Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotusliite

Lehti luettavissa myös verkossa www.autopurkamoliitto.fi
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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

• 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!
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

KAIKKI VARAOSAT EDULLISESTI
AUTOPALSTALTA.

VARAOSAT
KÄYTETYT
JA
UUDET

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

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

TOIMIMME
ROMUAUTOJEN
VASTAANOTTOPISTEENÄ.
Pori ja lähikunnat
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Puheenjohtaja
V

eli-Matti Jalonen: Tuntevatkohan suomalaiset autopurkamoyrittäjät Gretan tarinan?

Kari Laine: Gretan tunnistavat varmasti kaikki, onhan itse USA:n presidentti ottanut asiakseen kohottaa hänen arvoaan.
VMJ: Mutta mitä mieltä hänestä ja hänen agendastaan tulisi olla? Itse allekirjoitan hänen teesinsä
99-prosenttisesti. Häntähän kuitenkin arvostellaan
muun muassa siitä, että hänen takanaan olisi joukko
aikuisia, jotka käyttävät hänen nuoruuttaan hyväksi,
jotta halutut asiat saavat julkisuutta. Itse en usko
tähän. Hän on älykäs ja päättäväinen henkilö.

Greta Thunbergistä on nopeasti
tullut ympäristöaktivistien
keulakuva. Keskustelin liittomme expuheenjohtaja Kari Laineen kanssa
tästä aiheesta. Puheenjohtajan palsta
toimikoon tällä kertaa keskustelun
julkaisualustana.

KL:Greta on oikealla asialla mutta kovin nuori.
Vastaavaa ympäristöajatteluahan kuulimme esimerkiksi tuottajavastuupäivillä (aiheesta on juttu
lehtemme tässä numerossa), mutta puheenvuorot
olivat ehkä lähempänä sitä tekemistä mitä syntyy
esimerkiksi autopurkamoilla. Greta voisi hyvin olla
autopurkamoalan puolestapuhuja ja kehottaa ihmisiä edellyttämään ajoneuvojen korjauksessa purkuosaa. Ehkäpä hän korostaisi hiilijalanjälkeä ja lyhyitä tuotantoketjuja, kotimaista työtä? Esimerkiksi
Ranskassahan edellytetään jopa lailla ehdottamaan
käytetyn varaosan käyttöä.

VMJ: Tuo Ranskan malli on mielenkiintoinen.
Pelkkä kierrättäminen ei enää riitä, vaan on suunnattava toimet jätteen synnyn ehkäisyyn ja tuotteiden uudelleenkäyttöön. Maapallon säilyminen
elinkelpoisena edellyttää voimakkaita toimenpiteitä. Ranskan mallista olisi Gretakin ylpeä!
KL: Asia, jota Greta ei tiedä ja jonka lainsäätäjätkin ehkä unohtavat on se, että me käsittelemme jopa vuosikymmeniä vanhoja, silloisen lainsäädännön mukaisesti tuotettuja autoja.
Näistä autoista on osa edelleen liikenteessä.
Vaikka purkamoilta saa varaosia jopa lähes uusiin
ajoneuvoihin, niin palvelu kattaa myös vanhempien ajoneuvojen varaosatarjonnan. Uudella autolla on valmistamisen kuorma, ja mitä pidempi
on elinkaari niin sitä paremmin Gretan ajatusmalli
on täytetty. Tätä puoltavat myös EU:n tavoitteet
elinkaariajattelusta ja uudelleenkäytöstä.
VMJ: Uutta ELV-direktiiviä luodaan parhaillaan
ja liittomme on yhdessä Euroopan autokierrättäjien kattojärjestön Egaran kanssa voimakkaasti
vaikuttamassa siihen, että uudelleenkäytön määrälle saadaan oma selkeä tavoiteluku. Kotimaassa
tärkein lobbaamamme asia on hallitusohjelmaankin kirjattu tavoite siitä, että hyödyntämiskelpoiset autot eivät saisi kulkea purkamon ohi, matkallaan murskalle. Huolehditaan siitä, että Gretan
sukupolven ei tarvitse hävetä isiään!

Veli-Matti Jalonen
puheenjohtaja
Suomen Autopurkamoliitto ry

Liiton kädenjälki

hallitusohjelmassa
Suomen Autopurkamoliitto ry (Salry)
teki toukokuussa oman esityksensä
Suomen hallitusneuvotteluihin.
Lobbaus tuotti tulosta.

H

allitusneuvottelujen liikenne- ja ympäristöpöydissä oli käytettävissä Salryn esitys, josta
poimittiin yksi tavoite lopulliseen hallitusohjelmaan.
Hallitusohjelman kohta 3.4.1, Liikenneverkon kehittäminen, sisältää liiton ehdottaman tavoitteen
uudesta tietoalustasta, jonka toteutuksesta on jo
neuvoteltu Traficomin kanssa.
Tavoitteena on perustaa olemassa olevan rekisterin pohjalta romutettavaksi menevien ajoneuvojen tietoalusta, josta purkamo voi poimia itselleen
purkuautoja, jotka muuten olisivat ne ohittamassa
ja menossa suoraan murskalaitokselle. Tämä siksi,
jotta romuajoneuvodirektiivin tavoitteet täytetään.
Salryn esitykseen sisältyi kaikkiaan neljä ehdotusta ja runsaasti taustamateriaalia. Muut esityksen

ehdotukset koskivat parannuksia romutuspalkkiojärjestelmään, romutustodistusten kirjoitusoikeuden antamista vain valtuutetuille purkamoille sekä
romuajoneuvojen ja varaosien uudelleenkäytön kirjaamista jätelakiin.
Liiton esityksen olivat allekirjoittaneet liiton puheenjohtaja Veli-Matti Jalonen ja järjestösihteeri
Kai Lindell.
– Neuvottelija Merja Kyllönen (vas.) oli aktiivinen
asiassamme hallitusneuvottelupöydissä ja häntä
saamme kiittää viimekädessä, että vaikuttamisemme onnistui. Merja Kyllönen on nykyisin kansanedustaja ja on luvannut apuaan jatkossakin, sanoo järjestösihteeri Kai Lindell.
Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelmaan
hyväksytty, esityksen järjestyksessä ensimmäinen
ehdotus kuului kokonaisuudessaan seuraavasti:
”Traficomin olemassa olevan rekisterin pohjalta
tulisi perustaa alusta, johon romutettavaksi menevät ajoneuvot pitäisi ilmoittaa netissä ennen romutusta. Tämän palvelun täytyy olla ajoneuvon omistajalle maksuton. Näin ilmoitetut ajoneuvot sitten
valtuutetut, ympäristöluvan omaavat autopurka-

mot voivat hyvin lyhyen, esimerkiksi 48 työpäivätunnin aikaikkunan puitteissa noutaa tai vastaanottaa purettaviksi ja osat uudelleen käytettäviksi.
Teknisesti tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi
omistajan antamilla yhteystiedoilla ja ruksaamalla
yksi kohta: 'ajoneuvo romutettavaksi'. Lisäksi muitakin tapoja on syytä olla, esimerkiksi ilmoitus katsastuskonttorin kautta.
Tämä vaatimus ei aiheuttaisi yksittäiselle ihmiselle suurta lisävaivaa. On todennäköistä, että nykyinen ympäristöstä huolestunut ilmapiiri tukee
sitä. Sitä paitsi jo nyt eri vastaanottopisteet noutavat noin 2/3 ajoneuvoista ajoneuvon omistajilta,
jolloin romutus voidaan vahvistaa myös suoraan
esimerkiksi jo ajoneuvon noutavalle kuljettajalle.”
Ilahduttavaa on, että Traficom on aloittanut asiassa neuvottelut liikenneministeriön kanssa ja asiassa edetään lähiviikkoina.
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60 vuotta

autojen asialla

Erikssons-yhtiöt Ähtävällä ja
Pietarsaaressa on kasvanut yhden
miehen yrityksestä yli 50 työntekijän
yritysryppääksi.

