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Puheenjohtaja

T

erveiset syksyisestä Helsingistä!
Kun toivoisi auringon paistetta, sataa, ja
toisinpäin.
Sama tuntuu olevan vallalla korjaamolaitetoimittajilla. Maamme suurin, maansiirtokoneitakin myyvä, toimittaja, sai vuodessa ilmastointihuoltolaitteemme kuntoon. Ei hätää, tuon ajan
meillä oli lainalaite, mutta kun laitteemme saapui vuosihuollosta, saapui lasku myös lainalaitteesta. Asiakaslähtöisempää toimitapaa toivoisi varsinkin pidemmissä asiakassuhteissa, asiakasta ei tule pitää itsestäänselvyytenä.
Euroopan, saati sitten Suomen, talous ei
näytä elpymisen merkkejä, päinvastoin. Tämän
tosiasian myötä onkin oleellista lisätä kotimaisen työn hyödyntämistä aina kun se on mahdollista. Työllistetään suomalaisia ja ostetaan
kotimaista, sekä hyödynnetään purkamoilta autojen varaosat. Kaikki tämä johtaa omaan
hyvinvointiin ja pienentää osaltaan hiilijalanjälkeämme.
Suomalaiset ovat todella ahkeria lajittelemaan jätteensä. Esimerkiksi juomapullojen ja
-tölkkien kierrätysaste, panttijärjestelmän ohjaamana, on noin 90 prosenttia. Pienikin pant-

Kari Laine
puheenjohtaja
ti, kun se ylittää romuhinnan, ohjaisi ELV-autot purkamoille ja asetuksen hengen mukainen
uudelleenkäyttö toteutuisi.
Alaamme vahvasti vaikuttava ympäristölaki on menossa lausuntokierrokselle, liitolla oli
mahdollisuus ottaa kantaa esitykseen ja tämän
käytimme hyväksi. Mielestäni purkamoita on
huomioitu kohtalaisesti esityksessä ja olemme
tulleet kuulluksi. Toivotaan, että laki otetaan sydämenasiaksi ja uskonkin, että olemme osaltamme jouduttamassa lain täytäntöönpanoa.
Kesä on tuonut uusia asiakkaita purkamoille ja onkin tullut tunne, että varsinkin nuorten parissa on viriämässä kiinnostus autojen
korjaamiseen. Usein hieman epävarma kaveri on saanut asennusohjeet tarvitsemalleen varaosalle. Joku on jopa oikein jälkikäteen tullut kiittämään palvelusta, mitä ei normaali varaosatiskillä saa; palvelua siis neuvominenkin. Pistetään paikat kuntoon ja valot ja puskurit hyllyyn, sillä kohta tulee pakkaset ja liukkaat. Purkamoilta saa varaosan heti ja rautaisella ammattitaidolla.
Hyvää, ja kiireistä, syksyä.

Pasi Sarantila on
imatralaisen Autopurkamo Huolto-osan
uusi yrittäjä.
• SIVU 19
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Mannelinin veljekset
••• Kainuun Auto- ja Varaosa Oy:ssä puretaan, hinataan ja
kuljetetaan autoja, sekä asennetaan tuulilaseja. Yrityksen
toimialat tukevat hyvin toisiaan.

K

ajaanin Heinisuolla sijaitseva
Kainuun Auto- ja Varaosa on
toiminut jo yli 40 vuotta, joten
sitä voi pitää alueellaan eräänlaisena instituutiona.
Yrityksen hinaus- ja autonkuljetusau-
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tot liikkuvat laajalti ja erottuvat hyvin liikenteessä. Purkamolla pistäytyy paljon
asiakkaita, vaikka firma on ollut jo vuosia mukana purkuosien nettimyyntipalvelussa.
- Meillä on tätä lattialiikennettä edel-

leen ihan eri malliin kuin monella muulla
purkamolla. Nettikauppa on lisännyt lähetysmyyntiä, mutta ei ole vienyt paikallismyyntiä, kertovat yrittäjäveljekset Ilpo
ja Kari Mannelin.
Ilpo ja Kari ottivat 2006 vetovas-

Ilpo (vas.) ja Kari Mannelin
ovat purkamoyrittäjiä toisessa polvessa.

”

purkavat Kajaanissa
tuun yrityksestä, jota heidän isänsä Jorma Mannelin oli luotsannut yli 30 vuotta.
Alun perin Kainuun Auto- ja Varaosan
perustivat 1973 Ilpon ja Karin setä Niilo
Mannelin sekä Reijo Vähäoja.

Purkamon tontilla
riittävästi tilaa
Ajomatka Kajaanin keskustasta Kainuun
Auto- ja Varaosan toimipaikalle Heinisuolle ei ole pitkä, se kestää vain joitakin minuutteja. Purkamo on hyvin erottuvien mainoskylttien ansiosta helppo löy-

tää. Suunnistusta auttavana maamerkkinä voi mainita naapurissa sijaitsevan,
myös uusia autoja myyvän autotalon.

Meillä on tätä
lattialiikennettä
edelleen ihan eri
malliin kuin monella
muulla purkamolla.
Nettikauppa on
lisännyt lähetysmyyntiä.

ma-autot ja linja-autot, kuten joskus takavuosina.
- Meillä puretaan autoja laidasta laitaan. Kansanmerkkejä, Ilpo täsmentää.
Purettavia autoja hankitaan Autovahinkokeskus Oy:ltä (AVK) ja suoraan yksityisiltä. Jälkimmäisiltä tulee sekä elv-autoja että kolarissa olleita, ilman kaskovakuutusta varustettuja nelipyöräisiä.
Painotuksena on, että purettavaksi
hankitaan ensisijaisesti 2000-luvun autoja.
Elv-autoja tulee purkamolle keskimäärin satakunta kappaletta vuodessa. Lainsäädännöstä ja määräyksistä huolimatta myös Kainuun teillä liikkuu epämääräisiä romuautolasteja, joiden kuskaajista
tai määränpäästä ei ole tarkempaa tietoa. Harmaata taloutta siis.
- Tiedossa on ainakin yksi tapaus, joka
kerää romuautoja ilman lupia eikä maksa veroja, Ilpo manaa välistä vetäjiä, jotka
eivät piittaa määräyksistä ja joita viranomaiset eivät saa kuriin.
Kainuun Auto- ja Varaosassa työskentelee yrittäjäveljesten lisäksi neljä henkeä.

Mannelineilla on käytössään purkamoja ajatellen reilunkokoinen tontti, jon- Myyjä tarvitsee tarkat
ka pinta-ala on yhteensä 12,4 hehtaaria. tiedot purkuosasta
Rakennettuja neliöitä on noin 1 500.
Yksityisasiakkaiden lisäksi Kainuun Auto- ja Varaosa myy purkuosia korjaamoilTakuupurkamot-ketjuun kuuluva Kainuun Auto- ja Varaosa on henkilö- ja pa- le.
- Korjaamot voisivat käyttää purkuosia
kettiautojen yleispurkamo, kuten on ollut
koko historiansa ajan. Tosin nykypäivänä enemmänkin, Ilpo sanoo.
purkamon repertuaariin eivät enää kuu- Se taitaa olla osaksi sukupolvikylu puimurit, traktorit, puskukoneet, kuor- symys, sillä tänne on tullut uusia yleis-
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Mannelinit tarjoavat hinauspalveluja yhdeksällä hinurilla. Kaluston uusin ja raskain vetojuhta on etualalla näkyvä, 2013 valmistunut Volvo FH16.
korjaamoja, joiden nuorilla vetäjillä on
enemmän halua käyttää purkuosia kuin
vanhoilla korjaamoilla.
Mannelinin veljeksillä on pitkä kokemus purkamoalalta. Heistä vanhempi eli
Kari tuli mukaan isä-Jorman purkamolle
jo 1981. Ilpo liittyi porukkaan 1990.
Purkamoilla asiakassuhteet ovat usein
pitkäaikaisia. Puhutaan kymmenistä
vuosista. Hyvät kokemukset saavat asiakkaan palaamaan purkamolle yhä uudestaan.
- Täällä käy vanhoja tuttuja, joita oli
asiakkaina jo 1980-luvun alussa, Kari kertoo.
Nykypäivänä purkuosakaupassa on
entistä tärkeämpää, että niin asiakas
kuin myyjäkin ymmärtävät toisiaan mahdollisimman saumattomasti. Tämä koskee erityisesti etämyyntiä.
Enää ei riitä, jos asiakas puhelimessa
pyytää ”ooppelin starttia”. Automerkkien
ja -mallien laajan kirjon vuoksi myyjä tarvitsee yksityiskohtaisia tietoja asiakkaan
tarvitsemasta tuotteesta.
- Osaa ei voi myydä summassa luottaen siihen, että kyllä se sopii asiakkaan
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autoon, Ilpo painottaa.
- Myyjän pitää osata kysyä asiakkaalta
täsmällisesti, mitä tämä tarvitsee. Ja asiakkaan tulee tietää, mistä osasta on kyse. Näin vältytään reklamaatioilta ja ylimääräistä työtä sekä kustannuksia aiheuttavilta palautuksilta.

