein joku hissuttelee kiih-
dytyskaistan päähän ja pysähtyy sit-

ten siihen odottamaan pitkää rakoa, ei-
kä kiihdytä liikennevirran nopeuteen, jol-
loin kaistan vaihto sujuisi ongelmitta. Se 
aiheuttaa joskus takaa tuleville vaarati-
lanteita.

• Oletko asioinut autopurkamoilla? 
Minkälaisia kokemuksia sinulla on 
purkamoista ja käytetyistä varaosis-
ta?

- Kyllä useinkin, koska kaikki auto-
ni olen ostanut käytettynä ja ajellut niillä 
lähes loppuun asti. Silloin on osia tarvit-
tu niin pakuihin kuin henkilöautoihin ai-
na vaihtomoottoreita myöten. Kaikki tar-
vittava on aina purkamoilta löytynyt. ••

Ajoneuvon väliaikainen  
liikennekäytöstä poisto  
harmaan talouden välineenä

Eduskunnan puhemiehelle
EU:n romuajoneuvodirektiivin 
(2000/53/EY) mukaisesti auton poista-
minen rekisteristä edellyttää nykyisin vi-
rallisen kierrätyspisteen antamaa todis-
tusta auton romuttamisesta. Autopurka-
mot, jotka käsittelevät käytöstä poistet-
tuja ajoneuvoja, toimivat ELY-keskuksen 
myöntämällä ympäristöluvalla ja Suomen 
Autokierrätyksen virallisina vastaanotto-
pisteinä. Purkamojen tehtävä on voimas-
sa olevan tuotevastuulain nojalla poistaa 
autosta nesteet, renkaat ja muu ongel-
majäte ja saattaa markkinoilla käyttökel-
poiset varaosat ja romumetalli uudelleen 
käyttöön. Tavoitteena on nykyisin 90 %:n 
kierrätysaste; vuonna 2015 EU:n vaati-
mus on jo 95 %:n kierrätysaste.

Vuosittain käytöstä poistuu n. 120 000 
autoa, joista romutustodistuksella 
65 000 ja purkamoiden kautta 12 000 
autoa.

ELV (End of Life Vehicles) -autojen 
kierrättämisen yhteyteen on kuitenkin 
pesiytynyt harmaan talouden toiminta-
alue, jossa luvattomat toimijat laiminlyö-
vät ongelmajätteiden asianmukaisen kä-
sittelyn ja aiheuttavat merkittävän kuor-
mituksen myös ympäristölle. Vuosittain 
katoaa autoja arviolta 40 000 kpl ohi vi-
rallisen romutuksen. Arvioitu öljy- ja nes-
tekuormitus luonnolle on 335 000 litraa 
ja lisänä lyijyakut, hapot sekä renkaat, 
joita ei käsitellä asianmukaisesti. Talou-
dellisesti alan harmaan talouden arvon 
on arvioitu olevan n. 15-20 milj. euroa.

Suuri osa näistä autoista on rekiste-
röitynä ns. haamuautorekisteriin eli on il-
moitettu väliaikaisesti liikenteestä pois-

Tätä Kimmo Tiilikainen kysyi:

tetuiksi. Liikennekäytöstä poistolla tar-
koitetaan Suomessa rekisteröidyn ajo-
neuvon väliaikaista liikennekäytöstä 
poistamista ja tämän tiedon merkitse-
mistä ajoneuvoliikennerekisteriin. Mikä-
li ajoneuvoa ei aiota enää koskaan käyt-
tää liikenteessä, sille tulee tehdä lopulli-
nen poisto.

Nykyinen laki sallii ajoneuvojen väliai-
kaisen liikenteestä poiston määräämät-
tömäksi ajaksi. Juuri tämä mahdollis-
taa harmaalla aluella toimivien romunke-
rääjien toiminnan. He ohjaavat kulutta-
jia käyttämään tätä menettelyä lainmu-
kaisen romutuksen sijaan. Tämä ”haa-
muautorekisteri” suurenee vuosi vuodel-
ta. TraFin tilaston mukaan rekisterissä 

oli 31.12.2012 jo 594 666 autoa. Kun 
määrään lisätään moottoripyörät, mopot, 
moottorikelkat, traktorit ja muut rekiste-
röitävät laitteet, nousee luku 759 132 
ajoneuvoon.

Toki väliaikaisesti liikenteestä poistet-
tujen autojen rekisterissä on arvioiden 
mukaan n. 100 000 ajoneuvoa, jotka 
sinne kuuluvatkin: harrasteajoneuvot, au-
toliikkeiden vaihtoautot ja vastaavat. Li-
säksi mukana on maasta pois vietyjä au-
toja runsaasti, sillä Suomessa ei monien 
muiden Euroopan maiden tapaan tehdä 
autoista maastavienti-ilmoitusta. Väliai-
kaisesti rekisteristä poistettuja autoja vä-
littyy mm. Afrikan maihin. Näiltäkin osin 
ajoneuvorekisteri on menettänyt todelli-
suuspohjansa.

Kyseinen epäkohta on sekä ELV-auto-
ja koskevan tuottajavastuulain, ympäris-
tön että harmaan talouden vastaisuuden 
tukemisen kannalta kestämätön. Alan 
yrittäjät kamppailevat koko ajan kasvavi-
en kustannusten ja ELY-keskusten tiu-
kan valvonnan keskellä. Samaan aikaan 
harmaan alueen toimijat hyötyvät autore-
kisterin suomista mahdollisuuksista lai-
minlyödä lakia ja vääristää alan kilpailua. 
Moni laillinen purkamoalan yrittäjä on 
ajautunut vaikeuksiin lisääntyvän rapor-
toinnin ja investointien takia seuraten si-
vusta harmaiden toimijoiden menestys-
tä alalla.

Edellä olevan perusteella ja eduskun-
nan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esi-
tän asianomaisen ministerin vastattavak-
si seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin ministeri aikoo 
ryhtyä, että tilapäinen liikennekäytös-
tä poisto ei mahdollista romuajoneuvo-
jen laitonta käsittelyä ja tue samalla alan 
harmaata taloutta?

19. huhtikuuta 2013
Kimmo Tiilikainen (kesk)

Kimmo Tiilikainen
•  syntynyt 17. elokuuta 1966 Ruokolahdella
•  maa- ja metsätaloustieteiden maisteri,  
 metsänhoitaja, luomuyrittäjä
•  kansanedustaja (kesk) 2003 lähtien, Kymen vaalipiiri
•  Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja   
 20.5.2011 lähtien
•  eduskunnan suuren valiokunnan jäsen, ympäristö- 
 valiokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan varajäsen
•  ympäristöministerinä Vanhasen II hallituksessa   
 28.9.2007–10.4.2008
•  Ruokolahden kunnanvaltuutettu 2001 lähtien;  
 valtuuston puheenjohtaja
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Ajoneuvojen rekisteröin-
tijärjestelmä uudistettiin 
2.11.2007 voimaan tul-
leilla ajoneuvolain muu-
toksella (233/2007) ja 
uudella ajoneuvojen re-
kisteröinnistä annetulla 
valtioneuvoston asetuk-
sella (893/2007).

Uusi toimintamal-
li mahdollisti kansalais-
ten oikeudenmukaisen 
kohtelun ajoneuvoveron 
maksamisvelvollisuuden 
osalta, kun veroa mak-
setaan vain niiltä päivil-
tä kun ajoneuvo on viral-
lisesti liikenteessä. Teke-
mällä toistaiseksi voimas-
sa olevan ilmoituksen 
ajoneuvon liikennekäy-
töstä poistosta, vapau-
tuu ajoneuvon omistaja 
velvollisuudesta maksaa 
ajoneuvoveroa ilman ajo-
neuvon uudelleenrekiste-
röintiä ja mahdollista re-
kisteröintikatsastusta.

