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Terveiset aurinkoisesta Sipoosta!
Saadaanhan sitä auringonpaistettakin, 

kunhan vaan jaksetaan odottaa. Loma-
kausi onkin jo lopuillaan, ja purkamoillakin pa-
laillaan normaaliin työrytmiin. 

Kesällä alkanut romutuspalkkiokokei-
lu näyttää onnistuvan yli odotusten. Palkkion 
myötä on purkamoillekin saatu järkevää ka-
lustoa kokeilun ohjaamana. Siitä huolimat-
ta liian moni auto päätyy murskauslaitoksille 
vailla uudelleenkäytön mahdollisuutta. Kokeilu 
on saanut huomattavaa julkisuutta, mutta va-
raosien uudelleenkäyttö on jälleen jäänyt vail-
le uutisarvoa. Tämä on erikoista, kun kierrä-
tystä ja kestävän kehityksen henkeä pidetään 
kaikkialla ensisijaisena.

Olen varma, että uudelleenkäyttöä tul-
laan tulevaisuudessa edellyttämään nykyistä 
enemmän, ja mitä enemmän aikaa kuluu, si-
tä vaikeampaa on muuttaa vääristyneitä käy-
täntöjä.

Tukholmassa 9.5.2015 pidetyssä Pohjois-
maisten purkamoiden kokouksessa EU-ko-
missaari Artemis Hatzi-Hull määritteli pu-
heessaan uudelleenkäytön ensisijaiseksi vaih-
toehdoksi kierrätyshierarkiassa ottaen kan-
taa myös laittomien toimijoiden ELV-ajoneu-
vojen kuljetuksiin ja keräilyyn. Kokouksesta li-
sää lehdessä.

Meillä Suomessa puhuttavat palonestoai-
neet ja niiden mahdolliset ympäristömyrkyt. 

Näitä ympäristölle haitallisia yhdisteitä on mm. 
autojen muoveissa, ja uusia yhdisteitä löyde-
tään koko ajan. Ympäristöihmiset tekevät to-
della merkittävää työtä aiheen parissa, mutta 
on vaarana, että tulee asetus, jonka toteutta-
minen on käytännössä mahdotonta ja menee 
lapsi pesuveden mukana.

Suurin ongelma on tunnistaa myrkyllinen 
tavallisesta muovista, koska valmistetietoa ei 
ole, vaikka valmistetietojen tulisi tulla valmis-
tajilta. Purkamoliitto on mukana asetuksen 
valmistelussa ja pyrimme vaikuttamaan loppu-
tulokseen.

Itse olen viime aikoina kiinnittänyt huomiota 
purkamolla ”virheen hintaan”, eli kaikki toimin-
ta perustuu työtehokkuuteen: mitä sitten, kun 
asiakkaalla on 500 km päässä esimerkiksi 
vasen lokasuoja sen oikean, tilatun, lokasuo-
jan sijaan? Kuinka toimia? Puretaan toinen lo-
kasuoja, pakataan se ja hoidetaan matkaan, 
on tietysti vähin mitä voidaan tehdä, mutta mi-
ten vastaavat tilanteet voitaisiin välttää?

Näistä ja paljon muusta keskustellaan liiton 
syyskokouksessa. Kokous päätettiin järjes-
tää poikkeuksellisesti Suomessa, Tampereel-
la, jotta mahdollisimman moni liiton jäsen pää-
sisi esittämään mielipiteensä ja vaikuttamaan 
mielipiteellään, sillä se on tärkeää tulevaisuut-
ta ajatellen. Paikallaolosi antaa myös uskoa 
hallitustyöskentelyn merkityksellisyydelle.

Tampereella tavataan!
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L
oppukesän päivä on mitä heh-
kein. Hartaasti odotettu kesäinen 
lämpö on saavuttanut Suomen 
vasta elokuussa, melkeinpä syk-

syn kynnyksellä.
Purkamoyrittäjä Jorma Ahtee katselee 

ulos toimistohuoneensa ikkunasta. Au-
rinko paistaa kirkkaasti.

- Tässä työssä on mennyt 38 vuotta. 
Olen huomannut, ettei ole enää sellais-
ta paloa kuin joskus aikaisemmin, hän 
miettii.

Päätös panna yritys myyntiin on kyp-
synyt vähitellen. Aikaisemmin oli ajatuk-
sena, että oma poika ottaisi jossakin vai-
heessa vetovastuun purkamosta, mut-
ta kohtalo puuttui peliin sairauden muo-
dossa.

- Tässä on valmis paketti jollekin yrit-

täjähenkiselle, ei tarvitse kuin alkaa pyö-
rittää hommia. On oma tontti rakennuk-
sineen, kuorma-auto, hinuri ja trukki. Ja 
tietenkin paljon tavaraa varastossa.

Oman elämäntyön myyminen pois on, 
totta kai, herkkä paikka kenelle tahansa. 
Mutta Ahtee on päätöksensä tehnyt. Toi-
saalta mitään pakkoa purkamon kiireelli-
seen myymiseen ei ole.

Hitsarista 
yrittäjäksi
Jorma Ahtee perusti Vammalan Osa-
myynti Oy:n 1978 silloisen liikekumppa-
ninsa kanssa. Kaveri jäi kuitenkin pian 
pois purkamon toiminnasta.

Purkamon perustaminen oli Ahteelle 
hyppy tuntemattomaan. Hänellä ei ollut 
aiempaa kokemusta sen paremmin au-

Lähes neljä 
vuosikymmentä 
purkamoyrittäjänä riittää

••• Jorma Ahtee sanoo tulevansa joka arkiaamu 

mielellään töihin, mutta pitkä rupeama 

purkuautojen parissa on tulossa päätökseen. Hän 

aikoo myydä yrityksensä Vammalan Osamyynti 

Oy:n ja vaihtaa vapaalle.
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toalalta kuin yrittämisestä.
Hän oli nuorena miehenä työskennel-

lyt Ruotsissa hitsaajana, tukikohtanaan 
Malmö. Sieltä käsin hän teki 6-7 vuotta 
keikkatöitä ympäri Ruotsia.

Pysyvä asettuminen länsinaapuriin ei 
kuitenkaan houkutellut Tyrväällä, lähellä 
Vammalaa, syntynyttä miestä. Hän palasi 
kotiseudulleen, mietti tulevaisuutta vuo-
den verran ja ryhtyi purkamoyrittäjäksi.

Aluksi purkamo sijaitsi Vammalan 
Roismalassa. Sieltä firma muutti Vamma-
lan Liuhalaan, velipojan entisen metalli-
firman kaarihalliin.

- Siellä ollessa ajattelin, ettei tänne 
mettäkorpeen kannata laajentaa. Kun 
sitten asetuimme nykyiselle paikalle, ei 
pois muuttaminen ole käynyt edes mie-
lessä. Toimipaikan suhteen kolmas ker-
ta sanoi toden.

Yleispurkamona 
alusta saakka
Vammalan Osamyynti sijaitsee valta-
tie 12:n varressa, noin viiden kilometrin 
päässä entisestä Vammalasta, kuntalii-
tosten myötä nykyisestä Sastamalasta.

Purkamokiinteistön päädystä erottuu 
vielä teksti �Sastamalan Auto�. Ahtee ei 
ole pitänyt tarpeellisena häivyttää pois 
liikerakennuksen näkyvää historiaa. Ta-
lossa sijaitsi autoliike ennen purkamotoi-
minnan aloittamista.  

Purkamon vieressä kohoava tuulimylly 
on hyvä maamerkki tulijalle.

Omaa tonttia on 2,2 hehtaaria. Raken-
nuksissa on tilaa 1 500 neliön verran. 
Tällä hetkellä purkamo työllistää yrittäjän 

Jorma Ahteen purkamo sijait-
see noin viiden kilometrin päässä 
Sastamalan keskustasta. Aikoi-
naan tontilla sijaitsi autoliike.



PURKAMOUUTISET6

lisäksi kolme henkilöä. Yhden työnteki-
jän vaje on tarkoitus paikata syksyllä.

Yleispurkamona alusta sakka toimi-
nut Vammalan Osamyynti harjoitti pur-
kuosien tuontia Keski-Euroopasta jo 
1980-luvun alkupuolella. Osia tuotiin 
ensiksi silloisesta Länsi-Saksasta, myö-
hemmin Hollannista.

Kun hintaerot kotimaan tarjontaan 
verrattuna tasaantuivat, ulkomaan tuon-
ti lopetettiin.

Nykyään Ahtee hankkii purettavat au-
tot vakuutusyhtiöiltä ja suoraan yksityi-
siltä kansalaisilta.

- Sellaista olen hieman ihmetellyt, kun 
yhtiöt myyvät jopa 15 vuotta vanho-
ja vaurioautoja ehdollisesti korjattaviksi. 

Samaan aikaan yritetään romutuspalk-
kiokokeilulla saada autokantaa nuorem-
maksi.        