Hinauksia yhdeksän
auton kalustolla
Purkamon lisäksi Kainuun Auto- ja Varaosan tarjoaa palveluja hinauksissa, autonkuljetuksissa ja tuulilasiasennuksissa.
Hinauspalvelut tulivat yrityksen toimintoihin mukaan 30 vuotta sitten. Tänä
päivänä Mannelineilla on käytössään yhdeksän hinurin armada. Yhden hinausauton tukikohta sijaitsee Suomussalmella.
Kainuu on Mannelinin hinureiden pääasiallista reviiriä, mutta työkeikkoja tulee muuallekin. Veljekset käyvät hinaushommissa myös Venäjän puolella, etenkin Kostamuksessa.
Kari kertoo käyneensä hinurin kanssa muun muassa Kalevalan kylissä ja

Muurmanskin tiellä. Ilpo kävi viime kesänä hinurin kanssa keikalla Pietarissa.
Itärajan taakse suuntautuva hinausreissu ottaa usein aikaa. Veljekset kertovat, että yhteen suuntaan voi kilometrejä tulla 300, ja niistä suurin osa huonolla tiellä, jossa keskinopeus on 30
km/h.
Isotkin autot liikkuvat Mannelinien hinureiden vetäminä. Kaluston uusin, raskaiden ajoneuvojen hinaamiseen tarkoitettu järeä, 90 tonnin kapasiteetilla varustettu voimanpesä valmistui keväällä
2013. Se on tehty Volvo FH16-rungolle mittatilaustyönä Bron tehtaalla Ruotsissa.
Karilla on muistissa mielenkiintoinen hinauskeikka Kajaanista. Se tapahtui 1980-luvun puolivälissä, jolloin porilainen Dingo-yhtye nautti Suomen oloissa aivan poikkeuksellisen suurta suosiota nuorison keskuudessa.
Dingon keikkabussi oli hyytynyt kajaanilaisen hotellin pihaan. Se piti viedä hinurilla korjaamolle. Bändin keulakuva eli
Neumann tuli vastaan, kun Kari kävi hakemassa avaimia respasta.

Vaihtomoottorivarastossa
Juha-Pekka Anttonen.
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Mannelinit hoitavat myös ajoneuvokuljetuksia, pääsääntöisesti suunnalla Kajaani-Helsinki-Tampere.
Armoitettua lauluntekijää Junnu Vainiota siteeraten: Kari on siis mies, joka tapasi Dingon!

Runkokuljetuksia jo
kymmenen vuotta
Kainuun Auto- ja Varaosa toimii yhteistyösopimuksen kautta AVK:n välivarastona, joten Mannelineilla on käytössään
autonkuljetuskalustoa. Kolariautoja kuten myös autoliikkeille tulevia uusia autoja kuskataan kolmella autonkuljetusrekalla. Runkokuljetuksia on ajettu jo kymmenisen vuotta.
- Kolariautoja viedään AVK:lle ja paluumatkalla kyydissä on uusia autoja, Ilpo tiivistää.
Tuulilasityöt ovat olleet Kainuun Auto- ja Varaosan palvelukonseptissa ”aina”. Yritys myy ja asentaa uusia Pilkington-tuulilaseja.
Korjaamopalvelujen tarjoamista Mannelinin veljekset kertovat miettineensä,
mutta aihe ei oikein ole sytyttänyt. He
ovat päättäneet – ainakin toistaiseksi –
pitäytyä hyväksi havaitussa neljä toimialan palvelujen tarjoamisessa.
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Omalla työllä pois
taloustaantumasta
Pitkittyvästä taloustaantumasta puhuminen saa veljekset mietteliäiksi. Talous
kasvaa hitaasti tai ei ollenkaan, monet
kuluttajat lykkäävät hankintojaan varovaisuussyistä. Kun raha ei liiku, hidastuu
tuotannon ja viime kädessä koko kansantalouden rattaiden pyöriminen.
- Ensi talvi on se, mikä täällä Kainuussa oikeasti rassaa ihmisiä ja bisneksiä.
Raha on monella tiukassa. Ei osteta, ellei ole ihan pakko, Ilpo miettii.
Tilanteen kohentaminen on kuitenkin

Ilpon mielestä meistä itsestämme kiinni.
Lamaa ei selätetä voivottelemalla.
- Työn tekemisellä ja yrittämisellä tämä
homma menee eteenpäin. Ei voi odottaa, että joku tulee ja tekee tarvittavat
asiat meidän puolestamme.
- Itse on tehtävä työt. Ei niitä kukaan
muu tee meidän puolestamme, Ilpo vakuuttaa.
Mannelinin veljekset ovat tottuneet
yrittämiseen ja kovaan työntekoon. Jaksamista on epäilemättä edesauttanut urheilutausta, jota kummallakin on muun
muassa jääkiekon parista.
Takavuosina veljekset pelasivat sa-

Kainuun Auto- ja Varaosa Oy
• Perustettu 1973
• Sijaitsee Kajaanin Heinisuolla
• Henkilö- ja pakettiautojen yleispurkamo, myös hinaus- ja tuulilasipalvelut sekä autonkuljetukset
• Yrittäjinä veljekset Ilpo ja Kari Mannelin
• www.mannelin.fi

manaikaisesti paikallisessa kärkiseurassa eli Kajaanin Hokissa, yleensä eri ketjuissa. Kerran kuitenkin kävi niin, että
valmentaja heitti Karin ja Ilpon samaan
kentälliseen, lähinnä rikkomaan vastus-

tajan peliä.
Yrittäjäveljesten yhteistyö sujui hyvin
myös jäällä. Vastustajan kuviot saatiin
sekaisin, ja Kari kävi kyseisessä pelissä
heiluttamassa laukauksellaan naapurin

Kari ja Ilpo Mannelin

maaliverkkoa.
- Uskon vankasti purkamoalan tulevaisuuteen, Ilpo sanoo. Kari nyökäyttää
päätään merkiksi siitä, että hän on samaa mieltä veljensä kanssa. ••

Kainuun Auto- ja Varaosa Oy
Miksi Kainuu on hyvä maakunta asua, elää ja yrittää?
Ilpo: - Täällä on tutut paikat, tutut ihmiset ja turvallinen
asuin- ja elinympäristö.
Kari: - Samaa mieltä. Lisään vielä, että Kajaani on sopivan
kokoinen kaupunki. Ei ole kaipuuta muualle.
Sitä ulkomaanmatkaa en unohda!
Ilpo: - Lomamatkoista laskettelureissu Itävallan Kapruniin,
Zell-am-Seen jäätikölle. Olimme siellä oikein hyvällä neljän
hengen porukalla. Kaikista ulkomaanreissuista unohtumattomin on ollut keikka Golanille YK-joukoissa 1988-90.
Kari: - Amerikan-matka Miamiin, Fort Lauderdaleen. Siellä
näki heidän elämänmenoaan ja tapojaan toimia.

ESITTELY
Missä ja milloin synnyit?
Ilpo: - Kajaanissa 1965.
Kari: - Kajaanissa 1962.
Perhesuhteesi?
Ilpo: - Seurustelen.
Kari: - Naimisissa. Tytär ja poika.
Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
Ilpo: - Harrastan tanssimista. Mökkeilen mielelläni.
Kari: - Kotiaskareet, mökkeily, jääkiekko.
Mukavin muisto kesältä 2014?
Ilpo: - Lakkojen poiminta Hulkonniemessä.
Kari: - Veneily ja mökkeily Isolla Kiimasella Sotkamossa.
Millä autolla ajat nyt? Millä haluaisit ajaa?
Ilpo: - MB 500E. Ei ole erityistä toiveautoa.
Kari: - MB 500S. Haaveena samanlainen uutena.