T

oimitusjohtaja Lasse Eriksson on tehnyt
Erikssons-yhtiöissä pitkän rupeaman. Hänen isänsä Stig Eriksson perusti korjaamon
vuonna 1959. Lasse tuli mukaan vuonna 1980. Silloin ei vielä ollut hinausautoja eikä autopurkamoa,
mutta vuonna 1986 ne tulivat toimintaan mukaan.
1980-luvulta lähtien ja etenkin 1990-luvulla toiminta
laajeni voimakkaasti.
– Nykyisellä paikalla olemme toimineet vuodesta
1997 saakka. Silloin rakennettiin uudet purkuhallit
viimeisen päälle ja kutsuttiin ympäristökeskus vierailulle. He sanoivat, että olimme ensimmäinen alan
yritys joka kutsui. Muut kuulemma sulkivat portteja
nenän edestä, Lasse Eriksson hymyilee.
Tarina on hyvä esimerkki siitä, miten Erikssonsilla
on osattu ajatella tulevaisuutta. Toimitusjohtajan
mukaan on tärkeää tehdä yhteistyötä ympäristöviranomaisten kanssa, koska vastaan ei kannata
taistella.
– Siinä jää aina toiseksi. He tekevät päätökset, ja
ympäristön täytyy olla kierrätysalan yritykselle tärkeä asia.
Nykyään Erikssonsilla on kahdeksan hehtaarin tontilla miltei hehtaari hallitilaa. Yritys purkaa,
huoltaa, korjaa ja hinaa autoja. Myös sijaisautopalvelu kuuluu toimenkuvaan. Yritysryppääseen kuuluu erillisenä osana Husqvarnan metsä- ja puutarhakonemyynti ja huolto.
Viime vuonna hinattiin ja kuljetettiin 6600 ajoveuvoa. Yhtiöiden pihassa on noin 1500 autoa ja
varastossa noin 130 000 käytettyä varaosaa. Erikssonsilla puretaan vuodessa noin 750-800 autoa ja
purkamotoiminta työllistää yksistään jo noin 20
henkeä. Kaikkiaan työntekijöitä yrityksessä on yli
50.

Tietotekniikan etulinjassa

40 vuoden jälkeen opetella uusia asioita.

Tietotekniikka on ympäristön ohella ollut aina
Erikssonille tärkeä asia. Lasse Eriksson tajusi jo
1990-luvun alussa, että varaosatiedot pitää saada
luetteloitua koneellisesti, eikä niin, että koko varasto on vain yhden ihmisen päässä.
– Ostin paljon irtotavaraa ja kun äidinkieli on
ruotsi, toin paljon tavaraa Ruotsista. Näin, kuinka
kollegat olivat siellä paljon meitä edellä. Niinpä ostin heiltä myös tietokonejärjestelmän, jota ryhdyin
kääntämään suomeksi. Se oli hidasta ja minun huonolla suomenkielelläni aika hankala
projekti.
Muutaman mutkan kautta perustettiin
Varaosa-alan yhdistys, joka edelleen ylläpitää Varaosahakua, eli verkossa toimivaa
käytettyjen varaosien hakupalvelua. Lasse
Eriksson sanoo, että tietokonejärjestelmien
kehittäminen on ollut pitkä tie ja vaatinut
paljon osaavia kavereita.

Erikssons järjesti avointen ovien päivän 60-vuotisjuhlien kunniaksi syyskuun 7. päivänä. Tarjolla oli
täytekakkukahvit ja opastettuja kierroksia. Myös
rengashuutokauppaa käytiin.
– Olen iloinen ja ylpeä siitä, että meillä on yrityksessä hirveän hyvää henkilökuntaa. Moni on ollut
töissä montakymmentä vuotta. Osaamista on vaikea ostaa rahalla, koska sitä syntyy parhaiten talon
sisällä.

Autovaraosien UUDELLEENKÄYTTÖ
kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

– Minulla ei ollut mitään taustaa tietokoneiden parissa. Nykyään Erikssonssin varaosakaupasta vain 15 prosenttia tapahtuu
perinteisesti niin, että asiakas tulee käymään liikkeessä. 85 prosenttia on verkkoja puhelinkauppaa. Mutta vain noin 20 prosenttia on puhdasta verkkokauppaa. Puhelimessa palveleminen on todella tärkeä osa
toimintaa.

Sukupolvi vaihtumassa
Lasse Erikssonin pojat Andreas ja Joakim
sekä veljenpoika Petter ovat ottaneet kaiken aikaa suurempaa roolia Erikssonsin arjessa. Toimitusjohtaja – itsekin aikoinaan
sukupolvenvaihdoksen läpikäyneenä – sanoo vetäytyvänsä luottavaisin mielin syrjään.
– Jos saan olla terveenä, voin edelleen
tehdä projekteja meidän firmalle. Mutta
jotta firma kehittyy, nuorten kundien pitää
ottaa isompaa vastuuta. Minun on vaikea

Suomen Autopurkamoliitto ry:n
tavoitteena on ajoneuvojen käytettyjen
varaosien uudelleenkäyttöasteen
nostaminen sellaisenaan tai
kunnostettuna.

Suomalaisen työn ja puhtaan ympäristön puolesta

www.autopurkamoliitto.fi
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Liitto vieraili

Ranskassa

Suomen Autopurkamoliiton
syyskokous pidettiin Ranskassa
lokakuun alussa. Liiton jäsenet
pääsivät paikallisen Indra-yrityksen
vieraiksi kuulemaan, miten
purkamoala Ranskassa toimii.

I

ndra-autokierrätysyritys pitää päämajaansa
Ranskan Villefontainessa. Yrityksen liiketoiminta
on palvella purkamoita koko Ranskan alueella ja
tehdä käytettyjen varaosien käyttö helpoksi niin
purkamoille, vakuutusyhtiöille kuin yksityisasiakkaillekin.

Drevon havaitsi, että Suomessa purkamoala haluaa muutosta alan toimintamalleihin.
– Käytettyjen varaosien myyntiä halutaan tehostaa. On aivan selvää, että tehokkaampi myynti parantaa alan mahdollisuuksia tulevaisuudessa.
Myös Ranskassa uskotaan käytettyjen varaosien
tulevaisuuteen. Indran kierrättämistä autoista noin
70 prosenttia myydään käytettyinä varaosina ja 30
prosenttia raakamateriaalina.

– Me haluamme keskittyä käytettyihin osiin, Drevon sanoo.
Ranskassa lainsäädäntö on käytettyjen varaosien
osalta todella edistyksellinen. Korjaamot on lailla
velvoitettu tarjoamaan purkuosia asiakkaille.
– Korjaamon on pakko ehdottaa auton korjaamista käytetyillä osilla, mutta asiakkaalla on lopullinen valta päättää asiasta.

Drevonin mukaan yksi alan suurista kysymyksistä
onkin, kumpaa halutaan painottaa – materiaalikierrätystä vai osien kierrätystä. Sanomattakin on selvää, että valmis osa on helpompi ja ekologisempi
kierrätettävä sellaisenaan kuin osan purkaminen
materiaaliksi.

