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Kun tuottajavastuujärjestelmää 

luotiin 2000-luvun 

alkupuolella, tuli periaatteeksi, 

että ”auto maksaa omat 

hautajaisensa”.  Autotuojat 

perustivat tuottajayhteisöksi 

Suomen Autokierrätys 

Oy:n, joka teki sopimuksen 

murskalaitosten kanssa 

vastaanottopisteverkoston 

luomisesta.

T ämä sopimus oli ja on ollut niin sanottu 
nollasopimus, joka toimii siten, että au-
toalalle ei ELV-auton käsittelystä synny 

kuluja, vaan murskalaitos kattaa kulunsa au-
ton materiaaliarvolla. Tämä järjestelmän kut-
sumanimi on myös ”Kattilajärjestelmä”, jossa 
autosta hyödynnetään teräs, josta voidaan 
tehdä kattiloita.

Tämän toimintamallin ongelma on, että se 
on ristiriidassa jätehierarkian kanssa, joka sa-
malla tarkoittaa, että se on ristiriidassa myös 
lain sekä direktiivin kanssa. Uudelleenkäyttö 
ja jätteen synnyn estäminen pitää tehdä en-
nen materiaaliksi murskaamista.

Kuten myöhemmin tässä lehdessä kerro-
taan, niin autopurkamoala odottaa edelleen, 

että Sanna Marinin (sd.) hallituksen hallitus-
ohjelmaan kirjattu aloite romutettavien au-
tojen sisältämien varaosien uudelleenkäytön 
tehostamisesta saataisiin toteutettua. Nyt-
hän purkamoiden kautta kiertää vain noin 20 
prosenttia romuautoista.

Huomattava osa Suomessa elinkaarensa 
pään saavuttavista autoista päätyy murskat-
tavaksi ennen kuin on selvitetty, mitä käyttö-
kelpoisia varaosia ne sisältävät. Käytännössä 
nämä ovat autoja, jotka on toimitettu auto-
purkamojen ulkopuolisiin vastaanottopis-
teisiin, joissa varaosia ei irroteta, sanoo liit-
tomme järjestöjohtaja Kai Lindell.

Tämä nykyinen murskaamoiden nollasopi-
musmalli on huono myös siksi, että kierrätys 
edes nykyisellä tasolla hoidettuna edellyttää, 
että raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat 
ovat korkealla. Kierrätysjärjestelmä ei kuiten-
kaan voi Euroopassa olla rakennettu niin, että 
se toimii vain tietyissä markkinatilanteissa.

Uskonkin, että pääsemme pian luomaan 
uutta, kiertotalouteen perustuvaa autojen 
kierrättämisjärjestelmää.

Nykypäivän autonostaja on kiinnostunut 
jättämästään hiilijalanjäljestä. Hän ei enää 
arvioi autohankintansa ympäristövaikutuksia 
pelkän käyttövoiman perusteella, vaan ot-
taa huomioon elinkaariajattelun mukaisesti 
valmistamisen aiheuttaman päästökuorman 
ja elinkaarensa päässä olevan kulkupelinsä 
ympäristöä kunnioittavan uudelleenkäytön 
ja kierrättämisen.

Vastaus otsikon esittämään kysymykseen on 
siis kyllä.

Hyvää kevättä kaikille lukijoille!

Veli-Matti Jalonen
puheenjohtaja
Suomen Autopurkamoliitto ry

Onko murskalaitosten ylläpitämä 

autokierrätysjärjestelmä tullut 
tiensä päähän?

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

Romuautojen virallinen 
vastaanottopiste

Maailma tarvii purkuosia

  

Vähänevantie 27, Kankaanpää
p. 02 578 9747
info@haapala.fi

Laajasta valikoimasta
uudet ja käytetyt varaosat! 

www.haapala.fi

Huollot ja asennukset!

Jouni Valkeeniemi
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Kevään 2020 koronasululla 

oli vaikutuksensa myös 

autopurkamoihin. Liikennemäärät 

supistuivat, kuten myös peltikolarit. 

Varsinkin kolarikorjauksissa 

tarvittavien purkuosien kysyntä 

väheni.

H uhtikuu 2020 oli surkea, tiivistää Leppävir-
ralla toimivan autopurkamo Osamyynti AF:n 
yrittäjä Kari Saastamoinen.

Viranomaiset kehottivat kansalaisia liikkumaan 
mahdollisimman vähän ja välttelemään kontakteja. 
Viesti meni perille, kaduilla oli tuolloin poikkeuksel-
lisen hiljaista.

- Liikenne väheni niin, että marketin parkkipai-
kalla oli auto ehkä joka neljännessä parkkiruudussa. 
Eiväthän ne siinä rutanneet toisiaan.

Kun peltikolareita ei sattunut läheskään samaan 
tahtiin kuin tavallisesti, hiipui korjauksissa käytet-
tävien purkuosien kysyntä. Yleensä purkuosat ovat 
suosittuja, koska niitä käyttämällä voi säästää ma-
teriaalikuluissa kymmeniä prosentteja.

Toisaalta koronaepidemian aikana on Osamyynti 
AF:ssa käynyt yksityisiä kansalaisia ostoksilla suh-
teessa enemmän kuin aiemmin.

- He korjaavat autojaan itse tai menevät osien 
kanssa korjaamolle, Saastamoinen sanoo.

Autopurkamoalalla on vanhastaan kokemuspe-
räistä tietoa siitä, että varsinkin taloudellisesti epä-
varmoina aikoina purkamojen suosio autonosien 
ostopaikkana kasvaa. 

Parin kilometrin päässä Leppävirran keskustasta 
sijaitseva Osamyynti AF on tänä päivänä Suomen 
suurimpia purkamoja. Saastamoisen lisäksi yritys 
työllistää 15 henkeä.