Romuajoneuvolla tar-
koitetaan ajoneuvoa, jo-
ta pidetään jätteenä eli 
esineenä, jonka sen hal-
tija on poistanut tai aikoo 
poistaa käytöstä taik-
ka on velvollinen poista-
maan käytöstä. Romuajo-
neuvon viimeisellä halti-
jalla on velvollisuus toi-
mittaa romuajoneuvo 
tuottajavastuun piiriin kuuluvaan järjes-
telmään kuuluvalle kerääjälle tai esikä-
sittelijälle. Romuajoneuvon omistajalla 
on oikeus päästä kustannuksitta eroon 
romuajoneuvostaan.

Romuajoneuvoja koskee tuottajavas-
tuu. Henkilö- ja pakettiautojen tuotta-
jat eli ammattimaiset maahantuojat vas-
taavat romuajoneuvojen keräyksen, esi-
käsittelyn, hyödyntämisen ja muun jäte-
huollon järjestämisestä sekä siitä aiheu-
tuvista kustannuksista. Maahantuojat 
ovat perustaneet tuottajayhteisön Suo-
men Autokierrätys Oy:n hoitamaan jäte-
huoltovelvollisuuttaan. Jätelainsäädän-
nöstä vastaa ympäristöministeriö.

Romuajoneuvojen kierrätyksen edis-
tämistä on laajemmin selvitetty viimek-
si 2010. Esillä oli mm. romuajoneuvo-
jen kierrätyksen tehostaminen verotus- 
tai rekisteröintisäännöksiä muuttamalla. 
Liikennekäytöstä poiston ajalta on eh-
dotettu kannettavan veroa tai maksua, 

ja liikennekäytöstä poisto on ehdotet-
tu muutettavaksi määräaikaiseksi. Nä-
mä keinot kuitenkin vähentäisivät huo-
mattavasti niitä etuja, joita väliaikaises-
ti autonsa liikennekäytöstä pois ottavat 
autoilijat saavat liikennekäytöstä pois-
ton avulla.

Jos liikennekäytöstä poiston ajalta 
ryhdyttäisiin kantamaan veroa, lisäisi se 
huomattavasti Liikenteen turvallisuusvi-
raston työmäärää verotuksen oikaisuis-
sa ja vanhentuneiden omistaja- ja hal-
tijatietojen selvittelyssä. Verotus- tai re-
kisteröintisäännösten muuttamisella niin, 
että liikennekäytöstä poiston aika tulisi 
maksulliseksi, johtaisi tilanteeseen, mis-
sä saatavat edut romuajoneuvojen kier-
rätyksessä jäisivät arviolta pieniksi ver-
rattuna edellä mainittuihin haittoihin.

Virallisen kierrätysjärjestelmän ulko-
puolisten kerääjien ja purkamojen val-
vontaa tulisi tehostaa. Ympäristöviran-
omaisten tulisi yhteistyössä esimerkik-
si poliisin ja veroviranomaisten kanssa 

pyrkiä jäljittämään ja lopet-
tamaan sellaisten yritysten 
toiminta, joilla ei ole asian-
mukaisia ympäristölupia 
tai jotka eivät esikäsitte-
le romuajoneuvoja jätelais-
sa ja romuajoneuvoista an-
netussa asetuksessa edel-
lytetyllä tavalla tai laimin-
lyövät muita yhteiskunnal-
lisia velvoitteita. Myös kun-
tien tulisi olla valvonnassa 
aktiivisia.

Romuajoneuvojen kier-
rätystä voitaisiin edistää 
myös kierrätyksestä vas-
taavan tuottajayhteisön ta-
loudellisilla kannustimil-
la. Suomen Autokierrätys 
Oy on toteuttanut arvose-
telikampanjoita, joiden ai-
kana virallisiin vastaanotto-
pisteisiin tuotujen autojen 
määrää on tilapäisesti saa-
tu kasvatettua jopa kolmin-
kertaiseksi. Pysyviä vaiku-
tuksia tällaisilla kampanjoil-
la ei kuitenkaan ole ollut, 
koska arvosetelit ovat ol-
leet hyödynnettävissä vain 
auton ostamiseen rajoite-
tussa myyntiverkostossa.

Muiden keinojen ohella 
romuajoneuvojen kierrätys-
järjestelmästä on tiedotet-
tava jatkuvasti. Liikenteen 
turvallisuusvirasto on suun-
nitellut sähköisten liikenne-
käytöstäpoisto- ja liikenne-

käyttöönottopalveluiden yhteyteen en-
tistä parempia ohjeita romupoistosta.

Edellä mainittujen keinojen ja minis-
teriöiden välisen yhteistyön avulla romu-
ajoneuvojen laittomaan käsittelyyn kat-
sotaan voitavan puuttua aiempaa tehok-
kaammin.

Romupoistoon kannustavien kehittä-
mistoimien avulla virallisesta kierrätys-
järjestelmästä olisi ministeriön näkemys-
ten mukaan saatavissa toimiva romu-
ajoneuvodirektiivin mukainen kokonai-
suus ilman, että liikennekäytöstä poista-
misen tuomia etuja vaarannetaan tai ai-
dosti käyttämättömistä autoista kansa-
laisille tai kuljetusalan yrityksille koitu-
vista vero- tai vakuutusmaksusäästöistä 
tarvitsisi luopua.

8. toukokuuta 2013
Merja Kyllönen (vas)

liikenneministeri 
 

Näin ministeri Merja Kyllönen vastasi:
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Laaja valikoima 
alkuperäisosia 

ajamattomista ja 
vähän ajetuista autoista. 

varaosahaku.fi  

VARAOSAT 
KÄTEVÄSTI 
NETISTÄ!

Klikkaa tästä varastoon
>>> www.voh.fi 

Myymme: henkilöautojen,
maastureiden ja pakettiautojen

takuu purkuosat.
Uudet tarvikeosat tosi edullisesti!

Nopea toimitus ympäri maan,
matkahuolto, posti, VR!
Myös asennuspalvelu!

Ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
käteisellä, noudetaan!

EU-direktiivin mukainen romuautojen
vastaanotto- ja esikäsittelylaitos.

KOLARIAUTOISTA VARAOSAT
LUOTETTAVASTI JA EDULLISESTI

www.sapoma.fi 
Tuulilasintie 18, 00770 Helsinki

P. (09) 389 6663, fax (09) 389 4418

www.lahdentakuupurkamo.fi 
Lintulantie 46, 15700 Lahti

P. (03) 787 7311, fax (03) 787 7312
lahdentakuupurkamo@phnet.fi 

2009

Audi A3  1,6 ........................-06
Audi A4 ...........................96-99
Audi A6 ...........................98-03 
BMW E46    .........................-04 
BMW 520 D  .......................-00
BMW 525 tds Farm.  ............-94 
BMW 525  ...........................-02
Chevrolet Chevy van .............-88 
Chrysler Voyager ..................-98
Chrysler 300 C ....................-07 
Chrysler 300 M ....................-03  
Citroen C5 ...........................-02
Citroen Jumper .............. -98-04
Citroen Xsara .......................-01
Citroen Xsara Picasso...........-03
Fiat Ducato .................... -92-04 
Fiat Punto Grande ................-07 
Ford Fiesta ..........................-03
Ford Focus .................... -00-05
Ford Fusion 1.6 ...................-04 
Ford Mondeo .......................-98
Ford Mondeo Diesel .............-98
Ford Transit ................... -90-04
Honda Accord ................ -96-99 
Honda Shutle .......................-99 
Huyndai Elantra ....................-96 
Kia Picanto ..........................-07 
Kia Sorento ..........................-03
Mazda 121 ..........................-92
Mazda 323 ..........................-00
Mazda 626 HB .....................-96 

Mazda 2200 ........................-00 
Mercedes-Benz C .......... -94-03 
Mercedes-Benz E200 ...........-98
Mercedes-Benz E220 cdi .....-00
Mercedes-Benz Cityliner 
Mitsubishi galant ..................-93
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

• Uudet moottorit, vaihteistot ym.

