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Puheenjohtaja

M

inut valittiin puheenjohtajaksi SAL
Ry:n kevätkokouksessa Helsingissä
31.3.2019. Kiitän jäsenistöä luottamuksesta. Kokousta edeltävänä
päivän pidettiin liiton 20-vuotisjuhlan teemalla paneelikeskustelu, johon oli saatu paikalle
huippuosallistujat.
Tämä tilaisuus kertookin paljon Liiton nykytilanteesta; se on hyvä ja vakaa, meitä arvostetaan ja kuunnellaan. Suhteemme kotimaassa ja kansainvälisesti ovat kunnossa. Kiitos
tästä kuluu jäsenistölle, aiemmille liiton hallituksille ja puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille. Jatkan työtä nöyrästi, mutta määrätietoisesti.
Nyt on hyvä taitekohta, jossa liiton tavoitteet voidaan tarkentaa, sillä positiivista on
myös asenneilmapiirin muuttuminen kierrätysmyönteiseksi. Nyt on meidän alamme momentum. Paraikaa käytävät vaalit nostavat

Veli-Matti Jalonen
puheenjohtaja

edelleen kiertotalousbuumia. Pyytäisinkin
kaikkia jäseniä selvittämään itselleen, mitä
tarkoittaa jätehierarkia. Uudelleenkäyttö
(varaosamyynti) on tärkeä osa sitä, eikä tätä
voida sivuuttaa. Se määrätään EU-direktiivissä ja kotimaisessa lainsäädännössä.
Kun teiltä kysytään alan asioista, muistakaa
kertoa jätehierarkian määräämästä pakollisesta uudelleenkäytöstä ja siitä, että EU on julistautunut viime vuonna kiertotalousunioniksi!
Autotuojat ja murskalaitokset vähättelevät
uudelleenkäytön (varaosamyynnin) merkitystä, koska se ei sovi heidän intresseihinsä.
Meidän siis tulee pitää itse huolta, että asiaa
ei sivuteta. Jos ei elinkaarensa päässä oleva auto päädy purkamolle, on jokin mennyt
pieleen. ELV-auton todellinen uudelleenkäyttö
toteutuu vain purkamoilla!
Hyvää kesän odotusta! ••

Salryn juhlapaneelin osallistujia vasemmalta lukien: toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto
Kuusakoski Oy:stä, toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä, toimitusjohtaja Arto
Silvennoinen Suomen Autokierrätys Oy:stä, ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen ja puheenjohtaja (30.3.2019 saakka) Kari Laine
Suomen Autopurkamoliitto ry:stä.
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Korjaamo

ajan hermolla

••• Alppilan Autohuolto on toiminut
Helsingissä yli 20 vuotta. Toimitusjohtaja
Taneli Hakkarainen sanoo, että
koulutus on hyvä keino pysyä kovassa
kilpailussa mukana. Käytetyt varaosat ovat
yritykselle arkea.

H

elsingin Pitäjänmäessä sijaitsee yksi Alppilan Autohuollon kolmesta toimipisteestä.
Noin 2500 neliön tilat tarjoavat
autoilijalle koko palvelurepertuaarin –
huollot, korikorjaukset, maalaukset.
– Meillä on rengashotellitkin. Haluamme, että meiltä löytyvät kaikki ne palvelut, joita autoilija voi tarvita, kertoo Taneli Hakkarainen.
Muut toimipisteet sijaitsevat Linnanmäen kupeessa Karjalankadulla ja Konalassa. Hiljattain yritys osti Mikkelistä Karikon Autohuollon korjaamoliiketoiminnan, joten oikeastaan toimipisteitä
on neljä. Yhteensä toimitilaa on noin 10
000 neliötä ja työntekijöitä kaiken kaikkiaan noin 70.
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Alppilan Autohuollolla on 12 merkkiedustusta. Ne ovat merkittävä kilpailuetu pääkaupunkiseudun kireässä kilpailutilanteessa.
– Kilpailutilanne on kiristymään päin.
Valtaosa kalustosta ja kaikki isot ketjut
ovat täällä. Merkkiliikkeetkin ovat täällä.
Pienet yrittäjät, jotka eivät ole ketjuuntuneet, alkavat olla aika heikoilla.
EU:n ryhmäpoikkeusasetus astui voimaan vuonna 2005. Silloin Alppilan Autohuolto sai Mercedes-Benzin edustuksen ja merkkejä tuli nopeasti lisää.
Merkkiedustusten lisäksi ajantasainen
koulutus on tärkeä kilpailuvaltti. Alppilan
Autohuolto kouluttaa työntekijöitä jatkuvasti.
– Se on aivan ykkösjuttu. Ilman koulu-

tusta ei pärjää enää missään. Meilläkin
käytetään siihen paljon aikaa ja rahaa,
koska se varmistaa osaamisen.

Autosähköistä eteenpäin
Taneli Hakkarainen kertoo, että perusti jo 1980-luvun lopulla matkailuautoja -vaunukorjaamon. Kymmenen vuotta
myöhemmin autosähkö tuli kuvaan mukaan, kun yritys sai Bosch Car Service
-kyltin pihalleen.
– Entinen yhtiökumppani, jonka kanssa Alppilan Autohuolto perustettiin, oli
ollut Karjalankadulla töissä ja kuuli, että
tila vapautuu. Siirrettiin autosähköt sinne ja perustettiin uusi yritys. Autosähköistä tämä lähti, yritys oli vähän aikaa
nimeltäänkin Alppilan Autosähkö, Hak-

Taneli Hakkarainen on luotsannut Alppilan
Autohuoltoa yli
20 vuotta.

”

Vakuutusyhtiöt kiristävät
ruuvia ja on löydettävä
keinoja saada hintoja
alas.

karainen kertaa.
Saksalaiset merkit ovat edelleen sydäntä lähellä, koska niistä lähdettiin liikkeelle. Alkuvaiheessa Karjalankadulla jopa kaksi kolmasosaa autoista oli Mercedes-Benzejä, koska yritys huolsi suurta
osaa Helsingin takseista.
Korikorjaus on tullut yrityksen valikoimaan vasta viimeisen viiden vuoden aikana. Karjalankadulla ei ole mahdollis-

ta tehdä koritöitä, mutta muuten palveluvalikoima on kaikissa toimipisteissä yhtä laaja.
Hakkarainen on aktiivinen vaikuttaja korjaamoalalla valtakunnallisesti, sillä hän toimii myös Awux-ketjun hallituksessa ja on Autoalan ja korjaamoiden liiton puheenjohtaja. Hän pyörittää myös
paria Mekonomen-korjaamoa.

Hinta ja saatavuus
Käytettyjen varaosien käyttö ei ole aina
ollut Alppilan Autohuollolle selvää. Taneli Hakkaraisen mukaan suunta on se, että purkuosan merkitys kasvaa koko ajan.
– Vakuutusyhtiöt kiristävät ruuvia ja
on löydettävä keinoja saada hintoja alas.
Sen lisäksi on totta kai on tärkeää saa-

da tavara kiertämään, eihän tämä homma muuten tule kestämään.
Käytettyjen varaosien varjopuolena on
Hakkaraisen mukaan saatavuus. Osia
kysellään päivittäin monesta paikasta, ja
usein tuloksena on eioota.
Niinpä saatavuuden varmistaminen
onkin keskeinen viesti purkamoille. Tosin
Hakkarainen ymmärtää, että asia on helpommin sanottu kuin tehty.
– Purkamoalakin on muutoksessa nyt
kun AVK myytiin Copartille. Jää nähtäväksi, kuinka paljon se lisää tarjontaa.
Hakkarainen viittaa viimevuotiseen yrityskauppaan, jossa amerikkalainen Copart osti Autovahinkokeskus Oy:n osakekannan. Niinpä AVK on nykyään Copart Finland.
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Yrityksellä on tiloja kaiken kaikkiaan noin 10 000 neliötä. Pelkästään Pitäjänmäessä on jo 2500.

Oven asennus paikoilleen meneillään.
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Toinen merkittävä tekijä käytettyjen
varaosien kanssa on jo mainittu hinta.
Se on juuri se tekijä, joka vakuutusyhtiöiden taholta edesauttaa käytettyjen varaosien käyttöä.
– Vakuutusyhtiöiden näkökulmasta
hinta on ensisijainen kriteeri sille, kenen
kanssa tehdään kumppanuussopimuksia. Kun on monta tarjoajaa, kilpailu tekee tehtävänsä.

Työvoimasta pulaa
Käytetty varaosa tulee Hakkaraisen mukaan usein kuvaan vasta siinä vaiheessa, kun auto on lähellä lunastuskuntoa.
Alppilan Autohuollossa autoihin menee
valtaosin uusia osia, jo pelkästään merkkiedustusten takia.
– Jos lunastus on vaihtoehto, mutta
asiakas haluaa pitää autonsa, silloin aletaan varmasti katsella käytettyjä varaosia. Vielä ei juuri ole sellaisia tapauksia, että ensimmäisinä tarjottaisiin käy-

tettyä osaa.
Joka tapauksessa Varaosahaku on
Alppilan Autohuollossa päivittäin kovassa käytössä. Kun saatavuus ja hinta ovat
kohdallaan, kaupat varmasti syntyvät.
– Käytettyjen varaosien käyttö on takuuvarmasti kasvamaan päin.
Alppilan Autohuollossa työtilanne on
hyvä. Hakkaraisen mukaan työstä ei ole
pulaa, mutta hieman yllättäen tekijöistä on.
– Työvoimapulaa on. Autoalalle on aika vähän tulijoita. Alan houkuttelevuus
ei varmaankaan ole kovin hyvä, eikä
välttämättä ymmärretä, mitä tämä ala tänä päivänä pitää sisällään.
Hakkarainen ehdottaa, että koulutuksessa tehtäisiin ryhtiliike. Ammattikoulutuksen reformi onkin meneillään, ja se
tuo toivottavasti kehitystä. Tällä hetkellä ala kehittyy niin valtavaa vauhtia, että
koulutuksella on täysi työ pysyä kyydissä mukana.

Autoalan suurin trendi tällä vuosituhannella on ollut tietotekniikan vahva
mukaantulo ja muukin teknistyminen.
– Tietotekniikkaa tulee koko ajan
enemmän ja enemmän. Seuraavaksi kuvaan astuvat sähköautot, eikä pelkästään ne, vaan kaikki vaihtoehtoiset energianlähteet. En henkilökohtaisesti usko,
että sähköauto on ainoa tulevaisuuden
ratkaisu. Sähkökin pitää jollain tehdä.
Sähköautoja ja hybridejä näkyy Alppilan Autohuollossa joka päivä, mutta kokonaisuudesta ne ovat vielä häviävän
pieni osa. Merkkiedustukset tuovat uusia vaatimuksia ensimmäisenä merkkikorjaamoille, ja hiljalleen ne leviävät
muuallekin.
Vapaa-ajallaan Hakkarainen ei autoja
juuri harrasta. Joskus tuli ajettua kaverin kanssa rallia, mutta se jäi ajanpuutteen vuoksi.
– Mökkeily ja matkustelu ovat hyviä
keinoja irrota työasioista, hän kertoo. ••

Yrittäjien omistama ketju

T

aneli Hakkarainen on ollut keskeinen voimahahmo Awux-ketjussa lähes alusta saakka. Awuxketju syntyi vastavoimaksi isoille
korjaamoketjuille, koska yksityisten korjaamojen oli vaikea saada ääntään kuuluviin.
Awux-ketju perustettiin vuonna 2015.
Taneli Hakkarainen kertoo, että hän ei
ollut mukana aivan alkuvaiheessa, vaan
häntä pyydettiin mukaan.
– Ensimmäiset puuhamiehet jättäytyivät pois aivan alkumetreillä, ja se laittoi
pakan uusiksi. Minua oltiin vasta pyydetty mukaan, ja meitä oli vähän toistakymmentä yritystä. Jotenkin se kaatui meikäläiselle se homma sitten, Hakkarainen
hymyilee.
Muutaman yrityksen ydinryhmä lähti viemään ajatusta eteenpäin. Tarvittiin vähän aikaa, ulkopuolista apuvoimaa
ja päättäväisiä liikkeitä, mutta ketju lähti muodostumaan yllättävän nopeasti. Sille oli selvä tilaus, vaikkei alussa ollut aivan selvää, mitä oltiin konkreettisesti tekemässä.
– Johtoajatus oli se, että isoille ketjuille eli Autoklinikalle ja InCarille pitää saada markkinoille vastavoima. Ja uudenlainen ajatus oli, että yrittäjät ovat kaikki
omistajia ketjussa.
Ketjun ydinryhmä on hankkinut jäseniä kentällä, ja lisäksi Awuxilla on kahden hengen tiimi, joka pyörittää toimintaa konsulttityönä. Myös hallitus tekee
paljon töitä.
Alussa yhteyksien saaminen vakuutusyhtiöihin oli työn ja tuskan takana.