Miten elettiinkään 
ennen nettiaikaa?
Purkuosien kauppa on siirtynyt yhä voi-
mallisemmin nettiin. Ahtee on ollut jo 
pitkään mukana varaosahaku.fi -palve-
lussa, eikä ole katunut liittymispäätöstä.

- Voi sanoa, että melkein kaikki myy-
tävät osat menevät nykyään netin kaut-
ta. Se puoli on kasvanut todella vauhdik-
kaasti.

Osia myydään ympäri Suomea, myös 
ulkomaille. Tilauksia on tullut muun mu-
assa Espanjasta. Ehkä yllättävintä on, 

että kauppoja on tehty myös Ruotsiin, 
vaikka länsinaapurissa on tunnetusti 
laaja tarjonta purkuosista.

- Ei sielläkään ilmeisesti ihan kaikkiin 
autoihin ole aina tarjolla hyväkuntoisia 
käytettyjä osia.  

Maailma muuttuu, eikä vähiten uuden 
tekniikan myötä. Ahtee muistelee hy-
myssä suin, kuinka edistyksellisenä ka-
pineena telefaksia pidettiin joskus taka-
vuosina. Nykyään faksin käyttö on aivan 
marginaalista – jos kyseistä laitetta yli-
päänsä on enää kellään aktiivikäytössä.

Liikuntaa ja 
puutarhanhoitoa
Vaikka Ahtee on vähitellen lopettele-

Lopullisesti käytöstä poistettavia 
elv-autoja on kesän mittaan tuotu 
vilkkaasti romuajoneuvojen viral-

lisena vastaanottopisteenä toimivaan 
Vammalan Osamyyntiin.

- Monena päivänä on ollut jopa use-
ampia tuojia. Olen välillä oikein ihme-
tellyt, kun niitä on ollut niin hyvin liik-
keellä, purkamoyrittäjä Jorma Ahtee 
summaa.

Purkamolle on tuotu elv-autoja ”ta-
valliseen tapaan”, mutta myös romu-
tuspalkkiokokeilun innoittamana. Osa 
vanhan autonsa luovuttajista on ollut 

kiinnostuneita 1 500 euron etusetelis-
tä osarahoituksena uuden auton han-
kintaan.  

Tätä juttua tehdessä elokuisena 
maanantaina purkamolle saapui huit-
tislainen Ville Viitamäki vanhan Fiat 
Bravon kanssa. Vuosimallin 1998 me-
nopeli oli käyttöajoneuvona tullut tien-
sä päähän; Viitamäki toi auton edel-
leen kierrätettäväksi.

- Sillä pystyisi vielä ajamaan, mutta 
pikkuvikoja on tullut liikaa.

Luovutettava auto olisi täyttänyt me-
nossa olevaan romutuspalkkiokokei-

luun liittyvät ehdot, mutta Viitamäki ei 
tällä kertaa aikonut hyödyntää kam-
panjaetua.

- Nyt en ole ostamassa uutta autoa.
Entisenä vammalalaisena Viitamäki 

tuntee purkamon entuudestaan ja on 
myös tietoinen, miten käytöstä lopulli-
sesti poistuva auto toimitetaan kierrä-
tettäväksi.

- Romuautosta on helppo pääs-
tä eroon. Soitin tänne aamulla, ja so-
vin käynnistä. Sitten vain toimme auton 
tullessamme.

Vilkas kesä elv-autojen osalta

- Melkein kaik-
ki purkuosat oste-
taan nykyään netin 
välityksellä, Jorma 

Ahtee sanoo.
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Peltiosat pakettiin ja edelleen asiakkaalle. Pakkaushommissa Ahti Nôlvak.
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Missä ja milloin synnyit?
- Tyrväällä 1945.

Perhesuhteesi?
- Vaimo ja kolme lasta, sekä kolme lastenlasta.

Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Puutarhanhoito ja liikunta ovat mieluisia asioita.

ESITTELY

Parasta ruokalautasella ja juomalasissa?
- Olen kaikkiruokainen, mutta ehkäpä hyvä pippuripihvi 
ja sen kanssa punaviini.

Kuka on eniten arvostamasi suomalainen?
- Presidenteistä Urho Kekkonen. Muuten en osaa pan-
na merkkihenkilöitä paremmuusjärjestykseen.

Ikimuistoisin menopeli, jolla olet ajanut?
- Polkupyörä. Kouluikäisenä ajoin pyörällä, josta puut-
tuivat pedaalit. Niiden tilalla oli vain liukkaat tapit. Kun 
siitä jalka lipsahti, niin arkaan paikkaan tullut tälli oli iki-
muistoinen.

Vaarallisia tauteja kantavat punkit ovat yleistyneet 
Suomessa. Onko sinulla omia kokemuksia pun-
keista?
- Ei ole ikinä ollut iholla.

Oletko ollut tänä kesänä kalassa?
- En ole kalamiehiä.

Minkälaista syksyä odotat?
- Käyn ensin pienessä operaatiossa. Sen jälkeen kat-
sotaan, mitä syksy tuo tullessaan.

Mitä neuvoja antaisit paljon puhutun yhteiskunta-
sopimuksen valmistelijoille?
- Pitää ottaa tosiasiat huomioon, ja tarkastella asiaa eri 
puolilta. Ymmärrän työnantajapuolen näkemyksiä, mut-
ta ymmärrän myös työntekijäpuolen kantoja. Esimer-
kiksi tavallisten pulliaisten palkkoja ei voi laskea noin 
vain, enkä oikein usko työajan pidentämiseenkään.
   

Jorma Ahtee Vammalan Osamyynti Oy

massa pitkää työuraansa, ei mies aio lin-
noittautua lempisohvalle tai nojatuoliin. 
Hänellä on harrastuksia, joista mieluisim-
pia ovat puutarhanhoito ja liikunta.

- Kotona riittää puuhaa. Meillä on oma-
kotitalo ja noin kolmen tuhannen neliön 
tontti, johon on tarkoitus hankkia hieman 
lisämaata naapurilta.

Puutarhassa kasvaa muun muassa 
omenapuita ja marjapensaita, joiden hy-
vinvoinnista isäntä kantaa erityistä huol-
ta. Kasvimaa on enemmän vaimon hoi-
dossa.

- Joskus tuntuu, että minusta on tulos-
sa jänis, kun ruokalautasella on aina niin 
paljon vihreää, Ahtee nauraa.

Jotakin Ahteen rohkeudesta ja en-
nakkoluulottomuudesta kertoo se, et-
tä nuorena miehenä hän harrasti nyrk-
keilyä paikallisen Vammalan Seudun Voi-
man väreissä. Tämä oli siis aikana, jolloin 
nyrkkeilyssä ei vielä käytetty nykyisen-
kaltaisia päänsuojia.

Ahteen sarja oli 71 kiloa, ja vastuksina 
sen aikakauden kärkinyrkkeilijöitä. Ker-
taakaan ei kuulemma maailma sumen-
tunut täystyrmäyksen takia, mutta yk-

si käynti köysineliön lattiassa kovan osu-
man seurauksena on jäänyt mieleen.

- Oli hyvä, että lopetin nyrkkeilyn ajois-
sa. Ei tiedä, missä kunnossa nyt olisi, jos 
otteluja olisi tullut enemmän, Ahtee sa-

noo ja koputtaa havainnollistavasti pää-
tään. ••

>>> www.osamyynti.com     

Ovivarastossa tavarat ovat hyvässä järjestyksessä.
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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 
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P. (03) 787 7311, fax (03) 787 7312
lahdentakuupurkamo@phnet.fi 
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Nissan Primera P12 ................... -02-06
Nissan Terrano 2.7  ......................98-04 
Nissan X-Trail ..................................-02 
Opel Astra G sedan ..........................-01
Opel Astra H  ...................................-05 
Opel Vectra B 1.6 ............................-2.0  
Peugeot 206....................................-01
Peugeot 307....................................-03
Peugeot 308 ...................................-08
Peugeot 407 ...................................-06
Peugeot Partner ......................... -98-01
Pontiac Transport .............................-95
Renault Megane Scenic ....................-00
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 Fabia mpi  .............................-02 
Skoda Octavia ............................ -97-00 
Subaru Lecasy 4wd ..........................-97
Subaru Forester ......................... -99-05 

Suzuki Jimmy ..................................-04 
Suzuki Samurai ................................-98
Suzuki Vitara bens/diesel  ........... -92-02  
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 Hiace neliveto ........................-00 
Toyota Hilux ............................... -95-03  
Toyota Land Cruiser .........................-05
Toyota Rav4  ....................................-04 
Volksvagen passat ...........................-95
Volksvagen passat 1.9 tdi .................-03
Volvo S40 T4 ...................................-00
Volvo v70 ........................................-06
Volvo V 70 2,4 T ..............................-00
Volvo V40 ........................................-98
Volvo V70 2.5 TDI 
VW Polo ..........................................-04
VW Polo 1.4  ...................................-08 
VW Bora .................................... -00-04
Vw Golf ..................................... -99-02
VW Golf 1.2  ....................................-11
VW Golf neliveto  ..............................-08
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
purkaamo@auto-osix.fi

NYT PURKUUN TULLEITA

Purkaamo  Auto-Osix Oy

JA PALJON MUITA 

www.auto-osix.fi
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P
urkamouutiset-lehti teki elokuun 
puolivälissä Suomen Autopur-
kamoliiton (Salry) jäsenyritysten 
keskuudessa kyselyn romutus-

palkkiokokeilun vaikutuksista purkamoil-
le tulevien elv-autojen kertymään.