OSTAMME KOLARIAUTOT

ROMUAUTOJEN VASTAANOTTO

ROMUTUSTODISTUKSET

KYSY MUITAKIN OSIA

TUHANSIA OSIA VARASTOSSA

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

NYT PURKUUN TULLEITA

Purkaamo  Auto-Osix Oy

JA PALJON MUITA 

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

Käytettynä varastosta:
Takuumoottorit ja -vaihteistot,
sekä muut tekniikan osat.

Kankaantaan teollisuusalue, Hirvenpolku 3, 37150 NOKIA

myynti@purkamolahtinen.com    www.purkamolahtinen.com
Puh. 010 666 9620

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

Purettavat pakettiautot ja maasturit:
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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O
samyynti AF:n toimipaikkaa 
ei äkkiseltään mieltäisi auto-
purkamoksi. Suuressa teolli-
suushallissa katto on korke-
alla ja seinät etäällä toisis-

taan. Toimitilaa on huomattavasti enem-
män kuin useimmissa alan firmoissa 
Suomessa.

Parin kilometrin päässä Leppävirran 
keskustasta sijaitsevassa hallissa on 
kaikkiaan 5 500 neliötä. Lisäksi taka-
pihalla on pressuhalleja, joissa on tilaa 
1 500 neliötä.

Kun kysyy tilojen riittävyydestä Osa-
myynti AF:n yrittäjältä Kari Saastamoisel-
ta, saa savolaismallisen vastauksen, jos-
sa vastuu siirtyy kuulijalle.

- Ei voi sanoa, että tilaa olisi riittäväs-
ti. Mutta jotenkuten tullaan toimeen, hän 
hymyilee.

Ensikertalainen vierailija panee heti 
merkille, kuinka siistiä Osamyynti AF:ssä 
on. Myytävät autonosat ovat säntillises-
ti hyvässä järjestyksessä varaston hyllyil-
lä, joita muuten on kaikkiaan neljä hylly-
kilometriä. Firman pihamaalla ei ole edes 
autonhylsyjä markkeeraamassa purka-
motoimintaa.

- Tarkoituksena on pitää täällä paikat 
kunnossa. Se on kaikille eduksi. Meil-
lä on vanha toimipiste Viitostien toisel-

Isossa  
hallissa

vallitsee hyvä järjestys
 ••• Leppävirralla toimiva autopurkamo 
Osamyynti AF muutti pari vuotta sitten 

uusiin toimitiloihin. Isossa teollisuushallissa 
on yli viisi tuhatta neliötä tilaa yritykselle, 

joka purkaa uusia ja uudehkoja, 
2000-luvulla valmistettuja autoja. Tavarat 

ovat hyvin omilla paikoillaan.

la puolella kilometrin päässä. Sitä käyte-
tään varastotilana, Saastamoinen toteaa.

Teollisuustalotie 2:ssa sijaitseva Osa-
myynti AF:n toimipaikka kuului aikai-
semmin Danfossille. Hallissa tehtiin läm-
mönsiirtimiä, kunnes Danfoss siirsi tuo-
tantonsa Sloveniaan. Samalla Saasta-
moisella tarjoutui tilaisuus hankkia kiin-
teistö yritykselleen.

Ei tullut insinööriä
Osamyynti AF:n perusti Ilmari Vehviläi-
nen vuonna 1983. Kari Saastamoisen 
siirtyminen firman omistajaksi oli puh-

taan sattuman tulosta.
Oli tammikuu 1986. Saastamoinen 

meni asioimaan Vehviläisen purkamolle, 
sillä äidin Ford Escortiin piti saada toimi-
va perä. Vehviläinen houkutteli Saasta-
moista tilapäishommiin, kun oli tarvetta 
tuuraajalle. Tarjous kiinnosti, ja Saasta-
moinen suostui.

Muutaman viikon asemesta tuuraus-
keikalla vierähti muutama kuukausi. Ke-
väällä 1986 Vehviläinen sitten kysyi 
nuorelta mieheltä, että haluatko ostaa 
koko purkamon.

- Sanoin silloin, että minähän olen 
koulua käyvä rahaton mies, Saastamoi-

Näihin tiloihin mah-
tuu purkuosia. Osa-

myynti AF:n varastos-
sa on yhteensä neljä 
kilometriä hyllytasoa.
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Asiakaspalvelus-
sa Valtteri Nyys-
sönen.
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Purkutöissä Gennadiy Gaydomovich.
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Me olemme tehneet 

irtioton vanhoista 

tavaroista. Emme 

kerää varastoon 

museotavaraa tai 

muita osia, joilla 

ei ole todellista 

kysyntää.

”
nen muistelee kevättä, jolloin Tshernoby-
lissä räjähti ja hänelle tehtiin tarjous pur-
kamon hankkimisesta.

Lopputulos oli, että samana vuonna 
Saastamoinen osti purkamon kimpassa 
kaverinsa kanssa. Vuodesta 1987 lähti-
en hän on ollut yksinään yhtiön omistaja.

Sattuma ohjasi asiainkulun niin, ettei 
Saastamoisesta siis tullutkaan metsä-
talousinsinööriä. Opinnot jäivät kesken, 
kun hän päätti ryhtyä purkamoyrittäjäksi.

Uudehkoja purkuautoja
Osamyynti AF purkaa 2000-luvulla val-
mistettuja henkilö- ja pakettiautoja sekä 
maastureita. Keskittyminen uusiin ja uu-
dehkoihin purkuautoihin on tietoinen va-
linta.

- Me olemme tehneet irtioton vanhois-
ta tavaroista. Emme kerää varastoon mu-
seotavaraa tai muita osia, joilla ei ole to-
dellista kysyntää.

Muuten purkamon repertuaariin kuulu-
vat automerkit ja –mallit laidasta laitaan. 
Tai kuten Saastamoinen asian ilmaisee:

- Kaikkiin myydään osia, mitä vain Vii-

tostietä pitkin kulkee!
Purettavat autot Osamyynti AF hankkii 

vakuutusyhtiöiltä Suomesta ja Ruotsista. 
Aikaisemmin on ollut omaa tuontia Hol-
lannista ja Saksasta. Saastamoinen pitää 
aivan mahdollisena, että tuontia Keski-
Euroopasta viritellään uudestaan.

- Ruotsista saa hyvää tavaraa, mut-
ta se alkaa olla kallista. Sikäläiset hinnat 

ovat nousseet ja kruunu suhteessa eu-
roon on kallistunut.

Varastojärjestelmässä on kirjattuna 
noin 60 000 autonosaa. Osamyynti AF 
on ollut runsaat 10 vuotta mukana vara-
osahaku.fi -järjestelmässä. Saastamoi-
nen on tyytyväinen verkossa tapahtu-
vaan kauppaan.

- Se on ihan ehdoton edellytys meille. 
Nykyään myymälässä käy asiakkaita har-
vakseltaan, tiskin yli tapahtuvan kaupan-
käynnin osuus on jotain kymmenen pro-
sentin luokkaa.

Kasvava asiakasryhmä ovat Suomes-
sa asuvat venäläiset. Myös itärajan taka-
na omassa maassaan asuvien venäläis-
ten purkamoasiointi olisi epäilemättä ny-
kyistä paljon vilkkaampaa, ellei jähmeä 
tullausbyrokratia hillitsisi ostointoa.

- Tullittomuuden painoraja on tällä het-
kellä 30 kiloa. Raskaammista osista me-
nee niin paljon lisämaksua, ettei venä-
läisten kannata ostaa niitä täältä.

- Nyt vain odotellaan, että vapaakaup-
pasopimus tulisi voimaan, Saastamoinen 
toteaa.

Näkymä purkuun tulevien autojen vastaanottohallista.
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Lisäväkeä haussa
Aikaisemmin Osamyynti AF:ssä tehtiin 
myös kolarikorjauksia. Nykyisin fokus on 
purkamotoiminnassa.