Awux-ketjusta on tullut muutamassa vuodessa näkyvä ja vahva toimija korjaamoalalla.
– Aika paljon tarvittiin soittoja, että
saatiin tapaamisia. Aika monessa paikassa ei haluttu edes keskustell. Tänä
päivänä suhtautuminen on aivan toinen.
Pyrimme pitämään pari tapaamista per
yhtiö per vuosi. Niissä käydään läpi asiakastyytyväisyyttä, yhteistyötä ja korikorjaustoiminnan asioita.
Jäsenmäärä on tätä nykyä 35 ympäri maan. Ketju pitää yhtiökokouksen neljä kertaa vuodessa ja lisäksi hallitus kokoontuu kerran kuussa. Hakkarainen
kiittelee aktiivista jäsenkuntaa.
– Yhtiökokousten osanotto on todella

hyvä, siellä ovat lähestulkoon kaikki paikalla joka kerta. Niihin pyydetään myös
yhteistyökumppaneita mukaan ja niin
edelleen. Palaute on ollut erittäin hyvää.
Awux-ketju hakee valtakunnallisia asiakkuuksia ja keskustelee myös tavarantoimittajien kanssa. Hakkaraisen mukaan ketjun kustannukset tulevat varmasti katettua toimittaja- ja yhteistyösopimuksilla. Yksityinen korjaamo on tänä
päivänä hyvin ahtaalla, ja Awux tuo apua
juuri tähän.
– Ketju on nykyään vakavasti otettava
toimija. Meitä kyllä kuunnellaan. ••
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Haamuautojen määrä kasvaa yhä
••• Ajoneuvon liikennekäytöstäpoisto on ollut
voimassa vuodesta 2007.
Ongelmana on, että ajoneuvojen
kunnosta, sijainnista tai
olemassaolosta ei ole mitään
tietoja. Romutuspoistoja tehtiin
viime vuonna ennätysmäärä,
mutta niiden määrä suhteessa
liikennekäytöstäpoistoihin on
vaatimaton.

L

iikennekäytöstäpoistolla tarkoitetaan Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon väliaikaista liikennekäytöstäpoistamista ja tämän tiedon
merkitsemistä ajoneuvoliikennerekisteriin. Käytäntö tuli mahdolliseksi vuoden
2007 marraskuussa. Uudistuksen tarkoituksena oli luoda kansalaisille yksinkertainen mahdollisuus ilmoittaa ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon väliaikaisesta
käytöstä poistamisesta.
Uudistuksella mahdollistettiin käytännössä ensimmäistä kertaa sekä ajoneuvoveron että pakollisen liikennevakuutusmaksun katkaiseminen samalla ilmoituksella. Aiemmin käytössä ollut mahdollisuus rekisteristä poistamiseen ei ollut
kansalaisille taloudellisesti kannattavaa,
etenkään lyhytaikaisissa poistoissa.
Tämä johtui ennen kaikkea siitä, että aiemmin ajoneuvo tuli lähes poikkeuksetta esittää rekisteröintikatsastukseen
ennen sen uudelleen rekisteröintiä. Uudistuksella tavoiteltiin siis ennen kaikkea
prosessin yksinkertaisuutta autoilijalle.
Kun liikennekäytöstäpoisto on tehty,
ajoneuvosta ei koidu omistajalleen kuluja. Juuri tämä on aiheuttanut ajoneuvoliikennerekisterissä kummittelevat haamuautot. Kukaan ei tiedä, missä liikennekäytöstä poistetut ajoneuvot ovat.
Ajoneuvohallintakeskus AKE teki
vuonna 2008 tutkimuksen, jossa selvitettiin AKEn sidosryhmien ja kansalaisten näkemyksiä järjestelmän toimivuudesta. Tuolloin liikennekäytöstäpoisto oli
ollut voimassa vuoden verran.
Kyselytutkimuksessa 84 % vastaajista
piti käytöstäpoiston menettelytapoja kokonaisuutena erittäin tai melko onnistuneina. Vastaajat olivat siis kokonaisuute-
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na tyytyväisiä muutokseen. Vastanneista kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että
uusista menettelytavoista on tiedotettu
riittävästi, ja 84 % piti käytöstäpoistosta
saamaansa tietoa selkeänä ja riittävänä.
Kuitenkin jo tuolloin mukana oli myös
kehitysehdotuksia. Asiantuntijahaastatteluissa tulivat esille muun muassa
enimmäisaika liikennekäytöstä poistolle
ja katsastusvaatimus käyttöönotettavalle
ajoneuvolle. Näitä ei ole kuitenkaan sittemmin viety eteenpäin.

Väärinkäytökset helppoja
Liikennekäytöstäpoiston väärinkäytösten mahdollisuus oli jo vuonna 2008
tehdyssä tutkimuksessa ilmeinen. Vastaajista 37 % ilmoitti, että liikennekäytöstäpoistettua ajoneuvoa ei ole tarkoitus ottaa koskaan käyttöön. Näin vastanneista lähes puolet (45 %) ilmoitti,
että ajoneuvo on tarkoitus romuttaa tai
jo romutettu. Tutkimuksen mukaan tämä saattoi ”viitata siihen, että ajoneuvoja
luovutetaan virallisen kierrätysjärjestelmän ulkopuolelle, jolloin romutuspoistoa
ei ole enää mahdollista tehdä”.
Vastaajista vain 10 % aikoi ottaa ajoneuvon uudelleen käyttöön seuraavan
kolmen kuukauden aikana ja 8 % seuraavan kolmen-kuuden kuukauden aika-

na. Lähes puolelle vastaajista (45 %) liikennekäytöstäpoisto oli pitkäaikainen,
yli puoli vuotta kestävä.
Ajoneuvolle ajoneuvoliikennerekisteriin tehtävä lopullinen poisto päättää ajoneuvoverovelvollisuuden ja vakuutusmaksut. Kun autosta myönnetään romutustodistus, sen olemassaolo virallisesti päättyy. Myös rekisteritunnuksen voimassaolo päättyy. Lopullisesti poistettua ajoneuvoa ei voi ottaa enää liikennekäyttöön. Romutettavan henkilö- ja pakettiauton poistaminen rekisteristä on
maksutonta.
Romuajoneuvon omistaja voi toimittaa romuajoneuvonsa maksutta Suomen
Autokierrätys Oy:n valtuutettuun romuajoneuvojen vastaanottopisteeseen romutettavaksi. Vastaanottopiste tarkistaa
luovuttajan oikeuden luovuttaa romuajoneuvo.
Vastaanottopiste myöntää ajoneuvon
luovuttajalle romutustodistuksen. Romutustodistusta vastaan ajoneuvo poistetaan romupoistona ajoneuvoliikennerekisteristä.
Vaikka järjestelmä lopulliselle poistolle on olemassa ja maksuton, väliaikainen
liikennekäytöspoisto on helppo tapa hoitaa asia ilman auton asianmukaista käsittelyä. ••
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Chrysler Sebring ............. -06
Chrysler Voyager ..................-98
Chrysler 300 C ....................-07
Chrysler 300 M....................-03
Citroen C4 ...................Hdi-08
Citroen C5 ...........................-02
Citroen Jumper .............. -98-04
Citroen Xsara .......................-01
Citroen Xsara Picasso...........-03
Fiat Ducato .................... -92-04
Fiat Punto Grande ................-07
Fiat Scudo ...................... -07
Ford Fiesta ..........................-03
Ford Focus .................... -00-05
Ford Fusion 1.6 ...................-04
Ford Galaxy ..................... -04
Ford Mondeo .......................-98
Ford Mondeo Diesel .............-98
Ford Transit ................... -90-04
Honda Accord ................ -96-99
Honda Accord i-vtek ......... -12
Honda FR-V i-cdti
Honda Shutle .......................-99
Huyndai Elantra....................-96
Hyundai Getz .............. 03-06

Hyundai H1..........................-07
Huyndai H1 .........................-01
Isuzu D-Max Double Cap
Kia Ceed ........................ -08
Kia Cerato - .......................... 06
Kia Picanto ..........................-07
Kia Sorento..........................-03
Mazda 323 ..........................-00
Mazda 626 HB.....................-96
Mazda 6 ............................05
Mazda 2200 ........................-00
Mercedes-Benz A ............98-03
Mercedes-Benz C .......... -94-03
Mercedes-Benz E200...........-98
Mercedes-Benz E farm ........-04
Mercedes-Benz E220 cdi .....-00
Mercedes-Benz 300TD .......-95
Mercedes-Benz Vito ........... -06
Mitsubishi L300 ...................-01
Mitsubishi L200 ...................-02
Mitsubishi Lancer 1.6...........-07
Mitsubishi Pajero 3.2 ..... -01
Nissan Almera N15 ........ -96-00
Nissan Almera N16 .........01-06
Nissan Almera Tino DCI .......-04
Nissan Micra ................. -93-01
Nissan Micra K 12 ...............-05
Nissan Navara ....................-07
Nissan Navara ...................... 06
Nissan Note ........................-06
Nissan Primera P11 ....... -97-01
Nissan Primera P12 ....... -02-06
Nissan Terrano 2.7 ..........98-04
Nissan Qashqai 1.6 ............09
Nissan X-Trail ......................-02

Opel Astra G sedan ..............-01
Opel Astra H .......................-05
Opel Meriva .................... -03
Opel Vectra 1.9cdt ........... -07
Peugeot 206........................-01
Peugeot 307........................-03
Peugeot 307 ................... -07
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 Fabia diesel ...............-08
Skoda Fabia .................... -12
Skoda Octavia................ -97-00
Subaru Lecasy 4wd..............-97
Subaru Forester ............. -99-05
Suzuki Alto ..................... -02
Suzuki Jimmy ......................-04
Suzuki Samurai ....................-98
Suzuki Swift .................... -12
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 Urban Cruiser ........ -09
Toyota Yaris ................... -99-03
Toyota Yaris 1.4 D4D ........ -09
Toyota Hiace .................. -90-02
Toyota Hiace neliveto ............-00
Toyota Hilux .................... -09
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
Volvo S80 2.5T ....................-08
Volvo XC 70 .................... -03
Volvo XC 90 .................... -03
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.

Purkaamo Auto-Osix

OSTAMME KOLARIAUTOT
ROMUAUTOJEN
VASTAANOTTO
ROMUTUSTODISTUKSET
KYSY MUITAKIN OSIA
TUHANSIA OSIA
VARASTOSSA

UITA

JA PALJON M

Oy

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

www.auto-osix.fi

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
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Uusi puheenjohtaja Veli-Matti
Jalonen ja väistyvä puheenjohtaja
Kari Laine vaihtoivat ajatuksia kokouksen jälkeen.

Veli-Matti
Jalonen

puheenjohtaksi
••• Suomen Autopurkamoliitto ry:n

vuosikokous pidettiin 30.3.2019 Helsingissä.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti
Jalonen. Kokouksessa päätettiin myös
strategian laatimisesta.

S

alryn 20-vuotisjuhlakeskustelun jälkimainingeissa kelpasi kokoustaa. Kaikki osanottajat olivat yhtä mieltä siitä, että paneelikeskustelu ja sen tuoma valtakunnallinen näkyvyys muun muassa MTV3:n uutisissa olivat liitolta erinomainen voimannäyttö.
Niinpä kokouksessa vallitsi positiivinen, hyvä tunnelma. Siitäkin huolimatta,
että kokouksen alussa vietettiin minuutin hiljainen hetki tammikuussa menehtyneen Kainuun Auto ja Varaosa Oy:n hallituksen puheenjohtajan Ilpo Mannelinin muiston kunniaksi. Mannelin vaikutti myös Suomen Autopurkamoliiton hallituksessa.
Perjantain paneelissakin esiintynyt eurooppalaisen purkamoliittojen kattojärjestö EGARAn puheenjohtaja Henk Jan
Nix lausui kokouksessa kannustavat
avaussanat ja onnitteli liittoa 20-vuotisesta taipaleesta.
– Te saitte ministeriön, Euroopan parlamentin ja kansallisen television huomion. En ole huomannut muissa maissa
vastaavaa, hän kehui.
Nixin tärkein viesti Euroopan tasolla
on se, että laittomilla toimijoilla ei voi olla mahdollisuutta toimia unionin alueella.
Hänen mukaansa ajoneuvoa ei missään
nimessä saisi hylätä kenen tahansa käsiin ilman seuraamuksia.
– Tavoitteemme on, että romutustodis-
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Henk Jan Nix toi kokoukseen Egaran terveiset. Taustalla järjestösihteeri Kai Lindell.
tuksen voivat kirjoittaa ainoastaan lailliset purkamot. Purkamoiden pitää olla ensimmäinen askel ja murskaamoiden
vasta toinen.
Nixin mukaan purkamoala on unionin
kiertotaloustavoitteiden ytimessä. Autonosien uudelleenkäyttö on ekologista ja reilua, koska käytettyjä osia varten
ei tarvitse esimerkiksi louhia mineraale-

ja Kongossa.
Tällä hetkellä on meneillään 12 viikon
mittainen jakso, jossa kerätään tietoa
EU:n romudirektiivin uudelleenarviointia
varten. Direktiiviä ollaan päivittämässä
vuoteen 2021 mennessä. Niinpä kaikkia
liiton jäseniä kannustettiin kertomaan
mistä hyvänsä purkamoalaa koskevasta
epäkohdasta järjestösihteeri Kai Lindel-

varsinaisiksi jäseniksi valittiin vanhan hallituksen esityksestä Kai Haapala, Mika
Arolainen, Sami Pursiainen ja Kari Laine. Varalle nimettiin Kari Mannelin ja Antti
Hyyryläinen. Liiton uusi puheenjohtaja on
Veli-Matti Jalonen.
Hallituksen jäsen Mika Arolainen ojensi väistyvälle puheenjohtajalle Kari Laineelle vihreät juomalasit kiitokseksi puheenjohtajakaudeksi.
Lasit on puhallettu Volvo V70:n sivulaseista, mikä sopii Arolaisen mukaan Volvo-miehelle erinomaisesti.
Laine toivoi liitolta jatkossa yhteistyötä
kaikkien tahojen kesken.
– Olemme monta kertaa asettaneet
asioita vastakkain ja asennoiduttu niin,
että me olemme aina oikeassa. Vastakkainasettelun kitkemisessä on ollut
iso työ, mutta nyt me olemme saaneet
ovia auki. Rakentakaa yhteistyötä niiden
kumppanien kanssa, jotka tarjoavat leivän, Laine lausui.
Veli-Matti Jalonen kiitti luottamuksesta
ja viittasi perjantain paneelikeskusteluun.
– 20-vuotisjuhlapaneeli oli valtavan
hieno tilaisuus ja kertoo paljon siitä, mikä
on liiton profiili tällä hetkellä, hän totesi.