Alun perin firman perusti 1983 Ilmari Vehviläinen. 
Kolme vuotta myöhemmin yritys siirtyi Saastamoi-
selle ja hänen kaverilleen. Vuodesta 1987 lähtien 
Saastamoinen on ollut yksin ohjaksissa.

Osamyynti AF toimii suuressa teollisuushallissa, 
jossa Danfoss valmisti aikoinaan lämmönsiirtimiä. 
Tilaa tarvitaan, sillä Osamyynti AF:ssa puretaan 
vuosittain 400-500 henkilö- ja pakettiautoa sekä 
maasturia. Lisäksi purkamolla käsitellään saman 
verran elinkaarensa lopussa olevia niin sanottuja 
elv-autoja.

Yritys on pitkälti keskittynyt uusien tai uudehko-
jen kolariautojen purkamiseen. Sisään ostettavat 
autot ovat yleensä korkeintaan viiden vuoden ikäi-
siä. Hankintoja Osamyynti AF tekee sekä Suomesta 
että Ruotsista.

- Meille tulee Ruotsista joka viikko jotakin. Aikai-
semmin haimme autoja omalla rekalla, mutta nyt 
korona-aikana olemme käyttäneet kuljetusliikettä.

Ladattavat autot tekevät tuloaan, ja ne ovat vähi-
tellen arkipäiväistymässä purkamoillakin. Saasta-
moinen arvioi, että Osamyynti AF:ssa on purettu 
hybridejä noin 200 kappaletta. Täyssähköautot 
ovat edelleen harvinaisempia, niitä on purettu Lep-
pävirralla vajaat 10 kappaletta.

Ladattavat autot on varustettu suuritehoisilla 
ajovoima-akuilla, joiden käsittely yhtä lailla purka-
molla kuin korjaamollakin vaatii tarkkuutta. Osa-
myynti AF:ssa osa työntekijöistä on saanut koulu-
tusta ajovoima-akkujen käsittelyyn.

- Ei se ole kuitenkaan mitään rakettitiedettä. 
Akun poistaminen on vähän sama asia kuin pääsu-
lakkeen irrottaminen.

Osamyynti AF on ollut 2000-luvun alkupuolelta 
saakka mukana suositussa Varaosahaku.fi -järjes-
telmässä, joka tekee asiakkaille helpoksi löytää tar-
vitsemansa purkuosa 34 eri autopurkamon valikoi-
mista. Ei ihme, että nettikauppa on lyönyt vahvasti 
läpi käytettyjen varaosien markkinoilla.

Paraikaa Suomessa on menossa romutuspalkki-
okampanja, jossa liikennekäytössä olleen vanhan 
autonsa romuttaja saa kelpo hyvityksen hankkies-
saan tilalle uuden vähäpäästöisen polttomoottori-
auton tai hybridi-, täyssähkö- tai kaasuauton. Hy-
vityksen voi saada myös sähköavusteiseen polku-
pyörään tai joukkoliikenteen kausilippuun.

Romutettava auto tulee toimittaa viralliseen vas-
taanottopisteeseen, esimerkiksi autopurkamolle. 
Osamyynti AF:ssa on huomattu kampanjan vai-
kutukset, vaikka mistään romuautovyörystä ei voi 
puhua.

- Tällä seudulla on edelleen paljon lunta, joten 
romutettavia autoja saattaa olla lumihangen alla. 
Ehkä niitä sitten myöhemmin keväällä toimitetaan 
eteenpäin, Saastamoinen arvioi.

osamyyntiaf.fi

Koronalla vaikutuksia myös autopurkamoihin

Hyvässä 
järjestyksessä 
olevassa varastossa 
on tuhatmäärin 
käytettyjä 
autonosia.

Autopurkamo 
Osamyynti AF:n 
toimitilat sijaitsevat 
Teollisuustalotiellä 
lähellä Leppävirran 
keskustaa.

Kari Saastamoinen
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Autopurkamoala odottaa edelleen, 

että Sanna Marinin (sd.) hallituksen 

hallitusohjelmaan kirjattu aloite 

romutettavien autojen sisältämien 

varaosien uudelleenkäytön 

tehostamisesta saataisiin 

toteutettua.

H allitusohjelmaan sisällytetyssä merkinnässä 
on kyse siitä, että autopurkamot saisivat ny-
kyistä paremmin tiedon romutettavista ajo-

neuvoista, jotka on toimitettu muuhun vastaanot-
topisteeseen kuin autopurkamolle.

- Hallitusohjelman aloite autonosien uudelleen-
käytön tehostamisesta olisi syytä saattaa käytän-
nöksi mahdollisimman pian. Nykyjärjestelmässä 
kiertotalousperiaate ei toteudu riittävän hyvin, sa-
noo järjestöjohtaja Kai Lindell Suomen Autopurka-
moliitto ry:stä.

Huomattava osa Suomessa romutettavista au-
toista päätyy murskattavaksi ennen kuin on selvi-
tetty, mitä käyttökelpoisia varaosia ne sisältävät. 
Käytännössä nämä ovat autoja, jotka on toimitettu 
autopurkamojen ulkopuolisiin vastaanottopistei-
siin, joissa varaosia ei irroteta.

Tämä menettely sotii EU:n painottamaa kierto-
talousajattelua vastaan. Vahvana pyrkimyksenä 
on, että jatkossa käyttökelpoinen osa mieluum-
min käytetään uudestaan kuin toimitetaan romu-
tettavaksi.

Hallitusohjelmaan kuuluvassa kirjauksessa esite-
tään selvitettäväksi, että Traficom perustaisi ole-
massa olevan rekisterin pohjalta nettialustan, jo-
hon romutettavaksi menevät ajoneuvot listattaisiin.

Tämä siksi, että valtuutetut, ympäristöluvan 
omaavat purkamot voisivat sovitun aikaikkunan 

puitteissa noutaa käyttökelpoisia purkuosia sisäl-
tävät ajoneuvot. Näin voitaisiin varmistaa se, että 
varaosien uudelleenkäyttö toteutuisi EU:n tarkoit-
tamalla tavalla.