Indra käsittelee noin 340 000 ajoneuvoa vuodessa, mikä muodostaa 34 prosenttia Ranskan
markkinoista. Yhtiöllä on kaksi omaa purkamoa,
joiden ytimessä on tutkimus. Niissä puretaan vain
noin 10 000 autoa vuodessa, joten leijonanosa ajoneuvojen käsittelystä hoidetaan yhteistyöverkoston avulla.
Toinen Indran oma purkamo on malliltaan perinteisempi, jossa olosuhteet ovat samankaltaiset kuin
tyypillisellä ranskalaispurkamolla. Näin voidaan tutkia ELV-ajoneuvojen käsittelyä realistisissa olosuhteissa.
Toinen on teollinen purkamolaitos, ”purkamotehdas”, joka on taatusti kiinnostava kohde Salryn jäsenille. Siellä Indra tutkii ja testaa uutta teknologiaa
ja yrittää etsiä ratkaisuja siihen, miten auton osat ja
materiaalit saataisiin entistä paremmin kiertoon ja
hyötykäyttöön.

Suomessa keväällä
Indran Chrystelle Drevon vieraili Suomessa keväällä
ja tutustui suomalaisiin purkamoihin liiton järjestösihteeri Kai Lindellin isännöimänä.
– Matka oli hyvin kiinnostava ja avartava, siitä kiitos Kai Lindellille. Me kaikki tunnemme EU-lainsäädännön, mutta jokaisessa maassa on erilainen
markkinatilanne ja se on hyvä ymmärtää.

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
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Autot
kiertotaloudessa
Teksti:
Henna Knuutila, Turun ammattikorkeakoulu
ja Nani Pajunen, Sitra

Autot ovat osa
liikkumisjärjestelmäämme, joka
on suuren murroksen edessä.
Ilmastonmuutoksen hidastaminen
edellyttää merkittäviä toimia
mm. liikenteen aiheuttamien
hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle.
Auto on samalla myös tuote, jonka
valmistamiseen tarvitaan runsas
määrä erilaisia luonnonvaroja.
Niukkojen luonnonvarojen
käytön vähentäminen
edellyttää, että autoteollisuus
ottaa elinkaariajattelun ja
kiertotalousratkaisut mukaan
niin materiaalikehitykseen kuin
tuotesuunnitteluunkin.

K

iertotalouteen siirtyminen vaatii systeemisen muutoksen
Tavoitellessamme hiilineutraalia kiertotaloustulevaisuutta hyvä suunnittelu ja ennakointi on
avainroolissa. Tämä pätee niin kaupunkisuunnitteluun kuin tuotesuunnitteluunkin. Taistelu ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden häviämistä vastaan edellyttää suuria rakenteellisia muutoksia koko yhteiskunnan toimintaan. Kiertotalous
on uusi talouden malli, joka toteutuakseen vaatii
systemaattista muutosta totuttuihin tapoihin ja yhteiskunnan toimintamalleihin. Siirtyminen kiertotalouteen edellyttää muutoksia niin teollisessa tuotannossa kuin jokapäiväisissä toimissamme ja päätöksissämme.

yli 90% käyttöiästään ne seisovat käyttämättöminä.
Autojen pysäköintitilat vievät samalla tilaa kevyenliikenteenväyliltä ja viheralueilta.
Siirtyessämme kohti kiertotalousyhteiskuntaa
tarvitsemme yhteiskunnan kaikki sektorit mukaan
talkoisiin. Jokaisella ammattilaisella on oikeus ja
mahdollisuus olla mukana kestävän tulevaisuuden
tekemisessä. Tarvitsemme muutoksia toimintatapoihimme niin työssä kuin arjessakin.

Elämme edelleen lineaaritalouden
mallin mukaan ja materiaalit ja tuotteet käytetään pääsääntöisesti vain
kerran. Materiaalista kiertää takaisin
käyttöön tällä hetkellä vain noin 9%.
Hukkaa voi olla myös tuotteiden vajaa käyttö. Tällä hetkellä autoja käytetään vain noin 5-8% ajasta, lopun eli

Suomen kiertotaloutta edistetään aluksi
viidellä painopistealueella:
1

Kestävä ruokajärjestelmä
Kuluttajat valitsevat ruokaa, joka on tuotettu alkutuotannosta lähtien
raaka-aineita viisaammin käyttäen. Päästöt ja resurssien kulutus on
pienempää.

2

Metsäperäiset kierrot
Suomi on johtava biokiertotalousmaa korkealuokkaisen metsätalouden
ja teollisuuden ansiosta. Globaali kilpailukyky nousee uusilla kaupallisilla
tuotteilla, palveluilla, yhteistyömalleilla ja digiteknologialla.

3

Tekniset kierrot
Neitseellisten raaka-aineiden vähäinen käyttö rakentaa kilpailuetua.
Samoin maksimoidaan materiaalien ja tuotteiden elinkaarien pituus sekä
uudelleenkäytön mahdollisuudet.

4

Liikkuminen ja logistiikka
Liikkuminen kehittyy saumattomaksi, älykkyyttä ja fossiilittomia
polttoaineita hyödyntäväksi. Uudelle tasolle vievät liikkuminen palveluna
(MaaS), jakamistalous ja optimoidut sekä puhtaat kuljetukset.

5

Yhteiset toimenpiteet
Systeemiseen muutokseen tarvitaan lainsäätäjää, yrityksiä, yliopistoja ja
tutkimuslaitoksia, kuluttajia ja kansalaisia sekä elinvoimaisia alueita.
Viestintä ja monimuotoinen vuorovaikutus on erityisen tärkeää yhteisten
toimenpiteiden toteutumiseksi.

Elinkaari jatkuu
uudessa kierrossa

NÄIN SYNTYY SUOMESSA

Kiertotalous

Elinkaarensa lopussa tuote
ja materiaali palautuu
takaisin kiertoon – samaan
elinkaareen tai jonkun
toisen tuotteen elinkaareen.
Jätteeksi päätyminen on
mahdotonta tai hyvin
harvinaista.

Käyttö
Tuotetta tulisi käyttää mahdollisimman
pitkään, sitä on huollettava ja tarvittaessa
korjattava sekä osia vaihdettava. Elinkaaren
lopussa siitä saadaan osat tai materiaali
uudelleen käyttöön jonkun toisen tuotteen
elinkaareen.
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Kuluttaja

Alkutuotanto

Kysyntä synnyttää
kestävien tuotteiden ja
hyödykkeiden tarjonnan. Jokainen
kulutuspäätös vie joko kohti
kiertotaloutta tai poispäin siitä.

Alkutuotannon raaka-aineet ovat pääomaa, jonka
hyvä huolenpito on kestävien ratkaisujen
edellytys. Kiertotalouden tavoite on pitää Suomi
elinvoimaisena niin ihmisille kuin luonnollekin.

Yritykseltä yritykselle
Yritykset hankkivat ja edellyttävät
alihankkijoiltaan helposti vaihdettavia
osia ja komponentteja, joita voi korjata –
kiinteiden ja kertakäyttöisten sijaan. Ne
tarjoavat myös huolto- palveluja
myymiinsä ratkaisuihin.

Materiaalin prosessointi
Prosessien suunnittelu vaikuttaa valtavien
raaka-ainemäärien energiantarpeeseen ja ylijäävän
materiaalin määrään. Sivuvirtojen hyödyntäminen otetaan
huomioon esimerkiksi YVA- ja ympäristölupaprosesseissa.

Kauppa

Myy entistä enemmän palveluita
tavaroiden sijaan ja kertoo tavaroiden
ostajille huolto-ja korjauspalveluista,
ympäristövaikutuksista, materiaaleista
ja elinkaaren loppuvaiheen
jatkokäytöstä.

Jakelu
Tuotteiden ja materiaalien
siirtäminen on kestävämmällä
pohjalla, kun käytetään eri
sektoreiden yhdessä koordinoimia
kuljetuksia, uusiutuvia polttoaineita
sekä yhteisomistuksessa olevia
kuljetusvälineitä.

