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Tervehdys Tampereelta!
Kuluvan vuoden aikana on maailmalta 

saatu kuulla monenlaisia uutisia. Yhtenä 
päällimmäisenä niistä on mieleeni jäänyt uuti-
nen öljyn hinnan arviosta vuonna 2020. Arvi-
on mukaan hinta tuplaantuu siihen mennessä. 
Nyt jo polttoaineiden hinta on rajoittava teki-
jä jokapäiväisessä liikenteessä. Huviajelut jä-
tetään vähiin ja kimppakyyditkin ovat lisään-
tyneet. Kuitenkin meillä suositaan autoveron 
myötä vanhoja, suurikulutuksisia ja turvatto-
mampia autoja.

Meillä kuitenkin auto on erittäin perustel-
tu käyttöväline, koska maamme on erittäin 
harvaan asuttu ja etäisyydet etenkin poh-
joisosassa ovat pitkiä. Ihmiset, jotka oikeas-
ti tarvitsevat rakkaan autonsa kulkemiseen ja 
maksavat itse siitä koituvat kulut, tietävät au-
toilun kustannukset tarkasti. Se on suuri lo-
vi kuukausittaisesta palkasta. Vakuutusmak-
sujen korotukset vuosittain eivät mitenkään 
pehmennä tätä yhtälöä. Tai huoltohintojen kal-
listuminen?

Nyt tarvitaankin verkostoitumista ja uuden-
laista tapaa ajatella, jotta pystymme saamaan 

entistä enemmän tyytyväisiä asiakkaita kor-
jaamoille ja purkamoille. Se myös tarkoittaa, 
että työtä joudutaan tekemään enemmän, et-
tä saadaan työtä. Korjaamoilla tarvitaan vaih-
toehtoja työn suorittamiseen. Sen tekemisek-
si tarvitsee tehdä työtä. Purkamoilla täytyy ol-
la eri vaihtoehtoja korjauksiin käytettäviksi ja 
senkin eteen täytyy tehdä työtä.

Mitään ei enää saada ilmaiseksi, ei korjaa-
moilla eikä purkamoilla. Ei edes asiakkaita ei-
kä töitä. Kun teemme yhdessä asioita eteen-
päin, niin saavutamme huomattavan edun, jo-
ka on helposti määriteltävissä asiakkaalle niin 
euroina kun laadussakin. Sillä saavutamme 
kestävän ja kehittyvän yhteistyön jota on vai-
kea murtaa. 

Oman luottamuksemme hinta kovenee ko-
koajan. Enää ei päästä pienellä mukaan täs-
sä internet- integroituvassa maailmassa, jossa 
vertailu on helppoa käden käänteessä. Se on 
myös muovannut meitä toimimaan ajanmukai-
sesti laatuluokituksineen ja valokuvineen. Se 
mitä luvataan, siitä on nyt pidettävä kiinni, ku-
va puhuu puolestaan!

Oikein mukavaa ja lämmintä kesää kaikille!
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K
olarikorjaamoyrittäjä Martti Ol-
linen Pirkkalasta kummaste-
lee, miksi hyväkuntoisia purkuo-
sia ei käytetä nykyistä laajem-

min kolaroituja autoja korjatessa. Ollisen 
mukaan kaikki osapuolet hyötyisivät, jos 
purkuosia pidettäisiin entistä selkeäm-
pänä vaihtoehtona neitseellisille osille 
korjauksissa.

- ”Haluatko pitää yhä autosi” on kysy-
mys, joka tulisi heti esittää asiakkaalle 
kolariauton tulevaisuutta selviteltäessä, 
Ollinen toteaa.

- Hyvin usein kolaritapauksissa ihmi-
set eivät halua antaa autoaan lunastuk-
seen. He eivät tahtoisi luopua siitä, kos-
ka pelkäävät, etteivät löydä vastaavaa ti-
lalle.

Ollisen yritys Kolarimaalaus OY on 
tehnyt kolarikorjauksia ja maalauksia 
Pirkkalassa yli kolme vuosikymmentä. 
Firman merkittävimpiä yhteistyökump-
paneita ovat vakuutusyhtiöt.

Viime kädessä maksaja 
on vakuutuksenottaja
Me kaikki autoilijat tiedämme, että auton 
korjaaminen maksaa. Kolarikorjauksis-
sa hintaa kohottavat vielä maalauskus-
tannukset.