Tilastotiedot osoittavat, että Suomella on vielä 
tekemistä yhteisten pelisääntöjen noudattami-
sessa. Vuonna 2019 maassamme romutettiin 77 
000 elinkaarensa päähän tullutta ajoneuvoa. Näistä 
ainoastaan noin 15 000 kpl kulki asianmukaisesti 
autopurkamoiden kautta.

Kiistatonta on, että romuajoneuvojen uudelleen-
käyttö toteutuu vain autopurkamoissa. Muita val-
tuutettuja romuautojen vastaanottajia ei käytän-
nössä kiinnosta, mitä varaosille tapahtuu.

Tästä seuraa se, että todellisuudessa autot valta-
osin kulkeutuvat murskattavaksi ilman autonosien 
uudelleenkäytön mahdollisuutta.

Hallitusohjelman tavoitetta varaosien uudelleen-
käytön tehostamisesta on tarkoitus käsitellä romu-
ajoneuvojen jätehuollon järjestämistä pohtivassa 
elv-ohjausryhmässä kesäkuun alussa.

Uudelleenkäytön tehostaminen ja koko kiertotalo-
usajattelu on tavallaan paluuta jo koettuihin me-
nettelytapoihin.

Aikaisemmin hyödykkeitä käytettiin pidempään 
ja tarvittaessa niitä korjattiin - oltiin monin tavoin 
tarkempia ja säästäväisempiä resurssien suhteen. 
Kun kertakäyttöajattelu yleistyi, oli hyväksytympää 
vaihtaa hyödyke heti uuteen, jos esimerkiksi kulu-
maa tai muuta vikaa ilmeni.

  
- Käytettyjen varaosien korjauttaminen ja niiden 

markkinointi on kiertotaloutta parhaimmillaan, 
painottaa energia- ja ympäristötekniikkaa Turun 
AMK:ssa opiskellut Camilla Karavatski opinnäyte-
työssään.

Hänen mukaansa kierrättämällä vähennetään 
neitseellisten raaka-aineiden kulutusta, mutta 
pelkkä kierrättäminen ei kuitenkaan edistä varsi-

naista kiertotaloutta, jos jäte kierrätetään liian ma-
tala-arvoisen kierron kautta.

- Jokaisen kierrätysprosessin seurauksena mate-
riaalista tulee vähemmän arvokasta. Tämän takia 
tulisikin keskittyä ensisijaisesti aina uusiokäyttöön 
ja uudelleenkäytön varmistamiseen.  

Autopurkamoiden haasteita ja mahdollisuuksia 
kiertotaloudessa tutkaillut Karavatski huomauttaa, 
että kiertotalouden edistäminen autopurkamoilla 
ei kuitenkaan ole vain uutta tekniikkaa, vaan koko 
talouden ja tuotannon muuttumista.

- Edistääkseen kiertotaloutta autopurkamoilla, 
kaikkien elv-ajoneuvojen purkaminen pitää mah-
dollistaa järjestetysti. Lisäksi pitää lisätä yhteis-
työtä eri käsittelijöiden keskuudessa, lisätä tarkat 
purkuseurantaluvut ja ajatella kiertotalouden mu-
kaisesti eikä nähdä jätettä enää ylimääränä vaan 
resurssina.

Karavatskin mukaan purkamotoiminta lisää kus-
tannustehokkuutta kiertotaloudessa ja tuo selkeää 
säästöä niin kuluttajan kuin myös ympäristön kan-
nalta.

Suomessa romutetaan vuosittain 
yli 70 000 ajoneuvoa. Kierrätysprosessissa 

vain osa niistä kulkee autopurkamoiden kautta. 
Pyrkimys tehostaa autonosien uudelleenkäyttöä 

ei toteudu, jos romutettavia autoja toimitetaan 
suoraan murskattavaksi.
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Joulukuun alussa käynnistynyt 

romutuspalkkiokampanja on 

tilastojen valossa vilkastuttanut 

autojen kierrättämistä. Suomen 

Autokierrätys Oy:n mukaan autoja on 

joulu-helmikuun aikana romutettu 

70 prosenttia enemmän kuin vuosi 

sitten.

J oulukuun alusta helmikuun loppuun autoja 
romutettiin 24 000 kpl. Se on noin 10 000 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Romutusmäärien osalta Suomen Autokierrätys 
kuvailee kolmen kuukauden lukemia ennen kuulu-
mattomiksi ja poikkeuksellisiksi. Autokierrätys ar-
vioi, että tänä vuonna romutukseen saattaa päätyä 
ennätysmäärä autoja, 90 – 100 000 kpl.  

Suomen Autopurkamoliitto ry. oli yhtenä auto-
alan järjestönä aloitteentekijä tälle romutuspalk-
kiokampanjalle, ja on panostanut sen myös sen 
markkinointiin.  Tavoitteena on saada mahdollisim-
man suuri osa romutettavista autoista autopurka-
moille, jotta ympäristösuojelun tavoitteet saavu-
tetaan.

Autopurkamoiden toiminta on kiertotalouden 
huipulla, sillä EU:n kiertotaloustavoitteissa ensisi-
jainen tavoite on uudelleen käyttö.  Suomessakin 
vain lailliset autopurkamot toteuttavat tätä puret-
tujen osien uudelleenkäyttöä puhtaasti, ja ympä-
ristö kiittää.

Samoin kiittää myös auton omistaja, sillä alkupe-
räiset käytetyt osat ovat edullinen, taloudellinen ja 
turvallinen ratkaisu.

Purkamouutisten tekemän kiertokyselyn mukaan 
eri puolilla maata sijaitsevien autopurkamojen ko-
kemukset kampanjan tähänastisista vaikutuksista 
ovat vaihtelevia. Ilmiö on tuttu aiemmista romu-
tuspalkkiokampanjoista.

