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romuajoneuvojen kierrätyksestä

”Kaikki autojen poistaminen
tulisi tehdä autopurkamojen kautta”
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Varaosamyynti ja maahantuonti

VARAOSAHAUSTAMME

TERVETULOA!
Nettikauppa löytyy sivulta 

 
ja kioski osoitteesta 
Teollisuustalotie 2, Leppävirta. 
Puh. 017 554 2972

Suomen suurin mutta 
”modernein” käytettyjen 
henkilö- ja pakettiautojen 
varaosien kauppa. 
Meiltä löytyy yli 4000kpl  
2005–2020 vuosimallin autoa 
osina ja lisää käsittelemme 
yli 500 kpl/vuosi.    

löytyy kymmeniä tuhansia 
varaosia, jotka ovat tilattavissa 
joko suoraan tai saa meillä 
asioida ihan fyysisestikin!   

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

Soita 03 368 4000
www.autonosat.fi

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

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.

Mestarintie 4, 94450 Keminmaa • p. 020 764 1115
autojussi@autojussi.fi • www.autojussi.com

Romuautojen virallinen 
vastaanottopiste

Maailma tarvii purkuosia

Pyhtään
AUTOPURKAAMO OY
• Perustettu v. 1971.
• Purkanut henkilö- ja pakettiautoja varaosiksi 50-vuotta.
• Ostamme uudehkoja vaurioituneita ajoneuvoja 
 vakuutusyhtiöiltä.
• Myös yksityinen voi tarjota.
• Otamme vastaan purettavaksi myös vanhempia autoja.
• Varastossamme runsaasti varaosia eri vuosimalleihin.

KUN TARVITSET AUTOOSI 
HYVIÄ EDULLISIA VARAOSIA
– ME AUTAMME!

Pyhtään
AUTOPURKAAMO OY

P. (05) 228 4110 • 0500 251 813
Kankitie 13, 48400 KOTKA

pyhtaanautopurkaamo.fi
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Kansanedustajat Merja Kyllönen 

(vas.) ja Pia Lohikoski (vas.) jättivät 

eduskunnassa syyskuun alussa 

kirjallisen kysymyksen (628/2020) 

romuajoneuvodirektiivin vaatimusten 

täyttämisestä ja kiertotalouden 

periaatteiden toteutumisesta 

ajoneuvojen kierrätyksessä ja 

romutuksessa. 

V allitsevan käytännön mukaisesti kansanedus-
tajan jättämä kirjallinen kysymys osoitetaan 
ministerille, jonka toimialaan kysymyksen 

sisältö kuuluu. Tässä tapauksessa vastauksen an-
toi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen 
(vihr.).

Vastaus annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun ky-
symys on toimitettu valtioneuvostolle.

Purkamouutiset julkaisee ohessa sekä kansan-
edustajien kysymyksen että ministerin vastauksen.

Suomessa romutettiin viime 

vuonna elinkaarensa päähän tulleita 

ajoneuvoja 77 000 kappaletta. 

A utoletkalla olisi melkoisesti pituutta, jos nuo 
romutukseen menneet autot olisi laitettu 
peräkkäin esimerkiksi kolmostielle. Pikai-

sesti arvioituna jonon alkupää olisi Helsingissä ja 
viimeiset autot jossakin Jyväskylän ja Tikkakosken 
välissä.

Kyse on siis valtavasta määrästä uudelleenkäyttöön 
sopivia varaosia ja kierrätettävää materiaalia.

Mutta varaosien suhteen näin on lähinnä teoriassa. 
Näistä 77 000 ajoneuvosta vain 15-20 prosenttia 
kulki kierrätysprosessissa autopurkamoiden kautta. 
Se on valitettavan vähän, kun tiedetään, että käy-
tännössä vain autopurkamot ottavat romuajoneu-
vovirrasta talteen varaosia uudelleenkäyttöä var-
ten.

Nykyjärjestelmämme hukkaa suuren määrän au-
toja osineen suoraan murskaamojen silppureihin 
ilman, että olisi edes kunnon mahdollisuutta tar-
kistaa, sisältääkö romutettava auto käyttökelpoi-
sia varaosia.

On siis täysin aiheellista todeta, että Suomessa 
romuajoneuvojen uudelleenkäyttö ja kierrätys ei-

vät toteudu lain edellyttämällä tavalla ja oikeassa 
mittakaavassa.

Viime keväänä aloittaneen Sanna Marinin halli-
tuksen hallitusohjelmassa on Suomen Autopurka-
moliitto ry:n tekemän aloitteen pohjalta tehty kir-
jaus liikenteen päästövähennystavoitteista ja Suo-
men hiilineutraaliuspyrkimyksestä.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan ”Traficomin 
olemassa olevan rekisterin pohjalta tulisi perustaa 
romutettavaksi menevien ajoneuvojen tietoalusta, 
jotta romuajoneuvodirektiivin (ELV) tavoitteet täy-
tetään”.

Kirjauksen taustalla on pyrkimys, että valtuute-
tut, ympäristöluvan omaavat autopurkamot voisi-
vat lyhyen aikaikkunan puitteissa noutaa romutet-
tavaksi listattuja autoja. Tämä mahdollistaisi sen, 
että romuautojen virta suoraan murskaamoille – il-
man käyttökelpoisten varaosien talteenottoa – saa-
taisiin ehtymään nykyisestä.

Silloin autojen kierrätysprosessi vastaisi parem-
min EU:n painottamia kiertotalousperiaatteita, 
joissa uudelleenkäyttö on aivan keskiössä.

Aiheeseen liittyen kansanedustajat Merja Kyllö-
nen (vas.) ja Pia Lohikoski jättivät eduskunnassa kir-
jallisen kysymyksen ELV-direktiivin täyttämisestä ja 
kiertotalouden periaatteiden toteuttamisesta ro-

muajoneuvojen kierrätyksessä. Kysymyksestä ja sii-
hen annetusta ympäristöministerin vastauksesta on 
artikkeli toisaalla tässä lehdessä.

Ministerin vastauksen taustatiedoissa on havait-
tavissa epätarkkuuksia, jollaisiin autopurkamoala 
on – valitettavasti - ennenkin törmännyt neuvonpi-
dossa ylimmän päättäjätason kanssa. Esimerkiksi 
yhä edelleen tunnutaan miellettävän, että murs-
kaamot tai romukauppiaat irrottaisivat autonosia 
uudelleenkäyttötavoitteiden mukaisesti, vaikka 
todellisuudessa niin tekevät vain autopurkamot. 
Mistä virheellinen käsitys oikein kumpuaa?

Suomi ei saavuta EU:n asettamia ELV-autojen 
kierrätysvaatimuksia niin kauan, kuin romutettavia 
autoja kärrätään suoraan murskaamoille, pysähty-
mättä tien varressa olevien autopurkamojen koh-
dalla. Kierrätysmatkallaan romuajoneuvon ensim-
mäinen pysäkki tulisi olla autopurkamo, ei murs-
kaamo.

Romuajoneuvon ensimmäinen 
pysäkki tulisi olla autopurkamo, 
ei murskaamo

Eduskunnassa kirjallinen kysymys  
romuajoneuvojen kierrätyksestä

Kansanedustaja Merja Kyllönen (vas.) ja Suomen 
Autopurkamoliiton hallituksen jäsen Kari Laine.

Teksti
Jouni Valkeeniemi
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Ajoneuvojen uudelleenkäytölle 

ja kierrätykselle on asetettu 

niin kansallisessa kuin EU-

lainsäädännössäkin merkittäviä 

määrällisiä ja laadullisia tavoitteita. 

Romuajoneuvosta tulee uudelleen 

käyttää ja hyödyntää vähintään 

95 prosenttia keskimääräisestä 

painosta.

S uomessa romutettiin 2019 elinkaarensa pää-
hän tulleita ajoneuvoja 77 000 kpl. Näistä 
vain 15-20 prosenttia eli noin 15 000 kulki 

asianmukaisesti autopurkamoiden kautta. Eli suh-
teellisen pieni osa täytti yhteisten pelisääntöjen 
vaatimukset.