Strategiatyö käyntiin

Vuosikokouksessa oli edustettuna 29 jäsenyritystä.
lille, joka ohjaa palautteen eteenpäin.

Uusi hallitus
Kokouksessa oli edustettuna 29 jäsenyritystä. Läpi käytiin muun muassa toimintakertomusta ja toimintasuunnitelmaa.
Autopurkamoliitto on mukana muun
muassa ELVISER-ryhmän työssä, jos-

sa Autotuojat ja -teollisuus ry sekä
SER-kierrätyksen sidosryhmät teettävät VTT:llä tutkimusta POP-yhdisteistä
ja niiden hävittämisestä. Kokouksen puheenjohtajana toiminut Kari Laine toivoi,
että tuloksena on paperi, jolla on painoarvoa.
Kokouksessa liitolle nimettiin uusi puheenjohtaja ja uusi hallitus. Hallituksen

Kokouksessa esiteltiin myös ajatus siitä,
että Suomen Autopurkamoliitolle laadittaisiin strategia. Se tarkoittaa paperia, joka antaa suunnan ja askelmerkit toiminnalle. Kokouksessa päätettiin muodostaa strategiatyöryhmä, johon tulee 4-5
jäsentä, joista 1-2 hallituksesta. Aikataulu on se, että syyskokouksessa on esillä
ensimmäinen luonnos strategiaksi, ja lopullinen on tarkoitus vahvistaa ensi vuoden vuosikokouksessa.
Järjestösihteeri Lindell painotti, että liitolla on oltava faktoja julkisessa keskustelussa. Niinpä purkamoilta kaivataan nyt
kattava purkutilasto viime vuodelta.
– Suomen Autokierrätyksen arvion
mukaan puolet romutettavista autoista menee purkamoille. Me tiedämme, että 20 prosenttia on lähempänä totuutta. Viime vuonna Suomessa kirjoitettiin
83 000 romutustodistusta.
Kari Laine painotti, että juuri tällaista
keskustelua varten tarvitaan mustaa valkoisella.
– Millä me väitämme vastaan, jos meillä ei ole kättä pitempää, hän kysyi.
Kokouksessa päätettiin myös pitää
syyskokous Ranskassa lokakuun alussa. Pariisista noin 200 kilometriä etelään
toimii Indra-niminen autokierrätysalan
yritys, johon Veli-Matti Jalosella on yhteyksiä. Liitto suorittaa vierailun yrityksessä perjantaina 4.10. ja pitää syyskokouksen samana viikonloppuna. ••
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Laatukäsikirja tarkassa syynissä

••• Autonosat R. Aaltoselle
on myönnetty Suomen
Autopurkamoliiton
laatusertifikaatti.
Sertifikaattiprosessi
käynnistyi viime kesänä
ja valmista tuli tämän
vuoden alussa. Sertifikaatin
auditoi Kari Heikkilä
maaliskuussa.

Laadukasta tekemistä

S

uomen Autopurkamoliiton laatusertifikaatti on viranomaisten
silmissä kovaa valuuttaa, koska laatukäsikirjasta selviävät yhdessä paketissa yrityksen asiat siististi ja
järjestyksessä. Yrityksen arvot, henkilöstö, vastuualueet, tilat ja laitteet, prosessikaaviot, työturvallisuus, ympäristöasiat –
käsikirja sisältää valtavasti tietoa.
Se ei ole kuitenkaan vain viranomaisia
varten laadittu paperi. Autonosat R. Aaltosella Pirkkalassa laadittu laatukäsikirja on erinomainen esimerkki siitä, miten
sertifiointi vahvistaa yrityksen arkea.
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Mikko Tuulimon laatima
laatukäsikirja sisältää muun muassa prosessikaavioita.

Kari Heikkilä, Mikko Tuulimo, Rauno Aaltonen ja Reijo
Aaltonen auditointitilaisuudessa maaliskuussa.

Sertifikaatin auditointi suoritettiin 13.
maaliskuuta. Auditoijana toimi Kari Heikkilä. Auditoinnissa käytiin läpi kohta kohdalta Suomen Autopurkamoliiton laatuohjeistuksen sisältämät asiat. Ohjeistus on yksityiskohtainen ja erinomainen
pohja laatukäsikirjan laatimiseksi.
Reijo Aaltonen, Mikko Tuulimo ja Rauno Aaltonen vastailivat Heikkilän kysymyksiin Tuulimon laatiman laatukäsikirjan pohjalta. Keskustelua käydään asiallisesti mutta leppeässä hengessä kahvikupposten äärellä. Myös yrityksen tilat
käydään läpi ja tarkastetaan.
Yrityksen laatukäsikirja on esimerkillisesti laadittu, eikä huomautettavaa juuri löydy. Nopeasti käy selväksi, että Autonosat R. Aaltonen on sitoutunut kehittämään toiminnan laatua.
Työsuojelu on asia, jota ei voi koskaan
liikaa painottaa. Mikko Tuulimon mukaan
yrityksen turvalaitteet ja varusteet tarkastetaan ja huolletaan asianmukaisesti ja henkilökunta on koulutettu niiden oikeaan käyttöön. Heikkilällä on tähän liittyen ehdotus.
– Onko teillä olemassa turva- ja suojavarusteista listaa, johon saisitte työntekijöiltä kuittauksen, että he ovat niihin
perehtyneet ja sitoutuneet niitä käyttämään, Heikkilä kysyy.
– Sellainen täytyy tehdä, Reijo Aaltonen vastaa.
Tässä on erinomainen esimerkki siitä, miten parannetaan laatua. Kun turvallisuuskäytännöt ja -varusteet on kirjattu ylös, ne ovat kaikille yksiselitteisen
selviä.
Suomen Autopurkamoliiton laatujärjestelmä otettiin käyttöön jo vuonna 2017.
Järjestelmää alettiin kehittää vuonna
2015, ja sitä työstettiin perinpohjaisesti puolitoista vuotta. Autonosat R. Aaltonen on viides purkamo, joka saa laatusertifikaatin.
Merkittävä hyöty sertifikaattiprosessista on se, että asioita ylös kirjatessa epäselvätkin asiat selkiytyvät yksiselitteiseen muotoon. Autonosat R. Aaltosella
laatukäsikirja on tuonut sekä konkreettisia muutoksia että ennen kaikkea selkeyttä toimintaan. Epäselvät asiat voi aina
tarkistaa laatukäsikirjasta, ja jo pelkästään sen tekeminen on selkiyttänyt toimintamalleja.

Ajattelu selkiytyy
Kari Heikkilä haastatteli Autonosat R. Aaltosen väkeä kahvipöydän ääressä.

Laatujärjestelmän ajatus on se, että toiminta on turvallista, tasalaatuista ja en-
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nustettavaa, riippumatta siitä kuka käytännön työn yrityksessä tekee. Sertifioidusta yrityksestä asiakas voi olla varma, että muun muassa ympäristöasiat on
hoidettu viimeisen päälle.
Jo mainittu viranomaisyhteistyö helpottuu valtavasti, kun laatukäsikirjasta
käy ilmi, miten yritys toimii. Laatukäsikirja voi olla eduksi jopa rahoitusneuvotteluissa. Tästä on esimerkkejä sertifioiduista yrityksistä.
Suurin hyötyjä sertifikaattiprosessissa
onkin yritys itse. Työnteko helpottuu, kun
ohjeistus on selvä ja yhdenmukainen.
Ajattelu selkiytyy jo laatukäsikirjaa laatiessa, kun työn kulkua täytyy miettiä kokonaisuutena ja eri kanteilta.
– Kaikki liittyy yhteen, Tuulimo sanoo.
Tuulimo teki sertifikaatissa suurimman
työn eli laati lopullisen laatukäsikirjan. Sitä ei laadita auditointia varten, vaan elä- Sertifikaatti luovutettiin Reijo Aaltoselle Suomen Autopurkamoliiton vuosikoväksi osaksi yrityksen arkea.
kouksessa. Luovuttajana väistynyt puheenjohtaja Kari Laine.
Autopurkamoliiton laastusertifikaatin
auditoijina toimivat Kari Heikkilä ja Varpu Ylhäinen VBM-Yrityspalveluista. Varpu Ylhäinen toimi myös laatujärjestelmähankkeen konsulttina.
Laadukas prosessi tarkoittaa sitä, että asiat tehdään aina samalla tavalla, samojen kriteerien mukaan. Lain mukaan
pieniä ja keskisuuria sertifioituja yrityksiä tulee suosia jo nyt, ja säädösten voi
odottaa tulevaisuudessa kiristyvän.

Myös vuokraamo
ja rengasliike
Laatukäsikirja antaa yritykselle hyvät askelmerkit tulevaisuuteen. Sen tavoitteena on vähentää ympäristön kuormitusta
ja lisätä varaosien ja materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätettävyyttä sekä varmistaa työntekijöiden hyvät työolot.
Rauno Aaltonen pyörittää myös autovuokraamoa ja rengasliikettä erillisessä
Tarkoitus on myös vahvistaa hyviä, jo
toimipisteessä. Kuvassa Salla Aaltonen, Tero Tokee, Rauno Aaltonen ja Lassi Salolemassaolevia käytäntöjä ja parantaa
kommunikaatiota asiakkaiden ja yhteis- minen.
työkumppaneiden kanssa.
Autonosat R. Aaltosella tulevaisuus
näyttää valoisalta. Uusi 180 neliömetrin
puolilämmin laajennus lähettämön yhteyteen on vastikään tehty. Tila on toistaiseksi avaraa tilaa, mutta hyllysuunnitelma on jo olemassa.
Rauno Aaltonen pyörittää toisessa toimipisteessä Tampereen Haukiluomassa
Scandia Rent -autovuokraamoa ja RengasCenter-rengasliikettä. Laatukäsikirja pätee myös Haukiluoman toimipisteeseen soveltuvin osin, vaikkei siellä purkamotoimintaa harjoitetakaan.
Rauno ja Reijo Aaltonen sekä Mikko
Tuulimo olivat keväisenä maaliskuun päivänä erittäin tyytyväisiä laatusertifikaattihankkeeseen. Sertifikaattitodistus luovutettiin Reijo Aaltoselle Suomen Autopurkamoliiton vuosikokouksessa. ••
Roope Grönlund työn äärellä Autonosat R. Aaltosen lähettämössä.
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Ilpo Mannelin
1965-2018
Ahkera ja aina valmis auttamaan.
Ilpo Kalervo Mannelin, 1965 - 2018.

