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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!
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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
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Edessämme on kova talvi. Tuot-
teiden hinnat nousevat, ja kaikilla 
meillä taloudellinen liikkumavara 
kapenee.

Suomi on ollut vihreän siirtymän 
mallioppilas, mutta olisiko nyt aika 
laittaa kovimmat keinot jäähylle ja 
varmistaa, että yhteiskuntamme sel-
viää tulevasta globaalista energia- 
ja talouskriisistä?

 Kotimaisten polttoaineiden käyt-
töä on jatkettava ja tuettava. Valtio 
voisi eurooppalaisen tavan mukaan 
keventää kuluttajan taakkaa ener-
giaveron muodossa. Kotimaisilta 
polttoaineilta ja energialta vero tulisi 
poistaa kokonaan.

Pöhlöyden huippuna on viime 
vuosina jaettu romutuspalkkioita 
turvekoneiden tuhoamisesta. Uusia, 
uudehkoja ja vähän vanhempia ko-
neita murskattiin valtion tuella.

 Sana ”romu” on salakavalasti 
ujuttautunut suomalaiseen sana-
valikoimaan. Taitaapa se olla ollut 
jonkun tahon toiveissakin. Sanassa 
sinällään ei ole mitään vikaa, mutta 
nyt se liitetään myös käyttökelpoi-
seen tavaraan, kuten autojen romu-
tuspalkkiossa.

Siinähän ei autoa missään ni-
messä ole tarkoitus romuttaa, vaan 
jalostaa siitä korkealuokkaisia va-
raosia alentamaan korjauskustan-
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nuksia ja jatkamaan liikenteessä 
olevan auton elinikää. Uuden tava-
ran ostaminen tulee olemaan syntiä, 
ja korjaaminen sekä uudelleenkäyt-
tö korostuu hyveenä.

Vihreitä hyötyosia saa suomalai-
silta purkamoilta laajalla kattauk-
sella. Yhteystiedot löytyvät tämän 
lehden takakannesta ja liiton koti-
sivuilta. Isoimmat sähköiset kaup-
papaikat tällä hetkellä ovat Autopur-
kaamot.com ja Varaosahaku.fi.

Uusia käytetyn varaosan portaa-
leja on tulossa lisää ja onkin tär-
keää, että suomalaiset purkamot 
voivat ja haluavat tarjota varaosava-
rastonsa monikanavaisesti kaikkien 
käytössä olevien kauppapaikkojen 
kautta. Hyllyyn jäänyt varaosa ei 
pelasta maailmaa!

Tässä lehdessä meillä on tärkeitä 
aiheita, kuten Suomen Autopurka-
moliitto ry:n hallitusohjelma-aloite ja 
sen siivittämänä tehty konsulttityö, 
johon määrärahan osoittivat ympä-
ristöministeriö sekä liikenne- ja vies-
tintäministeriö, ja toteuttajana toimi 
Kierivä Oy. 

Tämän ja monen muun laaduk-
kaan aiheen lisäksi kerrotaan myös 
nuorten autoilusta sekä uudesta jä-
telaista asetuksineen.

Hyvää syksyä ja nautinnollisia lu-
kuhetkiä!

TERVEHDYS KAIKKI LUKIJAT!
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S
uomen Autopurka-
moliiton hallitus on 
syyskuussa tutus-
tunut luonnokseen, 
ja todennut sen 
olevan hyvin tehty 
ja pyrkivän kat-

tavaan näkemykseen sekä kirjaa-
maan eri toimijoiden näkemyksiä ja 
kantoja tasapuolisesti.

Esiselvityshankkeen päämääränä 
on ollut tunnistaa romuajoneuvojen 
osien uudelleenkäytön edistämis-
mahdollisuuksia eri toimintakeinoin. 
Keskeinen osa esiselvitystä on ollut 
arvioida nykyisen hallituksen halli-
tusohjelmakirjauksen mukaista ro-
mutettavaksi menevien ajoneuvojen 
tietoalusta toteutettavuutta.

Tammikuusta kesäkuuhun 2022 
toteutettua esiselvityshanketta ovat 
rahoittaneet liikenne- ja viestintämi-
nisteriö sekä ympäristöministeriö. 
Hankkeen ohjausryhmään ovat kuu-
luneet Ari Nygrén (puheenjohtaja) 
ja Mervi Sivula (sihteeri) Pirkan-
maan ely-keskuksesta, Tarja-Riitta 
Blauberg ympäristöministeriöstä, 
Tomi Paavola liikenne- ja viestintä-
ministeriöstä sekä Simo Karppinen 
Traficomista.

Ohjausryhmä on kokoontunut 
kaksi kertaa. Lisäksi on pidetty kol-
me laajennettua työkokousta hank-
keen eri vaiheissa. Hankkeen on 
toteuttanut Kierivä Oy.

ESISELVITYKSEN TAUSTALLA oli 
Sanna Marinin hallituksen hallitus-
ohjelmaan tehty kirjaus Traficomin 
olemassa olevan rekisterin pohjalta 
perustettavasta romutettavaksi me-
nevien ajoneuvojen tietoalustasta, 
jotta romuajoneuvodirektiivin tavoit-

Romuajoneuvojen uudelleenkäytön edistämistoimia selvitelty, 
raporttiluonnos nyt lausuntokierroksella

Romuajoneuvojen uudelleenkäytön edistämis- 
toimien esiselvityksen raporttiluonnos on paraikaa 
lausuntokierroksella.

teet täytetään.
Johtopäätöksissä esiselvityksen 

pohjalta todetaan, että romuajoneu-
vojen uudelleenkäytön edistämisek-
si yhä suurempi määrä ajoneuvoja 
pitäisi saada ohjattua tuottajan viral-
liseen järjestelmään ja yhä suurem-
pi osa uudelleenkäytön toimijoille 
ennen romutusta.

Nykyinen tietoalusta eli operaatto-
reiden romutuspoistojärjestelmistä 
saatavat tiedot kertovat ainoastaan 
romutettujen ajoneuvojen määrän, 
ja ohjaavat ne lopulliseen poistoon 
rekisteristä.

Tietoalustaan kehitettävä en-
nakkoilmoitustoiminnallisuus ja 
vastineeksi asetettava velvoite 
uudelleenkäytön raportoinnista tuot-
taisivat lisätietoa uudelleenkäytön 
edistämiseksi.

Tavoitteeksi kehitettävälle tieto-
alustalle on asetettu mahdollisim-
man suuri uudelleenkäyttöaste ja 
tehokkuus. Samaan aikaan tieto-
alustan tulisi tukea romuajoneuvo-
jen pysymistä virallisesti hyväksy-
tyssä käsittelyjärjestelmässä.

Uudelleenkäytön lisäämiseksi 
tieto romutukseen tulevista ajo-
neuvoista tulisi olla kattavammin 
saatavilla uudelleenkäyttöä tekevil-
le tahoille, esimerkiksi purkamoille. 
Vastaavasti tieto osien uudelleen-
käytöstä tulisi saada viranomaisille 
uudelleenkäytön todentamiseksi, 
esiselvityksen johtopäätöksissä to-
detaan.

Samanaikaisesti on tärkeää huo-
mioida mahdollisen uuden tieto-
alustan yhteensopivuus olemassa 
oleviin ja tulevaisuudessa rakennet-
taviin järjestelmiin.

Haastattelujen ja työpajojen pe-

Autonosien uudelleen-
käyttö toteutuu varmimmin, 
kun romutukseen menevät 
ajoneuvot toimitetaan ensin 
autopurkamoille.



Romuajoneuvojen uudelleenkäytön edistämistoimia selvitelty, 
raporttiluonnos nyt lausuntokierroksella

rusteella tietoalustalle tunnistettiin 
kolme keskeisintä tarvetta. Ensin-
näkin tiedon itsensä lisääminen ra-
portoinnin ja todentamisen vuoksi. 
Toiseksi ennakoitava materiaalisaa-
tavuus autopurkamoille, ja kolman-
neksi tieto markkinoille saatavilla 
olevista osista, kunnosta ja sijain-
nista.

Esiselvityksessä arvioitiin karkein 
laskelmin, että uudelleenkäyttöön 

päätyvien ajoneuvojen määrä olisi 
mahdollista nelin–kuusinkertaistaa 
nykyisestä, jos romuajoneuvot en-
nen romutusta kiertäisivät purkamoi-
den kautta. Purkamoille päätyvistä 
romuajoneuvoista arviolta 47 pro-
sentista irrotetaan osia uudelleen-
käyttöön.

LASKENNALLISTA TIETOA esiselvi-
tykseen on saatu muiden muassa 

Varaosa-alan yhdistykseltä. Yhdis-
tyksen esittämä arvio jäsentensä 
käsittelemistä purkuajoneuvoista 
on 8 500 – 9 000 kappaletta, joista 
myydään 15 – 22 osaa per ajoneuvo. 
Näin arvioiden tätä kautta kulkevien 
osien määrä on 127 500 – 198 000 
kpl.