Vuositasolla Saastamoisen yritykses-
sä puretaan keskimäärin 400-500 uu-
dehkoa autoa. Loppuun ajettuja elv-au-
toja kulkeutuu firman kautta virallisessa 
kierrätysjärjestelmässä eteenpäin 200-
300 per vuosi.

Purkamon henkilövahvuus syyskuussa 
2013 oli yhdeksän työntekijää plus yrit-
täjä. Monesta muusta toimialasta poike-
ten tarkoituksena on pikemminkin lisätä 
kuin vähentää henkilöstöä.

- Pari henkeä kun saataisiin vielä lisää, 
niin sitten olisi sopiva mitoitus näihin töi-
hin, Saastamoinen laskee.

Oma poika ja oma tytär ovat jo olleet 
töissä isän yrityksessä. Vielä ei ole kui-
tenkaan ollut tarkemmin puhetta sii-
tä, olisiko jompikumpi – tai molemmat – 
joskus aikanaan halukas siirtymään ve-
tovastuuseen yrityksessä.  

Jos kierrätysmaksu 

olisi vaikka 200-

300 euroa, niin se 

olisi vain prosentin 

verran uuden auton 

hinnasta. Se ei 

voi olla mitenkään 

liikaa.

”

Osamyynti AF noutaa elv-autoja mak-
sutta noin 50 kilometrin säteeltä. Talou-
den harmaalla vyöhykkeellä toimivat ro-
munkerääjät ovat aktiivisia Leppävirran-
kin seudulla.

- On täällä ihan muita miehiä kerää-
mässä näitä autoja, Saastamoinen viittaa 
luvattomasti romuautojen parissa puu-
hasteleviin tahoihin.

Autopurkamojen määrä itäisessä Suo-
messa on vähentynyt jyrkästi. Saasta-
moinen laskee, että 25 viime vuoden ai-
kana noin puolet on kokonaan pudonnut 
pois. Hän arvelee suuntauksen jatkuvan, 
jos kohta ei niin jyrkkänä.

- Moni pieni purkamo lopettaa jossa-
kin vaiheessa toimintansa. Ne, jotka jat-
kavat, ovat yhä suurempia yksiköitä. Ke-
hitys tällä alalla ei ole mitenkään irral-
laan yleisestä suuntauksesta.

Elinkeinomielessä Saastamoinen pitää 
purkamoalan tulevaisuudennäkymiä hy-
vinä. Tosiasia on, että neitseellisten va-
raosien hintataso hirvittää monia. Ja kun 
osien määrä per auto on alati kasvanut, 
luulisi laadukkaille ja hinnaltaan edul-
lisemmille purkuosille olevan kysyntää 
jatkossakin.

Eivätkä hybridit tai sähköautot pelota 
purkamoyrittäjää. Ne tulee nähdä mah-
dollisuutena.

- Kun joku osaa kasata sähköauton, 
niin kai joku toinen pystyy sen purka-
maankin.

Verkkomyynnin suosio on kasvanut voimakkaasti. - Meiltä myydään netin välityksellä tavaraa kaikkialle Suomeen ja myös ulko-
maille, toteaa Kari Saastamoinen.
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Missä ja milloin synnyit?
- Leppävirran Oravikoskella 1964.

ESITTELY

Perhesuhteesi?
- Kaksi lasta, poika ja tytär.

Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Liikun vesillä kalassa tai muuten vain.

Oliko Leppävirralla pitkä, kuuma kesä?
- Nyt oli. Tänä vuonna oli oikein hyvä kesä.

Väsyttääkö syksyn pimeys?
- Ei.

Harrastatko mieluummin penkki- vai aktiiviurheilua?
- Viimeisen kymmenen vuoden aikana on kääntynyt niin, 
että aktiiviurheilua on suurin piirtein yhtä paljon kuin penk-
kiurheilua. Pelaan harrasteporukassa kaukalopalloa. Kal-
pan kotimatseja käyn katsomassa Kuopiossa, kausikortti 
on ollut jo pitkään.

Ikimuistoisin menopelisi?
- Hevosvetoinen haravakone.

Parasta lautasella ja juoma-astiassa?
- Pihvi, sellainen medium miinus. Ja punaviini.

Euroalueen talousongelmat pitkittyvät. Tulisiko Suo-
men tehdä suunnitelma eurorahasta irtautumiseksi?
- Olisi tyhmä temppu edes puhua koko asiasta.

Nokian matkapuhelinyksikkö myytiin Microsoftille. Mi-
tä puhelinta käytät nyt ja tulevaisuudessa?
- Samsung on ollut käytössäni kaksi päivää, muun ajan 
Nokia. Uskon Nokiaan jatkossakin.

Kari Saastamoinen Osamyynti AF

Kyllä kierrätysmaksulle
 - Uusi Toyota Auris -farmari voi olla en-
simmäinen hybridi, joka lyö kunnolla läpi. 
Perheauto ja hintaluokka noin 30 000, 
siinä saattaa olla aika hyvät edellytykset, 
Saastamoinen povaa.

Hän pitäisi kaikin puolin järkevänä 
ajatuksena lisätä kierrätysmaksu uusi-

en autojen hintoihin. Niin varmistettaisiin 
autonkierrätysjärjestelmän toimivuus.

- Jos kierrätysmaksu olisi vaikka 200-
300 euroa, niin se olisi vain prosentin 
verran uuden auton hinnasta. Se ei voi 
olla mitenkään liikaa, painottaa Saasta-
moinen.

- Kun kierrätysmaksu on jo mikroaal-

touuneissakin, miksi sitä ei voisi olla au-
toissa? Kierrätysmaksu tulee vielä käyt-
töön, vaikka siihen voi mennä hieman 
aikaa. ••

>>>www.osamyyntiaf.fi

Purkamon 
uuden toimi-
paikan pääsi-
säänkäynti.
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ackfältin autohuolto  
& autopurkaamo

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

S80, S&V70, S&V40, 900, 850,
700, 400, 300, 240, 140-sarjat

Yli 400
purettua VOLVO
henkilöautoa

Käytetyt autonosat:
• moottorit • peltiosat • vaihteistot • sisustusosat

UUTTA!
Duett PV Amazon -sarjan 

sekä 140-sarjan  
uusia osia!

Korkein luottoluokitus
© Soliditet 01-2010

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

017-3611124

www.tapanilanauto.fi

HYVÄKUNTOISET KÄYTETYT PURKUOSAT

TAPANILANAUTO 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 -98, 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, PROPE V6 -93
HONDA CIVIC -92 -97, ACCORD -92,  -95
HYUNDAI SONATA -96
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, -98, CALANT 2.0 -97
NISSAN VANETTE 2,3 -00,  ALMERA DSL -99, AMERA -02 
TOYOTA YARIS 1,3 -00, AVENSIS  -99, COROLLA -99 
TOYOTA CARINA E -97, CELICA 2,0 -87, CAMRY 2.2 -93
PEUGEOT 206 1.3 -03, 307 -03,BOXER -99, BOXER 2.8 D -01 – 03, PARTNER -99
OPEL ZAFIRA 1.8 -00, TIGRA 1.4 -96, OMEGA 2.5 V-6 -98, CALIBRA 2.0 -92  
RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 TD -04, 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, PASSAT 1.8 TURBO -98
VOLVO V40 -98, V70 2.5 TD -99, S80 TD -99, AMAZON -67 2 KPL , V70 -04  

RENKAITA   UUSIA – KÄYTETTYJÄ          VANTEITA   SATOJA SARJOJA  (ALU –TERÄS)

puh. (02) 537 3423
www.hajottamo.com

Millaisen luonnon ja  
ympäristön jätät lapsillesi?

