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K
iitos runsaslukuiselle kevätkokousvä-
elle osallistumisesta. Haluan kiittää 
luottamuksesta omasta ja hallituksen 
puolesta. Tästä on hyvä jatkaa!

Talvi tuli ja meni lauhana, vailla oikein liuk-
kaita ja paukkupakkasia. Kun tähän yhdiste-
tään maan taloudellinen tilanne, niin koko au-
toala vaikuttaa edelleen nukkuvan syvää tal-
viunta. Kaikki puolueet ovat kilvan yrittäjyyden 
puolella ja lupaavat viennin nousua sekä lisää 
työpaikkoja, ihmetellä voi ainoastaan miksi 
vienti ei jo vedä, kun kaikilla politiikoilla on jo 
siihen lääkkeet. Paljon on tehtävää koottu uu-
delle hallitukselle, toivotaan sen menestyvän! 

Egara:ssa ja Euroopassa alaa puhuttaa 
tuottajavastuusta tiedottaminen, tulisiko val-
tion kantaa tiedottamisesta vastuu? Valtiol-
la olisi tiedottaessaan puolueeton rooli, toisin 
kuin yritysmuodossa. Yrityksillä on aina omat 
tavoitteet ja päämäärät joiden tarkoitusperät 
voivat herättää monenlaista kritiikkiä.

Minä uskon kiertotalouden merkityksen ja 
ympäristövaateiden kasvavan entisestään. 
Myös liiketoiminta kestävän kehityksen pää-
määrän ympärillä tulee lisääntymään. Näihin 
kuuluu osana myös asetus romuajoneuvoista 
ja käytetyn varaosan käytön mahdollistaminen 
ihan asetuksella.

Tämä koskettaa osaltaan myös meitä pur-
kamoita, tulevaisuudessa meiltä edellytetään 

entistä tarkempaa esikäsittelyn yhteydes-
sä tapahtuvaa lajittelua. Lisäksi asetus jo vel-
voittaa korjaamoita kierrättämään autoperäi-
sen jätteen.

Pohtiessani tätä ja kiertotalouden edellytyk-
siä mieleeni tulee, että jonakin päivänä edelly-
tetään käytetyn varaosan käyttöä ensisijaise-
na vaihtoehtona. Nyt alkutaipaleella olevan ja 
ensiaskelia ottavan markkinointisuunnitelman 
on tarkoitus julkituoda nimenomaan oike-
aa ELV-autojen, ja niistä saatavien varaosien 
käytettävyyttä, edullisuutta ja asetuksen luon-
teen mukaista kierrätystapaa, siis kaikkea sitä 
mikä kuuluu purkamoiden normaaliin arkeen.

Ympäristövaateiden kasvaessa ja valvonnan 
lisääntyessä kasvaa myös yhteistyön merki-
tys purkamoiden ja operaattoreiden välillä, sil-
lä purkamoilla on avaimet moneen ongelma-
kohtaan autokierrätyksen ympäristövaateisiin 
liittyen. 

Kevät tulee kohisten ja lumen alta paljastuu 
monenmoista. Laitetaan paikat kuntoon! Hy-
vää ja kaupallista kevättä,

PS. Toivotan ympäristöneuvos Seppo Hiek-
karannalle, Autopurkamoliiton pitkäaikaiselle 
puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenelle, lep-
poisia eläkepäiviä. Suuret kiitokset työstä jon-
ka olet liiton hyväksi tehnyt!
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-I
tseäni korjaamopuoli ei oikein 
kiinnosta. Kunnollisen korjaa-
mon perustaminen vaatii tänä 
päivänä niin kalliit investoinnit. 
Eikä meillä olisi sellaiseen so-

pivia tiloja, Olli Mattila miettii.

Hän painottaa, että purkamoasiak-
kaan kaipaamaa osanvaihtoa voi myös 
tehdä ilman suuria satsauksia. Toisaalta 
asiakasta voi palvella niin, että ohjaa tä-
män vaikkapa lähiseudulla sijaitsevalle 
yhteistyökorjaamolle.

Korjaamon perustamispohdintoja hil-
litsee myös Tampereella vallitseva kova 
kilpailutilanne. Kallis korjaamoinvestointi 
edellyttäisi lisää asiakkaita niin sanotun 
tavallisen purkamoasiakaskunnan pääl-
le. Vahvasti kilpaillulla alalla uusien asi-

akkaiden saaminen taloudellisesti kan-
nattavalla tasolla on hankalaa.

Hyvien liikenne- 
yhteyksien varrella
Osamyynti Mattilan autopurkamo sijait-
see Tampereen länsilaidalla Haukiluo-
massa. Ylöjärven raja kulkee kivenhei-
ton päässä, eikä Nokian kuntarajalle-
kaan ole pitkästi matkaa. Liikenneyhtey-
det ovat erinomaiset joka suuntaan.

Purkamoalalle Mattila siirtyi runsaat 
kaksi vuosikymmentä sitten. Takavuo-
sina hän korjasi kaverinsa kanssa kola-
riautoja. Kun käyttökelpoisia varaosia al-
koi kertyä varastoon, oli päätös varsinai-
sen purkamotoiminnan aloittamisesta 
luonnollista jatkoa aiemmille toimille.

Olli Mattila
aikoo pysyä  
omimmalla 
alueellaan

••• Suuntaus näyttää vievän autopurkamoja 

kohti palvelukeskuksia, joissa autoilija saa 

tarvitsemansa osan lisäksi sen asennuksen, 

kenties muitakin korjaamopalveluja. 

Purkamoyrittäjä Olli Mattila aikoo jatkossakin 

keskittyä alansa peruspalveluihin.
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”Toivottavasti ei 
mennä siihen, et-
tä autot ja niiden 
sisältämät osat 
muuttuvat kerta-
käyttötuotteiksi. 

Mattila on toiminut vuodesta 1993 
Haukiluoman Lehtikadulla. Liiketoiminta 
jatkuu samoissa tiloissa. Katon alla ole-
vat 1 350 neliön tilat koostuvat kolmes-
ta kiinteistöstä.

Asiakaspalveluun Mattila kaipaisi pa-
rempia tiloja. Monenlaisia ideoita on mie-
lessä, mutta niitä täytyy kypsytellä.

- Ei ole ollut koskaan poltetta tehdä 
mitään lasilinnaa kalliilla rahalla.

Yrittäjän apuna purkamolla työskente-
lee kaksi palkattua henkilöä, Jouko Kau-
tovuori ja Sami Sulkala.

Nissan ja Toyota 
päämerkkeinä
Aikaisemmin Mattilan purkamo oli vah-
vasti erikoistunut Nissaniin ja Toyotaan. 
Näitä on edelleen runsaasti, noin puolet 
koko tarjonnasta, mutta muitakin merk-
kejä on aivan laidasta laitaan.

Purettavat autot Mattila hankkii pää-
osin AVK:lta ja SVT:ltä. Jonkin verran nii-
tä tulee myös suoraan yksityisiltä. 

Mattilan purkamo liittyi varaosahaku.fi-
palveluun kymmenisen vuotta sitten. Sen 
ja omien kotisivujen avulla tapahtuva 
etämyynti on jo noin 80 prosenttia koko 
myyntivolyymista.

Etämyynnin tilaukset toimitetaan asi-
akkaille enimmäkseen Postin ja Matka-
huollon välityksellä.

- Verkkokauppaan painottuvassa 

Olli Mattila (oik.) 
ja Jouko Kauto-
vuori.
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myynnissä purkamon sijainnilla ei ole 
muuten merkitystä, kunhan logistiikka 
pelaa. Jos firma sijaitsee kovin kaukana 
tavaran kuljetukseen liittyvistä asiointi-
pisteistä, kuluu aikaa ja vaivaa.

Varaosahaun kautta tapahtuvassa 
myynnissä tulee Mattilan mukaan palau-
tuksia hyvin vähän. On pelkästään myön-
teistä molemmille osapuolille, että suo-
malaiset ovat oppineet ostamaan netis-
tä oikein.

Kaikki verkkomyyntiin tulevat osat tie-
tysti kuvataan, ja pyritään varustamaan 
varaosanumeroilla. Se on hyvin tärkeä 
tieto yksittäistä kauppaa ajatellen.

- Joissakin tapauksissa asiakkailla on 
ollut vaikeuksia tarkistaa varaosanume-
roa autossaan vielä kiinni olevasta osas-
ta. Näissä on voinut syntyä tilanteita, et-
tei tilattu osa olekaan ollut juuri se oikea.   