Moottoripyörä vai -vene?
Ilpo: - Tällä hetkellä moottorivene.
Kari: - Moottorivene.
Romutuspalkkiosta on ollut taas puhetta. Miten se tulisi järjestää?
Ilpo: - Romutuspalkkio tulisi kohdentaa purkamoille. EU-direktiivi velvoittaa viemään romutettavan auton viralliseen
vastaanottopisteeseen, jolloin auton esikäsittelyyn ja purkamiseen liittyy työtä. Autosta saatavien materiaalien tulisi kattaa kierrätyskustannukset, mutta asia ei välttämättä ole niin.
Esimerkiksi ongelmajätteiden käsittely lisää kuluja.
Kari : - Samat sanat.
Mitä odotat vuodelta 2015?
Ilpo: - Työrintamalla varastoalueidemme kehittämistä. Ja että
purkamot vihdoin saataisiin käytöstä lopullisesti poistettavien autojen oikeaksi vastaanottokanavaksi myös käytännössä, kuten EU-direktiivi edellyttää. Henkilökohtaisella puolella
haluaisin välillä pitää lomaa.
Kari: - Terveyttä, lomaa, kaupallista menestystä.
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Laine ja Hiekkaranta
Salryn edustajiksi autopurkamoprojektiin
Suomen Autopurkamoliitto ry:n (Salry) puheenjohtaja Kari Laine on valittu liiton edustajaksi asiantuntijaryhmään, joka kuuluu syksyllä käynnistyvään Autopurkamoiden ympäristönsuojelun kartoitus ja kehittäminen –
hankkeeseen.
Liiton varaedustajaksi hallitus nimesi
Seppo Hiekkarannan. Myös varaedustajalla on oikeus osallistua asiantuntijaryhmän kokouksiin.
Ryhmään kutsutaan myös purkamojen edustajia Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen
ja Pirkanmaan ely-keskusten toimialueilta.
Autopurkamoprojektin asiantuntijaryhmän koollekutsujana on Etelä-Savon ely-keskus, joka on kilpailuttanut
hankkeen. Konsulttivetoisena toteutettavan projektityön on arvioitu kestävän
vuoden 2015 loppuun.
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Projektin yhteydessä kerätään tietoa hyväksi havaituista käytännöistä ja toimintatavoista sekä tyypillisistä epäkohdista ja ongelmista autopurkamoilla.
Lisäksi tarkoituksena on selvittää
purkamojen tämän hetkinen ympäristönsuojelullinen taso. Tähän liittyvät
muun muassa suojausrakenteet, vesien ja kemikaalien käsittely, muodostu-

vien vaarallisten jätteiden käsittely sekä alueiden yleinen siisteys.
Projektissa tuotetaan julkaisun muodossa yhtenäiset, koko maassa sovellettavat periaatteet, menettelyt ja ohjeet lupaprosessia, valvontaa, kirjanpitoa ja raportointia varten. Lisäksi tuotetaan yrityksille ja lupavirnaomaisille
koulutuspaketti.
Pilaantuneisuustutkimuksissa tehtävään sisältyy maaperä- ja pohjavesitutkimuksia viidellä erilaisella romuttamoja/tai hajottamoalueella. Tutkimuskohteet sijaitsevat taajama-alueilla Mikkelissä, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä ja Tampereella.
Tutkimusten tavoitteena on saada
selvyys alueiden maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuudesta sekä siihen
vaikuttaneista tekijöistä.
>>>www.ely-keskus.fi/etela-savo

18.5.2014 20.34

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
KUVIA AUTOISTA
JA OSISTA NETISSÄ

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

HÄMEEN
AUTOPURKAAMO OY
Puh. 03-364 5600 / 3645352

Juvelankatu 10, 33730 TAMPERE, avoinna ark. 8-17, la suljettu
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Kajaanissa
murskataan
romumetalleja

••• Kajaanin Majasaaressa
sijaitsevalla Kajaanin Romu Oy:n
murska-asemalla käy kuhina.
Raskaat kuljetusautot tuovat
paikalle metalliromua, jota murskain
paloittelee jatkojalostusta varten.

E

nsi joulukuun 19. päivänä tulee
kuluneeksi kolme vuotta siitä,
kun ensimmäiset metallijakeet
– ”kikkareet”, kuten alan miehet
asian ilmaisevat– tulivat amerikkalaisen
Harris-merkkisen murskaimen loppupään kuljetushihnalta.
Siitä lähtien murskain on paloitellut eri
metalleja Majasaaressa välillä yhdessä,
välillä kahdessa vuorossa.
- Laitteena se on hyvää keskitasoa.
Kapasiteettia on riittävästi meidän tarpeisiimme, kertoo tuotantoyksikön esimies Mikko Koskela Kajaanin Romusta.
Laite käsittelee kaikkea murskattavaksi kelpaavaa metallia: sekapeltiä, kuivattuja autoja ja niin edelleen. Magneettisesti eroteltava rautamurske on yhtiön
päätuote. Se menee lähinnä kotimaisen
terästeollisuuden käyttöön.
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Myös muita metalleja kertyy murskattavasta materiaalista. Nämä niin kutsutut non ferrous –metallit käsitellään
omassa linjastossaan.

Mittava investointihanke
Kajaanin Romulla on menossa murskaimen loppupäätä koskeva investointihanke, jonka tavoitteena on entisestään parantaa metallien talteenottoa. Murskaimeen asennetaan tekniikkaa, joka tunnistaa ja erottelee hyvin pieniä jakeita,
muun muassa kuparinpalasia ja muovilastuja.
Investointia varten murska-aseman
tontille nousee uusi halli, laajuudeltaan noin 3 600 neliötä. Yhteistyökuvion myötä hallin rakennuttajana toimii
Kajaanin teknologiakeskus, ja Kajaanin
Romu tulee siihen vuokralaiseksi.

- Kun halli on käyttökunnossa, sinne asennetaan uusi loppupään laitteisto,
Koskela kertoo.
Hallin on tarkoitus valmistua vuodenvaihteen tietämissä. Murskaimen uuden erottelulaitteiston arvioidaan olevan
käyttökunnossa ensi maaliskuussa.
Kun investointi on saatu kuntoon, on
Majasaaressa käytössä yksi teknisesti edistyneimmistä murskauslaitoksista
koko Euroopassa.

Yksi neljästä operaattorista
Kajaanin Romu on sijainniltaan pohjoisin
niistä neljästä operaattorista, jotka kuuluvat Suomen Autokierrätys Oy:n (SAK
Oy) koordinoimaan viralliseen autojenkierrätysjärjestelmään.
Pari vuotta sitten operaattorisopimuksen tehnyt Kajaanin Romu on tosi-

Markku Keränen
(vas.) ja Mikko
Koskela.

Kajaanin Romun
murska-asema sijaitsee Majasaaressa.
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Kajaanin Romu Oy
• Perustettu 1984, osakeyhtiöksi 2004
• Yksi Suomen Autokierrätys Oy:n neljästä operaattorista
• Omistajat Matti ja Sari Nyyssönen
• Kaksi toimipistettä Kajaanissa
• Liikevaihto noin 15 milj. euroa
• Henkilöstövahvuus 25-30 henkeä
• www.kajaaninromu.fi
mielellä lähtenyt hankkimaan yhteistyökumppaneita. Metalliromua yritys kerää
koko Suomesta, pääpaino toki on jo pelkästään logistisista syistä maamme pohjoisemmalla puoliskolla.
Kajaanin Romulla on heinäkuisen listauksen mukaan kuusi romuajoneuvojen vastaanottopaikkaa. Muilla SAK
Oy:n operaattoreilla vastaavat luvut ovat:
Kuusakoski Oy 145, Stena Recycling Oy
96 ja Eurajoen Romu Oy 22.
Kilpailu romumetallialalla on tiukkaa.
Autopurkamoväelle tuttu ostaja Markku
Keränen Kajaanin Romusta sanoo, että
suhdanteet romumetallipuolella ovat jokseenkin samanlaiset kuin muillakin elinkeinoaloilla keskimäärin. Heikko talouskehitys vaikuttaa kaikkeen.
- Erityispiirteenä on, että romumetallialalla maailmanmarkkinahinnat määrittelevät yleisen hintatason, myös meillä Suomessa. Hinnat tulevat ikään kuin ylhäältä annettuina.