Vastuullista 
purkamo-
toimintaa
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www .japan.fi

www. apan. f i
j

MOOTTORIT
VAIHTEISTOT

SYL. KANNET ym.
✸ MAAHANTUONTI ✸

✸ MYYNTI ✸ HUOLTO ✸
✸ VARAOSAT ✸

JAPAN MOTORS OY, Mallusjoentie 809, 16450 Mallusjoki

(09) 271 5100 www.japan.fijapanmotors@kolumbus.fi

Myös
kokonaiset

autot

j
www. apan . f i

MEILTÄ LÖYDÄT
MITÄ HAET!
Varaosakeskus 
yli 50 vuoden kokemuksella
Varastossamme 80 000 purkuosaa
ja yli 1 000 kolariautoa kentällä.

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

AUTO-OSA

KIERRÄTYS

Käytössämme myös pohjoismainen purkuosarekisteri
Laaja valikoima peräkattoja ja keulaosia.
Jatkuva tuonti, kolmannes alle 10 vuotta vanhoja autoja.

www.erikssons.fi 
Välitämme myös nesteenpoistojärjestelmiä purkamoille, kysy lisää!
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Design Eugen
•  Autojen tasokkaaseen ja  
 näyttävään sisustukseen  
 erikoistunut yritys
•  Perustettu 1995
•  Toimipaikka Kangasalan  
 Pikonkankaalla
•  Omistaja Eugen Helminen
•  www.designeugen.com

A
siakkaat antavat arvoa auton-
sa yksilöllisyydelle. Monella on 
ajatuksena, ettei tien päällä tu-
lisi vastaan toista samanlaista 

autoa, hän tiivistää.
Lähes kaksikymmentä vuotta autoja 

verhoillut Helminen on piirien tiedossa. 
Hänen ei ole enää kymmeneen vuoteen 
tarvinnut käydä markkinoimassa työtään 
autoalan tapahtumissa – asiakkaita on 
”riittävästi”, kuten Rolls-Royce tapaa il-
moittaa autojensa tehoista.

Helminen on onnistunut luomaan au-
tojen verhoilussa oman genren, lajityy-

pin. Miehen kädenjälkeä arvostetaan.  

Madonna-henkinen rekka 
oli edellinen projekti
On syyskuinen maanantaiaamu. Design 
Eugenin työpajassa, Kangasalan Pikon-
kankaalla sijaitsevassa omakotitalon 
alakerroksessa, on rauhallista.

- Edellinen iso työ tuli valmiiksi, ja 
seuraavan alkua odotellaan. Nyt korjai-
len auton nahkaistuimessa olevia vau-
rioita, Eugen Helminen kertoo rauhalli-
seen tyyliinsä.

Ennen haastattelua loppuun saatettu 
projekti oli Helmisenkin mittapuulla var-
sin erikoinen. Hän teki Kuljetusliike Ris-
timaan upouuden rekan hyttiin Madon-
na-henkisen sisustuksen.

Laulajatähden kuvia myös ulkomaala-
uksissaan kantava Scania R560-yhdis-
telmä osallistui menestyksekkäästi elo-
kuun lopussa Ruotsissa pidettyyn Nor-
dic Trophy -mittelöön. Arvostetussa ki-
sassa Ristimaan rekka rankattiin ykkös-
palkinnon arvoiseksi.

- Omistaja kertoi, että ensimmäisen 
vuoden ajoneuvoyhdistelmä kiertää vain 

Ettei tulisi vastaan toista samanlaista

••• Eugen Helminen 
tekee uniikkeja sisustuksia 
monenlaisiin ajoneuvoihin 

moottoripyöristä 
lentokoneisiin.

Kaverit kutsuvat Eugen 
Helmistä ”nahka-artistiksi”, 

eivätkä suotta. Helminen on 
alallaan maan ehdottomia 

huippuja. Hänen yhden 
miehen firmansa Design 
Eugen tunnetaan laajalti.
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Ettei tulisi vastaan toista samanlaista
näyttelyissä. Vasta sitten se siirtyy nor-
maaliin rahtikuljetukseen.

 Design Eugenin työt voi karkeasti ja-
kaa kahteen ryhmään. Suurissa projek-
teissa sisustetaan koko auto. Perustöis-
sä tehdään istuinverhoilujen korjauksia, 
uusitaan ratteihin nahkapintoja ja niin 
edelleen.

Upouusiinkin autoihin 
vaihdetaan sisustuksia
Helmisen työkenttä on lavea. Suurien 
töiden osalta kahta aivan samanlaista 

projektia ei osu kohdalle.
Vanhin auto, jonka sisäpuolen hän 

on entistänyt kokonaan, on vuosimallia 
1928 oleva Pontiac. Uusimmat työkoh-
teet ovat niin sanottuja pakasta repäis-
tyjä autoja, joilla ei ole ajettu käytännös-
sä lainkaan. 

Jälkimmäisistä Helminen mainitsee 
esimerkkinä vuosimallin 2012 Merce-
des-Benz SLK:n, joka tuotiin suoraan 
satamasta hänen verstaalleen. Asiakas 
halusi mittavia sisustusmuutoksia upo-
uuden auton verhoiluihin ennen sen var-
sinaista luovutusta.

Ei ole tavatonta, että hinnaltaan arvo-
kas auto on Suomessa autoliikkeessä, 
mutta asiakas haluaa muutoksia sisäti-
loihin ennen käyttöönottoa. Näissä tapa-
uksissa käännytään usein Eugen Helmi-
sen puoleen. 

- Haetaan yksilöllisyyttä. Kyllähän se 
auto liikkuisi muutenkin, toteaa Helmi-
nen.

- Mieleisen sisustuksen avulla saa-
daan autolle lisää arvoa, näyttävyyttä ja 
mukavuutta.

 Design Eugenin kädenjälkeen luote-
taan. Hänellä on myös ”maailmalla tun-

Sisustusmestari 
Eugen Helminen 
tekee ajoneuvoi-
hin monenlaisia 
verhoilutöitä is-
tuimien vaurio-
paikkailusta ko-
ko sisustuksen 
uusimiseen.
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nettuja” vakioasiakkaita.
- Euroopassa auton sisustuksen näyt-

tävyyteen panostetaan paljon. Kesällä 
sain työtilauksen Ruotsista. Joskus mie-
tin, että taidan tehdä tätä työtä väärässä 
maassa. Jossain Keski-Euroopassa tai 
Amerikassa tällaisten töiden arvostus oli-
si vielä huomattavasti voimakkaampaa.

Myös vanhoja arvoautoja sisustetaan 
Helmisen verstaalla. Yksi hienoimmista 
on vuodelta 1959 oleva M-B SL Roads-
ter, jonka sisätilat uudistettiin kokonaan 
alkuperäistä kunnioittaen. Tänä päivä-
nä auton hinta on kuulemma luokkaa yli 
400 000 euroa.

Oman tien kulkija 
arvostaa vapautta
Eugen Helmisen ura autoverhoilun paris-
sa alkoi 1980-luvun lopulla. Aluksi hän 
työskenteli Tampereella Hatanpään Au-
tokeskuksessa, jossa verhoilukipinä to-
den teolla syttyi. 1990-luvun alun lama 
pyyhkäisi työpaikan alta pois, mutta nuori 
mies kävi yrittäjäkurssit ja pystytti 1995 
oman firman.

Ensimmäinen sijaintipaikka oli Nokial-
la, seuraava Tampereen Haukiluomassa. 
Kangasalle Design Eugen muutti 2006.

- Sijaintipaikalla ei ole käytännössä mi-
tään merkitystä. Asiakkaita tulee eri puo-
lilta Suomea.

Helminen sanoo arvostavansa yrit-
täjyyteen liittyvää tiettyä vapautta. Hän 
luonnehtii itseään myös oman tien kul-
kijaksi, joka on halunnut säilyttää yrityk-
sensä yhden miehen firmana.

Työharjoittelijoita sekä Teuvan aikuis-
koulutuskeskuksesta että Hämeenlinnan 
Tavastiasta käy säännöllisesti. Heitä on 
tähän mennessä ollut Helmisen mukaan 
29 kappaletta.