Suomessa autopurkamot työllistävät suoraan ja 
välillisesti vähintään 1 000 henkilöä. Kestävän kehi-
tyksen kiertotalouteen kuuluu olennaisena osana, 
että se on myös liiketaloudellisesti järkevää ja tuot-
tavaa.

Se, että autopurkamoiden kautta kulkee Suo-
messa romutettavia autoja vain noin kolmannes 
siitä, mikä olisi taloudellisesti järkevää, tarkoittaa 
myös tuhansien työpaikkojen menetystä. Työpaik-
kojen määrä voisi olla jopa kolminkertainen nykyi-
seen verrattuna.

Romuajoneuvodirektiivin – kuten ylipäätään 
myös jätteenkäsittelyn – ensisijainen tavoite on 
uudelleenkäyttö. Uudelleen käytettävän osalta on 
muistettava, että alkuperäisen käytetyn varaosan 
päästöt ovat pyöreä nolla.

Parasta kiertotalous- ja ilmastotyötä on käyttää 
käyttökelpoinen uudestaan.

Romuajoneuvojen uudelleenkäyttö toteutuu vain 
autopurkamoissa. Romuajoneuvojen uudelleen-
käyttö ja kierrätys eivät kuitenkaan Suomessa to-
teudu lain edellyttämällä tavalla ja vaaditussa mit-
takaavassa.

Ajoneuvot kulkeutuvat pääosin murskattavaksi 
ilman uudelleenkäytön mahdollisuutta. Asiaan vai-
kuttavat tilapäinen liikennekäytöstä poisto, vas-
taanottoverkoston heikkoudet, kuluttajien epätie-
toisuus sekä harmaa talous.

Romuajoneuvo- eli ELV-direktiivi on tarkastelun 
ja uudistuksen alla. Uudistettu direktiivi on tulossa 
voimaan 2021. Sen tiukentuviin vaatimuksiin on 
syytä valmistautua ajoissa.

Pääpaino tulee olemaan laadullisilla kiertotalou-
den vaatimuksilla. Nyt 95 prosentin kierrätystavoite 
on enemmänkin määrällinen tavoite, sillä se sal-
lii muun muassa muovin polttamisen energialäh-
teenä, kun tietenkin pitäisi suosia uudelleenkäyt-
töä ja kierrätystä.

Laadullisista direktiivin ja sen pohjalta Suomes-
sakin voimassa olevan lainsäädännön tavoitteista 
tärkein ja tehokkain ympäristön kannalta on alku-
peräisten purettujen osien uudelleenkäytön asteen 
kohottaminen ja optimointi.

Alkuperäinen käytetty varaosa tai korin osa, joka 
valtuutetun autopurkamon tarkastamana on laa-
dultaan luotettava, ei aiheuta uuden osan valmis-
tuksen vaatimaa päästöä lainkaan ja on siten ajo-
neuvoteollisuuden piirissä korkeimman tason kier-
totaloutta.

Myös kansantaloudellinen merkitys on suuri. Uu-
den ajoneuvon tuottaminen aiheuttaa hiilidioksidi-
päästöjä 6 000 – 20 000 kg. Esimerkiksi moottori 
muodostaa huomattavan osan valmistuksen aihe-
uttamista päästöistä, ja sekin voidaan korvata käy-
tetyllä vaihtomoottorilla.

Esimerkiksi vakuutusyhtiöt voivat korjauttaa vau-
rioituneen ajoneuvon edullisemmin, ja näin välty-
tään uuden ajoneuvon hankkimiselta ja sen tuotta-
misen aiheuttamilta päästöiltä.

Ruotsissa tämä toimii hyvin ja alentaa ratkaise-
vasti vakuutusyhtiöiden kustannuksia ja alentaa 
myös vakuutusmaksuja. Käytetyn osan tai esimer-
kiksi moottorin käyttäminen korjaukseen maksaa 
noin puolet uudesta vastaavasta, ja mahdollistaa 
vähävaraisen ja pienituloisen henkilön järkevän au-
toilun.

Edelleen alkuperäisten osien uudelleenkäyttö vä-
hentää ns. tarvikeosien tuontitarvetta. Ne tuodaan 
pääasiallisesti Aasiasta ja niissä on muun muassa 
turvallisuusongelmia laatupuutteiden vuoksi. Pit-
kän kuljetusmatkat ja tuotanto aiheuttavat run-
saasti hiilidioksidipäästöjä ja muuta saastumista.

Uudelleenkäyttö edistää suomalaista työllisyyttä. 
Autopurkamot Suomessa työllistävät nyt suoraan 
ja välillisesti noin 1 000 henkeä, mutta voisivat kak-
sin-kolminkertaistaa tämän, mikäli käytettyjen 
osien uudelleenkäyttö toimisi jo nykyisen direktii-
vin edellyttämällä tavalla. Eli samalla täyttyisi sekä 
ilmasto-, ympäristö- että työllisyystavoitteen täyt-

tyminen.

Edellä olevan perusteella (…) esitämme asianomai-
sen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyk-
sen:

Voiko hallitus ajatella perustavansa Traficomin ole-
massa olevan rekisterin pohjalta alustan, johon ro-
mutettavaksi menevät ajoneuvot listattaisiin inter-
netissä – omistajalla kuluitta – jotta valtuutetut, 
ympäristöluvan omaavat autopurkamot voisivat hy-
vin lyhyen, esimerkiksi 48 työpäivätunnin aikaikku-
nan puitteissa noutaa käyttökelpoisia purkuosia si-
sältävät ajoneuvot, 

aikooko hallitus jatkaa ns. romutuspalkkiojärjes-
telmää, ja jos aikoo, niin ehdoksi pitää asettaa – 
direktiivin mukaisesti – että ajoneuvoa on pakko 
ensin tarjota autopurkamolle, jotta osien uudel-
leenkäyttö varmistetaan; näin ei ole tapahtunut 
kahdella edellisellä kerralla, vaan erinomaisia uu-
delleen käytettäviä osia meni murskaamoihin, 
koske em. vaatimusta ei ollut otettu osaksi palkki-
oehtoja, ja tällainen menettely ei täytä kiertotalou-
den pelisääntöjä, ja

voiko hallitus ajatella, että Suomessakin siirryt-
täisiin ajoneuvojen optimaalisen uudelleenkäytön 
ja parhaan ympäristövaikutuksen varmistamiseksi 
3-5 vuoden siirtymäajalla järjestelmään, jossa ro-
mutustodistuksen saa antaa vain autopurkamo, ku-
ten on tilanne mm. muissa Pohjoismaissa ja muu-
alla EU:ssa? 

Helsingissä 2.9.2020
Merja Kyllönen (vas)
Pia Lohikoski (vas)

”Parasta kiertotalous- ja ilmastotyötä on 
käyttää käyttökelpoinen uudestaan”  
- Tätä kansanedustajat Kyllönen ja 
Lohikoski kysyivät
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”Parasta kiertotalous- ja ilmastotyötä on 
käyttää käyttökelpoinen uudestaan”  
- Tätä kansanedustajat Kyllönen ja 
Lohikoski kysyivät

Näin ympäristö- ja ilmastoministeri 
Mikkonen vastasi

Vastauksena kysymykseen 

(KK 628/2020) esitän seuraavaa:

H allitusohjelman mukaan tällä hallituskaudella 
laaditaan tiekartta fossiilittomaan liikentee-
seen. Tiekartassa arvioidaan myös eri kei-

noja autokannan uudistamiseksi, kuten romutus-
palkkiota ja tämän saamisen ehtoja. Tiekartta tuo-
daan valtioneuvoston käsittelyyn syksyllä 2020.

Romuajoneuvoista annetussa direktiivissä 
(2000/53/EY) säädetään ajoneuvon valmistajalle ja 
maahantuojalle tuottajavastuu romuajoneuvojen 
keräilyn ja käsittelyn kustannuksista.

Käytännössä romuajoneuvojen keräys on järjes-
tetty Suomessa siten, että tuottajayhteisö, Suomen 
Autokierrätys Oy, ylläpitää sen sopimusoperaatto-
reiden kanssa noin 300 vastaanottopisteen verkos-
toa, johon kuuluu myös autopurkamoita.