Osamyynti Mattila on myös virallinen 
vastaanottopiste käytöstä lopullisesti 
poistettaville elv-autoille.

Tuleeko autoista 
kertakäyttötuotteita?
Purkamoalan tulevaisuus pohdituttaa 
montaa yrittäjää, kun autoissa on yksit-
täisten osien sijaan yhä enemmän kom-

Mercury Mar-
quis Broug-

ham vm. -77 on 
isännän silmä-

terä.
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Olli Mattilalla on 
runsaan 20 vuoden 
kokemus purkamo-
yrittäjän työstä.
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Missä ja milloin synnyit?
- Lestijärvellä 1965.

Perhesuhteet?
- Avovaimo, kolme lasta ja yksi lapsenlapsi.

ESITTELY

Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Olen kotona.

Kuka on historian merkittävin suomalainen?
- Kekkonen oli kova jätkä.

Parasta ruokalautasella ja juomalasissa?
- Jokin pihvi, tosin ei kalakaan ole huono vaihtoehto. 
Olut tai viini sopii, mutta pääsääntöisesti juon vettä.

Miksi Tampere on niin paljon parempi kaupunki 
kuin kilpakumppaninsa Turku?
- Se johtuu turkista. Meillä on vahva, täplikäs turkki, 
korvissa tupsut ja töpöhäntä!

Ikimuistoisin ajopelisi?
- Mercury Marquis Brougham vm. 1977.

Popeda vai Eppu Normaali?
- Popeda. Pate on Ikurin poikia.

Pitäisikö Suomen liittyä Naton jäseneksi?
- Ei tarvitse, jos pidetään yllä kunnon puolustusvoimia.

Päällimmäiset terveisesi Suomen uudelle hallituk-
selle?
- Yrittäminen kannattavaksi ja vienti vetämään. Jostain 
meidän on saatava tänne rahaa.

 

Olli Mattila Osamyynti Mattila

ponenttikokonaisuuksia.
- Toivottavasti ei mennä siihen, että 

autot ja niiden sisältämät osat muuttuvat 
kertakäyttötuotteiksi. 

Mattila painottaa hyväkuntoisen pur-
kuosan hankinnan järkevyyttä kahdessa 
mielessä. Käytössä ollut osa on todettu 
toimivaksi, ja sen hinta on tuntuvasti hal-
vempi kuin neitseellisen varaosan.

- Purkuosia voisi käyttää paljon nykyis-
tä enemmän, myös kolarikorjauksissa. 
Vakuutusyhtiöt sanovat joskus, että pur-
kuosat maksavat liikaa, mutta jos yhtiöt 
käyttäisivät niitä säännöllisesti, hinnat tu-
lisivat alaspäin.

- Eihän purkamoilla ole omaa liiketoi-
mintaansa ajatellen varaa myydä huono-
ja osia. Toimitettavan tavaran pitää olla 
sellaista, kuin on sovittu.

Mattilaa mietityttää autoilijoiden kas-
vanut kiinnostus käydä korjauttamassa 
ja huollattamassa autonsa Virossa. Siellä 
hintataso on varsinkin työn osalta edel-
leen huokeampi, vaikka erot ovat ko-
ko ajan tasaantumassa. Samalla reissul-
la autoon asennetaan Virosta hankittu-
ja osia.   

Koivuklapeja 
kaupunkilaisille
Mattila harjoittaa myös pienimuotois-
ta ajokuntoisten autojen kauppaa. Tänä 
vuonna hänen purkamolleen on tulos-
sa uusi, alalle epätavallinen myyntituote: 
koivuklapit.

Isäntä ei kuitenkaan aio itse tarttua 

pokasahaan tai halkomiskirveeseen, 
vaikka klapien tekeminen on tunnetusti 
mitä mainiointa stressiterapiaa.

- Se on vain välitysmyyntiä. Täällä kau-
punkialueellakin on tarvetta klapeille, 
mutta monikaan ei oikein tiedä, mistä 
niitä voisi hankkia, Mattila toteaa. ••

>>>www.osamyyntimattila.fi

Mattilan 
purkamo 
sijaitsee 
Tampe-
reen Hau-
kiluomas-
sa.
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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

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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H
elsingissä hotelli Hilton Strand-
issa pidettyyn vuosikokouk-
seen osallistui tällä kertaa 
edustajia 26 liiton jäsenpurka-

mosta. Puheenjohtaja Kari Laine ava-
si kokouksen klo 9:05, ja toivotti kaikki 
paikalla olleet tervetulleiksi.

- Mukavaa, että olette täällä paikan 
päällä. Tästä tulee tiukka päivä, kun on 

paljon päätettäviä asioita, Laine totesi 
avaussanoissaan.

Laine valittiin myös vuosikokouksen 
puheenjohtajaksi. Sihteeriksi tuli tut-
tuun tapaan liiton toiminnanjohtaja Ka-
ri Heikkilä.

Vuosikokous todettiin laillisesti ko-
koon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päivän työjärjestys sai osanottajilta hy-

väksynnän.
Heikkilä esitteli vuoden 2014 tu-

loslaskelman, taseen ja toimintakerto-
muksen, sekä KHT Matti Roiman laati-
man tilintarkastuskertomuksen. Salryn 
2014 toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen tiedot ovat Roiman mukaan risti-
riidattomia.

Päättynyt tilikausi 2014 oli Salryl-

Autopurkamoliitto 
satsaa markkinointiin
••• Suomen Autopurkamoliitto ry (Salry) haluaa lisää tunnettuutta 

käytetyille varaosille ja yleensä nykyaikaiselle purkamotoiminnalle. Siksi 

sääntömääräiseen vuosikokoukseensa 21. maaliskuuta kokoontunut Salryn 

jäsenistö päätti tehdä satsauksia markkinointiin.
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Vuosikokous-
väkeä Helsingin 
Hilton Strand-
issa.

Puheenjoh-
taja Kari Laine 
(vas.) ja toimin-
nanjohtaja Kari 
Heikkilä.
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le järjestyksessään 17:s. Tuloslaskel-
massa verojen jälkeen tilikauden alijää-
mäksi tuli 8 178 euroa. Tulos oli odotet-
tu, sillä Salry on tarkoituksellisesti käyt-
tänyt toimintaansa aikaisempien vuosi-
en ylijäämiä.

Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja 
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille.

Vuonna 2014 Salry järjesti 22. maalis-
kuuta sääntömääräisen vuosikokouksen 
Helsingissä, ja sen lisäksi syyskokouk-
sen 22. syyskuuta Münchenissä. Salryn 
hallitus kokoontui 2014 kuluessa seit-
semän kertaa.

Salryn edustajat ovat jatkaneet työtä 
elv-ohjausryhmässä sekä Egarassa, eu-
rooppalaisten autopurkamoliittojen yh-
teistyöjärjestössä. Salry on myös ol-
lut mukana Etelä-Savon ely-keskuksen 
koolle kutsumassa autopurkamoprojek-
tin asiantuntijaryhmässä.

Vuoden 2014 lopulla Salryyn kuului 
59 jäsenyritystä.

Kari Laine jatkaa 
puheenjohtajana
Vuosikokous valitsi liitolle hallituksen 
puheenjohtajan sekä jäsenet. Puheen-
johtajana jatkaa yksimielisesti valittu Ka-
ri Laine.

Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jä-
seniksi Jaakko Honkanen, Juha Pursiai-
nen, Mikko Tuulimo ja Juha Vähäoja. Va-
rajäseniksi valittiin Veli-Matti Lahtinen ja 
Katriina Tukiainen.

Salryn tilintarkastajaksi valittiin edel-
leen Audimat Oy, päävastuullisena KHT 
Matti Roima.

Liiton syyskokous päätettiin pitää lau-
antaina 26. syyskuuta Tampereella. 

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Ko-
kouksen päätöksen mukaan vuosimak-
su on 400 euroa yritykseltä, jossa työs-

kentelee 1-3 henkeä. Jos väkeä on 
enemmän, päälle tuleva maksu on 80 
euroa per lisähenkilö. Liittymismaksua ei 
edelleenkään peritä.

Vuosikokouksen päätöksen mukai-
sesti Salry satsaa markkinointiin. Koko-
uksessa esitelty, hallituksen käsittele-
mä markkinointisuunnitelma hyväksyttiin 
selvällä ääntenenemmistöllä.

- Suurin ongelma on käytetyn vara-
osan tunnettuus suuren yleisön kes-
kuudessa. Tilannetta pitää parantaa, 
puheenjohtaja Laine tiivisti perustelut 
markkinointipanostuksille.

