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Tervehdys keväiseltä Tampereelta!
Suomen Autopurkamoliiton vuosiko-

kous pidettiin Helsingissä 12.3.2011. Se 
päivä jää varmasti monen mieleen etenkin Ja-
panin luonnonkatastrofeista sekä niiden aihe-
uttamista ydinonnettomuusseurauksista. Ta-
pahtumien laajuuksista tai todellisista vaikutuk-
sista ei vielä tätä kirjoittaessa olla selvillä osak-
sikaan. Uutiskuvien perusteella voi vain aistia, 
miten suuri ja todellinen hätä siellä on ollut ja 
tulee olemaan vielä pitkään.

Lisäksi viime aikojen kansannousut Afrikan 
pohjoisosissa ovat aiheuttaneet levottomuut-
ta maailmanlaajuisesti sekä vaikuttaneet suo-
ranaisesti raaka-aineiden ja energian hintoihin. 
Asetelmat alkavat jo muistuttaa vuoden 2008 
tapahtumia fi nanssikriisin alkaessa.

Vuosikokouksessa Suomen Autokierrätyk-
sen toimitusjohtaja Arto Silvennoinen kertoi tä-
mänhetkisen Suomen tilanteen elv-autojen 
osalta. Esityksessä tuotiin esiin, miten paljon 
virallisen järjestelmän ulkopuolella liikkuu auto-
ja ja niissä olevia ongelmajätteitä, joiden asian-
mukaisesta loppukäsittelystä ei ole mitään ta-
keita. Puhutaan huomattavan suurista luvuista, 
jotka yhteen kohtaan kaadettuina saisivat ai-
kaan todellisen ekokatastrofi n meilläkin.

Tuntuu todella oudolta seurata tätä tiedos-
tettua ongelmaa, joka jatkuu vuodesta toiseen 
kaikkien osapuolten tietäen asiasta. Samaan 
aikaan ihmiset taistelevat henkensä kaupalla 
toisella puolen maapalloa säilyttääkseen puh-
taan ja elinkelpoisen luonnon itsellään.

Katsastuskonttoreilla tehtävä tilapäinen lii-

kenteestä poistaminen mahdollistaa yhä edel-
leen tämän epäkohdan järjestelmässä. Kaiken 
kaikkiaan valtio ja kunnat ovat itse maksamas-
sa näitä siivoustalkoita aikanaan meidän kaik-
kien maksamilla verorahoilla, joille varmaankin 
löytyisi tärkeämpää käyttöä. Kun tämä ongel-
ma on jo tiedossa, niin miksi sille ei saada lop-
pua? Eikö olisi helppoa ratkaista ongelma, kun 
romutustodistuksen merkitys nostettaisiin sille 
kuuluvalle tasolle?

Kuluvan vuoden aikana tutkimme tulevai-
suuden haasteita alaamme koskien. Lisäänty-
vä elektroniikka ja sen uudelleen käytettäväksi 
saaminen on varmasti yksi tärkeimpiä niistä.

Tähän tehtävään hallitus on asettanut osal-
taan Markku Hietalan. Hänen kokoamansa 
työryhmä tarvitsee kaiken ulkopuolisen avun ja 
tietotaidon mitä on saatavilla, mm. laitteita tai 
menetelmiä niiden käyttöön. Asiasta voitte olla 
yhteydessä liiton toiminnanjohtaja Kari Heikki-
lään, jonka yhteystiedot löytyvät tältä sivulta.

Lopuksi haluan omalta osaltani kiittää pit-
käaikaista edeltäjääni ympäristöneuvos Sep-
po Hiekkarantaa ylivertaisesta ja kunniakkaas-
ta työstä Suomen Autopurkamoliiton eduk-
si. Onneksemme Seppo jatkaa hallituksessam-
me jakaen laajan kokemuksensa ja vertaan-
sa vailla olevan tietopankkinsa meidän kaikki-
en hyväksi.

Hallitukselta odotan pitkäjänteistä ja oma-
toimista työskentelyä. Tämän edellytyksenä on, 
että myös jäsenistö suhtautuu vireillä oleviin 
asioihin aktiivisesti ja tuo ennakkoluulottomasti 
esille omia ajatuksiaan.

Juha VähäojaPUHEENJOHTAJA
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T
arkasti ottaen Mauno Haapa-
la on yhä Kankaanpään Auto-
purkamon omistaja, ja veljekset 
toimivat yrityksessä työntekijöi-
nä. Kun sukupolvenvaihdospro-

sessi saadaan suunnitellusti päätökseen, 
siirtyy yritys veljesten omistukseen.

- Päivittäisessä työssä suhtaudumme 
toisiimme tasavertaisesti. Jokainen meis-
tä osaa tehdä kaikkea purkamolla, vel-
jessarjan vanhin eli Kai Haapala kuvai-
lee arkea.

Kun Haapalat ovat aamulla tulleet pur-
kamolle ja koneet on saatu auki, ryhtyvät 
kaikki töihin. Käskynjakopalaveria ei tar-
vita, jokainen tietää mitä tekee. Veljesten 
välinen harmonia pelaa mainiosti.

- Toimimme yrittäjähengessä, vaikka vi-
rallisesti olemme vielä työntekijöitä.

Pitkältä yrittäjäuraltaan ansaituille elä-

Sukupolvi 
vaihtunut

Kankaanpään 
Autopurkamossa

••• Pohjoissatakuntalaisessa Kankaanpään 
Autopurkamo Oy:ssä on meneillään 

sukupolvenvaihdos. Yrityksen 1970 perustanut 
Mauno Haapala on jäänyt eläkkeelle, ja 

vetovastuun fi rmasta ovat ottaneet hänen 
poikansa Kai, Manu ja Harri Haapala.

kepäiville vetäytynyt Mauno-isä on tarvit-
taessa taustatukena pojilleen. Hän pis-
täytyy purkamolla päivittäin.

Vuonna 2009 aloitettuun sukupolven-
vaihdokseen liittyen yrityksen nimi muu-
tettiin paremmin nykyajan henkeä ja toi-
mintaa kuvaavaksi. Firman nimen loppu-
osa vaihtui autohajottamosta autopurka-
moksi, samalla yritysmuodoksi tuli osa-
keyhtiö.

Lujaa tulevaisuudenuskoa
Usko purkamoalan näkymiin on Kan-
kaanpäässä luja. Nuoret miehet ovat 
käärineet hihansa ja alkaneet kehittää 
yritystä.

Viime syksynä saatiin valmiiksi uuden 
hallin perustukset. Työt jatkuvat, kun pak-
su lumihanki sulaa. Ensi kesänä raken-
netaan myös asvalttikenttä öljynerotus-
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järjestelmineen.
- Purkamohomma on suurta opportu-

nistin työtä. Pitää olla uskossaan vahva, 
Kai Haapala naurahtaa, kun puhumme 
alan tulevaisuudesta.

Purkamoalalla ”usko” tarkoittaa ennen 
muuta luottamusta omiin kykyihin teh-
dä kaupallisesti järkeviä ostoja sekä pur-
kaa ja varastoida ensisijaisesti niitä osia, 
joille on kysyntää jatkossa. Purkamoyrit-
täjällä tulee siis olla kykyä nähdä tulevai-
suuteen. Pelkkä nykyhetkessä eläminen 
ei riitä.

Purkuautoja 2000-luvulta
Kankaanpään Autopurkamo toimii omal-
la tontilla, jonka pinta-ala on hieman al-
le hehtaarin. Yritys sijaitsee aivan valtatie 
23:n tuntumassa, noin kuusi kilometriä 
länteen Kankaanpään keskustasta.

Nykyiselle paikalleen purkamo siirtyi 
1982. Alkuvaiheessa se sijaitsi lähempä-
nä kaupungin keskustaa, mutta toimin-

Veljestrio. Harri (vas.), 
Kai ja Manu Haapala 
ovat ottaneet vetovas-
tuun Kankaanpään Au-
topurkamosta.

Siisti varasto. Pur-
kamon hyllyillä on 40-
50 000 autonosaa.
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nan kehittyessä avarampien tilojen tar-
ve kasvoi.

Tällä hetkellä tontilla on kaksi hal-
lia, joista toinen on kokonaisuudessaan 
lämmintä tilaa. Niissä on lattia-alaa kah-
dessa kerroksessa yhteensä noin tuhat 
neliötä. Rakenteilla olevaan uuteen hal-
liin tulee lattiapintaa noin 1 200 neliötä, 
niin ikään kahdessa kerroksessa.

- Tuntuu, ettei purkamolla ole koskaan 
liikaa tilaa, Kai Haapala toteaa.

Hän kuvailee yritystä yleispurkamok-
si, jossa purettavat autot ovat pääosin 
2000-luvulla valmistettuja. Kun vauri-
oituneiden autojen lunastuskynnys on 
madaltunut, saadaan uusista tai uu-

dehkoista kolariautoista talteen entistä 
enemmän hyväkuntoisia purkuosia.

- Ennen ajateltiin, että auto on pahas-
sa kunnossa kun se on lunastettu. Näin 
ei ole enää. 

Purkamolle ostetaan vuosittain 
150- 200 autoa, pääosin Autovahinko-
keskus Oy:stä (AVK). Purettavat au-
tot haetaan omalla kuljetuskalustolla tai 
hyödyntämällä rekkaliikenteen paluu-
kuormia. Tavallisesti tontilla on 15-20 
autoa odottamassa purkamista.