Tämän lisäksi verkostossa on sopimuksin mukana 
300 katsastusasemaa. Tämä laaja järjestelmä on 
osoittautunut tältä osin toimivaksi eikä siten ole 
nähty perusteltuna rajata mahdollisuutta romuajo-
neuvojen luovuttamiselle ainoastaan osalle toimin-
nanharjoittajista.

Romuajoneuvojen vastaanotto on muissakin Eu-
roopan maissa järjestetty vastaavalla tavalla.

Uudelleenkäytön edistäminen on tärkeää. Tekni-
sesti olisi mahdollista perustaa Traficomin rekiste-
riin perustuva tietoalusta, jolla voitaisiin ilmoittaa 
autopurkamoille romutettavista ajoneuvoista. Tätä 
harkittaessa tulisi selvittää säädöstarpeet ja kus-
tannukset, sekä erityisesti miten paljon uusi me-
nettely lisäisi tosiasiallisesti uudelleenkäyttöä ja mi-
ten uudelleenkäyttömääristä voitaisiin raportoida 
luotettavasti.

Olisi myös kyettävä varmistamaan, että romutus-
todistuksen saaneet ajoneuvot pysyvät virallisessa 
järjestelmässä ja päätyvät tosiasiallisesti ja asian-
mukaisesti romutettaviksi, eivätkä palaa liikentee-
seen. Myös viimeisen omistajan oikeusturva olisi 
taattava.

Tietojen uudenlaisesta hyödyntämisestä ja sen 
reunaehdoista tulisi säätää liikenteen palveluista 
annetussa laissa (320/2017).

Yksi mahdollisuus olisi kannustaa nykyisen lain-
säädännön puitteissa markkinoita vapaaehtoisesti 
rakentamaan vastaava järjestelmä hyödyntäen Tra-
ficomin liikenneasioiden rekisteriä. Ajoneuvon tek-
niset tiedot ovat saatavissa maksua vastaan liiken-

neasioiden rekisteristä sähköisen yhteyden kautta.

Autopurkamot voisivat tehdä myös kahdenvälisiä 
sopimuksia kierrätysoperaattoreiden kanssa mah-
dollisuudesta ottaa talteen uudelleenkäytettäviä 
osia. Operaattorien ja purkamoiden välisestä säh-
köisestä tiedonvaihdosta purettavaksi sopivista au-
toista on jo kokemuksia, vaikkakin sähköisen järjes-
telmän käyttömäärät ovat jääneet vähäiseksi.

Romuajoneuvojen jätehuollon järjestämistä ohjaa 
ohjausryhmä, jossa on edustajia ajoneuvoalan tuot-
tajista, käsittelyoperaattoreista, romukauppiaista ja 
viranomaisista. Lisäksi 2016 toimi ympäristöminis-
teriön perustama epävirallinen työryhmä, joka ko-
kosi uusia keinoja ja toimintatapoja, joilla voidaan 
tehostaa romuajoneuvojen osien uudelleenkäyttöä.

Tätä yhteistyötä tullaan jatkamaan ja arvioimaan 
selvityksessä esitettyjen uudelleenkäyttöä tuke-
vien toimenpiteiden eteneminen koko toiminta-
ketjun osalta. Tässä yhteydessä arvioidaan myös 
edellytykset uuden tietoalustan perustamiselle tai 
muille vaihtoehtoisille uudelleenkäyttöä edistäville 
toimille.

Helsingissä 24.9.2020
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Kansanedustaja Merja Kyllönen, tyydyttääkö 
ympäristö- ja ilmastoministerin vastaus kirjalli-
seen kysymykseesi?

-Ei tyydytä.

Mikä siinä jää mietityttämään?

-Ilmeisesti hallitusohjelman kirjaus on jäänyt 
huomiotta ( joka on toki liikennepuolella HO:ssa). 
”Traficomin olemassa olevan rekisterin pohjalta 
tulisi perustaa romutettavaksi menevien ajoneu-
vojen tietoalusta, jotta romuajoneuvodirektiivin 
(ELV) tavoitteet täytetään.”
- Lisäksi taustatiedot autopurkamojen ja murs-
kaamojen erosta olivat selvästi hukassa.

Ministerin vastauksesta tulee vaikutelma, että 
autopurkamojen roolia autonosien uudelleen-
käytön tosiasiallisena edistäjänä ei sittenkään 
oikein tunneta ja tunnusteta päätöksenteko-
tasolla?

- Valitettavasti näin. Jos ministeriössä lähdetään 
siitä, että on ok, jos murskaamot antavat ensisi-
jaisina romutustodistuksen Suomessa ja vertaa-
vat toiminnan olevan samanlaista kuin muissa 
EU-maissa, niin ei ole ihmekään, että osien 
kierto on meillä aivan liian pientä kiertotalousta-
voitteisiin nähden.
- Muualla Euroopassa autopurkamoilla on paljon 
merkittävämpi rooli kuin meillä.
 

Autopurkamo
on ainoa oikea vaihtoehto 

autokierrättäjälle,
suomalaista työtä ja

edullisia
takuu varaosia!

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

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

Volvoks on
auktorisoitu romuautojen

vastaanottopiste ja
Suomen Autopurkamoliiton 

jäsen.

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

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

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

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

	Ostamme kolari ja vaurio autoja.

	Hinauspalvelu!

www.autopurkamoliitto.fi

www.varaosahaku.fi 
Laatutarkastetut purkuvaraosat

Käytetyissä varaosissa on 
reilu takuu.

Käytetyn varaosan käyttö pienentää 
hiilijalanjälkeä. 

Käytetty varaosa on 
edullinen.

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

Jouni Valkeeniemi
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Euroopan parlamentin jäsen 

Sirpa Pietikäinen (kok) näkee 

autopurkamojen roolin jatkossa 

logistiikkakeskuksina, jotka olisivat 

ainoita laillisia luovutuspaikkoja 

romuajoneuvoille. 

Romuajoneuvo- eli ELV-direktiivi on paraikaa 
EU:ssa uudistettavana. Mitkä ovat uudistuksen pai-
nopisteet ja mitä ne voimaan astuessaan tulevat 
käytännössä merkitsemään?

Komissio tekee uudistuksen vaikutustenarvioin-
nin perusteella, jonka odotetaan valmistuvan vuo-
den 2021 alussa. Odotettavissa olevia mahdollisia 
muutoksia:

1. Vaarallisten materiaalien poistaminen ja ma-
teriaalien kierrätyksen tehostaminen. Jo aiemmin 
kiellettyjen aineiden lyijyn, elohopean, kadmiumin 
ja kuudenarvioisen kromin lisäksi uudistuksessa 
kiinnitetään huomio uusin huolestuttaviin materi-
aaleihin, kuten muoveihin ja muovikuituihin.

Muovien huolestuttavuus liittyy mikromuoveihin 
ja muovien sisältämiin haitallisiin kemikaaleihin. 
Tämä voisi näkyä käytännössä esimerkiksi autoval-
mistajille asetettavissa kierrätetyn muovin käyttö-
tavoitteissa ja jäsenmaille asetettavissa raportoin-
tivelvollisuuksissa. Autojen ja materiaalien suunnit-
telu pitäisi alusta alkaen olla sellaista, etteivät ne 
sisällä vaarallisia materiaaleja.

2. Kadonneiden ajoneuvojen määrän pienentä-
minen. Tällä hetkellä EU:ssa 35 prosenttia käytöstä 
poistuneista autoista jää kadoksiin. Tämä on on-
gelma, sillä autot ovat riski ympäristölle ja niihin jää 
valtavasti kierrättämätöntä materiaalia.

Jäsenmaihin tulisi mahdollisesti velvoite tehdä 

tarkastuksia korjaamoilla, purkamoilla ja romutta-
moilla. Oleellista asiassa on vahvistaa autojen liik-
keiden seurantaa, eli esimerkiksi rekisteröintejä ja 
rekisteristä poistamisia.