Valmistava
teollisuus
Teollisuus saa tarkat tiedot käyttämistään
materiaaleistaan. Siten ne voidaan tunnistaa ja
erotella tuotteen elinkaaren lopussa. Markkinoille
tuodaan pitkäikäisiä tuotteita, joita voidaan
korjata ja huoltaa.
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Liikkuminen tulevaisuuden
kiertotalousyhteiskunnassa

Sekoitemateriaalit ja akut
kiertotaloudessa

Liikkuminen on murroksessa. Itseohjautuvat autot
sekä uudet tai vielä kehitteillä olevat energialähteet
muuttavat ja tulevat muuttamaan lähitulevaisuuden autoja ja liikkumista. Tulevaisuudessa emme
ehkä edes tarvitse omaa autoa tai muuta kulkupeliä liikkuaksemme vaan meille riittää, että tarjolla
on monipuolisesti palveluita, jotka mahdollistavat
liikkumisemme paikasta toiseen. Tämä kaikki voidaan hoitaa tulevaisuudessa palveluna (Mobility as
a Service), jolloin turhan omistamisen, ylläpidon,
huoltojen sijaan saamme nauttia palvelusta. Maksat liikkumisesta, et omistamisesta.

Ihmiskunnan aiheuttamista globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä yli 60% tulee energiasektorilta. Tämä sektori pitää sisällään polttoaineiden tuotannon, jakelun ja polton. Energiasektorin
päästöjen jakautumisesta reippaat 10% tulee liikenteestä.

Yhteiskäytettävät ajoneuvot ovat yleistyneet
viime vuosien aikana nopealla tahdilla myös Euroopassa. Yhteiskäytössä olevat autot voivat yhden
henkilön tai perheen sijasta palvella 60 henkilöä tai
lähes yhtä montaa perhettä. Yhteiskäyttöajoneuvojen mukanaan tuoma kokonaisautomäärän väheneminen helpottaa toivottavasti suurkaupunkien
liikenneruuhkia sekä pysäköintiongelmia, sillä yhteistä ajoneuvoa käytetään enemmän, eikä se seiso
pysäköitynä̈ pitkiä aikoja.
Kimppa- eli yhteismatkustustamisessa liikkuminen tapahtuu yhteisellä autolla ja kustannukset jaetaan matkustajien kesken. Yhteismatkustukseen
käytetään yksityisesti omistettuja henkilöautoja ja
kyydeistä sovitaan vapaamuotoisesti. Suomestakin
löytyy toimijoita, jotka edistävät kimppojen kokoamisessa nettipalvelun välityksellä.

Auton suunnittelu
Autojen elinkaari on itseasiassa laajempi asia kuin
vain yhden tuotteen elämä. Auton suunnittelussa
tavoitellaan ensisijaisesti liikkumista paikasta A
paikkaan B eli lähtökohtaisesti suunnitellaankin –
ei autoa - vaan liikkumista.
Tuotesuunnittelulla on keskeinen rooli kiertotalouden toteuttamisessa. Kiertotalouden mukaisessa tuotesuunnittelussa tuotteet suunnitellaan
pitkäikäisiksi, huollettaviksi, korjattaviksi ja kun ne
lopulta tulevat elinkaarensa päähän komponentit
mahdollisuuksien mukaan tehdaskunnostetaan ja
palautetaan käyttöön ja vasta viimeisenä vaihtoehtona tuote kierrätetään materiaalina.
Toimivaan ja uudenlaiseen kiertotalouden mukaiseen toimintatapaan siirtyminen autoteollisuudessa edellyttää, että kaikki elinkaaren aikaiset toimijat suunnittelusta kierrätykseen ovat mukana
tässä työssä. Meillä oli ilo yhdessä Autopurkamoliiton kanssa tutustua Indran autonkierrätystehtaaseen Ranskassa. Auton elinkaaren lopussa saamme
tärkeätä tietoa suunnittelijoille elinkaaren alkupäähän, kuten miten komponentit tulisi suunnitella,
että ne saisi mahdollisimman hyvin irrotettua autosta ja tehdaskunnostuksen jälkeen palauttaa
käyttöön.
Nykyisin autojen valmistajat tekevät osan liiketoiminnastaan uusien varaosien myynnillä ja haluavat
hidastaa käytettyjen varaosien kauppaa suunnittelemalla tuotteen sellaisiksi, että ne on joko vaikeata purkaa autosta tai ne eivät sovi kuin yhteen
tiettyyn automalliin. Jotkut toimijat ovat tehneet
jopa ratkaisuja, jotka edellyttävät sen vuosimallin
erikoistyökalujen käyttöä purkutilanteessa. Kiertotaloudessa tavoitteena on rakentaa liiketoimintamalli elinkaaren alusta loppuun siten, että kaikilla
yrityksillä on mahdollisuus tehdä elinkaaren aikana
kannattavaa liiketoimintaa.

Kun liikkumisen päästöjä halutaan vähentää, on
yksi ratkaisu rakenteiden keventäminen, jonka seurauksena saadaan polttoaineenkulutus laskemaan
per kilometri. Kevennetyt rakenteet edellyttävät
uudenlaisien materiaalisekoitteiden käyttöä, että
autoista saadaan lujia ja että ne ovat tulevaisuudessakin turvallisia käyttäjille. Materiaalisekoitteiden tullessa näin monimutkaisemmiksi, se aiheuttaa haasteita elinkaaren lopussa materiaalien kierrätykselle.
Toinen usein tarjottu ratkaisu liikenteen päästöongelmaan on siirtyminen sähköiseen liikenteeseen. Tämän kehityksen edistäjinä ovat olleet erityisesti paikalliset ilmanlaatuongelmat suurissa
kaupungeissa, joista viimeisimpänä on uutisiin
noussut huono tilanne New Delhissä sekä jatkuva
keskustelu öljynkäytön tulevaisuudesta. Myös akkutekniikan ja sähkömoottoritekniikan kehitys ovat
edistäneet sähköautojen yleistymistä. Litiumakkutekniikka on kehittynyt ja sen myötä sähköautojen
hinnat ovat laskeneet. Sähköisen liikenteen tuomat
hyödyt riippuvat kuitenkin täysin siitä, miten autojen tarvitsema sähkö on tuotettu. Sähköautojen
tarvitsemille akuille pitää myös kehittää kierrätysteknologioita. Ratkaisuja kierrätyshaasteeseen ollaan vasta etsimässä.

Autoillen maailman ympäri
Maailman autokanta on jatkuvassa kasvussa. Kun
kehittyvissä maissa ihmisten tulotaso nousee, ei
tälle kehitykselle ole myöskään näköpiirissä muutosta – ellei suurten kaupunkien ilmanlaatutilanne
aiheuta äkillisiä reagointeja kuten yksityisautoilun
kieltämistä.
Autojen saaminen kiertotalouden piiriin on globaali asia. Autoja suunnitellaan niin Euroopassa,
Aasiassa kuin Amerikassakin, materiaalien valmistaminen niin ikään tapahtuu ympäri maailmaa, kokoonpanotehtaat sijaitsevat usein eri paikoissa kuin
komponenttien valmistus ja käyttäjiä löytyy maapallon joka kolkasta. Näin ollen hallinnollinen ohjaus ei riitä, koska meiltä puuttuu globaalit ohjauskeinot.
Ainoa tapa saada aikaiseksi nopeita muutoksia tai
muutoksia ylipäätään on markkinoiden kouluttaminen. Miten saamme yksilöt ymmärtämään valintojensa seuraukset ja samalla
tarjoamaan houkuttelevia
vaihtoehtoisia tapoja liikkumiselle? Muutos lähtee
yksilöistä ja toteutuakseen
tarvitsee valtioiden, kaupunkien ja yritysten ratkaisuja liikkumisen monimuotoisuuden kehittämiseen.
Myös
polttoaineiden
maailman, tällä hetkellä
vahvasti öljypohjaisen mallin on muututtava. Jos liikenne siirtyy enemmän
sähköiseen suuntaan, tarvitsemme myös paljon
uutta energian tuotantoa,
joka perustuu uusiutuviin
energialähteisiin – ja tarve
tässäkin on globaali.