Varaosa-alan yhdistyksessä on 
arvioitu, että varaosabisneksen ar-
vo Suomessa on noin 200 miljoo-
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naa euroa, josta yhdistyksen omien 
jäsenten osuus on runsas 10 pro-
senttia.

Myöhemmässä selvityksessä on 
arvioitu, että autopurkamot (mukaan 
lukien Suomen Autopurkamoliiton 
ulkopuoliset yritykset) kirjoittivat 
vuonna 2020 yhteensä 16 445 ro-
mutustodistusta, mikä on 23 pro-
senttia romutustodistusten koko-
naismäärästä.

Osia irrotettiin uudelleenkäyttöön 
7 797 ajoneuvosta, eli 47 prosen-
tista romutustodistusten kokonais-
määrästä. Luku perustuu Suomen 
Autopurkamoliiton järjestöjohtajan 
Kai Lindellin tiedonantoon.

Jos oletetaan, että 47 prosen-
tin uudelleenkäyttöpotentiaali olisi 
kohdennettavissa koko vuosittain 
romutettavaan ajoneuvokantaan, 
tarkoittaisi se noin nelin–kuusinker-
taista uudelleenkäyttöön pääty-
vien ajoneuvojen määrää. Vuosien 
2020 ja 2021 romutustodistusten 
kokonaismäärästä laskettuna se 
tarkoittaisi 34 000 – 45 000 henkilö-
autoa.

PURKAMOALA ON KIINNOSTUNUT 
viranomaisten ylläpitämän ennak-
koilmoituskäytännön luomisesta 
purkuosien saamiseksi aiempaa 
paremmin uudelleenkäyttöön.

Myös tämä tarkoittaisi sääntelyä 
vaativaa menettelyä, jossa pää-

asiassa romuajoneuvon omistajan 
tai haltijan tulisi antaa ennakkoil-
moitus ajoneuvon luovuttamisesta 
romutukseen. Tämän jälkeen purka-
mo voisi etuoikeudella ottaa romu-
ajoneuvon vastaan osien uudelleen-
käytön edistämiseksi.

Mikäli omistaja tai haltija toimit-
taa ajoneuvon autopurkamolle, ei 
ennakkoilmoitusta luonnollisesti 
tarvita.

Autopurkamot toivovat hallitus-
ohjelman mukaisesti viranomaisen 
ylläpitämää mallia. Siinä purkamo-
alan edellytykset päästä osaksi ma-
teriaalivirtoja parantuisivat.

Tietoalustalta toivotaan ennakkoil-
moitusta romuajoneuvojen tulemi-
sesta saatavuuden piiriin perustie-
toineen – muiden muassa sijainti 
– ja muutaman päivän reagointiai-
kaa materiaalin noutoon. 

Ennakkoilmoituksen saaminen 
edellyttäisi, että ajoneuvon omista-
jan tekemästä poistopäätöksestä 
tehtäisiin kirjaus liikenneasioiden 
rekisteriin pohjautuvaan tietoalus-
taan. Tästä esimerkiksi kolmen 
päivän ajan ensisijaisesti vastaan-
ottopisteverkostoon kuuluva osien 
uudelleenkäytön toimija voisi ottaa 
romuajoneuvon vastaan.

Mikäli purkamoilla ei olisi kiin-
nostusta, romuajoneuvo voitaisiin 
toimittaa romutettavaksi operaatto-
reille.

Varaosa-alan 
yhdistyksessä 
on arvioitu, että 
varaosabisneksen  
arvo Suomessa on  
noin 200 miljoonaa 
euroa.

Autoista 
purettuja 
moottoreita 
menossa 
uudelleen-
käyttöön.
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AJONEUVOJEN OSIEN uudelleenkäyt-
töön liittyy laaja toimijaverkosto, jo-
hon toimintaympäristössä tapahtu-
vat muutokset heijastuvat eri tavoin.

Esimerkiksi ajoneuvokannan tek-
nologiset ja käyttövoimaan liittyvät 
muutokset, kattavan uudelleenkäyt-
töverkoston ylläpitäminen, käsittelyn 
kustannusten kasvaminen, uuden-
laisten käsittelykulujen tarve sekä 
logistiikkakulujen hallinta tuovat uu-
sia haasteita uudelleenkäytölle.

On arvioitu, että ajoneuvokan-
nan nopeutuvasta sähköistymises-
tä huolimatta valtaosa käytössä tai 
rekisterissä olevista ajoneuvoista 
tulee vielä pitkään olemaan poltto-
moottoriajoneuvoja.

Lisäksi romutukseen päätyvien 
ajoneuvojen keski-iän laskiessa on 
todennäköisempää, että osien uu-
delleenkäytön osuus kasvaa. ■

TÄTÄ SUOMEN 
AUTOPURKAMOLIITTO ESITTI 
HALLITUSOHJELMAAN
Suomen Autopurkamoliitto ry (SAL) teki tou-
kokuussa 2019 esityksen Suomen hallituk-
selle, että hallitusohjelmaan otettaisiin mu-
kaan tiettyjä toimenpiteitä ja tavoitteita. Ne 
toteuttaisivat direktiiviä ja siten ympäristön-
suojelullisia tavoitteita paremmin ja tehok-
kaammin kuin vallitseva käytäntö.

Esityksen keskiössä oli Trafin olemas-
sa olevan rekisterin pohjalle perustettava 
alusta, johon romutettavaksi menevät autot 
pitäisi ilmoittaa netissä ennen romutusta. 
Palvelun tulisi olla ajoneuvon omistajalle 
maksuton.

Näin valtuutetut, ympäristöluvan omaavat 
autopurkamot voisivat lyhyen aikaikkunan 
puitteissa noutaa tai vastaanottaa autot pu-
rettaviksi ja osat uudelleen käytettäviksi.

SAL myös ehdotti, että mikäli ns. romu-
tuspalkkiojärjestelmää vielä jatketaan, pitäi-
si asettaa ehdoksi, että ajoneuvoa on ensin 
tarjottava valtuutetulle autopurkamolle, jotta 
osien uudelleenkäyttö varmistetaan.

Edelleen SAL ehdotti, että Suomessakin 
pitäisi juuri optimaalisen uudelleenkäytön 
ja parhaan ympäristönsuojelullisen vaiku-
tuksen turvaamiseksi siirtyä tulevaisuudes-
sa järjestelmään, jossa romutustodistuksen 
saa antaa vain valtuutettu autopurkamo, 
kuten tilanne on esimerkiksi muissa Pohjois-
maissa.

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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Jätelain uudistus  
vahvistaa Suomen roolia  
kiertotalouden edelläkävijänä



Jätelain uudistus asettaa entistä 
kunnianhimoisemmat tavoitteet materiaalien 
kierrätykselle. Vaikutukset näkyvät  
mm. raportointivaatimusten tiukentumisena  
jäte- ja kierrätysalalla.

Heinäkuussa 2021 
voimaan astunut jätelain 
laaja uudistus vahvistaa 
Suomen roolia kiertotalouden 
edelläkävijänä.
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Jätelain uudistus  
vahvistaa Suomen roolia  
kiertotalouden edelläkävijänä

U
uden jätelain myötä käyt-
töön tulee myös kansalli-
nen siirtoasiakirjarekisteri, 
jonne toimijoiden tulee jat-

kossa toimittaa tiedot jätteen siirto-
asiakirjoista. 

Jätelain laaja uudistus astui voi-
maan 19.7.2021 vahvistaen Suo-
men roolia kiertotalouden edellä-
kävijänä. Uudistuksen taustalla on 
EU:n kunnianhimoiset kierrätysta-
voitteet, joita se edellyttää jäsenval-
tioiltaan.

Jätesäädöspaketin keskeisi-
nä tavoitteina on vähentää jätteen 
määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja 
kierrätystä sekä tuoda näin kiertota-
loutta uudelle asteelle.

SUOMESSA JÄTELAKI on vaatinut 
siirtoasiakirjan käyttöä tiettyjen jät-
teiden kuljetuksessa jo vuodesta 
2012. Siirtoasiakirjan on tarkoitus 

turvata vaarallisten jätteiden asian-
mukainen käsittely ja toimitus sekä 
luoda edellytykset kuljetusten seu-
rantaan ja valvontaan.

Nykyisellään siirtoasiakirjan täytyy 
sisältää tiedot jätteen lajista, laa-
dusta, määrästä, alkuperästä, toimi-
tuspaikasta ja -päivämäärästä sekä 
kuljettajasta. Arkistointivelvollisuus 
siirtoasiakirjalle on kolme vuotta. 

 Uusi jätelaki tuo muutoksia siir-
toasiakirjamenettelyyn. Lisäksi uu-
tena vaatimuksena on sisällyttää 
siirtoasiakirjaan tiedot myös jätteen 
käsittelytavasta toimituspaikassa. 
Romuautojen kohdalla on käytetty 
koodia R13. Suomen Autopurkamo-
liitto tulee avaamaan tätä tarkemmin 
muissa yhteyksissä

 1.9.2022 astui voimaan velvoi-
te toimittaa siirtoasiakirjojen tiedot 
Suomen ympäristökeskuksen eli 
SYKE:n ylläpitämään kansalliseen 
siirtoasiakirjarekisteriin, joka otetaan 
käyttöön uuden jätelain myötä.