3. Tuottajavastuun laajentaminen ja kehittämi-
nen. Asetetaan mahdollisesti tavoitteita jäsenmaille 
siinä, paljonko romuautoja on kerättävä kierrätet-
täväksi.

Tämä edesauttaa sitä, että mahdollisimman moni 
ja ennen pitkää kaikki autot kerättäisiin purkamoille 
ja kiertoon. Tässä yhteydessä on varmistettava, että 
autojen kierrätys on purkamoyrittäjille taloudelli-
sesti kannattavaa.

Direktiiviä laajennetaan mahdollisesti koskemaan 
myös muita ajoneuvoja.

Itse haluaisin nähdä uudistuksessa myös euroop-
palaisen kierrätysajoneuvorekisterin, josta näkisi 
EU:n laajuisesti suoraan, kun auto poistuu käyttä-
jältä tai siirtyy toiselle, päätyy kierrätykseen tai pa-
himmassa tapauksessa hämäriä reittejä EU:n ulko-
puolelle.

Tarvitsisimme myös Euroopan laajuisen velvoit-
teen sille, että auton poistuessa rekisteristä olisi 
selitettävä syy poistolle ja romuauton säilyttämi-
selle, etenkin silloin, jos auto jää poistamisen jäl-
keen omistajalleen eikä esimerkiksi lähde purka-
molle tai romutettavaksi.

Kaikki autojen poistaminen tulisi tehdä autopur-
kamoiden kautta, jotka olisivat ainoita laillisia luo-
vutuspaikkoja. Purkamoiden tulisi olla logistiikka-
keskuksia, jotka pitävät huolen asianmukaisesta 
kierrätyksestä ja osien toimittamisesta hyötykäyt-
töön.

Autojen valmistajilla ja maahantuojilla tulisi olla 
myös kiertotaloussuunnitelma, josta löytyisi vas-
taukset muun muassa siihen, miten autojen kaikki 
osat olisivat uudelleenkäytettäviä, tai jos tämä ei 
ole mahdollista, materiaalina mahdollisimman pit-
källe uudelleenkäytettävinä, ”designing out waste”-
periaatetta noudattaen.

Autot on suunniteltava niin, että niiden kaikkien 
osien hyötykäyttö on mahdollista. Auton hintaan 
pitäisi jatkossa olla varattuna tietty kierrätysmak-
suosa, ja autokato tulisi sanktioida.

Milloin uudistetun ELV-direktiivin on määrä tulla 
voimaan?

Tarkkaa aikataulua ei pysty aukottomasti sano-
maan, lisäksi korona vaikuttaa tällä hetkellä lakival-
mistelujen aikatauluihin. Komissio on arvioinut toi-
mittavansa lakiesityksen käsittelyyn vuoden 2021 
lopussa. Parlamentin ja neuvoston käsittelyssä me-
nee usein reilu vuosi, ja toteutusaikaa annetaan 
yleensä pari vuotta. Ehkäpä mahdollinen voimaan-
tulo voisi olla seuraavan vaalikauden alussa.

Tarkka voimaantuloaika päätetään neuvottelu-
prosessin aikana.

Kiertotalous kasvaa ja sen merkitystä painotetaan 
yhä enemmän. Kuinka hyvin kiertotalouden peri-
aatteet toteutuvat suomalaisessa ajoneuvokier-
rätyksessä? Miten järjestelmää tulisi entisestään 
parantaa?

Kiertotalouden pääperiaate on, että kaikki maail-
man raaka-aineet olisivat pitkällä aikajänteellä täy-
sin suljetuissa kierroissa niin, että ne ensisijaisesti 
kiertäisivät sellaisenaan uusiokäytössä. Silloin, kun 
tämä ei ole enää mahdollista, raaka-aineiden pitäisi 
kiertää raaka-aineen korkeimmalla hyötyasteella.

Tässä tärkeää on käyttö- ja jätehierarkia: kaikkien 
tuotteiden tulisi olla ensisijaisesti paranneltavia, 

korjattavia, modulaarisia ja varaosina tai muuten 
uudelleenkäytettävissä. Tämä edellyttää designing 
out waste -periaatteen noudattamista kaikessa 
tuotesuunnittelussa.

Tällä hetkellä kiertotalouden periaatteet eivät to-
teudu juuri ollenkaan suomalaisessa ajoneuvokier-
rätyksessä. Romuajoneuvoista tulisi käyttää uu-
delleen vähintään 95 prosenttia keskimääräisestä 
painosta, mutta tämä ei toteudu: vuonna 2019 Suo-
messa romutettiin 77 000 elinkaarensa päähän tul-
lutta autoa, ja näistä ainoastaan 15-20 prosenttia, 
eli noin 15 000 kappaletta, kulki autopurkamoiden 
kautta.

Erittäin suuri osa ajoneuvoista ei siis päädy kier-
toon ollenkaan, ja kateissa olevat ajoneuvot ovat 
järjestelmän ulkopuolella, eikä tämän ehkäisemi-
seksi ole ryhdytty tehokkaisiin toimenpiteisiin. Käy-
tössä ollut romutuspalkkio on kannustanut viemään 
myös erittäin uusia ja hyväkuntoisia autoja suo-
raan romutukseen ilman velvollisuutta tarjota au-
toja purkamolle ja varmistaa niiden purku ja hyö-
tykäyttö.

 Suomessa käyttö- ja jätehierarkian menetelmä 
on ollut viimeisellä sijalla, ja vain murto-osa raaka-
aineista on saatu edes raaka-ainetasolla hyötykäyt-
töön. Tässä on ollut taustalla paljon automaahan-
tuojien intressejä.

Suomessa käyttö- ja jätehierarkia pitää saada 
laissa sitovaksi samoin kuin ELV-direktiivissä: au-
tot tulisi ensin tarjota purkamolle, sitten vasta ro-
mutukseen. Jatkossa kaikkien autojen tulisi kulkea 
purkamon kautta.

Ajoneuvokierrätykseen pesiytynyttä harmaata ta-
loutta on pyritty suitsimaan erilaisin keinoin. Mikä 
on käsityksesi harmaan talouden tilasta ajoneuvo-
kierrätyksessä tällä hetkellä koko EU:ta ajatellen? 
Mikä nurkka vuotaa, minkälaista lisätorjuntaa ken-
ties tarvittaisiin?

Ajoneuvokierrätykseen liittyy epäilemättä har-
maata taloutta, mutta on mahdotonta sanoa, 
kuinka paljon.

Joka vuosi 35 prosenttia EU:n romuautoista jää 
teille tietämättömille. Osa näistä, mutta on mah-
dotonta sanoa kuinka paljon, liittyy harmaaseen ta-
louteen. Harmaalla taloudella on oma osansa siinä, 
että ajoneuvot kulkeutuvat tällä hetkellä pääosin 
murskattavaksi ilman uudelleenkäytön mahdolli-
suutta.

 Vuotava nurkka on se, ettei meillä tällä hetkellä 
ole pakollista luovutuspistettä. Korjaamoilla saate-
taan kertoa autonomistajille, että auto on hyödy-
tön ja se on romutettava, minkä jälkeen auto saat-
taa todellisuudessa päätyä muualle Eurooppaan tai 
EU:n ulkopuolelle.

Yhteinen eurooppalainen rekisteri auttaisi tilan-
netta. Pitkällä aikavälillä tulisi luoda autoihin tun-
nistetägi, eli jonkinlainen paikannusväline, joka ak-
tivoituisi, kun auto poistuu käytöstä eli rekisteristä.

Koronavirus on aiheuttanut myös taloudellista epä-
varmuutta. Missä määrin koronaepidemia talous-
huolineen hidastaa esimerkiksi sähköautojen esiin-
marssia ja pyrkimyksiä Suomen autokannan nuo-
rentamiseen? Mitä keinoja valtiovalta voisi tässä 
tilanteessa käyttää, ettei autokantamme ainakaan 
vanhenisi entisestään?