Yrityksellä oli 1990-luvulla pienimuo-
toista omaa osatuontia Keski-Euroo-
pasta. Sittemmin tilanne markkinoilla on 
muuttunut niin, ettei omaa tuontia ole 

pidetty tarpeellisena.
Kankaanpään Autopurkamo toi-

mii Suomen Autokierrätyksen virallise-
na vastaanottopisteenä elv-autoille. Yri-
tyksessä otetaan vastaan käyttöikän-
sä päässä olevia autoja, joista kirjoite-
taan lain edellyttämät romutustodistuk-
set asiakkaille. Omaa elv-autojen nouto-
palvelua purkamolla ei ole.

Purkamo sai 2008 nykyisen jätelain 
mukaisen ympäristöluvan.

Hyvässä järjestyksessä
Kankaanpään Autopurkamon varastos-
sa on 40-50 000 autonosaa. Hyvä jär-

set asiakkaille. Omaa elv-autojen nouto-

Nettikaupan myö-

tä markkina-aluee-

namme on koko Suo-

mi. Osia menee myös 

Ruotsiin ja muualle 

Eurooppaan, joskus 

Etelä-Amerikkaan 

saakka.

”

”Purkamolla ei ole 
koskaan liikaa tilaa”, 
sanoo Kai Haapala.
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jestys ja siisteys varastotiloissa on vel-
jeksille sydämenasia. Osien tulee olla 
sujuvasti löydettävissä, niiden etsiske-
lyyn ei saa kulua turhaa aikaa.

Haapalat liittyivät 2005 mukaan au-
topurkamot.com –varaosahakujärjes-
telmään. Nettikaupan osuus yrityk-
sen myynnistä on koko ajan vankis-
tunut. Tänä päivänä netin välityksellä 
myydään noin 70 prosenttia ja tiskiltä 
noin 30 prosenttia tuotteista.

- Nettikaupan myötä markkina-alu-
eenamme on koko Suomi. Osia me-
nee myös Ruotsiin ja muualle Eu-
rooppaan, joskus Etelä-Amerikkaan 
saakka.
- Eurooppaan menee varsinkin säh-

Osien tarkka dokumen-

tointi on tärkeää. Tiettyä 

osaa netissä etsivä asia-

kas löytää sen hakusano-

jen avulla, minkä jälkeen 

hän voi tarkastella tekni-

siä tietoja sekä tuotteesta 

otettua kuvaa. 

”
Varastotöissä 
Manu Haapala.

”Päivittäisessä työssä suhtaudum-
me toisiimme tasavertaisesti”, va-
kuuttaa veljeksistä vanhin Kai Haa-
pala (kesk.).
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köosia. Ostajalle on lopulta aika sama, 
mistä maasta hän tarvitsemansa osan 
saa, kunhan se vain on hyvässä kunnos-
sa ja sopivan hintainen. Hinnoittelumme 
on ilmeisesti kohdallaan, kun meiltä tila-
taan osia ulkomaille.

Dokumentointi tärkeää
Verkkokaupassa kaiken a ja o on myy-
tävien tuotteiden täsmällinen dokumen-
tointi. Kun autonosa on irrotettu ja tar-
kastettu, se dokumentoidaan ja kuva-
taan, ja varastoidaan sille osoitettuun 
paikkaan hyllyssä.

- Osien tarkka dokumentointi on tär-
keää. Tiettyä osaa netissä etsivä asia-
kas löytää sen hakusanojen avulla, min-
kä jälkeen hän voi tarkastella teknisiä 
tietoja sekä tuotteesta otettua kuvaa. 
Se on olennaista, kun ostetaan netin vä-
lityksellä, Kai Haapala kuvailee.

Netin kautta asiointi on jo itsestään 
selvä asia nuorille sukupolville. Kuiten-
kin purkamolla käy asiakkaita, jotka ei-
vät tiedä tai eivät osaa hakea purkuosia 
netistä. Kai Haapala uskoo, että heidän 
neuvomisensa hakujärjestelmien käy-
tössä on yksi tapa kohentaa koko pur-
kamoalan imagoa.

Nettikaupan läpilyönti on suuresti 
muuttanut myyntityötä purkamolla. Kun 
takavuosina asiakkaat pistäytyivät pur-
kamolla kuin periaatteessa missä tahan-
sa kaupassa, rajoittuvat kontaktit nyky-
ään suurelta osin keskusteluun puheli-
messa tai sähköpostien lähettämiseen.

Missä ja milloin synnyit?
- Kankaanpäässä 1974.

Perhesuhteesi?
- Avioliitossa. Perheenlisäystä tulossa.

Mitä teet mieluimmin vapaa-aika-
nasi?
- Tällä hetkellä on omakotitalon raken-
taminen menossa, joten vapaa-ajan te-
kemiset liittyvät esimerkiksi paikkojen 
järjestelyyn ja siivoamiseen työmaalla. 
Muuten harrastan lukemista, järjestö-
toimintaa ja kevyesti urheilua.

Mitä tekisit, ellet olisi yrittäjä?
- En osaisi ajatella muuta työuraa. 
Meillä veljeksillä yrittäminen on oikeas-
taan sukuvika.

Lunta ja pakkasta riitti menneenä 
talvena. Teettikö ankara talvi paljon 

lisätyötä purkamolla?
- Ei mitenkään radikaalisti. Tietyt pai-
kat oli pidettävä kulkukelpoisina ja öl-
jyä piti lisätä, kun mittari niin näytti. 
Suomalaiset ovat tottuneita lumeen ja 
pakkaseen.

Mikä on sinulle kevään kohokohta?
- Nyt se on keväällä valmistuvaan ko-
tiin asettuminen ja jälkikasvun synty-
minen.

Kankaanpää on tunnettu varuskun-
takaupunki. Missä itse palvelit va-
rusmiehenä ja mikä on syvimmälle 
mieleen jäänyt muisto siltä ajalta?
- Palvelupaikkana oli Panssariprikaa-
ti Parolannummella. Mieleenpainuvinta 
oli sinne meneminen ja sieltä lähtemi-
nen, 11 kuukauden jälkeen.

Koska olet viimeksi lomaillut ja 
missä?
- Kesällä 2010 Monacossa. Olimme 
seuraamassa F1-osakilpailua.

Arabimaailma kuohuu ja öljyn hin-
ta kipuaa ylöspäin. Pelkäätkö, että 
tästä syntyy uusi öljykriisi?
- Tämä asia pullahtaa aina esille, kun 
Lähi-idässä tapahtuu jotakin. Joka ta-
pauksessa öljyn hinta on koko ajan 
nousussa. Kyse on lähinnä siitä, kuinka 
paljon se nousee ja missä ajassa.

Eduskuntavaalit ovat pian käsillä. 
Joko on oma ehdokas katsottuna?
- Ei ole vielä. Äänestämässä aion kyl-
lä käydä.

Kankaanpään 
Autopurkamo Oy

Kai Haapala

ESITTELYESITTELY

Kai Haapala ei pidä suuntausta kiel-
teisenä. Myyjän näkökulmasta nyt voi 
paremmin keskittyä olennaiseen, kun 
ostajan ja myyjän välillä ei ole ehkä sa-
malla tavalla ennakkokäsityksiä tai mah-
dollisia jännitteitä kuin aikaisemmin.

Aukioloaikojen ulkopuolella pistäyty-

vistä ”asiakkaista” on Kankaanpäässä-
kin kokemuksia. Ilkivalta purkamolla on 
pysynyt kurissa, mutta tiettyjen raaka-
aineiden maailmanmarkkinahintojen ko-
hoaminen heijastuu varkaiden toimissa.

>> www.purkamo.fi      

Osien tarkka dokumentoin-
ti on tärkeää. Kamera pysyy 
hyvin Manu Haapalan hyppy-
sissä.
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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

Lintulantie 46, 15700 Lahti
P. (03) 787 7311, fax (03) 787 7312

lahdentakuupurkamo@phnet.fi 

2009

MAHTAVA VALIKOIMA

AUTONOSIA

• 70 000 purkuosaa tietokoneella
• +1000 kolariautoa kentällä (1/3 alle 10v,)
• Iso valikoima peräkattoja ja keulaosia
• Suora tietokoneyhteys pohjoismaiseen purkurekisteriin
• Jatkuva tuonti

Åsbackantie 194, 68810 Ytteresse / Pietarsaari
Puh. 06-789 8500, fax 06-789 8549, info@erikssons.fi  

www.erikssons.fi 
AUTO-OSA

KIERRÄTYS

Välitämme
nesteenpoistojärjestelmiä

purkamoja varten

50 VUODEN KOKEMUS ALALTA

• Perinteistä autopurkamotoimintaa v:sta 1983

• Virallinen romuajoneuvojen vastaanottopiste

• Varaosia henkilö- ja pakettiautoista

• Myös asennukset ja omaa tuontia

• Toimitukset VR, POSTI, MH

Aakkulantie 48, 36200 Kangasala
Puh. 03-379 1777, Fax 03-379 1177
loistoauto@loistoauto.net, www.loistoauto.net

Kangasalan
AUTOPURKAMO

Suomen
Autopurkamoliitto ry

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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U
usi purkuhalli oli kirjaimelli-
sesti tuliterä, kun Purkamo-
uutiset vieraili Alavetelin ky-
lässä hieman Kokkolasta 
kaakkoon. Firman henkilö-

kunta oli ahertanut edellisen päivän ja il-
lan tietokoneiden kytkentöjen sekä mui-
den uusissa tiloissa tarvittavien laittei-
den asennuksen kanssa.

Jutuntekohetkellä uudet tilat olivat en-
simmäistä päivää tosikäytössä. Ilmassa 
leijui vielä kevyt maalin haju.