Tamperelaisen autopurkamo Fusti Oy:n ja Sa-
lossa sijaitsevan Auto-Lehtinen Oy:n yrittäjä Juha 
Vähäoja toteaa, että kampanja tuntui käynnistyvän 
aikaisempaa hitaammin. Tähän saattoi vaikuttaa 
se, että kampanja alkoi loppuvuodesta, ja asiak-
kaat siirsivät ostopäätöstään alkuvuoteen.

- Osa sisään tulleista autoista on ollut kohtalai-
sen hyväkuntoisia, Vähäoja sanoo.

- Hyvä ja näkyvä kampanja on vaikuttanut siihen-
kin, että romutukseen tuodaan myös autoja, joi-
den tilalle ei osteta uutta autoa. Tämä siitäkin huo-
limatta, että koronan takia saatetaan pitää vielä 
vanhaa autoa hengissä, kun ei uskalleta käyttää 
julkisia kuluvälineitä.

Vähäojan havaintojen mukaan mahdollisuus 
käyttää romutuspalkkiota sähköpyörän hankin-
taan on ollut vetovoimatekijä, varsinkin nuorem-
pien keskuudessa.

- Asiakkaat ovat nuorempia kuin aikaisemmin, 
johtuen ehkä sähköpyörien ja seutulippujen osto-
mahdollisuudesta. Tampere on opiskelijakaupunki, 
mikä saattaa myös vaikuttaa tähän.

Autoaan romutettavaksi tuoneet henkilöt ovat 
kertoneet, että autokaupoilla on kova kilpailu asi-
akkaista, joilla ei ole tarjota kaupan yhteydessä 
vaihtoautoa. Autokauppiaat ovat valmistautuneet 
kampanjaan hyvin erilaisilla tarjouspaketeilla.

Porissa sijaitsevan autopurkamo Autopalsta Oy:n 
Janne Honkanen arvioi, että romutukseen tule-
vien autojen määrä ei ole kokonaisuutena kasvanut 
kampanjan aikana.

- Lieneekö sillä vaikutusta, että metallin hinta on 
nyt korkealla ja myös katalysaattoreiden kysyntä 
kova, sillä niiden sisältämistä jalometalleista on pu-
laa. Osa autoista menee tästä syystä suoraan ro-
mutettavaksi, Honkanen pohtii.

- Lisäksi harmaa talous yleensä aktivoituu, kun 
metallin hinta on korkea.

Kampanjan aikana Autopalstaan romutettavaksi 
tuodut autot ovat Honkasen havaintojen mukaan 
laadultaan parempia kuin muuten.

Sähköpyörä tuntuu kiinnostavan romutuskam-
panja-asiakkaita myös Porin suunnalla.

- Kampanjaa hyödyntävistä asiakkaista noin 70 
prosenttia on kertonut hankkivansa sähköpyörän. 
Sen hankkijoiden ikähaarukka on laaja, vanhin on 
ollut 91-vuotias.

Leppävirtalaisen autopurkamo Osamyynti AF:n yrit-
täjä Kari Saastamoinen sanoo, että romutuskam-
panjan suhteen on ollut melko rauhallista.

- Autoja on tullut jonkin verran enemmän kuin 
normaalisti. Mielikuva kuitenkin on, että kampanja 
ei ole nyt sellainen hitti kuin viimeksi.

Yhtenä osaltaan vaikuttavana käytännön tekijänä 
Saastamoinen nostaa esiin Savon suunnalla olleen 
runsaslumisen talven.

- Tällä seudulla on edelleen paljon lunta, joten 
romutettavia autoja saattaa olla lumihangen alla. 
Ehkä niitä sitten myöhemmin keväällä toimitetaan 
eteenpäin, Saastamoinen arveli haastatteluhetkellä 
maaliskuussa.

Romutuspalkkiokampanja alkoi joulukuun alussa ja 
päättyy tämän vuoden lopussa. Kampanjan tarkoi-
tuksena on nuorentaa maamme tunnetusti vanhaa 
autokantaa, mikä puolestaan vähentäisi päästöjä ja 
edistäisi liikenneturvallisuutta. Yksi näkökohta on 
myös vilkastuttaa autokauppaa.

Kampanjassa uuden auton ostaja saa 1 000 tai 2 
000 euron alennuksen uuden henkilöauton han-
kinnan yhteydessä. Edellytyksenä on, että samassa 
yhteydessä ostaja on kierrättänyt omistamansa vä-
hintään 10 vuotta vanhan, liikennekäytössä olevan 
autonsa.

Uutuutena nykyisessä kampanjassa on, että ro-
mutuspalkkion voi käyttää vaihtoehtoisesti sähkö-
avusteisen polkupyörän tai joukkoliikenteen sarja-
lipun hankintaan.

Romutuspalkkio voidaan myöntää vain yksityis-
henkilölle, eikä palkkiota voi luovuttaa toiselle hen-
kilölle.

Kampanjan aikana on herättänyt hämmennystä 
kysymys siitä, voiko romutuspalkkion saada use-
asta romutettavasta autosta. Näitä niin sanottuja 
nippuromutuksia koskevaa käytäntöä tarkistettiin 
tammikuun lopulla niin, että sen jälkeen kampanja-
palkkion on voinut saada yhdestä autosta.

Traficom selvittelee asiaa nippuromutuksia teh-
neiden osalta. On mahdollista, että ennen maksu-
käytännön tarkistamista useita autoja romutukseen 
tuoneet voivat olla oikeutettuja vahingonkorvauk-
seen.

Kampanjan nykysäädösten mukaan palkkion voi 
saada yhdestä romutukseen toimitetusta autosta.