Salry osallistuu 
Autokorjaamomessuille
Osallistumisesta Autokorjaamomessuil-
le keskusteltiin. Kokous päätti, että Salry 
on mukana seuraavilla messuilla.

Vuoden purkamoyrittäjä -tunnustus 
myönnetään jatkossa tilanteen mukaan. 
Kokous keskusteli siitä, onko parempi 
jakaa tunnustus vuosittain vai epäsään-
nöllisesti. Jälkimmäinen vaihtoehto to-
dettiin toimivammaksi.

Jatkossa Salryn hallitus päättää tun-
nustuksen jakamisesta jäsenten esittä-
mien perusteltujen ehdotusten pohjalta. 
Ensimmäisen Vuoden yrittäjä -tunnus-
tuspalkinnon sai Juha Vähäoja.

Purkamouutiset-lehden ilmestymis-
tahti puhutti kokousväkeä. Muun muas-
sa esitettiin vuosikerran määräksi kak-
si numeroa, mutta äänestyksen jälkeen 
ilmestymismäärä päätettiin pitää nykyi-
sellään eli neljässä numerossa per vuo-
si.

Turussa toimivan Lounais-Suomen 
Vahinkoautokeskus -purkamon yrittä-
jä Vesa Vaihinen piti puheenvuoron pur-
kuosien käytöstä autokorjaamoilla. Vai-
hinen on myös korjaamoyrittäjä, ja toi-
mii Suomen Kolarikorjaamojen liiton pu-

heenjohtajana.
Korjaamot myös haluaisivat tehdä täs-

mähankintoja osista, ilman niihin kytkey-
tyviä osakokonaisuuksia. Hän mainit-
si esimerkkinä tietyt autojen oviin kuu-
luvat osat.

- Takuuvastuuseen pitää kiinnittää 
huomiota. Miten taataan korjaamolle, et-
tä se laadullisessa mielessä uskaltaa 
käyttää purkuosaa? Eihän korjaamo tie-
naa myymästään purkuosasta enem-
pää kuin uudesta osasta, Vaihinen huo-
mautti.

Autopurkamoprojektista 
hyödyllisiä kokemuksia
Juha Vähäoja kertoi kokousväelle koke-
muksiaan Etelä-Savon ely-keskuksen 
käynnistämästä Autopurkamoiden ym-
päristönsuojelun kartoitus ja kehittämi-
nen -hankkeesta. Hän piti osallistumista 
siihen hyödyllisenä.

Vähäojan mukaan projektin myötä on 
tullut ilmi, kuinka puutteellisia ovat ym-
päristöviranomaisten tiedot purkamojen 
arkisesta työstä ja toimintatavoista. Pro-
jektin aikana tietoa on saatu kulkemaan 
myös toiseen suuntaan, siis purkamoilta 
viranomaisille.

- Ympäristöviranomaiset eivät ole mei-
dän vastustajiamme vaan meitä varten. 
Käyttäkää heidän palvelujaan hyväksen-
ne, Vähäoja evästi.

Projektilaiset kokoontuvat viimeisen 
kerran syyskuussa. Sen jälkeen on lop-
puraportin aika.

Pitkä vuosikokouspäivä päättyi klo 
15:55 puheenjohtaja Kari Laineen teke-
mään nuijan kopautukseen.

- Kiitos jäsenistölle. Tästä on hyvä jat-
kaa eteenpäin, Laine totesi. ••

>>>www.autopurkamoliitto.fi    

Kahvitauolla 
Markus Niemi.
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S
eppo Hiekkaranta on nimitetty 
Suomen Autopurkamoliitto ry:n 
(Salry) kunniapuheenjohtajak-
si. Tunnustus julkistettiin Salryn 

vuosikokouksessa maaliskuussa.

Nimityspuheenvuorossa liiton nykyi-
nen puheenjohtaja Kari Laine kiitteli 
Hiekkarantaa tämän mittavista ansioista 
Salryn toiminnassa.

Hiekkaranta kuuluu Salryn perustaja-
jäseniin. Hän on ollut aktiivisesti mukana 
liiton toiminnassa koko ajan sen 1998 
tapahtuneesta perustamisesta saakka.

Hiekkaranta toimi liiton ensimmäise-
nä puheenjohtajana runsaat 12 vuotta, 
maaliskuuhun 2011 saakka. Tämän jäl-
keen hän toimi liiton hallituksessa ke-
vääseen 2015 asti.

Purkamoalan 
uranuurtaja
Luottamustehtävässään Hiekkaranta on 
ollut vahvasti vaikuttamassa paitsi pur-
kamoalan yleisten toimintaedellytysten 
parantamiseen, myös muun muassa elv-
autoja koskevien säädösten kehittelyyn 
Suomessa. Hän oli 2002-04 asiatunti-
jajäsenenä ympäristöministeriön nimit-
tämässä työryhmässä, joka valmisteli ro-
muajoneuvoasetusta ja .lakia.

- Tämä on ollut välillä kuin umpihan-
keen auraamista. Työtä on ollut pal-
jon, mutta se on ollut mielenkiintoista. Ei 
harmita yhtään, että olen ollut tässä kai-
kessa mukana, Hiekkaranta totesi kiit-
täessään Salryn hallitusta ja jäsenistöä 
saamastaan tunnustuksesta.

Seppo Hiekkaranta on syntynyt 1949 
Kuusjärvellä Pohjois-Karjalassa. Hän 
asuu Helsingissä.

Oman yrittäjätoimintansa Hiekkaran-
ta aloitti 1977 ostettuaan helsinkiläi-
sen Sapoma Oy:n purkamon. 1993 hän 
hankki omistukseensa purkamokiinteis-
tön Lahdesta. Kaksi vuotta myöhemmin 
se eriytettiin omaksi yhtiöksi, jonka ni-
meksi tuli Lahden Takuupurkamo Oy.

Nykyään sekä Sapoman että Lahden 
Takuupurkamon yrittäjänä toimii Heik-
ki Aahe.

Kesäkuussa 2010 tasavallan presi-
dentti Tarja Halonen myönsi Hiekkaran-
nalle ympäristöneuvoksen arvonimen. 
Näin Hiekkarannasta tuli ensimmäinen 
autoalan ympäristöneuvos koko Suo-
messa. ••

Salryn puheenjohtaja Kari Laine (vas.) onnittelemassa Seppo Hiekkarantaa nimityksestä liiton kunniapuheenjohtajaksi.

Seppo Hiekkaranta 
Salry:n kunniapuheenjohtajaksi
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K
okoukseen kutsuttujen vieraili-
joiden puheenvuorot aloitti Ste-
na Recycling Oy, jonka vastava-
littu toimitusjohtaja Harry Linna-

rinne esittäytyi kokousväelle. Linnarin-
teen nimityksestä tarkemmin tämän leh-
den Henkilöuutisia-palstalla.

Stena Recyclingin ympäristö- ja tur-
vallisuuspäällikkö Marko Walavaara ot-
ti puheessaan vahvasti kantaa harmaata 
taloutta vastaan nimenomaan operaat-
torinäkökulmasta.

- On fakta, että harmaan talouden 
harjoittajat käsittelevät ja kuljettelevat 
romuajoneuvoja ympäriinsä. Meidän pi-
täisi saada aikaan pelisäännöt myös 
alan sisällä, operaattoreiden piirissä. Eli 
kenen kanssa tehdään yhteistyötä ja 
millä tavalla.

 - Yritän henkilökohtaisesti käynnistää 
asiasta vuoropuhelua operaattorien kes-
ken. Kaikkien olisi toimittava samojen 
sääntöjen mukaan, Walavaara painotti.

Avointa yhteistyötä 
purkamokentän kanssa
Walavaara kertoi puheenvuorossaan, et-
tä Stena on aloittanut avoimen yhteis-
työn purkamokentän kanssa. Siinä yh-

teydessä haistellaan tuulia ja tarkas-
tellaan, missä nyt mennään yhteistyö-
kumppanien kanssa.

Tuottajavastuun osalta hän muun mu-
assa kertasi, että romuauto on Euroo-
passa määritelty vaaralliseksi jätteeksi, 
joka on käsiteltävä asianmukaisesti. Kun 
tuottajavastuun alainen tuote poistetaan 
käytöstä ja toimitetaan viralliseen vas-
taanottopisteeseen, se siirtyy tuottajayh-
teisön omistukseen.

Stenan ja tämän yhteistyökumppanin 
välisessä sopimuksessa määritellään lu-
pa vastaanottaa ja käsitellä tuottajavas-
tuun alaisia jätteitä. Uusissa sopimus-
pohjissa muun muassa päivitetään viit-
tauksia uudistuneeseen lainsäädäntöön 
sekä selkeytetään sopimuksen luetta-
vuutta.