Pidetty puurtaja on poissa

A

utopurkamo- ja hinauspalvelualan yrittäjä, Kainuun Auto- ja Varaosa oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kalervo Mannelin kuoli tiistaina 11. joulukuuta 2018 Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Hän oli syntynyt 9. maaliskuuta
vuonna 1965.
Pidetyn ja arvostetun yrittäjän ennenaikainen kuolema pahoinpitelyn seurauksena järkytti läheisten lisäksi laajaa
ystävä- ja yhteistyökumppaneiden joukkoa eri puolilla Suomea. Uutinen Ilpon
kuolemasta hiljensi kiireet monessa kainuulaiskodissa ja raskaasta surusta tuli yhteinen.
Ilpo muistetaan elämäniloisena ja ahkerana, työlleen omistautuneena ammattilaisena. Työhönsä Ilpo suhtautui
poikkeuksellisella tunteella ja tekemisen palolla, ja siitä rakentui hänelle toinen identiteetti.
Yrittäjäksi isänsä omistamaan yritykseen Ilpo päätyi yhdessä veljensä Karin kanssa isän kuoleman myötä vuonna 2006. Yhdessä henkilökunnan kanssa veljekset saivat
yrityksen kasvamaan nykyiseen menestykseensä. Yrittäjänä Ilpo opittiin tuntemaan periaatteellisena, byrokratiaa
tuskailevana toimijana. Asiat kuului hoitaa aina hyvin ja sovitun mukaisesti. Hänelle oli tärkeää, että yritystä kehitettiin
ja liiketoimintaa vahvistettiin tulosta te-

kemällä eikä byrokraatteja työllistävillä
hankerahoilla.
Laaja kaveripiiri ja harrastukset antoivat vastapainoa työlle. Ystävyyksien vaaliminen kävi välillä työstä sekin. Kaverisuhteiden solmiminen sujui häneltä helposti. Sosiaalisen luonteensa ansiosta
Ilpo sujutteli ihmisten parissa miestä eikä nuttua katsoen. Ystäväpiiri koostuikin
laajasta kirjosta eri alojen toimijoita. Aikojen saatossa Ilpo ennätti toimia aktiivisesti myös autopurkamoalan valtakunnallisissa luottamustoimissa. Näissäkin
tehtävissään hän ystävystyi monen toimijan kanssa.

Suuri persoona
Ilpon energiamäärässä riitti ihailemista ja ihmettelemistä, mutta läheisille se
oli myös huolen paikka. Työpäiville kertyi
mittaa, mikä joskus saattoi kuulua särönä sanavalinnoissaan. Epäilemättä jaksamisessa auttoi jo nuorena omaksuttu
liikunnallinen elämäntapa. Viime vuosien
rakkain harrastus oli tanssi.
Ilpo oli monella tapaa poikkeuksellinen persoona. Elämänmyönteisen ja iloisen mielen lisäksi hänellä oli särmäisempikin puolensa, josta riittää muisteltavaksi loputon määrä hyväntahtoisia kaskuja. Työnvieroksujat, lättähatut ja
etelän jupit tiesivät paikkansa toimeliaan
arvomaailmassa. Suomussalmella keväisin järjestettävän Raatteen marssin ak-

tiivisena osallistujana hän olisi määrännyt sen pakolliseksi kaikille hipeille, jotta murheemme tässä ajassa asettuisivat
mittasuhteisiinsa.

Koskettavat hautajaiset
Ilpo siunattiin Kajaanin kirkossa lauantaina 19.1.2019. Jo hyvissä ajoin aamua
kirkko täyttyi saattoväestä monen halutessa jättää jäähyväiset pidetylle puurtajalle sekä osoittaa tukeaan Ilpon läheisille raskaimman edessä. Siunauksen toimittanut pappi Juha Kainulainen
puhui Ilpon lukemattomista lähdöistä hinauskeikoille auttamaan ihmisiä vaikeissakin olosuhteissa. Nyt edessä oli lähdöistä viimeisin.
Ilpon hautajaisista muodustui vaikuttava tapahtuma. Hautajaissaaton edetessä keskustasta kohti Paltaniemen hautausmaata monet kaupunkilaiset katujen varsilla pysähtyivät osoittamaan
myötätuntoaan.
Virallisemman muistotilaisuuden jälkeen oli järjestetty läheisille ystäville vielä vapaamuotoisempi illanvietto, jossa kuultiin ystävien hauskoja muisteluksia matkan varrelta. Ja niitä kyllä riittikin.
Surun keskellä mieli täyttyi ilosta sitä
kohtaan, että elämä on tarjonnut tällaisen ihmisen osaksi omaa yhteistä matkakertomustamme. ••
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Jouni, Kari ja Virpi, toista ja kolmatta
polvea Kainuun Auto- ja Varaosa oy:n
tarinaa.

••• Päivä on pidentynyt
ja valoisaa riittää
iltaan asti. Kevät
etenee. Uusi, pari
viikkoa aiemmin
käyttöön otettu hinuri
opetteluttaa Jouni
Mannelinia.

Perheyritys uuden

Arki asettuu uomiinsa Mannelinilla Ka

L

avalle pitäisi mahduttaa toinen
auto, mutta vähän on vielä hakusessa oikeat hanikat ja mittasuhteet uudessa autossa. Kiirettä ei
onneksi ole. Tärkeintä on tehdä turvallisesti ja oppia oikeat toimintatavat. Isosisko
Virpi tulee avuksi kiiveten tottuneesti lavalle ohjeistamaan. Homma käyttää,
autot saadaan kyytiin kuten kuuluu ja
kolmas grilliin puomin päähän. Kaikki on
valmista autojen seuraavan päivän siirtoa varten. Tekemistä sävyttää hyväntah-
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toinen huumori.

Ystävät apuna
Kainuun Auto- ja Varaosa oy:ssä, Mannelinilla, totutellaan uuteen aikaan. Tuttu arki, tavat ja tottumukset saivat äkkipysähdyksen joulukuussa, kun yrityksen
toinen omistaja ja monista sen käytännön rutiineista huolehtinut Ilpo Mannelin
kuoli kesken parhaita elämänpäiviään.
- Raskasta on ollut, yrityksen vetovastuun ottanut Kari Mannelin myöntää.
Ilpolla oli iso rooli yrityksen arkirutii-

neissa. Hän vastasi yhteydenpidosta
keskeisiin yhteistyötahoihin, kuten tilitoimistoon, vakuutusyhtiöihin ja viranomaisiin. Kaikki tärkein tieto on luonnollisesti dokumentoitu, mutta paljon oli myös
sellaisia asioita, joista ainoastaan Ilpo oli
perillä. Yrityksen arkisten juoksevien asioiden hoitamisessa on riittänyt savottaa
mihin totutella.
- Se on äkkiä monta tuntia, kun tuonne lähtee asioita toimittamaan. Pitäisi
pystyä keskittymään moneen asiaan yhtä aikaa. Onneksi tässä on saanut apua

edessä

Alkuun vähän opetteluttaa, Jouni Mannelin tuumaa
uudesta hinauskalustosta.

ajaanissa
monelta suunnalta, Kari kiittelee ystäviä
ja yhteistyötahoja taakan jakamisesta.

Ei saa jäädä
tuleen makaamaan
Niin raskas ja musertava kuin äkkipysähdys olikin, se avasi myös silmät uuteen.
Ilpon mielilausahduksia olivat monet
Tuntemattoman sotilaan sitaatit, ja niinpä ne sopivat hyvin tähänkin hetkeen.
Tulta munille eikä jäädä tuleen makaa-

maan.
Suru veljen, sedän ja työtoverin kuolemasta on raskas, mutta arki tuttujen ihmisten ja työtehtävien parissa kantaa
eteenpäin. Karin mielestä se on ollut parasta terapiaa.
- Tottakai se on kaiken aikaa taustalla,
mutta ei sille liiaksi pidä antaa tilaa.
Toimintakyky säilyy parhaiten kun on
muuta mietittävää. Jos näitä alkaa päässään liiaksi pyörittelemään, niin varmasti
halvaantuu niille sijoilleen. Tässä on kuitenkin hoidettavana isoja asioita ihmis-

ten työpaikoista lähtien.

Kolmas polvi mukaan
Kari seuraa hyvillä mielin lastensa Virpin, 31, ja Jounin, 18, otteita uuden hinausauton luona. Virpillä on takanaan jo
muutama vuosi pian viisikymmenvuotiaan perheyrityksen palkkalistoilla, ja logistiikka-alalta koulusta pian valmistuvalla Jounillakin joitain aikoja. Molemmat
ovat kasvaneet pienestä pitäen työnteon kulttuuriin ja nähneet yrittäjän arjen.
Isälle lasten mukaantulo perheyrityk-
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Kari Mannelin iloitsee työpäivistä, jolloin
ei tarvitse hypätä kahdella jalalla kaupunkiasioille.
seen on iso asia.
- Ei sitä sillä tavalla ole tullut ajatelleeksi, että tässä jo kolmatta sukupolvea
työskennellään samassa firmassa. Mutta tietysti se tuntuu hyvältä, että voi tarjota omille lapsilleen tällaisen mahdollisuuden. On niitä varmasti huonompiakin
tapoja leipänsä ansaita.
Äänessä kuultaa isän ylpeys. Mannelinilla on opittu työhön. Kun Kari ja Ilpo aikanaan aloittivat isänsä johtamassa yrityksessä, aika oli toinen. Sen ajan autopurkamoissa tuoksui testosteroni ja punainen nortti. Kehityskeskusteluksi riitti
muutama kirosana. Menneiden muistelu

18 PURKAMOUUTISET

nostaa naurun Karin suuhun.
- Se oli sitä aikaa. Siinä kävi jos jonkinlaista isäntää asioimassa.
Virpille ja Jounille töiden aloittaminen
perheyrityksessä on iso ja tärkeä asia.
Tärkeää on myös ansaita paikka työyhteisön jäsenenä ammatillisen osaamisen
eikä perhesuhteiden ansiosta. Tehtävä
ei ole aivan helppo ja mutkaton, mutta
tavoitteena mitä parhain.
- Ennen täällä aloittamista olen työskennellyt myös muissa työpaikoissa. Pidän sitä ehdottoman tärkeänä, että olen
yksi porukasta osaamiseni kautta. Töissä isä on minulle Kari, Virpi sanoo.

Virpi myöntää sisääntulonsa yritykseen olleen hieman haasteellinen. Naisen soveltuvuutta alalle arvuuteltiin. Ilpokin oli aluksi ihmeissään, mutta ennätti
toteamaan ennakkoluulojen vanhakantaisuuden.
- Pari kertaa on pitänyt vanhemmille
miehille hyväntahtoisesti todentaa, että
näinä aikoina hinausta hoidetaan vinsseillä ja että pallittakin pärjää.
Ja hyvin pärjääkin. Virpin positiivinen
ja määrätietoinen työote saa hyvää palautetta.
Työ hinausauton kuljettajana ei tekniikasta huolimatta ole kaikkein keveintä

mahdollista. Hyvän fysiikan lisäksi se kysyy henkistä kanttia. Kaikki hinaukset eivät ole kaupunkikeskustaan hyytyneiden
autojen hakuja. Olosuhteet vaihtelevat.
- Omalle kohdalleni ei ole vielä toistaiseksi sattunut sellaista keikkaa, jossa olisi kuolonuhreja. Tiedostan hyvin, että ajan myötä sellainenkin voi olla edessä. Etukäteen on vaikea arvioida, mutta jollain tasolla siihenkin tuntee valmistautuvansa.
Nuoresta iästään huolimatta mikään
keltanokka ei ole Jounikaan perheyrityksen rosterissa. Purkamo- ja hinauspuolen työt ovat tuttuja kesätöistä ja opiskeluun liittyvien harjoittelujaksojen myötä.
Alasta innostuneen nuoren miehen apu
on kelvannut muulloinkin. Töihin ei ole
tarvinnut patistaa.
- Syksyllä on tarkoitus saada opinnot
päätökseen ja aloittaa kokopäiväisesti
tässä, uutta hinausautoa pari viikkoa ajanut Jouni avaa tulevaa.
Edessä olevaa Jouni odottaa innostunein mielin. Isän tarkassa ohjauksessa
puhuu kokemuksen ääni, oppi alalle on
parasta mahdollista. Tavoitteena on, että
vastuu kasvaa kokemuksen myötä.
- Ensimmäinen yksin tehty hinauskeikka kyllä vähän jännitti, mutta hyvin se
meni.

- Välillä on tuntunut pirun hyvältä kun
on saanut itse seistä tuossa tiskin takana myymässä osia asiakkaille. Just se,
että voi keskittyä yhteen asiaan ja toiset
hoitavat kaiken muun tekemisen.