Näyttää siltä, että koronaepävarmuus hiljentää 
hetkellisesti autokauppaa kuten muutakin taloutta, 
mikä on sekä yrityksille että työntekijöille vaikeaa. 
Samalla tietysti sähköautojen kauppa kärsii. Tässä 
tärkeintä on EU:n ison elvytyspaketin olemassaolo 
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ja kansalliset elvytysrahat. Kun talous elpyy kaikki-
nensa, ihmisten varat ja usko tulevaisuuteen lisään-
tyvät, mitä kautta kuluttaminen kasvaa.

Marssijärjestyksessä on nyt tärkeintä koronan 
hyvä hoito viruksen leviämisen estämiseksi, muu-
ten taloudenkin ongelmat vain pitenevät ja syve-
nevät.

Olisin odottanut, että autokauppa hyytyisi jopa 
enemmänkin. Harva haluaa tällä hetkellä käyttää 
julkista liikennettä, joten tälläkin voi olla autojen 

kysyntää lisäävä vaikutus. Hybrideillä ja sähköau-
toilla on itse asiassa ollut ennakoitua nopeampi 
kysyntä, kysyntä on kasvanut koko Euroopassa ja 
Suomessakin.

Markkinoille tulee koko ajan uusia ja hinnaltaan 
kilpailukykyisempiä täyssähköautoja, joissa on 
myös valmiudet pidempiin ajomatkoihin. Tämä 
on autoilun tulevaisuus, mutta sähköautot aset-
tavat tietysti ennen pitkää omat haasteensa ak-
kujen hyötykäytölle ja kierrätykselle. Olemme me-

nossa läpimurtoa kohti, mutta todellinen sähkö-
autoilun läpimurto tapahtuu uskoni mukaan vasta, 
kun päästään pitkäkestoisiin akkuihin. Näitä on jo 
jonkin verran olemassa, joskaan ei vielä teollisessa 
mittakaavassa.

Valtio on jo tullut vastaan autokannan vanhene-
misen estämisessä: meillä on jo porrastettu auto-
vero, joka suosii merkittävästi sähköautoja ja hy-
bridejä.

HENKILÖ- JA 
PAKETTIAUTOT

ALAVETELI

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

ALAVUS

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

ESPOO

Copart Suomi OY
Pieni teollisuuskatu 7,
02920 Espoo
Automyynti 010 7737 520
Varaosamyynti 010 7737 530
Fax 010 7737 502
www.copart.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

IHODE

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

VaraosaHinttu Oy
Hintuntie 6, 
38800 Jämijärvi
osamyynti.hinttu@gmail.com
puh. 010 5010 525

JÄMSÄNKOSKI

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

KAJAANI

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

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

KEMINMAA

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

KIUKAINEN

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

KOKEMÄKI

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

KOTKA

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

KOUVOLA

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

KUOPIO

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

LAHTI

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

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

LEPPÄVIRTA

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

NASTOLA

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

NOKIA

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

NÄRPIÖ

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

ORIMATTILA

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

OULU

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

Copart Suomi OY
Ahertajantie 1, 
90940 Jääli
puh. 010 7737 572
www.copart.fi

PANELIA

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 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

PIRKKALA

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

Copart Suomi OY
Teollisuustie 24, 
33960 Pirkkala
Automyynti 010 7737 550
Varaosamyynti 010 7737 560
Fax 010 7737 504
www.copart.fi

PORI

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

PYHÄJOKI

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

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

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

Seinäjoen Autopurkaamo Oy
Puh 0500 661 445, 010 325 3393
Kuortaneentie 160
60510 Hyllykallio

SYSMÄ

Onkiniemen Autopurkamo
Ilonojantie 49, 1
9230 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

ULVILA

Ulvilan Autopurkaamo Oy
Louhenkuja 3
28400 Ulvila
P. 050 560 1080

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

Suomen
Autopurkamoliiton
jäsenpurkamot
www.autopurkamoliitto.fi
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• 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 

KÄYTETYT
VARAOSAT

HENKILÖ- JA
PAKETTI-
AUTOIHIN

vm. 2005-2020

HYÖTYAUTOPURKAMO

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

Kuorma- ja pakettiautopurkamo

Romuajoneuvojen
virallinen vastaanottopiste

Ostamme hyötyautojakäteisellä
0400-646 200
0500-659 678

• Yli 800 kuorma-, paketti- ja 
 henkilöautoja purkuun
• Edulliset purkuautojen varaosat meiltä
• Meiltä myös vaihtolavalaitteet, lavat, 
 nosturit ym. alan tavarat   

Pori ja lähikunnat

PORI
Puh. 02-677 0291

  02-677 0292
www.autopalsta.com

Ark. 8.30-17.00
La 9.00-13.00

 
TOIMIMME

ROMUAUTOJEN
VASTAANOTTOPISTEENÄ.

VARAOSAT
KÄYTETYT

JA
UUDET.
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Uusia henkilöautoja on tammi-

elokuussa rekisteröity noin 

18 prosenttia vähemmän kuin 

vastaavana aikana vuosi sitten. 

K-Caara Oy:n toimitusjohtaja Martti 

Muona, mikä on arviosi uusien 

henkilöautojen menekistä syys-

joulukuussa? Onko käännettä 

myynnin olennaiseen kasvuun 

näköpiirissä?

-  Ala ennustaa henkilöautojen kokonaismarkkinan 
olevan tänä vuonna 91 tuhatta, näin ollen autoja 
menisi asiakkaille vielä hieman yli 20 tuhatta. Uu-
det asiakastilaukset ovat toki piristyneet keväästä, 
mutta edelleen ollaan varsin maltillisissa määrissä. 
Uusien autojen kokonaismarkkina tulee toki kasva-
maan tästä vuodesta, mutta mitään isoa kasvuhyp-
pyä tulevaisuudessakaan on vaikea nähdä.    

Missä määrin koronakriisin aiheuttama terveydel-
linen ja myös taloudellinen epävarmuus vaikuttaa 
ns. tavallisen autonostajan käyttäytymiseen?

 - Koronakriisi on vaikuttanut varmasti kaikkien 
meidän kulutuskäyttäytymiseen, varsinkin sen al-
kuvaiheessa ihmisten huomio keskittyi täysin ym-
märrettävästi omaan ja lähimmäisten terveyteen 
ja hyvinvointiin. Pikkuhiljaa on kuitenkin nähtävissä 
muutos, halutaan palata ”normaalimpaan” tapaan 
elää ja toimia. Lisäksi kesällä lisääntyi selvästi ih-
misten kiinnostus ostaa ja vuokrata autoja.          

Täyssähköautot tekevät tuloaan, mutta läpimurtoa 
ei ole vielä tapahtunut. Milloin tämä sähköauto-
jen myynnin merkittävä kasvu voisi toteutua? Mitä 
muutoksia nykytilanteeseen nähden tarvitaan, että 
sähköautot olennaisesti yleistyisivät Suomessa?

 - Sähköautojen tulo markkinoille on kiinni ennen 
kaikkea valmistajista, siitä kuinka nopeasti he saa-
vat tuotantonsa muutettua. Oma arvioni on, että 
omien päämiesmerkkien eli Volkswagen-konser-
nin osalta ladattavien autojen osuus tulee olemaan 
vuoteen 2025 mennessä noin 60 %. Luku sisältää 
sekä täyssähköautot että ladattavat hybridit. Toki 
tarvitaan myös infraratkaisut, mutta en näe tämän 
olevan ongelma.   

Kyselyjen perusteella kansa tuntuu luottavan 
enemmän perinteiseen käyttövoimaan eli polt-
tomoottoriin kuin sähkömoottoriin autossa. Us-
kotko, että sähköautot voivat jossakin vaiheessa 
kokonaan syrjäyttää bensa- tai dieselautot maas-
samme? Voiko tämä tapahtua ilman ylhäältä an-
nettuja määräyksiä eli valtiovallan säädöksiä?

 - Uskon. Tutkimusten mukaan suurin yksittäinen 
ihmisiä mietityttävä asia sähköautoilussa on pelko 
toimintasäteestä. Tekniikan kehittyessä tämä tu-
lee hälvenemään. Tämä ei toki tarkoita sitä, ettei 
polttomoottorilla ole paikkansa vielä tulevaisuu-
dessakin. 