- Heistä muutama on jo perustanut 
oman verhoilufirman. Tämä on ala, joka 
opitaan vain käytännön työn kautta.

Materiaalit tulevat 
pääosin Saksasta
Autoverhoilijan tulee tuntea auton raken-
netta ja tekniikkaa erityisesti sisäpuolel-
ta. Suurissa projekteissa autojen sisätilat 
riisutaan perusteellisesti.

Työ on pikkutarkkaa, kuten vaativis-
sa käsityöläisammateissa yleensä. Teki-
jän tulee tuntea paitsi menetelmät, myös 
raaka-aineet. Helminen tilaa lähes kaikki 
tarvitsevansa materiaalit Saksasta.

- Kotimaisten purkamojen palvelu-
ja käytän säännöllisesti, kun esimerkiksi 
korjailen air-bageilla varustettuja penk-
kejä.

Vaikka suuret sisustusprojektit ovat 
Helmiselle sytyttävimpiä töitä, kuuluu ar-
keen pienimuotoisia auton penkkien ja 
sivuverhoilujen korjailuja sekä kangas-

Eugen Helmisen 
käsiteltäväksi tuo-

tu upouusi M-B 
SLK vm. 2012 

näytti aluksi tällai-
selta.

Auton sisätilat kokonaan purettuna.

Näkymä täysin uuden ilmeen saaneista sisätiloista.
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kattojen vaihtoja. Asiakkaina ovat usein 
autoliikkeet.

- Tavallisia korjauskohteita ovat esi-
merkiksi penkkien kuluminen, koiran pu-
rujäljet penkissä tai ilkivallasta syntyneet 
jäljet. Uusienkin autojen verhoilumateri-
aalit kuluvat yllättävän nopeasti.

Nahka on Helmiselle mieluinen työma-
teriaali; siitä on moneksi. Ei ole sattumaa, 
että hulppeiden arvoautojen sisäverhoilu 
on useimmiten nahkaa.

Saksalaisissa verhoilunahkakatalo-
geissa on värejä ja kuvioita, mistä vali-
ta. Oldtimes-autojen sisustuksissa nahan 
väri oli usein mietoa ja maanläheistä, räi-
keämmät sävyt tulivat vasta myöhemmin 
suosioon.

Automerkit eroavat yksityiskohtien 
suhteen: esimerkiksi Mercedekses-
sä käytettyjen verhoilunahkojen pinnal-
la oleva rei’itys on erilaista kuin vaikkapa 
Porschen malleissa. Hyvän autosisusta-
jan tulee luonnollisesti tietää tämä. Var-
sinkin isoissa projekteissa ollaan usein 
pikkutarkkoja lopputuloksen suhteen.

- Tämä ei ole millään tavalla liukuhih-
natyötä. Näitä ei voi tehdä jonkin tietyn 
sapluunan mukaan, vaan jokainen työ on 
uniikkia käsityötä, korostaa ammatillisis-
ta haasteista nauttiva Helminen.

Sisustusmestari  
on mersumies
Haastattelupäivänä Eugen Helmisellä on 
yllään vaaleanpunainen johtotähti-paita. 
Hän tunnustaa olevansa mersumies, jon-
ka alla on tätä nykyä Mercedes-Benz S 
400 CDI, vuosimallia 2002.

- Onhan se jo vähän vanha, mutta mik-
si sitä luopuisi hyvästä autosta, sisustus-
mestari miettii. •• 

Kuljetusliike Ristimaan Madonna-henkinen rekka on komea ilmestys 
(yläkuva). Pienessä kuvassa yksityiskohta Eugen Helmisen verhoilemis-
ta sisätiloista.
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Romuajoneuvojen kierrättämistä kos-
keva elv-direktiivi aiotaan ottaa uudel-
leen käsiteltäväksi päivittämistä varten. 
EU:ssa ollaan huolestuneita autokierrä-
tykseen liittyvistä ongelmista, jotka ovat 
seurausta direktiivin sisältämistä epä-
kohdista.

Asia kävi ilmi Norjan Stavangerissa pi-
detyssä Egaran eli autopurkamoliittojen 
eurooppalaisen yhteistyöjärjestön koko-
uksessa touko-kesäkuun vaihteessa.

Kokouksessa Egara evästi jäsenkun-
taansa kuuluvia kansallisia autopurka-
moliittoja tekemään EU:lle osoitetun kir-
jelmän nykyisen romutusjärjestelmän si-
sältämistä puutteista ja ongelmakohdis-
ta. Raportit tuli laatia ja lähettää heinä-
kuun alkuun mennessä.

- On tärkeätä kerätä tietoa epäkoh-
dista ja välittää niitä eteenpäin. EU:ssa 
ollaan avoimia elv-direktiiviin liittyviin on-
gelmiin. Meillä on nyt erinomainen tilai-
suus vaikuttaa asioihin, totesi Egaran 
pääsihteeri Henk Jan Nix.

Egaran puheenjohtaja Paul Fox oli 
ollut läsnä Brysselissä maaliskuus-
sa 2013 järjestetyssä IARC:ssä (Inter-
national Automobile Recycling Cong-

ress). Fox kertoi IARC:ssä puheenvuo-
ron pitäneen EU:n edustajan Julius Lan-
gendorfin painottaneen, kuinka tärke-
ää EU:lle on saada tietoa elv-direktiivin 
epäkohdista. Langendorf oli myös pyy-
tänyt kommentteja direktiivin positiivisis-
ta puolista.  

”Myönteinen uutinen”
Suomen Autopurkamoliitto ry:tä (Salry) 
Egara-kokouksessa edusti puheenjoh-
taja Juha Vähäoja. Hän pitää tietoa elv-
direktiivin ottamisesta uuteen tarkaste-
luun hyvin tervetulleena. 

- Se on ehdottomasti myönteinen 
uutinen. On hyvä, että EU:ssa on ha-
lua parantaa säädöksiä niin, että ro-
muajoneuvojen kierrätykseen liittyvistä 
porsaanrei’istä päästäisiin eroon ja et-
tä järjestelmä saataisiin toimimaan kun-
nolla.

- On tärkeää, että pystymme tuomaan 
esiin oman näkemyksemme asiasta. Tä-
mä voi olla iso askel eteenpäin autojen 
asianmukaisessa kierrättämisessä.

Vähäojan mukaan kaikki kokousedus-
tajat ottivat tiedon vastaan tyytyväisi-

nä. Egaran viime syksynä tekemän ky-
selyn mukaan harmaa talous on ongel-
mana autojen kierrätyksessä valtaosas-
sa jäsenmaita.

Vain Hollanti, Norja, Sveitsi ja Tans-
ka ilmoittivat, että pulmia ei ole. Näissä 
maissa maksetaan romutuspalkkio joko 
auton käsittelijälle tai viimeiselle omista-
jalle. Se takaa virallisen järjestelmän toi-
mivuuden.

Vähäojan mukaan romuautojen kier-
rätysjärjestelmää kehiteltäessä autopur-
kamojen roolia ei voi vähätellä. EU:n ta-
voitteena on tehostaa autonosien uudel-
leenkäyttöä, mikä ei käytännössä onnis-
tu ilman purkamojen aktiivista osuutta 
järjestelmässä.

- Varaosien uudelleenkäytön merkitys 
kasvaa jatkossa. Monet nykyautojen si-
sältämistä osista ovat korkean teknolo-
gian tuotteita. Sitä paitsi on paljon ym-
päristöystävällisempää käyttää hyväkun-
toisia purkuosia kuin hankkia aina neit-
seellisiä osia autoonsa.

Salry raportoi heti
Salry lähetti maakohtaisen raporttinsa 

Egaran 
kokous Norjan 
Stavangerissa

EU:lla aikomus päivittää elv-direktiiviä
Tanskan Egara-edustajat Steen Errendal ja Borge Madsen.
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Ympäristöystävällinen. Edullinen. Tekniikan ja kierrätyksen ammattilainen.