Elämä vie eteenpäin
Vanhan viisauden mukaan kriisit pitävät
sisällään aina myös mahdollisuuden.
Kovinkin koettelemus on mahdollista kääntää voimavaraksi oikeilla valinnoilla ja yhteistyöllä. Mannelinilla Kajaanissa arki jatkuu toisenlaisena kuin
ennen kohtalokasta joulukuun päivää viime vuonna. Päällisin puolin kaikki on ennallaan, mutta muutoksen rattaat jauhavat kaiken aikaa. Tällä hetkellä monet asiat ovat vielä vaiheessaan ja

saateltavissa lailliseen järjestykseensä,
mutta suurin tsunami on käynyt henkisellä puolella. Vastuun jakamisen tärkeys korostuu ja ymmärrys jokaisen rajallisuudesta tässä maailmankaikkeudessa. Kirjailija Veikko Huovisen sanat
ihmisestä kusiaisen valtuuksineen on
enemmän kuin osuva.
Kari Mannelin on liikuttunut ihmisten
osoittamasta tuesta ja aidosta auttamisen halusta. Ajan pyörällä on vain yksi
suunta, ja se on eteenpäin.
- Ollaan saatu hyviä neuvoja arvostamiltamme ihmisiltä, apua ja kannustusta kaikessa mahdollisessa. Se on ollut suuri voimavara ja siitä kiitos kaikille.
Elämä jatkuu ja eteenpäin painetaan! ••

Työyhteisöä vahvistetaan
Autopurkamoala ei kuulu ns. mediaseksikkäitten toimialojen kärkeen. Näin siitäkin huolimatta, että liiketoiminnan perusajatus vastuullisesta kierrättämisestä ja auton osien uudelleen käyttämisestä mitä ihanteellisinta onkin. Mannelinilla tunnustetaan alan haasteet ja suunnitellaan omankin toiminnan tehostamista. Kauppaa tehdään yhä enemmän verkossa ja osien kiertonopeutta halutaan
vahvistaa.
- Tämän vuoden aikana on tarkoitus
saneerata reilulla kädellä varastokenttää.
Meillä on paljon turhaa ja kiertämätöntä kampetta, joista osa hankittu tai säilytetty vain jonkun kaverinkaverin mahdollisiin tarpeisiin. Käydään varastot läpi ja laitetaan surutta paaliin, Kari suunnittelee.
Ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilökunta on nykyaikaisen yrityksen tärkeä voimavara. Työyhteisön hyvä
henki korostuu pienemmissä yrityksissä.
Kari myöntää, että heilläkin on ollut
omat haasteensa rekrytoinneissa. Työnantajakuva on ollut vaativa, ja paikoin ehkä ristiriitainenkin.
- Oman jaksamisen lisäksi henkilöstön hyvinvointiin täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Tavoitteenamme on vahvistaa joukkoa, jotta saadaan oikeat ihmiset hoitamaan eri tehtäviä ja jakamaan Helppoahan se on kun osaa. Virpi tarkistaa kiinnitykset seuraavan päivän siirtokuljetuksesta.
vastuuta.
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Autokorjaamoyrittäjä Jari Kauppiselle
kuten monelle merkkikorjaamollekin kuntotarkastettu
purkuosa on
hyvä vaihtoehto
uuden sijaan.

Purkamoissa parasta palvelu
Korjaamoyrittäjä Jari Kauppinen arvostaa osaamista
••• Kajaanilaisen
autokorjaamoyrittäjä Jari
Kauppisen ei tarvitse kauan
vatuloida auton osia asiakkaalle
etsiessään. Usein käypänen
kampe löytyy käytetyistä
varaosista paikalliselta
autopurkamolta tai netistä
varaosahaun kautta.

P

itkän linjan autoalan ammattilaiselle purkuosa on yleensä ensimmäinen vaihtoehto, jos sopiva osa löytyy ja asiakas ajatuksen hyväksyy.
- Mielestäni se on järkevää osien
kierrättämistä ja uudelleen käyttämistä etenkin kalliimpien varaosien kohdalla. Kuluvien ja edullisimpien tarvikeosien osalta tilanne on vähän toisenlainen,
mutta arvokkaammat alkuperäisosat pyrimme aina tarjoamaan ensisijaisesti
purkuosina.

Osaaminen tärkeää
Jari puhuu purkuosien puolesta kokemustensa kautta. Elämä on sujunut
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enemmän ja vähemmän autoilun parissa. Ennen korjaamoalan yrittäjäksi ryhtymistä hän toimi alan työnjohtotehtävissä sekä mm. raskaan kaluston hinaus- ja autokuljetusten parissa. Purkamoalan keskeiset toimijat ovat tulleet aikojen saatossa hyvinkin tutuiksi.
- Arvostan sitä työtä mitä purkamoissa
tehdään. Ammattitaitoa ja osaamista.
Minulle korjaamoalan yrittäjänä on tärkeää, että saan tilaamani osat nopeasti ja voin olla varma niiden sopivuudesta tarpeisiini. Kun oma toimintamme on
tarkoin aikataulutettua, tilattujen osien
tulee myös olla ajallaan pajalla.

Enemmän meteliä
Jari on seurannut läheltä autopurkamoalan kehitystä sekä asiakkaana että
purkamotoimintaa harjoittavan yrityksen
kuljetuspuolen työntekijänä.
Vanha romuliikkeen leima istuu edelleen sitkeästi alan yllä ja ohjaa mielikuvaa kaatopaikan suuntaan. Se harmittaa,
sillä purkamoissa tehdään tärkeää työtä
ja henkilökunnan osaaminen on monessa talossa huippuluokkaa.
- Purkamoala kaipaisi vähän freesimpää otetta. Omanlaisensa huumori ja tekemisen tapa kuuluu siihen bisnekseen,
mutta toimintaa voisi markkinoida muutenkin kuin viranomaisiin päin. Varaosakaupassa kilpailu on kovaa ja ainoa keino menestyä on elää muutoksessa mu-

kana ja uudistua markkinoiden mukaan.

Tahto ajoi yrittäjäksi
Jarilla on takanaan ensimmäinen vuosi itsenäisenä yrittäjänä. Kiirettä on pitänyt ja välillä saanut joutua kahdella jalalla. Työ on kuitenkin palkinnut.
- Olen tehnyt pitkään palkkatöitä muille, ja ajatus omasta yrityksestä oli mielessä jo pitemmän aikaa. Tartuin tilaisuuteen kun tilaisuus tuli. Parasta tässä
on mahdollisuus aikatauluttaa omat tekemisensä. Meillä on töissä arvostettuja
ammattilaisia, joiden osaamiseen ja työn
laatuun voi luottaa. Se on iso asia.
Ensimmäinen yrittäjävuosi ei ole tuonut mukanaan suuria yllätyksiä. Yhteen asiaan Jari on kuitenkin kiinnittänyt huomiota.
- Ihmisten yleinen kärsivällisyys tuntuu
vähentyneen. On jotenkin sellainen tunne, että kaikkien maailman asioiden täytyisi tapahtua heti ja välittömästi. Asiakkaiden tuntuu välillä olevan vaikea ymmärtää, että kovin montaa kiirekorjausta
ei voida ottaa väliin, kun keskimääräinen
jonotusaika meillä on pari viikkoa. Joustetaan toki parhaamme mukaan, mutta
aina se ei ole mahdollista. Muutoin vuosi
on ollut odotusten mukainen, Jari toteaa tyytyväisenä ratkaisuaan ryhtyä yrittäjäksi. ••

AUTOLLE UUSI ELÄMÄ

O

lemme tarjonneet kierrätysratkaisuja suomalaisille
jo 100 vuotta. Purkamo-yhteistyökumppaneidemme

kanssa auton loppukäsittely on ammatilaisten käsissä.

Tämä toimintatapa ohjaa lähes 95 prosenttia auton
materiaaleista hyötykäyttöön.

Lisätietoja:
www.kuusakoski.com/
romuauto kiertoon
Ota yhteyttä maksuttomaan
palvelunumeroomme 0800 30880
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••• Ajoneuvokierrätys
tehostuu EU-tasolla
entisestään. Sähköautojen
läpimurto on tulossa
- haasteita voimaakkujen kierrättämisessä.
Kiertotalous kasvaa ja
laajenee. Muun muassa
näitä teemoja käsiteltiin
monipuolisesti 20 vuotta
täyttäneen Suomen
Autopurkamoliitto ry:n
(Salry) juhlapaneelissa
maaliskuun lopulla.

JUHLAPANEELI
H

elsingissä Scandic Park -hotellissa pidetyn paneelin otsikkona oli Autopurkamot - hyvä kumppani kiertotaloudessa. Tilaisuutta on luonnehdittu lajissaan
ainutkertaiseksi Suomessa. Tiettävästi
kertaakaan aikaisemmin ei saman pöydän ääressä ole ollut keskustelemassa
yhtä laajaa kattausta kierrätysalan asiantuntijoita, päättäjiä, vaikuttajia ja sidosryhmäläisiä.
Kutsuttuina panelisteina olivat EU-komissiossa autokierrätyksestä vastaa-
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va (Directorate General for the Environment in the European Comission, Circular Economy and Secondary Materials)
Artemis Hatzi-Hull, eurooppalaisten purkamoliittojen yhteistyöjärjestön Egaran
toiminnanjohtaja Hen Jan Nix, ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk), europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen
(kok) ja Merja Kyllönen (vas), Autotuojat
ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero
Kallio, Stena Recycling Oy:n toimitusjohtaja Niclas Sacklén, Kuusakoski Oy:n
toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto, Suo-

käsitteli

men Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja Arto Silvennoinen ja Pirkanmaan elykeskuksen ylitarkastaja Teemu Virtanen.
Salryn edustajana paneelissa oli itseoikeutetusti puheenjohtaja Kari Laine.
Paneelin keskustelukielenä oli englanti. Asianmukainen tulkkaus piti kuulijajoukon hyvin kärryillä tilaisuuden eri
vaiheissa. Yleisössä oli purkamoyrittäjiä
ja muita alan ammattilaisia sekä sidosryhmien edustajia. Myös MTV kävi tekemässä juttua illan uutislähetykseen.
Tilaisuuden aluksi puheenjohtaja Ka-

autojen kierrätystä monipuolisesti
ri Laine totesi, että purkamoalaa kiusaa autonosia koskevan alkuperäistiedon puute. Toisena pulmana hän toi
esiin haamuauto-ongelman, mikä käytännössä johtuu mahdollisuudesta tehdä väliaikaiseksi tarkoitettu liikennekäytöstä poisto.
- Tällainen suorastaan tukee harmaata
taloutta Suomessa.
Laine myös pohdiskeli käsitettä ”romuauto”. Purkamon käsittelyyn tuleva
”romuauto” voi käytännössä olla lähes
tuliterä menopeli, jonka vakuutusyhtiö

on vaurioiden takia lunastanut. Sanalla ”romuauto” on vanhastaan ruosteinen
kaiku, mutta mielikuva ei välttämättä päde nykyaikana.
Kenties odotetuimman puheenvuoron piti Artemis Hatzi-Hull.
Hän toi terveisiä ja autonkierrätysalan
säädöstöjä koskevaa uusinta tietoa suoraan pääkallonpaikalta eli EU-komissiosta.
Perusviestinä oli, että EU pyrkii entisestään tehostamaan ajoneuvojen kier-

rättämistä. Tätä tavoitetta lähestytään
muun muassa painottamalla autojen
uutta suunnittelua, johon sisältyvät esimerkiksi nykyistä kevyemmät materiaalit sekä osien uudelleenkäytön helpottaminen. EU myös haluaa luopua kaikista niistä autoihin liittyvistä haitallisista aineista, jotka ovat tiedossa.
- Jo autojen suunnitteluvaiheessa tulee tehdä kierrätystä ajatellen optimaalisia ratkaisuja, Hatzi-Hull viittasi nykyistä painavampaan elinkaariajatteluun autonvalmistuksessa.
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Europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen ja
Merja Kyllönen
keskustelussa Kari Laineen kanssa.

EU:n ensimmäinen romuajoneuvo- eli
ELV-direktiivi valmisteltiin 2000-luvun
alussa. Silloin keskeisenä pyrkimyksenä oli siivota Eurooppaa vanhoista romuautoista. Myöhemmin direktiivin tavoitteita on tuntuvasti laajennettu kiertotalouden periaatteiden suuntaan.
- ELV-direktiivi on tehokasta lainsäädäntöä, josta on myös taloushyötyä. Sitä saadaan kierrätysalan innovaatioiden
kautta. Direktiivin vaikutuksia seurataan
tarkasti muun muassa Japanissa, Intiassa USA:ssa ja Kanadassa.
Nyt ELV-direktiiviä ollaan paraikaa tarkistamassa, osana kesällä 2018 EU:ssa
hyväksytyn jätepaketin sisältöä.
- Tarkistus tulee saattaa valmiiksi
2020 mennessä, joten meillä ei ole paljon aikaa, Hatzi-Hull totesi.
Hän kannusti autonkierrätysalan toimijoita olemaan aktiivisia ja ottamaan kantaa esille tuleviin direktiivitarkistuksiin.
Autonkierrätysalaa hiertävästä haamuauto-ongelman osalta Hatzi-Hullilla oli
hieman yllättävää sanottavaa. EU-alueella on arvioitu olevan kateissa 4,5 miljoonaa ELV-autoa, mutta Hatzi-Hullin mukaan ne eivät ehkä olekaan kateissa, ainakaan kaikki.
- Esimerkiksi Saksassa on tilastoissa
noin miljoona puuttuvaa ELV-autoa. Heidän ongelmansa näyttäisi johtuvan osaksi tilastovirheistä rekisteröintijärjestelmässä.
Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen muistutti autojen merkittävästä roolista jokapäiväisessä elämässäm-
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Artemis Hatzi-Hull

Kimmo Tiilikainen

me. Niillä on myös tärkeä rooli, kun puhumme ilmastonmuutoksesta, kriittisistä
metalleista, kiertotaloudesta ja puhtaista
materiaalikierroista.
Viime vuoden lopulla autoala ja valtio allekirjoittivat Green deal -ilmastosopimuksen, jonka keskeisenä tavoitteena
on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen,
ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen ja vaihtoehtoisten polttoaineiden yleistyminen.
- Ajoneuvojen ilmastovaikutuksiin voidaan osaltaan vaikuttaa niiden käyttöön
liittyvillä valinnoilla, kuten käytettävillä
polttoaineilla ja ajamisen määrällä.