Romutuspalkkiokampanjalla 
pyritään nuorentamaan maamme 
autokantaa. Kampanja jatkuu 
2021 loppuun saakka. 
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Suomen Autokierrätys Oy:n uuden 

toimitusjohtajan Juha Kenraalin 

mielestä autojen kierto pitäisi 

saada nopeammaksi eli uusia autoja 

enemmän liikenteeseen ja vanhoja 

aikaisemmin kierrätykseen.

Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha 
Kenraali, mikä on käsityksesi ajoneuvokierrätyk-
sen nykytilasta ja toimivuudesta Suomessa?

- Suomessa autojen kierrätys toimii hyvin. Kat-
tava verkosto takaa sen, että kuluttajalle on tehty 
helpoksi toimittaa autonsa viimeiselle matkalleen. 
Kierrätys on kuluttajalle lähtökohtaisesti veloituk-
setonta ja autot noudetaan tarvittaessa vaikka ko-
tipihasta.

- Koko ketju toimii ja kaatopaikalle vietävää jä-
tettä syntyy suhteellisesti erittäin vähän.

Kuinka hyvin tavallinen kuluttaja tuntee järjestel-
män eli kierrättää autonsa asianmukaisesti? Ol-
laanko muualla Euroopassa osaavampia kierrättä-
jiä kuin Suomessa?

- Kierrätysjärjestelmä on pyritty tekemään kulut-
tajalle mahdollisimman tutuksi. Haasteena tietysti 
on, että monet kuluttajat romuttavat autonsa ker-
ran elämässään tai ensimmäistä kertaa, ja tuskin 
tätä prosessia on koulussa tai kotona on opetettu. 
Tätä varten Suomen Autokierrätyksen vastuulla on 
tiedottaa ja kertoa säännöllisesti kierrätyksestä.

- Onneksi nykypäivänä asioita on helppo etsiä 
netistä. Aiheesta löytyy paljon helposti lähestyttä-
vää tietoa Autokierrätyksen verkkosivuilta ja esi-
merkiksi vastaanottopisteiden tavoitettavuutta on 
pyritty parantamaan päivittämällä hakutoimintoja 
helppokäyttöisimmiksi. Lisäksi erilaiset kampanjat 
kuten romutuspalkkiokampanja tuovat tietoisuutta 
automaattisesti lisää.

- Minun käsittääkseni eurooppalaista vertai-
lua on tässä mielessä tehty varsin vähän. Uskoi-
sin kyllä, että Suomi pärjäisi tällaisessa vertailussa 
erittäin hyvin. 

Aivan kaikki käytöstä poistetut autot eivät kul-
keudu viralliseen kierrätysjärjestelmään. Mitä kei-
noja mielestäsi tulisi käyttää tämän ohivirtauksen 
tyrehdyttämiseksi?

- Tämä on totta kai ongelma, joka pitäisi korjata. 
Lähtökohtaisesti kaikkien autojen tulisi kiertää vi-
rallisten pisteiden kautta.

- Ongelman ja varsinkin sen ratkaisun lyhyesti 
avaaminen on melko haastavaa. Tämä pitäisi rat-
kaista toimijoiden ja viranomaisten yhteistyössä. 
Asiaa helpottaa varmasti myös se, että jos kaikki 
verkoston toimijat näkevät asian samalla tavalla, 
motivaatio tilanteen korjaamiseksi pitäisi olla suuri.

- Ainakin tiedon ja läpinäkyvyyden lisäämisellä 
asia liikahtaa eteenpäin. Ensin pitää kerätä toimin-
nan seuraamisen kannalta merkityksellinen tieto 
yhteen paikkaan.

Ajoneuvojen kierrätysalan harmaista toimijoista 
on ollut ajoittain paljonkin puhetta. Mikä on arvi-
osi harmaan talouden laajuudesta autojen kierrä-
tyksessä? Kaipaisiko ilmiön suitsiminen lisätoimia?

- Minulla ei ole tästä mitään lukuja, mutta olen 
ymmärtänyt, ettei se ainakaan ihan merkitykse-
töntä ole. Jokainen voi myös itse vaikuttaa toimin-
nallaan edistääkö harmaata taloutta.

- Viranomaisen ja lainsäätäjän rooli on tässä kui-
tenkin mielestäni erittäin suuri. Moni asia perustuu 
nyky-yhteiskunnassa luottamukseen ja se tarkoit-
taa, että perinteinen valvonta on vähentynyt. Näin 
ei saisi käydä, vaan valvontaa pitäisi kehittää pro-
sesseja läpinäkyviksi tekemällä ja tietovirtoja hyö-
dyntämällä ja niihin velvoittamalla.

- Jos sitä digitalisaatiota halutaan hyödyntää, 
niin tässä on hyvän kokeilun paikka. Toki hallinol-
lista taakkaa tämä voi yrityksille lisätä, joten ei 
tämä niin yksinkertaista ja helppoa tietenkään ole.  

Suomen Autokierrätyksellä on noin 300 vastaan-
ottopistettä. Onko tähän verkostoon tulossa lä-
hiaikoina muutoksia, vai onko jo saavutettu opti-
maalinen taso?

- Optimaalinen taso ei ehkä ole niin yksinkertai-
nen kysymys. Romuajoneuvoasetuksen mukaan 
meillä tulee olla vähintään 200 vastaanottopaik-
kaa, nythän niitä on selvästi enemmän. Katsomme, 
että sopimusoperaattorimme vastaavat siitä, että 
toiminta on sujuvaa ja kuluttajia palvelevaa ym-
päri Suomea.

- Osaltaan ajoneuvojen noutopalvelut helpot-
tavat kuluttajan näkökulmasta kierrätystä, vaikka 
ihan läheisyydestä ei varsinaista pistettä olisikaan. 

Tällä hetkellä esimerkiksi Pohjois-Suomessa pis-
teitä on huomattavasti harvemmassa kuin vaikka 
eteläisessä Suomessa, joten emme näe ongelmal-
lisena, että pisteitä on reilusti enemmän kuin 200. 