Stenalla on omien yksiköiden lisäk-
si 73 yhteistyökumppanien vastaanotto-
pistettä.  

Taantuma jatkuu 
metallien kaupassa
Toiminnanjohtaja Kari Rohkea Autoalan 
ja Korjaamoiden liitosta kertoi kokous-
väelle työehtosopimuksiin liittyvistä asi-
oista.

Ensin hän valaisi toimintatapoja ylei-
sesti, ja sen jälkeen antoi monia yksi-
tyiskohtaisia ohjeita ja neuvoja eri tilan-
teisiin.

Ostaja Markku Keränen Kajaanin Ro-
mu Oy:stä kertoi puheenvuorossaan 
maailmanmarkkinatilanteesta romume-
tallien kaupassa.

Taantuma jatkuu edelleen, Rotterda-
min pörssissä tonnihinta oli laskenut 
vuodenvaihteeseen verrattuna 70 eu-
rolla.

Metallien kaupassa kevät on perintei-
sesti ollut hyvää kaupantekoaikaa, mut-
ta nyt kukaan ei pysty ennakoimaan, mi-
ten markkinoilla menee lähitulevaisuu-
dessa. Jos mitään ei tapahdu, niin mi-
tään ei tapahdu, Keränen filosofoi.

Ville Koskel ja David Hyytinen Kat-
Metal Oy:stä kertoivat yrityksen toimin-
nasta. Kat-Metalin päätoimialoja ovat 
katalysaattoreiden kierrättäminen ja ja-
lostaminen sekä elektroniikkaromun os-
taminen ja jalostaminen.

Yrityksen palvelut ovat laajenemas-
sa. Sisään ostettavia tuotteita ovat myös 
lambda-anturit ja moottorin ohjausyksi-
köt. ••

 

”Operaattorien tulisi toimia 
yhteisten pelisääntöjen mukaan”

Harry Linna-
rinne (ylh.) ja 

Marko Walavaa-
ra (oik.).
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Suomen autokierrätyksen valtuuttama
romuajoneuvojen vastaanottopiste.
Uutena ja käytettynä: ajovalot, peilit,
vilkut ja takavalot, peltiosat,
korinosat, alustaosat
jäähdytys-, lämmityskennot
sekä lämmityslaitteiden
moottorit.
SE-Romun vastaanotto!

Käytettynä varastosta:
Takuumoottorit ja -vaihteistot,
sekä muut tekniikan osat.

Kankaantaan teollisuusalue, Hirvenpolku 3, 37150 NOKIA

myynti@purkamolahtinen.com    www.purkamolahtinen.com
Puh. 010 666 9620

Ympäristöystävällinen. Edullinen. Tekniikan ja kierrätyksen ammattilainen.

Autonosat järkevimmin autopurkamolta.
Suomen Autopurkamoliitto ry

Valitse oikea merkki.
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O
n helmikuun lopun lauantai. 
Sohjoinen lumi enteilee alka-
vaa kevättä tieliikenteen eri-
koismuseo Mobilian pihamaal-

la Kangasalla.
Parkkipaikalle pysäköityjen noin 40 

Ladan liepeillä on joukoittain ihmisiä, joi-
ta on saapunut paikalle Lada-kerhon 
perinteiseen talvitapahtumaan.

Yksi heistä, raumalainen Ilkka Hon-
kala, päivystää pienellä myyntipisteellä. 
Tarjolla on erilaisia kerhotuotteita, kaula-
liinoista keltaisiin takalasitarroihin.

- Nyt on saatavilla myös muistitikkuja, 
joihin on skannattu korjaamokäsikirjoja, 
Honkala esittelee uutuutta.

Hän on ollut Lada-mies koko autoi-
luikänsä. Tunneside automerkkiin syve-
ni 13-vuotiaana, kun hän sai käyttöönsä 
niin sanotun peltoladan.

- Se oli isän auto, jossa leima oli men-

nyt pitkäksi. Isä ei enää jaksanut kun-
nostaa sitä katsastukseen.

Kun nuori mies sai ajokortin, tuli hä-
nen ensimmäiseksi menopelikseen Fi-
at 127.

- Kolme kuukautta jouduin kärsimään 
länsiautosta. Sitten hankin ensimmäisen 
Ladan maantieajoon, Honkala muistelee 
nuoruuttaan hymyssä suin.

Sen jälkeen hänellä on ollut laskel-
miensa mukaan 36 Ladaa. Syitä kiin-
tymykseen on useita. Honkala tiivistää 
asian näin:

- Lada on halpa auto, jota on miellyt-
tävä laittaa. Lisäksi siitä saa aina oman-
sa pois.

Ihan pelkkää Ladalla sompailua Hon-
kalan liikkuminen ei kuitenkaan ole. Ko-
tona on myös Volvo, jota käytetään, kun 
halutaan nauttia ”ajamisen ylellisyydes-
tä”.

- Muutoin kuljen Ladalla.

Konstailematonta 
tekniikkaa
Hieman samankaltainen on kokkolalai-
sen Tapio Vartiaisen tarina. Vaikuttimia 
tuli lapsuuden perheestä.

- Isällä oli viisi Ladaa peräkkäin. Se jäi 
jotenkin kummittelemaan takaraivoon, 
Vartiainen naurahtaa.

- Ensimmäinen oma Ladani on 
111-farmari. Se on ollut nyt kuusi vuot-
ta käytössä.

Vartiaisella on menossa mielenkiintoi-
nen rakennusprojekti: hän tekee farma-
ri-Ladasta auton peräkärryä. Sitä on tar-
koitus vetää kesällä auton perässä.

Reijo Niinisalo oli tullut Laviasta Kan-
gasalle vuosimallin 1989 Ladalla, tyypil-
tään 1600 SL. Kulkupeli on ollut hänellä 
1990-luvun alkupuolelta saakka.

Tosissaan,
mutta pilke 

silmäkulmassa
••• Lada on elämäntapa raumalaiselle 

Ilkka Honkalalle, kuten monelle 

muullekin Lada-kerholaiselle. 

Takavuosien Kummeli-sketsistä 

alkunsa saaneessa merkkikerhossa 

on 450 itäauton ystäväksi 

tunnustautuvaa jäsentä.
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Peltoautos-
ta se alkoi. Ilk-
ka Honkalan 
tunneside La-
daan syveni jo 
13-vuotiaana.
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- Ajoin ennen Warrella, mut-
ta piti saada parempi auto. Tä-
mä on edelleen kelpo peli, mitä 
nyt vähän peltejä joutunut teettä-
mään pohjaan katsastusta varten. 

Niinisaloa viehättää Ladan 
konstailematon tekniikka. Au-
toa voi korjata itse, ja remontin voi 
tehdä vaikka missä.

- Kolme kertaa on ajettu tämän 
perään, mutta Lada on lujaa laa-
tua!

Tyypillistä Lada-kuskia 
ei ole olemassa
Lada-kerhon puheenjohtaja Jarno 
Pajari vahvistaa, että Lada on tietyn-
lainen elämäntapa monelle kerholai-
selle. Tyypillistä ”adistia” ei kuulemma 
ole olemassa, tätä automerkkiä kos-
kevan harrastuksen parissa pörrää 
porukkaa laidasta toiseen.

- Voi sanoa, että tämä on enemmän 
autoilevien ihmisten kerho kuin perintei-
nen autokerho. Ollaan tosissaan, mutta 
pilke silmäkulmassa.

Liiallinen vakavuus tuskin sopisi-
kaan kerhoon, joka todella sai alkunsa 
1990-luvun alun huumorisarjan Kumme-
lin sketsistä.

Vieläkö muistat asetelman? Karvalak-
kipäiset koomikot Heikki Silvennoinen ja 
Timo Kahilainen autoineen järven jäällä 
Ladojen kokoontumisajossa, jonne lopul-
ta ei saavukaan ketään muuta.

”Kauppinen, tää homma syö miestä ro-
tan lailla. Mää oon aika väsyny tähän 
kerhotoimintaan”, Silvennoinen huokaa. 

Kenties ripaus 
neukkunostalgiaa?
Joissakin merkkikerhoissa vannotaan 
oikeaoppisten korjaus- tai entisöintime-
netelmien nimeen. Lada-miesten, myös 
-naisten, keskuudessa ei olla niin nuu-
kia. Pääasiahan on, että menopeli toimii.

Onko Lada-kerhossa kyse neukku-
nostalgiasta?