Autopurkamot pärjäävät osien
ja komponenttien eliniän
pidennystalkoissa
Uutta liiketoimintaa saadaan synnytettyä tehokkaalla uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä. Auton
tullessa tiensä päähän (poistetaan käytöstä), ovat
autonpurkamot avainasemassa komponenttien
uudelleenkäytössä ja kierrätyksen toteutumisessa
Autopurkamoiden osaamista ja purkamoiden tekniikkaa pitää kehittää niin, että tulevaisuudessa
saadaan enemmän osia uudelleenkäyttöön ennen auton murskaamista. Tällä saadaan pidennettyä komponenttien elinikää. Lisäksi myös murskan
jälkeistä kierrätystä voidaan tehostaa paremmilla
murskan jälkeisillä moderneilla erottelutekniikoilla,
josta hyvä esimerkki on Stenan laitos Halmstadissa.
Suomesta löytyy autopurkamoita, joilla olisi valmiuksia lähteä kehittämään purkamotoimintaa vastaamaan näihin haasteisiin.
EU:n romuajoneuvodirektiivin mukaan romuauton painosta oli saatava hyötykäyttöön 95 %. Uusiokäytön ja kierrätyksen osalta vaatimus on 85 %.
Uusiokäyttö tarkoittaa, että romuautojen osia käytetään purkuosina alkuperäiseen tarkoitukseensa.
Kierrätys on jätemateriaalien jälleenkäsittelyä alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen kuin energian
tuottamiseen. Energian tuottaminen materiaaleista
on esimerkki hyödyntämisestä. Huomiolle pantavaa
EU direktiivissä on, että autojen uusiokäyttö ja kierrätys on niputettu saman prosenttiluvun alle, mikä
ei varsinaisesti edistä autojen uusiokäyttöä. Suomessa autojen uusiokäytön osuudesta ei myöskään
ole erillistä tilastotietoa.
Romuautoista muovi- ja lasiosat voisi olla helpompi kierrättää, jos ainakin suurimmat niistä irrotettaisiin autoista jo ennen murskaamoa. Näin
ei kuitenkaan tehdä, koska näille jakeille ei sellaisenaan ole markkinoita. Lisäksi romuautojen osien
uusiokäyttöä tulisi edistää, jotta jätelain edellyttämä etusijajärjestys toteutuisi. Siihen auttaisi, jos
EU:n romuajoneuvoja koskevaa direktiiviä
muutettaisiin niin, että romuautojen kierrätys ja
uusiokäyttö eroteltaisiin eri prosenttiosuuksien
alle. Autonkierrätys tulisi myös ennen murskaamoita hoitaa moderneissa autopurkamoissa, joissa
valmius hoitaa uusiokäyttö ja kierrätys parhaalla
mahdollisella tavalla.
Modernin autopurkamoekosysteemin rakentaminen vaatii monen alan yhteistyötä ja tutkimusta
sekä selvitystä komponenttien ja raaka-aineiden
soveltuvuudesta erilaisissa teollisuuden lopputuotteissa. Suomella mahdollisuudet loistaa kiertotalouden ratkaisujen ja osaamisen viejänä, potentiaalina on globaalisti. Tähän olemme käynnistämässä
yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Vastaanotamme romuautot
• Kierrätä autosi vastuullisesti, tuo se
maksutta meille romutettavaksi. Saat
romutustodistuksen ja vastuusi autosta
päättyy.
• Noudot maksutta Tampereelta ja
lähialueelta. Ota yhteyttä ja sovi noudosta.

Laaja valikoima hyviä,
käytettyjä AUTON VARAOSIA
Tule myymälään Tampereelle
tai asioi verkkokaupassa
osamyyntimattila.ﬁ/varaosat
Nopeat toimitukset Suomessa
Postin ja Matkahuollon kautta.

Osamyynti Mattila • Lehtikatu 10 • Tampere • ma-pe 9–17
Puhelin 03 343 3837 • info@osamyyntimattila.ﬁ • www.osamyyntimattila.ﬁ
Suomen Autopurkamoliiton jäsen • Suomen Autokierrätys Oy:n valtuutettu vastaanottopiste
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Purkuosalla

Teksti:
Juha Partanen / Taloustaito

puoleen hintaan

Kun auton korjaamisessa halutaan
säästää rahaa, yksi vaihtoehto on
tarttua käytettyihin osiin. Purkuosan
käyttö säästää myös ympäristöä.

E

teläpohjalaisen perheen vain vähän päälle satatuhatta kilometriä ajetusta vuosimallin 2013
Volkswagen Touranista hajosi vaihdelaatikko.
Kestävyydeltään murheenkryyninä tunnettu seitsenvaihteinen DSG-vaihteisto lakkasi yhtäkkiä toimimasta, yksi korvake oli rikkoutunut, ja auto jäi
tien varteen odottamaan hinauspalvelua.
Korjaamolla Touranin kaksoiskytkinvaihdelaatikon öljyt ehtivät valua lattialle, ennen kuin auto
saatiin työn alle. Kun oli todettu, ettei vaihteistoa
kannattanut ryhtyä korjaamaan, Volkswageniin piti
saada uusi laatikko. Sen hinta oli peräti 5000 euroa.
Edullisempi ratkaisu löytyi purkuosista: Osamyynti
AF:llä oli Leppävirralla vain 18 000 kilometriä ajetusta kolariautosta purettu DSG-vaihteisto, jonka
hinta oli 1900 euroa. Kun tiivisteet ja työ maksoivat
500 euroa, laatikon vaihtamisen kustannus oli alle
puolet uuden hinnasta.
– Se kolariauton laatikko näytti lähes käyttämättömältä, Touranin omistaja kertoo.
Hänen mukaansa Volkswagenin purkuosalaatikoista pyydetään yleensä 2000 – 3000 euroa. Nyt
sellainen sattui löytymään vain vuotta nuoremmasta samanlaisesta autosta kuin omakin oli.
Osan löytyminen ei ollut mikään onnenkantamoinen, sillä Osamyynti AF:llä on varastossaan yli 4000
vuosimalleja 2005 – 2019 edustavaa autoa ja yritys
käsittelee yli 500 autoa joka vuosi. Sen verkkokaupan varaosahausta löytyy noin satatuhatta varaosaa, jotka ovat kenen tahansa katsottavissa.

Alle puoleen hintaan
Osamyynti AF:n mukaan käytetyn varaosan hinta
on yleensä 20 – 50 prosenttia vastaavan uuden alkuperäisvaraosan hinnasta. Hintataso on samaa
luokkaa muillakin autopurkamoilla. Viime vuoteen
asti Suomen Autopurkamoliiton puheenjohtajana
toiminut Kari Laine kertoo esimerkin:

– Siinä missä uusi raakamoottori maksaa esimerkiksi 8000 euroa, purkumoottorin saa laatuluokiteltuna ja takuulla noin puoleen hintaan. Purkamolta
saa pääsääntöisesti alkuperäislaatuisen varaosan ja
usein varaosakokonaisuutena. Esimerkiksi moottorit myydään usein pantillisena ja toimitetaan apulaitteineen ja johtosarjoineen, mikä vähentää useita
tunteja työaikaa asennuksessa. Käytöstä poistettu
vanha moottori puolestaan puretaan purkamolla ja
näin saadaan suuttimia, antureita, startteja ja latureita myyntiin.
Hintaeroa kasvattaa vielä se, että tiivisteineen ja
apulaitteineen uuden moottorin hinta kohoaa helposti 10 000 euroon ja asennettuna se voi maksaa
jopa 14 000 euroa.
Kari Laineen Volvoks-yrityksellä on purkamon lisäksi Volvoihin erikoistunut korjaamo. Laine kertoo
usein kuulevansa asiakkaiden sanovan töiden vastaanotossa, että ”pannaan sitten käytetyllä osalla
kuntoon” tai asiakas toivoo vanhaan autoon käytettävän käytettyä osaa, jos mahdollista.