Tämän vuoksi purkuajoneuvon 
ostaja palauttaa täytetyn siirtoasia-
kirjan myyjälle 14 vuorokauden si-
sällä luovutuksesta. Myyjä huolehtii 
tietojen siirtämisestä SYKE:n ylläpi-
tämään kansalliseen siirtoasiakirja-
rekisteriin. 
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EU:n jätesiirtoasiakirja astui voi-
maan 2012, ja sitä tarkennettiin ja 
tiukennettiin 1.9.2022 alkaen. Mikä 
on muutosten keskeinen sisältö 
käytännössä?

– Suurin muutos on se, että 
1.9.2022 alkaen siirtoasiakirjo-
jen tiedot on toimitettava Suomen 
ympäristökeskuksen ylläpitämään 
Siirto-rekisteriin. Tämä velvollisuus 
koskee jätteen haltijaa.

– 1.1.2022 tuli voimaan velvol-
lisuus laatia siirtoasiakirjat pää-
asiassa sähköisesti. Sähköisistä 
siirtoasiakirjoista tiedot on helpom-
pi antaa rekisteriin kuin paperises-
ta asiakirjasta. Siirtoasiakirjan voi 
edelleen laatia paperisena, mutta 
myös sen tiedot on annettava rekis-
teriin. 

– Uusina tietoina siirtoasiakirjoi-
hin tulee merkitä myös tieto jät-
teen tyypistä, toiminnassa, jossa 
jäte on syntynyt, mahdollisuuksien 
mukaan ajoneuvon rekisteritunnus 
sekä jätteen käsittelytapa toimitus-
paikassa. 

– Siirtoasiakirjaan merkitään uu-
sina tietoina myös POP-jätteestä eli 
pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisäl-
tävästä jätteen sisältämät pysyvät 
orgaaniset yhdisteet sekä jätteen 
pakkaus- ja kuljetustapa. Myös 
jäteöljystä on merkittävä jäteöljyn 
tyyppi. 

Onko muutosten päällimmäisenä 
tarkoituksena karsia harmaata jät-
teenkäsittelymarkkinaa vai valvoa 
kuljetuksia?

– Rekisteri perustettiin, koska 
EU:n jätedirektiivi edellyttää, että 
vaarallinen jäte on voitava jäljittää 
EU:n jäsenvaltioissa syntypaikal-
ta jätteen lopulliseen käsittelypaik-
kaan.

– Rekisterin tietoja käytetään niin 
raportoinnissa Euroopan komissi-
olle, Tilastokeskuksen tekemissä 
tilastoinneissa kuin jätelain mukai-
sessa valvonnassakin.

Miten jäteluokka ja käsittelytapa 
tulisi valita asiakirjaan annetuista 
vaihtoehdoista?

– Jäteluokka annetaan jätenimik-
keellä (eli käytetään jäteasetuksen 
liitteen 3 koodistoa Jäteluettelo, 
esim. 130206*) sekä annetaan va-
paamuotoinen sanallinen kuvaus 
jätelajista (esim. kuvaus koostumuk-
sesta, olomuodosta ja muista oleel-
lisista ominaisuuksista). 

– Jätteen käsittelytapa annetaan 
vapaamuotoisena sanallisena kuva-
uksena ja käsittelytoimi luokitellaan 
jäteasetuksen liitteen 1 ja 2 mukai-
sesti (hyödyntämistoimet ja loppu-
käsittelytoimet). Jos jätteen käsit-
telytapa ei ole etukäteen tiedossa, 
kun siirto alkaa, siirtoasiakirjan 

EU:n jätesiirtoasiakirjan sisältöön on tullut muutoksia  
tästä syksystä alkaen. Purkamouutiset kysyi asiantuntijoilta,  
mitä uudistukset käytännössä tarkoittavat. Kysymyksiin vastasivat 
ympäristöministeriön hallitussihteeri Sirkku Jaakkola ja neuvotteleva 
virkamies Tarja-Riitta Blauberg, sekä Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) suunnittelija Joona Koskinen.

Kysymyksiä  
muutoksista EU:n  
jätesiirtoasiakirjaan

Ns. vihreistä jätteistä 
puhutaan, kun tiettyjä 
vaarattomia jätteitä 
siirretään maasta 
toiseen.

tietoja on mahdollista päivittää, kun 
jäte on vastaanotettu käsittelypai-
kassa.

– Rekisteriin vietyjä tietoja on 
myös mahdollista päivittää muuta-
mien päivien ajan siitä, kun tiedot 
on toimitettu rekisteriin. 

Milloin auto on tavallista jätettä, 
milloin vaarallista jätettä ja mis-
sä tapauksessa vihreää jätettä 
(green waste)?

– Romuajoneuvot luokitellaan 
vaarallisiksi jätteiksi siihen asti, 
kun ne on esikäsitelty ja niistä on 
poistettu vaaralliset osat ja nesteet 
(kuten polttoaine, moottoriöljy, vaih-



teistoöljy, voimansiirtolaitteiden öljy, 
hydrauliikkaöljy, jäähdytysnesteet, 
jäätymisenestoaine, jarrunesteet, 
ilmastointijärjestelmän nesteet tai 
mikä tahansa muu romuajoneuvoon 
sisältyvä neste). Syynä vaarallisek-
si jätteeksi luokitteluun on, että ko. 
nesteet luokitellaan vaarallisiksi jät-
teiksi. 

– Komission jätteensiirtoasetuk-
sen tulkintaohjeissa on annettu 
ohjeita siitä, milloin ajoneuvo tulisi 
katsoa jätteeksi. Ohjeiden mukaan 
ajoneuvo luokitellaan jätteeksi, mi-
käli ainakin yksi seuraavista kritee-
reistä täyttyy: romutustodistus on 
olemassa; ajoneuvo on peräisin 
jätteiden keruu- tai käsittelyjärjes-
telmästä; ajoneuvo on matkalla pu-
rettavaksi ja käytettäväksi varaosina 
tai paloiteltavaksi/romutettavaksi; 
ajoneuvon osat sisältävät materiaa-
lia, joka on poistettava käytöstä tai 
jonka vienti on kielletty Euroopan 
unionin tai kansallisen lainsäädän-
nön nojalla; ajoneuvo on romutettu 
tai pieniin korjauksiin kelpaamaton, 
sen keskeiset osat ovat vahingoittu-
neet pahasti (esim. onnettomuuden 
seurauksena) tai se on kappaleina. 

– Myös seuraavat seikat voivat 
osoittaa ajoneuvon olevan jätettä: 
ajoneuvoa ei ole katsastettu kah-
den vuoden kuluessa viimeisestä 
katsastuksen määräajan umpeu-

tumisesta; ajoneuvolla ei ole val-
mistenumeroa ja sen omistaja on 
tuntematon; ajoneuvo on luovutettu 
jätteidenkäsittelylaitokseen (esim. 
autopurkamoon); korjauskulut ylit-
tävät ajoneuvon nykyisen arvon 
eikä korjaaminen ole todennäköistä 
(poikkeus: antiikkiautot ja -ajoneu-
vot) sekä ajoneuvo on hitsattu um-
peen tai suljettu eristysvaahdolla. 
Ohjeessa on myös kriteerit ajoneu-
vojen osien luokittelulle jätteiden 
kansainvälisissä siirroissa.

– Ns. vihreistä jätteistä puhutaan, 
kun tiettyjä vaarattomia jätteitä siir-
retään maasta toiseen. Vihreitä jät-
teitä ovat kansainvälisiä jätesiirtoja 
säätelevän EU:n jätteensiirtoasetuk-
seen ns. vihreään jäteluetteloon (liit-
teet III, IIIA ja IIIB) kuuluvat jätteet.

– Nämä siirrot eivät vaadi jätesiir-
tolupaa siirrettäessä jätteitä EU:n 
tai OECD:n jäsenmaasta toiseen, 
mutta niiden siirroissa on noudatet-
tava ns. vihreiden siirtojen menette-
lyä. Ts. siirron mukana on oltava ns. 
vihreissä siirroissa käytettävä siirto-
asiakirja (jätteensiirtoasetuksen liite 
VII), siirron järjestäjän (lähettäjän) ja 
vastaanottajan välillä on oltava jät-
teensiirtoasetuksen mukainen sopi-
mus ja jätteen kuljettajalla tulee olla 
lupa kuljettaa ko. jätettä.

– Jos romuajoneuvo on esikäsi-
telty siten, ettei se sisällä vaaral-

lisia aineita tai osia, se voidaan 
siirtää ns. vihreänä jätteenä EU- ja 
OECD-maasta toiseen. Jos jätet-
tä viedään EU- tai OECD-maiden 
ulkopuolelle, tulee vientirajoitukset 
tarkistaa Komission asetuksesta 
1418/2007. Jätteen viejä on velvol-
linen selvittämään oikean siirtome-
nettelyn. 

