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Kesäterveiset Tampereelta!
Kesä on jo mukavalla mallilla. Mo-

net suunnitelmat lomien ajaksi ovat var-
maan jo toteutuneet tai toteutumassa. Niis-
tä riittää lämpöä talven pakkasiinkin. Kesäi-
sin asioiden toteuttaminen ja kaikki tekemi-
nen muutenkin on vaan niin paljon helpom-
paa kuin talvisin. Meillä purkamoilla osien ir-
rottaminen ja autojen kuivaaminen helpottuu 
oleellisesti näin kesäisin. Voitte vaan kuvitella, 
miten juoksevaa öljy on +20-asteisena ver-
rattuna -20-asteiseen jääkökköön, joka jääh-
dyttää koko hallin sisään tuotaessa. 

Yksityiset asiakkaat lisääntyvät lämpöastei-
den noustessa ja lomien myötä. Autojen kor-
jaaminen omin avuin ei ole vähentynyt sen ta-
kia, etteivätkö ihmiset olisi innokkaita kun-
nostamaan omaa autoaan vaan lisääntyneen 
elektroniikan vuoksi. Monesti vian etsiminen 
on vaikeaa, kun on niin monia elektronisia oh-
jaimia ketjutettu samaan tehtävään autoissa. 
Ohjainlaitteet saattavat olla koodattuja auto-
kohtaisesti joten niiden uudelleenkäyttäminen 
toisessa autossa ei sellaisenaan ole mahdol-
lista. Suomen Autopurkamoliitto on ottanut 

tämän haasteen esiin ja pyrkii löytämään rat-
kaisuja näiden ongelmien selvittämiseksi eri 
keinoin.

Monen purkamon pihassa varmaankin kai-
vinkone on tuttu näky kesän ja syksyn aikana. 
Piha-alueiden kunnostus- ja muutostyöt tule-
vaisuuden vaatimuksiin ovat isoja investointe-
ja alalle. Niiden myötä on asemamme paran-
tunut autojen kierrätysjärjestelmässä. Suoma-
lainen autopurkamo muiden pohjoismaalais-
ten purkamojen kanssa edustaa ympäristöys-
tävällisintä toimintatapaa Euroopassa.

Käytössämme oleva laitekanta ja purkami-
seen tarkoitetut tilat ovat Euroopan huippua. 
Samoin ATK- ohjelmat sekä nettisovellukset, 
jotka ovat tehty asiakaslähtöisesti helpotta-
maan käytettyjen varaosien hankkimista. Auto 
on siitä poikkeuksellinen kierrätysväline, että 
siinä on paljon valmiita korkealaatuisia tuot-
teita suoraan käytettäväksi uudelleen varao-
sina ilman kasvihuoneilmiötä tai ylimääräisiä 
päästöjä. Nyt on korkea aika ryhtyä Suoma-
laisen Autopurkamoalan kanta-asiakkaaksi, 
luonnon ja puhtaamman tulevaisuuden vuoksi.

Mukavaa kesää!

Juha VähäojaPuheenjohtaja

tässä lehdessä
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T
äällä ei ollut ketään eikä mitään. 
Oli pelkkää niittyä, Jorma Palm-
gren muistelee vuotta 1986, jol-
loin hän perusti Rovaniemelle uu-

den purkamon.
Aivan tyhjästä Palmgren ei lähtenyt 

liikkeelle, sillä hänellä oli jo kokemus-
ta alalta. Keminmaalla 1979 perustettu 
Jorma Palmgren Ky:n autopurkamo toi-
mi vielä nelisen vuotta sen jälkeen, kun 
isäntä oli pannut pystyyn uuden fir-
man Rovaniemelle.

Keminmaan purkamon 
Palmgren myi pois vuonna 
1990.

- Voi sanoa, että olen 
syntynyt ratti kädessä, 
hän luonnehtii suhdet-
taan autoihin.

Palmgrenin isä oli 
ammattiautoilija, joka 
lähinnä kuljetti raken-
nuselementtejä. Jorma 
Palmgren osti autohom-
mat isältään 1976, ja jat-
koi kuljetuksien parissa 1983 
saakka.

- Koko ajan oli taka-ajatuksena pur-
kamon perustaminen. 1970-luvun lopul-
la Keminmaalla ei ollut ennestään pur-
kamoa, Kemissä oli yksi vanha autoha-

Jorma Palmgren
on syntynyt  

ratti kädessä
••• Rovaniemen Eteläkeskus on tänä 

päivänä vilkasta kaupankäyntialuetta. 

Toisin oli runsaat 25 vuotta sitten, 

jolloin autopurkamo Roi-Osa Oy 

asettui nykyiselle toimipaikalleen 

Lampelankadun varteen.

jottamo.
- Rovaniemellä oli ennen Peterin ja 

Hansenin purkamot, mutta ne ovat lopet-
taneet jo vuosia sitten. Samoin on käynyt 
Kemijärvellä ja Sodankylässä sijainneil-
le purkamoille.
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Koko ajan oli taka-

ajatuksena purkamon 

perustaminen. 

1970-luvun lopulla 

Keminmaalla ei ollut 

ennestään purkamoa, 

Kemissä oli yksi 

vanha autohajottamo.

”

Roi-Osa toimi 1997-2006 myös Ou-
lussa, lähellä keskustaa sijainneessa en-
tisessä Keskon kiinteistössä. Nykyään 
kaikki toiminta on keskitetty Rovanie-
melle.

Tavaraa myyty 
Arubaan saakka
Maan toiseksi pohjoisimmassa purka-
mossa eli Roi-Osassa katsotaan luotta-
vaisina tulevaisuuteen. Kahdeksan vuot-

Jorma 
Palmgren 
perusti Roi-
Osan 1986.

Kari Rytkönen 
palvelee asiak-
kaita.
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Me tulemme toimeen 

näissä tiloissa. 

Mitään isompia 

investointeja ei ole 

tarkoitus tehdä 

lähitulevaisuudessa.

”

6

ta sitten aloitettu osien nettimyynti vara-
osahaku.fi –järjestelmän kautta on avan-
nut uusia markkinoita.

- Nettikauppa toimii erittäin hyvin. Jos 
sitä ei olisi, niin täällä työskentelisi ehkä 
yksi henkilö minun lisäkseni, Palmgren 
suhteuttaa.

Tänä päivänä Roi-Osa työllistää isän-
nän lisäksi viisi henkeä. Tavaraa myy-
dään kaikkialle Suomeen ja välillä myös 
aika kauas sinivalkoisten rajojen tuol-
le puolen.

Ilman toimivaa nettikauppaa Roi-Osa 
tuskin olisi saanut myytyä Mitsubishi Pa-
jeron osia Arubaan, siis pienelle Venezu-

elan edustalla sijaitsevalle Karibianme-
ren saarelle. Tilaus kuitenkin tuli, tava-
rat lähtivät matkaan, ja sekä myyjä 
että asiakas olivat tyytyväisiä sol-
mittuun kauppaan.

- Me emme juurikaan mainos-
ta toimintaamme Arubassa. Il-
meisesti kävi niin, että sikäläinen 
asiakas löysi meidät Googlen 
avulla, Palmgren arvelee.

Tavanomaisena kauppapäivänä 
autonosia myydään sekä yksityisille 
että yrityksille. Varsinkin paikallisissa 
korjaamoissa Roi-Osa tunnetaan hyvin.

- Myynnin arvosta menee nettikaupan 

Riku Palmgren 
työnsä äärellä.
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kautta 70 prosenttia ja suoraan tiskiltä 
30 prosenttia.

Osatuontia Saksasta 
jo 1980-luvun alussa
Jorma Palmgren kuuluu niihin yrittäjiin, 
jotka alkoivat hakea purkuosia myyntiin 
Keski-Euroopasta jo paljon ennen Suo-
men EU-jäsenyyttä.