Vastausten perusteella yleislinja näyt-
täisi olevan selkeä. Niin sanotuilla kau-
punkipurkamoilla kierrätysautojen määrä 
on kampanja-aikana keskimäärin kasva-
nut, kun taas loitompana taajamista si-
jaitsevilla purkamoilla elv-autojen tilanne 
on pysynyt suurin piirtein ennallaan.

Romutuspalkkiokokeilun konkreet-
tinen anti asiakkaille eli arvoseteli on 
yleensä otettu ilolla vastaan, mutta kaik-
ki eivät ole tuoneet vanhaa menopeliään 
purkamolle kampanjaedun takia.

Näyttää siltä, että julkinen rummutus 
romutuspalkkiokokeilusta on herättänyt 
kansalaisia siivoamaan nurkistaan käy-
töstä poistettavia autoja. Kampanjalla on 
siis ollut perustasoa laajemmalle ulottu-
via vaikutuksia.

”Kampanja on 
koko alan etu”
Monella purkamolla on ollut vilkas keski-
kesä elv-autojen osalta. Eräät purkamot 
ovat vielä pyrkineet tehostamaan kam-
panjaa toimimalla yhteistyössä autoliik-
keiden kanssa. 

- Autoja on tullut romutettavaksi todel-
la mukavasti. Useat asiakkaat lähtevät 
autokaupoille meiltä romutustodistuksen 
kanssa, tai ovat tulossa sieltä saatuaan 
kuulla 1 500 euron romutusrahasta. Tä-
mä kampanja on koko alan etu, kertoo 
Katriina Tukiainen Karjalan Purku-Pojat 
Oy:stä Joensuusta.

- Elv-autoja on tullut tavanomaista 
enemmän. Teimme ennen kampanjan al-
kua kierroksen autoliikkeissä ja kerroim-
me palveluistamme. Yhteistyö on suju-
nut hyvin, toteaa Toni Susilahti turkulai-
sesta Oili Jalonen Oy:stä.

- Autojen määrä näyttää lisääntyneen 
melko paljon. Toisaalta kesäkuu oli nor-
maalia hiljaisempi, joten näyttäisi sil-
tä, että auton romutusta on siirretty ro-
mutuspalkkion johdosta. Melko moni on 
tuonut esiin autoa romutettaessa, että 
aikoo hyödyntää romutuspalkkion, ker-
too Pasi Sarantila Imatran Autopurka-
mosta, joka tunnetaan myös nimellä Au-
topurkamo Huolto-osa.

- Meille tuli heinäkuussa parikymmen-
tä setelikelpoista autoa. Osa seteleistä 
meni käyttöön, osa asiakkaista ei tarvin-
nut sitä. Ilmeisesti kampanjan mainon-
ta puri, ja he siistivät paikkojaan muuten 
vaan, sanoo Markus Pesonen Nurmon 
Autopurkaamo Oy:stä.

- Muutamat automyyjätkin ovat olleet 
mukana tuomassa vanhaa autoa. He 
ovat olleet tyytyväisiä nopeaan käsitte-
lyyn. Romutustodistuksen saaminen on 
kestänyt viitisen minuuttia, Pesonen jat-
kaa.

- Elv-autot ovat selvästi lisääntyneet 
kampanjan myötä. Meillä on ollut yhteis-
työtä merkkiliikkeiden kanssa, kertoo 
Kari Koli Auto-Lehtinen Oy:stä Salosta.

”Ihmisillä ollut 
epäselvyyksiä”
Kaikilla paikkakunnilla romutuspalkki-
okokeilu ei kuitenkaan ole herättänyt 
mainittavaa kiinnostusta autoilijoiden 
keskuudessa. 

Romutus-
palkkiokokeilu

lisännyt elv-autojen virtaa
••• Heinäkuussa alkanut romutuspalkkiokokeilu 

on virkistänyt käytöstä poistettavien autojen virtaa 

purkamoille. Kampanjan vaikutus näkyy etenkin 

isoissa kaupungeissa tai niiden lähettyvillä 

sijaitsevilla purkamoilla.

- Setelikampanjan vaikutus elv-autojen 
määrään on mielestämme ollut odotet-
tua vähäisempi. Ehkä joka 20:s asiakas 
on ilmoittanut käyttävänsä romutusedun. 
Teemme tällä hetkellä yhteistyötä yhden 
autoliikkeen kanssa, toteaa Tero Pasa-
nen Auto-osix Oy:stä Pihtiputaalta.

- Meille on tullut romutettavaksi vain 
yksi sellainen auto, jonka tilalle asiakas 
kertoi ehkä ostavansa uuden auto. Kai-
ken kaikkiaan romutuksia on ollut to-
si vähän heinäkuun alusta lähtien, kertoo 
Hannu Tuominen Onkiniemen autopur-
kamosta Sysmästä.

- Meillä kampanja ei ole juurikaan nä-
kynyt. Palkkioon liittyviä kyselyitä on ollut 
muutamia. Ihmisillä on ollut epäselvyyk-
siä, voiko edun käyttää myös käytettyyn 
autoon, sanoo Markus Forsbacka KL-
Auto-osacenterista Raisiosta.

- Ei ole tullut yhtään elv-autoa, josta 
olisi seteliä haluttu. Meille ei tule muu-
tenkaan kovin paljon elv-autoja. Mahtaa-
ko olla syynä sijainti, kun olemme Vaa-
san ja Seinäjoen välissä, miettii Lae-In-
vest Oy:n Juha Lae Isostakyröstä.

Porsaanreikiä 
ei ole havaittu
Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjoh-
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Romutuspalkkiokokeilu on käynnisty-
nyt odotettua vilkkaampana. Tätä kir-
joittaessa elokuun puolivälissä on jo 
esitetty spekulaatioita, riittävätkö kam-
panjaan osoitetut kolme miljoonaa eu-
roa alkuperäisen aikataulun mukaises-
ti vuoden loppuun saakka.

- Kokeilun jatkuminen, kun siihen 
varattu kolme miljoonaa euroa on käy-
tetty, edellyttää eduskunnan hyväksy-
mää lisätalousarviota, sanoo tietojoh-
taja Juha Kenraali Trafista.

Kokeilu on vauhdittanut sekä uusi-
en autojen myyntiä että autojen kierrä-
tystä. Autoliikkeiltä kerättyjen tietojen 
mukaan romutuspalkkiokokeilun aika-
na on 10. elokuuta mennessä kertynyt 
1 130 uuden auton tilausta.

Henkilöautojen romutustodistuksia 
kirjoitettiin heinäkuussa 6 434 kappa-

letta, mikä on 22,5 prosenttia enem-
män kuin viime vuonna vastaavana ai-
kana.

- Ensimmäiset luvut kertovat sii-
tä, että kokeilu on otettu erittäin hy-
vin vastaan ja on kannustanut kulutta-
jia kierrättämään vanhoja romutusikäi-
siä autoja, Kenraali toteaa.

Romutuspalkkiokokeilun aikana 1.7.-
31.12.2015 kuluttaja saa 1 500 eu-
ron alennuksen uudesta autosta, kun 
romuttaa yli 10 vuotta vanhan auton ja 
ostaa tilalle uuden, jonka CO2-pääs-
töt ovat enintään 120 g/km tai jonka 
käyttövoimana on joko kokonaan tai 
osittain korkeaseosetanoli, metaani tai 
sähkö. ••

>>> www.romutuskampanja.fi 

taja Arto Silvennoinen uskoo, että romu-
tuspalkkiokokeilun saama julkisuus on 
aktivoinut kansalaisia toimittamaan tar-
peettomaksi käyneitä autoja kierrätyk-
seen.

Liikkeellä on siis ollut myös niitä, joil-
la ei tässä vaiheessa ole tarkoitus ostaa 
uutta, vähäpäästöistä autoa kampanjase-
teliä osarahoituksena käyttäen.

- Romutuspalkkiokokeilusta on tullut 
lisää mainosta autonkierrätystoiminnalle. 
Kokonaisuudessaan kampanja on otet-
tu oikein hyvin vastaan, olen siitä positii-
visesti yllättynyt.

Kampanja saattaa vielä kiihtyä syksyl-
lä, kuten autokauppiaat odottavat. Perin-
teisesti syksy on parempaa aikaa auto-
kaupan alalla kuin keskikesä.