Kenelle kuuluvat autojen kierrät-
tämisen yhteydessä talteen otet-
tavien jäteöljyjen käsittelykustan-
nukset?

– Tuottajien vastuulla on mark-
kinoille saattamiensa tuotteiden 
jätehuollon järjestäminen ja siitä ai-
heutuvista kustannuksista vastaami-
nen. Tuottajien on siten vastattava 
esimerkiksi talteen otettavien jäteöl-
jyjen jätehuollon järjestämisestä ja 
kustannuksista.

Tuottajavastuulaissa puhutaan 
kaikesta ajoneuvoperäisestä jät-
teestä. Tarkoittaako tämä esimer-
kiksi ajoneuvon jäätymisenesto-
aineita eli jäähdytinnestettä?

– Kyllä. Jäätymisenestoaineet on 
erikseen mainittu myös romuajo-
neuvoasetuksen liitteen 2 kohdassa 
3 yhtenä romuajoneuvoihin sisäl-
tyvistä nesteistä, joka tulee pois-
taa esikäsittelyssä mahdollisimman 
pian. ■

Tarja-Riitta Blauberg

Kysymyksiä  
muutoksista EU:n  
jätesiirtoasiakirjaan
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S
ekä kuljetuspuolella 
että purkamoalalla 
Kouvolassa yrittäjä-
nä toimivalla Petri 
Sinisalolla on tänä 
syksynä kaksin-
kertaisesti syytä 

juhlaan.
Mies itse saavuttaa 50 vuoden ra-

japyykin lokakuussa, ja hänen yrit-
täjäuransa aloittamisesta on kulunut 
30 vuotta.

Ei siis ihme, että Myllykosken seu-
ratalolla nostettiin kannat kattoon 
syyskuisena lauantaina, kun ystävät 
ja kylänmiehet – nykykielellä kylän-
henkilöt – kokoontuivat joukolla juh-
limaan Peteä.

Isäntä oli suunnitellut pippaloiden 
ohjelman itse, ja esiintymislavalla 
nähtiin kiintoisa musiikillinen katta-
us. Turo’s Hevi Gee on Peten suuria 
suosikkeja jo vuosien takaa, ja sa-
maan kastiin on noussut Hovimuu-
sikko Ilkka.

– Molemmat tekevät vähän sa-
manlaista musiikkia, toki Ilkka kä-

Petri Sinisalolla 
tuplaten  
syytä  
juhlaan

sittelee sanoituksissaan enemmän 
päiväkohtaisia aiheita.

– Heitä voi tietyllä tavalla pitää 
kuplettilauluperinteen jatkajina. To-
sin taitaa olla niin, että nuoremmalle 
sukupolvelle sana kupletti ei avau-
du ollenkaan, Pete naurahtaa.

TYYTYVÄINEN MIES. Juhlakalu ku-
vailee nykyisiä fiiliksiään kertomalla 
olevansa tyytyväinen mies.

– Ei voi valittaa. Tehdään, mitä ke-
ritään, ja hommat pyörivät.

Hänen yritystoiminnassaan Sinisa-
lon Auto Oy sai alkunsa 1992, silloin 
vielä toiminimellä. Alkuvaiheessa 
hän vuokrasi itseään kuorma-auton 
kuljettajana, ja teki pientä autokaup-
paa sekä myös purkamotyötä.

Leipä oli tuolloin tiukassa, kun Suo-
mi oli vajonnut syvään lamaan. Siitä-
kin selvittiin, vaikka se vei vuosia.

Tänä päivänä lähinnä kuljetuksien 
ja hinausten kanssa operoiva Sini-
salon Auto sekä purkamoyritys Ma-
tomäen Autoromu työllistävät noin 
20 henkeä. Pete kertoo toimivansa 

Petri Sinisalo ja 
hinurin uskollisista 
uskollisin apukuski, 
saksanpaimenkoira Maxine. 
– Me olemme yhteen 
hitsautunut työpari, Pete 
naurahtaa.



mielellään kummallakin puolella, se-
kä kuljetuksissa että purkamolla.

– Siinä pysyy mielenkiinto hyvin 
yllä, kun tekee vähän kaikkea.

PURKAMO UUDESSA PAIKASSA. Kä-
sillä oleva syksy on siinäkin mieles-
sä merkittävä ja mieluisa Petelle, 
että pitkään pohjustettu purkamon 
siirtyminen Matomäen teollisuusalu-
eelle on nyt toteutunut.

Purkamon uusi osoite on Asenta-
jankuja 2. Osa autoista ja osista on 
vielä osoitteessa Ummeljoentie 4.

– Sitä suunniteltiin seitsemän 
vuotta, hän naurahtaa kertoessaan 

uudessa paikassa olevasta purka-
mosta.

Purkamolle on pestattu uutta vä-
keä, ja ensimmäistä kertaa 30 vuo-
teen Sinisalolle on palkattu töihin 
sihteeri.

– Se helpottaa Katan työtaakkaa. 
Muuten yhdelle ihmiselle kertyisi 
liikaa tehtäviä, hän kertoo vaimos-
taan, joka ajaa betonia Sinisalon 
Autossa.

KYMENLAAKSOLAINEN ERIKOISUUS.
Matomäen nimihistoria liittyy men-
neisiin aikoihin. Peten mukaan 
alueella on joskus asustellut mateli-

Siinä pysyy mielenkiinto 
hyvin yllä, kun tekee 

vähän kaikkea. 
Petri Sinisalo
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Paljon onnea vaan… Suomen Auto-
purkamoliiton tervehdyksen juhlakalulle 
toi järjestöjohtaja Kai Lindell..

Päivä kerrallaan 
mennään. Ei 
tässä mitään 

pitkiä periodeja 
suunnitella. ”

Petri Sinisalo

joita tai muita lieroja.
– Se on pieni alue, joka ei oikeas-

taan ole teollisuusalue ollenkaan. 
Me olemme sitä alkaneet kutsua 
Matomäen teollisuusalueeksi.

Pete kertoo ihmettelevänsä ky-
menlaaksolaista mentaliteettia yli-
päätään teollisuusalueiden suh-
teen. Varsinkin pienteollisuusalueita 
on pidetty jollakin tapaa kakkosluo-
kan kohteina, suomeksi sanottuna 
aliarvostettuina.

– Niihin ei ole välttämättä laitettu 
edes kylttejä. Täälläpäin sanotaan, 
että jos ei vahingossa eksy tällai-
selle pienteollisuusalueelle, niin ei 
tiedä olevansa sellaisella! Kyltit-
tömyys on huono asia esimerkiksi 
tavarantoimittajille ja jakeluautojen 
kuskeille.

Hän arvelee ilmiön juontuvan 
maakunnan teollisuushistoriasta. 
Kymenlaakso on perinteisesti ollut 
hyvin vahvaa savupiipputeollisuus-
seutua, jossa etenkin metsäteolli-
suus on ollut mahtiasemassa.

Ehkäpä pienteollisuusalueet ovat 
arvostuksessa jääneet suurten sa-
vupiippujen varjoon – kun kerran 
pienteollisuusalueella harjoitetaan 
vain pientä teollisuutta.

– Tämän huomasi silloin alkuvai-
heessa myös yrityspalveluissa, Pe-
te muistelee oman yrittäjätaipaleen-
sa ensimetrejä.

– Palvelut olivat savupiippuvetoi-
sia. Paitsi jos kertoi ryhtyvänsä pa-
periteollisuuden alihankkijaksi.

PÄIVÄ KERRALLAAN. Lukema ”50 
vuotta” on vain pari numeroa ja 
muutama kirjain paperilla. Peten 
mukaan se ei aiheuta mitään erityis-
toimia arkielämässä.

– Päivä kerrallaan mennään. Ei 
tässä mitään pitkiä periodeja suun-
nitella. 

Peten syntymäpäivä on maanan-
tai 24. lokakuuta. Sitä koko Suomi 
juhlistaa vetämällä siniristiliput sal-
koihin. No joo, samana päivänä vie-
tettävällä YK:n päivällä saattaa olla 
osuutensa liputusjuhlallisuuksiin…

– Todennäköisesti olen silloin Ka-
tan kanssa jossakin ulkomailla, hän 
valottaa pariskunnan aikomuksia. ■
matomaki.fi
sinisalonauto.fi

Avoinna arkisin 9-17  |  www.purkamolahtinen.fi

Meiltä varaosat
useimpiin automerkkeihin
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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.

KYNTTILÄTIE 2, 11710 RIIHIMÄKI
010 420 7010  |  INFO@RIIHIMAENAUTO-OSAT.FI
WWW.RIIHIMAENAUTO-OSAT.FI
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Täysin uuden 
sähköauton 

hankkimiseen en näe 
syytä hassata rahaa. 

Sellainen ei kuulu 
lähiajan suunnitelmiin.