Tiilikainen muistutti, että joskus ympäristönsuojelun tavoitteet voivat olla keskenään ristiriitaisia. Esimerkiksi tavoiteltaessa mahdollisimman korkeaa kierrätysastetta, voidaan vaarantaa haitallisista
aineista puhtaat materiaalikierrot.
- Materiaalien kierrätyksessä onkin
varmistettava, ettemme palauta kiertoon
haitallisia aineita. Esimerkiksi muoviosien palonestoaineina käytetyt haitalliset
POP-yhdisteet tulee saada poistettua
materiaalikierrosta.
- Olisi takaisku kierrätykselle, jos haitalliset kemikaalit pääsisivät rikastumaan kierrätysprosessissa.

Ministeri korosti, että kiertotaloudessa
tarvitaan kaikkien tahojen osallistumista
ja sitoutumista. Niinpä autopurkamoliitolla ja sen jäsenyrityksillä on osaltaan hyvin tärkeä rooli kierotalouden edistäjinä.
- Onko muuten kellään tietoa, mistä
saisin vuosimallin 2005 Saab 95:n selkänojan säädössä tarvittavan ruuvin, Tiilikainen kysyi suomeksi läsnä olleelta väeltä.
- This is not a joke, this is a serious situation. Hopefully some one can help
me, hän jatkoi paneelin keskustelukielellä.
Egaran toiminnanjohtaja Henk
Jan Nix muistutti, että autopurkamot
toimivat kestävän kehityksen edistämiseksi jo ennen kuin kestävästä kehityksestä tuli muotitermi.
- Alan näkökulmasta on tärkeää, että
kansalliset lainsäädännöt antavat meille kunnon edellytyksiä purkaa autoja ja
myydä käytettyjä osia. Miksi heittää hyväkuntoisia purkuosia hukkaan, kun uusien osien valmistukseen kuluu niin paljon energiaa ja materiaalia?
Purkamojen rooli on keskeinen kierrätysketjun alkupään prosessina. Henk
Jan Nix painotti, että osat pitää saada
purkamoilla talteen ennen murskausvaihetta. Ei ole hyvä idea viedä romuautoja
suoraan murskaamoille.
- Purkuosat maksavat 20-70 prosenttia alkuperäisosan hinnasta. On rohkaistava eri tahoja käytettyjen osien nykyistä
laajempaan käyttöön. Esimerkiksi autojen leasing-yritykset ovat tässä suhtees-

Norjassa käytössä olevan järjestelmän perusteella valtio perii uuden auton hinnassa maksun, joka sitten palautetaan viimeiselle omistajalle. “Meillä ei ole Norjassa haamuauto- ongelmaa”, totesi NBF:n eli sikäläisen autopurkamoliiton NBF:n
toiminnanjohtaja Jan Mölberg. Kuvassa oikealla Stena Recyclingin toimitusjohtaja
Niclas Sacklén.
sa osoittaneet aktiivisuutta.
Yleisön esittämään kysymykseen esimerkiksi lasin talteenotosta murskaamoilla Henk Jan Nix kertoi kriittisen
kommentin Hollannista. Siellä rakennetussa laitoksessa lasi erotellaan mineraalijakeena, jota käytetään uudelleen
betonin ainesosana tai teiden rakentamisessa.
- Minun mielestäni sellainen on hyvin

matalan tason kierrättämistä, Henk Jan
Nix paheksui.
Kuusakosken toimitusjohtaja
Mikko Kuusilehto muistutti kommentissaan, että valitettavasti ei ole olemassa tahoa, joka haluaisi maksaa lasin
talteenotosta koituvia lisäkustannuksia.
- Kierrätykseen tulevissa autoissa ikkunalasit ovat usein palasina auton lattialla. Järjestelmää tulisi rakentaa niin, et-

Paneeli tulkattiin sekä
suomeksi että
englanniksi, joten keskustelun
seuraaminen oli
yleisölle helppoa.
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dulaarinen Lego-tulevaisuus”.
- Yhtään autoa ei pitäisi kierrättää ennen kuin siitä on otettu talteen käyttökelpoiset osat, Pietikäinen korosti purkamojen roolia kiertotaloudessa.
Tarkistettavana olevan ELV-direktiivin
osalta hän totesi, että olisi otettava käyttöön ”tuotepassi” autoista, osista ja materiaaleista. Muuten ei tiedetä, mitä materiaaleja kulkeutuu mihinkin kierrätysprosessissa.
- Autojen osat tulee suunnitella ilman
vahingollisia aineita. On oltava eurooppalainen autorekisteri, ja rekisteristä poistaminen tapahtuisi vain lisensioitujen toimijoiden tekemänä.
Europarlamentaarikko Merja Kyllönen (vas) toi puheenvuorossaan esiin
näkökulmia autokierrätykseen Euroopasta ja periferiasta.
Hän muistutti, että ajoneuvojen ja niiden käyttökelpoisten osien korjaaminen
ja kierrättäminen ei suinkaan ole uusi ilmiö, varsinkaan Suomen ja muun Euroopan syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla.
Todellisia kierrätystuotteita. Veli-Matti Jalonen antamassa Salryn edustajana
Jossakin vaiheessa käytä ja heitä pois
air-bageista ja turvavöistä valmistettuja kenkäpussukoita panelisteille. Kuvassa
-kulttuuri sai ylivallan, ja nyt ollaan tilanSirpa Pietikäinen, Henk Jan Nix ja Artemis Hatzi-Hull.
teessa, jossa jätteet ovat jopa uhkaksi
elämälle.
tä autot saataisiin käsittelyyn sillä taval- Pienen sähköauton akun kierrättäKyllönen peräänkuulutti rohkeutta uula kokonaisina, että niistä voitaisiin irrotminen maksaa noin 500 euroa, ja Tesdistaa
ajatuksia ja toimintamalleja.
taa lasit.
lan 1 500. Polttomoottoriauton akku voiTarvitsemme
systemaattista muutosKuusilehto myös tähdensi, että kierrä- daan kierrättää nollakuluilla.
ta
jo
suunnitteluvaiheesta
alkaen. Meidän
tystuotteille tulee olla kysyntää. Muuten
- Jonkun tämä erotus pitää maksaa.
on
myös
muutettava
ajatteluamme,
sillä
kierrätys ei käytännössä toimi.
Ensi aallossa maksajana olemme me,
olemme unohtaneet tuotteiden elinkaariStena Recyclingin toimitusjohtaja Nic- mutta lopulta kuluttajat.
ajattelua - eikä pelkästään autojen osalta.
las Sacklén kertoi Stenan ottavan mursSähköautot saavat julkisuudessa palkalla talteen autojen muoviosia ja toimit- jon palstatilaa, mutta liikenteessä ne
Ylitarkastaja Teemu Virtanen Pirtavan niitä edelleen Ruotsiin yhtiön kier- ovat vielä pienenpieni vähemmistö. Kalkanmaan ely-keskuksesta painotti, eträtyslaitoksille.
lio suhteutti asiaa toteamalla, että 99
tä yhteistyön rakentaminen eri tahojen
prosenttia tänä vuonna uusina myytävis- kanssa on valvovan viranomaisen intres- Nykyään autoissa on paljon muoviosia metallisten sijaan. Metalleille on aina tä autoista on polttomoottorikäyttöisiä
sissä. Rakentavaa ja hyvää yhteistyötä ei
tai hybridejä.
ollut oma arvonsa, mutta miten on muovoi määrätä, eikä siitä voi säätää lailla.
vien kanssa, Sacklén kysyi.
- Autoja kuitenkin myydään jatkossa
- Yhteistyö parantaa jätehuollon tasoa
yhä enemmän ja enemmän. Jos meillä ei sekä luo vakaan toimintaympäristön. Sen
ole toimivaa purkamoalaa ja muuta alan rakentamisessa myös viranomaiset haAutotuojien ja -teollisuuden toiteollisuutta, vastassamme on ennennä- luavat olla vahvasti mukana, Virtanen vamitusjohtajan Tero Kallion aluskemätön ekokatastrofi.
tuksen otsikkona oli poleeminen kysykuutti.
mys ”Tuhoaako sähköauto kiertotalouLain ja muiden määräysten vaatimukset
den?”
Europarlamentaarikko Sirpa Pie- esimerkiksi puhtaan ympäristön turvaamiKallio vastasi itse, että ei. Mutta sähtikäinen (kok) luetteli kylmiä faktoja.
seksi sekä muiden haittojen ehkäisemiköauto tuo lisää haasteita ”sekä meille
Me käytämme planeettamme resursseseksi voi yrittäjän näkökulmasta näyttäyettä teille”.
ja puolitoistakertaisesti. On selvää, että
tyä pelkkinä vastuina, mutta siinä on myös
tällainen ei pitkän päälle voi toimia, vaan
- Jännitteitä sisältävien akkuyksikkötoinen puoli.
muutos tulee. Mutta millainen, hän kysyi.
jen käsittely purkamoilla ei ole helppo
- Valvonnan avulla yrityksille muodostuu
tehtävä, hän painotti.
tasapuolinen markkina-asema. Kukaan ei
- Jätteistä on päästävä eroon. Kaikki tavarat on suunniteltava niin, ettei niis- voi saada etua sillä, että jättää lakisäätei- Nykyään sähköautojen akkuyksiköiset velvoitteensa hoitamatta. Riittävä valtä synny jätettä.
tä voidaan kierrättää noin 50-prosenttivonta on myös vastuullisen yrittäjän edun
sesti, kun polttomoottoriauton akku voiHän puhui tulossa olevasta ekosuunmukaista.
daan kierrättää 100-prosenttisesti.
nitteludirektiivistä, jonka periaatteisin
- Toisaalta viranomainen on neuvoja, jokuuluu muun muassa tavaroiden korjattaYlipäätään sähköautoissa on vähemka
antaa yrittäjälle tietoa tulevista toiminvuus. Tuotteita on suunniteltava niin, että
män osia uudelleenkäytettäväksi. Kalnan reunaehtojen muutoksista, jotta yritniiden sisältämät osat ovat erotettavissa
lio kuvaili sähköauton moottoria yhdekkorjattaviksi. Pietikäinen käytti - osin va- täjä voi varautua omissa suunnitelmissaan
si blokiksi verrattuna polttomoottoriauja investoinneissaan tulevaisuuteen. ••
kavissaan, osin leikillään - ilmaisua ”moton vastaavaan.
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Juttutuokiolla Viron autopurkamoliiton NGO
ELV:n Toomas
Lember (vas.),
Egaran toiminnanjohtaja
Henk Jan Nix,
Tuulikki Vähäoja, Artemis
Hatzi-Hull ja
Juha Vähäoja.

Yleisö oli tyytyväistä kuulemaansa
••• Suomen Autopurkamoliiton
(Salry) juhlapaneelin yleisö
oli tyytyväistä kuulemaansa.
Kolmetuntinen keskustelu
alustuksineen oli tiivis paketti
ajoneuvokierrätyksen nykytilasta
ja tulevaisuudesta sekä
kiertotalouden vahvistumisesta.