- Lisäksi monet kesäautot pannaan 
syksyllä kierrätykseen, Silvennoinen to-
teaa.

Romutuspalkkiokokeilu on nimensä 
mukaisesti kokeilu. Nyt kerätään myös 
kokemuksia, joita voidaan hyödyntää 
mahdollisissa myöhemmissä kampan-
joissa.

Menossa olevasta kokeilusta Silven-
noinen ei ole löytänyt porsaanreikiä, 
mutta joitakin pieniä prosessiin liittyviä 
valuvikoja on havaittu.

Loppuvatko kampanjarahat kesken?

- Romutustodistus kirjoitetaan ajoneu-
von luovuttajalle. Jos autoliike palvelee 
asiakastaan ja tekee romutuksen valta-
kirjalla, romutustodistus tulostetaankin 
autokauppiaalle eikä romutettavan au-
ton omistajalle, jolle arvoseteli käytän-

nössä kuuluisi.
- Onneksi tällaisia tapauksia ei ole ol-

lut monta. On kuitenkin syytä olla tark-
kana asiakirjoja täytettäessä, Silvennoi-
nen painottaa. ••

 

Romutuspalkki-
okokeilu on akti-
voinut autoilijoita 
vaihtamaan kul-
kupelinsä uudem-
paan. Tämä siis-
ti VW Passat vm. 
-98 tuotiin kier-
rätettäväksi Fus-
ti Oy:n purkamolle 
Tampereella.
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••• Romutuspalkkiokokeilun myö-
tä Rinta-Joupin Autoliike Poris-
sa ja Autopalsta tekevät yhdessä 
vanhan auton romuttamisen mah-
dollisimman helpoksi.

Vanhasta, kierrätykseen tarkoitetusta 
autosta eroon pääseminen on tehty Po-
rissa mahdollisimman yksinkertaiseksi 
niille, joita kiinnostaa romutuspalkkioko-
keilusta luovutettava arvoseteli.

Asiakkaalle annetaan Rinta-Joupin 
Autoliikkeessä seikkaperäistä apua van-
han auton romuttamiseen liittyvissä ky-
symyksissä. Autoliike toimittaa käytöstä 
lopullisesti poistuvan menopelin Auto-
palstan purkamolle asianmukaisesti kä-

siteltäväksi, ja asiakas saa romutuspalk-
kiokokeiluun liittyvän 1 500 euron arvo-
setelin uuden auton hankkimiseksi.

- Tämä on pieni kädenojennus asiak-
kaalle, tiivistää Rinta-Joupin Autoliik-
keen Porin myyntijohtaja Petri Raitanen.

- Voi sanoa, että Rinta-Joupin Autolii-
ke toimii esimerkillisellä tavalla asiakas-
ta ajatellen, miettii Autopalstan yrittäjä 
Jaakko Honkanen. 

Romutuspalkkiokokeilulla 
hyvä vastaanotto
Heinäkuun alussa käynnistynyt romu-
tuspalkkiokokeilu on saanut hyvän vas-
taanoton. Puoli vuotta kestävästä kam-
panjasta on tiedotettu laajasti, mutta ai-
van kaikille asiasta kiinnostuneille kam-

panjan yksityiskohdat eivät ole täysin 
avautuneet.

- Kampanja on alkanut näkyvästi, mut-
ta toisille on vielä osin epäselvää, mi-
ten pitäisi käytännössä menetellä. Sik-
si olemme halunneet auttaa asiakkaita, 
Raitanen toteaa.

Rinta-Joupin Autoliikkeessä Porissa 
on huomattu, että romutuspalkkiokam-
panja kiinnostaa erityisesti noin 60-vuo-
tiaita, jotka ovat tyypillisimmin hankki-
massa Skoda Fabiaa tai Toyota Yaris 
-tyyppistä autoa. Siis ohjehinnaltaan alle 
20 000 euroa maksavaa vähäpäästöis-
tä kulkupeliä.

Tähän ikäluokkaan kuuluvilla asiak-
kailla on myös keskimääräistä enem-
män kysyttävää romutuspalkkiokampan-
jan menettelytavoista. Nuoremmille ikä-

Kädenojennus asiakkaalle

Kierrätykseen tar-
koitettu Nissan läh-
dössä Rinta-Joupin 
Autoliikkeen pihal-

ta kohti Autopalsta 
purkamoa. Kuvas-

sa hinausauton kul-
jettaja Jari Laihanen 
Autopalstalta (vas.) 
sekä varaosapääl-

likkö Jorma Fräntilä 
ja vaihtoautomyyjä 

Juha Koskinen Rin-
ta-Joupin Autoliik-

keestä.
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luokille tarvittavan tiedon kaivaminen 
netistä on ehkä luontevampaa.

- Asiakas tuntee olonsa turvallisem-
maksi, kun saa henkilökohtaista apua, 
kertoo Rinta-Joupin Autoliikkeen vaihto-
autopäällikkö Jorma Fräntilä.

Kampanja 
kiihtyy syksyllä?
Tonniviisisataa vanhasta, kenties hyvin-
kin kulahtaneesta autosta on kelpo hy-
vitys. Tähän tarjoukseen on moni tarttu-
nut.

- Tyypillistä kuitenkin on, että harva 
tuo autonsa itse purkamolle ja tulee sen 
jälkeen meille arvosetelin kanssa. Sik-
si kunnon autoliikkeessä tulee olla pal-
velua, joka ohjaa, miten tällainen hom-
ma käytännössä hoidetaan, Petri Raita-
nen sanoo.

- Monelle voi olla epäselvää, mitä ro-
mutuspalkkiokampanja pitää sisällään, 
vaikka olisi lukenut ohjeita netistä. Esi-
merkiksi romutustodistus on tehtävä 
kuntoon ennen uuden auton ostamista.

Menossa olevaa romutuspalkkiokokei-
lua Raitanen pitää merkittävästi tehok-
kaampana, kuin aikaisempia arvoseteli-
kampanjoita.

- Euro puhuu eli maksettava palkkio 
on nyt suurempi, millä on vaikutuksensa. 
Mutta on selvää, että myös kampanjaa 
kokonaisuutena on suunnitteluvaihees-
sa mietitty enemmän kuin ennen.

- Suomen kansa käynnistyy ehkä hi-
taasti, mutta kampanja tuntuu olevan hy-
vä ja toimiva. Jos vanhat merkit pitävät 
paikkansa, sen vaikutukset kiihtyvät syk-
syllä, Raitanen arvioi.

Autoliikkeet ja purkamot tekevät eräil-
lä muillakin paikkakunnilla samantyyp-
pistä yhteistyötä asiakkaiden auttami-
seksi.

Hyvä heinäkuu 
elv-autoissa
Elv-autojen virta on ollut kuluneena ke-
sänä voimakasta Autopalstalla. Janne 
Honkanen kertoo, että heinäkuun aika-
na purkamolle tuli noin 40 kierrätykseen 
menevää autoa.

- Tavallisesti heinäkuussa tulee ehkä 
kymmenkunta elv-autoa, Honkanen to-
teaa. ••

>>> www.rinta-jouppi.com
>>> www.autopalsta.com    

Sama Nissan Autopalstan purkamon pihamaalla. Kuvassa vaihtoautopäällikkö Jorma Fräntilä (vas.), yrittäjä Jaakko Honkanen 
Autopalstalta sekä myyntijohtaja Petri Raitanen Rinta-Joupin Autoliikkeestä.
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P
itkän päivätyön autopurkamo-
alalla tehnyt ekonomi Juha Pur-
siainen saavutti 70 vuoden iän 
5. heinäkuuta 2015.

Hän ei järjestänyt vastaanottoa merk-
kipäivänään, mutta Suomen Autopurka-
moliiton puheenjohtaja Kari Laine kävi 
onnittelemassa päivänsankaria. Samal-
la Laine luovutti hänelle pienen muista-
misen liitolta.

Juha Pursiaisella on laaja kokemus 
purkamoyrittäjänä toimimisesta. Hän on 
vuosien mittaan ollut mukana monen 
purkamon toiminnassa, mutta ehkä par-
haiten hänet tunnetaan helsinkiläisestä 
raskaan kaluston purkamosta Euro-Te-
li Oy:stä.

Isän esimerkki yrittämisestä on siirty-
nyt sukupolvien ketjussa eteenpäin, sillä 

Euro-Telin ohjaksissa toimii Juhan poika 
Sami Pursiainen.

Eikä Juha Pursiainen ollut ensimmäi-
nen autoalan yrittäjä omassa suvussaan. 
Hänen isänsä piti aikoinaan Audeihin 
ja Volkswageneihin keskittynyttä auto-
kauppaa Mikkelissä. Juhan henkilökoh-
tainen mieltymys Audi-henkilöautoihin 
on kenties perua niiltä ajoilta.