Suomen autokanta on tunnetusti keski-iältään 
EU-maiden vanhimpia. Asia on ollut paljon esillä, 
mutta käännettä ei ole tapahtunut. Mitä tulisi 
tehdä, että autokantamme nuorentuisi?

-  Helppo vastaus olisi autoverosta luopuminen 
ja verotuksen siirtäminen käytön verottamiseen, 
mutta en ole aivan varma onko meillä helppoa vas-
tausta tai ratkaisua.    

EU painottaa kiertotalouden tärkeyttä. Miten kier-
totalousajattelu toteutuu K-Caaran toiminnassa?

-  Kierrätämme 99-prosenttisesti  kaiken, mate-
riaalit, varaosat ja komponentit. Volkswagen- kon-
serni on kehittänyt vaihto-osakonseptin hyvin pit-
källe. Käytännössä kaikki komponentit kierräte-
tään, kunnostetaan ja käytetään ”tehdas uusina”.   

Kiertotalouteen kuuluu muun muassa käytetty-
jen varaosien uudelleenkäyttö. Käytetäänkö yri-
tyksenne autokorjaamoilla purkuosia?

 - Käytämme vauriokorjauksissa jonkin verran 
purkuosia, erityisesti B-  ja C-segmentin autojen 
korjauksessa tämä on kustannustehokasta ja jär-
kevää.

Mitä haasteita liittyy purkuosien käyttöön korjaa-
moillanne?

- Mitään erityisiä haasteita purkuosien käyttöön 
korjaamoilla ei ole. Ehkä olemme joskus laadullis-
ten asioiden osalta tilanteessa, missä purkuosan 
laatu ei täysin täytä niitä odotuksia, joita meillä ja 
asiakkaillamme on. 

Tekeekö K-Caara yhteistyötä autopurkamojen 
kanssa?

 - Teemme toki, ehkä tässä olisi potentiaalia sys-
temaattisempaankin tekemiseen. 

Minkälainen autoilija olet itse? Millä ajat tällä het-
kellä, paljonko tulee kilometrejä vuodessa?

- Ajan suurimman osan ajoistani yksin, joskus yö-
myöhään haasteellisissa olosuhteissa ja nyt viime 
vuoden yrityskauppojen myötä niin Pohjois-Kar-
jalassa kuin Vakka-Suomessa. Arvostan nelivetoa 
sekä hyviä ennakoivia turvallisuusvarusteita, myös 
hyvä liitettävyys ja musiikkilaitteet ovat mieluisia.  
Tällä hetkellä alla on Audi A7 Hybridi, joskin tilasin 
juuri viime viikolla Volkswagen ID4 -täyssähköau-
ton. Kilometrejä kertyy vuodessa noin 20 tuhatta.

Mikä on ollut ikimuistoisin menopelisi?

 - Olen saanut elämäni aikana ajaa niin monilla 
hienoilla laitteilla, että on vaikea nostaa yhtä ylitse 
muiden, ehkä kokemuksena hienoin on ollut ajaa 
Audi R8:lla Alpeilla.   

•  K-Caara on Kesko-konsernin autokauppa ja 
 autoilun palvelukokonaisuus.

• Yritys on Suomen suurin Volkswagen-, Audi- 
 ja SEAT-henkilöautojen sekä Volkswagen-
 hyötyautojen jälleenmyyjä.

• K-Caara on myös Bentleyn jälleenmyyjä.

• Kesäkuussa 2018 toteutuneen 
 nimenmuutoksen myötä VW-Autotalot Oy:stä
 tuli K-Caara Oy.

K-Caara on
entinen 
VW-autotalot

Martti Muona
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Koulutus ja tutkinnot painottuvat yhä enemmän, 
mutta purkamoalalla ei ole yhtenäistä, koko maan 
kattavaa koulutusohjelmaa. Suomen Autopurka-
moliitto ry:n puheenjohtaja Veli-Matti Jalonen, 
kuinka merkityksellisen se olisi liiton näkökul-
masta?

- Tässä tosiaan on se tilanne, että purkamoalalle 
ei ole omaa koulutusta, mutta alan taidot ja tiedot 
voi oppia käymällä muita koulutuksia, kuten am-
matti-instituuttien autonasentajalinjan ja siihen 
päälle varaosamyyjän tutkinnon.

- Itse ehdottaisin tällaisen opintosuunnan to-
teuttamista vaikkapa kiertotalous-teeman ympä-
rille.

Onko purkamoala edelleen luonteeltaan sellainen, 
että tärkein oppi saadaan työtä tekemällä?

- Käytännön työ on hyvin opettavaista, ja se on 
huomattu myös ammatti-instituuteissa ja aikuis-
koulutuksessa, kun opintojen sisältöjä on poh-
dittu. Tämä näkyy siten, että työssä oppiminen ja 
työharjoittelujaksot ovat pidentyneet.

- Teorian osuutta ei pidä kuitenkaan aliarvioida, 
sillä käytännön oppiminen tehostuu, kun tuntee 
asiayhteyttä laajemmin.

Autojen tekniikka muuttuu hybridi- ja sähköauto-
jen yleistymisen myötä. Miten purkamot koulutta-
vat henkilöstöään käsittelemään näitä uuden su-
kupolven autoja?

- Tämä on alan kuuma aihe tällä hetkellä, koska 
yleispätevää koulutusta aiheeseen ei ole ole-
massa, vaan työturvallisuuden ja oikeiden työta-
pojen varmistamiseksi tulisi käydä jokaisen auto-

merkin ja -mallin oma koulutus. Tämä olisi työlästä 
tai jopa mahdotonta sellaiselle purkamolle, joka 
purkaa kaikkia automerkkejä.

- Direktiivi ja lait sanovat, että autonvalmistajan 
tulisi tämä tieto jakaa purkajille oma-aloitteisesti 
ja ilmaiseksi. Näin ei nyt ole, vaikka nykyisin anne-
taan ymmärtää, että tehtaiden IDIS eli Internatio-
nal Dismantling Information System -tietokanta 
on tähän ratkaisu.

- Tähän tietokantaan saa pääsyn jokainen tarvit-
sija, mutta se on useiden merkkien, mallien ja osi-
oiden osalta joko kokonaan tyhjä tai sitten sisältää 
epäolennaista tai vajaata tietoa.

Autopurkamoala poikkeaa 

useimmista muista ammattialoista 

siinä, ettei sille ole omaa koulutusta 

tai tutkintoa. Soveltuvaa oppia 

purkamoalalle on saatavilla etenkin 

autonasentajille ja varaosamyyjille 

suunnatuista koulutuksista.

Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa on hiljakkoin 
alkanut autoalan varaosamyyjien perustutkintoon 
tähtäävä koulutus. Siinä on mukana vahva annos 
purkamotyössä tarvittavaa tietoa.

- Itselläni on kokemusta purkamoilla työskente-
lystä. Olen tuonut sitä täällä annettavaan opetuk-
seen, sanoo Turun AKK:n autoalan opettaja Roni 
Pylkkänen.

Pylkkänen aloitti tehtävässään 2018. Syyskuun 
lopulla alkoi järjestyksessään neljäs hänen vetä-
mänsä koulutus.

Voi sanoa, että Pylkkänen tietää, mitä opettaa. 
Hän valmistui 1990 autonasentajaksi, missä tehtä-
vissä työskenteli 17 vuotta. Seuraavat 11 vuotta vie-
rähtivät varaosapuolen töissä, muun muassa kah-
della eri purkamolla.

- Pitkä tie mutterinvääntäjästä opettajaksi, Pylk-
känen naurahtaa.

Turun AKK:n koulutuksessa on mukana noin 30 ai-
kuisopiskelijaa.

Heistä osa on oppisopimusopiskelijoita, lähinnä 
tutkintoa vailla olevia varaosamyyjiä. Osa on ha-
keutunut omaehtoisesti, ja osa on tullut työvoima-
poliittiseen koulutukseen.

- Tutkinnon merkitys on nykyään yhä tärkeämpi, 
Pylkkänen korostaa.