- Ei oikeastaan, vaikka täälläkin näkyy 
väellä erilaista tilpehööriä, Pajari viittaa 
jäsenistön koppalakkeihin, prenikkarin-
nuksiin ja muihin neuvostoaikana tutuik-

si tulleihin esineisiin.
- Ne ovat enemmänkin koristeita ja 

sirkushuveja.
Kerhon jäsenmäärä on pysynyt jok-

seenkin ennallaan viime vuosina. Lada-
kerho on sikäli erityinen harrastusjär-
jestö, ettei sitä voi luonnehtia ikäraken-
teeltaan ukkoutuvaksi. Mukana on myös 
nuorta väkeä.

- Toimintamme tarkoituksena on yh-
distää samanhenkisiä ihmisiä, Pajari ki-
teyttää. ••

>>>www.ladakerho.fi  

Edelleen kel-
po kulkupe-
li. Reijo Niini-

salon Lada on 
jo täyttänyt 25 

vuotta.
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Lada-kuskit ovat olleet tuttua asiakas-
kuntaa monella purkamolla. Viime vuosi-
na asioinnit ovat vähentyneet, sillä pur-
kamojen Lada-tarjonta on ymmärrettä-
vistä syistä käynyt niukemmaksi.

Kulta-aikojen Ladat ovat joko niin van-
hoja, ettei niistä ole purkamoille kaupal-
lista potentiaalia. Tai sitten ne on jo viety 
maasta. Eikä uusia, samanmerkkisiä au-
toja ole enää tuotu Suomeen läheskään 
samaan malliin kuin 1970- ja 80-luvuilla.  

- Viimeiset takavetoiset Ladat valmis-
tettiin 18 vuotta sitten. Samaran maa-
hantuonti loppui 2003, ja 110-mallin 
2006, Lada-kerhon puheenjohtaja Jarno 
Parikka toteaa.

Ladoja tuotiin Neuvostoliitosta Suo-
meen 1971 alkaen suuria määriä. Sen 
kuluttajahinta oli muun muassa kauppa-
poliittisista syistä länsiautoja edullisempi, 
joten Lada keikkui vuosia myyntitilasto-
jen kärjessä. 1980-luvun alkupuolella ta-
kavetoinen Lada oli maan ostetuin hen-
kilöautomalli.

Kun Neuvostoliitto kaatui, kääntyi La-
dojen virta vähitellen päinvastaiseksi. 
Etenkin 1990-luvun alkuvuosina venäläi-
set ja virolaiset ostivat Suomesta suuria 
määriä käytettyjä Ladoja.

- Nykyään Lada-harrastajat tuovat tar-

vitsemiaan osia Venäjältä, Parikka ker-
too.

Suomessa harrastajan on vaikea löy-
tää järkevällä hinnalla hyväkuntoista La-
daa, tai edes kelpo aihiota. Parikan mu-
kaan niitä sai Virosta vielä 5-10 vuot-
ta sitten aika hyvin, mutta sitten hinnat 
nousivat liiaksi.

Sama ilmiö on tapahtunut myös Latvi-
assa, Liettuassa, Saksassa ja Unkarissa. 
Viimeksi mainitussa toimii muuten Eu-
roopan suurin Lada-kerho.

Suomessa merkittävintä Lada-aluet-
ta on ollut Tampereen seutu. Myös Kou-

vola lähialueineen on tunnettu Lada-ti-
heydestään.

Parikalla on luonteva selitys ilmiöl-
le. Sekä Tampere että Kouvola ovat ol-
leet vahvasti punavärisiä teollisuuskau-
punkeja.

Toki purkamoilta voi edelleen tehdä 
Lada-löytöjä. Näin kävi muun muassa 
Tapio Vartiaiselle, joka taannoin törmäsi 
etsimäänsä.

- Sain Ladaan alkuperäiset, 14 tuu-
man aluvanteet, hän kuvaili mieluisaa 
löydöstään. ••

Purkamoilla 
enää vähän 
Lada-tarjontaa

Krista, 
Veera, To-
ni ja Tapio 
Vartiainen 
ovat kokko-
lalaisia La-
da-faneja.

Kiihdytysajot Lada-kerhon tapaan.
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A
uto-Ahosen korjaamolla Van-
taan Martinlaaksossa käyte-
tään purkuosia sitä mukaa kuin 
tarvetta ilmenee ja asiakkaat 

niitä haluavat.
- Esimerkiksi juuri äsken asennettiin 

purkuosana hankittu vetoakseli Golfiin, 
kertoo Pekka Ahonen. Hän toimii vas-
tuullisena korjaamoyrittäjänä Jukka-vel-
jensä kanssa.

Vakuutusyhtiöiden kustantamissa ko-
larikorjauksissa purkuosia käytetään 
Auto-Ahosella etenkin niin sanotuis-
sa rajatapauksissa, kun asiakas ei ha-
lua kolhitun menopelinsä joutuvan lu-
nastukseen.

Kun korjauskustannukset lasketaan 

uusien osien mukaan, saattaa kustan-
nusarvio päätyä osoittamaan auton to-
dellista arvoa korkeampaa hintaa. Lu-
nastukselta voidaan monessa tapauk-
sessa välttyä, kun hinnaltaan edullisem-
pien purkuosien avulla kokonaiskustan-
nukset saadaan painettua alle lunastus-
rajan.

Hyväkuntoiset purkuosat, varsinkin 
peltiosat, on yleensä helppo asentaa 
paikalleen. Auto-Ahosellakin on etenkin 
takavuosilta kokemuksia tarvikepeltien 
yhteensovittamisen hankaluudesta.

- Jos purkuautosta irrotettu osa on al-
kuperäinen, niin kyllä se sopii toiseen 
samanlaiseen autoon, Pekka Ahonen 
sanoo.

Volyymiautoihin 
helppo löytää osia

Korjaamon näkökulmasta purkuosi-
en saatavuus riippuu auton merkistä ja 
myös mallista. Niin kutsuttujen volyymi-
autojen – siis yleisten, paljon myytyjen 
autojen – suhteen purkuosia löytyy ai-
ka vaivattomasti. Erikoisempien autojen 
kanssa voi Ahosen kokemuksen mu-
kaan joutua tekemään etsintöjä.

- Jos on jokin yksittäinen osa, joka 
yleisesti ruostuu tai muuten hajoaa tie-
tyissä autoissa, voi saatavuus olla heik-
koa. Näin siitäkin huolimatta, että autoa 
olisi myyty paljon. Sen tietyn osan ky-
syntä voi ylittää tarjonnan, jolloin sitä on 

PURKUOSA
hyvä vaihtoehto kolarikorjauksessa

••• Purkuosat käyvät hyvin myös kolarikorjauksiin, etenkin 

jos kustannukset halutaan pitää kurissa. Purkamouutiset 

kyseli kahdelta kokeneelta korjaamoyrittäjältä näkemyksiä 

purkuosien eduista.

Pekka ja Jukka Ahosen omistama Auto-Ahonen sijaitsee Vantaan Martinlaaksossa (1. ja 3. kuva vasemmalta). – Jukka 
Martinin Autopelti-Hytöset Helsingin Konalassa on perustettu jo 1958 (2. ja 4. kuva vasemmalta).
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melkein mahdoton saada.
Auto-Ahonen hankkii purkuosia eri 

paikoista. Korjaamo on toiminut yli neljä 
vuosikymmentä, joten kokemusta ja tie-
toa on runsaasti.

- Tunnen purkamokenttää ja tiedän, 
mistä osia kannattaa kysyä. Meillä on 
laadun suhteen tietty vaatimustaso, jo-
ten purkamoillakin on tiedossa, minkä-
laisia osia meille kannattaa tarjota.

Onko ’purkuosalla’ 
kielteinen kaiku?
Pekka Ahonen on kiinnittänyt huomi-
ota mielenkiintoiseen seikkaan, nimit-
täin käsitteen ”purkuosa” yleiseen mai-
neeseen.

Kun yksityisasiakkaiden kanssa tulee 
puhe purkuosan mahdollisesta käytös-
tä auton korjauksessa, ei Ahonen kes-
kustelussa suosi termiä ”purkuosa”, vaan 
käyttää sen tilalla sanaa ”hyötyosa”.

- Se on mielikuvakysymys. Sana ”pur-
kuosa” haiskahtaa asiakkaiden mieles-
tä jotenkin huonolta, halvalta ja ruostu-
neelta.