Juha Pursiainen on toiminut pitkään 
myös oman elinkeinoalansa kehittämis- 
ja edunvalvontatyössä Suomen Auto-
purkamoliiton hallituksen jäsenenä. Hän 
uskoo vankasti purkamoalan tulevaisuu-
teen ja on määrätietoisesti pitänyt esillä 
kahta teesiä: purkumaksua purkamoille 
sekä autoveron poistamista.

Autopurkamoliiton kokouksissa ja ko-
kousmatkoilla Juha Pursiainen on seu-

rallisen ja positiivisen luonteen omaa-
vana henkilönä osaltaan pitänyt yllä hy-
vää tunnelmaa. Hänen laajasta koke-
muksestaan ulkomaankaupassa on ol-
lut konkreettista hyötyä liiton reissuilla, 
sillä saksan kieli sujuu Pursiaiselta erin-
omaisesti. 

 Urheilukaan ei ole Juha Pursiaiselle 
vierasta. Takavuosina hän oli tuttu näky 
Rantasipi Airportin tenniskentillä lumen-
valkoisessa urheiluasussaan.

”Juha on sikäli mielenkiintoinen ta-
paus, että hän on työurallaan ostanut 
10 000 kuorma-autoa, mutta ei ole itse 
ajanut yhdelläkään. Hänellä ei ole kuor-
ma-auton ajokorttia”, kertoo eräs synttä-
risankarin hyvin tunteva kollega.

”Mutta Juhasta voi sanoa, että hän on 
yrittäjä viimeisen päälle.” ••

Juha Pursiainen 70 vuotta

Suomen Autopurkamoliiton puheenjohtaja Kari Laine (oik.) kävi onnittelemassa syntymäpäiväsankari Juha Pursiaista.
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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

Ympäristöystävällinen. Edullinen. Tekniikan ja kierrätyksen ammattilainen.

Autonosat järkevimmin autopurkamolta.
Suomen Autopurkamoliitto ry

Valitse oikea merkki.
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A
utopurkamot eivät ole vuosien 
mittaan säästyneet varkailta, 
vaikka purkamot eivät missään 
vaiheessa ole olleet rikollisten 

kohdetilastossa kärkisijoilla.

Takavuosikymmeninä varkaudet oli-
vat usein myymälävarkauksiin rinnas-
tettavaa pienten osien näpistelyä. Tilan-
ne muuttui, kun Suomesta tuli EU:n jä-
sen ja metallien kierrättämisestä tuli laa-
jamittaista, teollista toimintaa.

Viime vuosina purkamot ovat satsan-
neet varkauksien ja ilkivallan ehkäisyyn, 
kun valvontakameroiden tekninen laa-
tu on ottanut merkittäviä edistysaske-
lia. Valvontalaitteiden tarjonnan kasvu on 

myös hillinnyt hintatason kohoamista lii-
an korkealle.

Koirat ja kamerat 
hyvä yhdistelmä
Yli neljä vuosikymmentä purkamoyrittä-
jänä toiminut porilaisen Autopalsta Oy:n 
Jaakko Honkanen on löytänyt toimivan 
konseptin purkamoalueen valvonnassa.

Kamerat tarkkailevat aluetta ympä-
ri vuorokauden, lisäksi kaksi vartiokoiraa 
pitää luvattomat vierailijat poissa purka-
molta aukioloaikojen ulkopuolella.

- Tämä on osoittautunut tehokkaaksi 
yhdistelmäksi, Honkanen sanoo.

Pientavaran näpistelijöitä liikkuu toisi-

naan purkamolla päiväsaikaan. Kadon-
neiden osien rahallinen arvo ei yleensä 
ole suuri, mutta taitamaton irrottaminen 
aiheuttaa oheisvahinkoa.

- Suurin halla on siinä, että he rikko-
vat paikkoja.

Kamerat toimivat 
pimeässäkin
Sastamalassa sijaitsevalla Vammalan 
Osamyynti Oy:n purkamolla on käytös-
sä niin ikään tehokas kameravalvonta. 
Yrittäjä Jorma Ahteen mukaan sen käyt-
töönotto on vähentänyt purkamolle koh-
distuvaa rikollisuutta.

Ahtee kertoo esimerkin tapauksesta, 

Valvonta vähentää varkauksia

••• Kehittynyt valvontatekniikka 

on vähentänyt varkauksia ja 

ilkivallantekoja purkamoilla. Sen 

vaikutukset tuntuvat kahtaalla: 

varkaiden tunnistaminen on 

mahdollista, ja tehokkaan 

valvontalaitteiston läsnäolo 

ennaltaehkäisee konnuuksia.
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Valvonta vähentää varkauksia
jossa kaksi hiippailijaa liikkui purkamo-
kentällä aukioloajan jälkeen. Valvontaka-
merat saivat niin laadukkaita kuvia, et-
tä toinen voroista kyettiin tunnistamaan 
kasvokuvan perusteella.

- Onkohan Suomessa purkamoa, jos-
sa olisi käynyt enemmän varkaita tai il-
kivallantekijöitä kuin täällä, Ahtee puus-
kahtaa muistellessaan aikaa ennen kun-
nollisen valvontalaitteiston tuloa.

- Kamerat toimivat hyvin, pimeässä-
kin. Voin suositella niitä kaikille hankin-
taa miettiville, Ahtee toteaa.

Eräs nimettömänä tässä jutussa esiin-
tyvä kokenut purkamoyrittäjä sanoo, että 
takavuosien ongelmat on kyetty ratkai-

semaan modernilla kulunvalvonnalla.
Hänen yrityksessään on riittäväksi 

luonnehdittu määrä valvontakameroita, 
joiden kuvatarkkuus on erinomaista ta-
soa. Lisäksi purkamolla on käytössä hä-
lyttimet sekä vartiointiliikkeen palvelut.

- Joskus ennen ihmiset saattoivat ha-
kea luvattomasti osia omaan tarpee-
seensa. Ammattivarkaat ovat tulleet ku-
vaan mukaan vasta myöhemmin.

Pihtiputaalla 
oma vartiorinki
Pihtiputaalla paikalliset yrittäjät kyllästyi-
vät toistuviin varkauksiin, ja päättivät yh-
dessä tehdä asialle jotain. He perustivat 

vapaaehtoisuuteen perustuvan vartioin-
tirenkaan, jonka jäsenet kiertävät yöai-
kaan tiettyjä teollisuusalueita.

Ringissä mukana oleva Ari-Pekka Pa-
sanen autopurkamo Auto-Osix Oy:stä 
kertoo, että yöllinen valvonta on tehon-
nut. Varkauksien määrää on saatu pie-
nennettyä.

- Käytäntönä on, että kuljemme yöl-
lä tietyillä alueilla ja tarkkailemme, onko 
liikkeellä epäilyttäviä autoja. Jos niitä nä-
kyy, otamme rekisteritunnukset ylös ja il-
moitamme poliisille.

Osallistuminen vartiointirinkiin ei ole lii-
an kuormittavaa, yöllinen nakki iskee jä-
seniin keskimäärin kerran kuukaudessa.

Pasasen mukaan varkaudet ovat olleet 
Pihtiputaalla todellinen riesa, jolta purka-
mokaan ei ole säästynyt. Hän pitää sel-
vänä, että konnuudet ovat ammattilais-
ten työtä.

- Täällä maaseudulla ei ole kaupunkien 
tapaan huumehörhöjä, jotka murtautuisi-
vat liikkeisiin. Varkaat ovat järjestäytynei-
tä ammattirikollisia.

Pihtiputaalla on liikkunut paitsi koti-
maisia konnia, myös ulkomaalaisia vää-
rintekijöitä. Havaintoja on tullut maamme 
eteläpuolella sijaitsevien valtioiden rekis-
terikilvillä varustetuista autoista.

- Meillä on purkamolla kunnon valvon-
takamerat. Tekniikka on mennyt eteen-
päin, zoomaamalla pystyy tunnistamaan 
rekisterikilven jopa 300 metrin päästä, 
Pasanen sanoo. •• 

Meillä on 
purkamolla kunnon 
valvontakamerat. 
Tekniikka on 
mennyt eteenpäin, 
zoomaamalla pystyy 
tunnistamaan 
rekisterikilven jopa 
300 metrin päästä.

”

Jorma Ahteen purkamolla 
Vammalan Osamyynnissä 
varkaudet ovat vähenty-
neet tehokkaan kamera-
valvonnan myötä.
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••• Autopurkamot ja romuliikkeet 

ovat paljolti samassa 

veneessä, kun tarkastellaan 

kierrätysmetallialaan kohdistuvaa 

rikollisuutta.

E
roa on lähinnä siinä, että purka-
moilla on enemmän teknisesti 
jalostettuja tuotteita, ja romuliik-
keillä pääosin raaka-aineita. Mo-

lemmat kuitenkin kelpaavat karkeasti 
ottaen samoille rikollistahoille.

- Ongelma on yhteinen, tiivistää Suo-
men Romukauppiaiden liiton toiminnan-
johtaja Jari Kortesoja.  