Melkein alalla kuin alalla edellytetään tutkintoa, 
etenkin jos aikoo edetä työurallaan. Vanhan sanan-
laskun mukaisesti työ tekijäänsä neuvoo, mutta se 
ei enää riitä. Pitää olla koulutusta, mikä auttaa kä-
sittämään myös laajempia kokonaisuuksia.

Varaosamyyjien koulutuksessa 
mukana purkamotietoutta

- Varsinkin varaosamyyjien koulutuksessa ym-
märrys purkamoalasta on tärkeää. Monelle on 
täällä herännyt uusia ajatuksia siitä, että auton ra-
hallinen arvo voi olla nolla euroa, mutta kun siitä 
otetaan yksitellen irti käyttökelpoisia osia, arvo 
nouseekin kovasti.

Opetuksessa Pylkkänen on muun muassa tuonut 
esiin runkopantillisten osien hyötyjä. Erilliseen tuo-
terunkoon kasatun osan runko ei useimmiten kulu, 
joten se on edelleen huollettuna käyttökelpoinen ja 
uusiokäyttöön soveltuva. 

Vain sisukset vaihdetaan. Klassisia esimerkkejä 
näistä ovat startit ja laturit.

- Koulutuksessa käsitellään paitsi varaosien kier-
rätystä ja materiaalitehokkuutta, myös auton osien 
purkamista ja kiertotaloutta laajemmin. 

Tutkinnon suorittaminen antaa hyvät edellytyk-
set työllistymiselle, sen on ensimmäinen koulutus 
osoittanut.

Tutkintoon liittyviä pakollisia osia ovat huolto- ja 
korjaustyöt, varaosamyyntityöt ja asiakaspalvelu 
sekä varastonhallinta. 

Valinnaisista tutkinnon osista suositellaan muun 
muassa lisävaruste- ja tarvikemyyntityötä, varaosa-
työtä ja varaston hallintaa, rengas- ja vannemyyn-
tiä sekä vapaa-ajan ajoneuvojen ja niiden varaosien 
myyntityötä.

Lisäksi koulutuksessa on työssä oppimista työ-
paikoilla, tietotekniikkaa, työturvallisuutta, ensi-
apua ja työnhakuvalmennusta.

- Valtaosa opiskelijoista on hyvin kiinnostuneita 
opinnoista. He todella haluavat saada koulutusta 
tälle alalle, Pylkkänen sanoo.
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Täyssähköautot tekevät tuloaan. 

Kiinnostus niitä kohtaan 

kasvaa koko ajan, ja läpimurto 

markkinoilla saattaa olla jo 

pian edessä – kunhan ajomatka 

yhdellä latauksella on riittävän 

pitkä ja auton hinta kuluttajan 

hyväksyttävissä.

A ivan kaikki eivät suhtaudu sähköautoi-
hin vain myönteisesti. Auton moottorin 
voimanlähteenä oleva suurjänniteakku 

saattaa herättää epäilyksiä tai jopa pientä pel-
koa. Mitä tapahtuu, jos kolaroin? Voinko saada 
autostani kohtalokkaan sähköiskun?

Korjaamopalveluihin erikoistuneen asiantunti-
jayrityksen Diagno Finland Oy:n development 
manager Frans Malmari tyynnyttelee epäluuloja.

Hänen mukaansa sähköautot ovat normaalissa 
käytössä täysin turvallisia. Jos autoon tulee vika 
tai vikakoodi, se pitää tarkastuttaa korjaamolla.

- Kouluttamattoman henkilön ei pidä koskea 
oransseihin sähkökaapeleihin, eikä muihinkaan 
sähkökomponentteihin.

Jos koskee väärään paikkaan, voi aiheuttaa 
myöhemmin harmia tai vaaratilanteen tuotta-
van piilevän vian, vaikka ei itseään vahingoit-
taisi.

Malmarin mielestä suurin riski sähköautojen 
suhteen ovat ns. pellepelottomat, jotka voivat 
toiminnallaan aiheuttaa vaaraa itselleen.

Entä sitten sähköauton purkaminen osiksi lu-
nastukseen johtaneen onnettomuuden jälkeen?

Leppävirralla toimiva autopurkamo AF Osa-
myynti on purkanut useita täyssähköautoja sekä 
suuren määrän hybridejä. AF Osamyynnin yrit-
täjä Kari Saastamoinen ei pidä sähköautojen kä-
sittelyä purkamolla erityisen hankalana.

- Se ei ole mitään rakettitiedettä, Saastamoi-
nen toteaa.
- Kaikki alkaa siitä, että auto tehdään ensin jän-
nitteettömäksi. Se on tärkeää.

Sähköllä kulkevia autoja on vielä sen verran 
niukasti liikenteessä, että AF Osamyynnin pur-
kamolle ei toistaiseksi ole tullut täyssähköautoa, 
jonka akku olisi vaurioitunut kolarissa.

Täyssähköautojen purkuosien kysyntä on tois-
taiseksi ollut varsin maltillista. Asiantila muut-
tuu, kun täyssähköautot yleistyvät. Sen sijaan 
hybrideistä purettujen varaosien kauppa käy 
Saastamoisen mukaan hyvin.

- Sähköautojen kanssa toimittaessa käytetään 
ihan normaalia maalaisjärkeä, Saastamoinen tii-
vistää.

Sähköautojen omaisuusvahinkojen korvaukset 
ovat noin kaksinkertaiset muihin autoihin ver-
rattuna, selviää Liikennevakuutuskeskuksen lop-
puvuonna 2019 teettämästä selvityksestä.

Kolarikorjaukset ovat kalliimpia kuin poltto-
moottoriautoilla, lisäksi sähköautoilla on suu-
rempi todennäköisyys joutua onnettomuuteen. 
Korkeampi onnettomuusriski koskee erityisesti 
isokokoisia sähköautoja.

Selvityksen mukaan sähköautojen kolarikor-
jaus on noin 1,5 kertaa kalliimpaa kuin poltto-
moottoriautojen. Tähän vaikuttaa se, että säh-
köautot ovat tällä hetkellä uusia ja hintaluo-
kaltaan kalliita. Lisäksi akun korjaaminen on 
hintavaa, jos se pääsee vaurioitumaan kolarissa.

Liikennevakuutuskeskuksen selvityksessä 
keskeiseksi huomiotavaksi tekijäksi nousi myös 
sähköautojen latauksen turvallisuus.

Akkuun kulkee ladattaessa suuria virtoja pitkiä 
aikoja. Kaikissa kohteissa, joissa sähköautoa la-
dataan, tulee kiinnittää erityistä huomiota lata-
uslaitteiden sähkö- ja paloturvallisuuteen.

Sähköautot kuuluvat kiertotalouden piiriin siinä, 
missä muutkin ajoneuvot. Sähköä voimanläh-
teenä käyttävät henkilöautot ovat kuitenkin sen 
verran tuore ilmiö, että aika harva niistä on vielä 
ikänsä puolesta elinkaarensa päässä.

Sähkö- ja hybridiautojen akkujen eli ajovoima-
akkujen keräyksestä ja kierrätyksestä vastaa 
tuottajayhteisönä Suomen Autokierrätys Oy.

Elinkaarensa lopussa olevien ja vikaantunei-
den ajovoima-akkujen vastaanottopisteitä ovat 
valtuutetut automerkkihuollot sekä Suomen Au-
tokierrätyksen romuajoneuvojen vastaanotto-
pisteet, joihin kuuluvat myös valtuutetut au-
topurkamot. Yhteensä näitä ajovoima-akkujen 
vastaanottopaikkoja on noin 760 kpl.

Perinteisten lyijyakkujen keräys ja kierrätys 
ovat edelleen Akkukierrätys Pb Oy:n vastuulla.

”Autokierrätys Suomessa 
ei ole niin hyvällä pohjalla 
kuin uskotaan”

Suomen Autopurkamoliitto ry:n 
puheenjohtaja Veli-Matti Jalonen 
(V-MJ) ja kunniapuheenjohtaja 
Kari Laine (KL) keskustelevat 
ajoneuvokierrätyksen tilasta 
Suomessa. Onko se oikeasti niin 
hyvässä jamassa kuin julkisuudessa 
annetaan ymmärtää?