- Rakennustyöt alkoivat marraskuus-
sa, ja joulukuussa saatiin lämmöt päälle, 
kertoo yrittäjä Mårten Backfält.

Laajennusosa on liitetty vanhan hal-
lin kylkeen. Korkea ja valoisa uusi tila on 
tarkoitettu ensisijaisesti purkamiseen ja 
osien dokumentointiin. Myös uusi myy-
mälä sekä henkilökunnan taukotila si-
jaitsevat laajennuksessa.

Arkityön sujuvuuden kannalta olen-
nainen parannus on leveä ovi, josta pu-
rettavat autot voidaan tuoda pyöräkuor-
maajalla suoraan nosturille. Autot mah-
tuvat ovesta poikittain, joten vanhalla 
puolella työlääksi koettu autojen sisään 
tuonti helpottuu tuntuvasti.

Talvi oli rankka Alavetelissä. Pakkas-
ta oli paljon ja luntakin runsaasti. Ra-
kennustöistä huolimatta purkamon rutii-

Backfältin purkamolla valmistui

HALLIN LAAJENNUS
••• Backfältin purkamolla Kruu-

nupyyn Alavetelissä otettiin 
maaliskuussa käyttöön vanhan 

hallin kylkeen rakennettu laajen-
nusosa. Uutta, avaraa toimitilaa 

tuli noin 250 neliötä.

Uusi halli, uutta tilaa. Yrittä-
jä Mårten Backfält (vas.) ja pur-
kamovastaava Janne From ovat 
tyytyväisiä juuri valmistunee-
seen uudisosaan.
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Kokkolassa vara-

osaliikkeiden myy-

jät sanovat, et-

tä Backfältillä on 

Suomen vanhin 

juoksupoika.

”
nit toimivat.

- Pystyimme pitämään purkamoa auki 
koko rakennustyön ajan, sanoo purka-
movastaava Janne From.

Laajennusosan valmistumisen myö-
tä Backfältin purkamolla on sisätilaa 
nyt noin 1 800 neliötä. Hallin vanhassa 
osassa on alun perin toiminut saha.

Todellinen Volvo-kylä
Mårten Backfält perusti 1984 Alavete-
liin autokorjaamon, Backfälts Bilservice 
Ab:n. Viisi vuotta myöhemmin yritykses-
sä aloitti purkamoyksikkö, jonka pääteh-
tävänä oli palvella omaa korjaamoa. 

Laajamittainen purkuosien myyn-
ti alkoi 1998. Tuolloin Backfält hankki 
omistukseensa Kokkolassa toimintan-
sa lopettaneen Auto-Haron koko varas-
ton, jossa oli huomattavan paljon nimen-
omaan Volvon osia.

- Aluksi purimme lähinnä vain Volvo-
ja. Nykyään meillä on jo paljon muitakin 
merkkejä, Backfält kertoo.

Volvolla on ollut perinteisesti vah-
va asema ruotsinkielisellä Pohjanmaal-
la, ja ihan erityisesti Alavetelissä. Naa-
purikunnassa Teerijärvellä Volvo 240 on 
saanut aikoinaan kutsumanimen ”Alave-
teli-auto”.

- Nuoruudesta muistan, että tuos-
sa huoltoaseman pihalla oli kerran py-
säköitynä 21 autoa. Niistä 20 oli Volvo-
ja ja joukossa yksi Ford. Poikien kanssa 
annoimme anteeksi, sillä se Ford oli kui-
tenkin ostettu Volvo-liikkeestä, Backfält 
naurahtaa.

Automies pienestä pitäen
Mårten Backfält on ollut automies pie-
nestä saakka. Hän laittoi pystyyn oman 
korjaamon pian sen jälkeen, kun oli suo-
rittanut asepalveluksensa. Sitä ennen 
hän oli käynyt ammattikoulun auton-

Backfältin purkamolla on 
varastossa noin 30 000 auto-
nosaa.
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asentajalinjan.
Backfältin vanhemmat toimivat 

Alavetelissä taksiyrittäjinä ennen jää-
mistään eläkkeelle. 83-vuotias isä-
Alf on edelleen virkeä ja hyväkuntoi-
nen, ja auttaa poikaansa arkiaska-
reissa.

- Kokkolassa varaosaliikkeiden 
myyjät sanovat, että Backfältillä on 
Suomen vanhin juoksupoika, Mårten 
Backfält naurahtaa.

Backfältin purkamo ja korjaamo si-
jaitsevat lähes vierekkäin Salobackan 
teollisuusalueella. Purkamolla on siis 
hallitilaa runsaat 1 800 neliötä, ja 
tonttia noin hehtaari. Korjaamolla vas-
taavat luvut ovat 350 neliötä ja puo-
li hehtaaria.

Yksinään Backfälts Bilservice Ab: n 
koko osakekannan omistava Mårten 
Backfält keskittyy ensisijaisesti korjaa-
moon, jossa työskentelee hänen lisäk-
seen viisi henkeä.

Purkamon pääluku on neljä henkeä. 
Janne From toimii vastaavana, Mathias 
Storrank myyjänä, Mattias Dahlbacka 

tonttia noin hehtaari. Korjaamolla vas-

Backfält keskittyy ensisijaisesti korjaa-
moon, jossa työskentelee hänen lisäk-

Purkamon pääluku on neljä henkeä. 
Janne From toimii vastaavana, Mathias 

Uuden purkuhallin le-
veistä ovista voi auton 
tuoda poikittain suoraan 
nosturille.

Sekä Mårten Backfält 
(kuvassa) että Janne From 
ovat jo pitkään harrasta-
neet jenkkiautoja.
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osien dokumentoijana ja tietojärjestel-
mään syöttäjänä, sekä Ronnie Westman 
purkajana.

Purkamolla käy harjoittelijoita lähi-
seudun ammattioppilaitoksista. Hei-
tä on keskimäärin viisi vuodessa. Lisäk-
si purkamo on jo seitsemän vuoden ajan 
tarjonnut toimintamahdollisuuden va-
jaakuntoiselle henkilölle. Hän käy pur-
kamolla kahtena päivänä viikossa.

Korjaamon ja purkamon lisäksi yritys 
harjoittaa vähäisessä määrin erikoisau-
tojen myyntiä. Backfältin mukaan se on 
enemmän harrastusta kuin kovaa bis-
nestä.

Satsaus laatuun
Backfältin purkamo on ollut mukana va-
raosahaku.fi  –järjestelmässä sen aloitta-
misesta saakka. Tänä päivänä kaupan-
käynti on hyvin vahvasti etämyyntiä, tis-
kin ylitse tapahtuvan myynnin osuus on 
enää noin viisi prosenttia. 

Valtaosa tuotteista myydään eri puolil-
le Suomea. Ulkomaan myynnistä osuut-
taan on nostanut erityisesti Venäjä.

- Netti on muuttanut kaupankäynnin 
täysin. Ennen sitä Keltainen Pörssi oli 
merkittävä myyntikanava, Backfält muis-
telee.

Purettavat autot ja irto-osat yritys 

Mattias Dahl-
backa dokumen-
toi purkuosat ja 
syöttää niiden tie-
dot järjestelmään.

Janne From 
(vas.) ja Mathias 
Storrank palvele-
vat asiakkaita.

Upouudessa 
purkuhallissa on 
tilaa noin 250 ne-
liötä.
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Missä ja milloin synnyit?
- 1963 Alavetelissä.

Perhesuhteesi?
- Naimisissa, neljä tytärtä.

Mitä teet mieluimmin vapaa-aika-
nasi?
- Vietän aikaa perheeni kanssa, muun 
muassa mökillämme Närpiössä. Ajan 
muutaman kerran vuodessa kilpaa as-
valttiradalla. Lisäksi kierrän jenkkiau-
totapahtumissa.

Mikä parasta Kruunupyyssä ja lähi-
seudulla?
- Täällä on hyvää maaseutua lähellä 
Kokkolan kaupunkia. Ihmiset ovat mu-
kavia. En ole koskaan aikonut muut-
taa pois täältä.

Mikä on mieleenpainuvin auto, jota 
olet ajanut?
- Vaikea kysymys, en osaa sanoa. Mo-
nella autolla olen kyllä vuosien mit-
taan ajanut.

Lempiruokasi ja –juomasi?
- Kunnon liha. Sen kanssa maito tai 
olut.

Minne olet aina halunnut matkus-
taa?
- Amerikkaan.

Metsästys vai kalastus?
- Kalastus.

Jos olisit yksinvaltias, mitä asioi-
ta muuttaisit Suomessa ensimmäi-
seksi?
- Ainakin bensan hintaa pitäisi alen-
taa. Myös autoveroissa olisi parannet-
tavaa.

Huhtikuussa on eduskuntavaalit. 
Seuraatko aktiivisesti politiikkaa?
- En. Äänestämässä aion käydä. 

Backfälts 
Bilservice Ab

Mårten Backfält

ESITTELY

hankkii lähes tyystin ulkomailta, käytän-
nössä Euroopasta sekä USA:sta. Purka-
molla on ollut omaa maahantuontia pur-
kutoiminnan aloittamisesta saakka.

- Tuonnissa olemme satsanneet laa-
dukkaisiin osiin ja hyviin autoihin. Kun 
pihamaalle ei mahdu enempää autoja, 
pitää keskittyä laatuun, Backfält viittoilee 
purkamon pihalle, jota peittää yhä paksu 
lumihanki ankaran talven jäljiltä.