- Tuntuu, että ”purkuosa” sisältää jol-
lakin tavalla huonon viestin. ”Hyötyosa” 
ei kalskahda kenenkään korvaan. Tie-
tenkin sen sisältö pitää selittää, että ky-
se on samanikäisestä ja jokseenkin sa-
mankaltaisesta autosta irrotetusta osas-
ta. Se vain pitää myydä asiakkaalle pa-
remmin.

Ahosen kokemusten mukaan hyötyo-
san eli purkuosan myyminen yksityisasi-
akkaalle onnistuu yleensä hyvin, onhan 

hintaero neitseellisen ja käytetyn vara-
osan välillä tuntuva.   

Perinteikäs Auto-Ahonen Oy on pe-
rustettu 1971. Se on kattavia huolto-, 
korikorjaus- ja maalaustöitä tarjoava 
perheyritys toisessa sukupolvessa. Li-
säpalveluina Auto-Ahonen tarjoaa auto-
maattipesua ja katsastuspalvelua.

Auto-Ahonen kuuluu itsenäisenä yri-
tyksenä valtakunnalliseen Autoasi-ket-
juun. Yrittäjäveljesten Pekka ja Jukka 
Ahosen lisäksi firmassa työskentelee 
kahdeksan henkeä verstaalla ja yksi toi-
miston puolella.

”Käytän mieluummin 
hyviä purkuosia”
  Helsingin Konalassa toimivan Autopel-
ti-Hytöset Oy:n yrittäjä Jukka Martin on 
jo pitkään käyttänyt purkuosia korjaa-
mollaan. Haastattelupäivänä korjaamolla 
oli asennettu purkuosina hankitut ovet 
yhteen Nissaniin ja yhteen Toyotaan, se-
kä lokasuoja Volvoon.

- Käytämme mieluummin hyviä pur-
kuosia kuin tarvikeosia. Ne sopivat pai-
kalleen paljon paremmin, Martin vakuut-
taa.

Hänen kokemustensa mukaan asiak-
kaat ymmärtävät purkuosista koituvat 
edut, kun niistä kerrotaan tarpeeksi sel-
keästi. Hyvän sopivuuden lisäksi edulli-
nen hinta on myyntivaltti.

Tasokkaiden purkuosien saamisessa 
ei Martinilla ole ollut erityisiä ongelmia.

- Usein katson varaosahausta, onko 
tarvittavia osia saatavilla läheltä. Käyn 

yleensä itse hakemassa ne purkamolta. 
Mieluiten hankin kaikki yhdestä paikas-
ta, ettei joudu kiertelemään. Taloudelli-
set hyödyt katoavat, jos joutuu ajamaan 
moneen paikkaan.

Autoilijoilla vääriä 
käsityksiä purkuosista
Martinin mukaan vakuutusyhtiöille on 
periaatteessa sama, korjataanko asi-
akkaiden autoja neitseellisillä osilla vai 
purkuosilla, mutta käytetty varaosa mah-
dollistaa edullisen ja kustannustehok-
kaan korjaamisen.

- Vakuutusyhtiöt eivät vastusta pur-
kuosien käyttöä, mutta yksityisillä ihmi-
sillä on vääriä mielikuvia purkuosista ja 
yleensä siitä, mitä on purkamotoiminta. 
Tämän päivän purkamot ovat laadukkai-
ta varaosaliikkeitä. 

Runsaat kolme vuosikymmentä alalla 
toiminut Jukka Martin tuli Autopelti-Hy-
töset Oy:n omistajaksi vuonna 2000.

Jo 1958 perustettu yritys on vakuu-
tusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo, 
joka käyttää Wincabas-ohjelmistoa au-
tovahinkojen arviointiprosessissa.

Konalan Kyttäläntiellä sijaitsevassa 
yrityksessä tehdään pelti- ja kolarikor-
jauksia mopoautoista raskaaseen ka-
lustoon. Verstaalla on kaikkiaan kolme 
henkilöä ja toimistopuolella yksi. ••

>>>www.autoahonen.fi
>>>www.autopeltihytoset.fi
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P
itkän linjan yrittäjä Reijo Aalto-
nen saavutti 70 vuoden iän vii-
des maaliskuuta. Hän vietti tup-
lasynttäreitä yhdessä kaksois-

veljensä Reinon kanssa Nokian Kerho-
lassa, jossa tilaisuutta oli juhlistamassa 
joukko kutsuvieraita.

Suomen Autopurkamoliitto ry:n onnit-
telut Reijo Aaltoselle toivat puheenjoh-
taja Kari Laine ja toiminnanjohtaja Ka-
ri Heikkilä.

Juhlia kuvailtiin lämminhenkisiksi. Kut-
suvieraat pääsivät nauttimaan monipuo-
lisista tarjoiluista ja tilaisuuteen sopi-
neesta ohjelmasta, sekä tietenkin päi-
vänsankarien seurasta.

Merkkipäiväänsä juhlineet kaksois-
veljekset toivoivat etukäteen, ettei heil-
le tuotaisi henkilökohtaisia lahjoja. He 
pyysivät osoittamaan ne hyväntekeväi-

syyteen, Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton (MLL) Pirkkalan paikallisyhdistyksen 
toiminnan tukemiseen.

Reijo Aaltonen on purkamotoimintan-
sa yhteydessä muutenkin tukenut mer-
kittävää työtä lasten ja perheiden hyvin-
voinnin puolesta tekevää MLL:n Pirkka-
lan yhdistystä. Hän on lahjoittanut yhdis-
tykselle 20 euroa jokaisesta vastaanot-
tamastaan elv-autosta.

Aaltosen purkamo, Autonosat R. Aal-
tonen, toimii Pirkkalan Teollisuustiel-
lä. Autojen vuokraamisen ja rengasliik-
keen parissa Tampereella yrittäjänuran-
sa aloittanut Aaltonen tuli mukaan pur-
kamotoimintaan 1980-luvun lopulla.

Nykyiselle paikalleen purkamo asettui 
1993. Se on keskittynyt pakettiautoihin 
ja maastureihin.

Reijo omistaa poikansa Rauno Aalto-

sen kanssa purkamon, autovuokraamon 
ja rengasliikkeen, jotka tunnetaan koko-
naisuudessaan nimellä R. Aaltonen Oy. 
Vuokraamo ja rengasliike toimivat Tam-
pereen Haukiluomassa.

Reijo tunnetaan paitsi rautaisena pur-
kamoalan ammattilaisena, myös intohi-
moisena rakentajana. Hän on veljensä 
Reinon kanssa toteuttanut lukuisia ra-
kennusprojekteja, muun muassa purka-
mon kiinteistöllä Pirkkalassa.

Aktiivinen toiminta Suomen Autopur-
kamoliitossa on tuttua Reijolle. Hän on 
muun muassa ollut jäsenenä liiton halli-
tuksessa.

>>>www.autonosat.fi
>>>www.autotvuokraa.fi

70 vuotta täyttänyttä Reijo Aaltosta

Onnea synttärisankarille! 70-vuotispäiväänsä juhlineelle Reijo Aaltoselle toivat Suomen Autopurkamoliiton terveiset puheen-
johtaja Kari Laine (vas.) ja toiminnanjohtaja Kari Heikkilä (oik.).

Autopurkamoliitto onnitteli
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MEILTÄ LÖYDÄT
MITÄ HAET!
Varaosakeskus 
yli 50 vuoden kokemuksella
Varastossamme 80 000 purkuosaa
ja yli 1 000 kolariautoa kentällä.

Åsbackantie 194 
68810 ALA-ÄHTÄVÄ / Pietarsaari
Puh. (06) 789 8500, sähköposti: info@erikssons.� 

AUTO-OSA

KIERRÄTYS

Käytössämme myös pohjoismainen purkuosarekisteri
Laaja valikoima peräkattoja ja keulaosia.
Jatkuva tuonti, kolmannes alle 10 vuotta vanhoja autoja.

www.erikssons.fi 
Välitämme myös nesteenpoistojärjestelmiä purkamoille, kysy lisää!

Vastuullinen katalysaattorien kierrättäjä

VASTUULLISEN

KIERRÄTYKSEN 

PUOLESTA!

Hakalanmäentie 38, 66440 Tervajoki, info@katmetal.fi, www.katmetal.fi, +358 (0)44 276 1713, +358 (0)40 824 8006
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E
gara, eurooppalaisten autopurka-
moliittojen yhteistyöjärjestö, piti 
vuosikokouksensa Irlannissa 17. - 
18. huhtikuuta.