Suhdanneherkkä ala
Romumetalliala on erityisen herkkä suhdannevaihteluille. Kun Yhdysvalloissa
toteutettu holtiton asuntoluototus johti eräiden rahoituslaitosten kaatumiseen
ja suureen finanssikriisiin loppukesällä 2008, koettiin romumetallimarkkinoilla ilmeisesti ennennäkemättömän jyrkkä
hintatason romahdus.
Romumetallien hinnat syöksyivät alas,
ja kauppa pysähtyi kuin seinään. Moni
purkamoyrittäjä totesi tuolloin, ettei purettuja autoja kannata luovuttaa eteenpäin lähes korvauksetta.
- Tällä alalla olisi aivan erityisen hienoa,
jos olisi kyky ennustaa hintatason muutoksia, Keränen miettii.
- Ennen oli käytössä kuukausittaiset hinnat, nykyään mennään eteenpäin
pörssimeiningillä. Hinnat voivat muuttua
vaikka joka päivä.
Kajaanin Romu tekee yhteistyötä paitsi yksityisten romukauppiaiden, myös autopurkamojen kanssa. Yrityksen käytössä on Italiasta hankittu autopaalain, joka
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Kajaanin Romun murskain on ollut toiminnassa joulukuusta 2011.
on kiertänyt eri puolella Suomea.
- Paalaimella saadaan pidettyä kuljetuskustannuksia kurissa, joten se voi tulla minne vaan. Meillä on henkilökunnassa ajojärjestelijä, joka hoitaa paalaimen
reittiasioita, Keränen kertoo.

Perustettu 30 vuotta sitten
Kajaanin Romun perusti 1984 Markku
Karjalainen. Liiketoiminta muuttui osakeyhtiöksi 2004, ja koko osakekannan
ostivat Matti ja Sari Nyyssönen. Yhtiön

toimitusjohtajana on Matti Nyyssönen.
Yrityksellä on kaksi toimipistettä Kajaanissa. Kirkkoahontiellä sijaitsee romupiha, jossa otetaan vastaan yksityistalouksilta tulevaa metalliromua. Siellä
on myös romuleikkuri.
Kajaanin jäteaseman lähettyvillä Majasaaressa sijaitsevalla noin kuuden hehtaarin tontilla on murskausasema.
Yrityksen liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Henkilöstövahvuus on 2530 työntekijää. ••

KOLARIAUTOISTA VARAOSAT
LUOTETTAVASTI JA EDULLISESTI
Ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
käteisellä, noudetaan!
EU-direktiivin mukainen romuautojen
vastaanotto- ja esikäsittelylaitos.

Tervetuloa Suomen suurimpaan
varaosien nettikauppaan.

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

Varaosahaku.ﬁ on yhdistänyt maan johtavien autonosakauppiaiden varastot samalle sivustolle. Meillä on myynnissä yli
miljoona käytettyä ja laatuluokiteltua varaosaa. Jokaisesta
tuotteesta on kuva, ja hinnat ovat selkeästi esillä. Varaosahausta ostaminen on turvallista ja helppoa.
Tunnemme
varaosiemme
alkuperän

Varaosamme
ovat laatuluokiteltuja

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

Toimintamme
on ympäristövastuullista

www.varaosahaku.ﬁ

NYT PURKUUN TULLEITA
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

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

JA PALJON M

• Uudet moottorit, vaihteistot ym.

Purkaamo Auto-Osix

Oy

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

www.auto-osix.net
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Autopalsta
nousi nopeasti
jaloilleen

••• Toiminta porilaisen Autopalsta
Oy:n purkamolla jatkuu jälleen lähes
normaalisti, vaikka viime tammikuussa
sattunut tulipalo aiheutti kiinteistöllä
mittavia vahinkoja.

O

li siinä hitonmoinen työ korjata tuhoutuneet rakenteet ja siivota palon jäljet, tiivistää vuosikymmenet autopurkamoyrittäjänä toiminut Jaakko Honkanen tammikuisen koettelemuksen seuraukset.
Vierailuhetkellä elokuun lopulla Autopalstan komea, vuonna 2011 valmistunut päärakennus näyttää jokseenkin samanlaiselta kuin ennenkin. Vaatii mielikuvitusta, että pystyy ajattelemaan rakennuksen pihan puoleisen päädyn olleen liekkien vallassa
ja sankan savupatsaan kohonneen
alueen ylle.
Tämä kuitenkin oli tilanne Söörmarkuntie 40:ssä lauantaina 25.
tammikuuta 2014.

Palon tuhojälkien korjaamisen yhteydessä Autopalstan purkuhallin ja
varaston väliseen kulkuaukkoon asennettiin kuumuuteen automaattisesti
reagoiva väliovi. Kuvassa
Jaakko Honkanen.

Yllättävä tilanne
- Saab oli purkuhallissa nosturilla. Siitä oli poistettu polttoaineet ja akku. Purkaja oli ottamassa vetoakselia
pois, kun auton sisällä leimahti ja palo syttyi, Jaakko Honkanen kertaa tapahtunutta.
Purkutyössä ollut Markku Hirvijärvi
kuvailee tilannetta erittäin yllättäväksi.
- En tiedä tarkkaan, mistä palo lähti, jostakin auton alustasta. Yhtäkkiä
työvaatteeni olivat liekeissä, ja tuli kiire mennä sammuttamaan niitä ulos lumihankeen.
Hirvijärvi selvisi vammoitta uhkaavasta tilanteesta.
- Hengitin hiukan savua, mutta en niin
paljon, että olisi tarvinnut lähteä ensiapuun. Palomiehet kyllä kysyivät, että pitääkö mennä sairaalaan.
Tuli levisi nopeasti purkuhallissa, jossa
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t purkuautot
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Palaneen purkuhallin
joudutaan uusimaan.
a. Osa hyllyn rakenteista
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t
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ho
oli Saabin lisäksi muutama muu auto.
Rakennuksen toisessa päädyssä sijaitsevassa myymälässä ollut Janne
Honkanen meni heti sulkemaan purkuhallin ja varaston välissä olevat ovet, kun
kuuli palosta. Sitten hän soitti 112:een.
- Siinä vaiheessa itselläni ei ollut enää

tu-

mitään mahdollisuutta hillitä paloa, Janne Honkanen toteaa.
Tulipaloa oli sammuttamassa kymmenkunta pelastuslaitoksen yksikköä.
Noin klo 13:20 syttynyt palo saatiin
sammumaan illalla puoli kuuden aikaan.
Jälkivartiointi jatkui yli yön.

noavia vesi-, savu- ja
Varasto kärsi mitt
a
a hyllyillä olleist
kivahinkoja. Valtaos poistamaan.
tiin
purkuosista joudut

Toiminta jatkui katkoitta

Palosta tuli runsaasti savua, minkä
vuoksi pelastusviranomaiset antoivat savuvaroituksen läheiselle Noormarkun
kirkonkylän alueelle.
- Tällaisia tapauksia ajatellen olisi toivottavaa, että Porissa olisi enemmän vakituista henkilökuntaa palo- ja pelastustehtävissä, Janne Honkanen sanoo.

Vesi- ja savuvahinkoja
Seitsemän kuukautta palon jälkeen työ
sujuu purkamolla lähes entiseen malliin.
Onnettomuuden tuhoamat rakenteet on
uusittu ja pintatyötkin on saatu hyvään
jamaan. Siistimistä jatketaan varsinaisen
päätyön lomassa.
Lievä savun tai noen haju on aistittavissa paikka paikoin päärakennuksen
niissä osissa, joita ei jouduttu rakentamaan uudestaan tulipalon takia.
- Palaneella alueella kaikki pystypilarit, seinäelementit ja kattotuolit jouduttiin tekemään uusiksi. Muualla tehtiin pääosin pintaremonttia, lähinnä seinä- ja kattomaalauksia, Jaakko Honkanen kertoo.
Honkasen mukaan suurimmat tuhot