Jesse Kuivasniemi

– ON PALJON ASIOITA, pitkienkin 
etäisyyksien päässä, joiden hoita-
miseen tarvitsen omaa autoa. Joten 
kyllä se on tärkeä, kuvailee helsinki-
läinen Jesse Kuivasniemi suhdet-
taan omaan autoon ja sen käyttämi-
seen.

– Varmaan pärjäisin ilmankin, 
mutta silloin jäisi tiettyjä asioita te-
kemättä.

Kuivasniemellä on ollut ajokort-
ti kahdeksan vuotta. Tällä hetkellä 
hänellä on kaksi omaa menopeliä: 
ajoautona toimiva Audi, ja harras-
teautona oleva Volvo.

– Ajan autolla joka päivä, paitsi en 
välttämättä viikonloppuisin. Vuodes-
sa tulee mittariin 20 – 50 000 kilo-
metriä, se vähän vaihtelee.

Oman auton lisäksi hän käyttää 
liikkumiseen julkisia kulkuvälineitä, 
lähinnä metroa ja bussia.

– En niinkään arkielämässä, vaan 
lähinnä vapaa-ajalla, hän täsmen-
tää.

Polttoaineiden hinnat ovat kovas-
ti kallistuneet tänä vuonna. Kesällä 
2021 tuskin kukaan olisi uskonut, 
että kesällä 2022 keskimääräinen 

Nuorten aikuisten näkökulmia autoiluun
Minkälaisia autoilutottumuksia ja -käsityksiä on tämän päivän nuorilla aikuisilla? 
Poltteleeko kaasujalkaa, vai mennäänkö eteenpäin taloudellisesti?
Purkamouutiset tavoitti kolme eri paikkakunnilla asuvaa henkilöä, ja kyseli heiltä 
muiden muassa ajokäytännöistä, polttoaineiden kallistumisen vaikutuksista 
omaan ajoon sekä mielipiteitä hybridi- ja täyssähköautoista.

Ei syytä hassata 
rahaa uuden 
sähköauton 
hankkimiseen

pumppuhinta 95E:lle oli jonkin aikaa 
jo yli 2,50 euroa litralta.

Minkä verran bensiinin hinnan-
nousu on vaikuttanut ajoihisi?

– Ei se oikeastaan ole vaikutta-
nut. Paitsi niin, että joskus on tullut 
enemmän ärräpäitä kun on mennyt 
tankkaamaan, Kuivasniemi naurah-
taa.

– Välillä vain on maksettava 
enemmän. Joskus taas pääsee vä-
hemmällä.

Jos autoon tulee korjausta vaativa 
vika, Kuivasniemi kertoo harkitse-
vansa purkuosien käyttöä – kulu-
tusosat pois lukien. Hyväkuntoiset 
purkuosat ovat jokseenkin uuden 
veroisia, mutta tuntuvasti edullisem-
pia. 

Hybridi- ja täyssähköautojen suo-
sio Suomessa on kasvanut nopeas-
ti. Kuivasniemi ei kuitenkaan tunne 
suurta kiinnostusta autonsa käyttö-
voiman vaihtamiseen.

– Täysin uuden sähköauton hank-
kimiseen en näe syytä hassata 
rahaa. Sellainen ei kuulu lähiajan 
suunnitelmiin. Enkä aio hankkia 
käytettyä sähköautoa. Pelkästään 



Jesse Kuivasniemi

Lotta Metsälä

TAMPEREELLA ASUVA Lotta Metsä-
lä kertoo omistaneensa ajokortin 
yhdeksän vuoden ajan. Hänellä on 
myös oma auto, Peugeot 307, mut-
ta sen käyttö on tällä hetkellä melko 
vähäistä.

– Ajan sillä ehkä kerran viikossa, 
aikaisemmin tuli ajettua enemmän. 
Vuodessa ajoa kertyy ehkä noin 
10 000 kilometriä.

Metsälä kokee, että auton omista-
minen tuo tiettyä vapautta. Erityi-
sesti hän mainitsee mahdollisuuden 
käynteihin lapsuudenkodissa maa-
seudulla, minne on heikot yhteydet 

Auton omistaminen  
tuo tiettyä vapautta

lataus tuottaisi ongelmia.
Vetyautoa pidetään yhtenä mah-

dollisuutena tulevaisuuden autoilus-
sa, mutta siihen vaihtoehtoon Kui-
vasniemi ei ota kantaa.  

– En tunne aihetta niin hyvin, että 
osaisin luoda siitä mielipiteen.

Villeimmissä skenaarioissa on 
pohjustettu polttomoottoriautojen 
kuolemaa, kun eräät autotehtaat 
ovat ilmoittaneet jossakin vaiheessa 
lopettavansa polttomoottorilla toimi-
vien uusien autojen valmistamisen.

Kuivasniemi ei usko polttomootto-
riautojen katoamiseen teiltä, aina-
kaan kovin nopeasti.

– Siihen menee varmasti kauan 
aikaa. Eivät ne niin vaan häviä. Mis-
tä tulisi se raha, että ne korvattaisiin 
sähköautoilla, hän kysyy.

PURKAMOUUTISET 17
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julkisilla kulkuvälineillä.
– Kaupungin jokapäiväisessä elä-

mässä auto ei ole niin tärkeä.
Metsälä kertoo kulkevansa 

säännöllisesti julkisella liikenteel-
lä. Useimmin käytössä ovat juna ja 
ratikka.

Polttonesteiden reippaan hinnan-
nousun hän toteaa kyllä huoman-
neensa taloudessaan.

– Nyt tulee vielä enemmän tar-
kasteltua vaihtoehtoja, miten pystyy 
halvimmalla liikkumaan. Ja että kyy-
dissä olisi useampia henkilöitä jaka-
massa bensakuluja.

– Olen muutenkin aina pyrkinyt 
siihen, etten lähtisi noin vain huolet-
tomasti autolla liikenteeseen.

Entä hybridi- tai täyssähköauto 
omana ajopelinä? Metsälä kertoo 
miettineensä asiaa, ja kallistuvansa 
hybridin puolelle.

– Jos on esimerkiksi menossa 
paikkaan, jonne ei pääse julkisilla 
välineillä, niin onko siellä välttämät-
tä latausmahdollisuuttakaan sähkö-
autolle?

– Hybridi tuntuisi turvallisemmalta, 

sen idea on hyvä.
– Toteutuessaan vetyautoilu olisi 

aika siistiä. Pitää nähdä sen taak-
se, että vaikka auton valmistaminen 
olisi ekologista, niin varsinkin sen 
käyttämisen tulisi olla sitä.

Metsälä ei usko sähköautojen täy-
teen vallankumoukseen, ainakaan 
kovin nopealla aikataululla.

– Aika isot muutokset pitäisi ta-
pahtua ihmisten tottumuksissa, eikä 
kaikille edes riittäisi sähköautoja.

– Polttomoottoriautot varmasti 
vähenevät, mutta eivät tule meidän 
elinaikanamme katoamaan teiltä.

Ajokorttiuudistuksen suhteen Met-
sälällä on selkeä näkemys: alaikära-
ja tulisi pitää 18 vuodessa.

– Onnettomuuksien prosentuaali-
nen osuus 17 ja 18 ikävuoden välis-
sä olevilla kuskeilla on korkea.

Käytätkö purkuosia autosi kor-
jauksessa?

– Mahdollisuuksien mukaan suo-
sin, mutta riippuu osista. Lähipii-
rissäni on henkilöitä, jotka auttavat 
päätöksenteossa. Kaikki, mikä on 
korjattavissa, kannattaa korjata.

TURUN LÄHELLÄ LIEDOSSA asuva 
Leevi Palonen on verraten tuore 
autoilija. Hänellä on ollut ajokortti 
viime kesästä saakka.

Palosella on omistuksessaan kak-
si henkilöautoa. Niin kutsuttuna tal-
viautona hän käyttää BMW:tä, kun 
taas harrasteautona on Volvo 240.

– Ajan joka päivä. Harrastetallilla 
tulee käytyä päivittäin, ja kuljen au-
tolla myös opiskelupaikalle, kertoo 
koulutussopimuksella opiskeleva 
Palonen.

Hän pitää autoa tärkeänä asiana 
elämässään.

– Varsinkin tuo Volvo. Se oli kuusi 
vuotta pellolla, ja sen kunnostami-

seen meni paljon aikaa, ennen kuin 
sain siihen leiman. Lähes kaikki 
osatkin piti vaihtaa.

Julkisia kulkuvälineitä Palonen ei 
kertomansa mukaan käytä.

Polttonesteiden voimakas hinnan-
nousu vaikuttaa hänen ajotottumuk-
siinsa. Varsinkaan huviajeluihin ei 
enää ole varaa siinä määrin, kuin 
joskus aiemmin.

– Ennen saatoimme käydä ison-
veljen autolla melkein joka päivä 
ajelemassa.

Sähkö- ja hybridiautot eivät herä-
tä Palosessa positiivisia reaktioita. 
Hän kertoo, ettei ole lainkaan innos-
tunut niistä.