K

arjalan Purku-Poikien Katriina
Tukiainen luonnehti keskustelua mielenkiintoiseksi ja että se
täytti ennakko-odotukset.
- Erityisesti Artemis Hatzi-Hulliullin kommentit direktiiviasioista olivat tosi antoisia ja mielenkiintoisia. Niiden perusteella ollaan menossa oikeaan suuntaan.
Myös Osamyynti Mattilan Olli
Mattilan odotukset keskustelun suhteen täyttyivät. Hän kertoi uskovansa,
että ala sai tapahtuman ansiosta näkyvyyttä ja että muutkin päättäjät ymmärtävät paremmin, mitä purkamoilla tehdään.
Tiedollisesti uutta Mattilalle tuli erityisesti voima-akkujen kierrättämisestä.
- Sähköautojen akkujen kierrättäminen on erittäin mielenkiintoinen asia,

kun tulemme näkemään, mihin se johtaa. Pystymmekö me oikeasti käyttämään niitä uudelleen ja kierrättämään
materiaaleja käytetystä akusta.
Sen paremmin Karjalan-Purku-Poikien kuin Mattilan purkamollakaan ei toistaiseksi ole ollut käsittelyssä täyssähköautoja. Hybridejä on toki purettu.
Myös Seppo Saari Peipohjan Autovarusteesta kertoi saaneensa lisää tiedollisia eväitä reppuunsa nimenomaan sähköautojen akkujen osalta.
- Oli hieno tilaisuus. Meidän asiamme
ympärillä on hyvää porukkaa, Saari viittasi paneelin osallistujiin.
Green Source Oy:n hallituksen
jäsen Timo Yli-Salomäki kertoi
saaneensa uutta tietoa erityisesti sähköautoakkujen kierrättämisestä.
- On tullut vähän läpimurtoa siinä, että sähköautojen akut pystytään kierrättämään paremmin kuin itse kuvittelin.
Sähköautojen määrähän lisääntyy valtavasti, ja kuten Tero Kallio sanoi, on ekokatastrofi ellei niiden akkuja saada kierrätettyä. Toivoa on sen suhteen, että niiden kierrätys paranee.
Yli-Salomäki totesi olevan lupauksia
herättävää, että monella tasolla tehdään
töitä sen suhteen, että autot kierrätettäisiin entistäkin paremmin, ja että käytettyjä osia saataisiin takaisin korjausprosessiin.
- Täällä oli koolla hieno joukko. Se luo
toivoa, että kiertotalous otetaan tosis-

saan.
Paneelikeskustelu oli toistaiseksi viimeinen iso urakka Kari Laineelle Salryn
puheenjohtajana. Seuraavana päivänä
pidetyssä vuosikokouksessa Salryn puheenjohtajan nuija siirtyi Veli-Matti Jalosen hyppysiin.
- Fiilis paneelista oli hyvä. Tapahtumana se oli arvosanaltaan kymmenen plus,
Laine mietti pian paneelin päättymisen
jälkeen.
- Tietysti tällaisten tapahtumien todellisia vaikutuksia on vaikea mitata. Mutta
sen tiedän, että ainakaan ilman keskustelua ei pystytä vaikuttamaan.
- Artemis Hatzi-Hull ja Henk Jan Nix
sanoivat olevan aika ainutlaatuista, että
koolla on tällainen joukko päättäjiä, vaikuttajia ja sidosryhmiä. Siinäkin mielessä tästä tilaisuudesta voi tuntea aitoa ylpeyttä, Laine totesi.
Tilaisuus sujui kommelluksitta ja
hyvässä hengessä loppuun asti. Ei siis
ihme, että myös Salryn järjestöjohtaja Kai Lindell oli varsin tyytyväinen iltapäivään.
Paneelin asiantuntijat ansaitsivat tunnustuksen aktiivisuudesta - kaikki mukaan pyydetyt olivat ottaneet kutsun innostuneesti vastaan. Lämpimän kädenpuristuksen Lindell osoitti myös tapahtumakumppanina olleelle Varaosa-alan
yhdistykselle hyvästä yhteistyöstä. ••
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KOLARIAUTOISTA VARAOSAT
LUOTETTAVASTI JA EDULLISESTI
Ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
käteisellä, noudetaan!
EU-direktiivin mukainen romuautojen
vastaanotto- ja esikäsittelylaitos.

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

Tervetuloa Suomen suurimpaan
varaosien nettikauppaan.
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

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

• Varastossamme on satoja purkuautoja.
• Vain osa autoista on listattu ”Purettavat autot”-osiossa.
• Meillä on myös hinauspalvelu.
• Noudamme romuautot ilman korvausta lähialueelta!
• Palvelemme sekä yrityksiä että
yksityishenkilöitä koko Suomessa.
• Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Varaosamme
ovat laatuluokiteltuja

Toimintamme
on ympäristövastuullista

www.varaosahaku.ﬁ

Autolasien
ykkönen
• meiltä purkuosat
• ostamme kolariautoja

Ahtialan Autopurkamo Oy Mustapuronkatu 31 15300 Lahti
Puh: 03-75 65 244 Faksi: 03-75 65 240
• Sähköposti: purkaamo@phnet.fi • kotisivu: www.purkamo.net

VARAOSIA TAMPEREELLA

www.hameenautopurkaamo.fi
KUVIA AUTOISTA JA
OSISTA NETISSÄ.

puh. 0400 229 800
avoinna ma-pe 8.00-16.30
www.karjalanpurkupojat.fi
Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

HÄMEEN
AUTOPURKAAMO OY
Puh. 03-364 5600 / 3645352

Juvelankatu 10, 33730 TAMPERE, avoinna ark. 8-17, la suljettu
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Aikansa
kutakin

••• Kari Laine valittiin Suomen
Autopurkamoliiton (Salry)
puheenjohtajaksi vuonna 2014.
Viisivuotisen kauden jälkeen on

aika astua syrjään. Laineen sydäntä
lähellä ovat olleet kiertotalous,
vastakkainasettelujen purkaminen ja
kansainvälinen yhteistyö.

J

o vuoden 2018 vuosikokouksessa Kari Laine pyrki eroon puheenjohtajan nuijasta. Hän kuitenkin
suostui vuoden jatkokaudelle sillä edellytyksellä, että riittävän moni autopurkamo lähtee mukaan Salryn sertifiointiprosessiin. Tuo määrä ei kuitenkaan
täyttynyt.
– Päätös lopettamisesta on ollut mielessä jo kaksi, kolme vuotta. En ole saanut luotua sellaista tekemisen henkeä
kuin olisin halunnut. Välillä on tuntunut
kuin auraisin umpihankeen, enkä saa
viestiä eteenpäin. Silloin on syytä vaihtaa
puheenjohtajaa, hän sanoo.
Sertifiointi on ollut yksi Kari Laineen
lempilapsista. Jätelaissa lukee selvästi, että tulee suosia pieniä ja keskisuuria
sertifioituja yrityksiä. Jos liitto olisi kyllin aktiivinen, Salryn sertifikaatti olisi Laineen mukaan mahdollista saada jopa
lainsäädäntöön.
– Tämä on kolmas kerta, kun sertifiointia liitolle tehdään, ja nyt se on ensimmäistä kertaa viety loppuun niin, että yrityksiä voidaan vihdoin sertifioida. Sertifiointi on meidän keinomme erottua laittomista toimijoista ja on merkki laadusta ja siitä että sertifioidut yritykset tekevät asiat oikein.
Kun Laine ryhtyi puheenjohtajaksi vuonna 2014, hän ei tarkkaan tiennyt mihin ryhtyi. Toki hänellä oli jo kokemusta liiton hallituksesta, mutta puheenjohtajuuden vaatimukset tulivat silti yllä-
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Kari Laine jätti suuret
saappaat VeliMatti Jalosen
täytettäviksi.
tyksenä.
– Hallituksessa ei muodostunut selvää kuvaa siitä, mitä puheenjohtaja tekee. Eikä siitä, miten aikaisemmat hallitukset ovat toimineet esimerkiksi poliittisessa vaikuttamisessa.
Viiden vuoden puheenjohtajakausi on
ollut Laineen mukaan todella hyvä ja
hieno matka. Hän on oppinut ja verkostoitunut valtavasti.
Viisi vuotta sitten hän näki, että autopurkamoilla oli omat oikeutensa ja oma
paikkansa, mutta ne olivat jääneet syrjään kierrätysjärjestelmässä. Jopa oikeustoimet olivat liitossa mietinnässä,
mutta Laine huokaisee helpotuksesta,
että siitä suunnitelmasta luovuttiin.
– Aika on kypsynyt ja meidän asiaamme ajaa tänä päivänä muun muassa Euroopan Unioni. Asenteet ovat muuttuneet. Teemme aina vain parempaa yhteistyötä Suomen Autokierrätyksen ja
operaattoreiden kanssa. Aika on purkanut vastakkainasettelua ja olemme

päässeet yhä parempaan keskusteluyhteyteen.

Purkamot edelläkävijöitä
Salryn 20-vuotisjuhlapaneeli oli Laineen
mukaan erinomainen näyttö siitä, millaiseen suuntaan hän on halunnut liittoa luotsata. Autotuojat ja -teollisuus ry
tai Suomen Autokierrätys Oy eivät ole
useinkaan liiton tilaisuuksissa vierailleet, mutta nyt heidät saatiin saman pöydän ääreen käymään avointa keskustelua. Puhumattakaan EU- ja hallitustason
osallistujista.
– Vastakkainasettelu synnyttää ainoastaan pahaa verta. Yhteistyötä pitää tehdä ja keskustelua käydä kaikkien
osapuolien kanssa. Paneeli oli ehdottomasti puheenjohtajakauteni kohokohta,
Laine kiteyttää.
Puheenjohtajana Laineesta on kuoriutunut taitava lobbari. Hän sanoo, että
vaikuttamistyö vaatii väsymätöntä asennetta ja ovien kolkuttelua yhä uudelleen.

– Silloin kun pystyy osoittamaan, että
oma asia on tärkeä muillekin kuin meille
itsellemme, se on todella herkullista. Silloin on mahdollista saada kuulijakuntaa.
Mutta kuten monessa muussakin asiassa, ehkä joka kymmenes tai sadas arpa
voittaa. Joskus se ovi aukeaa, ja kun se
aukeaa, silloin pitää osata käyttää tilaisuus hyväkseen.
Eräs Laineen keskeinen agenda on
ollut kiertotalous ja kestävä kehitys. Autopurkamot eivät ehkä perinteisesti ole
nähneet itseään kierrätyksen etulinjassa, mutta Laineen mukaan se on todellisuutta, ja se pitää osata kertoa.
– Tietoisuus kierrätyksestä ja kestävästä kehityksestä on ollut koko ajan
nosteessa. Vanhakantainen ajatus siitä,
että meillä on tässä näitä varaosia, tulkaa ostamaan, ei enää riitä. Tämä ala on
kiertotalouden ytimessä, ja me olemme
siinä edelläkävijöitä. Meillä on kysyntää,
ja nyt on meidän paikkamme näyttää ja
todentaa se, että pystymme vastaamaan

uksensa Suomessa Salryn isännöimänä vuonna 2017, ja Laine on luonut henkilökohtaisia suhteita Euroopan Parlamenttiin.
Kansainvälisen tason vaikuttamistyö
vaatii valtavasti voimavaroja. Kuten Laine
mielellään toistaa, ilman liikettä ei synny tuloksia.
Hän myös huomauttaa, että liiton puheenjohtajuus ei ole ollut pelkästään hänen juttunsa, vaan siihen on osallistuttu
koko perheen voimin. Puoliso Päivi Kuivasniemi on tehnyt suuren työmäärän liiton eteen.
– Tämä on ollut muusta perhe-elämästä pois. Tietenkin Päivi on tehnyt töitä mielellään, mutta onhan selvää, että autopurkamoiden asiat eivät ole hänen pääfokuksensa, vaan hänelläkin on
oma työnsä.
Työtunteja Laine ei ole laskenut, mutta
kertoo esimerkin. Jos hänellä on tapaaminen Eduskunnassa kello 12, hänen
täytyy lähteä töistä kello 10 kotiin vaihtamaan vaatteita. Eduskuntaan kun ei oikein voi mennä työhaalareissa. Tapaamisesta hän pääsee takaisin aikaisintaan
kello 14 – kravatti kaulassa. Käytännössä koko päivä on palanut yhteen tapaamiseen.
– Jos kaikki tapaamiset, kokoukset,
työryhmät, sähköpostit ynnä muut laskee yhteen, viikko kuukaudesta ei riitä.
Pakkohan ei olisi osallistua kuin hallituksen kokouksiin ja ELV-työryhmään, mutta jos haluaa saada jotakin aikaan, vaaditaan liikettä.
Laine jatkaa liiton hallituksessa ja tulee varmasti olemaan mukana myös
muussa järjestötoiminnassa. Puheenjohtajuuden hän jättää kevein mielin.
– Aikansa kutakin. Voimavarat eivät
yksinkertaisesti enää riitä.
kysyntään.
Liiton hallitukselle ja jäsenistölle Laine
Laine palaa jälleen laatusertifikaatantaa tunnustusta. Liitto on hänen mutiin, joka on todiste siitä, että yritys hoikaansa täynnä fiksua ja ajattelevaa vätaa ympäristöasiansa mallikelpoiseskeä, mutta ulostulot ovat turhan varovaiti ja tekee muutenkin laadukasta liikesia. Puheenjohtajuus on ollut välillä yhtoimintaa.
– Meidän tuotteemme on kuvatun mu- den miehen sotaa.
– Purkamoalalla on usein osattu nähkainen. Laatusertifikaatti on tehty niin,
dä omaa nokkaa pitemmälle. On kehitetettä siinä haastetaan yrittäjien omaa
ty myyntijärjestelmiä ja oltu edelläkäviajattelua ja pyritään tekemään paremjöitä. Mutta joku pelko on olemassa, että
paa bisnestä.
Laineen ennusteen mukaan alalle tu- mielipiteitä ja dialogia ei uskalleta kunlee syntymään yhä enemmän toimijoita, nolla käydä. Minä olen ajatellut niin, etjotka pyrkivät kuorimaan autopurkamo- tä luovu häpeästä ja saavuta enemmän,
alasta kermat päältä kevyemmin perus- hän rohkaisee.
– Usein on kaiketi ajateltu, että hallitus
tein kuin asialliset autopurkamot. Sertija puheenjohtaja kyllä tietävät paremfiointi olisi hänen mukaansa paras keimin, mutta se ei ole todellisuutta. Jäsenno erottua.
kunnassa olisi vaikka kuinka paljon hyTunteja ei lasketa
viä ajatuksia ja verkostoja, mutta niitä ei
oikein tohdita tuoda esiin. Ehkä pelätään
Salry on ollut Laineen puheenjohtajasitä, että puheenjohtaja suuttuu, mutta
kaudella vahvasti kansainvälinen orgaeihän se mitään haittaa. Mikään ei muunisaatio. Autopurkamoalan eurooppatu, jos ei joku suutu! ••
lainen kattojärjestö EGARA piti koko-
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Työkaluja vaativaan käyttöön