Purkamolla on enimmäkseen 2000- 
ja 1990-luvun autoja sekä osia. Tietojär-
jestelmään kirjattuja osia on varastossa 
noin 30 000 kappaletta.

- Varasto kasvaa suorastaan räjähdys-
mäisesti, kuvailee Janne From.

Osien määrän voimakkaan kasvun ta-
kia purkamolla on panostettu hyvään 
järjestykseen ja siisteyteen. On kaikki-
en etu, että osat löytyvät varastoista kit-
katta.

Backfältillä puretaan vuodessa noin 
150 autoa. Romumetallit toimitetaan 
Stenalle.

Purkamo tukee korjaamoa
On vielä melko harvinaista Suomes-
sa, että samassa yrityksessä toimii sekä 
korjaamo että purkamo. Mårten Back-
fältin mukaan ne tukevat hyvin toisiaan. 
Moni asiakas on ollut tyytyväinen, kun 
on saanut laadukkaan purkuosan heti 
asennettuna autoonsa.

- Purkamo on tueksi korjaamolle esi-
merkiksi vianhaussa. Korjaamo voi laina-

ta osia purkamolta, jos vianhaussa tarvi-
taan vaikkapa vertailevaa testausta. Kor-
jaamon testereillä voidaan puolestaan 
tutkia purkamolle tulevien autojen kun-
toa.

Elv-autoja Backfältille tulee vuosittain 
melko vähän, noin 30 kappaletta. Yri-
tyksessä ei ole hinuria, joten elv-autoja 
noudetaan asiakkailta tapauskohtaises-
ti. Auton pitää olla rullattava ja sen tulee 
sijaita lähellä Alaveteliä.

Janne Fromin mukaan autojen keula-
osat ovat eniten kysyttyä tavaraa. Myös 
autojen tyyppivikoihin liittyvien osien ky-
syntä on vilkasta.

Eri vuodenajoilla ei enää ole suur-
ta merkitystä kaupankäyntiin, kuten jos-
kus takavuosina. From kertoo, että erot 
yksittäisten viikkojen välillä voivat vaih-
della huomattavasti ilman erityistä syy-
tä. On vaikea ennustaa, onko seuraava 
viikko hiljainen vai kaupallisessa mieles-
sä kiireinen.

- Ruuhkaa tulee aina silloin, kun meil-
le on saapunut uusi lähetys ulkomailta 
ja tavaraa on saatu kirjattua tietojärjes-
telmään.

Tuontiautot ja –osat saapuvat Suo-
meen konteissa. Kestää noin viisi viik-
koa, kun USA:ssa laivatut kontit ovat 
tyhjennettävissä Alavetelin Salobackan-
tiellä. ••

>> www.backfalt.fi 

Purkutöissä 
Ronnie Westman.
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www.autopurkamoliitto.fi 
Klikkaa

...ja saat asiatietoa!

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!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

TAPANILANAUTO

www.tapanilanauto.�

Ford
Opel
Vw
Volvo
Saab
Nissan
Mazda
Honda
Mitsubishi
Peugeot
MB
BMW
Toyota
Seat
Skoda
Audi

Moottorit � Vaihdelaatikot � Peltiosat � 
Startit � laturit � Tekniikan osat �

Ovet yli 2500 kpl varasto

2009

VARAOSAT NAKKILASTA
– moottorit – vaihteistot – startit – laturit – vetoakselit – 

– ohjauslaitt. – ovet – lasit – lyhdyt – peltiosat – puskurit –

••OSINA••OSINA••OSINA••OSINA••OSINA••OSINA••
AUDI 80 2,0 -99,
BMW 320 TD. -99, 730i -93
CITROEN BERLINGO. -98,  XSARA -99
CITROEN JUMPY 1.9 TD -98
CHRYSLER VOYAGER 3.3 -98,  4X4 3.3 -93
FIAT DUCATO 2.8 TD -99
FIAT PUNTO -99, -02-04-05
FIAT BRAVA -99, BRAVO -98, MARGA -98
FORD PUMA -98, FOCUS DSL -00
FORD SCORPIO 2.3 -97, DSL -97     
HONDA CIVIC -93-98, ACCORD -95 - 98
LADA 110, 111 -03
MB W 202 -95, FARM. -97
MB W 210, 290 AT -98, FARM 290 -98 
MB VITO 108 -97, SPRINTER -97
NISSAN PRIMERA -99-01, ALMERA -99
OPEL TIGRA -98, ASTRA -98 - 01
RENAULT MEGANE,SCENIC, LAGUNA -99
VOLVO S 40, V 40 -97
VOLVO  850 FARM AT. -97, V70 TD -98
VW GOLF FARM. -99, PASSAT -99 
ALFA-ROMEO 145 -01
RENAULT LAGUNA TD -02
PEUGEOT BOXER 2,5 TD -99
TOYOTA COROLLA 1,6 -99

RENKAITA   UUSIA – KÄYTETTYJÄ          VANTEITA   SATOJA SARJOJA  (ALU –TERÄS)

puh. (02) 537 3423
www.hajottamo.com

Vuoden 2010 tilastoja: n. 1500 000 kävijää, yli 4500 aktiivista 
osavahdin käyttäjää, yli puoli miljoonaa välitettyä tiedustelua.

www.autopurkaamot.com
varaosat ja purkuautot netissä
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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
Puh. 010 666 9620, Fax (03) 3414 894

myynti@purkamolahtinen.com    www.purkamolahtinen.com

Millaisen luonnon ja ympäristön jätät lapsillesi?

Vastuullista purkamotoimintaa
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Peipohj
utovarusteAn www.autovaruste.com

Kokemäki: (02) 546 7260, 546 7261
Pirkkala: (03) 368 4001

VIIMEKSI PURETUT
Audi A4..........................97-99
 A6..........................95-99
 100........................94
BMW 316........................92-97
 520........................92-99
Citroen Berlingo .................98-99
 C5..........................2003
 Saxo ......................2003
 Xantia ....................94-98
 Xsara .....................98-00
 Jumper ..................99-04
Chevrolet Pick-Up..................89
Chrysler Crossfi re ................2005
 Voyager 4x4...........98
 Voyager 3,3............2004
 Neon......................98
Fiat Bravo.....................99
 Ducato...................99-03
 Marea ....................98-99
 Punto ....................99-05
Ford Fiesta.....................99-04
 Focus.....................99
 Transit....................99-06
Honda Accord ...................92-96
 Aerodeck ...............97
 Civic ......................93-98
Jeep Cherokee ...............94-99
KIA Carnival .................2003
Mazda 323-626 ................94-99
 E 2200...................95
MB W124.....................88-94
 w201 .....................88-91
 W202.....................94-99
 W210 290 D...........98
 W220 430 V 8 ........2000
Mitsubishi Spacegear 2.0 .......98

Nissan Almera...................98-01
 Maxima..................95
 Micra .....................00-06
 Primera..................98-01
Opel Astra......................99-04
 Calibra ...................93
 Campo...................94
 Corsa .....................98-01
 Omega...................97
 Vectra ....................97-01
Peugeot 206........................98-03
 207........................2004
 306........................98-01
 406........................98
Renault  Clio ........................2001
 Laguna ..................00-04
 Megane / Scenic ....99-03
Saab 900........................94-97
 9--3.......................99-01
 9--5.......................98-01
Seat Ibiza.......................2000
 Toledo ....................95-00
Toyota Avensis ..................99-04
 Carina....................94-97
 Corolla ...................94-99
 Yaris.......................2002
Volvo S/V 40....................96-03
 V50 ........................2004
 850........................93-96
 V70 ........................98-07
 S80........................99-04
VW Bora.......................2000
 Golf........................96-02
 Passat....................98
 Polo .......................98-04

Laaja valikoima 
alkuperäisosia 

ajamattomista ja 
vähän ajetuista autoista. 

varaosahaku.fi  

VARAOSAT 
KÄTEVÄSTI 
NETISTÄ!

Klikkaa tästä varastoon
>>> www.voh.fi 

Audi A4 1,9 Tdi  - 98
Audi A6 Farmari  - 98
BMW 520 D  -00
BMW 525 tds Farm.  - 94
Chevrolet Chevy van   - 88
Citroen Jumper  -98 - 04
Citroen Xsara  - 01
Citroen Xsara Picasso  -03
Fiat Bravo  - 01
Fiat Ducato  -92 - 04
Ford Focus  - 00 - 05
Ford Mondeo    - 98
Ford Mondeo Diesel   - 98
Ford Transit  - 90 - 04
Honda Accord 2.0 i   - 96
Huyndai Elantra   - 96
Mazda 121  - 92
Mazda 323  - 00
Mazda 626 HB  - 96
Mercedes-Benz E200  - 98
Mercedes-Benz E220 cdi - 00
Mersedes-Benz C  - 98
Mersedes-Benz C180  - 00
Mersedes-Benz C180  - 95
Mitsubishi galant  - 93

Mitsubishi L300  - 01
Nissan Almera  - 98
Nissan Almera 1.8 84 kW  - 01
Nissan Almera N16 Dies. 
Nissan Laurel  - 90
Nissan Micra   - 93 - 01 
Nissan Primera  - 99
Nissan Terrano 2.7 td  - 98
Opel Astra G sedan   - 01
Opel Vectra A 2.0 4x4  - 90
Opel Vectra B 1.6 - 2.0  
Peugeot 206  - 01
Peugeot 307  - 03
Peugeot Partner   - 98 - 01
Pontiac Transport  - 95
Renault Megane Scenic  -00
Renault Twingo  -95
Seat Ibiza 1.9 sdi  -99
Seat Toledo  - 00
Seat Toledo    - 96 - 03 
Seat Toledo tdi  - 00 - 01
Skoda Octavia   - 97 - 00
Subaru Lecasy 4wd  - 97
Suzuki Jimmy  - 04
Toyota Avensis 1.6 vvt  - 01