Millä realistisilla keinoilla maamme autokantaa 
saataisiin järkevimmin nuorennettua? Onko ro-
mutuspalkkiokampanjan vaikutus tähän todellinen 
vai enemmän symbolinen?

- Maamme autokannan keski-ikä vain kasvaa 
joka ikinen päivä. Jos halutaan tavoitella vähä-
päästöisyyttä ja turvallisempaa liikennettä, niin hi-
das reitti on valittu.

- Autojen kierto pitäisi saada nopeammaksi eli 
uusia autoja enemmän liikenteeseen ja vanhoja 
aikaisemmin kierrätykseen. Uusien tai uudempien 
autojen hankinnassa ratkaisee hinta. Autoveroa 
voidaan edelleen laskea tai poistaa kokonaan.

- Toisaalta porkkanaa tai ehkä keppiäkin olisi val-
tiovallan syytä käyttää, että autot poistuisivat käy-
töstä selvästi ennemmin kuin täyttävät 20 vuotta. 
Romutuspalkkio on tästä hyvä esimerkki. Sen arvo 
on ilman muuta todellinen, mutta osaksi myös 
symbolinen. Käytettävä määräraha mahdollistaa 
jonkinlaisen muutoksen, mutta suurempi satsaus 
voisi olla kannattavaa.

- Myöskään nyt käynnissä olevassa kampanjassa 
ei vakuuta minua se, että eri markkinat on sekoi-
tettu keskenään. En usko, että monetkaan sähkö-
pyöriä hankkivista lopulta luopuvat autoistaan jne.

Ladattavat autot ovat vähitellen tekemässä odo-
tettua läpimurtoaan. Ajovoima-akut kuuluvat jo 
Suomen Autokierrätyksen toimintakenttään. Mitä 
haasteita autojen voimantuottotekniikan muutos 
tuo ajoneuvokierrätykselle? 

- Ajovoima-akut lisääntyvät markkinoilla ja pik-
kuhiljaa ne alkavat näkyä myös enemmän kier-
rätyksessä. Akkujen kierrätys vaatii uudenlaista 
osaamista ja sitä varten esimerkiksi Suomen Au-
tokierrätyksellä on erilliset sopimusoperaattorit 
ajovoima-akkujen kierrätystä varten.

- Meidän täytyy nostaa valmiuksia ja olla val-
miina erityisesti siinä vaiheessa, kun volyymit kas-
vavat. Akut täytyy pystyä tekemään vaarattomiksi 

ja se vaatii kouluttautumista monilla eri tahoilla, 
jotka työssään saavat akkuja käsiteltäviksi. Tämä 
nähdään toisaalta myös mahdollisuutena.

- Toisaalta on ratkaistava erilaisia akkujen uudel-
leenkäyttöön liittyviä kysymyksiä, kun uusi käyttö 
on jotain muuta kuin mihin akusto on alun perin 
rakennettu. Tämä ei toki ole pelkästään autokier-
rätyksen haaste.

Minkälaisena näet autopurkamojen nykyroolin 
osana ajoneuvokierrätystä? Miten tätä roolia tu-
lisi kehittää?

- Mielestäni rooli on tärkeä ja oleellinen. Jat-
kossa on edelleen tarpeen käyttää purkuosia nii-
den alkuperäiseen tarkoitukseen. Autokannan 
kiertonopeus täytyisi saada lyhenemään ja uudel-
leen käytettävien osien ikä tätä kautta myös nuo-
remmaksi. Uskon, että tämä kasvattaisi markkinaa.
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Juha Kenraali 
on Suomen 
Autokierrätys Oy:n 
uusi toimitusjohtaja 

Yhteiskuntatieteiden maisteri 
Juha Kenraali, 53, aloitti 
Suomen Autokierrätys Oy:n 
toimitusjohtajana 2021 alussa.

Kenraali siirtyi toimitusjohtajaksi Autotuojat ja 
-teollisuus ry:n tietojohtajan tehtävästä. Tätä en-
nen Kenraali on työskennellyt Traficomissa, val-
tiovarainministeriössä, Tullissa sekä lääketeolli-
suudessa.

Suomen Autokierrätys on romuajoneuvojen ja 
sähköautojen ajovoima-akkujen tuottajayhteisö.

Se hoitaa EU-lainsäädännön vaatiman hen-
kilö-, paketti- ja matkailuautojen sekä sähkö-
käyttöisten autojen ajovoima-akkujen kierrätyk-
sen organisoinnin ja siitä tiedottamisen jäsenyri-
tystensä puolesta.

•	Yli	65	000	takuu	autonosaa	heti	hyllyssä
•	Laatusertifioitu	yritys
•	Autokierrätys
•	Ekologisesti	ympäristön	puolesta

UUDET	JA	KÄYTETYT	

VARAOSAT	
•	pakettiautoihin	
•	maastureihin	
•	henkilöautoihin

Soita	03	368	4000Soita	03	368	4000
www.autonosat.fiwww.autonosat.fi
Teollisuustie	25,	PirkkalaTeollisuustie	25,	Pirkkala

Näissäkin	autoissa	
paljon	uudenveroisia	

osia	myytävänä!

Viimeksi	purettuja		
Citroen Jumpy  2014 aj. 2 tkm 
Ford Transit  2020 aj. 7 tkm 
MB E-klass  2015 aj. 5 tkm 

MB Sprinter 2017 aj. 21 tkm
Toyota Hilux  2018 aj. 6 tkm
Toyota Proace 2018 aj. 6 tkm 
VW Crafter 2019 aj. 68 tkm

KESTÄVÄÄKESTÄVÄÄ
KIERTOTALOUTTAKIERTOTALOUTTA

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!   

- Tavoitteet edistää uudelleenkäyttöä ja ylipäätään 
kiertotaloutta kasvavat koko ajan, ja tähän peilattuna 
autopurkamoiden rooli ei ainakaan vähene.  