Polttomoottoriautot eivät 
katoa Suomen teiltä

Polttomoottoriautot 
varmasti vähenevät, 

mutta eivät tule 
meidän elinaikanamme 

katoamaan teiltä.
Lotta Metsälä

En rupea sellaisten 
kanssa mihinkään.

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

Romuautojen virallinen 
vastaanottopiste

Maailma tarvii purkuosia
– En rupea sellaisten kanssa 

mihinkään. Niistä ei kuulu mitään 
ääntä, ja kun sähköautosta hajoaa 
akku, niin korjaus tulee tosi kalliiksi.

Hän ei liioin usko, että perinteiset 
polttomoottoriautot häviäisivät Suo-
men teiltä ajoneuvojen käyttövoima-
tekniikan uudistusten myötä.

– Eivät varmasti katoa.
Mitä mieltä purkuosien käytöstä 

autoa korjattaessa? Palonen painot-
taa, että riippuu osasta.

– Jos uusi osa on kallis, ja sen voi 
saada hyväkuntoisena käytettynä, 
niin silloin. Mutta esimerkiksi Volvon 
jarruosat eivät uusinakaan maksa 
juuri mitään. ■

Leevi Palonen
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K
atalysaattorivarkauksien määrä on 
kasvanut hyvin voimakkaasti viime 
vuosien aikana. Esimerkiksi vuonna 
2019 poliisi kirjasi koko Suomessa 

40 katalysaattorivarkautta, kun vuonna 2021 
niitä kirjattiin jo yli 2 800.

Kuluvan vuoden tilastot osoittavat, että var-
kaudet eivät ole ainakaan vähenemään päin.

Katalysaattorivarkauksien ennalta estämi-
seksi Lounais-Suomen poliisi ja suurimmat 
katalysaattorikierrätysyritykset ovat kehit-
täneet uuden toimintamallin: jatkossa kata-
lysaattorin myyjältä vaaditaan todistus laitteen 

alkuperästä.
Todistuksena voi toimia esimerkiksi auton 

romutustodistus tai kuitti katalysaattorin vaih-
totyöstä.

KAIKKI NELJÄ SUURINTA TOIMIJAA MUKANA 
Ostoketjun loppupäässä olevia katalysaatto-
rikierrätysyrityksiä on Suomessa vain vähän. 
Poliisi on ollut yhteydessä neljään suurim-
paan toimijaan, jotka ovat kaikki sitoutuneet 
yhteiseen tavoitteeseen, katalysaattorivarkau-
silmiön torjumiseen. 

– Uusi toimintamalli perustuu vapaaehtoi-

Poliisi ryhtynyt yhdessä 
yritysten kanssa uudenlaisiin toimiin 
katalysaattorivarkauksien 
vähentämiseksi

Lounais-Suomen poliisin aloitteesta isoimmat 
katalysaattorikierrätysyritykset vaativat jatkossa katalysaattorin 
myyjältä todistuksen laitteen alkuperästä. Tällä haluaan 
rajoittaa varastettujen katalysaattorien markkinoita ja torjua 
voimakkaasti kasvanutta varkausilmiötä.
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suuteen ja yritysten omaan tahtoon varmistua 
siitä, että niiden haltuun ei päätyisi anastettu-
ja katalysaattoreita, kertoo rikoskomisario Mi-
ka Paaer Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Paaer muistuttaa, että varastettua omai-
suutta ostava yritys voi myös itse päätyä ri-
kostutkinnan kohteeksi.

ALKUPERÄN TODISTAMINEN ON KAIKKIEN ETU
Uusi menettelytapa otetaan yrityksissä käyt-
töön syksyn aikana, viimeistään lokakuun 
alusta alkaen. Katalysaattoreiden alkuperäto-
distuksia tulevat jatkossa vaatimaan ainakin 
Suomen Katalysaattorikierrätys Oy, Kat-Metal 
Oy, Reteko Oy ja Kuusakoski Oy.

Pohjoismaissa toimivan Kat-Metal Oy:n toi-
mitusjohtaja Teemu Piippo pitää alkuperän to-
distamista hyvänä asiana kaikille osapuolille.

– On kaikkien etu, että varastettujen kata-
lysaattorien kanssa ei käydä kauppaa, Piippo 
toteaa.

Suomen katalysaattorikierrätys Oy:n toimi-
tusjohtaja David Hyytinen huomauttaa, että 
varkausilmiö on myös yritysten riesa.

– Alkuperätodistus on helppo keino toden-
taa, että myytävä tavara on laillisesti myyjän 
hallussa, Hyytinen sanoo.

Poliisi on toiminut uuden toimintamallin alul-
lepanijana, mutta se myös jatkossa seuraa 
mallin toteutumista. Paaer arvioi, että kata-
lysaattorivarkaudet tulevat vähenemään.

– Kun varastettujen katalysaattoreiden 
markkinoita rajoitetaan, ei katalysaattoreiden 
varastaminen enää samalla tavalla kannata.

KUSTANNUKSIA, HARMIA  
JA KODITTOMIA KATALYSAATTOREITA
Katalysaattorit kiinnostavat varkaita niiden 
sisältämien arvometallien takia. Yhden kata-
lysaattorin arvo voi olla muutamasta kymme-
nestä eurosta aina tuhanteen euroon.

Rikoksen uhrille varkaudet aiheuttavat kui-
tenkin huomattavasti suuremmat kustannuk-
set, kun uuden katalysaattorin asennuksen 
lisäksi ajoneuvoa joudutaan varkauden jäljiltä 
usein myös korjaamaan.

– Yksittäisen teon rikosvahinko voi nousta 
useisiin tuhansiin euroihin. Katalysaattorivar-
kaudet aiheuttavat myös paljon vaivaa ja mie-
lipahaa ajoneuvojen omistajille, Paaer toteaa.

Yhtenä ongelmana on lisäksi se, että ajo-
neuvon omistaja harvoin saa katalysaatto-
riaan takaisin – katalysaattoreissa kun ei ole 
minkäänlaisia yksilöiviä tietoja, joiden perus-
teella voitaisiin selvittää niiden alkuperä.

Tälläkin hetkellä Lounais-Suomen poliisilla 
on huomattava määrä rikostutkinnan yhtey-
dessä takavarikoituja, ”kodittomia” katalysaat-
toreita. Ne liittyvät laajaan rikoskokonaisuu-
teen, jossa romuyrittäjän epäillään ostaneen 
suuria määriä anastettuja katalysaattoreita. ■

LINJA-AUTOPURKAMO

Suuri ja monipuolinen valikoima  
valtamerkkeihin ja muihinkin.

Niin ammattikäyttöön kuin harrastuksiin.
KYSY! Jukka kyllä tietää. 

J.V. Bussi-Group Oy
Laukunkangas 200, 58160 Karvila 

(n. 30 km Savonlinnasta)
jukka.vesanka@pp.inet.fi 

Puh. 020 779 2220 
GSM 0400 274 818

Täältä se etsimäsi 
LÖYTYY!
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O
n todettava, että keskieu-
rooppalaisilla on yleissi-
vistyksessä suomalaisen 
juhannuksen mentävä 

aukko, sillä kokous pidettiin 24.–25. 
kesäkuuta Italian Modenassa. Mat-
kaan kuitenkin lähdettiin pj:n voimin 
ja paikan päällä juhannusjuhlien 
jääminen väliin ei enää harmittanut, 
sillä järjestelyt olivat huippuluokkaa. 
Samalla kertaa Italian liitto piti kan-
sallisen kokouksensa.

Kokouksessa käsiteltiin mm. haa-
muautoja (esimerkiksi Puolassa 
on tilanne, että suurin osa autoista 
häviää harmaalle sektorille), EU:n 
uutta jätepakettia ja sen autovalmis-
tajille ja automaahantuojille tuomia 
tiukentuvia määräyksiä.

Tuottajavastuu tulee nyt sitomaan 
autotehtaita ja maahantuojia yhä 
selvemmin, yksilöidymmin ja tiu-
kemmin.

Puheenvuoroissa ja kahvipöytä-
keskusteluissa esiin nouseekin aina 
esiin kummajainen nimeltä Suomi. 
Muiden Euroopan maiden edustajat 

Koronatauko ohi, 
Egara kokoontui  
juhannuksena Italiassa

Egaran 
(Euroopan 
Autokierrättäjät) 
kokous voitiin 
iloksemme 
tänä vuonna 
pitää kahden 
koronavuoden 
jälkeen.

pyörittelevät hölmistyneinä päätään, 
kun kuulevat, että Suomen malli on 
järjestetty niin, että autot ohjataan 
suoraan murskalaitoksille ja vasta 
toissijaisesti purkamoille uudelleen-
käyttöön.

JUHANNUSILTANA oli ravintolaillalli-
nen ja varsinainen kokous pidettiin 
juhannuspäivänä.

Kokouspuitteet olivat hienot, kos-
ka samassa yhteydessä pidettiin 
ADA:n (Italian Autopurkamoliitto) 
juhlakokous sekä minimessut Mo-
denan vanhassa kaupungissa his-
toriallisessa kaupungintalossa. 