Ilmoitusjärjestelmä 
vaikeuttaa vorojen työtä
Kortesoja on saanut aikaan tehokkaaksi 
kiitellyn ilmoitusjärjestelmän, johon päi-
vittyy koko ajan tietoja kierrätysmetallia-
laan kohdistuneista rikoksista.

Myös suurin osa autopurkamoista on 

mukana systeemissä, ja ne seuraavat 
sen välittämiä tietoja tarkasti. Toiminta-
ajatuksena on koko alaa hyödyttävä tie-
tojen vaihtaminen. Postituslistalle liitty-
minen ei edellytä jäsenyyksiä tietyissä 
järjestöissä.

- Ilmoitusjärjestelmä on auttanut saa-
maan varkaita kiinni, kun pimeää tava-
raa on yritetty kaupitella eteenpäin. Kun 
levitetään nopeasti tietoa tapahtunees-
ta, on kuuman tavaran myynti paljon 
hankalampaa.

- Varmasti herättää epäilyjä, jos entuu-
destaan tuntematon henkilö yrittää tar-
jota vaikkapa 30 katalysaattorin satsia 
myyntiin. 

Ennaltaehkäisyllä 
suuri merkitys
Rikosten ennaltaehkäisyn merkitystä ei 
voi korostaa liikaa. Kortesoja pitää mo-
dernia valvontakameratekniikkaa hyvin 
käyttökelpoisena ja suositeltavana.

Monissa romuliikkeissä henkilökunta 
on nostanut työkoneilla raskaita metal-
lilevyjä esimerkiksi kuparien päälle. Täl-

laisilla blokkauksilla on kyetty ehkäise-
mään ennalta arvometallivarkauksia.

- Poliisit ovat kertoneet tavanneensa 
kiinni otetuilta varkailta erilaisia ajo-oh-
jeita läppäreiltä ja navigaattoreilta. Jos-
sain on joku tai joitakin, jotka ohjaavat 
hommaa, Kortesoja viittaa  ammattimai-
seen toimintaan.

Kaikkien varkaiden kotimaa ei ole 
Suomi. Kortesojan mukaan lienee aika 
tyypillistä, että yöllisen keikan jälkeen ri-
koksen tekijät ovat jo aamulautalla ylit-
tämässä Suomenlahtea.

Kierrätysmetalleihin kohdistuva rikol-
lisuus on Kortesojan mielestä ilmiö, jo-
ka on valitettavasti tullut jäädäkseen. 
Sen voimakkuus vaihtelee paljolti metal-
lien maailmanmarkkinahintojen mukaan. 
Nousukaudella pikavoittoja pyydystäviä 
on enemmän liikkeellä kuin laskevien 
taksojen aikakaudella.

- Ennen vanhaan kierrätysmetallia-
la sai olla paremmin rauhassa varkailta, 
kun romurautakasan rahallinen arvo oli 
aika pieni. ••

yhteinen ongelma
RIKOLLISUUS
Täällä vartioimme me!
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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 
toiminta-ajatus 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.  

LIITY S.A.L.ry:n JÄSENEKSI!

Hyvä purkamoyrittäjä!

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..../

1,00 
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
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käsiteltiin autonkierrätysalan 
yhteisiä kysymyksiä
••• Tukholmassa toukokuun toisena viikonloppuna järjestetty 

Pohjoismaisten autonkierrättäjien konferenssi, Nordic 

Car Recycling Conference, kokosi yhteen suuren määrän 

purkamoväkeä, operaattoreita sekä ympäristönsuojelijoita.

TUKHOLMASSA

Kahvitauol-
la Henk Jan Nix 
Egarasta(vas.), 
Päivi Kuivasnie-
mi ja Kari Laine 
Salry:stä, Riku 

Arolainen Felke 
Hyvinkäästä, Jör-
gen Härmälä Va-
raosa-alan yhdis-
tyksestä sekä Siri 
Sveinsvoll Knoks 
Bildeleristä Nor-

jasta.
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K
onferenssissa käsiteltiin laajalti 
autonkierrätysalan nykytilannet-
ta ja tulevaisuutta Pohjoismais-
sa ja koko EU-alueella. Varsi-

naisten esitelmien lisäksi osallistujilla oli 
oiva tilaisuus vaihtaa näkemyksiä kah-
den kesken tai pienissä ryhmissä.

Tapahtuman odotetuimman puheen-
vuoron esitti EU-komissaari Artemis 
Hatzi-Hull, jonka toimialaan kuuluvat au-
tonkierrättämiseen liittyvät kysymykset.

Kohti eurooppalaista 
kiertotaloutta
Hatzi-Hull muistutti, että Euroopan ko-
missio on kesäkuussa 2014 hyväksynyt 
ohjelman ”Kiertotaloutta kohden: nolla-
jäteohjelma Euroopalle”. Sen tavoitteena 
on EU:n puitteissa luoda yhteiset ja joh-
donmukaiset tavoitteet kiertotalouden 
edistämiseksi.

Kunnianhimoisempi kiertotalouspaket-
ti vuoden 2015 lopulla tähtää kilpailuky-
kyisemmän, resurssitehokkaan talouden 
sektorille.

Yksi viidestä jätevirtadirektiivistä, joita 
arvioitiin, oli EU:n romuajoneuvodirektiivi. 
Sen päätarkoitus on varmistaa EU:ssa 
vuosittain romuajoneuvoista syntyvien 
8-9 miljoonan jätetonnin asianmukainen 
käsittely.

Hatzi-Hullin mukaan keskeisiä kohtia 

ovat rajoittaa elv-autoista syntyvää jätet-
tä ja sen myrkyllisyyttä, lisätä uudelleen-
käyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä, se-
kä varmistaa asianmukainen jätteenkä-
sittely ympäristöllisesti terveissä oloissa.

- Kaikki nämä ovat linjassa resurssi-
tehokkuuden tavoitteen kanssa, joka on 
kuvailtu jätteistä annetussa puitedirektii-
vissä, Hatzi-Hull totesi.

EU painottaa tavoitteitaan lisätä auto-
nosien uudelleenkäyttöä ja että elv-au-
toja käsitellään ympäristöllisesti hyvä-
kuntoisissa oloissa.

- Kaksi suurta haastetta pysyy. Ne 
ovat laittomien toimijoiden suorittama 
elv-autojen keräys ja käsittely, sekä elv-
autojen laiton kuljetus.

Autonromutus on 
panostusta ympäristöön
- Asianmukaisesti toteutettu autonro-
mutus on panostusta ympäristöön, tiivisti 
Ruotsin ympäristö- ja energiaministeriön 
poliittinen asiantuntija Charles Berkow.

Ruotsissa hallituksella on selkeitä ta-
voitteita autonkierrätyksen suhteen. Pi-
täisi saada aikaan vielä enemmän kier-
rätystä, ja toisaalta vähemmän elv-auto-
jen virtausta ohi virallisen järjestelmän. 

Berkowin mukaan Ruotsissa joudu-
taan siirtämään vuosittain noin 10 000 
hylättyä romuajoneuvoa. Tästä on las-

Kuvassa oikealta: Tor Alm, Jan Molberg, Kari Laine, Jörgen Härmälä, Börge Mad-
sen, Adam Pade, Alf Persson ja Michael Abraham.
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kettu aiheutuvan 10-20 miljoonan kruu-
nun kustannukset.

Ruotsissa pyritään löytämään rahoi-
tusratkaisuja, jotka johtaisivat autojen 
hylkäämisen vähentymiseen. Tavoitteena 
on niiden avulla myös korvata valtiolle ja 
kunnille hylkyautoista aiheutuvia kustan-
nuksia. Myös laittoman romutuksen vä-
hentäminen kuuluu tavoitelistaan.

Autonraadot ja laiton romutus ovat 
ongelmia myös Ruotsissa. Berkowin 

mukaan laittomat toimijat eivät monissa 
kohdin täytä ympäristövaatimuksia. Lu-
vaton romutus myös lisää laitonta vaa-
rallisen jätteen vientiä, mikä lisää ympä-
ristö- ja terveysongelmia vastaanottaja-
valtioissa.

Useimmat Ruotsissa havaitut laitto-
mat kuljetukset ovat suuntautuneet län-
tiseen Afrikkaan, varsinkin Ghanaan ja 
Nigeriaan. Kuljetuksissa on ollut enim-
mäkseen romuautoja ja autonosia.

Laiton romutustoiminta myös syrjii py-
kälien mukaan toimivia yrittäjiä, ja vää-
ristää kilpailua.

Ruotsissa lisää 
yhteistyötä
Ympäristöasioista Ruotsin tuottajayh-
teisössä BIL Swedenistä vastaava An-
na Henstedt kertoi, että yhteistyötä pur-
kamojen ja autoliikkeiden välillä on pyrit-
ty lisäämään.