KL: Usein oletetaan autokierrätyksen Suomessa ole-
van kunnossa ja kestävällä pohjalla, mutta onko asia 
todellisuudessa näin?

V-MJ: No ei, vaikka emmehän me mitään Euroopan 
paaria-luokkaa tässä ole. Mutta jos ajatellaan Suo-
men sijoitusta vaikkapa koulutusta mittaavassa Pisa-
luokituksessa tai onnellisuusmittauksissa, niin käy 
ilmi, että autokierrätys onkin se asia, jossa olemme 
keskiarvojen minimitason alapuolella. Siinä olisi pal-
jon parannettavaa.

KL: Nythän käsillä on tilanne, jossa jopa ministerita-
solla on ryhdytty kyseenalaistamaan autokierrätyk-
sen toimivuutta Suomessa.

V-MJ: Kyllä, ja tähän on ollut vaikutuksensa Auto-
purkamoliiton aktiivisella lobbauksella. Sekä varmas-
tikin myös sillä, että Suomi saa toistuvasti tukka-
pöllyä EU:n suunnasta. Autoja kierrätetään, mutta 
autonosien uudelleenkäyttö ei toteudu direktiivin 
tarkoittamalla tavalla.

KL: Tosiasiahan on, että EU:n kierrätystavoitetta ei 
voida saavuttaa, elleivät ajoneuvot kierrä autopur-
kamoiden kautta.

V-MJ: Siinä on koko jutun ydinongelma. Tämän sei-
kan Autopurkamoliitto sai Sanna Marinin hallituksen 
hallitusohjelmaan, ja tästä on tehty eduskunnassa 
kirjallinen kysymys, kun toimia ei ole näkynyt.

KL: Suomessa ero autopurkamon (dismantler) ja ro-
mukaupan (scrap dealer) välillä on mennyt sekaisin. 
Olet varmaankin samaa mieltä?

V-MJ: Totta puhut. Tämä on johtanut siihen, että 
vain 10-15 prosenttia romuajoneuvoista kulkee jär-
jestelmää ajatellen oikein, eli purkamoiden kautta. 
Se on tosi vähän. Loput kiertävät jätehierarkian kan-
nalta väärin, eli ohittavat autopurkamot.

KL: Järjestelmässä on siis valuvika, koska uudelleen-
käyttö ja kierrätys on täällä jostakin syystä asetettu 
samalle viivalle. Näin siitä huolimatta, että direktiivi 
selkeästi erottaa nämä kaksi asiaa, ja etusijaistaa uu-
delleenkäytön.

V-MJ: Suomi onkin ainoa maa Euroopassa, missä 
murskalaitokset ovat vastuussa tuottajavastuun käy-
tännön toteutuksesta. Kaikkialla muualla ne käsitte-
levät vain autokierrätyksen sivuvirtoja. Ei täällä ole 
murskaamon intressissä irrottaa käyttökelpoisia au-
tonosia, nehän tekevät autosta hakkelusta.

KL: Autopurkamoliitto kannattaa romutuspalkki-
ota, kunhan romutettavat autot tulevat ensin pur-
kamoille. Muuten autonosien uudelleenkäyttö ei voi 
toteutua. Ja nimenomaan uudelleenkäyttö on EU:n 
painottaman kiertotalousajattelun ytimessä. 

V-MJ: Olen itse arvostellut termiä romutuspalkkio. 
Koko sana on harhaan johtava, kansalaiset tottuvat 
salakavalasti siihen, että tavaraa voi muka huoletta 
hävittää. Jätehierarkian korkein ja ylevin taso on kui-
tenkin aina jätteen synnyn ehkäisy.



12

Käytetyt varaosat takuulla

• Autopurkamosta apu autosi ongelmiin edullisemmin.

• Pidä kiinni euroistasi - me pidämme kiinni asiakkaistamme.

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

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

VARAOSAT NETISTÄ 24 H/7 VRK
KYSY TARJOUKSIA!

PURKAMOUUTISET2

JA LÖYTÄNEET OSANSA. TEE SAMOIN!

MISTÄ APU? KATSO SINÄKIN
ALAMME KÄYTETYIMMILTÄ 

NETTISIVUILTA 
OLET HETI AUTOPURKAMON 
VARAOSAMAAILMASSA 
MONET OVAT JO KÄYNEET

Puh. (02) 721 7700
Helsingintie 595, Salo
www.auto-lehtinen.fi 

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

JOS MEILLÄ EI OLE, HANKIMME. MITÄ MIETIT? 

HENKILÖAUTOT HENKILÖ-PAKETTI-MAASTURIT

PALVELUKSESSA 24 H

www.fusti.fi 
www.auto-lehtinen.fi 
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Varastossamme yli 150 000 varaosaa

Varaosahaku.fi on yhdistänyt maan johtavien autonosakaup-
piaiden varastot samalle sivustolle. Meillä on myynnissä yli 
miljoona käytettyä ja laatuluokiteltua varaosaa. Jokaisesta 
tuotteesta on kuva, ja hinnat ovat selkeästi esillä. Varaosa-
hausta ostaminen on turvallista ja helppoa.

Tervetuloa Suomen suurimpaan 
varaosien nettikauppaan.

Tunnemme
varaosiemme 

alkuperän

Varaosamme 
ovat laatu-
luokiteltuja

Toimintamme 
on ympäristö-
vastuullista

www.varaosahaku.fi

Myymme: henkilöautojen,
maastureiden ja pakettiautojen

takuu purkuosat.
Uudet tarvikeosat tosi edullisesti!

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

Ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
käteisellä, noudetaan!

EU-direktiivin mukainen romuautojen
vastaanotto- ja esikäsittelylaitos.

KOLARIAUTOISTA VARAOSAT
LUOTETTAVASTI JA EDULLISESTI

www.sapoma.fi
Tuulilasintie 18, 00770 Helsinki

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

www.lahdentakuupurkamo.fi
Lintulantie 46, 15700 Lahti

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

2009

-Uudet ja käytetyt osat Jämijärveltä
www.autopurkaamot.com
osamyynti.hinttu@gmail.com
010 5010 525, Jämijärvi

Auto- ja Varaosamyynti
T. Hinttu

Romuajoneuvojen virallinen vastaanottopiste. Noutopalvelu sovittaessa.

Luotettava ja kattava huoltopal-
velu yli 35 vuoden kokemuksella

• määräaikais- ja katsastushuollot
• OBD-, iskunvaimentimien- ja jarrujen testaus
• ilmastointihuollot
• moottori- ja vaihdelaatikkokorjaukset
• BG-huoltopalvelut ja tuotteet jne.

Car Service

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

TERVETULOA HUOLTOON!

Virallinen Bosch-autohuolto ja
BG -huolto palvelupiste

Car Service

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

TERVETULOA HUOLTOON!

TUHANSIA
PURKUAUTOJA

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

 

 

Pesut mm :
• moottorit
• vaihteistot
• EGR-venttiilit
• jäähdytysjärjestelmä
• hiukkassuodatin
• ilmastointi-
   järjestelmä

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

TERVETULOA HUOLTOON!

SERVICE CENTER
Tee autollesi ennaltaeh-
käisevä suojaussuunni-
telma, huolto ja puhdistus.

Varaosat ovat saatavilla useimmille 
automerkkeille laajasta varastostamme.

VARAOSAT
USEIMPIIN AUTO-
MERKKEIHIN

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

Puramme vuosittain 100-150 autoa, 
joiden osat on laatutarkastettuja  
toimintatakuulla.

Palvelemme sinua mielellämme!

VARAOSIA
TOIMINTATAKUULLA

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

 1

 2

 3

 4

 5

6

• määräaikais- ja katsastushuollot
• OBD-, iskunvaimentimien- ja jarrujen testaus
• ilmastointihuollot
• moottori- ja vaihdelaatikkokorjaukset
• BG-huoltopalvelut ja tuotteet jne.

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

Varaosat ovat saatavilla useimmille 
automerkkeille laajasta varastostamme.
Kaikki osat on laatutarkastettuja  
toimintatakuulla.

Palvelemme sinua mielellämme!