Tarkkaan ottaen Palmgren operoi en-
tisen Länsi-Saksan alueella jo silloin, 
kun Berliinin muuri oli vielä tukevas-
ti pystyssä ja Lada 1500 S oli ”ässä ni-
meään myöten”, kuten alansa klassikok-
si noussut myyntislogan kuului.

- Olihan se aluksi aikamoista seikkai-
lua. Kun ei ollut aikaisemmin edes käy-
nyt koko maassa. Nykyään yhteyksien 
luominen on helppoa, kun tarvittava tie-
to löytyy netistä.

Palmgren toimi keskisessä Saksassa, 
jossa hän osti kolariautoja ja purki ne 
siellä apuriensa kanssa.

Viimeisen lastin Palmgren hankki Sak-

sasta 2002. Sen jälkeen hän on ostanut 
vaurioautoja lähinnä Autovahinkokeskus 
Oy:stä (AVK), yleensä Oulusta tai Pirk-
kalasta.

Myynnissä osia 
2000-luvun autoihin
Roi-Osa on henkilö- ja pakettiautojen 
yleispurkamo. Palmgren ostaa sisään lä-
hinnä 2000-luvun autoja, joskus hieman 
vanhempiakin.

Vuositasolla Roi-Osassa puretaan 
keskimäärin 250 autoa. Toukokuus-
sa purkamon kentällä oli noin 200 au-
tonkoria. Tietojärjestelmässä oli noin 
60 000 autonosaa.

Roi-Osa ei pyri säilömään vanho-
ja osia, mutta ainahan oldies-tavaraa voi 
tiedustella. Jutuntekohetkellä varastos-
sa oli sattumalta muun muassa Datsun 
100 A:n etusäleikkö, jossa vilkutkin oli-
vat vielä paikallaan.

Myynnissä on myös jonkin verran uu-
sia tarvikeosia. ”Perustavaraa”, kuten 

Palmgren asian ilmaisee.
Romumetallit yritys toimittaa Kuusa-

koski Oy:lle.
Roi-Osa toimii Rovaniemen kaupun-

gilta vuokratulla yhden hehtaarin tontilla. 
Rakennuksissa on lämmitettäviä neliöitä 
noin 900, lisäksi pihamaalla on varasto-
na 500-neliöinen muovipressuhalli.

- Me tulemme toimeen näissä tiloissa. 
Mitään isompia investointeja ei ole tar-
koitus tehdä lähitulevaisuudessa.

Ensikertalaisen on helppo löytää Roi-
Osa. Mainiona maamerkkinä toimii Ro-
vaniemen suuri lämpövoimala, joka kor-
keine piippuineen sijaitsee aivan purka-
mon vieressä.

- Olemme usein vitsailleet, että se on 
se purkamon lämpökeskus, Palmgren 
heittää tyylilleen uskollisesti eli pilke sil-
mäkulmassa. ••

>>> www.roi-osa.fi

Purkuhom-
missa Mikko 
Telkkälä.
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Roi-Osa Oy

Missä ja milloin synnyit?
- Kemissä 1949.

ESITTELY

Jorma Palmgren
Perhesuhteesi?
- Sinkku. Tytär ja poika.

Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Luen mielelläni. Käyn uimassa ja pyöräilemässä. Harrastuk-
siini kuuluu myös autourheilu.

Suosikkiautosi kautta aikojen?
- Mercedes-Benz.

Hybridit, sähköautot ja biopolttoainetta käyttävät au-
tot tekevät tuloaan. Milloin arvelet itse siirtyväsi johonkin 
näistä autotyypeistä?
- Ehkä jo seuraavaa autoa ostaessa katostaan, mikä on tilan-
ne. Aika näyttää.

Missä kävit ulkomailla viimeksi, minne aiot matkustaa 
seuraavaksi?
- Kreetalla viime kesänä. Seuraavaksi Kyprokselle.

Poronkäristys vai savustettu siika?
- Poronkäristys.

Oletko koskaan hypännyt – tai edes harkinnut hyppäävä-
si – sukset jalassa Ounasvaaran suurmäestä?
- En ikinä! Mäkihyppy oli velipojan laji.

Mikä on parasta Rovaniemellä?
- Ihmiset ovat ihan huippua. Täällä on hyvä olla.

Mitä ohjeeksi etelän miehelle tai naiselle, joka tulee Lap-
piin keskelle hyttyssesonkia?
- Ota ohvia!
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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

www.osamyynti.com

,

.

Laittaessasi autosi uuteen
uskoon kolarin, ruosteen tai
luvattoman käyttöönoton jäljiltä...

MEILTÄ LÖYDÄT UUDET
SEKÄ KÄYTETYT
peltiosat, puskurit, maskit, valot,
jäähdyttimet ym. osat mitä autosi
mahdollisesti tarvitsee

BENSIINI-, DIESEL-
MOOTTORIT,
VAIHTEISTOT
Virallinen romuajoneuvojen 
vastaanottopiste.  
Romutustodistukset.

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

LOMAILEMME
2.7.-31.7.

VARAOSIA TAMPEREELLA
www.hameenautopurkaamo.fi 

HÄMEEN 
AUTOPURKAAMO OY
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E
ksoottiselta kuulostavasta ”Suo-
men pohjoisin” -tittelistä huoli-
matta arkinen työ yrittäjä Juha-
ni Kunnarin isännöimällä purka-

molla on pohjimmiltaan ihan samanlaista 
kuin missä tahansa alan firmassa Suo-
messa.

Vaurioautoja ostetaan sisään, osia ir-
rotetaan ja niitä myydään asiakkaille eri 
puolille maata. Verkkokauppa on laajen-
tanut ostajakuntaa tuntuvasti, eikä pur-
kamon fyysisellä sijainnilla ole enää niin 
väliä.

Lapin Auto-osa liittyi varaosahaku.fi –
järjestelemään seitsemän vuotta sitten.

- Myynnin arvosta noin 60 prosent-
tia tulee verkkokaupasta. Tiskiasiakkai-
na meillä on lähiseudun väkeä ja korjaa-
moja. Merkkiliikkeet panostavat korjaa-
motyössään yhä enemmän laadukkaisiin 
käytettyihin osiin, mikä on tietysti hyvä 
asia, Kunnari toteaa.

- Autot menevät nykyään tosi helpol-
la lunastukseen. Pieni lommo kulmas-
sa riittää.

Ripaus Lapin lumoa löytyy ihan purka-
mon liepeillä sijaitsevalta napapiiriltä, jos-
sa perusturisti polkee autonsa jarrua jou-
lupukin pajakylän mainoskyltit huomattu-
aan. Vilkasliikenteinen nelostie jyrää pa-
rin kivenheiton päässä purkamon pihalta. 

Suomen 
pohjoisin 
autopurkamo
••• Rovaniemen Saarenkylän 

teollisuusalueella sijaitseva Lapin 

Auto-osa Oy on Suomen pohjoisin 

autopurkamo ja romuautojen 

virallinen vastaanottopiste.
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Perustettiin 
15 vuotta sitten
Lapin Auto-osa perustettiin 1997, siis 
15 vuotta sitten. Yrityksen perustajia 
olivat Juhani Kunnari ja hänen veljen-
sä Lasse Kunnari. Jälkimmäinen tunne-
taan Raisiossa sijaitsevan purkamon eli 
KL Auto-osacenterin yrittäjänä (aiemmin 
Super Sepät Oy).

Ensimmäisen vuotensa Lapin Auto-
osa toimi Rovaniemen Alakorkalossa, 
kunnes sopiva paikka löytyi Saarenkylän 
teollisuusalueen Nikkarinkujalta. Pur-
kamo sijaitsee kaupungin vuokraamal-
la tontilla. Rakennukset omistaa KL Au-
to-osacenter.