Minkälainen autonkäyttäjä olet? Mikä on nykyinen kul-
kupelisi, paljonko tulee kilometrejä vuodessa?

- Aika lailla ”hovikuski” lasten harrastuksia varten. 
Onneksi ajokortin voi saada nyt helpommin poikkeus-
luvalla 17-vuotiaana ja tätä onkin hyödynnetty.

- Työsuhdeautona on perheauto ja tämän vuoden ki-
lometrimäärät ovat koronan takia vielä arvoitus, mutta 
työn puolesta ajoa tulee lähtökohtaisesti jatkossa pal-
jon.

- Historiasta voisi sanoa, että noin 30 – 40 000 km 
vuodessa on aika tavanomainen määrä ja ehkä vähän 
jopa alakanttiin. 

Minkälaisia käyttäjäkokemuksia sinulla on autopurka-
moista? Oletko käynyt niissä asiakkaana?

- Nuorempana tuli ajettua autoilla, joiden kunnostami-
nen oli lähes välttämätön harrastus. Mieleen tulee esi-
merkiksi 1980-90 lukujen taite, jolloin 15 vuotta vanhan 
Saab 96:n vaihdelaatikko sanoi sopimuksen irti kesken 
matkan, ja kuinka kohtuuhintainen käytetty laatikko 
löytyi lopulta purkamolta ja hienon auton matka sai 
taas jatkua.
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KÄYTETYT
VARAOSAT

HENKILÖ- JA
PAKETTI-
AUTOIHIN

vm. 2005-2020

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.

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.

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!

PURKUOSIA!

NOPEA TOIMITUS KAIKKIALLE SUOMEEN!

Puhelintiedustelut > 08 626 303

VARAOSAHAKU.FI > Kainuun Auto- ja varaosa oy

Valikoimat täydentyvät päivittäin!

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
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Närpiössä sijaitseva autopurkamo 

Wikmans Autoservice Oy Ab on 

palkittu toiminnastaan kestävän 

kehityksen edistämiseksi. 

Wikmanille ojennettiin Vuoden 

kestävän kehityksen yritys 

-tunnustus Närpiön 2021 

yrittäjägaalassa maaliskuun 

alussa.

- Tuntuu hienolta saada tällainen tunnus-
tus työstämme. Kun ajattelee, kuinka paljon 
olemme tässä tehneet töitä vuosien mittaan, 
yrityksen osaomistaja Anders Wikman kuvai-
lee mietteitään.

Wikmans Autoservice on perheyritys, joka 
aloitti jo yli puoli vuosisataa sitten. Firman pe-
rusti 1960-luvulla Harry Wikman, ja se tunnet-
tiin pitkään nimellä Wikmans Bilmåleri.

Harry jäi eläkkeelle 2014, ja nykyään yrittäjinä 
toimivat hänen poikansa Anders, Kaj ja Ken-
neth. Veljesten lisäksi yritys työllistää kolme 
muuta henkilöä.

Toiminnassaan yritys on eri tavoin panosta-
nut ympäristöystävällisyyteen, mikä on ohje-
nuorana autopurkamoalalla.

Esimerkiksi purkutyössä autosta poistetaan 
useita ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Nii-
den käsittely, välivarastointi ja toimittaminen 
eteenpäin pitää tehdä huolellisesti.

Tänä päivänä Wikmanilla puretaan ja maala-
taan autoja sekä tehdään kolarikorjauksia. Käy-
tössä on myös kaksi hinausautoa, jotka sovel-
tuvat muuhun kuin raskaan kaluston hinauk-
siin.

Pääosan purkuun menevistä autoista Wik-
man ostaa vakuutusyhtiöiltä. Vuosittain pure-
taan varaosiksi arviolta 120–150 autoa.

Käytetyt autonosat Wikman myy lähinnä net-
tikaupalla ympäri Suomea ja osin myös ulko-
maille. Yritys on ollut mukana purkamoalalla 
käsitteeksi muodostuneessa Varaosahaku.fi 
-palvelussa aivan vuosituhannen alusta.

- Nettikaupan osuus on todella iso. Arvioisin, 
että noin 85 prosenttia purkuosien myynnistä 
tapahtuu Varaosahaku.fi -sivuston kautta, An-
ders Wikman sanoo.

- Voi vain miettiä, minkälaista purkuosien 
myynti olisi ilman nettikauppaa. Närpiön kau-
pungissa ja lähialueella asuu noin 13 000 ih-
mistä, ja toisella puolella on vastassa meri. Ei 
täällä kovin paljon asiakkaita kävisi.

Koronaepidemia on kurittanut kovalla kädellä 
useiden eri toimialojen yrityksiä. Vuosi sitten 
keväällä tilanne näytti huolestuttavalta Wikma-
nilla. Anders muistelee maaliskuun 2020 koro-
nashokkia näin:

- Silloin ihan alussa, ehkä 4-5 viikon ajan, 
kaikki toiminnot vähenivät, kuten monissa yri-
tyksissä. Mutta sen jälkeen käytettyjä osia on 
mennyt kaupaksi enemmän kuin ennen. Meillä 
on lopulta mennyt aika hyvin.

- Samanlainen ilmiö on huomattu aikaisem-
minkin. Kun on käsillä huonompi aika, ihmiset 
ostavat käytettyjä osia enemmän. Hoidetaan 
omaa taloutta tarkemmin, ja korjataan vanhaa 
autoa sen sijaan, että vaihdettaisiin se uudem-
paan.

wikmans.tawi.fi

Wikmans Autoservice 
palkittiin kestävän 
kehityksen yrityksenä

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

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

Veljekset Anders, 
Kaj ja Kenneth Wikman 
toimivat yrittäjinä Wikmans 
Autoservicessä.
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Kymmenen vuotta sitten 

perustettu Kat-Metal Oy on 

edelläkävijöitä katalysaattorien 

kierrättämisessä Suomessa. 