Välttyy lunastukselta
– Silloinkin, kun ajoneuvon peltivaurion korjaus ylittää lunastushinnan, asia voidaan ratkaista käytetyillä peltiosilla. Asiakas saa tutun auton korjattuna,
korjaamo saa työn vakuutusyhtiön lunastamisen sijaan: kaikki voittavat, Laine toteaa.
– Monella on väärä käsitys, että vanha auto korjataan aina uudella osalla. Pallo on nykyisellään oikeastaan korjaamolla ja siellä töiden vastaanotossa.
Purkuvaraosalla saadaan selkeää säästöä ja purkuosa parantaa kustannustehokkuutta niin peltikorjaamoilla kuin autokorjaamoillakin, hän lisää.
Toisin kuin voisi luulla, autopurkamot myyvät osia
myös automerkkien valtuuttamille korjaamoille.
Uusia varaosia edullisempia purkuosia käyttämällä
ne säilyttävät asiakassuhteensa myös merkin iäkkäitä autoja käyttäviin kuluttajiin. Volvoksillakin lähtevien pakettien osoitelapuissa näkyi tunnettujen
Volvo-liikkeiden nimiä.

Verkkokauppa toimii
Ennen vanhaan alan ihmiset soittelivat toisilleen ja
kyselivät purkuosia. Nykyään tarjontaa pystyy setvimään verkossa sekä alan yhteisillä että purkamojen omilla verkkosivuilla.
– Järjestäytyneet purkamot kuuluvat nykyään varaosahaku.fi-nettialustaan. Varaosahaku mahdollistaa laatuluokittelun ja korkealaatuisen varaosakaupan, josta ostaminen on helppoa joko suoraan
sivustolta tai chatin välityksellä. Purkuvaraosien
käyttö lisääntyy – niin suurissa korjaamoketjuissa
kuin maahantuojien koorjamoillakin haetaan kustannustehokkuutta purkuvaraosista. Varaosia menee huomattavasti myös ulkomaille, Kari Laine kertoo.
Kattava informaatio myynnissä olevista purkuosista on hyvin tärkeää ja sen pitää olla asiakkaan
ulottuvilla. Vanhat mielikuvat autohajottamoista eivät vastaa nykyaikaisen autopurkamon prosesseja:
autoista irrotettavat osat kuvataan, käsitellään ja
varastoidaan varustettuna monipuolisella informaatiolla, joka kertoo luovuttaneen auton valmistusnumeron, varustetason, moottorityypin, ajokilometrit,
varaosan alkuperänumeron sekä purkamon varaosanumeron ja hyllypaikan.

Osille saa takuun
Purkamoliitolla on takuuehdot, jotka sen jäsenyritykset voivat ottaa käyttöönsä. Tämän lisäksi käytössä on ulkopuolisen yrityksen tarjoama takuu
käytetylle varaosalle. Tällöin koko mahdollinen takuukäsittely siirtyy toisaalle, täysin ulkopuoliselle
taholle.
Purkamoyrittäjät toivovat, että takuu huomioitaisiin myös vakuutusyhtiöiden piirissä, sillä korjaamoilla ja vakuutusyhtiöiden välivarastoilla törmätään usein todella pienillä vaurioilla lunastettuihin
autoihin, jotka olisi saanut kuntoon pienillä osahankinnoilla ja vähäisellä työllä lunastusmenettelyn sijaan. Huomion kiinnittäminen tähän toisi vakuutusyhtiöille ja kuluttajille selvää säästöä sekä töitä purkamoille ja vauriokorjaamoille.
Teksti: Juha Partanen / Taloustaito
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Käytetyt varaosat

verkosta helposti
Vartaosahaku on palvelu, josta
käytetyt varaosat löytyvät nopeasti
ja kattavasti. Sen takana on
Varaosa-alan yhdistys, joka juhlii
20-vuotisjuhliaan tänä vuonna.

K

uten kaikilla muillakin aloilla, myös autovaraosien myynnissä verkkokauppa kasvaa kaiken aikaa. Laatuluokiteltu käytetty varaosa
on ympäristöystävällinen ja edullinen ratkaisu varaosatarpeisiin. Verkossa toimiva varaosahaku.fi löytää käyttäjälleen nopeasti ja helposti sopivan osan.
Palvelun takana on Varaosa-alan yhdistys ry, jolla
on 34 jäsentä. Yhdistyksen tehtävänä on edistää
purettujen autonosien uudelleenkäyttöä ja sen jäsenet ovat johtavia kotimaisia autopurkamoita.
– Käytetyille varaosille on alalla tarkat laatuluokitukset ja kuntotarkastukset. Tarkalla laatuseurannalla varmistetaan käytettyjen varaosien kunto ja
uudelleenkäytön edellytykset, kertoo toiminnanjohtaja Jörgen Härmälä.
Varaosahaun operaattorina toimii ruotsalainen
Bildelsbasen AB, jolla on Ruotsissa oma vastaava
palvelunsa. Varaosahakua kuitenkin kehitetään
myös itsenäisesti. Härmälä kertoo huvittavan esimerkin Bildelsbasenin saamasta palautteesta, jonka
ruotsalainen Erik-niminen hahmo antoi.
– Erik oli kertonut Bildelsbasenille, että Suomessa
on tällainen hieno hakupalvelu kuin Varaosahaku,
joka toimii todella hyvin, että kannattaisiko ottaa
mallia!
Yhdistys tekee jäsentensä puolesta yhteistyötä
logistiikkayritysten kanssa ja toimii linkkinä myös
viranomaisten suuntaan.

Kiertotaloutta parhaimmillaan
Varaosahaku on suunnattu sekä autoalan ammattilaisille että satunnaisille käyttäjille. Niinpä sen hakutoiminnossa voi osia hakea suoraan rekisterinumerolla, jolloin tarkkoja mallitietoja ei välttämättä
tarvita.
Käytetty varaosa on Härmälän mukaan kiertotaloutta parhaimmillaan. Vaurioitunut auto on ongelmajätettä, mutta oikein hyödynnettynä valtava resurssi.
– Toimintamme tavoitteena on alusta lähtien ollut
säästää luonnonvaroja ohjaamalla käyttökelpoiset
varaosat uudelleen käytettäväksi. Suomessa ymmärretään kierrätyksen merkitys, mutta EU:n asettamaan tavoitteeseen kierrättää romuauton painosta 95 prosenttia ei päästä ilman autopurkamoalaa.
Toiminnassa on vielä kolme kuudesta alkuperäisestä toimijasta: Auto-osa Kierrätys Eriksson Oy,
Keminmaan Autojussi Oy, Osatuonti Felke Oy. Neljäntenä alkuperäisenä voidaan pitää Meretek Oy;ta,
jolle Copart Suomi Oy (entinen Autovahinkokeskus)
myi varaosamyynnin liiketoiminnan viime kesänä.
Kun Varaosahaku avattiin vuonna 2000, se oli
edelläkävijä kotimaisessa verkkokaupassa. Nykyään

merkittävä osa osista myydään ulkomaille, mutta
myös kotimaan verkkokauppa kasvaa.
– Esimerkiksi Saksassa ollaan valmiita maksamaan enemmän käytetystä, tehdaskunnostetusta
varaosasta, kuin uudesta kiinalaisesta tarvikeosasta. Ihmiset haluavat säästää luonnonvaroja ja
varmistua osan laadusta. Meille on ollut aina tärkeää, että varaosassa on laatuluokka ja asiakas tietää mitä hän saa. Varaosa-alan yhdistys onkin ainoa
kotimainen toimija, jolla on käytössään osien laatuluokitus.