Juhani Kunnarilla on autopeltisepän ja 
–maalarin koulutus. Hän oli kuusi vuot-
ta töissä Super Sepät Oy:ssä Raisios-
sa, ennen paluutaan kotiseudulleen Ro-
vaniemelle.

- Lasse ehdotti, että perustetaan pur-
kamo. Aloitimme Alakorkalossa, kunnes 
saimme tästä tilat konkurssiin menneen 
puuverstaan jäljiltä.

Alun perin purkamon tontti oli noin 
puolen hehtaarin laajuinen. Muutama 
vuosi sitten Kunnari onnistui hankki-
maan saman verran lisää tonttimaata fir-
man vierestä.

Purkamohallissa on neliöitä 750. Kun-
narin mielestä väljempääkin voisi olla.

- Vähän kyllä ahistaa. Pitäisi kai siivota 
tiheämmin, mutta on sääli panna roskiin 
hyvää tavaraa.

Uusia investointeja ei nyt ole näköpii-
rissä. Toissa syksynä firmassa tehtiin si-
säremonttia, jossa seiniäkin siirreltiin. 
Tuloksena oli uudet, avarat purkutilat.

Tietojärjestelmässä 
30 000 autonosaa
Lapin Auto-osa on henkilö- ja pakettiau-
tojen yleispurkamo, jossa käsitellään au-
tomerkkejä ja –malleja laidasta laitaan. 
Sisään ostettavat autot ovat peräisin 
pääosin yksityisiltä ja autoliikkeistä, vuo-
silta 1995-2005.

Korin osat ovat kysytyimpiä. Juhani 
Kunnari haluaisi purettavaksi uudempaa 

Juhani Kunnari (kuvas-
sa) perusti Lapin Auto-osan 
1997 veljensä Lasse Kunna-
rin kanssa.

Risto Simonaho pois-
tamassa ilmastointilaitteen 
nesteitä.
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tavaraa, mutta sellaisen saaminen ei ole 
aivan yksinkertaista.

- Pitäisi olla ostomies, joka keskittyisi 
ihan kokonaan autojen ostamiseen. Va-
kuutusyhtiöiltä menee parhaat heti pääl-
tä, ei niitä saa ellei ole koko ajan tark-
kana.

Omaa ulkomaantuontia purkamol-
la ei ole. Yhteistyö KL Auto-osacente-
rin kanssa kuitenkin toimii. Aika ajoin Ju-
hani Kunnari antaa raisiolaisille ostoslis-
tan mukaan, kun nämä lähtevät hankin-
tareissuille Ruotsiin.  

Lapin Auto-osassa puretaan vuosita-
solla keskimäärin 200 autoa vuodessa. 
Elv-autoja otetaan vastaan ja noudetaan 
itse noin 30 kilometrin säteeltä. Romu-
metallit purkamo toimittaa Stenalle.

Varastossa on noin 30 000 tietojärjes-
telmään kirjattua osaa. Lisäksi Lapin Au-
to-osa myy jonkin verran uusia tarvike-
osia, lähinnä koriin kuuluvia.

Asiakaspalve-
lussa Juha Sauk-
ko.

- Rovaniemi on 
hyvä paikka yrittä-
jälle, sanoo Juhani 
Kunnari.
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- Toyotalla on Rovaniemen seudulla 
vanhastaan vahva asema. Myös Fordia ja 
ranskalaisia näkee aika paljon. Paketti-
autoista eniten on Hiacea ja VW:tä.

Juhani Kunnarin ohella Lapin Auto-
osassa työskentelevät Juha Saukko ja 
Risto Simonaho. Saukko on ollut talossa 
kymmenen vuotta. Simonaholla on vuo-
sia Lapin Auto-osassa neljä, mutta pur-
kamoalalla kaikkiaan noin kaksikymmen-
tä.

Henkilökunta vuorottelee lomiensa 
kanssa niin, että purkamo voidaan pitää 
avoinna koko kesän.

Vuoden 2011 syksystä lähtien tarjol-
la on ollut myös ympärivuorokautisia hi-
nauspalveluja, nimellä Hinauspalve-
lu Kunnari. Toiminnasta vastaa lähinnä 
Kimmo Kunnari, joka kuuluu samaan vel-
jessarjaan Juhanin ja Lassen kanssa.

Rovaniemellä 
hyvä yrittää
- Etelään lähetetään aika paljon vanhem-
pien autojen peltiosia. Ne ovat tiesuolan 
käytön takia selvästi ruosteisempia siellä 
kuin täällä, Kunnari arvelee.

Hybridiautot ovat pikku hiljaa ilmesty-
neet myös pohjoisen Suomen teille. Ro-

Missä ja milloin synnyit?
- Entisessä Rovaniemen maalaiskunnassa 1960.

Perhesuhteesi?
- Vaimo, poika ja tytär.

Lapin Auto-osa Oy
Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Pelaan lentopalloa, käyn hirvimetsällä. Olen harrastanut aika 
kauan jokamiesluokkaa.

Lapissa oli lopulta kunnon lumitalvi. Kävitkö hiihtämässä, 
luistelemassa tai pilkillä?
- Parina päivänä olimme Levillä laskettelemassa.

Paras ruoka ja ruokajuoma?
- Pihvi, olut.

Mitä tekisit, ellet olisi yrittäjä?
- Jatkaisin niitä töitä, mistä olen lähtenyt. Eli olisin todennäköi-
sesti automaalarina ja �peltiseppänä.

Mikä on yrittäjän näkökulmasta merkittävin korjausta 
vaativa epäkohta?
- Erilaisia työnantajamaksuja on paljon. Niitä voisi vähentää.

Tulisiko venäläisille myöntää viisumivapaus Suomeen?
- Se on vähän kaksipiippuinen juttu. Ei pidä myöntää, ainakaan 
vielä.

Lappiin kaavaillaan lisää kaivostoimintaa. Minkälaisia 
mietteitä Talvivaaran ympäristöongelmien uutisointi on 
herättänyt?
- Vähän pahalta kuulostaa. Kaivokset tarjoavat työtä, mutta 
hommat pitäisi hoitaa siistimmin.

Millainen tulee Lapin kesästä 2012?
- Intiaanikesä!
 

ESITTELY

Juhani Kunnari

vaniemellä näkee esimerkiksi Toyota 
Priuksia, mutta yhtään sellaista ei vielä 
ole tullut Kunnarin purkamolle.

- Rovaniemi on hyvä paikka yrittäjäl-
le. Meillä ei ole ollut mitään ongelmia vi-
ranomaisten kanssa. Sen suhteen ei ole 
pahaa sanottavaa.

Myös purkamon pihamaalla olevat au-
tot ovat saaneet olla pääsääntöisesti 
rauhassa, etenkin tontin aitaamisen jäl-
keen. Sisälle halliin ei ole tultu luvatta 
vielä kertaakaan.

- Kerran katseltiin kameran valvonta-
nauhalta, kun pojat räiskivät ikkunoita 
rikki purkamon pihalla. Ne näkyivät hyvin 
kuvissa, mutta kun oli huput päässä, ei 
tunnistaminen onnistunut.

Metalliromuvarkaudet ovat toistaisek-
si olleet harvinaisia Lapissa. Kunnarilla 
ei ole tietoa, että ammattivarkaat olisivat 
kiertäneet autoineen pohjoisen teillä.

- Yleensähän ne käyvät varkaissa ete-
lässä. Tänne on niin pitkä matka. ••

      

- Korin 
osia kysy-
tään eni-
ten, ker-
too Juhani 
Kunnari.
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TVP
Tuulilasileikkuri

Kuivausasema
IBE

CNT
Hydraulisaksi

RBT
Korin kallistaja

MRG
Tankkipora

SR
Rengasprässi

Suunnittelemme ja valmistamme 
laitteita autonkuivaukseen 
eurooppalaisten vaatimusten 
mukaisesti.