Käytettyjen katalysaattorien kysyntä 

on voimakasta niiden sisältämien 

jalometallien vuoksi.

Kat-Metal Oy:n toimitusjohtaja Teemu Piippo, 
mitä kuuluu katalysaattorien kierrätysmarkkinoille 
juuri nyt?

- Tällä hetkellä on jalometallien hinnat todella 
korkealla, ja kierrätykseen meneviä katalysaatto-
reita liikkuu paljon.

Kuinka hyvin käytöstä poistettujen autojen kata-
lysaattorit kierrätetään Suomessa? Miltä osin olisi 
parantamisen varaa?

- Uskon, että katalysaattorit kierrätetään Suo-
messa todella hyvin. En näe, että olisi parantami-
sen varaa sen suhteen.

Katalysaattorit sisältävät arvokkaita jalometalleja 
eli palladiumia, platinaa ja rodiumia. Mihin suun-
taan näiden jalometallien hintakehitys on nyt me-
nossa maailmanmarkkinoilla?

- Maailmalla on olemassa tällä hetkellä fyysisen 
metallin puute. Useita tonneja puuttuu siitä, mitä 
tarvittaisiin uusien katalysaattorien valmistukseen, 
ja sulattamot ja kaivokset eivät pysy perässä vas-
taamaan kysyntään. Varmasti tulemme näkemään 
korkeaa hintatasoa pitkään.

Mitä teette keräämillenne katalysaattoreille käsit-
telylaitoksellanne Tervajoella?

- Käsittelemme katalysaattorit Tervajoella. Leik-
kaamme katalysaattorit auki, jauhamme ne hie-
noksi jauhoksi ja otamme joka erästä näytteen. 
Näyte valmistellaan omassa labrassa ja tehdään 
analyysi. Näin voimme tietää jalometallien määrän 
ennen kuin ne lähetetään sulatukseen.

Minne myytte, kotimaahan vai ulkomaille?

- Jalometallit myydään ulkomaille.
Miten luonnehtisit katalysaattorien kierrätysalalla 

vallitsevaa kilpailua?
- Kilpailu on kovaa ja terveellistä tällä alalla.

Monella autopurkamolla on kokemusta katalysaat-
torivarkaista. Onko katalysaattoreihin kohdistuva 
rikollisuus mielestäsi kasvussa vai laantumassa? 
Keitä tai mistä nämä katalysaattorivarkaat ovat?

- Se on valitettava ilmiö romualalla. Katalysaatto-
rit eivät ole ainoita, joita lähtee rosvojen mukaan. 
En usko, että varastelu loppuu koskaan. Aina on 
olemassa epärehellisiä ihmisiä, niin varkaudet jat-
kuvat. Ei voi sanoa keitä he ovat, mutta isoimmat 
keikat vaikuttavat olevan ulkomaalaisten ammat-
tirikollisten puuhaa.

Katalysaattorien lisäksi Kat-Metal kierrättää myös 
muita tuotteita. Missä mennään tällä hetkellä nii-
den osalta?

- Tällä hetkellä kierrätetään lyijyakkuja, värime-
talleja, piirilevyjä ja muuta elektroniikkaromua, 
merkittäviä määriä röntgenkalvoja sekä tietotur-
vatuhouksia.

Minkälaisia kehityshankkeita tai -ajatuksia Kat-
Metallissa on vireillä?

- Viime vuonna ostimme uudemman hallin, ja 
laajensimme myös pihalle 600-neliömetrisen Bes-
thallin. Saimme uudistettua laboratorion ja sinne 
kaikki tarvikkeet, mitä tarvitsemme. Myös uusi 
analyysilinjasto saatiin toimimaan.

- Joka vuosi pitää kehittää ja parannella, ettei jää 
kyydistä pois. Katalysaattori-appia tulemme kehit-
tämään jatkuvasti.

Katalysaattorit kiertävät hyvin

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

Your Partner  in  Prec ious Meta ls  Recyc l ingYour Partner  in  Prec ious Meta ls  Recyc l ing

044 276 1713
soita

Romu reilusti rahaksi 
ja luonto kiittää!

Kat-Metal analysoi 
katalysaattorien sisältämät
 jalometallimäärät omassa 
laboratoriossaan.

Jalometalleja sisältävät 
katalysaattorit kiertävät hyvin. 
Kuva on Kat-Metal Oy:n 
käsittelylaitokselta 
Tervajoelta.
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HENKILÖ- JA 
PAKETTIAUTOT

ALAVETELI

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

ALAVUS

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

ESPOO

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
P. 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 5, 
38800 Jämijärvi
P. 010 5010 525
osamyynti.hinttu@gmail.com

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
P. 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
P. 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

NAKKILA

Nakkilan Autohajottamo Oy
Mäntytie 60
29250 Nakkila
P. 02-5373423
nakkilan@hajottamo.com

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.
P. 0400 569 427
wikman@tavi.fi
www.wikmans.tawi.fi

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
P. 08-434 333, 0400 189 018
myynti@rannikonautojavaraosa.fi
www.rannikonautojavaraosa.fi

RAISIO

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

RAUMA

Purkuosat Aaltonen Oy
Kuivassuontie 12'
26510 Rauma
P. 040 749 5303
purkuosataaltonen@gmail.com
www.aaltosenpurkaamo.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

SYSMÄ

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

TAMPERE

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

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

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

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

TURKU

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

TURKU

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

Autovaraosien UUDELLEENKÄYTTÖ
kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

www.autopurkamoliitto.fi

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

Suomalaisen työn ja puhtaan ympäristön puolesta
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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 

PU_2_2015.indd   2 5.5.2015   12.24

Varastossamme yli 150 000 varaosaa

• 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 

Uudet ja käytetyt osat
Jämijärveltä

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

Romuajoneuvojen
virallinen vastaanottopiste

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   