Autonosat järkevimmin autopurkamolta.
Suomen Autopurkamoliitto ry

Valitse oikea merkki.

kierrätyspulmista Egaralle ja edelleen 
EU:lle kesäkuussa.

Siinä muun muassa todettiin, että vi-
rallisen kierrätysjärjestelmän ohitse kul-
keutuu paljon elv-autoja ja että ku-
kaan Suomessa ei tunnu tietävän, min-
ne näistä autoista kertyvät nestepitoiset 
ongelmajätteet joutuvat.

Salry toi myös esiin huolensa siitä, et-
tä autojen ”ohivirtauksen” takia EU:n 
painottama periaate varaosien uudel-
leenkäytöstä ei toteudu.

Tieto elv-direktiivin tulossa olevas-
ta avaamisesta EU:ssa oli Vähäojan mu-
kaan merkittävin käsittelyssä ollut asia 
Egarassa. Kokouksessa oli läsnä yh-

teensä 23 henkeä. Kaikkien 12 jäsen-
maan autopurkamoliitot olivat edustet-
tuina.

Seuraava Egaran kokous järjestetään 
15. marraskuuta 2013 Hollannissa. ••

>>>www.egaranet.org

Ruotsista ko-
koukseen 
osallistuivat 
Michael Abra-
ham, Alf Pers-
son ja Torvald 
Forsman.
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••• Lopullisesti käytöstä poistet-
tavista ajoneuvoista kirjoitettavi-
en romutustodistusten määrä on 
kääntynyt laskuun.

Vuoden 2013 tammi-heinäkuussa ro-
mutustodistuksia kirjoitettiin runsaat 
1 500 kappaletta vähemmän kuin vuot-
ta aiemmin samana ajanjaksona. Tar-
kat luvut ovat 33 659 kpl (tammi-heinä-
kuu 2013) ja 35 232 kpl (tammi-heinä-
kuu 2012).

Muutos on merkittävä, sillä romutus-
poistojen määrä on kasvanut vuosittain. 
Myös vuoden 2011 tammi-heinäkuus-
sa romutustodistuksia tehtiin enemmän 
kuin 2013.

Vielä alkuvuonna 2013 romutustodis-
tusten määrä kasvoi edellisvuoteen ver-
rattuna. Käänne tapahtui loppukeväällä, 
romutuspoistojen määrä hiipui selvästi 
touko-, kesä- ja heinäkuussa.

Suomen Autokierrätys Oy:n 2012 to-
teuttama Kierrätysarvoa-kampanja ei 
vielä vaikuta nyt esillä oleviin romutuslu-

kemiin. Arvosetelikampanja alkoi syys-
kuun alussa.

Ei tullut yllätyksenä
Virallisten romutustodistusten määrän 
kääntyminen laskuun ei ole tullut täyte-
nä yllätyksenä.

Suomen Autokierrätys Oy:n toimitus-
johtaja Arto Silvennoinen ennusti näin 
tapahtuvan viime maaliskuussa pitämäs-
sään tilannekatsauksessa Suomen Au-
topurkamoliiton vuosikokouksessa.

Ennusteensa tueksi Silvennoinen esit-
teli tilastotietoja sekä uusien autojen 
myynnistä että autojen keskimääräises-
tä romutusiästä Suomessa.

Autojen keskimääräinen romutusikä 
on noin 20,4 vuotta. 1990-luvun alussa 
Suomi oli syvässä talouslamassa, ja uu-
sien autojen myyntimäärät romahtivat.

Nyt siis ovat romutusiässä keskimää-
rin 1990-luvun alkuvuosina valmiste-
tut autot. Kun kauppa kävi tuolloin huo-
nosti, ei ole ihme, että romutusmarkki-
noilta puuttuu suuri määrä tuon ikäluo-
kan autoja.

Harmaa talous rokottaa
Oman lovensa romutustilastoon tekee 
harmaa talous. Vain runsaat 60 prosent-
tia vuosittain lopullisesti poistuvista noin 
100 000 autosta kulkeutuu virallisen 
romutusjärjestelmän kautta. Harmaiden 
toimijoiden tiedetään romuttavan autoja 
luvattomasti, ohi tilastojen.

Yksi mahdollinen tekijä romutustilas-
toon tulleessa kuopassa on pitkittynyt 
taloustaantuma. Voi olla, että parempien 
suhdanteiden aikana moni iäkäs kulku-
peli on päätynyt kierrätykseen kerkeäm-
min kuin nyt.

Kun raha on tiukassa, yritetään välttyä 
lisäkustannuksilta pitämällä vanha tava-
ra pidempään käyttökelpoisena. 

Ilmiön kääntöpuoli näkyy uusien auto-
jen kaupassa. Autoalan tiedotuskeskuk-
sen tilaston mukaan ensirekisteröintien 
määrä tammi-kesäkuussa 2013 oli run-
saat 15 prosenttia pienempi kuin vuotta 
aiemmin samana aikana. ••

 

Romutusten määrä laskussa
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Miten kierrättäisin autoni ympäristöystä-
vällisesti ja myös niin, että siitä koituu it-
selleni mahdollisimman vähän vaivaa?

Muun muassa näihin kysymyksiin löy-
tyy vastaukset uudelta autopois.fi -si-
vustolta. Suomen Autopurkamoliitto ry:n 
(Salry) kehittelemä ja ylläpitämä uusi si-
vusto sisältää kattavasti käytännön infor-
maatiota ajoneuvon kierrättämisestä oi-
kealla tavalla.

Lisäksi sivustolle on koottu tiedot 
Salry:n jäsenpurkamoista. Hakuohjelman 
avulla lähimmän purkamon löytäminen 
on tehty helpoksi.

- Autopois.fi -sivuston tarkoituksena 
on antaa tavallisille autoilijoille tietoa se-
kä romuauton kierrättämisestä että pur-
kamoista, joilta voi hankkia laadukkaita 
purkuosia, tiivistää Salry:n toiminnanjoh-
taja Kari Heikkilä.

Heikkilän mukaan sivuston kehittelys-
sä on panostettu sen selkeyteen ja help-
pokäyttöisyyteen. Toiminnot sivustolla on 
suunniteltu niin, että kuka tahansa pys-
tyy niitä käyttämään. Lähtökohtana on 
ollut, että epävarmuus tai kokematto-
muus tietotekniikassa ei ole esteenä tar-
vittavan tiedon löytämiselle.

Ohjeet oikeaan 
kierrättämiseen
Autopois.fi -sivuston etusivulla avautuu 

kertoo kierrätyksestä ja purkamoista

kartta Suomesta. Siihen on merkitty täp-
lillä Salryn jäsenpurkamot.

Sinistä täplää klikkaamalla avautuu 
pieni ikkuna, jossa on kyseisen purka-
mon sijainti- ja yhteystiedot.

Etusivulla on myös hakuohjelma, jon-

ka avulla voi etsiä lähinnä itseään sijait-
sevan autopurkamon. Hakuohjelmassa 
syötetään tietokenttään osoite, postinu-
mero tai kaupungin nimi.

Näin kierrätät autosi -sivulla on katta-
va tietopaketti otsikkoaiheesta. Romu-

Autopois-fi –sivusto
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Suomen Autopurkamoliitto ry on perustettu 28.10. 1998. Se on 
aktiivisesti toiminut autopurkamoiden etujärjestönä. Lähetä jäsen-
hakemus, niin toimitamme Teille jäsentietoutta paluupostissa.

Yrityksen nimi:

Osoite:

Postinumero:

Yrityksen perustamisvuosi:

Yrittäjän nimi:

Päiväys:

Allekirjoitus:

Y-tunnus:

Toimiala:

Puhelin:

Paikka:201.../

0,80 
Postimerkki

Suomen 
Autopurkamoliitto ry 
PL 24 
33201 Tampere

LIITY S.A.L.ry:n 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

auton kierrättämistä helpottamaan sivul-
le on kirjattu kolmekohtainen toiminta-
ohje. Sitä noudattamalla auton lainmu-
kainen kierrättäminen on vaivatonta.