UUSINTA YMPÄRISTÖTEKNIIKKAA

www.iris-mec.it 

Edustus Suomessa:
Holger Hartmann Oy
Turkkirata 19D - 33960 PIRKKALA

Timo Johansson 040-7522420
www.holgerhartmann.fi 

Autopurkajien ”vanha tuttu” Timo Johansson (kuvassa) päätti 
vuosi sitten lähteä kohti uusia haasteita ja vaihtaa maisemaa. 
Maisemat vaihtuivatkin kirjaimellisesti; kotoiset länsirannikon 
maisemat vaihtuivat Kainuun lakeuksiin, sillä uuden työnantajan 
Holger Hartmann Oy:n ensimmäinen komennus oli pystyttää 
murskalaitos uudelle autonkierrätysoperaattorille Kajaanin Romu 
Oy:lle Kajaaniin. Nyt kun murskalaitos on pystyssä ja täydessä 
tuotannossa Timo palaa taas autopurkajien iloksi. 

Holger Hartmann Oy on saanut autopurkajille suunnatun 
tuoteperheen IRIS-MECin edustuksen. IRIS-MEC on Italiassa 
valmistettu ja sen laadun sekä toimivuuden takaa löytyy saksalainen 
insinööritoimisto Joachim Vogt, jolla on vuosien kokemus 
eurooppalaisista autonkuivaus ja -käsittelylaitteista. Tuotevalikoimasta 
löytyvät kaikki auton kuivauskäsittelyssä tarvittavat CE -hyväksytyt 
laitteet, joissa työturvallisuustekijät on vahvasti huomioitu. Holger 
Hartmann Oy suunnittelee ja toteuttaa autonkierrätystoimintosi 
alkukartoituksesta käyttöönottoon saakka.

Timon nykyinen työnantaja Holger Hartmann Oy on suuntautunut 
vahvasti kierrätykseen. Yrityksen edustuksia ovat mm. Rozzi - 
kourat ja kahmarit, Zato - nokkaleikkurit, Harris - murskat, Guidetti - 
kaapelin käsittelylaitteet, Niton - analysaattorit ja paljon muuta. Koko 
valikoiman sekä Holger Hartmann Oy:n tarjoamat palvelut löytyvät 
yrityksen kotisivuilta www.holgerhartmann.fi.
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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!

Korkein luottoluokitus
© Soliditet 01-2010

MESTARINKATU 7. 70700 KUOPIO. MA-TO 08-17 PE 08-16

017-3611124

www.tapanilanauto.fi

HYVÄKUNTOISET KÄYTETYT PURKUOSAT

TAPANILANAUTO

Millaisen luonnon ja  
ympäristön jätät lapsillesi?

Vastuullista 
purkamo-
toimintaa

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

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

••OSINA••OSINA••OSINA••OSINA••OSINA••OSINA••
ALFA ROMEO 145 1,6 -01
AUDI A6  TDI -99, 100-93 
BMW E-36 COMPACT 318 TDi -98 
BMW E-39 525 TDS -99, E-46 320 TDS-99 
CITROEN C5 TDI -04, C5 FARM. -02
CHRYSLER  NEON -01, VOYAGER 3,3 -98 
FIAT STILO 1,8 -03, PUNTO -03, -05, BRAVA  -99
FORD MONDEO 2.0 TDS -02, FOCUS 2,0 -01, KA -01, PUMA -98
HONDA CIVIC -92 -97, ACCORD -92,  - 95
LADA 110, 111 -03 
MAZDA 323 DSL -98, 323 -95, 626  -99
MB W202 -98, W210 300D -97 
MB W203C SRJ 320 AT-01, VITO 112 CDi -03 
MITSUBISHI PAJERO 2,5 -92, LANCER -94
NISSAN VANETTE 2,3 -00, ALMERA DSL -99
TOYOTA YARIS 1,3 -00, AVENSIS  -99, COROLLA -99 
TOYOTA CELICA 2,0 -87 
PEUGEOT 206 1.3 - 03, BOXER -99 
OPEL ZAFIRA 1.8 -00, TIGRA 1.4 -96, OMEGA 2.5 V-6 -98 
RENAULT  GLIO -01-03, LAGUNA TD -02, FARM. 3.0 V6 -02
SAAB 9-3 AT -98, 9-5 -00 
SEAT GORDOBA 1,6 -01, DSL -99 
SKODA FABIA -00     
VW GOLF -01, PASSAT -98, -00, TRANSPORT –97, 1.9 TD -97 
VOLVO V40 -98, V70 2.5 TD -99, S80 TD -99, AMAZON -67 2 KPL   

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

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

www.salry.fi

Autopurkamoalan 
tietopankki verkossa
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S
uomen Autopurkamoliit-
to ry:hyn (Salry) kuuluvil-
la ja sertifioiduilla jäsen-
purkamoilla on keskei-

nen tehtävä ajoneuvojen kier-
rätyksessä. Ne ovat sekä au-
totekniikan että kierrättämi-
sen asiantuntijoita. Purkamot ir-
rottavat romutettavista autois-
ta vuosittain kymmeniä, jopa sa-
toja tuhansia osia uudelleenkäyt-
töä varten.

Kun Matti Meikäläinen toteaa 
vanhan, rakkaan autonsa – vaikkapa 
Opelin - ajokilometrien tulleen täyteen, 
hänen kannattaa viedä menopelinsä vi-
ralliseen kierrätysjärjestelmään kuuluval-
le purkamolle.

Tai jos Opel ei enää omin voimin liiku, 
Matti Meikäläisen kannattaa soittaa pur-
kamolle ja sopia auton noudosta. Tämä 
on maksutonta autostaan luopuvalle.

Laki vaatii, että ajoneuvon viimeisen 
omistajan on toimitettava auto tuottaja-
vastuun piiriin kuuluvaan vastaanottopis-
teeseen.

Romutustodistus 
on tärkeä asiakirja
Purkamolla Matti Meikäläiselle kirjoite-
taan virallinen romutustodistus käytöstä 
poistettavasta autosta. 

Romutustodistus on tärkeä asiakirja. 
Se todistaa, että auto poistuu rekisteristä 
lopullisesti. Kun romutustodistus on teh-
ty, Matti Meikäläisen vanha Opel ei enää 
koskaan palaa liikenteeseen. Sitä ei siis 
luovuteta purkamolta eteenpäin kokonai-
sena ajoneuvona.

Romutustodistuksen myötä auton lii-
kennevakuutus ja ajoneuvovero katkea-
vat, kuten myös mahdollinen käyttövoi-

Auton reitti purettavaksi
••• Takavuosina käytöstä lopullisesti 

poistettava auto saattoi päätyä lojumaan 

vuosiksi takapihalle tai riihen nurkalle. 

Tänä päivänä romu- tai vaurioauto 

mielletään tuotteeksi, 

joka tulee kierrättää 

tehokkaasti.

mavero. Romutustodistuksen täyttämi-
sen jälkeen vastuu autosta ja sen sisäl-
tämistä ongelmajätteistä siirtyy vastaan-
ottajalle.

Voi sanoa, että auton elinkaaren lop-
pupäässä romutustodistus on yhtä tär-
keä asiakirja kuin rekisteriote autoa käy-
tettäessä. Kun luovuttaja on saanut ro-
mutustodistuksen, auto on siirtynyt ro-
mutusjärjestelmään.

Auton viimeisen omistajan pitää vaatia 
romutustodistus. Jos auton vastaanotta-
ja ei ole halukas kirjoittamaan romutus-
todistusta, on syytä epäillä hänen amma-
tillista pätevyyttään.