Palon aiheuttamista tuhoista huolimatta myyntityö Autopalstalla jatkui katkoitta. Myymälä sijoitettiin runsaan kuukauden ajaksi pakkaamon tiloihin. Asiakkaat
suhtautuivat tilanteeseen asiallisen ymmärtävästi.
Autoja pystyttiin purkamaan muissa tisyntyivät savusta, noesta ja sammutusloissa purkuhallin remontin ajan.
vedestä. Liekkien vaikutus rajoittui lä- Uudesta purkuhallista tuli samanlaihinnä purkamohallin puoleiseen päätyyn, nen kuin aiemmasta. Tosin nyt on purmutta savu ja noki levisivät ylärakentei- kuhallin ja varaston välissä uusi ovi, joden kautta muuallekin pohjapinta-alalka sulkeutuu automaattisesti jos lämpötaan noin tuhatneliöiseen rakennukseen. tila nousee tietylle tasolle, Jaakko Honkanen kertoo.
- Tässä oli palon jälkeen vettä lattialAutopalstalla on ollut huonoa onnea,
la tuon verran, varaosavarastossa seisosillä tulipalo riehui purkamolla edellisen
va Honkanen osoittaa puolisäären korkerran keväällä 2010. Tarvittavia varotoikeutta.
- Suurin piirtein 70-75 prosenttia hyl- mia on noudatettu, mutta tunnetusti aulyissä olleista osista kärsi vahinkoja niin, toissa on paljon herkästi syttyviä nesteitä. Palo voi syttyä, vaikka tekisi työnsä
että ne piti heittää pois.
kuinka huolellisesti tahansa.
Vaurioitta säilyneitä osia on puhdistetNyt vahinkoja syntyi satojen tuhantu sitä mukaa kuin aika on antanut myö- sien eurojen edestä. Vaikka Autopalsden. Myös varaston hyllyt ja varaosalaa- tan vakuutukset olivat Jaakko Honkasen
tikot ovat olleet siivottavana.
mukaan kunnossa, aiheutuu paloista ja
muista onnettomuuksista aina tappiota –
Puhdistustyö on hidasta, sillä öljyn ja
ellei muuta, niin ainakin ylimääräistä työmuovien palamisesta syntyvä noki on
tä ja vaivaa.
hyvin rasvaista.
- Pohjola osoitti ammattitaitoa ensimPäärakennuksen ulkopuolelle palo ei
mäisen
palon jälkeen, kuten nytkin. Emonneksi levinnyt. Palaneen purkuhallin
me
joutuneet
käymään kovaa kädenpäädyssä sijainneessa ulkohyllyssä olvääntöä korvauksista. ••
leet autot vaurioituivat niin, että ne menivät paalattaviksi. Myös hyllyä joudu>>>www.autopalsta.com
taan uusimaan.
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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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Pasi Sarantila.

Autopurkamo Huolto-osa
sai uuden yrittäjän

Pasi Sarantila on Imatran Portsillassa
toimivan Autopurkamo Huolto-osan uusi vetäjä. Sarantila osti liiketoiminnat ja
vuokrasi kiinteistön, kun pitkäaikainen
purkamoyrittäjä Leo Makkonen siirtyi
eläkkeelle.
Purkamo on ollut Sarantilalla elokuun
alusta lähtien. Uuden yrityksen virallinen
nimi on Imatran Autopurkamo, mutta liikenimenä on säilytetty vanha tuttu Autopurkamo Huolto-osa.
Purkamoyrittäjäksi ryhtyminen on ollut
Sarantilalla mielessä jo pitkään.
- Joskus kymmenisen vuotta sitten
kuulin, että Leksa on etsimässä työlleen jatkajaa. Voi sanoa, että kipinä syttyi jo silloin.
Ajatus kypsyi toiminnaksi viime keväänä, kun Makkosesta oli juttua paikallisessa lehdessä. Sarantila kertoo ajatelleensa, että nyt on käsillä tilaisuus, johon kannattaa tarttua.
Purkamon omistusta koskeva yhteisymmärrys Sarantilan ja Makkosen välillä
syntyi ongelmitta. Sarantila, syntyperäi-

nen imatralainen, tunsi Makkosen ja oli
jo aiemmin asioinut tämän firmassa.

Oman perheen voimin
Uusi isäntä on alkuvaiheessa pyörittänyt
purkamoa oman perheen voimin. Ammattikoulussa opiskeleva poika on auttanut purkutöissä ja virkavapaalla työstään oleva vaimo on huolehtinut konttoripuolesta.
- Tarkoituksena on palkata yksi ulkopuolinen henkilö, Sarantila valottaa työvoiman tarvetta.
Autopurkamo Huolto-osa toimii romuautojen virallisena vastaanottopisteenä. Elv-autojen osalta noutopalvelua on
saatavilla tarpeen mukaan.
Yrityksellä on jo uudet kotisivut. Nettikaupan mahdollinen aloittaminen on Sarantilalla pohdinnassa. Purkutyön lisäksi yrityksen palveluihin kuuluu korjaamotoiminta.
- Korjaamopuolta olemme pikku hiljaa
käynnistelleet. Täällä on hyvät tilat sitä varten.

Purkamolla otetaan myös vastaan kotitalouksien metalliromua.
Autopurkamo Huolto-osan toimipaikka sijaitsee lähellä vilkkaasti liikennöityä
kuutostietä. Imatran kaupunkiin on matkaa vain pari kilometriä.
- Tänne on helppo tulla. Hyvä sijainti
on meille valttikortti, Sarantila toteaa.

Pitkä ura tullissa
Pasi Sarantilalla on sekä hallintotieteiden kandidaatin että autoteknikon että koulutus. Työurallaan hän on toiminut
runsaat seitsemän vuotta katsastustehtävissä ja 18 vuotta tullin palveluksessa.
Tullissa hän oli ensin raskaan liikenteen kuntoisuusvalvonnassa ja myöhemmin konttorin puolella.
- Tullista olen virkavapaalla, eli niin sanotusti jätin takaportin auki. Tarkoituksena on kuitenkin satsata kaikki tähän
purkamotoimintaan. Jos asiat menevät
suunnitellusti, luovun virastani.
>>>www.imatranautopurkamo.fi
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Haamuauto-ongelmaan
etsitään ratkaisuja

Liikennekäytöstä poisto
on tarkoitettu väliaikaiseksi toimeksi, jolla muun
muassa helpotetaan harrasteautojen
käyttöä. Todellisuudessa
suuri osa liikennekäytöstä poistetuista autoista
on romutettu
tai viety ulkomaille.

T

uottajavastuujärjestelmän ulkopuolelle kulkeutuu edelleen huomattava määrä käytöstä poistettavia autoja. Ympäristöministeriössä on pohdittu keinoja, joilla tämä niin
sanottu haamuauto-ongelma saataisiin
ratkaistua.
Tämän päivän tilanne on, että Suomessa ehkä noin puolet käytöstä poistetuista autoista päätyy jätelain mukaisesti
tuottajan eli Suomen Autokierrätys Oy:n
(SAK Oy) järjestelmään ja saa romutustodistuksen. Vuosittain Suomessa poistuu lopullisesti käytöstä keskimäärin vähän yli 100 000 autoa.
Tuottajan viralliseen järjestelmään päätymättömät auto todennäköisesti romutetaan muiden romumetallien joukossa,
tai viedään ulkomaille käytetyn auton nimikkeellä. Suurelle osalle näistä tehdään
liikennekäytöstä poisto, siis väliaikaiseksi
toimeksi tarkoitettu poisto rekisteristä.
Tästä seuraa, että autot jäävät romutettuinakin ajoneuvoliikennerekisteriin
niin sanottuina haamuautoina. SAK Oy
on arvioinut, että liikennekäytöstä poistetuista autoista noin 80 prosenttia on todellisuudessa romutettu tai viety ulkomaille.

minlyö rekisteröintivelvollisuutensa, jolloin ei olisi osoitettavissa maksuvelvollista tahoa.
Säädösten mukaan myyjä voi tällaisessa tilanteessa tehdä ilmoituksen ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle, mikä päättää myyjän velvollisuudet
luovutuspäivään.
Yhtenä vaihtoehtona on myös esitetty, että ajoneuvon poisto liikennekäytöstä muutettaisiin maksulliseksi.

Rekisteröintimaksu
tai vuosimaksu?

Tehoaisiko
romutuspalkkio?