Tällä sivulla kerrotaan myös romutus-
todistuksen tärkeydestä sekä romuauton 
vastuullisesta käsittelystä purkamolla.

Tiesitkö muuten, että ainoastaan täyt-
tämällä virallisen romutustodistuksen voit 
lopullisesti vapautua autosi vero- ja va-
kuutusmaksuvelvoitteista? Jos romutuk-
seen luovutetusta autosta ei laadita ro-
mutustodistusta, saatat joutua maksu-
mieheksi vielä vuosien päästä.

Kattavasti tietoa 
autopurkamoista
Kolmannelle sivulle on listattu kaikki 
Salry:n jäsenpurkamot. Symboli yrityk-
sen nimen perässä havainnollistaa, min-
kä tyyppisiä autoja kyseisellä purkamol-
la käsitellään.

Tälläkin sivulla purkamon nimeä klik-
kaamalla avautuvat sijainti- ja yhteystie-
dot. Hakuohjelma auttaa purkamojen et-
sinnässä. 

Knoppitietona mainittakoon, että Suo-
men eteläisin Salry:n jäsenpurkamo si-
jaitsee Helsingissä ja pohjoisin Rova-
niemellä. Itä-länsi -akselilla vastaavat ää-
ripäät ovat Porin Söörmarkku sekä Jo-
ensuu.

Suomen Autopurkamoliitto ry on pe-
rustettu heinäkuussa 1998. Sen tehtä-
vänä on toimia autopurkamoalan kehit-
täjänä ja edunvalvojana.

Liittoon kuuluu 59 jäsenpurkamoa, joi-
den valikoimissa on suuri määrä hyvä-
kuntoisia käytettyjä autonosia. Liiton jä-
senistö pyrkii olemaan esimerkkinä alal-

laan ja ottamaan kaikessa toiminnas-
saan huomioon ympäristöasiat.

Salry:n puheenjohtajana toimii Fus-
ti Oy:n ja Auto-Lehtinen Oy:n yrittäjä Ju-
ha Vähäoja. ••

>>>www.autopois.fi
>>>www.autopurkamoliitto.fi    
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Ratkaisu ristikkoon 2/2013

Romuautosi teräksestä 
100% jatkaa elämää... 

t ki t fi

...uusina tuotteina, 
kun kierrätät sen 
oikein. Saat 
samalla romutus-
todistuksen, joka 
vapauttaa sinut 
vastuista. 

JÄSENYRITYKSET WWW.AUTOPURKAMOLIITTO.FI  

Virallinen vastaanottopiste
Romutustodistus heti mukaan
Nouto lähialueilta
Varaosien uudelleenkäyttö

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

POHJOIS-SUOMEN 
AINOA TAKUUPURKAMO!

Nopeat toimitukset ja luotettavaa palvelua jo 28 vuoden ajan

KEMINMAAN AUTOJUSSI OY 
Mestarintie 4, 94450 Keminmaa

Puh. 020 764 1115, faksi (016) 280 322
www.autojussi.com, autojussi@autojussi.com

Kymmeniätuhansia osia eri automerkkeihin
20132011 2012

Maailma 
tarvitsee 

purkuosia!• Volvo-purkuvaraosat  

• Huoltokorjaamo 

• Hinauspalvelu

puh. 0207 890 760
Helsinki

www.volvoks.fi

Ostamme autoja

Volvo-
henkilöautojen 

erikoisliike
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• Yli 300 kuorma- ja pakettiautoja purkuun 
• Edulliset purkuautojen varaosat meiltä 
• Meiltä myös vaihtolavalaitteet, lavat, nosturit ym. alan tavarat 

TATTARISUO, KYTKINTIE 55, 00770 HELSINKI   
PUH. 09-389 5200, info@euro-teli.fi ,  www.euro-teli.fi   

Kuorma- ja pakettiautopurkamo

HYÖTYAUTOPURKAMO

ti t kK j k

Romuajo-
neuvojen
virallinen

vastaanottopiste

Ostamme
hyötyautoja
käteisellä

0400-646 200
0500-659 678

VARAOSAT
KÄYTETYT

JA
UUDET

TOIMIMME
ROMUAUTOJEN

VASTAANOTTOPISTEENÄ.
Pori ja lähikunnat

KAIKKI VARAOSAT EDULLISESTI
AUTOPALSTALTA.

PORI
Puh. 02-677 0291,

02-677 0292
www.autopalsta.com

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

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

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

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

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

HELSINKI
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

HYVINKÄÄ
abc Ale-Osa Oy
Kerminkuja 2, 05880 Hyvinkää
P. 019-436 852

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

IMATRA
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

JÄMSÄNKOSKI
Jämsänkosken 
Autopurkaamo Ay
Metsurintie 3,
42300 Jämsänkoski
p. 014-744 585 
fax. 014-744017

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

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

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

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

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

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

KOTKA
Pyhtään Autopurkaamo Oy
Kankitie 13, 48400 Kotka
P. 05-228 4110

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

LAHTI
Ahtialan Autopurkamo Oy
Mustapuronkatu 31, 15300 Lahti
P. 03-756 5244 
purkaamo@phnet.fi
www.purkamo.net, 

Lahden Takuupurkamo Oy
Lintulantie 46, 15700 Lahti
P. 03-787 7310 
fax. 03-787 7312 
lahdentakuupurkamo@phnet.fi
www.lahdentakuupurkamo.fi

LEHTIMÄKI  
Hernesmaan Auto ja Osa Ky
Livonmäentie 50, 63540 
Hernesmaa   
puh. 06-527 1671 
www.hernnesmaanautojaosa.net 
kuisma.kujala@auto-osa.inet.fi 

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

NAKKILA
Nakkilan Autohajottamo
Mäntytie 60, 29250 Nakkila
P. 02-5373 423

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

NOKIA
Autopurkamo J. Lahtinen
Hirvenpolku 3, 37150 Nokia
P. 010 666 9620 
myynti@purkamolahtinen.com 
www.purkamolahtinen.com

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

OULU
Ruskon Auto ja Varaosa Ky
Moreenintie 7, 90630 Oulu
P. 08-531 8885

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

PIHTIPUDAS
Auto-Osix Oy
Ruponkuja 2, 44800 Pihtipudas
P. 040-484 9255
www.auto-osix.net

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

Autovahinkokeskus AVK 
Teollisuustie 24, 33960 Pirkkala 
Automyynti 010 7737 550
Varaosamyynti 010 7737 560
Fax 010 7737 504  
www.avk.fi    

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

PYHÄJOKI
Rannikon Auto ja Varaosa Oy
Vihannintie 10, 86100 Pyhäjoki
P. 08-434 333 
rannikon.varaosa@yritysnet.com

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

RIIHIMÄKI
Riihimäen Auto- ja 
Konehajoittamo
Kynttilätie 2, 11710 Riihimäki
P. 010 420 7010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TURKU
Oili Jalonen Oy
Tekkalantie 6, 20460 Turku
P. 0440 800 123
www.oilijalonen.fi

Lounais-Suomen 
Vahinkoautokeskus Oy
Pansiontie 4, 20200 Turku
P. 0207 700 777
Fax 0207 700 788
www.vahinkoautokeskus.fi

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

YLIVIESKA
Autopurkaamo ja –korjaamo 
A.Koskela
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

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

Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot

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

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

Ota yhteyttä maksuttomaan palvelunumeroomme 0800 30880

Lisätietoja www-sivuiltamme

AUTON UUSI
ELÄMÄ



• ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
• valtuutettu vastaanottopiste, romutustodistukset

Hyväkuntoiset käytetyt varaosat

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

www.osamyyntimattila.fi 

Toimitus: matkahuolto, posti, VR-Transpoint, koko maa

Osamyynti
MATTILA

www.osamyyntimattila.fi 
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