Romuautoja haalivat, ilman asianmu-
kaisia lupia toimivat villit kerääjät eivät 

yleensä täytä romutustodistuksia. Näi-
tä harmaan talouden edustajia tulee vält-
tää. Jos romutustodistusta ei lupauksis-
ta huolimatta kirjoiteta, auton luovuttajan 
vastuut kulkupelistään eivät pääty.

Autopurkamo 
esikäsittelee
Matti Meikäläinen on luovuttanut täy-
sin palvelleen Opelinsa Salry:n jäsenpur-
kamolle ja saanut asianmukaisen romu-
tustodistuksen. Käytännössä Matti Mei-
käläisen huolet vanhan kärrynsä osalta 
päättyvät tähän. Vastuu Opelista on siir-
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Auton reitti purettavaksi

tynyt purkamolle.
Purkamolla romuautosta poistetaan 

mahdollisimman paljon osia ja materiaa-
leja uusiokäyttöä varten. Työ tehdään or-
ganisoidusti ja tiettyjä perusperiaattei-
ta noudattaen. Yksi keskeisistä teeseistä 
on, ettei auton sisältämiä ongelmajätteitä 
päästetä ympäristöön.

Purkamolla autosta irrotetaan puretta-
via osia myyntitarkoituksiin. Romutetta-
vissa autoissa on runsaasti hyväkuntoi-
sia osia, joita voidaan käyttää muissa au-
toissa – sitä enemmän, mitä tuoreem-
masta ja vähän ajetusta nelipyöräises-
tä on kyse.

Käytetyt varaosat ovat asiakkaalle tun-
tuvasti edullisempia kuin neitseelliset 
osat. Valistunut autoilija voi säästää huo-
mattavia summia hankkiessaan autono-
sia purkamolta.

Autot puretaan käsityönä. Näin tapah-
tuu jatkossakin.

- Voi olla, että auton nesteiden poista-
minen onnistuisi automaattisen tekniikan 
avulla, mutta osia eivät koneet pysty ir-
rottamaan, sanoo purkamoyrittäjä Tapani 
Kyrkkö Hämeen Autopurkaamosta.

Purettavien autojen ikä ja kunto vaih-
televat. Koska purkutyöstä ei toistaisek-
si makseta kierrätyskorvausta, on pur-
kajan ammattitaito ensiarvoisen tärke-
ää autonosien kaupallista hyödyntämis-
tä ajatellen.

- Kokenut ja asiansa osaava purkaja 

näkee, mitkä osat voidaan ottaa käyttöön 
uudelleen.

- Hyväkuntoisista purkuautoista osia 
irrotetaan paljon. Purimme äskettäin pari 
vuotta vanhan Skoda Superbin, josta ir-
rotettiin 140 eri osaa, Kyrkkö kertoo.

Pelkistetysti sanoen autopurkamojen 
pitää tulla toimeen niillä osilla, joita pu-
rettavasta autosta saadaan myytyä. On 
ajateltu, että käytöstä lopullisesti pois-
tettavan auton tulee kustantaa hautajai-
sensa.

Suomessa romutettavien elv-auto-
jen (elv = end of life vehicles) keski-ikä 
on Euroopan huipputasoa, hieman yli 20 
vuotta. On selvää, että näin vanhoissa 
autoissa olevien osien kysyntä on kau-
pallisessa mielessä aika vaatimatonta.

Koska kolariautot menevät nykyisin lu-
nastukseen yhä herkemmin, on etenkin 
uusien tai uudehkojen vaurioautojen pur-
kamisella ja osien uudelleenkäytöllä mit-
tava kansantaloudellinen merkitys.

- Uudemmista autoista kysytään usein 
ihan pieniä nippeliosiakin. On tärkeää, 
että autoista kyetään purkamaan käyttö-
kelpoiset osat tarkasti.

Tapani Kyrkkö kannattaa niin sanotun 
purkurahan ottamista käyttöön. Se olisi 
ajoneuvon hintaan sisällytettävä kierrä-
tysmaksu, joka suoritettaisiin auton pur-
kajalle. Monissa tuotteissa � kodinkoneet, 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne. - kier-
rätysmaksu on jo arkipäivää.

Laki asettaa 
tiukat vaatimukset
Laki asettaa tiukkoja vaatimuksia romu-
autojen vastaanottoa ja esikäsittelyä har-
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joittavalle toimijalle, esimerkiksi purka-
molle.

Purkamolla on oltava viranomaisen 
myöntämä, voimassa oleva ympäristö-
lupa. Sen saamisen edellytyksiä ovat 
muun muassa y-tunnus, autojen vas-
taanottokenttä, öljynerotuskaivo, asian-
mukaiset nesteidenpoistovälineet ja 
lämpimät sisätilat auton esikäsittelyyn.

Lisäksi purkamot tekevät vuosittain 
jäterekisteriin ilmoituksen kertyneistä jä-
temääristä ja niiden jälleenkäsittelijöistä.

Romuautojen vastaanottoa ja esikäsit-
telyä harjoittavalla tulee myös olla sopi-
mus Suomen Autokierrätys Oy:n kans-
sa. Autokierrätys on autojen maahan-
tuojien perustama tuottajayhteisö, jon-
ka lakisääteinen velvollisuus on järjestää 
Suomessa ajoneuvojen kierrätys EU-di-
rektiivin tarkoittamalla tavalla.

EU-direktiivi velvoittaa, että käytös-
tä poistettujen autojen kierrätysaste on 
nostettava 95 prosenttiin vuonna 2014. 
Tämä siis tarkoittaa, kuinka monta pro-
senttia auton painosta tulee käyttää uu-
delleen osina tai kierrättää materiaalei-
na.

Henkilöauton keskipaino on hieman 

runsaat tuhat kiloa. EU:n asettama vel-
voite siis tarkoittaa, että romutettavas-
ta autosta saa päätyä kaatopaikalle vain 
runsaat 50 kiloa materiaalia.

Ekokem hoitaa 
vaaralliset aineet
Auto, myös Matti Meikäläisen ikäkulu 
Opel, sisältää ympäristölle vahingollisia 
nesteitä. Ne otetaan purkamolla huolelli-
sesti talteen. Kaikki nesteet välivarastoi-
daan omiin astioihinsa. Niitä ei sekoite-
ta keskenään.

Haitalliset nesteet toimitetaan käsitel-
täväksi Ekokemiin, jolla on erityistä asi-
antuntemusta ja kokemusta vaarallisten 
aineiden – entiseltä nimeltään ongelma-
jätteiden – jätehuollosta.

Esimerkiksi käytetyt voiteluöljyt käsi-
tellään Haminan regenerointilaitoksella.

- Sieltä ne palautetaan perusraaka-ai-
neena voiteluaineteollisuuden käyttöön, 
kertoo Ekokemin viestintä- ja yhteiskun-
tasuhteiden päällikkö Auli Westholm.

Muita autossa olevia ja Ekokemille 
toimitettuja nesteitä, esimerkiksi glyko-
lia, poltetaan vaarallisena jätteenä yhtiön 

polttolaitoksella. Niiden tuottama ener-
gia toimitetaan kaukolämpönä Riihimä-
elle ja Hyvinkäälle.

- Jätteiden polttamisessa ja muussa 
käsittelyssä meillä on tiukat raja-arvot. 
Pidämme huolen, ettei esimerkiksi ras-
kasmetalleja pääse ympäristöön.

Käytetyt akut Ekokem toimittaa yh-
teistyökumppaneilleen, jotka palauttavat 
niiden sisältämän rikkihapon Ekokemille 
neutraloitavaksi.

- Vaarallisten jätteiden käsittely on 
säädelty hyvin tarkasti. On selvää, että 
kaikkien ketjussa olevien toimijoiden tu-
lee käsitellä niitä asianmukaisella varo-
vaisuudella.