Toyota Avensis d4d  - 00
Toyota Carina E  - 96
Toyota Corolla  - 00
Toyota Hiace  - 88 - 00
Toyota Hilux   - 86 - 02
Toyta Avensis   - 98 - 02
Volksvagen passat  - 95
Volksvagen passat 1.9 tdi  - 03
Volvo S40 T4  - 00
Volvo V 70 2,4 T  -00
Volvo V40  - 98
Volvo V70 2.5 TDI 
VW Bora   - 00 - 04
Vw Golf   - 99 - 02
VW Passat 4 Motion   - 06
VW Sharon TDI  - 98 - 00

OSTAMME KOLARIAUTOT

ROMUAUTOJEN VASTAANOTTO

ROMUTUSTODISTUKSET

KYSY MUITAKIN OSIA

TUHANSIA OSIA VARASTOSSA

PPUPÄIVYSTYS

Rupontie 22, 44800 Pihtipudas • GSM 040-484 9255 • Fax 014-562 137
purkamo@auto-osix.inet.fi 

NYT PURKUUN TULLEITA

Purkaamo  Auto-Osix Oy

JA PALJON MUITA 

www.auto-osix.net
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J
uha Vähäoja (39) on järjestyk-
sessään toinen puheenjohtaja 
Autopurkamoliitossa. Tehtäväs-
tä nyt luopunut ympäristöneu-
vos Seppo Hiekkaranta valittiin 

puheenjohtajaksi, kun liitto perustettiin 
syksyllä 1998.

Hiekkaranta oli jo aiemmin muuta-
maan otteeseen väläytellyt aikeitaan 
siirtyä syrjään liiton keulamiehen paikal-
ta, joten toteutunut vaihdos ei tullut yl-
lätyksenä.

- Kiitän jäsenistöä saamastani luot-
tamuksesta. Tehtävä on ollut antoisa, 
pitkäaikainen puheenjohtaja summasi 
mietteensä hotelli Presidenttiin saapu-
neelle kokousväelle.

Hiekkaranta jatkaa edelleen liiton 
luottamustehtävissä. Vuosikokous valitsi 
hänet jäseneksi uuteen hallitukseen.

Suuriin saappaisiin
Uusi puheenjohtaja Juha Vähäoja arvioi 
joutuvansa täyttämään suuret saappaat, 
kun hänen valinnastaan oli päätetty.

- Seppo on tehnyt hyvää työtä. Minulla 
on isot paineet, että voin jatkaa menes-
tyksekkäästi tässä tehtävässä.

- Suoraan sanoen tämä ei ole minulle 
unelmahomma. Mutta sen mihin ryhdyn, 
teen kyllä kunnolla. 

Vähäoja on ollut jo pitkään keskeisiä 
vaikuttajia Autopurkamoliitossa. Siirtymi-
nen ykkösmieheksi ei ole hänelle hyppy 
tuntemattomaan.

Juha Vähäoja
on liiton uusi 

puheenjohtaja
••• Suomen Autopurkamoliitto ry:n 
(Salry) uusi puheenjohtaja on Ju-

ha Vähäoja Tampereelta. Hänet 
valittiin tehtävään yksimielisesti lii-
ton vuosikokouksessa Helsingissä 

12. maaliskuuta.

”Sen mihin ryh-
dyn, teen kunnolla”, 
sanoo Autopurka-
moliiton uusi pu-
heenjohtaja Juha 
Vähäoja.
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Kahden purkamon (Fusti ja Auto-Leh-
tinen) isännällä on kuitenkin arjessa kä-
det täynnä töitä, joten liiton hallitukses-
sa hän haluaa jakaa vastuuta ja delegoi-
da tehtäviä.

- Jatkossa hallituksen jäsenet tule-
vat saamaan omia tehtäväalueita. Py-
rimme tiiviiseen yhteistyöhön jäsenistön 
kanssa saadaksemme lisää me-henkeä 
ja että tiedämme, missä tällä alalla men-
nään.

Vähäojan tavoitteena on, että purka-
moala saa yhä enemmän ääntään kuu-
luville sitä koskevassa päätöksenteos-
sa ja lainvalmistelussa. Yhtenä esimerk-
kinä hän mainitsi purkurahan, joka tuli-
si saada sisällytettyä uuden auton osto-
hintaan.

Liiton uuteen hallitukseen valittiin pu-
heenjohtaja Juha Vähäojan lisäksi siis 
Seppo Hiekkaranta, Reijo Aaltonen, 
Jaakko Honkanen ja Juha Pursiainen. 
Varajäseniksi valittiin Markku Hietala ja 
Simo Tukiainen.

Tilikausi ylijäämäinen
Lauantaina 12. maaliskuuta klo 8.35 al-
kaneessa vuosikokouksessa oli läs-
nä 35 henkeä 30 jäsenyrityksestä. Vuo-
sikokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Seppo Hiekkaranta, joka totesi koko-
uksen laillisesti kokoon kutsutuksi sekä 
päätösvaltaiseksi.

Salry:n toiminnanjohtaja Kari Heikkilä 
esitteli 2010 tuloslaskelman, toiminta-
kertomuksen ja taseen, sekä KHT Mat-

ti Roiman laatiman tilintarkastuskerto-
muksen.

Tilikausi 2010 oli liitolle järjestykses-
sään 13:s. Tilikauden ylijäämä oli vero-
jen jälkeen 1 460 euroa. Vuosikokous 
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuu-
vapauden hallitukselle sekä muille vas-
tuuvelvollisille.

Salry on perustettu 8. heinäkuuta 
1998 ja rekisteröity 28. lokakuuta 
1998. Vuoden 2010 lopulla liittoon kuu-
lui 59 jäsenyritystä.

Jäsenmaksut ennallaan
Vuoden 2010 aikana Salry järjesti jäse-
nistölleen kaksi kokousta. Sääntömää-
räinen vuosikokous oli maaliskuussa 
Helsingissä. Syyskokouksen pitopaik-
kana oli Sveitsin pääkaupunki Bern 26. 
syyskuuta.

Liiton syyskokousmatkalle Sveitsiin 
osallistui kaikkiaan 33 henkeä. Nelipäi-
väisellä matkalla vierailtiin kahdella pur-
kamolla, joista toinen on maan suurin. 
Sveitsin-matkaan liittyi runsaasti muuta-
kin ohjelmaa ja tutustumiskäyntejä.

Salry:n hallitus kokoontui 2010 kulu-
essa kuusi kertaa.

Vuosikokous vahvisti 2011 toiminta-
suunnitelman, joka pääpiirteissään nou-
dattelee aiempien vuosien linjaa. Myös 
talousarvio hyväksyttiin.

Jäsen- ja liittymismaksut päätettiin pi-
tää ennallaan. Jäsenmaksu on 300 eu-
roa yrityksissä, joissa on 1-3 henkeä. 
Neljännestä hengestä lähtien lisämaksu 

Kokouskahvilla Seppo 
Saari (vas.), Ari Leponok-
ka ja Olli Turunen.
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on 60 euroa per henkilö. Liittymismaksu 
uusille jäsenille on 500 euroa.

Toiminnassaan 2011 liitto muun mu-
assa haluaa tehostaa omaa ja jäsenpur-
kamoidensa näkyvyyttä. Uusien mainos-
pohjien kehittely on aivan loppusuoralla, 
niitä voi tiedustella toiminnanjohtaja Ka-
ri Heikkilältä.

Salry jatkaa työtään elv-ohjausryhmän 

jäsenenä sekä romuajoneuvodirektii-
vin toteutumisen seurantaa yhdessä Pir-
kanmaan ely-keskuksen, Suomen Au-
tokierrätyksen sekä metallioperaattori-
en kanssa.

Liiton tilintarkastajana jatkaa KHT 
Matti Roima.

Syyskokous päätettiin pitää Saksan 
Frankfurtiin 22. - 25. syyskuuta tehtä-

vän matkan yhteydessä. Frankfurtissa 
on tuolloin meneillään suuri autonäyttely.

Vaihtoehtoisia syyskokouspaikko-
ja olivat Pietari, Amsterdam ja Florida. 
Äänestyksessä Frankfurt sai hieman 
enemmän ääniä kuin kakkoseksi tullut 
Pietari. ••

  

Ympäristöystävällinen. Edullinen. Tekniikan ja kierrätyksen ammattilainen.

Autonosat järkevimmin autopurkamolta.
Suomen Autopurkamoliitto ry

Valitse oikea merkki.

Vuosikokoukseen 
osallistui 35 jäsen-
tä.
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A
utopurkamoliiton vuosikokouk-
sessa ajankohtaisista asiois-
ta kertonut Suomen Autokier-
rätys Oy:n toimitusjohtaja Ar-

to Silvennoinen totesi, että 2010 kirjoi-
tettiin 54 260 romutustodistusta, mikä oli 
11 500 enemmän kuin vuotta aiemmin.

- Hyvä kehitys on jatkunut tämän vuo-
den puolella. Tammikuussa kirjoitettiin 
noin 3 000 romutustodistusta, kun vuosi-
na 2009 ja 2010 määrä oli noin 2 000.

Silti noin puolet maassamme romutet-
tavista autoista kulkee edelleen ohi viralli-
sen kierrätysjärjestelmän. Viranomaisarvi-
on mukaan Suomessa romutetaan nyky-
ään noin 103 000 autoa per vuosi.