Yhtenä mahdollisena ratkaisuna haamuauto-ongelmaan on ehdotettu vuosittaista rekisterimaksua auton omistajalle. Maksuvelvollisuus päättyisi, kun auto luovutetaan tuottajan kierrätysjärjestelmään.
Ongelmallisina pidetään tilanteita, joissa kaupan yhteydessä auton ostaja lai-

Romutuspalkkio on ajoittain maksettu käytöstä poistettavasta autosta, kun
omistaja on ostanut sen tilalle uuden.
Viimeisin SAK Oy:n setelikampanja oli
Suomessa 2012. Arvosetelikampanja ei
kuitenkaan merkittävästi lisännyt tuottajan järjestelmään päätyneiden autojen määrää.
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Tehokkuuden takaamiseksi palkkion
pitäisi ilmeisesti olla aiempaa suurempi,
mutta esimerkiksi Saksassa suuret palkkiot ovat johtaneet myös uudehkojen ja
melko arvokkaiden autojen luovuttamiseen romutettavaksi.
Ympäristöministeriössä arvellaan, että romutuskampanjoiden tehoon saattaa
vaikuttaa se, että pienituloisilla vanhojen
autojen omistajilla ei romutuspalkkiosta
huolimatta ole välttämättä mahdollisuutta ostaa uutta autoa.
Liikenne- ja viestintäministeriö on paraikaa valmistelemassa määräaikaista lakia ajoneuvojen romutuspalkkioista. Siinä ehdotetaan uuden henkilöauton ostajalle romutuspalkkiota, josta valtio kustantaisi 1 000 euroa ja autoala 500 euroa.
Palkkio maksettaisiin luonnolliselle
henkilölle. Edellytyksenä olisi, että uuden henkilöauton ostaja toimittaisi sa-

malla omistamansa, vähintään 10 vuotta
vanhan auton tuottajan viralliseen kierrätysjärjestelmään. Lisäksi uuden hankittavan auton tulisi olla vähäpäästöinen.
Liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut, että romutuspalkkiolla olisi pääosin positiivisia vaikutuksia sekä valtiontalouteen että ympäristövaikutuksiin.
Toisaalta ministeriö kiinnittää huomiota siihen, ettei romutuspalkkiokokeilu välttämättä olisi päästöjen kannalta
erityisen kustannustehokas vaihtoehto.
Palkkio ei liioin välttämättä poistaisi autokannasta kaikkein vanhimpia, saastuttavimpia ja vähiten turvallisia autoja.
Lisäksi palkkio saattaisi kohdistua sellaisiin auton ostajiin, jotka joka tapauksessa hankkisivat uuden auton, palkkiosta riippumatta.

Kierrätysrahasto
Tanskan tapaan?
Kannattaisiko autosta kerätä varoja
kierrätysrahastoon?
Niin sanotussa Tanskan mallissa ajoneuvon omistaja maksaa autostaan vuosittain noin 12 euron maksun. Kertyneet suoritukset rahastoidaan kierrätysrahastoon, joka maksaa auton viimeiselle omistajalle noin 240 euron suuruisen
romutuspalkkion, kun omistaja luovuttaa käytöstä poistuvan autonsa tuottajan järjestelmään.
Tanskassa järjestelmä on koettu toimivaksi.
Suomessa on Tanskan mallin ohella
ehdotettu kertaluontoista kierrätysmaksua, jonka suorittaisi uuden ajonneuvon ostaja. Maksu rahastoitaisiin ja pa-

lautettaisiin auton viimeiselle omistajalle,
kun tämä toimittaa auton tuottajan viralliseen vastaanottopisteeseen.
Meillä ajoneuvojen tuottajat, siis autokauppa ja maahantuojat, ovat katsoneet,
että tällainen maksu tarpeettomasti lisäisi autoilijoiden kustannuksia entisestään.
Voi kysyä, olisiko esimerkiksi 200 euron suuruinen romutusmaksu oleellisen
merkittävä lisätaakka uuden auton kokonaishinnassa?

Sanktioita ja
valvontaa?
Auttaisivatko sanktiot ja lisätty valvonta
ohjaamaan käytöstä poistettavien autojen virtaa tuottajan järjestelmään?
On esitetty, että riittävän suuriin uhkasakkoihin perustuva pelotevaikutus saisi
muut kuin tuottajan lukuun toimivat käytöstä poistettavien autojen kerääjät ja
käsittelijät pidättäytymään tällaisten autojen vastaanottamisesta.
Jätelaissa säädetään tuottajan ensisijaisesta oikeudesta järjestää vastuulleen
kuuluvien, käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Selkokielellä ilmaistuna tämä tarkoittaa, että Suomessa käytöstä poistettavat autot kuuluvat Suomen Autokierrätyksen perustamaan järjestelmään.
Jätelain säännös kieltää muita kuin
tuottajan viralliseen järjestelmään kuuluvia toimijoita vastaanottamasta romutettavaksi tarkoitettuja ajoneuvoja ohi tuottajan järjestelmän.
Mahdollista uhkasakkoa harkittaessa
järjestelmään kuulumattomalle keräilijäl-

le, pitää kuitenkin ottaa huomioon hallintolain suhteellisuusperiaate. Se edellyttää, että viranomaistoimien on oltava oikeassa suhteessa niillä tavoiteltuun
päämäärään nähden.
Jätelain 58 pykälään on ehdotettu lisättäväksi virke, jonka mukaan romutettavaksi tarkoitetun auton saisi vastaanottaa vain tuottajan lukuun toimiva kerääjä tai käsittelijä.
Säännös vastaisi asiallisesti jätelain
47 pykälää, mutta sisältäisi muita kuin
tuottajan järjestelmään kuuluvia toimijoita koskevan selkeän kiellon. Ehdotettua kieltoa tulee arvioida perustuslain
18 pykälän elinkeinovapautta koskevana rajoituksena.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kuitenkin lausunnossaan katsonut,
että jätelain 47 pykälää voidaan pitää
perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta
hyväksyttävänä, koska rajoituksen tarkoituksena on varmistaa tuottajavastuujärjestelmän tehokas toiminta.
On tuotu esille, että myös muiden kuin
tuottajan lukuun toimivien vastaanottajien tulisi voida antaa romutustodistus,
jolloin nämä toimijat saataisiin valvonnan piiriin.
Käytännössä olisi kuitenkin vaikea
valvoa ja taata, että vastaanotetut romuajoneuvot todella päätyisivät tuottajan
järjestelmään kuuluvaan esikäsittelylaitokseen.
Kuluttajille suunnatun tiedottamisen lisääminen voisi edistää käytettyjen autojen kulkeutumista tuottajan järjestelmään. ••
Lähde: Ympäristöministeriö

Suomen Autopurkamoliitto:

Liikennekäytöstä poistossa
tulisi olla vuosimaksu
Suomen Autopurkamoliitto ry (Salry)
kannatti jo säädöksiä valmisteltaessa, että liikennekäytöstä poistoon tulisi liittää vuosimaksu rekisterin ylläpitämiseksi.
Samaa mieltä olivat Salryn ohella valmisteluvaiheessa lausuntoja antaneet tahot eli Suomen Autokierrätys
Oy, Kuusakoski Oy, Stena Recycling
Oy ja vakuutusyhtiöiden edustaja.
Vuosimaksun uskottiin ohjaavan liikennekäytöstä poistoa alkuperäisen
suunnitelman mukaisella tavalla. Tätä

maksua ei kuitenkaan sisällytetty hyväksyttyyn säädöstekstiin.
Liikennekäytöstä poisto on tarkoitettu väliaikaiseksi toimeksi, joka helpottaa esimerkiksi harrasteautojen omistajien paperityötä.
Käytännössä siitä on tullut toinen,
epävirallinen poistokanava, jota käytetään kun autoa ei aiota käyttää enää
koskaan liikenteessä. Oikea tapa tällaisessa tilanteessa olisi lopullisen poiston eli romutuspoiston tekeminen.
Liikennekäytöstä poistettua autoa

saa käyttää siirtoluvalla, koenumerotodistuksella tai väliaikaisrekisteröintitodistuksella. Lisäksi liikennekäytöstä
poistettu auto voidaan siirtää ennalta
varattuun määräaikaiskatsastukseen ja
sieltä säilytykseen, jos autossa on rekisterikilvet.
Liikennekäytöstä poistettujen ajoneuvojen määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Kesäkuun lopussa 2014 niitä
oli Trafin rekisterissä 845 000 kappaletta. Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 739 000. ••
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Romuajoneuvodirekti
täytäntöönpano ongelmallista monissa EU-maissa
••• Ympäristöministeriössä valmistellaan valtioneuvoston asetusta
romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta
ajoneuvoissa. Asetusehdotus on ollut lausuntokierroksella muun
muassa Suomen Autopurkamoliitto ry:ssä (Salry).