Auli Westholm on tietoinen romuauto-
bisnekseen ujuttautuneiden harmaiden 
toimijoiden aiheuttamasta ympäristöris-
kistä. Ekokemiin kuuluu pilaantuneen 
maan käsittely-yksikkö, jonka asiantun-
temusta tarvitaan vaikkapa luvattomasti 
ja leväperäisesti toimineen autoverstaan 
tai –hajottamon jälkiä siivotessa.

- Romuauto sisältää paljon arvokkai-
ta kierrätysmateriaaleja. On tärkeää pi-
tää vaaralliset aineet erillään muista ma-
teriaaleista, että arvokkaat osat ja raa-

- Hyväkuntoisista vaurio-
autoista puretaan suuri määrä 
osia, toteaa Tapani Kyrkkö Hä-
meen Autopurkaamolta.
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ka-aineet saadaan talteen. Tässä asiassa 
kaikkien ihmisten tulisi omalta osaltaan 
kantaa vastuuta, Westholm sanoo.

Suomessa nyt 
neljä operaattoria
Tässä vaiheessa Matti Meikäläisen enti-
sestä ajopelistä on purkamolla poistet-
tu kaikki nesteet, akku, renkaat ja uudel-
leen käytettävät varaosat.

Jäljellä on pelkkä Opelin kori. Tai hyl-

sy, kuten purkamoammattilaiset sitä kut-
suvat.

Auton korilla ei ole enää merkitystä 
purkamolle. Niinpä se toimitetaan ope-
raattorille, joita on Suomen Autokier-
rätyksen toimeenpanemassa virallises-
sa kierrätysjärjestelmässä yhteensä nel-
jä kappaletta: Kuusakoski Oy, Stena Re-
cycling Oy, Kajaanin Romu Oy ja Eurajo-
en Romu Oy.

Operaattorit toimivat normaalein liike-

taloudellisin perustein. Ne solmivat yh-
teistyösopimuksia muun muassa purka-
mojen kanssa saadakseen romuautojen 
sisältämät metallit ja muut kierrätysma-
teriaalit talteen.

- Henkilöauton painosta on 70 pro-
senttia terästä ja viisi prosenttia värime-
talleja, kertoo yhteiskuntasuhteiden joh-
taja Risto Pohjanpalo Kuusakoski Oy:stä.

Henkilöauto painaa keskimäärin vähän 
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”

yli tuhat kiloa. Suomessa poistuu lopul-
lisesti käytöstä noin 100 000 autoa per 
vuosi. Jokainen voi laskea, kuinka suu-
resta romumetallimäärästä on kyse.

Pohjanpalo kuitenkin muistuttaa, että 
esimerkiksi 2011 viralliseen keräysjär-
jestelmään kulkeutui 65 000 elv-autoa. 
Lähes 40 000 autoa siis ”katosi” jonne-
kin – ainakin osaksi harmaan talouden ja 
talousrikollisuuden vaikutuspiiriin.

- Vuonna 2008 voimaan tullut liiken-
nekäytöstä poisto on porsaanreikä har-
maalle taloudelle. Kun auton voi tila-
päisesti poistaa liikennekäytöstä ilman 
maksua, tätä käytetään surutta hyödyksi.

Tilapäiseksi tarkoitettuja liikennekäy-
töstä poistoja on tehty jo yli puoli miljoo-
naa kappaletta. Arvioidaan, että jopa 80 
prosenttia näistä koskee ajoneuvoja, joi-
ta ei enää ole olemassa kokonaisina au-
toina.

Materiaalit talteen 
murskaamolla
Operaattorit käsittelevät puretut autot eli 
hylsyt murskauslaitoksillaan. Autot murs-
kataan siksi, että metallit ja muut materi-
aalit saataisiin mahdollisimman hyvin tal-
teen.

Kuusakoski ottaa murskaamollaan tal-
teen karkeasti jaoteltuna kolmenlaisia 
materiaaleja: magneettiset metallit, väri-
metallit ja kevytjakeet.

Magneettiset metallit saadaan erotel-
tua helpoimmin. Värimetalleja erotellaan 
upotus-kellutus –menetelmällä. Kevytjae 
otetaan erilleen tuuliseulan avulla.

Pohjanpalon mukaan romuautosta 
saadaan talteen ja edelleen hyötykäyt-
töön lähes kaikki metallit. Värimetalli-
en seassa olevista materiaaleista, lähin-
nä muoveista, ja tuuliseulalla erotelluista 
kevytjakeista on energiantuotantoon kel-
paavaa ainesta noin puolet.

Jäljelle jäävä osa sijoitetaan ongelma-
jätekaatopaikalle.

Vuonna 2014 voimaan tuleva 95 pro-
sentin kierrätysvaatimus teettää töitä 
operaattoreille. Kaatopaikalle saa läjittää 
yhä vähemmän romuautoon kuulunutta 
materiaalia.

- Viimeisten prosenttien saavuttami-
nen tiukassa. Niiden tavoitteleminen 
saattaa olla ekologisessa mielessä jo-
pa vähemmän kannattavaa, Pohjanpa-
lo arvioi.

Tehokasta 
kierrätystä
Matti Meikäläisen entinen Opel on nyt 
saatettu uudelleenkäyttöön tai kierrätys-
materiaaleiksi yli 90-prosenttisesti. Ro-
muautojen virallinen kierrätysketju on 
toiminut tehokkaasti, kuten sen pitääkin.

Leikitäänpä vielä hieman ajatuksella. 
Matti ja Merja Meikäläinen asuvat ker-
rostalossa Riihimäellä. Taloyhtiö on mu-

Vuonna 2008 voimaan 

tullut liikennekäytöstä 

poisto on porsaanreikä 

harmaalle taloudelle. Kun 

auton voi tilapäisesti poistaa 

liikennekäytöstä ilman 

maksua, tätä käytetään 

surutta hyödyksi.
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V U O S I K O K O U S

• öljyt (moottori, vaihteisto, perä, ohjaustehostin)
• jäähdytinnesteen eli glykolin
• ilmastointilaitteen nesteen
• jarrunesteen
• lasinpesunesteen
• polttoaineen (bensiini tai diesel)
• akun
• renkaat
• uudelleen käytettävät varaosat

Suomen Autokierrätys Oy koordinoi romuautojen vastaanoton, käsit-
telyn ja kierrätyksen EU:n romuajoneuvodirektiivissä määriteltyjen vaati-
musten mukaisesti.

Autokierrätys on henkilö- ja pakettiautojen kierrätyksen hoitava tuottaja-
yhteisö, jonka omistaa Autotuojat ry.

EU:n romuajoneuvodirektiivi perustuu tuottajavastuuseen. Tuottajat vas-
taavat romuautojen vastaanottamisesta, käsittelystä ja kierrätyksestä sekä 
näistä aiheutuvista kustannuksista direktiivin mukaisesti.

Direktiiviin perustuva ilmainen romuajoneuvojen vastaanotto alkoi Suo-
messa 1.9.2004.

Suomen Autokierrätyksellä on yli 250 romuautojen vastaanottopistettä 
eri puolella maata.

>>> www.autokierratys.fi

Purkamo
poistaa autosta 
esikäsittelyssä:

Suomen Autokierrätys Oy
vastaa järjestelmän 
toimivuudesta

kana kaukolämpöverkossa, johon Eko-
kem tuottaa lämpöenergiaa. Eli muuta-
ma litra lämpöä tuottavasta, poltetus-
ta aineesta on mitä ilmeisimmin peräisin 
Matin Opelista.