Romutustodistus on virallinen asiakir-
ja, joka täytetään kun auto jätetään romu-
tettavaksi lainmukaiseen kierrätysjärjes-
telmään. Romutustodistuksen tekeminen 
katkaisee auton viimeiseltä omistajalta 
vero- ja vakuutusmaksuvelvoitteet.

Purkukoe viime syksynä
Silvennoinen esitteli syksyllä 2010 teh-
dyn purkukokeen tuloksia. Kokeeseen 
osallistui 192 autoa, joista puretut osat ja 
materiaalit kirjattiin tarkasti ylös.

Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen 
saatiin 82,5 prosenttia osista eli 2,5 pro-
senttiyksikköä alle EU:n edellyttämän ny-
kytason.

Kun mukaan lasketaan hyödynnettävi-
en materiaalien osuus, päästiin jo 95 pro-
senttiin.

Merkittävää kokeessa oli myös se, et-
tä romutettavien autojen keski-iän havait-
tiin nousseen 19,8 vuodesta 20, 3 vuo-
teen. Tulos yllätti, vaikka yleisessä tiedos-

Romutustodistusten
määrä kasvussa

••• Lopullisesti käytöstä 
poistettavista autoista 

kirjoitettiin viime vuonna 
selvästi enemmän 

romutustodistuksia kuin 
2009. Sama suuntaus on 

jatkunut alkuvuonna 2011.

”Kupari on nyt arvok-
kaampaa kuin koskaan”, 
totesi johtaja Risto Pohjan-
palo Kuusakoski Oy:stä.
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sa on, että Suomessa autojen keski-ikä 
on EU-alueen korkein.

Kokousväki arveli, että autoliikkeistä 
riippumaton ajoneuvotuonti Keski-Eu-
roopasta on edelleen nostanut maam-
me autokannan keski-ikää. Moni on 
käynyt hakemassa itselleen esimerkiksi 
Saksasta hyväkuntoisen, jos kohta suh-
teellisen iäkkään menopelin.

Liikennekäytöstä poistettujen autojen 
määrä on noussut jo 456 000:een. Tila-
päiseksi toimeksi tarkoitetusta liikenne-
käytöstä poistosta on tullut monen au-
ton osalta lopullinen menettely. Huo-
mattava osa näistä autoista lienee ro-
mutettu muuten kuin lain edellyttämäl-
lä tavalla.

Romutusmaksu olisi tarpeen
Stena Recycling Oy:n varatoimitusjoh-
taja Esko Mustonen herätteli kokous-
yleisössä keskustelua siitä, miten alalla 
mennään vuoteen 2014 ja sen jälkeen.

Pohdittavia asioita olivat muiden mu-
assa romuautojen saaminen viralliseen 
kierrätysjärjestelmään, kuinka paljon 
elv-autojen osia voidaan kaupallises-

Ilmari Kekkonen, 
Suomen Vahinkotar-
kastus SVT Oy.

Imitaattori Juha Lai-
tila hauskuutti ko-
kousyleisöä.
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ti hyödyntää ja kuka vastaanottaa elv-
autot tulevaisuudessa. Myös auton tur-
valaitteista ja niiden hyödyntämisestä 
purkamisen yhteydessä vaihdettiin vilk-
kaasti ajatuksia.

Mustonen arvioi, että aiheen nousemi-
nen julkiseen keskusteluun on hieman 
piristänyt romuautojen kiertoa. Paljon on 
vielä parantamisen varaa. Viisastenkiveä 
asian ratkaisemiseksi ei kellään koko-
uspaikalle saapuneella ollut taskussaan.

Juha Pursiainen Euro-Teli Oy:stä pai-
notti, että alalle pitäisi ehdottomasti saa-
da käyttöön romutusmaksu. Hän ker-
toi, että autokauppiaiden kanssa käy-
missään keskusteluissa romutusmak-
sun käyttöönottoa ei ole pidetty kau-
pankäynnin esteenä.

Vahingon kärsineen uudemman auton 
ja elv-auton välinen purkuosien menek-
kiero todettiin keskustelussa suureksi. 

- Elv-autojen osista menee kaupaksi 
prosentteina nolla pilkku jotakin, sanoi 
Martti Laurila Lounais-Suomen Vahin-
koautokeskus Oy:stä.

- Elv-autot eivät ole meidän ydintoi-
mintaamme. Me puramme ja myymme 
vahinkoautoja, tiivisti Veli-Matti Lahtinen 
Autopurkamo J. Lahtiselta.

Kuparista ennätyshintaa
Yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja 
Risto Pohjanpalo Kuusakoski Oy:stä to-
tesi, että romumetallien hinnat ovat py-
sytelleet korkealla. Etenkin värimetallit 
ovat olleet jopa huipputasolla, kupari on 
ollut arvokkaampaa kuin koskaan.

Pohjanpalon mukaan hintakehityk-
sen ennustaminen on kuitenkin vaikeaa. 
Arabimaailman mullistukset ja luonnon-
tuhot Japanissa voivat vaikuttaa merkit-
tävästi asiaan.

Esimerkiksi terästeollisuusjättiläinen 
Turkki joutui keskeyttämään rakennus-
projektejaan Libyassa kansannousun ja 
sitä seuranneiden sotatoimien takia. Töi-
den keskeyttäminen heijastui heti Tur-
kissa, joka vähensi ostojaan romumetal-
limarkkinoilla.

Vuosi 2010 oli Kuusakoskelle talou-
dellisesti hyvä ”äärimmäisen vaikeaksi” 
luonnehditun vuoden 2009 jälkeen. Yh-
tiö jatkaa sopimustaan Autopurkamo-
liiton kanssa. Kuusakoski tilittää liitol-
le euron jokaista romumetallitonnia koh-
ti, jotka se on hankkinut liiton jäsenyri-
tyksiltä.

Vaaleihin valmistautuvan eduskun-

nan viime töikseen päättämä uusi jätela-
ki astuu voimaan vuoden kuluttua. Poh-
janpalon mukaan se ei oleellisesti muu-
ta romuajoneuvoihin liittyvää lainsää-
däntöä.

Fennia omistaa SVT:n
Ilmari Kekkonen Suomen Vahinkotar-
kastus SVT Oy:stä esitteli yhtiötä ja 
etenkin sen vaurioajoneuvo.fi  –netti-
kauppaa. SVT on nykyään Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Fennian kokonaan omis-
tama yritys.

Vahinkoautojen ja muiden tuotteiden 
myynti vaurioajoneuvo.fi  –nettikaupassa 
aloitettiin vuosi sitten maaliskuussa. Uu-
tuutena web-kaupankäynnissä onpurka-
moille suunnattu ennakkomyynti ajoneu-
voista, jotka ovat tulossa myyntiin.

Alv-asiantuntija Ritva Nyrhinen 
PwC: stä esitelmöi kokousväelle aihees-
ta ”Marginaaliverotus arvonlisäverotuk-
sessa”. Aihe herätti vilkasta keskustelua.

Kokouksen viihdepläjäyksestä vastasi 
mainio imitaattori Juha Laitila. ••

Alv-asiantunti-
ja Ritva Nyrhinen, 
PwC.
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Käyttöikänsä päähän tulleista au-
toista puretaan uudelleenkäyttöä 
varten nykyään noin 85 prosenttia 

ja vuodesta 2015 lähtien EU:n määräyk-
sen mukaisesti 95 prosenttia. Professo-
ri Pekka Ahtiala, minkälaista kansan-
taloudellista merkitystä on autonosi-
en ja materiaalien uudelleenkäytöllä?

- Kuljetuskustannuksilla on kaikkien 
tuotteiden hinnoista tuntuva osa. Jos va-
raosien tehokkaalla käytöllä alennetaan 
niitä kustannuksia, on sillä merkitystä. Ja 
jäljelle jäävä osa menee teollisuuden raa-
ka-aineeksi.

Suuret autonvalmistajat suhtautu-
vat yhä hyvin varauksellisesti kierrä-
tettyjen materiaalien käyttöön uusia 
autoja tehtäessä. Mitä arvioitte, jou-

tuvatko autotehtaat lisäämään uudel-
leenkäytettäviä materiaaleja tuotan-
nossa imagonsa parantamiseksi vai 
pitäytyvätkö ne edelleen neitseellisis-
sä raaka-aineissa? 

- Valmistajat eivät taida tietääkään, 
kuinka paljon niiden komponenteista on 
valmistettu ainakin osittain romuraaka-ai-

neista. Jos lopputulos vastaa vaatimuk-
sia, ei tästä pitäisi olla kuin hyvää sanot-
tavaa, kun säästetään luonnonvaroja.

Useimmissa sähkö- ja elektroniik-
kateollisuuden valmisteissa on kier-
rätysmaksu sisällytetty uuden tuot-
teen ostohintaan. Suomen osalta au-
toissa näin ei ole, ainakaan vielä. Us-
kotteko, että autonostajat olisivat val-
miita maksamaan esimerkiksi 150 
euron suuruisen romutusmaksun 
uutta autoa ostaessa?  

- Ei julkisia maksuja määrättäessä au-
ton ostajilta ole ennenkään juuri kysyt-
ty. Mutta palkkatason noustessa purka-
mojen kustannukset kohoavat, ja tulevai-
suudessa voi pullopantin tapainen maksu 
tulla tarpeelliseksi. Nythän purkamot tu-
levat omillaan toimeen.