Irlannin pääkaupungissa Dublinissa, 
tarkemmin Herbert Parkin kaupungin-
osassa, pidetyssä kokouksessa oli läs-
nä 21 osanottajaa Egaran jäsenliitoista. 
Egaraan kuuluu kaikkiaan 11 kansallista 
autopurkamoliittoa Euroopasta.

Vaikka Egara oli koolla vuosikokouk-
sen merkeissä, ei henkilövalintoja teh-
ty. Egaran hallitus valitaan kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan, ja nykyinen hallitus 
aloitti tehtävässään viime vuonna. 

Suomen Autopurkamoliitto ry:n (Salry) 
edustajana kokouksessa ollut Juha Vä-
häoja kertoi, että kokouksen aluksi kuul-

Egaran vuosikokous oli Dublinissa

Irlannin Egara-delegaatiota, etualalla John Murphy

Marc 
van den 
Brand 
(vas.) ja 
Henk Jan 
Nix
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tiin ympäristöhallinnon virkamiehen Jo-
nathan Cullenin katsaus ajoneuvokierrä-
tyksestä Irlannissa.

Erityisen mielenkiintoista Cullenin pu-
heenvuorossa oli, että Irlannissa on an-
nettu julkisen sektorin tehtäväksi ker-
toa kuluttajille, miten romutettavaksi tar-
koitettujen autojen kanssa toimitaan, et-
tä ne kulkeutuisivat viralliseen kierrätys-
ketjuun.

Irlannissa on siis todettu tarkoituksen-
mukaiseksi, että yhteiskunta tiedottaa 
ajoneuvokierrätyksestä.

Egaran puheenjohtaja Paul Fox (Iso-
Britannia) painotti, että lopullisesti käy-
töstä poistettavien autojen tulee kulkea 
purkamojen kautta.

Kyse on tuotteesta, josta voidaan käyt-
tää uudelleen huomattava määrä vara-
osia. Paitsi että niiden käyttäminen on 
edullista kuluttajalle, voidaan purkuosien 
avulla säästää energiaa ja siten pienen-
tää hiilijalanjälkeä, Fox muistutti.

- Vain oikeat purkamot voivat taata, et-
tä myynnissä olevat käytetyt varaosat 
ovat laadukkaita, Fox tähdensi autopur-
kamojen roolia.

EU:n alueella on Foxin mukaan kateis-
sa 6,5 miljoonaa elv-autoa. Osa niistä on 
epäilemättä myyty pimeästi unionin ul-
kopuolelle, osa kenties purettu ja myyty 
metalliromuna eteenpäin. Teesit ovat tut-
tuja myös suomalaisesta haamuautokes-
kustelusta.

Fox kertoi kannattavansa eräänlaista 
pullopanttijärjestelmää. Viimeiselle käyt-
täjälle tulisi maksaa rahaa, kun hän toi-
mittaa autonsa viralliseen kierrätysjärjes-
telmään.

Egaran pääsihteeri Henk Jan Nix 
(Hollanti) kertoi, että EU:sta oli tullut yh-
teydenotto, jossa kerrottiin aikeista pan-
na autovarkaat entistä ahtaammalle.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
purkamoja pyydetään osaltaan tarkkai-
lemaan, onko esimerkiksi liikkeellä vara-
osaeriä, jotka voisivat olla peräisin varas-
tetuista autoista. Samoin EU:ssa ollaan 
kiinnostuneita, jos on epäilyksiä auto-
nosien identiteetin rukkaamisesta.

Autovarkaiden ”taklaamiseksi” perus-
tetaan komitea, johon Egara aikoo läh-
teä mukaan.

Henk Jan Nix myös pohdiskeli, mi-
kä olisi se keino, jolla purkamot saisi-
vat käyttöönsä autonvalmistajilta alkupe-
räisiä varaosanumerotietoja. Autotehtaat 
ovat toimittaneet purkamoille Idis-ohjel-
maa, mutta sen sisältämät tiedot ovat 
summittaisia eivätkä vastaa autopurka-
mojen tarpeisiin.

Kokousvieraille järjestettiin tutustumis-
käynti Gannon City Recoveriin. Se on yri-
tys, joka hoitaa noin 80 prosenttia Dub-
linin alueen poliisin sopimushinauksista, 
sekä hoitaa kyseisten ajoneuvojen reali-

soinnin huutokaupalla. Vuositasolla hina-
uksia on 10 000 – 12 000 kappaletta.

Juha Vähäojan vaikutelma Dublinin-
kokouksesta oli varsin positiivinen.

- Egara haluaa selvästi vaikuttaa pur-
kamoalan kehitykseen. Isännät olivat hy-

vin vieraanvaraisia, Vähäoja tiivisti.
Seuraavan kerran Egara kokoustaa 

20. marraskuuta Brysselissä.

>>>www.egaranet.org 

Siri 
Sveinsvoll, 
Norja.

Tutustumiskäynnillä Gannons City Recoveryssä. Kuvassa Gerry O’Connor Ir-
lannista, yrityksen omistaja sekä Walter ja Annemarie Frauenknecht Sveitsistä.
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Henkilöuutisia

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
Puh. 03-364 5600 / 3645352
Juvelankatu 10, 33730 TAMPERE, avoinna ark. 8-17, la suljettu

KUVIA AUTOISTA
JA OSISTA NETISSÄ

VARAOSIA TAMPEREELLA
www.hameenautopurkaamo.fi

HÄMEEN 
AUTOPURKAAMO OY

Asiatietoa
autopurkamo-
toiminnasta.

www.autopurkamoliitto.fi
Klikkaa

Harry Linnarinne on 
nimitetty Stena Re-
cycling Oy:n toimitus-
johtajaksi 24.2.2015 
alkaen.

Linnarinteellä on 
pitkä kokemus johto-
tehtävistä ja hän on 
työskennellyt liiketoi-
minnan kehittämis-
tehtävissä suomalaisessa ja kansainväli-
sessä teollisuudessa.

Ennen uutta tehtäväänsä Linnarinne 
on työskennellyt mm. Outotecissä.

Linnarinne on syntynyt vuonna 1965. 
Koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori 
sekä kauppatieteiden maisteri.

Stena Recycling Oy kuuluu ruotsalai-
seen Stena Metall AB �konserniin, jo-
ka on Pohjoismaiden johtava kierrätyk-
seen ja ympäristöpalveluihin erikoistu-
nut yritys.

•••
>> Henkilöuutisia-palstalla julkaistaan 
purkamoilla ja toimialaan läheisesti liit-
tyvissä yrityksissä tapahtuneita nimityk-
siä, vaihdoksia ja muita henkilöstöön liit-
tyviä uutisia.

Tiedot niistä voi lähettää Purkamouu-
tisten toimitukseen. Yhteystiedot löytyvät 
tämän numeron sivulta 3.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun 
opiskelija Päivi Kuivasniemi on tekemäs-
sä opinnäytetyötä aiheenaan romuajo-
neuvoista annetun asetuksen mukaisen 
uudelleenkäytön ja kierrätyksen toteu-
tuminen.

 - Opinnäytetyön aihe valikoitui pitkälti 
kuunneltuani avopuolisoni, Kari Laineen, 
puheita purkamotoiminnan haasteista, 
kertoo Kuivasniemi.

 Uuden asetuksen astuttua voimaan 
12. helmikuuta 2015, aihe on myös hy-
vin ajankohtainen.

 - Kestävä kehitys ja kiertotalous ovat 
ajankohtaisia asioita ja niihin panoste-
taan koko ajan enenevissä määrin, sa-
noo Kuivasniemi

Kuivasniemi kerää opinnäytetyöhön 
aineistoa mm. kyselyllä, joka lähetetään 
Autopurkamoliiton jäsenistölle touko-
kuussa.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää mi-
kä on purkamoiden, operaattoreiden ja 

lupa- ja valvontaviranomaisten näkemys 
lainsäädännön toteutumisesta ja mitkä 
ovat vastaajien mielestä mahdollisia es-
teitä toteutumiselle.

Kansainvälistä näkökulmaa tutkimuk-
selle pyritään saamaan EGARA:n jä-
senistöltä. EGARA:n Henk Jan Nix on-
kin luvannut välittää kyselyn eteenpäin 
myös EGARAn jäsenistölle.

Opinnäytetyöstä tehdään yhteenveto 
englanninkielisenä, ja yhteenveto lähe-
tetään EGARA:lle.

- Tutkimuksen luotettavuuden ja pur-
kamoiden näkökulman esilletuomisek-
si toivon mahdollisimman monen vastaa-
van kyselyyn, sanoo Suomen Autopur-
kamoliiton puheenjohtaja Kari Laine.