Merja Meikäläisellä sattuu olemaan 
samanlainen Opel kuin miehellään oli. 
Eräänä aamuna startti sanoo sopimuk-
sensa irti. Merjan patistamana Matti me-
nee paikalliselle purkamolle, josta löy-

tyy ihan samanlainen starttimoottori kuin 
Matinkin autossa oli, vieläpä edullisesti.

- Kenties jopa sama yksilö, Matti pyö-
rittelee ajatusta mielessään.

Pariskunta on toteuttamassa pitkäai-
kaista haavettaan ja rakentaa omakoti-
taloa niin sanotusta pitkästä tavarasta.

Valuhommiin tarvitaan paljon harja-
terästä. Jälleen Matti havahtuu. ”Niin-
ja-niin-monta-prosenttia harjateräkses-

tä on alkuperältään kierrätetystä metal-
lista”, Matti muistaa lukeneensa jostakin. 
Ehkäpä tämän talon perustusten rau-
doitteista jokunen gramma on peräisin 
Matin vanhasta Opelista.

Näin se auton kierrättäminen toimii. 
Tehokkaasti ja ympäristöä säästäen. ••

>>> www.salry.fi    
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www .japan.fi

www. apan. f i
j

MOOTTORIT
VAIHTEISTOT

SYL. KANNET ym.
✸ MAAHANTUONTI ✸

✸ MYYNTI ✸ HUOLTO ✸
✸ VARAOSAT ✸

JAPAN MOTORS OY, Mallusjoentie 809, 16450 Mallusjoki

(09) 271 5100 www.japan.fijapanmotors@kolumbus.fi

Myös
kokonaiset

autot

j
www. apan . f i

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!
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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
BMW 525  -02
Chevrolet Chevy van   - 88
Chrysler Voyager  -98
Citroen C5   -02
Citroen Jumper  -98 - 04
Citroen Xsara  - 01
Citroen Xsara Picasso  -03
Fiat Bravo  - 01
Fiat Ducato  -92 - 04
Fiat Punto Grande  -07
Ford Fiesta  -03
Ford Focus  - 00 - 05
Ford Mondeo    - 98
Ford Mondeo Diesel   - 98
Ford Transit  - 90 - 04
Honda Accord 2.0 i   - 96
Huyndai Elantra   - 96
Kia Picanto  -07
Kia Sorento  -03
Mazda 121  - 92
Mazda 323  - 00
Mazda 626 HB  - 96
Mazda 2200  -00
Mercedes-Benz E200  - 98

Mercedes-Benz E220 cdi - 00
Mersedes-Benz C  - 98
Mersedes-Benz C180  - 00
Mersedes-Benz C180  - 95
Mercedes-Benz Cityliner
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 Micra K 12  -05 
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
Saab 900  -97
Saab 9-5  -06
Seat Ibiza 1.9 sdi  -99
Seat Toledo  - 00

Seat Toledo    - 96 - 03 
Seat Toledo tdi  - 00 - 01
Skoda Octavia   - 97 - 00
Subaru Forester  -99
Subaru Lecasy 4wd  - 97
Suzuki Jimmy  - 04
Toyta Avensis   - 98 - 02
Toyota Avensis 1.6 vvt  - 01
Toyota Avensis d4d  - 00
Toyota Avensis  -04
Toyota Carina E  - 96
Toyota Corolla  - 00
Toyota Hiace  - 88 - 00
Toyota Hilux   - 86 - 02
Toyota Land Cruiser  -05 
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
VW Transporter  -91-05 

OSTAMME KOLARIAUTOT

ROMUAUTOJEN VASTAANOTTO

ROMUTUSTODISTUKSET

KYSY MUITAKIN OSIA

TUHANSIA OSIA VARASTOSSA

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

NYT PURKUUN TULLEITA

Purkaamo  Auto-Osix Oy
JA PALJON MUITA 

www.auto-osix.net

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
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••• Nopea ja tehokas tietojen 

vaihto on osoittautunut 

toimivaksi aseeksi kamppailussa 

metallivarkauksia vastaan.

Jos metallivorot iskevät esimerkik-
si purkamolle tai romuliikkeeseen, 
lähtee tieto tapahtuneesta sähkö-

postitse nopeasti ympäri Suomen. Sama 
koskee muun muassa tapauksia, joissa 
on syytä epäillä suunnitteilla olevaa ri-
kosta tai jo varastetun tavaran kaupit-
telua.   

Suomen Romukauppiaiden Liitto ry:n 
perustamalla sähköpostilistalla on mu-
kana jo satoja kierrätysalalla toimivia yri-
tyksiä ja yhteistyötahoja. Ideana on, että 
tieto rikollisten toimista ja liikkeistä le-
viäisi mahdollisimman ripeästi.

- Metallivarkaudet ovat erittäin suuri 
ongelma. Ilmoituksia niistä tulee päivit-
täin, toteaa Romukauppiaiden Liiton toi-
minnanjohtaja Jari Kortesoja.

Korkeat hinnat houkuttavat
Metallirikollisuuden intensiteetti vaih-

telee sen mukaan, mikä on hintatilan-
ne romumetallien maailmanmarkkinoil-
la. Viime aikoina hintataso on ollut mel-
ko korkea. Varkaat tavoittelevat erityi-
sesti kuparia, muutkin metallierät toki 
kelpaavat.

Kortesojan mukaan aika tyypillistä on, 
että varkaat iskevät yöllä, ja ovat aamul-
la jo laivalla menossa lasteineen yli Suo-
menlahden. Kotimaisen metallirikollisuu-
den ohessa meille tulee niin kutsuttuja 
keikkavarkaita etenkin Baltian maista.

- On tärkeää, että kaikissa yrityksissä 
on valvontalaitteet ja että niiden olemas-
saolosta kerrotaan näkyvästi. Kameroi-
den avulla voidaan saada selville rikok-
sessa käytetty auto rekisteritunnuksi-
neen. Tiedot tapahtuneesta pitää ilmoit-
taa poliisille välittömästi.

Kortesojan mukaan poliisi on ilmaissut 
tyytyväisyytensä tehokkaaseen tietojen-
vaihtomenetelmään. Se on auttanut me-
tallivarkauksien selvittelyssä.

- Kierrätysalalla toimivan oman edun 
mukaista on saada tietoa esimerkiksi 
hämäriltä vaikuttavista metallierien kau-
pittelijoista. Yrittäjän ei kannata olla te-
kemisissä kuuman tavaran kanssa, voi 
joutua itse syytteeseen varastettuun ta-

varaan ryhtymisestä, Kortesoja painot-
taa.

Syytä valppauteen
Suomen Autopurkamoliitto ry:n puheen-
johtaja Juha Vähäoja pitää sähköpos-
tilistan avulla tapahtuvaa nopeaa tieto-
jenvaihtoa metallivarkauksista tärkeä-
nä asiana.

Vaikka purkamoilla on viime aikoina 
ollut metallirikollisten kanssa melko rau-
hallista, valppaana pitää olla. Useilla pur-
kamoilla käsitellään merkittäviä romu-
metallimääriä.

- Riittävä valvonta ennaltaehkäisee 
varkauksia. Purkamoyrittäjät ovat myös 
oppineet, ettei kannata pitää varastossa 
turhan isoja eriä arvokkaimpia metalleja.

Muutama vuosi sitten purkamojen rie-
sana olivat etenkin katalysaattorivarkaat. 
Myös kuparia ja alumiinia on kadonnut 
rikollisten mukana.

- On hyvä, että tieto liikkuu. Varsinkin 
yksittäisten henkilöiden kaupittelemia 
suuria metallieriä on syytä epäillä va-
rastetuiksi. Eihän kenellekään noin vain 
kerry isoja määriä metallia, Vähäoja huo-
mauttaa.  ••

METALLIVARKAUKSIA
Nopea tiedotus ja tehokas valvonta hillitsevät

Riittävä val-
vonta ennalta-
ehkäisee myös 
metallivarkauk-
sia.   
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Suomen Autopurkamoliitto ry on perustettu 28.10. 1998. Se on 
aktiivisesti toiminut autopurkamoiden etujärjestönä. Lähetä jäsen-
hakemus, niin toimitamme Teille jäsentietoutta paluupostissa.