E

hdotettu asetus perustuisi suurelta osin nykyisiin valtioneuvoston asetuksiin. Säännökset kuitenkin tarkistettaisiin vastaamaan toukokuussa 2012 voimaan astuneen uuden jätelain tuottajavastuuta
koskevaa sääntelyä.
Romuajoneuvoista annettu, vuodelta
2004 peräisin oleva asetus on ympäristöministeriön mukaan tarpeen uudistaa
kokonaisuudessaan. Uuteen asetukseen
pidetään tarkoituksenmukaisena yhdistää eräiden vaarallisten aineiden käytön
rajoittamista ajoneuvoissa annettu asetus vuodelta 2003.
Molemmat vanhat asetukset perustuvat romuajoneuvoista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin
2000/53/EY, tutummin romuajoneuvodirektiiviin.
Romuajoneuvodirektiivin täytäntöön-
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pano on aiheuttanut ongelmia monissa EU:n jäsenvaltioissa. Keskeinen pulma on, että vain osa käytöstä poistetuista ajoneuvoista päätyy direktiivin edellyttämällä tavalla käsiteltäväksi ja saa romutustodistuksen.

Romutuspalkkio
käytössä Ruotsissa
Ruotsissa romuajoneuvojen käsittelystä
on säädetty 1970-luvulta lähtien. Tuottajavastuuasetus edellyttää tuottajan järjestävän joko yksin tai yhdessä muiden
tuottajien tai taloudellisten toimijoiden
kanssa romuajoneuvojen koko maan
kattavan maksuttoman vastaanoton.
Lähin vastaanottopiste saa sijaita
enintään 50 kilometrin päässä tai sen
tulee sijaita ajoneuvon haltijan asuinkunnassa. Haltijan vastuulla on toimittaa

iivin

käytöstä poistettava auto vastaanottopisteeseen omalla kustannuksellaan.
Ruotsissa oli aiemmin käytössä järjestelmä, jossa erillinen rahasto maksoi romuajoneuvojen omistajille romutuspalkkiota valtuutetuille käsittelijöille luovutetuista autoista.
Nykyään romutusmaksun maksaa ajoneuvojen tuottajayhteisö BilRetur, joka perii ajoneuvojen tuottajilta maksun
kaikista uusista markkinoille saatetuista
ajoneuvoista.

Itävallassa tuottajilla
omia järjestelmiä
Itävallassa romuajoneuvodirektiivin vaatimukset on pantu täytäntöön asetuksella. Sen mukaan autojen valmistajat ja
maahantuojat voivat täyttää tuottajavastuuvelvoitteensa joko itse tai liittymällä
tuottajayhteisöön.
Käytännössä romuajoneuvojen tuottajavastuujärjestelmä rakentuu Itävallassa
pitkälti tuottajien omien vastaanottojärjestelmien varaan. Maassa toimivat kaksi
romuajoneuvojen tuottajayhteisöä edustavat vain murto-osaa tuottajista.
Tuottajat ovat velvollisia ottamaan
maksutta vastaan markkinoille saattamiaan automerkkejä vastaavat romuajoneuvot. Tuottajien järjestämän vastaanoton ohella romuajoneuvoja voivat ottaa
vastaan sellaiset autokauppiaat, huolta-

mot, keräys- ja esikäsittelylaitokset sekä
romuttamot, jotka eivät ole osa tuottajan
tai tuottajayhteisön järjestelmää.
Itävallassa vain noin 25 prosenttia ajoneuvorekisteristä poistetuista autoista päätyy direktiivin mukaisesti käsiteltäväksi. Osittain tämä johtuu käytettyjen
autojen viennistä muualle EU:hun ja unionin ulkopuolisiin maihin.
Vuonna 2009 Itävallassa toteutettiin
romutusohjelma, jonka puitteissa maksettiin 1 500 euron ”ekopalkkio” kun auton omistaja luovutti vanhan kärrynsä romutettavaksi ja hankki tilalle uuden. Ohjelman tarkoitus oli tukea autoteollisuutta, mutta se myös lisäsi viralliseen käsittelyyn päätyvien romuajoneuvojen määrää tuntuvasti.

Saksassakin virtausta ohi
virallisten järjestelmien
Myös Saksassa on ongelmana, että vain
osa ajoneuvorekisteristä poistetuista autoista päätyy käsiteltäviksi romuajoneuvoina.
Osa rekisteristä poistetuista autoista viedään muihin maihin, osa hylätään
tienvarteen ja maaseudulle. Myös laitonta vientiä EU:n ulkopuolelle tapahtunee.
Saksassa romuajoneuvodirektiivi on
pantu täytäntöön 2002 annetulla romuajoneuvolailla. Tuottajan tulee järjestää koko maan kattava romuajoneuvo-

EU:n romuajoneuvodirektiivi korostaa
käytöstä poistettujen autojen sisältäminen osien uudelleenkäyttöä.
Materiaalikierrätys,
esimerkiksi metallien murskaaminen,
on toissijaista.
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jen maksuton vastaanotto markkinoille
saattamilleen ajoneuvoille.
Autojen omistajien vastuulla on toimittaa romuajoneuvot tuottajan nimissä toimivaan valtuutettuun keräys- tai käsittelylaitokseen. Auton voi myös luovuttaa
sellaiseen valtuutettuun keräys- tai käsittelylaitokseen, joka ei toimi tuottajan
lukuun. Tällöin omistajalta voidaan periä maksu.
Saksassa ei ole ajoneuvojen tuottajayhteisöjä. Tuottajat solmivat keräysja käsittelylaitosten kanssa sopimuksia
vastuulleen kuuluvien romuajoneuvojen
vastaanotosta ja käsittelystä.
Keräys- ja esikäsittelylaitoksilla sekä
romuttamoilla tulee olla riippumattoman
tarkastajan myöntämä sertifiointi. Lisäksi romuttamoilla sekä viikossa vähintään
viisi romuajoneuvoa käsittelevillä laitoksilla tulee olla jätehuoltoviranomaisen
myöntämä lupa.

ARN kierrättää
Hollannissa
Hollannissa romuajoneuvojen tuottajavastuusta säädetään vuoden 2002 asetuksessa. Romuajoneuvojen keräyksestä ja käsittelystä vastaa tuottajayhteisönä toimiva Auto Recycling Nederland (ARN), joka perustettiin 1995 au-

toteollisuuden vapaaehtoiseksi yhteenliittymäksi.
ARN hallitsee Hollannin romuajoneuvomarkkinoita lähes 83 prosentin markkinaosuudellaan. Keräämisestä ja käsittelystä vastaa noin 300 keräys-, esikäsittely- ja kierrätyslaitoksen sekä romuttamon verkosto.
ARN maksaa sopimuslaitoksilleen
enintään 56 euron suuruisen käsittelypalkkion, jolla ne voivat kattaa markkina-arvoltaan negatiivisten osien käsittelyn. Toimintansa ARN rahoittaa perimällä 45 euron suuruisen käsittelymaksun
jokaisesta tuottajan liikkeelle laskemasta ajoneuvosta.

Autokierrätys ainoa
yhteisö Suomessa
Suomessa toimii yksi tuottajayhteisö,
Suomen Autokierrätys Oy (SAK Oy).
Suomen Matkailuautokierrätysyhdistys
ry lopetti toimintansa tuottajayhteisönä kesällä 2013, ja sen jäsenet siirtyivät
SAK Oy:n jäseniksi.
SAK Oy:llä oli heinäkuussa 2014 yhteensä 82 tuottajajäsentä. Niistä uusien
autojen maahantuojia on 33, käytettyjen autojen maahantuojia 37 ja matkailuautojen maahantuojia 12.
Tuottajat maksavat SAK Oy:lle vuo-

sittaista maksua markkinoille saattamiensa ajoneuvojen määrän perusteella.
Maksu määräytyy edellisen vuoden ajoneuvomäärän pohjalta. Maksun suuruus
vaihtelee 3,20 eurosta noin 18,90 euroon.
Suomessakin on osoittautunut ongelmalliseksi, että vain osa käytöstä poistetuista ajoneuvoista päätyy SAK Oy:n ylläpitämään viralliseen järjestelmään ja
saa romutustodistuksen.
Pirkanmaan ely-keskus on arvioinut,
että romutustodistus kirjoitetaan vain
noin puolelle todellisuudessa syntyvistä
romuajoneuvoista.
Liikennekäytöstä poistettujen ajoneuvojen määrän huima kasvu selittynee ainakin osaksi sillä, että menettelyä on
käytetty hyväksi romutuspoiston asemesta. SAK Oy on arvioinut, että liikennekäytöstä poistetuista autoista noin 80
prosenttia on todellisuudessa romutettu
tai viety ulkomaille käytettyinä autoina.
Suomen ympäristökeskus SYKE ei
ole viime vuosina myöntänyt ainoatakaan romuajoneuvojen vientilupaa.
Jutussa on käytetty lähteenä Ympäristöministeriön luonnosta valtioneuvoston asetukseksi romuajoneuvoista sekä
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa. ••