Konferenssiin 
osallistui run-

saasti väkeä 
Pohjoismaista 

ja hieman muu-
altakin.
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Automaahantuojilta on lähetetty jäl-
leenmyyjille kirje, jossa kerrotaan tuotta-
javastuusta ja kehotetaan toimittamaan 
romuajoneuvot BilReturin jäsenliikkee-
seen. BilRetur vastaa Suomen Autokier-
rätys Oy:tä.

Jälleenmyyjiä on kehotettu tarjoamaan 
BilReturin jäsenille autoja, joita ei tavalli-
sesti myydä asiakkaille. BIL Sweden on 
myös kehottanut jälleenmyyjiä yhteistyö-
hön BilReturin jäsenten kanssa purkuo-
sien käytön suhteen.

Tanskassa ajankohtaisena asiana on 
vaurioautojen ns. korjausraja. Tällä het-
kellä on voimassa käytäntö, jonka mu-
kaan auto tulee romuttaa, jos sen vauri-
oiden korjauskustannukset ylittävät 75 
prosenttia auton markkina-arvosta.

Korjausoikeus on kuitenkin väliaikai-
nen, prosentti todennäköisesti lasketaan 
65:een tai alemmaksi 2016 alkaen.

DAG:n eli Tanskan autopurkamoliiton 
Börge Madsen totesi, että korjausoike-
uskäytäntö on merkittävä työllisyyttä ja 
harjoittelupaikkoja ajatellen. Sillä on kui-
tenkin havaittu olevan markkinoita vää-
ristävä vaikutus.

Purkamot kärkeen 
autonkierrätysketjussa
Egaran eli eurooppalaisten autopurka-
moliittojen yhteistyöjärjestön pääsihtee-
ri Henk Jan Nix kertoi yhteenliittymästä, 
johon kuuluu jäseniä 11 maasta.

Egaran päätavoitteita on, että laillisesti 
toimivat purkamot sijaitsevat ensimmäi-
senä autonkierrätysketjussa. Kaikkien 
elv-autojen pitäisi tulla ensiksi purkamol-
le, mikä on ainoa järkevä osapuoli myön-
tämään purkutodistuksen.

Edelleen Egara painottaa, että vara-

osat pitäisi olla myytävissä ilman rajoi-
tuksia, ja että käytettyjen varaosien me-
nekkiä edistetään. Purkuosien käytön 
suosiminen tarkoittaa EU:n korostamaa 
uudelleenkäyttöä sekä jätteiden syntymi-
sen ehkäisyä.

Ongelmat eri 
maissa yhteneviä
Suomesta oli Tukholman konferenssis-
sa läsnä pieni, mutta sitäkin tarkkaavai-
sempi ryhmä. Porukan päälukua selit-
tää osaltaan se, että tapahtuma järjes-
tettiin äitienpäiväviikonloppuna. Suoma-
laiset osallistuivat nyt ensi kertaa tähän 
konferenssiin.

- Suomalaisia olisi toivottu enemmän 
paikalle. Meistä pidettiin todella hyvää 

huolta, tunsimme olevamme oikein terve-
tulleita, toteaa Suomen Autopurkamolii-
ton puheenjohtaja Kari Laine.

- Konferenssi peilasi kiinnostavalla ta-
valla autonkierrätyksen nykytilannet-
ta Euroopassa. Oli hienoa huomata, että 
Norjakin noudattaa kierrätyksessä EU:n 
asetuksia, vaikka maa ei kuulu Euroopan 
Unioniin.

Laineen mukaan konferenssissa kävi 
ilmi, että autonkierrätykseen liittyvät on-
gelmat ovat varsin yhteneviä sekä Poh-
joismaissa että koko Euroopassa. Kes-
keisiä pulmia ovat elv-autojen ohivirta-
us sekä purkuosien uudelleenkäytön to-
teutus.

- Sellainen vaikutelma syntyi, että eri 
maissa tullaan kiinnittämään lisää huo-
miota elv-autojen liepeillä pyörivään ri-
kollisuuteen.

- Pohjoismaissa puhuttavat purkuko-
keilut, siis jo purkamoilla tapahtuva lajit-
telu. Näyttää siltä, että purkamoista tulee 
enenevässä määrin lajittelukeskuksia.

Kaiken kaikkiaan konferenssi oli Lai-
neen mielestä mainio tilaisuus tutustua 
pohjoismaisiin kollegoihin ja EU-komis-
saariin, ja keskustella monista alaan liit-
tyvistä asioista. Mukana oli myös ope-
raattoreita - Suomesta Stena Recycling - 
sekä edustajia pohjoismaisista ympäris-
töjärjestöistä.

Suomen Autopurkamoliitto oli esittä-
nyt ympäristöministeriölle kutsun lähet-
tää edustaja Tukholman konferenssiin. 
Ympäristöministeriö ei kuitenkaan ollut 
edustettuna paikalla. ••

      

EU-komissaari Ar-
temis Hatzi-Hull 
kertoi konferens-
siväelle tuoreim-
pia kuulumisia 
Brysselistä.

Carina Hagström-Kihlberg on 
Ruotsin autopurkamoliiton (SRB) 
uusi puheenjohtaja.
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E
nsi marraskuun jälkeen auto-
jen ja muiden ajoneuvojen, ku-
ten esimerkiksi moottoripyörien, 
mopojen ja traktoreiden, rekis-

teröinti on mahdollista hoitaa perinteis-
ten rekisteröintikäytäntöjen lisäksi myös 
sähköisesti.

Lainsäädäntö astuu voimaan 16. mar-
raskuuta.

- Otamme ensimmäisten joukossa ko-
ko maailmassa käyttöön sähköisen re-
kisteröinnin. Sen ansiosta rekisteröinti-
toimien hoito on mahdollista täysin säh-
köisesti, ilman perinteisiä paperisia re-
kisteröintitodistuksia, kertoo osastopääl-
likkö Toni Pallaspuro liikenteen turvalli-
suusvirastosta Trafista.

- Vanhat käytänteet säilyvät kuitenkin 
uusien rinnalla. Haluamme sähköisillä 
palveluilla tuoda lisää valinnan mahdolli-
suuksia kansalaisille ja yrityksille.

Ei isoja muutoksia 
romutukseen
Sähköisen rekisteröinnin käyttöönotto ei 
mainittavasti muuta ajoneuvon romutta-
miseen liittyviä käytäntöjä.

- Kierrätyspisteessä tarkistetaan au-

ton omistajatiedot Trafin rekisteristä. Pa-
perien katsominen jää pois, tiivistää Pal-
laspuro.   

Tavalliselle autonkäyttäjälle lakimuu-
tos näkyy arjessa siten, että rekisteröin-
titodistuksen ykkösosaa ei enää tarvitse 
pitää ajossa mukana Suomessa liikutta-
essa. Ajossa pitää olla jatkossa mukana 
siis vain ajokortti.

Paperista rekisteröintitodistusta ei 
anneta enää jatkossa automaattises-
ti rekisteröinnin yhteydessä, mutta sen 
saa pyydettäessä Trafin oma asiointi 
�palvelusta tai rekisteröintitoimipisteistä.

Raskailla ajoneuvoilla ja perävaunuil-
la rekisteröintitodistuksen ykkösosa pi-
tää kuitenkin olla ajossa mukana vuo-
den 2017 alkuun asti. Nämä ajoneuvot 
saavat paperisen rekisteröintitodistuk-
sen yhä entiseen malliin rekisteröinnin 
ja katsastuksen yhteydessä.

Helpottaa 
autokauppaa
Sähköisen rekisteröinnin mahdollisuu-
det näkyvät erityisesti autokaupassa, 
sekä yleisessä että yksityishenkilöiden 
välisessä. Autokaupan voi siis jatkossa 

hoitaa paperisen rekisteröintitodistuk-
sen kakkososan lisäksi myös sähköisel-
lä varmenteella.

Sähköinen varmenne on kertakäyttöi-
nen ja voimassa 14 vuorokautta. Ajo-
neuvon omistaja voi hakea varmen-
teen Trafin oma asiointi �palvelusta kel-
lon ympäri ja se mahdollistaa rekiste-
röintitoimien teon ajasta ja paikasta riip-
pumatta.

- Sähköisen rekisteröinnin tarkoituk-
sena on sujuvoittaa sekä yksityishenki-
löiden että yritysten ajoneuvojen rekis-
teröintiasioiden hoitoa, toteaa Pallas-
puro.

- On tärkeää, että muun sähköisen 
asioinnin ohella myös rekisteröintitoimia 
voi tehdä itselleen parhaaksi katsoma-
na ajankohtana eivätkä rekisteröintiasiat 
ole enää sidottuja toimipaikkojen sijain-
teihin tai aukioloihin.

Vastaava malli on ollut viime vuoden 
elokuusta lähtien käytössä veneiden re-
kisteröinnissä, missä se on Pallaspuron 
mukaan otettu positiivisesti vastaan.