Ilta huipentui Enzo Ferrarin muse-
ossa pidetyssä juhlagaalassa. Näim-
me dokumenttielokuvan Enzosta ja 

saimme syödä juhlaillallisen histo-
riallisten Ferrari-luomusten lomassa. 
Yritysvierailut teimme isolle purka-
molle sekä murskalaitokselle.

Jälleen tuli selväksi, että EU:n 
vaatima 95 prosentin kierrätys- ja 
uudelleenkäyttöasteen täyttyminen 
vaatii toteutuakseen neljä asiaa.

Vaatimus voi toteutua vain, jos 
ensinnäkin kaikki autot saapuvat 
ensin uudelleenkäytön pyhättöön 
eli purkamolle. Toisekseen purkamo 
osallistuu raaka-aineiden esilajitte-
luun hyvässä yhteistyössä murskaa-
mon kanssa.

Kolmanneksi murskalaitoksen (tai 
yhdessä kumppaneidensa kanssa) 
tulee investoida huippumoderneihin 
murskan jälkeisiin erottelutekniikoi-



Viereisellä 
sivulla. 
Puheenjohtaja 
Siri Sveinsvoll 
keskustelemassa 
murskalaitoksen 
edustajan kanssa.

Tällä sivulla 
ylempänä.  
Egaran kokousta 
vetivät puheenjohtaja 
Siri Sveinsvoll  
(2. oikealta) ja 
sihteeri Henk Jan Nix 
(3. oikealta).

Tällä sivulla 
alempana. 
Kokousväkeä 
gaalaillallisella.
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EGARA TOIMINUT  
JO YLI 30 VUOTTA
● Egara on eurooppalaisten autojenkierrättäjien 
yhteistyöjärjestö. Sen nimi on lyhenne sanoista 
European Group of Automotive Recycling Asso-
ciations.
● Egara edustaa riippumattomia, ammattimai-
sia ja ympäristötietoisia purkuyrityksiä Euroo-
passa. 
● Egara perustettiin 1991.
● Egaraan kuuluu 15 jäsentä. Suomen ohel-
la mukana ovat: Viro, Tanska, Ruotsi, Norja, 
Iso-Britannia, Irlanti, Alankomaat, Puola, Unka-
ri, Ranska, Sveitsi, Kreikka, Italia ja Espanja.
● Egaran puheenjohtajana toimii norjalainen 
Siri Sveinsvoll ja sihteerinä hollantilainen 
Henk Jan Nix.
● egaranet.org

hin (Post Shredding). Näitä on siis 
useita ja kunkin vaiheen käyttöönot-
to maksaa useita miljoonia euroja.

Ja neljänneksi: kaikkien edel-
lä mainittujen sidosryhmien lisäksi 
muiden toimijoiden (viranomaiset, 
maahantuojat, poliitikot, lainsäädän-
tö- ja valvontaelimet) on vilpittömäs-
ti ja vaivoja säästelemättä pyrittävä 
tähän yhteiseen lopputulokseen. 

Jos yksikin näistä asioista jää to-
teutumatta, jää toteutumatta myös 
95 prosentin taso, ja tietenkin kaikki 
sitä suuremmat komissiolle esitet-
tävät numerot ovat näin epätotta. 
Polttoon ja kaatopaikoille menee nyt 
siis paljon sallittua enemmän käyt-
tökelpoisia – ja niiden ohella myös 
vaarallisia – jakeita. ■
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V
aurioturva Yhtiöt Oy on 
valtakunnallinen vauri-
okorjaamoketju. Toimi-
tusjohtaja Harri Ahonen, 

milloin ja miten ketju sai alkunsa?
– Ketjun rakentaminen on aloitet-

tu syksyllä 2018, ja siitä hiljalleen 
on jäsenmäärä kasvanut nykyisek-
si. 

– Signaali ketjun perustamiseen 
saatiin joidenkin vakuutusyhtiöiden 
toimesta. Lähinnä viestitettiin, että 
vauriokorjaukset ohjataan tulevai-
suudessa ainoastaan korikorjaa-
moketjuun kuuluviin korjaamoihin, 
sekä tietenkin merkkikorjaamoille.

Mikä on viime aikojen suunta-
us vauriokorjausten määrässä 
ketjussanne? Onko vauriokorja-
ustarpeissa merkittäviä vaihteluja 
eri vuosina?  

– Korona-ajan alkuvaiheessa 
vauriokorjausten määrä väheni, 
mutta tänä vuonna määrät ovat ol-
leet selvässä kasvussa.

– Korjaustarpeet vaihtelevat alu-
eellisesti, riippuen esimerkiksi sii-
tä, millainen talvi on kyseessä.

Mitkä ovat tämän ajan tyypilli-
simpiä onnettomuusperusteisia 
vauriokorjauksia? Auton keula, 
takaosa vai kyljet? 

– Tyypillisimpiä onnettomuus-
perusteisia vauriokorjauksia ovat 
edelleen parkkipaikoilla sattuneet 
kolahdukset.

Miten hybridi- ja sähköautojen 
yleistyminen on näkynyt kor-
jaamoketjussanne? Minkälaisia 
haasteita tämä on aiheuttanut 
korjaamoilla? 

– Sähkö- sekä hybridiautojen 
määrä lisääntyy tasaiseen tahtiin.

– Niiden korjaaminen vaatii luon-
nollisesti lisää kouluttautumista 
etenkin suurjännitteen tuomien 
vaarojen kannalta.

Ketjullanne on nyt 24 toimipis-
tettä Etelä- ja Keski-Suomessa. 
Onko pyrkimyksenä laajentaa ket-
jua? Jos, niin minkälaisella aika-

Vaurioturva käyttää hyötyosia enemmän
kuin alalla keskimäärin käytetään

taululla ja mihin suuntaan?
– Tulevan vuoden aikana Vauri-

oturvan ketjua on tarkoitus laajen-
taa ympäri Suomen 10 –15 uudella 
pisteellä.

Minkälaisia edellytyksiä asetat-
te ketjuunne pyrkivälle korjaamol-
le? Mitkä ovat tärkeimmät kritee-
rit? 

– Haemme hyvämaineisia osaa-
via yrittäjiä, jotka täydentävät 
palveluverkostoamme ja jotka 
haluavat kehittää toimintaansa kor-
kealaatuiseen osaamiseen ja asia-
kaspalveluun. 

Minkä verran korjaamoketjus-
sanne käytetään kierrätysosia, 
toisin sanoen autoista purettuja 
varaosia? Mitkä purkuosat ovat 
käytetyimpiä? Olisiko niiden käy-
tössä laajentamisen varaa?

– Me Vaurioturvassa haluamme 
säästää ympäristöä ja kustannuk-

sia eli pyrimme aina korjaamaan 
osan silloin kun se voidaan tehdä 
laadukkaasti ja turvallisesti. Oikai-
su- ja muovinkorjausprosenttimme 
on selvästi korkeampi kuin alalla 
keskimäärin.

– Samoin käytämme prosentuaa-
lisesti hyötyosia yli kaksi kertaa 
enemmän kuin alalla keskimäärin.

Minkälaisia etuja, ja toisaalta 
haasteita, näet purkuosien käy-
tössä korjaamoilla? 

– Purkuosien käyttö niiden kus-
tannustehokkuuden johdosta mah-
dollistaa monesti auton korjaami-
sen, kun toisena vaihtoehtona olisi 
lunastus. Nopea saatavuus lyhen-
tää usein korjausaikoja.

– Suurimmat haasteet lienevät 
kuljetusvauriot, mitkä ovat tosin jo 
selvästi vähentynyt.

Onko purkuosien hankkiminen 
tarpeeksi sujuvaa ja vaivaton-

Vasemmalla Teksti

Vasemmalla alla Teksti

Alla Teksti

Purkuosien 
hankkiminen on 
helppoa esimer-
kiksi verkkokau-
pan kautta.
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Vaurioturva käyttää hyötyosia enemmän
kuin alalla keskimäärin käytetään

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
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• 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!

Uudet ja käytetyt osat
Jämijärveltä

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

Romuajoneuvojen
virallinen vastaanottopiste

ta korjaamojen näkökulmasta? 
Onko sinulla kehitysehdotuksia 
tämän suhteen? 

– Purkuosien hankintakana-
vat ovat todella korkealla tasolla, 
verkkokauppa toimii hyvin ja pu-
helimiinkin vastataan kiitettäväl-
lä nopeudella, lukuun ottamatta 
loma-aikoja, jolloin työvoima pula 
tulee näkyviin, mikä onkin ymmär-
rettävää.

On puhuttu, että itse autonsa 
korjauksen maksaville korjaa-
moasiakkaille tulisi esittää kaksi 
kustannusarviota, joista toinen 
neitseellisten varaosien ja toinen 
purkuosien käyttöön pohjautu-
va. Minkälaisia ajatuksia tällainen 
ajatus herättää? 