Yrityksen nimi:

Osoite:

Postinumero:

Yrityksen perustamisvuosi:

Yrittäjän nimi:

Päiväys:

Allekirjoitus:

Y-tunnus:

Toimiala:

Puhelin:

Paikka:2012/

0,75,- 
Postimerkki

Suomen 
Autopurkamoliitto ry 
PL 24 
33201 Tampere

LIITY S.A.L.ry:n JÄSENEKSI!

JÄSENHAKEMUS: 
Liityn S.A.L.ry:n jäseneksi. 
Täytä lomake, postita tai faxaa (03) 358 6116 
tai lähetä ilmoitus sähköpostiin: kari.heikkila@ttok.fi

Harmaan talouden torjunta on 
maamme nykyisen hallituksen 
kärkihankkeita. Tammikuussa 

2012 hallitus hyväksyi uuden, järjestyk-
sessään kuudennen torjuntaohjelman 
harmaan talouden ja talousrikollisuuden 
ehkäisemiseksi.

Harmaa talous – musta tulevaisuus –
viestintäkampanjan tavoitteena on ker-
toa harmaan talouden ja talousrikolli-
suuden yhteiskunnallisista vaikutuksista 
ja yksilölle aiheutuvista seurauksista.

Kampanja painottaa, miten jokainen 
voi omilla arkisilla valinnoillaan torjua 
harmaata taloutta.

Luvattomia 
romunkerääjiä
Harmaa talous mielletään usein esimer-
kiksi rakennusalalla sekä ravitsemus-
alalla rehottavaksi ilmiöksi, mutta se vai-
kuttaa myös purkamoyritysten toimin-
taan.

Tyypillistä on, että kun kierrätysmetal-
lien maailmanmarkkinahinnat kohoavat, 
alkavat pikavoittojen tavoittelijat kerätä 

romutettavia autoja. Yleensä he toimivat 
ilman asianmukaisia lupia ja ilman vas-
tuuta siitä, miten romutettavat autot kä-
sitellään.

EU-direktiivi velvoittaa kaikkia jäsen-
maitaan järjestämään käytöstä poistet-
tavien autojen kierrätyksen. Suomessa 
on käytössä järjestelemä, jossa romutet-
tavat autot tuodaan purkamoille tai mui-
hin valtuutettuihin vastaanottopisteisiin.

Romutettavat autot kuivataan nes-
teistä ja käyttökelpoiset varaosat irrote-
taan uudelleenkäyttöä varten. Kaikki ta-
pahtuu kontrolloidusti. Riisuttu autonko-
ri, hylsy, toimitetaan metallioperaattorille 
murskattavaksi.

Haitalliset nesteet lähtevät ongelma-
jätelaitokseen.

Luvattomat kerääjät siis haalivat ro-
muautoja, mutta eivät kuivaa ja pura nii-
tä direktiivin edellyttämällä tavalla. Ku-
kaan ei tarkkaan tiedä, minne ympäris-
tölle haitalliset nesteet näistä autoista 
päätyvät.

Autonsa lopullista käytöstä poistamis-
ta harkitsevan kannattaa ottaa yhteys 

romuautojen virallisena vastaanottopis-
teenä toimivaan autopurkamoon.

Suomen Autopurkamoliitto on toimi-
nut määrätietoisesti romuautoihin liitty-
vää harmaata taloutta vastaan. Elinkei-
noalaa ajatellen harmaat toimijat vääris-
tävät kilpailua ja heikentävät määräyksiä 
kunnioittavien purkamoyritysten toimin-
taedellytyksiä.

Vahingollista 
rehellisille yrittäjille
Harmaa talous tarkoittaa yleensä yritys-
toiminnassa ja siihen rinnastettavassa 
toiminnassa tapahtuvaa lakisääteisten 
maksujen ja velvoitteiden laiminlyömistä.

Harmaa talous vahingoittaa rehellisten 
yrittäjien toimintaa. Se vääristää yleis-
tä hintatasoa ja vaikuttaa muun muassa 
tarjolla olevien työpaikkojen määrään.

Talousrikollisuudella ja harmaalla ta-
loudella on todettu olevan yhä enem-
män kytköksiä järjestäytyneeseen rikol-
lisuuteen.

 
>>> www.mustatulevaisuus.fi

Harmaa talous halutaan nujertaa
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Ympäristöystävällinen. Edullinen. Tekniikan ja kierrätyksen ammattilainen.

Autonosat järkevimmin autopurkamolta.
Suomen Autopurkamoliitto ry

Valitse oikea merkki.

  

AUTOVAHINKOKESKUS OY

AUTOVAHINKOKESKUS OY

www.avk.fi

                    Terminaalitie 9, 90400 Oulu, puh. 010 7737 572 
Pieni teollisuuskatu 7, 02920 EsPoo, puh. 010 7737 530 • Teollisuustie 24, 33960 Pirkkala, puh. 010 7737 560

Puhelun hinta: kiinteästä verkosta soitettaessa 8,21 snt/puh + 5,48 snt/min, matkapuhelimesta soitettaessa 8,21 snt/puh + 21,96 snt/min. Hinnat sisältävät alv. 23 %.

Kiinnostaako edullisempi vaihtoehto?
Meiltä saat
- laadukkaat purkuosat myös uudempiin autoihin
- purkuosat huomattavan edullisesti – alennat merkittävästi   
 korjauskustannuksiasi ja teet korjauksesta kannattavan
- kuntotarkastettuja ja -luokiteltuja alkuperäispurkuosia,   
 jotka on purettu autoista joiden historia tunnetaan
 -  vaihto- ja palautusoikeuden osille

•  Asiakaspalvelumme opastaa ja palvelee     
 auliisti juuri Sinua
•  Valikoimamme löydät helposti:      
 www.avk.fi/varaosat

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, logistiseen verkostoomme kuuluu lisäksi 21 
alueellista välivarastoa.
aVk harjoittaa myös autojen purkutoimintaa ja vara-

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

Laadukkaat varaosat!
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Ratkaisu ristikkoon 1/2012

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

fax (06) 764 1073
info@rmtrucks.com

Uudet nokka-osat Munsalasta!

Nyt satoja
kolarikuorma-autoja 
purkuvuorossa

RM-TRUCKS OY Pohjoinen Munsalantie 164, 66950 MUNSALA

puh 042 411331
www.rmtrucks.com

Ostamme
kuorma-
autoja!

Erä Volvo FH13 6x2........-06
Erä Volvo FH16 6x4........-05
Erä Sisu E12/E14 6x2 ja 6x4
Scania R16
Scania R12
Scania R16 6x4
Iveco 450-500 6x2 .........-07
Erä Iveco 480 6x4 ..........-02
Erä MAN Tga........... -00 -06

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.
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Laatinut Ahti Syrjälä
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VARAOSAT
UUDEHKOISTA

KOLARI-
AUTOISTA

ROMUAUTOJEN
VASTAANOTTOPISTEENÄ.

Pori ja lähikunnat

KAIKKI VARAOSAT EDULLISESTI
AUTOPALSTALTA.

PORI
Puh. 02-677 0291,

02-677 0292
www.autopalsta.com

PURKUTOIMINTAA 40 v.
2011

Ark. 8.30-17.00
La 9.00-13.00
Kesä la suljettu

• 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
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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
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

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

Autovahinkokeskus AVK
Terminaalitie 9, 90400 Oulu
puh. 010-7737 522

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. 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. 0440 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



31PURKAMOUUTISET

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



• 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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