Sähköautot haasteena

autoihin liittyen, jotka ovat luoneet uudenlaisen
haasteen varaosien kierrätykselle.
– Ajovoima-akkujen uudelleenkäyttöön ei ole
vielä kehittynyt tekniikkaa, mutta jo nyt tiedostetaan mahdollisuus hyödyntää niitä esimerkiksi
energiapankkeina. Akkuihin liittyy myös huomattavia riskejä: vauriotilanteessa alkava hidas lämpiäminen voi johtaa räjähdysmäiseen tulipaloon,
ja myös sähköiskujen mahdollisuus kasvaa. Oikein
koulutettu henkilökunta ja maahantuojalta saatu
asianmukainen tieto ovat avainasemassa tulevaisuudessa, Härmälä sanoo.

Pohjoismainen yhteistyö on ollut Varaosa-alan
yhdistyksen tarinassa tärkeä palanen. Edelleen yhteydet Ruotsiin ja Norjaan ovat tiiviit.
Hyviä käytäntöjä haetaan esimerkiksi sähkö-

Soita 03 368 4000

www.autonosat.fi

VARAOSAT

Uudet ja käytetyt
pakettiautoihin, maastureihin ja henkilöautoihin.
• yli 65 000 takuu autonosaa heti hyllyssä
• laatusertifioitu yritys
• autokierrätys
• ekologisesti ympäristön puolesta
Teollisuustie 25, Pirkkala

HYÖTYAUTOPURKAMO
HYÖTYAUTOPURKAMO

pakettiautoja
purkuun purkuun
•• Yli
Yli 300
800kuormakuorma-,japakettija henkilöautoja
meiltä
•• Edulliset
Edullisetpurkuautojen
purkuautojenvaraosat
varaosat
meiltä
nosturit
ym.ym.
alanalan
tavarat
•• Meiltä
Meiltä myös
myösvaihtolavalaitteet,
vaihtolavalaitteet,lavat,
lavat,
nosturit
tavarat
Ostamme
Ostamme
hyötyautoja
hyötyautoja
käteisellä
käteisellä
0400-646 200
200
0400-646
0500-659 678
678
0500-659

Romuajoneuvojen
neuvojen
virallinen
vastaanottopiste

Kuormaja pakettiautopurkamo
Kuormaja pakettiautopurkamo

TATTARISUO,
KYTKINTIE
55, 00770
HELSINKI
TATTARISUO,
KYTKINTIE
55,
00770 HELSINKI
PUH.
5200,5200, info@euro-teli.fi
PUH.09-389
09-389
info@euro-teli.fi,, www.euro-teli.fi
www.euro-teli.fi
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Suomen
Autopurkamoliiton
jäsenpurkamot
www.autopurkamoliitto.fi
HENKILÖ- JA
PAKETTIAUTOT
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,
0100 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
Euro-Teli Oy
Kytkintie 55,
00770 Helsinki
P. 09-389 5200
www.euro-teli.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

NAKKILA

PIRKKALA

SYSMÄ

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

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

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

Onkiniemen Autopurkamo
Ilonojantie 49, 1
9230 Onkiniemi
P. 03-718 6949

NASTOLA

KANKAANPÄÄ

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

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

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

KEMINMAA
IHODE

ALAVETELI

KALAJOKI

Valko, Helkkula Ky
Kirikalliontie 8,
27320 Ihode, puh.0440 596 423,
myynti@valko.fi, www.valko.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

JOENSUU
Autopurkamo
Karjalan Purku-Pojat Oy
Lylykoskentie 27,
80130 Joensuu
P. 0400 229 800
www.karjalanpurkupojat.fi
info@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

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

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

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

NÄRPIÖ

PYHÄJOKI

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

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

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

RAISIO

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

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

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

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

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

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

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

KAJAANI

LEPPÄVIRTA

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

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

Hämeen Autopurkamo Oy
Juvelankatu 10,
33730 Tampere
P. 03-364 5600
www.hameenautopurkaamo.fi

PORI

OULU

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

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

NOKIA

KOTKA

KOUVOLA

TAMPERE

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

Autovahinkokeskus AVK
Ahertajantie 1,
90940 Jääli
puh. 010 7737 572

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

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

SALO

PIETARSAARI
Auto-Osa Kierrätys
Erikssons
Åsbackantie 194,
68810 Ala-Ähtävä/Pietarsaari
P. 06-789 8500
www.erikssons.fi

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

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

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

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

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

TURKU

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. 0400 959 420
www.narhi.com

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

Romu reilusti rahaksi
ja luonto kiittää!
soita

VARAOSIA TAMPEREELLA

www.hameenautopurkaamo.fi

044 276 1713

KUVIA AUTOISTA JA
OSISTA NETISSÄ.

HÄMEEN
AUTOPURKAAMO OY
Puh. 03-364 5600 / 3645352

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

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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Saastuttaja

maksaa

Tuottajavastuu tarkoittaa lyhyesti
sitä, että yrityksillä on velvollisuus
huolehtia tuottamiensa jätteiden
ja tuotteiden keräyksestä
ja kierrätyksestä omalla
kustannuksellaan. Myös autoalalla
kiertotalous on päivän sana.

K

un yritys valmistaa tuotteen, pakkaa ja myy
sen asiakkaalle, syntyy pakkausjätettä. Kun
itse tuote aikanaan tulee elinkaarensa päähän, siitäkin tulee jätettä.

Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että yritykset vastaavat näin syntyvän jätteen keräyksestä, kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä omalla kustannuksellaan. Käytännössä tämä on järjestetty niin, että
yritykset ovat muodostaneet alakohtaisia tuottajayhteisöjä, jotka hoitavat käytännön järjestelyt.
Autoalalla tuottajayhteisönä toimii Suomen Autokierrätys Oy. Toimitusjohtaja Arto Silvennoinen
on myös Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja.
– Autojen massasta päätyy kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön noin 97% osina ja materiaaleina.
Se on aika hämmästyttävää, Silvennoinen sanoo.
Suomen Autokierrätyksellä on lähes 300 vastaanottopistettä kautta maan. Kaikki Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot ovat virallisia vastaanottopisteitä. Auton vieminen purkamolle on ympäristöteko, koska purkamoilla kaikki käyttökelpoiset
osat päätyvät sellaisenaan uudelleenkäyttöön.
Tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Lainsäädäntö työn alla
Marraskuussa Tampere-talossa järjestettiin tuottajavastuuiltapäivä, jossa käytiin läpi ajankohtaisia kysymyksiä. Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jussi Kauppila kertoi valmistelutyöstä, jossa
tuottajavastuun uudistusta sorvataan yhteistyössä
EU-komission kanssa.
Ympäristöministeriön työryhmä jätti mietintönsä
elokuun lopussa. Komission mielestä työryhmän
tulkinta tuottajien kustannusvastuusta oli liian suppea, ja asia on nyt menossa jatkovalmisteluun.
– Tuottajavastuu tulee laajenemaan, Kauppila tiivisti.
Jatkossa on mahdollista, että tuottajayhteisöön
on pakko liittyä. Toistaiseksi se on vapaaehtoista,
mutta tuottajaksi on joka tapauksessa pakko rekisteröityä.
Tuottajavastuun valvonta on Pirkanmaan ely-keskuksen harteilla. Ylitarkastaja Teemu Virtanen kertoi valvonnan tavoitteista ja haasteista.
– Tuottajia on paljon ja alat ovat erilaisia. Valvontatyö vaatii paljon resursseja. Tulevaisuus on sumuinen, mutta työteliäs, hän tiivisti.
Tuottajavastuuiltapäivän moderoi toimittaja
Ronja Salmi, joka piti puheenvuoron ilmastonmuu-

toksesta. Hän muistutti, että ihmisten toimintaa
ohjaavat pohjimmiltaan tunteet, vaikka kuinka rationaalisina haluaisimme näyttäytyä.
– Kulutuspäätösten takana on tunteiden hallinta.
Myös se, mistä unelmoi, ohjaa elämän suuntaa, ja
valitettavasti unelmat liittyvät usein siihen, että
olisi jotakin enemmän, hän totesi.