Purkamot tärkeä toimiala
••• Kansantaloustieteen 

emeritusprofessori Pekka 
Ahtiala arvioi, että pullopan-
tin kaltainen autojen kierrä-

tysmaksu saatetaan ottaa 
tulevaisuudessa käyttöön 

Suomessakin. 

2014

KUKA?
Kansainvälisesti arvostettu taloustieteilijä
• Emeritusprofessori Pekka Ahtiala syntyi Helsingissä 1935, asuu Kangasalla. Väitteli tohtoriksi Har-
vardin yliopistossa USA:ssa 1964.
• Toimi Tampereen yliopiston kansantaloustieteen, erityisesti kansainvälisen talouden professorina 
1968-99.
• Toiminut neuvonantajana useiden maiden (mm. USA) keskuspankeille. Ollut neuvonantajana myös 
mm. Filippiinien hallitukselle sekä Maailmanpankille.
• Ollut ehdollepanokollegion jäsenenä sekä taloustieteen Nobel-lautakunnassa että Nobelin rauhan-
palkintoa myönnettäessä.
• Kansliaministerinä Keijo Liinamaan virkamieshallituksessa 1975.

Emeritus-
professori 
Pekka 
Ahtiala.
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Ylitarkastaja Teemu Virtanen on pa-
lannut aiemmilta vuosilta tuttuun teh-
tävään Pirkanmaan Ely-keskuksessa.

Hänen toimenkuvaansa kuuluu jä-
tehuollon tuottajavastuu, erityisaluei-
na ajoneuvot sekä sähkö- ja elektro-
niikkalaitteet.

Virtanen toimi samassa tehtävässä 
ennen ylitarkastaja Susanna Ollilaa, 
joka talvella siirtyi Seinäjoella sijaitse-
van Maaseutuviraston palvelukseen.

- Käytännöt eivät muutu, vain teh-
tävää hoitava henkilö on vaihtunut, 
toteaa Virtanen.

Pirkanmaan Ely-keskus valvoo, oh-
jaa ja tilastoi maahantuojien ja val-
mistajien eli tuottajien vastuulla ole-
vaa jätehuoltoa Suomessa, Ahvenan-
maata lukuun ottamatta. 

Tuottajavastuu koskee muun muas-
sa henkilö- ja pakettiautoja.  

Teemu Virtanen palasi tuttuun tehtävään

Vuonna 2000 Suomessa oli rekiste-
röitynä 2,5 miljoonaa autoa, kun vas-
taava luku on nyt noin 3,2 miljoonaa. 
Ollaanko Suomessa jossakin vai-
heessa tilanteessa, että maassam-
me on enemmän rekisteröityjä autoja 
kuin rekisteröityjä kansalaisia?

- Kyllä siihen menee vielä aikaa.
Suomen autokannan keski-ikä on 

noin 12 vuotta, mikä on EU-alueen 
korkeimpia. Olisiko kokonaistalou-
dellisesti järkevää ”ajaa auto loppuun 
saakka” vai tulisiko Suomessa pyrkiä 
tehokkaasti alentamaan autokannan 
keskimääräistä ikää?

- Tässä on kaksi näkökohtaa. Autot ke-
hittyvät koko ajan taloudellisemmiksi ja 
turvallisemmiksi. Toisaalta vanhan auton 
pääomakustannukset ovat pienet, jolloin 
tee itse –autoilijat saavat edullista kyy-
tiä. Kaikkien autojen turvallisuudesta pi-
tää huolehtia, ja se on katsastuslaitosten 
tehtävä. Antaa markkinoiden hoitaa asia 
noissa puitteissa ilman pakkokeinoja.

- Ei ole taidettu huomata, kuinka paljon 
autot ovat kehittyneet. 1950-luvulla 5-
6–vuotias auto oli jo vanha, kun nyt kaksi 
kertaa vanhempia on vielä erinomaisessa 
kunnossa. Silti moni vaihtaa autonsa uu-
teen 3-5-vuoden välein ja antaa oivia ti-
laisuuksia vähän käytettyjen ostajille. 

- Nyt on vuosia puhuttu vanhojen au-
tojen saastutuksesta. Kannattaa muistaa, 
että uuden auton valmistaminen saastut-
taa paljon.

Perinteisille polttomoottoriautoille 
on kehitelty vaihtoehtoja jo jonkin ai-
kaa, mutta muut kuin bensa- tai die-
selkäyttöiset autot ovat edelleen har-
vinaisia katukuvassa. Mikä on arvi-
onne sähkö-, kaasu- tai vetyautojen 
tai näiden yhdistelmien yleistymises-
tä jatkossa? Siirrytäänkö niihin vas-
ta pakon edessä, toisin sanoen silloin 
kun raakaöljyn hinta on moninkertai-
nen nykytasoon verrattuna?

- Näyttää siltä, että sähköauto on lu-
paavin vaihtoehto, ja akkujen kehitys jat-
kuu nopeana. Jos ja kun siinä saadaan 
hyviä ratkaisuja, saattavat sähköautot li-
sääntyä ripeästikin, mikä tarkoittaa ehkä 
kymmentä prosenttia autokannasta 30 
vuodessa. 

Suomessa ollaan siirtymässä pääs-
töpohjaiseen autoverotukseen. Näyt-
tääkö maamme esimerkkiä muul-
le maailmalle, vai jääkö Suomi yksin 
tässä asiassa?

- Jää nähtäväksi, mitä muut tekevät, 
mutta suuria äkillisiä muutoksia jo ole-
massa olevaan autokantaan kannattaa 
varoa. Edelläkävijän osa tulee usein kal-
liiksi, yleensä olisi parempi antaa muiden 
maksaa oppirahat. Tietysti voimme joilla-
kin erityisaloilla olla teknologinen johtaja.

Minkälainen on oma suhteenne au-
toihin ja autoiluun? Onko teillä suo-
sikkiautoa?

- Olen aina pyrkinyt minimoimaan kai-
kenlaisen matkoihin käytetyn ajan, niin-

kin arkisen syyn kuin ajankäytön opti-
moinnin takia. Samasta syystä varsin-
kin paikallisliikenteen tarpeisiin käytän 
yleensä omaa autoa.

- Odotan autolta luotettavuutta, turval-
lisuutta ja kokonaistaloudellisuutta. Ruot-
salaiset, saksalaiset ja japanilaiset tarjo-
avat yleensä hyvää palvelua tässä suh-
teessa – ja nyt on joukkoon tulossa ete-
läkorealainen Hyundai.

Mikä on arvionne autopurkamo-
alan merkityksestä käytöstä poistuvi-
en autojen kierrätysketjussa nyt ja lä-
hitulevaisuudessa?

- Purkamoala on tärkeä toimiala tarjo-
tessaan asiantuntemustaan taloudellis-
ten varaosien toimittajana sekä lajittele-
malla jätteen uudelleenjalostusta varten.

Asioitteko autopurkamoilla? Minkä-
lainen käsitys teillä on tämän päivän 
autopurkamotoiminnasta Suomes-
sa? Miten purkamot voisivat palvella 
autoilijoita entistä paremmin?

- En juuri ehdi itse käydä niissä, mutta 
asentajani käyttää niitä harkintansa mu-
kaan. Olen ollut tyytyväinen tulokseen. 

- Kenties Internetin laajempi käyttö te-
hostaisi markkinointia, mutta puhelimel-
la asiat hoituvat myös hyvin. Purkamot-
han ovat jo pitkään pitäneet osakirjanpi-
toa tietokoneella ja ovat yhteydessä kes-
kenään, kun osia tarvitaan. Pääsevätkö-
hän ne jo toistensa tietokantoihin? ••

Ylitarkastaja 
Teemu Virtanen.



PURKAMOUUTISET26

��� ���������

���� ����� � �
�

���������
�����������

���������������
�������������� �

�������������������
������������

����������������������������������������������������

������������� �����������������������������������

����
����������

�����

�
���� ���� � � �

Purettavat pakettiautot ja maasturit:
BMW X5 3.0 da.................................................... - 03
BMW X5 3.0 da.................................................... - 04
Dodge Nitro Crd 4wd .......................................... - 07
Fiat Ducato .......................................................... - 05
Kia Sorento 2.5 crdi............................................. - 06
MB Sprinter 316 cdi............................................. - 05
MB Sprinter 311 cdi............................................. - 06
MB Sprinter Bussi  216........................................ - 06 
MB Sprinter  416.................................................. - 03 
Toyota Hiace........................................................ - 98
Toyota Hiace........................................................ - 99
Toyota Hiace d4d ................................................ - 03
Toyota Hiace d4d ................................................ - 06
Toyota Hilux 4x4 TD............................................. - 00 
Toyota Hilux 4x4 d4d........................................... - 05 
VW Transporter T4............................................... - 03
VW Transporter T5............................................... - 04
VW Transporter T5 4wd ....................................... - 05

Henkilöautot:
Mazda 323 diesel .......................................... - 97- 98
MB w 210 270 cdi farm. ...................................... - 02
MB 500 SL..................................................... - 91- 92
Toyota Avensis TD ............................................... - 99
Toyota Avensis d4d ............................................. - 01
Volvo V70............................................................. - 06

�����������������
�����������������

����������������������������

����������
��������������������
�������������

�����������������������������������������������������

��������������
����������������

�������
�������
�������

������������������������������
������������������������������
������������������������������
���������������������������
�������������� ���������������
�������������� ���������������
���������������������
����������������� ������������
�������������������������������
����������� ������������������
�����������



27PURKAMOUUTISET

Ratkaisu ristikkoon 4/2010

Edulliset 
purkuautojen 

varaosat!
Käytettyjä kuorma-, 

paketti- ja henkilöauton osia!