J

uha Seitsamon yritys ToolX myy
ammattityökaluja, kuten tankintyhjennyslaitteita. Yrityksen historia on 25 vuotta pitkä.
ToolX:n nykyiset toimitilat ovat Pirkkalassa. Yrityksen perustamispaikka on
Tampere, mutta jo 17 vuotta on kulunut
Pirkkalan puolella.
– Nämä uudet tilat sain viime vuoden
keväällä. Tarkoitus on tehdä tänne kunnon showroom, mutta samalla tämä toimii varastona, hän kertoo.
Yritys myy ammattityökaluja auto- ja
konekorjaamoille ja myös autopurkamoille. Muun muassa tankintyhjennyslaitteet
ovat purkamoille tuiki tärkeitä.
Seitsamo sanoo, että hänellä on edustuksessa laadukkaat merkit. Muun muassa ruotsalainen Wallmek on hänen
myymänsä merkki, ja juuri Wallmek valmistaa tankintyhjennyslaitteita.
– Jo vuosia sitten etanoli on tullut mukaan polttoaineeseen. Wallmekin laitteet
täyttävät kaikki uudet vaatimukset. Kaikki osat ovat etanolin kestäviä, hän sanoo.
Etanolipolttoaineen leimahduspiste on
huomattavan matala, joten kysymys on
ennen kaikkea työturvallisuudesta.

Juha Seitsamo myy
työkaluja ammattikäyttöön,
ennen kaikkea autokorjaamoille
mutta myös
autopurkamoille.
Hiljattain Seitsamo myi tankintyhjennyslaitteet Autopurkamo Fustille ja Auto-Lehtiselle.
ToolX:ltä löytyy myös työkaluja siihen,
että auton osat saadaan ehjinä irti. Esimerkiksi vetoakselien ja pallonivelten irrottamiseen on omat työkalunsa, joiden
avulla osat saadaan myyntikuntoisina

purettua autosta.
Vaikka Seitsamon asiakkaat ovat etupäässä korjaamoja, purkamoita tulee koko ajan lisää.
– Työkalujen ”huono puoli” on se, että
ne kestävät niin kauan, että kerran hankittua ei tarvitse vaihtaa uuteen pitkään
aikaan, yrittäjä hymyilee. ••

Meiltä saat autopurkamo- ja korjaamokäyttöön
parhaat mahdolliset tuotteet.
Koneet ja laitteet ovat ympäristöystävällisiä
ja viranomaisten hyväksymiä.
• Edustamiamme tuotemerkkejä •

w w w . t o o l x . f i

puh. 040 500 9933
Haikanvuori 5 C 11
33960 Pirkkala
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Tuo maahan ja myy erikoistyökaluja, paineilmakoneita, työkaluvaunuja, käsityökaluja autopurkamoille ja -korjaamoille sekä
konekorjaukseen. Esimerkiksi polttoaineiden ja muiden nesteiden
tyhjennyslaitteet.

PurkamoUutiset 10 vuotta sitten

P

arin vuosikymmenen kuluttua
teillämme liikkuu paljolti aivan
erilaisia autoja kuin tänä päivänä. Pelkällä bensamoottorilla varustettuja ajopelejä on yhä vähemmän, sen sijaan hybridit yleistyvät. Sähköautojen ja vetyä voimanlähteenään käyttävien polttokennoautojen kehittelyssä on vielä suuria haasteita voitettavana.
Autotekniikan tulevaisuus ja ympäristöystävällisyys olivat vahvasti esillä
Lahdessa vietetyissä Suomen Autoteknillisen Liiton
75-vuotisjuhlissa.
Juhlapäivien esitelmöitsijäkaarti kuului niin sanottuun raskaaseen sarjaan,
joten kuulijoilla oli mainio tilaisuus saada tietoa lähitulevaisuuden näkymistä.
VTT:n tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund tiivisti autoilun tulevaisuuden muutamalla sanalla: teknisten vaihtoehtojen lukumäärä tulee
kasvamaan nykyisestä.
Eri tahot satsaavat paraikaa hybridien, sähköautojen
ja vedyllä toimivien polttokennoautojen kehitystyöhön. Pikaista läpimurtoa ei kuitenkaan liene odotettavissa, vaan
kehitys kulkee eteenpäin pienin askelin.
Nylundin mukaan lähiajan
kuumin teema on niin sanottu
plug-in -hybridiauto, joka saattaa vähitellen mullistaa henkilöautomarkkinoita. Plug-in -hybridissä sähkövirtaa voidaan ladata suoraan verkosta. Toimintamatka pelkällä sähköllä on noin
50 kilometriä. Ajomatkaa pidentävät autossa olevat polttomoottori ja generaattori, joten akkukapasiteetti ei rajoita auton käyttöä.
– Tällaisella autolla on todellisia mahdollisuuksia tulla perheen ykkösautoksi,
kun sähköautojen kaltaisia kilometrirajoituksia ei ole.
Plug-in -hybridit eivät liioin vaadi muutoksia nykyiseen infrastruktuuriin. Sähköpistokkeita on ulkotiloissa laajalti – kiitos lohkolämmittimien käytön – ja bensa-asemilta voi tankata polttoainetta.
Monet suuret autonvalmistajat, muiden

muassa Opel, Toyota ja Volkswagen, kehittelevät parhaillaan plug-in -hybridejä. Niiden arvioidaan tulevan kaupallisille
markkinoille jo 2010.

Suomessa 1200 hybridiä
Tavallisia hybridiautoja on ollut jo jonkin aikaa saatavissa Suomessakin, mutta niiden käyttöönotto on edennyt kovin
verkkaisasti. Maassamme lasketaan olevan noin 1200 hybridiautoa.
– Kaupunkibussiet ovat hybridien oivallisin sovelluskohde, sanoi Nylund.

Poltto- ja sähkömoottorin yhdistävässä hybridissä osa jarrutusenergiasta
saadaan talteen ja uudelleen käyttöön.
Ajotavasta riippuen säästöpotentiaali on
parhaimmillaan noin 30 prosenttia. Eniten säästöä syntyy taajama-ajossa.
– Pieni dieselkäyttöinen henkilöauto
on kokonaistaloudellisuudeltaan toistaiseksi parempi kuin hybridi. Tämä osoittaa, että hybriditekniikan kustannuksia
tulisi saada alaspäin. ••
>> PU 1/2009
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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.
JÄSENYRITYKSET WWW.AUTOPURKAMOLIITTO.FI

Ratkaisu ristikkoon 2/2018

Auto- ja Varaosamyynti

T. Hinttu

Romuajoneuvojen virallinen vastaanottopiste. Noutopalvelu sovittaessa.
-Uudet ja käytetyt osat Jämijärveltä

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

400

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

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

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

Käytetyt autonosat:
• moottorit • peltiosat • vaihteistot • sisustusosat

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

VARAOSAT
KÄYTETYT
JA
UUDET

50

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

vuotta

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

JYVÄSKYLÄ

LAHTI

PIRKKALA

ALAVETELI

Osatuonti Felke Oy

Ahtialan Autopurkamo Oy

Autonosat R. Aaltonen

Palokankaantie 13,
40320 Jyväskylä
P. 014-282 313
www.felke.fi

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

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

JÄMIJÄRVI

Lahden Takuupurkamo Oy

Autovahinkokeskus AVK

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

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

LEPPÄVIRTA

PORI

Osamyynti AF

Autopalsta Oy

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

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

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

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

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

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

HELSINKI
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

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

NAKKILA
Nakkilan Autohajottamo Oy

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

KALAJOKI
HMT-Varaosa / Himangan
Muovityö Oy
Sepänmäentie 12, 68100 Himanka
puh. 050-4699 059
heimo@himanganmuovityo.fi
www.himanganmuovityo.fi

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

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

NASTOLA
Nastolan Autopalvelu
Tapsa Oy
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

NÄRPIÖ
Wikmans Autoservice Oy Ab

Euro-Teli Oy

KEMINMAA

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

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

Nixvägen 31
64230 Närpiö as.
http://www.wikmans.tawi.fi/
sähköposti: wikman@tavi.fi
puh. 0400-569 427

abc Ale-Osa Oy

KIUKAINEN

ORIMATTILA

Kerminkuja 2, 05880 Hyvinkää
P. 019-436 852

Kiukaisten autopelti ja hinaus

HYVINKÄÄ

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

IMATRA
Imatran Autopurkamo
Varikkokuja 5, 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

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

KOKEMÄKI
Peipohjan Autovaruste Ay
Linjatie 2, 32800 Kokemäki
P. 02-546 7260, 0400-718 500
www.autovaruste.com
myynti@autovaruste.com

KOTKA

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

Pyhtään Autopurkaamo Oy

Ahertajantie 1, 90940 Jääli
puh. 010 7737 572

Kankitie 13, 48400 Kotka
P. 05-228 4110

PANELIA

KOUVOLA
Sinisalon Auto Oy

JOENSUU

Ummeljoentie 4
46810 Ummeljoki
puh. 0500 651 973
www.sinisalonauto.fi

Autopurkamo
Karjalan Purku-Pojat Oy

KUOPIO

Lylykoskentie 27, 80130 Joensuu
P. 0400 229 800
www.karjalanpurkupojat.fi
info@karjalanpurkupojat.fi

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

Tapanilan Auto

Autopurkaamo M. Niemi
Maakunnantie 9, 27430 Panelia
P. 02-864 7264
myynti@purkaamo.net
www.purkaamo.net

PIETARSAARI
Auto-Osa Kierrätys
Erikssons
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

PYHÄJOKI
Rannikon Auto ja Varaosa Oy
Vihannintie 10
86100 Pyhäjoki
PUH 08 434 333
0400 189 018
myynti@rannikonautojavaraosa.fi
http://www.rannikonautojavaraosa.fi/

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

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
myynti@napapiirinautopurkamo.fi
www.napapiirinautopurkamo.fi

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

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

TAMPERE
Hiasepojat Oy
Lehtikatu 12, 33340 Tampere
P. 03-343 4320
hiasepojat@netti.fi
www.hiasepojat.fi

Hämeen Autopurkamo Oy
Juvelankatu 10, 33730 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.net

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

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

SASTAMALA
Vammalan Osamyynti Oy
Pääkkösentie 12,
38200 Sastamala
P. 03-514 1766
www.osamyynti.com

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

www.autopurkamoliitto.fi
38 PURKAMOUUTISET

Autopurkamoliitto myös Facebookissa: https://www.facebook.com/autopurkamoliitto/

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

Romu reilusti rahaksi
ja luonto kiittää!
soita

044 276 1713
Yo u r P a r t n e r i n P re c i o u s M e t a l s R e c y c l i n g

www.katmetal.fi • teemu.piippo@katmetal.fi

kat_metal
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 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!

Autopurkamo
on ainoa oikea vaihtoehto
autokierrättäjälle,
suomalaista työtä ja
edullisia
takuu varaosia!

 Kierrättämällä uudehkojen kolari- ja purkuautojen varaosia, mahdollistamme
useimmiten välittömän varaosan saannin, edulliseen hintaan.
 Ostamme kolari ja vaurio autoja.
 Hinauspalvelu!

Käytetyissä varaosissa on
reilu takuu.
Käytetyn varaosan käyttö pienentää
hiilijalanjälkeä.

Laatutarkastetut purkuvaraosat

www.varaosahaku.fi

Volvoks on
auktorisoitu romuautojen
vastaanottopiste ja
Suomen Autopurkamoliiton
jäsen.

Käytetty varaosa on
edullinen.

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

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

www.autopurkamoliitto.fi

Varaosamyynti ja maahantuonti
Suomen suurin mutta ”modernein” käytettyjen henkilö- ja
pakettiautojen varaosien
kauppa. Meiltä löytyy 4000 kpl
2000–17 vuosimallin autoa
osina ja lisää käsittelemme yli
500 kpl/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