”Asetuksella mahdollista
taltuttaa harmaata taloutta”
Suomen Autopurkamoliitto ry (Salry)
uskoo, että uudella romuajoneuvoasetuksella voidaan saada taltutettua alalla vallitsevaa harmaata taloutta.
Vaikka asetusehdotuksessa ei tätä
mahdollisuutta tuoda suoraan esille, ilmenee tarkoitus Ympäristöministeriön
4. heinäkuuta 2014 päivätyssä muistiossa. Siinä todetaan:
”Tuottajavastuujärjestelmän tehokkaan täytäntöönpanon edellytyksenä
on, että tuottajalle taataan tosiasiallinen mahdollisuus vastuulleen kuuluvien tuotteiden jätehuollon järjestämiseen. Haamuajoneuvoja koskevan ongelman ratkaisemiseksi onkin esitetty erilaisia vaihtoehtoja kuten rekisterimaksuja, romutuspalkkioita, kierrätysmaksuja ja –rahastoja, valvonnan tehostamista ja sanktioita, tiedottamisen
lisäämistä sekä tietojärjestelmän kehittämistä. Tarkoituksenmukaista ratkaisua ei kuitenkaan ole toistaiseksi löydetty.”
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Lausunnossaan ehdotuksesta romuajoneuvoasetukseksi Salry toteaa kannattavansa valvontaa sekä kattavaa
palkkio- ja sanktiojärjestelmää.
Salry on hyvin huolissaan jätehuoltosektorilla rehottavasta harmaasta taloudesta, joka vääristää normaalia kaupallista kilpailua ja aiheuttaa ympäristölle merkittäviä paikallisia saastumisriskejä.
Asetusehdotuksen hyvinä yksityiskohtina Salry pitää muun muassa varaosien uudelleen käytön mahdollisuuden asettamista ensisijaiseksi.
Edelleen Salryn mielestä on aihetta
kehua sitä, että asetuksessa täsmennettäisiin tuottajan jätelakiin perustuvaa velvollisuutta järjestää käytöstä
poistettujen tuotteiden jätehuolto säätämällä romuajoneuvojen ja ajoneuvojen korjaustoiminnasta peräisin olevien
käytettyjen osien alueellisten vastaanottopaikkojen vähimmäismäärästä.
Lausunnossa Salry vetoaa harkitta-

vaksi tarkoin, onko ehdotuksessa oleva kohta ”Romuautojen varastointia ja
esikäsittelyä koskevat tekniset vähimmäisvaatimukset” riittävän yksiselitteinen.
Ehdotuksessa todetaan: ”Romuautojen varastointi- ja esikäsittelypaikassa, väliaikainen varastointi mukaan lukien, on oltava vähintään asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyjen ja rasvojen
erottimella.”
Salry muistuttaa, että jo nykyisin voimassa olevan asetuksen kohdalla on
ollut tulkintaongelmia siitä, koskevatko
varastointiin liittyvät säännöt myös käsiteltyjä ajoneuvoja. Huomiota voitaisiin
kiinnittää myös nestetiiviiksi pinnoitetun alueen määritelmään.
Toisaalta Salry itse pitää täysin selvänä, että ohje ei voi koskea käsiteltyä
ajoneuvoa. ••

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 2/2014

Volvohenkilöautojen
erikoisliike
• Volvo-purkuvaraosat
• Huoltokorjaamo
• Hinauspalvelu

Ostamme autoja

JÄSENYRITYKSET WWW.AUTOPURKAMOLIITTO.FI

osamyynti
Varaosamyynti ja maahantuonti
Suomen suurin mutta “modernein” käytettyjen henkilö- ja
pakettiautojen varaosien kauppa. Meiltä löytyy 2500 kpl
2000–13 vuosimallin autoa osina ja lisää käsittelemme yli
500kpl/vuosi.
VARAOSAHAUSTAMME
löytyy kymmeniä tuhansia varaosia,
jotka ovat tilattavissa joko suoraan
tai saa meillä asioida ihan
fyysisestikin! TERVETULOA!

Nettikauppa löytyy sivulta
www.osamyyntiaf.fi ja kioski
osoitteesta Teollisuustalotie 2, Leppävirta.
Puh. 017 554 2972

puh. 0207 890 760
Helsinki

www.volvoks.fi
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SI- EIVÄT
2014 VEET- LENTÄTÖMIN NEET

SÄTKÄ
POIS!

HYVÄ
KEKSINTÖ!

LÄÄKEFIRMA
MUSIIKKIA
SYÖPYMÄT
HEVOSIA
HARJOITUKSEKSI
TYTTÖJÄ
SALKUISENAKIN
MÄÄRÄYKSIÄ
MENEE
ÄKKIÄ

OU- NIKZOSSA KINEN

ASENTO

IN- KUM- HÖPÖFOR- MAJAI- TYSMOI NEN TÄ

AHTAUSPAIKKA

JÄSEN

PULLOSTAKIN

TAIPUA
MUTKALLE

LOPUTTOMIA
HAKU- METSÄSILMÄ KETO

KERÄTÄ
JÄRJESTÖ

PULLAANKIN
KUNNILLAKIN
HELLE
JOILLEKIN

ELÄIMILLE

IDEA

MENOERIÄ

KAVIOISTA

-MIES
PAHNAKEKO
MINUN

LINTU

KOULUSSA

KURU
ERITETTYJÄ
LEIVÄNKANNIKAT
OMIN
NEUVOIN

RUNOILI

@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

JÄMIJÄRVI

LEHTIMÄKI

PORI

TURKU

ALAVETELI

Auto- ja Varaosamyynti
T. Hinttu

Hernesmaan Auto ja Osa Ky

Autopalsta Oy

Oili Jalonen Oy

Livonmäentie 50, 63540
Hernesmaa
puh. 06-527 1671
www.hernnesmaanautojaosa.net
kuisma.kujala@auto-osa.inet.fi

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

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

LEPPÄVIRTA

PYHÄJOKI

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

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
Autokuja 11
Portsilta, 55100 Imatra
P. 05-432 8467
www.imatranautopurkamo.fi
imatranautopurkamo@gmail.com

ISOKYRÖ
Lae-Invest Oy
Laurilantie 7, 61500 Isokyrö
P. 010 548 6666, 0400 763 065
www.toyotapurkuosat.fi
juha.lae@laeinvest.fi

JOENSUU
Karjalan purkupojat Oy
Lylykoskentie 27, 80130 Joensuu
P. 0400 229 800
www.karjalanpurkupojat.fi

JYVÄSKYLÄ
Osatuonti Felke Oy
Palokankaantie 13,
40320 Jyväskylä
P. 014-282 313
www.felke.fi

Hintuntie 6, 38800 Jämijärvi
osamyynti.hinttu@luukku.com
puh. 044-336 7797

JÄMSÄNKOSKI
Jämsänkosken
Autopurkaamo Ay

Osamyynti AF

Rannikon Auto ja Varaosa Oy

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

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

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

KAJAANI

NAKKILA

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

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

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

NOKIA

ORIMATTILA

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

Japan Motors

Peipohjan Autovaruste Ay

Moreenintie 7, 90630 Oulu
P. 08-531 8885

Köyliöntie 358, 32810 Peipohja
P. 02-546 7260
www.autovaruste.com

Autovahinkokeskus AVK
Terminaalitie 9, 90400 Oulu
puh. 010-7737 522

KOTKA

PANELIA

Pyhtään Autopurkaamo Oy

Autotarvike ja Purkaamo
M. Niemi

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

Kynttilätie 2, 11710 Riihimäki
P. 010 420 7010

Nikkarinkuja 12, 96910 Rovaniemi
P. 016-310 950, 040 537 6121

KOKEMÄKI

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

Riihimäen Auto- ja
Konehajoittamo

Lapin Auto-osa Oy

OULU

Sinisalon Auto Oy

RIIHIMÄKI

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

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

KOUVOLA

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

ROVANIEMI

Kiukaisten autopelti ja hinaus

Kankitie 13, 48400 Kotka
P. 05-228 4110

KL Auto-osacenter

Autopurkamo J. Lahtinen

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

KIUKAINEN

RAISIO

Ruskon Auto ja Varaosa Ky

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

www.autopurkamoliitto.fi
30 PURKAMOUUTISET

Lounais-Suomen
Vahinkoautokeskus Oy

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
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