• Rekisteristä poistot
• Romutustodistukset

Ostamme henkilö-, paketti- ja kuorma- 
autoja sekä kolariautot

Klikkaa nettiin: 
www.savon-auto-ala.com

Savon Auto-Ala Oy
Pieksämäentie 32 A Mikkeli

Puh. 044 0165060
GSM 0400 655 707

Avoinna:  Ma-Pe  8-00–16-00

AUTOVAHINKOKESKUS OY

AVK – ajoneuvojen uusiokäytön 
edelläkävijä • www.avk.fi

Pieni teollisuuskatu 7, 02920 ESPOO, puh. 010 7737 530 
Teollisuustie 24, 33960 PIRKKALA, puh. 010 7737 560

Terminaalitie 9, 90400 OULU, puh. 010 7737 522

AVK Hyötyosa on  
kuntotarkastettu ja -luokiteltu alkuperäispurkuosa, 

joka on purettu autosta jonka historia tunnetaan. 
Saat korjattavaan autoosi testatun ja kuntoluokitellun 

varaosan. Purkuosilla on vaihto- ja palautusoikeus.

Hyötyosa on kierrätystä parhaimmillaan
– osat ovat peräisin juuri Hyötyosa-tarkoitusta varten 
puretuista autoista. Vakuutusyhtiön lunastamat ajo-

neuvot puretaan erittäin tarkasti ja loppu
auto käsitellään ympäristölakeja noudattaen. 

Hyötyosia voivat olla lähes kaikki auton osat.

Korjaaminen kannattaa!
Hyötyosa on hinnaltaan uutta varaosaa huomatta-
vasti edullisempi, joten Hyötyosia käyttämällä voit 
alentaa korjauskustannuksia ja tehdä korjauksesta 

kannattavan.

AVK (Autovahinkokeskus Oy) on v. 1966 perustettu 
lunastettujen ajoneuvojen realisointiin erikoistunut yritys. 

Vuosittain realisoimme yli 20 000 ajoneuvoa. 
Toimintaamme ohjaavat laatu- ja ympäristöjärjestelmät, 
jotka ovat sertifioitu mm. ISO 14001:2004 -standardin 

vaatimusten mukaisesti. 
Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa,Pirkkalassa ja Oulussa, logis-

tiseen verkostoomme kuuluu lisäksi 21 alueellista välivarastoa.
AVK harjoittaa myös autojen purkutoimintaa ja varaosamyyntiä. 

Purkutoiminnasta saadaan laadukkaita, muutaman vuoden ikäisiä 
varaosia autojen korjauksissa käytettäväksi. Purkuosat ovat lähes 
aina alkuperäisiä ja näin ollen erittäin hyvin korjauksiin soveltuvia.

Tarkastetut ja luokitellut 
hyötyosat löydät osoitteesta

www.avk.fi/
varaosat
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MB Vito 112cdi A bussi ........................... 00
MB Sprinter 311- 413 cd ......................... 01
MB Sprinter 208-312-412 ..................96-99
MB 208-310-410D ............................88-95
MB 100-207-309-409D......................78-88
MB 609-711-814D .............................86-96
MB 814-914-1317-1520 ...................84-96
MB 814-917 ecopower .......................96-97
MB 1619, -22, -25, -28 .....................82-88
MB 2232, -33, -35, -38, -44 ...............82-88
MB 1722, -29, -33, -35 .....................89-92
MB 2429, -35, -48..............................88-92
MB 2544, 8x4.........................................-94
MB Actros 1840, 2540, -43.................97-99
MB LAK 1924,1619AK, L1513.............70-82
MB 6x4: 2632, -35, - 38, -44 .............77-94
MB 0404, V8............................................ 93
VW T4 1.9-2.5, 4x4.............................90-95
VW Transp. 1.6D, TD, 4x4....................86-90
VW LT 35 Tdi ......................................96-01
VW LT 28, 31, 45, 55...........................78-95
Scania 82-93......................................82-96
Scania 112-113-142-143...................82-95
Scania 143 6x4 ....................................... 90
Scania R124 6x2, P124 8x4................98-00
Scania K112, K113 .............................88-91
Volvo F4-6-7-10-12-16 ......................78-92
Volvo FL4-6-7-10 ...............................86-94
Volvo FH12-16, 6x2, 6x4.....................94-98
Renault Midl. premium .......................88-00

Sisu SL, SK, SM, SR ............................86-94
DAF 1000-1700-3600, 95 ..................86-91
MAN 8.103, 150, 153, 163..................89-96
MAN 10.223, 14.224 ..........................95-97
MAN 17.192, 232 ...............................88-92
MAN 18.264 ............................................ 96
MAN 26.372, 35.292 8x4....................89-91
MAN 19.603 ............................................ 97
Iveco75E14.............................................. 96
Iveco 240E42, 440E42........................95-96
Iveco 190.36, 48.................................88-91
Iveco 35.8, 40.10, 79.14.....................88-94
Fiat Ducato .........................................86-98
Peugeot J5, Boxer...............................88-96
Mitsu L300, Canter, Pajero ..................80-96
Toyota HDJ80, HJ60/61 ......................80-95
Toyota Hiace 2.4Td ................................. 97
Toyota Hiace B/D/4x4 .........................80-95
Toyota Dyna 100-300 .........................80-93
Toyota Liteace B/D..............................80-92
Mazda E2200, B2600 4x4...................86-95
Nissan Urvan, King Cab.......................82-92
Nissan Patrol, GR ................................82-91
Citroen Berlingo Hdi ................................. 00
Ssang Yong Musso 602 EL ....................... 98

OSTAMME
HYÖTYAUTOJA
KÄTEISELLÄ

0400-646 200

MB 2543L
Actros
-  vm. 1999
-  V6 moottori

TATTARISUO, KYTKINTIE 55, 00770 HELSINKI
PUH. 09-389 5200, FAX 09-389 5201, www.euro-teli.fi 

MB VITO
112 CDI
-  automaatti
-  alkuperäinen
   bussi
-  vm. 2000
-  penkit 1+8

NYT PURKUUN PURKUVUOROSSA

Yli 200 kpl kuorma- ja
pakettiautoja purkuun

VARAOSAT
UUDEHKOISTA

KOLARIAUTOISTA
Korin etu- ja takaosat

Takuumoottorit, vaihteistot ym.
Volvon ja Renaultin
varaosien tuontia

Ruotsista.

TOIMIMME
ROMUAUTOJEN

VASTAANOTTOPISTEENÄ.
Pori ja lähikunnat

KAIKKI VARAOSAT EDULLISESTI
AUTOPALSTALTA.

PORI
Puh. 02-677 0291,

02-677 0292
www.autopalsta.com

PURKUTOIMINTAA 40 v.
2009

Ark. 8.30-17.00
La 9.00-13.00
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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

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
Volvo Pro
Kytkintie 14, 00770 Helsinki
P. 0400-439317
www.volvopro.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
Autopurkamo Huolto-osa
Portsilta, 55100 Imatra
P. 05-432 8467

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@luukku.com  
puh. 044-336 7797

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

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

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
Tervonlammentie 85,
79100 Leppävirta
P. 017-554 2972
www.osamyyntiaf.fi

LOIMAA 
Raptec Oy 
Karsolantie 11, 32210 Loimaa
puh. 02-7627944
gsm. 044-3474732 

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

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

NURMO
Nurmon Autopurkaamo Oy
Tehtaantie 2, 60550 Nurmo
P. 06-414 6051
www.napoy.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

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 
www.klauto-osacenter

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. 06-414 1040

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 ja –korjaamo 
A.Koskela
Vähäkankaantie, 84100 Ylivieska
autopurkaamo.koskela@kotinet.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. 015-165 060 
www.savon-auto-ala.com

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

Linja-autot:
PAIMELA
Autopurkamo E. Heikkilä Oy
Paimelanraitti 45, 17120 Paimela
P. 03-787 3394

SAVONLINNA
J.V.Bussi-Group Oy
Laukunkangas 200, 58160 Karvila
puh. 020 779 2220
fax. 020 779 2222

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



HENKILÖAUTOT  ESIM. VW ja FORD

PURAMME  
PAKETTIAUTOJA JA MAASTUREITA 

TOSI VAIVATONTA TAKUUKAUPPAA! 
Nouda tai tilaa, lähetyspalvelu sopimuksen mukaan. 
Pakettiautot ja nelivedot  vuosimallia  1994 – 2010 

www.autonosat.fi 
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Teollisuustie 25 Pirkkala Puh. 03-368 4000  myynti@autonosat.fi   

Tänä vuonna purettuja ja purkuun tulossa
VW Transporter ..........-00-09
Ford Transit .................-99-08
Jeep Cherokee TD ........... -07
Fiat Ducato .................-99-09
Citroen Jumper ..........-99-09
MB Sprinter ................-99-08

Boxer............................-99-08
VW Bora 4x4 ..............-02-03
Renault Trafi c ................... -06
Opel Vivaro .................-03-06
Toyota RAV4 ...............-03-07
Land Cruiser KDJ 120 ..03-07

Autonosat R. AALTONEN

Esim.

www.autonosat.fi 

• ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
• valtuutettu vastaanottopiste, romutustodistukset

Hyväkuntoiset käytetyt varaosat

Puh. (03) 343 3837, 0400 635 231
Lehtikatu 10, 33340 Tampere

www.osamyyntimattila.fi 

Toimitus: matkahuolto, posti, VR-Transpoint, koko maa

Osamyynti
MATTILA

www.osamyyntimattila.fi 
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