>>> www.trafi.fi
    

alkaa syksyllä
Sähköinen rekisteröinti



25PURKAMOUUTISET

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!

Vastuullinen katalysaattorien kierrättäjä

VASTUULLISEN

KIERRÄTYKSEN 

PUOLESTA!

Hakalanmäentie 38, 66440 Tervajoki, info@katmetal.fi, www.katmetal.fi, +358 (0)44 276 1713, +358 (0)40 824 8006
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Puh. 03-364 5600 / 3645352
Juvelankatu 10, 33730 TAMPERE, avoinna ark. 8-17, la suljettu

KUVIA AUTOISTA
JA OSISTA NETISSÄ

VARAOSIA TAMPEREELLA
www.hameenautopurkaamo.fi

HÄMEEN 
AUTOPURKAAMO OY

Asiatietoa
autopurkamo-
toiminnasta.

www.autopurkamoliitto.fi
Klikkaa

P
asi Sarantila ryhtyi vuosi sit-
ten Imatran Portsillassa toimivan 
Autopurkamo Huolto-osan vetä-
jäksi. Tuolloin hän jätti vielä taka-

portin auki, ja jäi edellisestä työpaikas-
taan eli tullista virkavapaalle.

Nyt hän ei enää ole virkavapaalla, 
vaan toimii täysiaikaisena purkamoyrit-
täjänä.

Tuoreen yrittäjän työpäivät ovat veny-
neet pitkiksi, mutta se kuuluu asiaan. 
Sarantila kertoo olevansa edelleen po-

sitiivisesti yllättynyt siitä, miten hienos-
ti asiakkaat ovat löytäneet tiensä purka-
molle.

- Asiakkaita on riittänyt hyvin, välillä 
jopa vähän liikaakin, hän naurahtaa ker-
toessaan kuulumisia.

Sarantila osti viime vuonna perinteik-
kään Autopurkamo Huolto-osan liiketoi-
minnot ja vuokrasi kiinteistön pitkäaikai-
selta purkamoyrittäjältä Leo Makkosel-
ta, kun tämä siirtyi viettämään ansaittu-
ja eläkepäiviä.

Yrityksen virallinen nimi on Imatran 
Autopurkamo, mutta vanha tuttu Auto-
purkamo Huolto-osa on säilytetty liikeni-
menä.

Perinteisen purkamotoiminnan lisäk-
si yritys tarjoaa nyt myös maalaustöitä, 
kori- ja kolarikorjauksia sekä hitsauksia. 
Purkamolla otetaan myös vastaan koti-
talouksien metalliromua. 

>>> www.imatranautopurkamo.fi
 

R
ovaniemellä toimipaikkaansa pi-
tävä Napapiirin autopurkamo ja 
-huolto Oy on Suomen Autopur-
kamoliiton uusin jäsenyritys.

Huhtikuussa 2014 perustettu Na-
papiirin autopurkamo ja -huolto tarjo-
aa asiakkailleen käytettyjä, purkuautois-
ta irrotettuja varaosia. Ne myös asenne-
taan paikalleen, jos asiakas niin haluaa.

- Töitä on ollut mukavasti, sanoo yrit-
täjä Jani Engelberg.

- Aloittavalla yrityksellä kovin homma 

on päästä ihmisten tietoisuuteen. Olem-
me kuitenkin saaneet lisää asiakkai-
ta koko ajan. Osia kysellään eri puolil-
ta maata.

Engelbergin kanssa Vasaratie 7:ssä 
sijaitsevassa Napapiirin autopurkamon 
ja -huollon toimipaikassa työskentelee 
huoltomekaanikko Matti Muranen. Yritys 
tarjoaa huolto- ja korjaamopalveluja au-
toille merkistä riippumatta.

Engelberg kertoo olleensa automies 
nuoresta saakka. Aikaisemmin hän kor-

jasi autoja harrastusluontoisesti ja myi 
osia pois sitä mukaa kun nurkat niis-
tä täyttyivät. Kokemusta kertyi etenkin 
volkkareista.

Napapiirin autopurkamo ja -huolto toi-
mittaa kaukoasiakkaille varaosia matka-
huollon välityksellä 1-2 päivässä. Kor-
jaamoasiakkaat saavat tarvittaessa 
käyttöönsä sijaisauton veloituksetta. ••

>>> www.napapiirinautopurkamo.fi    

Napapiirin autopurkamo ja –huolto Oy
on purkamoliiton uusin jäsenyritys

Pasi Sarantila satsaa yrittämiseen

Millaisen luonnon ja 
ympäristön jätät lapsillesi?

Vastuullista 
purkamotoimintaa
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Ratkaisu ristikkoon 2/2015

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.

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

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!

-Edulliset purkuosat
-Uudet tarvikeosat
-Alkuperäisosat merkkeihin:
Audi, Ford, Nissan, Opel, Seat, Skoda, VW, Volvo

www.autopurkaamot.com
osamyynti.hinttu@gmail.com
010 5010 525, Jämijärvi

Auto- ja Varaosamyynti
T. Hinttu

Romuajoneuvojen virallinen vastaanottopiste. Noutopalvelu sovittaessa.
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Laatinut Ahti Syrjälä
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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

2015 Ark. 8.30-17.00
La 9.00-13.00 
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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
volvoks.fi
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
Imatran Autopurkamo 
Autopurkamo Huolto-osa
Autokuja 11, 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

JÄMIJÄRVI
Auto- ja Varaosamyynti 
T. Hinttu
Hintuntie 6, 38800 Jämijärvi
osamyynti.hinttu@gmail.com
puh. 010 5010 525

JÄMSÄNKOSKI
Jämsänkosken 
Autopurkaamo Ky
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
Tampereen Loistoauto Oy
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

KOUVOLA
Sinisalon Auto Oy
Ummeljoentie 4
46810 Ummeljoki
puh. 0400 651 973
www.sinisalonauto.fi

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 
www.hajottamo.com

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
Ahertajantie 1, 90940 Jääli
puh. 010 7737 572

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

Napapiirin autopurkamo ja 
-huolto Oy
Vasaratie 7, 96320 Rovaniemi
P. 040 0918378

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.0103253399 ja 0103253393
www.seinajoenautopurkamo.net/
seinajoenautopurkamo@netikka.fi

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 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

Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot

www.autopurkamoliitto.fi
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AUTOLLE UUSI ELÄMÄ

Ota yhteyttä maksuttomaan 
palvelunumeroomme 0800 30880

Lisätietoja:
www.kuusakoski.com/

romuauto kiertoon

Olemme tarjonneet kierrätysratkaisuja suomalaisille 

jo 100 vuotta. Purkamo-yhteistyökumppaneidemme 

kanssa auton loppukäsittely on ammatilaisten käsissä.  

Tämä toimintatapa ohjaa lähes 95 prosenttia auton  

materiaaleista hyötykäyttöön.



Autopurkamo
on ainoa oikea vaihtoehto 

autokierrättäjälle,
suomalaista työtä ja

edullisia
takuu varaosia!

Ma -To: 8.15-17.00
Pe: 8.15-16.00
La-Su: Suljettu

www.volvoks.fi   ☎020 789 0760
VIHJE: Tallenna numero puhelimeesi, koska vahinko tapahtuu aina odottamatta.

Volvoks on
auktorisoitu romuautojen

vastaanottopiste ja
Suomen Autopurkamoliiton 

jäsen.

	Volvoks on Etelä-Suomen ainoa Volvo-henkilöautoihin erikoistunut korjaamo/purkamo, 
 ja yksi harvoista koko Suomen alueella. Olemme sitoutumaton, yksityinen yritys, 
 emmekä osa Volvo-konsernia.

	Jo vuonna 1990 perustettuun toimintaamme kuuluu Volvojen huolto ja korjaus, sekä 
 sitä tukeva Volvoihin erikoistunut purkamotoiminta.

	Purkuvaraosa on ekologinen tapa autonkorjauksessa, edullinen ja 
 tukee suomalaista työtä!

	Kierrättämällä uudehkojen kolari- ja purkuautojen varaosia, mahdollistamme 
 useimmiten välittömän varaosan saannin, edulliseen hintaan.

	Ostamme kolari ja vaurio autoja.

	Hinauspalvelu!

www.autopurkamoliitto.fi

www.varaosahaku.fi 
Laatutarkastetut purkuvaraosat

Käytetyissä varaosissa on 
reilu takuu.

Käytetyn varaosan käyttö pienentää 
hiilijalanjälkeä. 

Käytetty varaosa on 
edullinen.

Varaosamyynti ja maahantuonti
Suomen suurin mutta ”moder-
nein” käytettyjen henkilö- ja 
pakettiautojen varaosien 
kauppa. Meiltä löytyy 3000 kpl  
2000–15 vuosimallin autoa 
osina ja lisää käsittelemme yli 
500 kpl/vuosi.
VARAOSAHAUSTAMME 
löytyy kymmeniä tuhansia 
varaosia, jotka ovat tilattavis-
sa 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