Jätteen synnyn ehkäisy tärkeää
Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta muistutti, että tuottajavastuu voisi tarkoittaa paljon
muutakin kuin jätteistä huolehtimista. Vaikka toimiva jätehuolto, kiertotalous, kierrätys ja uudelleenkäyttö ovat ehdottoman tärkeitä palasia yhteiskunnassa, ne eivät riitä ratkaisemaan suurta ongelmaa eli ilmastonmuutosta.

– Meillä on käsittämätön haaste edessä. Tuotesuunnittelu on kaikki kaikessa, ja tulevaisuuden
tuottajavastuun tulee palkita niitä, jotka hoitavat
homman hyvin. Tuottajavastuun pitää kannustaa
ympäristöystävälliseen suunnittelutyöhön.
Seppälä kertoi, että muovidirektiivi on muuttumassa vuonna 2021. Se on pieni osa kokonaisuudesta, jossa byrokratia tulee vääjäämättä lisääntymään. Seppälän mukaan suuren linjan täytyy olla
se, että saastuttaja maksaa.
– Vihreässä taloudessa puhutaan irtikytkennästä
eli siitä, että talouskasvu ja hyvinvointi kasvavat,
vaikka päästöt laskevat. Vuosikymmeniä nämä
kaksi ovat kulkeneet käsi kädessä ja nyt ne pitää
erottaa toisistaan.

Autolasien ykkönen

Ostamme kolariautot!
Meiltä käytetyt
varaosat!

Lylykoskentie 27, JOENSUU

0400 229 800

info@karjalanpurkupojat.fi

MA-PE 8.00-16.30

www.karjalanpurkupojat.fi
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Suomalainen katalysaattorien ja
akkujen kierrättäjä!
Palvelemme kuluttaja- ja yritysasiakkaita
ympäri Suomen! Käy lukemassa lisää
verkkosivuiltamme tai soita meille!

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!

www.katalysaattorikierratys.fi
toimisto@katalysaattorikierratys.fi

Toimisto (Kuluttajat)
0451194401
David Hyytinen (Yritykset)
0408248006

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
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Luotettava ja kattava huoltopalwww.fusti.fi
velu yli 35 vuoden kokemuksella
www.auto-lehtinen.fi
• määräaikais- ja katsastushuollot
Käytetyt varaosat
takuulla
• OBD-, iskunvaimentimienja jarrujen testaus
• ilmastointihuollot
• moottori- ja vaihdelaatikkokorjaukset
• BG-huoltopalvelut ja tuotteet jne.

MISTÄ APU? KATSO SINÄKIN
ALAMME KÄYTETYIMMILTÄ
Car Service

TERVETULOA HUOLTOON!

68410 Alaveteli • 040-510 7493 • www.backfalt.fi

NETTISIVUILTA

VARAOSAT
USEIMPIIN AUTOMERKKEIHIN
Puramme vuosittain 100-150 autoa,
joiden osat on laatutarkastettuja
toimintatakuulla.
Palvelemme sinua mielellämme!

68410 Alaveteli • 040-733 2493 • www.backfalt.fi
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Virallinen Bosch-autohuolto ja
BG -huolto palvelupiste

Varaosat ovat saatavilla useimmille
automerkkeille
laajasta
Romuajoneuvojen
virallinenvarastostamme.
vastaanottopiste. Noutopalvelu sovittaessa.

OLET
HETIapuAUTOPURKAMON
• Autopurkamosta
autosi ongelmiin edullisemmin.
• määräaikais- ja katsastushuollot
• OBD-, iskunvaimentimien- ja jarrujen testaus
• ilmastointihuollot
• moottori- ja vaihdelaatikkokorjaukset
• BG-huoltopalvelut ja tuotteet jne.

VARAOSAMAAILMASSA
• Pidä kiinni euroistasi - me pidämme kiinni asiakkaistamme.
Car Service
TERVETULOA HUOLTOON!

• Käytössäsi kahden purkamon suuret varastot
henkilö-, paketti- ja maastoautoihin.

Auto- ja Varaosamyynti

T. Hinttu

TUHANSIA
www.autopurkaamot.com
-Uudet ja käytetyt osat Jämijärveltä
PURKUAUTOJA osamyynti.hinttu@gmail.com
010 5010 525, Jämijärvi
Puramme vuosittain 100-150 autoa,
joiden osat on laatutarkastettuja
toimintatakuulla.
Palvelemme sinua mielellämme!

MONET OVAT JO KÄYNEET

68410 Alaveteli • 040-733 2493 • www.backfalt.fi

3
24TEE
H/7SAMOIN!
VRK
JA VARAOSAT
LÖYTÄNEETNETISTÄ
OSANSA.
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HENKILÖAUTOT

VARAOSIA
Tervetuloa Suomen suurimpaan
TOIMINTATAKUULLA
nettikauppaan.
Varaosat varaosien
ovat saatavilla useimmille

68410 Alaveteli • 040-510 7493 • www.backfalt.fi

• Tuomme osia Euroopasta. Jos meillä ei ole, hankimme.

JOS MEILLÄKYSY
EI OLE,TARJOUKSIA!
HANKIMME. MITÄ MIETIT?
SERVICE CENTER

HENKILÖ-PAKETTI-MAASTURIT
Pesut mm :
Tee autollesi
ennaltaeh• moottorit
käisevä suojaussuunni• vaihteistot
telma, huolto ja puhdistus. • EGR-venttiilit
TERVETULOA HUOLTOON!

Puh. 010 239 0200
Hautalantie 16, Tampere
www.fusti.fi

• jäähdytysjärjestelmä
• hiukkassuodatin
• ilmastointijärjestelmä

Puh. (02) 721 7700
Helsingintie 595, Salo
68410 Alaveteli • 040-510 7493
www.backfalt.fi
www.auto-lehtinen.fi

automerkkeille laajasta varastostamme.
Varaosahaku.fi
on yhdistänyt maan johtavien autonosakauposat on laatutarkastettuja
Kaikki

piaiden varastot samalle sivustolle. Meillä on myynnissä yli
toimintatakuulla.
miljoona käytettyä ja laatuluokiteltua varaosaa. Jokaisesta

tuotteesta onsinua
kuva, mielellämme!
ja hinnat ovat selkeästi esillä. VaraosaPalvelemme
hausta ostaminen on turvallista ja helppoa.

Tunnemme
Varaosamme
Toimintamme
varaosiemme
ovat laatuon ympäristö68410alkuperän
Alaveteli • 040-733 2493
• www.backfalt.fi
luokiteltuja
vastuullista

PALVELUKSESSA 24 H

Varastossamme yli 150 000 varaosaa
2

PURKAMOUUTISET

www.varaosahaku.fi