– Kustannusarvioiden tekeminen 
eri vaihtoehdoilla on arkipäivää 
meidän ketjumme korjaamoilla, jo-
ten tämä ei tuota ongelmia. ■

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
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S
uomen Autopurkamoliiton 
vuosikokouksessa kevääl-
lä 2017 vierailleen diplo-
mi-insinööri Kim Jansso-

nin puheenvuoro on edelleen mitä 
ajankohtaisin.

Jansson esitelmöi käytettyjen va-
raosien kunnostuksesta eli uudel-
leenvalmistuksesta. Se tarkoittaa 
teollista prosessia, jossa käytetyt 
tuotteet ja komponentit palautetaan 
uutta vastaavaan tilaan.

Uudelleenvalmistettu tuote täyttää 
samat vaatimukset kuin uusi, sekä 
ulkonäön että suorituskyvyn puo-
lesta, ja sille annetaan takuu. Uu-
delleenvalmistettu tuote saatetaan 
myös päivittää alkuperäistä parem-
maksi. Toisaalta kaikki tuotteet eivät 
sovellu uudelleenvalmistettaviksi.

Jansson totesi jo tuolloin, siis vii-
si vuotta sitten, että prosessille ei 
vielä ole kunnolla vakiintunutta ja 
yleiseen käyttöön levinnyttä termiä 
Suomessa.

Jansson mainitsi, että käytössä on 
muun muassa sana reman (lyhenne 
englannin kielestä, remanufactu-
ring), mutta kuinka moni on kuul-
lut sanaa käytettävän arkikielessä? 
Tuskin juuri kukaan.

Vahvistuakseen ilmiöt kaipaavat 
nasevia, suuhun sopivia ilmaisuja. 
Sana ”uudelleenvalmistus” ei näitä 
kriteerejä kunnolla täytä, eikä ”re-
man” ole – ainakaan vielä – luonte-
vasti istunut kielenkäyttöön.  

Alla otteita Purkamouutisista vii-
den vuoden takaa Janssonin esitel-
män pohjalta.

– Alun perin uudelleenvalmistus 
alkoi kehittyä saavutettavan talou-
dellisen hyödyn pohjalta. Ympäris-
tönsuojelulliset hyödyt eivät olleet 
keskeisenä tavoitteena, Jansson 
valotti historiaa.

– Jos elinkaarensa loppuun tullut 
tuote pannaan keräykseen, tuho-

Purkamouutiset 5 vuotta sitten

Tuotteiden uudelleenvalmistuksella 
kasvavat markkinat

taan suuri osa siitä energiasta ja 
työstä, mikä on käytetty laitteen val-
mistamiseen.

Kasvu ja kannattavuus ovat edel-
leenkin uudelleenvalmistuksen kes-
keisinä ajureina. Uudelleenvalmiste-
tut laitteet ja komponentit myydään 
halvemmalla, mutta niistä on mah-
dollista saada parempi kate.

Toimintaa pidetään vähemmän 
alttiina talouden heilahteluille kuin 
uusien tuotteiden valmistuista. Syn-
tyy liiketoimintaa, vaikka ei tehdä 
uusia investointeja.

Uudelleenvalmistusta toteutetaan 
jo suuressa, yhä kasvavassa mitas-
sa.

– Saksa, Iso-Britannia ja Irlanti, 
Ranska sekä Italia dominoivat tällä 
alalla Euroopassa. Ne vastaavat 

ylipuolesta uudelleenvalmistuksen 
arvonluonnista.

Autonosien uudelleenvalmistuk-
sen ajureita ovat Janssonin mukaan 
hyvät katteet jälkimarkkinoilla, kier-
rätyksen kiristyvät säädökset, raa-
ka-aineiden lisääntyvä niukkuus ja 
asiakkaiden lisääntyneet vaatimuk-
set ekotehokkuudesta.

Jarruttavia tekijöitä ovat tarvitta-
vat investoinnit korkean teknologian 
tuotteille, osaavan työvoimanniuk-
kuus ja teknisen informaation saa-
tavuus.

Kiertotalouden paras muoto on 
uudelleenkäyttö. Seuraavina tulevat 
kunnostus ja uudelleenvalmistus. 

Vasta niiden perässä ovat vuoros-
sa kierrätys ja energiaksi hyödyntä-
minen. ■

Jos elinkaarensa loppuun tullut tuote pannaan 
keräykseen, tuhotaan suuri osa siitä energiasta ja 

työstä, mikä on käytetty laitteen valmistamiseen.
Kim Jansson
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KÄYTETYT
VARAOSAT

HENKILÖ- JA
PAKETTI-
AUTOIHIN

vm. 2005-2020vm. 2005–2022

Verkkokaupassa yli 100 000 varaosaa. 
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www.autopurkamoliitto.fi
Suomalaisen työn ja puhtaan ympäristön puolesta

Pelastetaan maailmaa
varaosa kerrallaan

www.autopurkamoliitto.fi
Suomalaisen työn ja puhtaan ympäristön puolesta

Pelastetaan maailmaa
varaosa kerrallaan

  

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

Laajasta valikoimasta
uudet ja käytetyt varaosat! 

www.haapala.fi

Huollot ja asennukset!

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

PURKUOSIA!

NOPEA TOIMITUS KAIKKIALLE SUOMEEN!

Puhelintiedustelut > 08 626 303

VARAOSAHAKU.FI > Kainuun Auto- ja varaosa oy

Valikoimat täydentyvät päivittäin!

Tattarisuo, Kytkintie 55, 00770 Helsinki
Puh. (09) 389 5200  I   info@euro-teli.fi  I   www.euro-teli.fi    

PURKUOSAT
KUORMA-, PAKETTI- 
JA HENKILÖAUTOIHIN

Kuorma- ja pakettiautopurkamo

Ostamme hyötyautoja käteisellä! Soita 0500 659 678
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•	Yli	65	000	takuu	autonosaa	heti	hyllyssä
•	Laatusertifioitu	yritys
•	Autokierrätys
•	Ekologisesti	ympäristön	puolesta

UUDET	JA	KÄYTETYT	

VARAOSAT	
•	pakettiautoihin	
•	maastureihin	
•	henkilöautoihin

Soita	03	368	4000
www.autonosat.fi
Teollisuustie	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

KESTÄVÄÄ
KIERTOTALOUTTA
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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

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

HELSINKI
volvoks.fi
Kytkintie 14, 00770 Helsinki
P. 020 789 0760
www.volvoks.fi
Sapoma Oy
Tuulilasintie 18, 00770 Helsinki
P. 09-389 6663
www.sapoma.fi
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
puh. 050-4699 059
heimo@himanganmuovityo.fi
www.himanganmuovityo.fi

KANKAANPÄÄ
Autokeskus Haapala Oy 
Vähänevantie 27,
38700 Kankaanpää
P. 02-578 9747
www.haapala.fi
Autopurkaamo Eloranta Oy
Tampionkatu 4, 38700 Kankaanpää, 
puh.040 640 2005, www.autopurka-
moeloranta.fi, myynti@autopurkamoelo-
ranta.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
Kotkan Käyttöosa Oy
Jylpyntie16, 48230 Kotka, puh. 05 228 
2225, www.kayttoosa.fi, kayttoosa@
gmail.com

KOUVOLA
Matomäen Autoromu Oy
Asentajankuja 2, 46810 Ummeljoki, 
puh. 0500 651 973, www.matomaki.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

Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot

www.autopurkamoliitto.fi      Autopurkamoliitto myös Facebookissa: https://www.facebook.com/autopurkamoliitto/
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NASTOLA
Nastolan Autopalvelu
Tapsa Oy
Tervatie 5, 15560 Nastola
P. 03-762 3855
www.autopurkamo.net

NOKIA
Purkamo Lahtinen
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

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 Ytteresse
P. 06-789 8500
www.erikssons.fi

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

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

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
http://www.rannikonautojavaraosa.fi/

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

ROVANIEMI
Lapin Auto-osa Oy
Nikkarinkuja 12, 96910 Rovaniemi
P. 016-310 950, 040 537 6121
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
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

YLIVIESKA
Autopalvelu Parkkila Oy
Ouluntie 34, 84200 Ylivieska, puh. 020 
755 8622, www.parkkila.fi,  autohuolto@
parkkila.fi

Hyötyajoneuvot (KA/PA):

HELSINKI
Euro-Teli Oy
Kytkintie 55, 00770 Helsinki
P. 09-389 5200
www.euro-teli.fi

JOENSUU
Joensuun Autohajottamo
Närhi Oy
Lentoasemantie 10,
80140 Joensuu
P. 0424 940 040
www.narhi.com

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



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.

● LAATULUOKITELTUJA  
 HYÖTYOSIA TAKUULLA   
● LAAJA VALIKOIMA 
● TILAUKSET SÄHKÖPOSTILLA  
 purkamo@volvoks.fi  
 (muista mainita rekisterinumero)

	 www.volvoks.fi		 	 	
 Akkutie 19      
 00770 Helsinki  

Autopurkamo 
on ainoa oikea 

vaihtoehto 
autokierrättäjälle, 

suomalaista 
työtä ja edullisia 
takuuvaraosia!