Opinnäytetyö on tarkoitus saattaa val-
miiksi syksyn aikana, jonka jälkeen se 
on julkinen. Opinnäytetyön lisäksi kyse-
lyn tulokset ovat Autopurkamoliiton käy-
tettävissä.

Harry Linnarinne

Opinnäytetyössä selvitetään 
romuajoneuvojen 
uudelleenkäytön ja 
kierrätyksen toteutumista
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Ratkaisu ristikkoon 1/2015

Romuautosi teräksestä 
100% jatkaa elämää... 

t ki t fi

...uusina tuotteina, 
kun kierrätät sen 
oikein. Saat 
samalla romutus-
todistuksen, joka 
vapauttaa sinut 
vastuista. 

JÄSENYRITYKSET WWW.AUTOPURKAMOLIITTO.FI  

Virallinen vastaanottopiste
Romutustodistus heti mukaan
Nouto lähialueilta
Varaosien uudelleenkäyttö

Auton ja varaosien kierrätyksen kannalta oikea paikka on 
Suomen Autopurkamoliitto Ry:n luotettava jäsenyritys.

Varaosamyynti ja maahantuonti

osamyynti
Suomen suurin mutta “modernein” käytettyjen henkilö- ja 
pakettiautojen varaosien kauppa. Meiltä löytyy 2500 kpl  
2000–13 vuosimallin autoa osina ja lisää käsittelemme yli 
500kpl/vuosi.
VARAOSAHAUSTAMME
löytyy kymmeniä tuhansia varaosia,
jotka ovat tilattavissa joko suoraan
tai saa meillä asioida ihan
fyysisestikin! TERVETULOA!

Nettikauppa löytyy sivulta
www.osamyyntiaf.fi ja kioski

osoitteesta Teollisuustalotie 2, Leppävirta.
Puh. 017 554 2972

ackfältin autohuolto  
& autopurkaamo

68410 ALAVETELI • www.backfalt.fi
Purkaamo: 040-7332 493 • Korjaamo: 06-8648 493 • Automyynti: 040 8234 100

S80, S&V70, S&V40, 900, 850,
700, 400, 300, 240, 140-sarjat

Yli 400
purettua VOLVO
henkilöautoa

Käytetyt autonosat:
• moottorit • peltiosat • vaihteistot • sisustusosat

UUTTA!
Duett PV Amazon -sarjan 

sekä 140-sarjan  
uusia osia!

-Edulliset purkuosat
-Uudet tarvikeosat
-Alkuperäisosat merkkeihin:
Audi, Ford, Nissan, Opel, Seat, Skoda, VW, Volvo

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

Auto- ja Varaosamyynti
T. Hinttu

Romuajoneuvojen virallinen vastaanottopiste. Noutopalvelu sovittaessa.
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Laatinut Ahti Syrjälä
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• Yli 300 kuorma- ja pakettiautoja purkuun 
• Edulliset purkuautojen varaosat meiltä 
• Meiltä myös vaihtolavalaitteet, lavat, nosturit ym. alan tavarat 

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

Kuorma- ja pakettiautopurkamo

HYÖTYAUTOPURKAMO

ti t kK j k

Romuajo-
neuvojen
virallinen

vastaanottopiste

Ostamme
hyötyautoja
käteisellä

0400-646 200
0500-659 678

VARAOSAT
KÄYTETYT

JA
UUDET

TOIMIMME
ROMUAUTOJEN

VASTAANOTTOPISTEENÄ.
Pori ja lähikunnat

KAIKKI VARAOSAT EDULLISESTI
AUTOPALSTALTA.

PORI
Puh. 02-677 0291,

02-677 0292
www.autopalsta.com

2013
Ark. 8.30-17.00
La 9.00-13.00 
Kesä la suljettu
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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 
Autovahinkokeskus AVK 
Pieni teollisuuskatu 7,  
02920 Espoo 
Automyynti 010 7737 520
Varaosamyynti 010 7737 530 
Fax 010 7737 502 
www.avk.fi   

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

HELSINKI
volvoks.fi
Kytkintie 14, 00770 Helsinki
P. 020 789 0760
www.volvoks.fi

Sapoma Oy
Tuulilasintie 18, 00770 Helsinki
P. 09-389 6663
www.sapoma.fi

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

IMATRA
Imatran Autopurkamo 
Autopurkamo Huolto-osa
Autokuja 11, 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
Karjalan purkupojat Oy
Lylykoskentie 27, 80130 Joensuu
P. 0400 229 800
www.karjalanpurkupojat.fi

JYVÄSKYLÄ
Osatuonti Felke Oy
Palokankaantie 13,
40320 Jyväskylä
P. 014-282 313
www.felke.fi

JÄMIJÄRVI
Auto- ja Varaosamyynti 
T. Hinttu
Hintuntie 6, 38800 Jämijärvi
osamyynti.hinttu@gmail.com
puh. 010 5010 525

JÄMSÄNKOSKI
Jämsänkosken 
Autopurkaamo Ay
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

KANGASALA
Kangasalan Autopurkamo
Aakkulantie 48, 36200 Kangasala
P. 03-379 1777
www.loistoauto.net

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
Köyliöntie 358, 32810 Peipohja
P. 02-546 7260
www.autovaruste.com

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

KOUVOLA
Sinisalon Auto Oy
Ummeljoentie 4
46810 Ummeljoki
puh. 0400 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

LEHTIMÄKI  
Hernesmaan Auto ja Osa Ky
Livonmäentie 50, 63540 
Hernesmaa   
puh. 06-527 1671 
www.hernnesmaanautojaosa.net 
kuisma.kujala@auto-osa.inet.fi 

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

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

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

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

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

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

PANELIA
Autotarvike ja Purkaamo 
M. Niemi
Maakunnantie 9, 27430 Panelia
P. 02-864 7264
www.purkaamo.net

PIETARSAARI
Auto-Osa Kierrätys  
Eriksson Ay
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

Autovahinkokeskus AVK 
Teollisuustie 24, 33960 Pirkkala 
Automyynti 010 7737 550
Varaosamyynti 010 7737 560
Fax 010 7737 504  
www.avk.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 
rannikon.varaosa@yritysnet.com

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

RIIHIMÄKI
Riihimäen Auto- ja 
Konehajoittamo
Kynttilätie 2, 11710 Riihimäki
P. 010 420 7010

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

SAVONLINNA
Autoliike Itäosa Oy
Ahertajantie 14, 57230 Savonlinna
P. 015-250 533

SEINÄJOKI
Seinäjoen Autopurkamo Oy
Kuortaneentie 160,
60510 Hyllykallio
p.0103253399 ja 0103253393
www.seinajoenautopurkamo.net/
seinajoenautopurkamo@netikka.fi

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

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

TAMPERE
Hiasepojat Oy
Lehtikatu 12, 33340 Tampere
P. 03-343 4320

Hämeen Autopurkamo Oy
Juvelankatu 10, 22730 Tampere
P. 03-364 5600
www.hameenautopurkaamo.fi

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

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

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

Lounais-Suomen 
Vahinkoautokeskus Oy
Pansiontie 4, 20200 Turku
P. 0207 700 777
Fax 0207 700 788
www.vahinkoautokeskus.fi

VAMMALA
Vammalan Osamyynti Oy
Pääkkösentie 148,
38200 Vammala
P. 03-514 1766
www.osamyynti.com

YLIVIESKA
Autopurkaamo J.Koskela Ky
Vähäkankaantie, 84100 Ylivieska
www.koskelanpurkaamo.com 
toimisto@koskelanpurkaamo.com 
puh. 08-422 400, fax. 08-420 429

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

MIKKELI
Savon Auto-Ala Oy
Pieksämäentie 32, 50100 Mikkeli
P. 0440 165 060 
www.savon-auto-ala.com

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

Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot

www.autopurkamoliitto.fi
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Tiesitkö, että Suomessa on yhtiö, joka on jo käsitellyt yli 2,5 miljoonaa ajoneuvoa uudelleen
teollisuuden raaka-aineeksi? Siitä syntyy iso määrä metalleja, jotka olemme ottaneet talteen 
kierrätettäväksi yhdessä kumppaniemme kanssa.

Kuusakoski on suomalainen, pohjoisen Euroopan johtava teollinen kierrättäjä. Toimimme
yhteistyössä paikallisten purkamoiden kanssa ja noudamme sekä vastaanotamme
autoja kaikkialla Suomessa.

Ota yhteyttä maksuttomaan palvelunumeroomme 0800 30880

Lisätietoja www-sivuiltamme

AUTON UUSI
ELÄMÄ



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.