Vaikka kolarikulut menevät usein va-
kuutusyhtiön kukkarosta, ovat lopullisia 
maksajia kuitenkin kaikki liikenne- tai 
kaskovakuutuksen ottajat. Ja vakuutus-
maksuilla on tapana nousta, yleistä in-
flaatioprosenttia enemmän.

- Korjaamoilla tehtävän työn hinnasta 
ei pysty säästämään. Meidän on huoleh-
dittava työntekijöistämme ja myös hoi-
dettava velvoitteemme yhteiskunnalle, 
joten säästöjä tulee hakea muualta, Olli-
nen hahmottaa.

Kokonaiskuluja voisi vähentää käyt-
tämällä hyväkuntoisia purkuosia. Näin 
saataisiin jo olemassa olevia resursse-
ja hyötykäyttöön, mikä olisi laajassa mi-
tassa ajateltuna eduksi myös kansanta-
loudelle.

- Meillä on aina ollut pyrkimyksenä se, 
että säästetään myös maksajan eli va-
kuutusyhtiön rahoja. Eli käytetään jär-
keä kaikessa toiminnassa, kun korja-
taan autoja.

Kolarimaalaus OY:n kapasiteetti on 

Säästöä
kolarikorjauksiin

purkuosia käyttämällä
••• Kokenut korjaamoyrittäjä 

ihmettelee, miksi purkuosia ei 

voisi käyttää laajemmin hyödyksi 

kolaroitujen autojen korjauksissa. 

Se tietäisi säästöä kuluissa.
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- Hyvin usein 
kolaritapauksissa 
ihmiset eivät halua 
antaa autoaan lu-
nastukseen, tote-
aa korjaamoyrittäjä 
Martti Ollinen.

Tämän Peugeot 
407:n vauriokor-

jaus uusilla osil-
la maksaisi 7 000 
euroa. Hyväkuntoi-
sia purkuosia käyt-
tämällä hinnaksi tu-
lee enintään 5 000 

euroa.
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1 000 työtä vuodessa. Niistä noin 95 
prosentissa maksajana on vakuutusyh-
tiö.

Hyvä purkuosa 
parempi kuin uusi
- Jos voin itse valita, otan mieluummin 
virheettömän käytetyn kuin uuden, tar-
vikkeena olevan peltiosan. Käytetty on 
yleensä parempi kuin tarvikeosa uute-
na. Siinä on jo esimerkiksi sinkitys ynnä 
muut käsittelyt valmiina.

Auton takuuaikana korjauksissa käy-
tetään tietenkin uusia alkuperäisosia, 
mutta muuten Ollinen tutkii mielellään 
vaihtoehtona purkuosien käyttöä. Hä-
nellä on yli 20 vuoden kokemus hyvästä 
yhteistyöstä tamperelaisen autopurka-
mo  Fusti Oy:n kanssa.

- Käsitykset purkuosista vanhana ja 
ruosteisena tavarana pitäisi jo unohtaa, 
Ollinen painottaa.

- Totta kai korjaamot antavat asiak-
kaalle takuun tehdystä työstä. Miksi yrit-
täjä, joka toimii alalla jatkossakin, teki-
si asiakkaalle huonoja korjauksia? Täl-

laisesta kyllä sana kiirisi varmasti eteen-
päin.

Hän myös painottaa, että korjaamolle 
tuotu auto on saatava valmiiksi sovitun 
aikataulun puitteissa.

- On vastattava huutoon, kuten meitä 
on jo lapsesta opetettu. Tämä on armo-
ton ala, meiltä odotetaan joka kerta täy-
dellistä suoritusta, hän viittaa tarkkuutta 
ja taitoa vaativiin kolarikorjauksiin.

Pösö ajokuntoon 
purkuosien avulla
Martti Ollinen esittelee Kolarimaalaus  
OY:hyn toimitettua vuosimallin 2006 
Peugeot 407 2.0 sedania, jolla on ajettu 
165 000 km ja jonka hinta automarkki-
noilla olisi noin 8 000 euroa.

Autolle on sattunut kaskovahinko va-
sempaan kylkeen.

- Keskipilarissa ja katossa lievä vaurio. 
Ovet on vaihdettava, ja maalauksia teh-
tävä, Ollinen luettelee korjaustoimia.

- Vauriokorjaamo, josta auto haettiin, 
oli todennut että korjaus ei ole kannat-
tava. Auto tuli meille, kun vahinkotarkas-

taja soitti ja kertoi, että asiakas haluaisi 
pitää autonsa.

- Tämän korjausarvio on laskettu meil-
lä ja korjauspäätös on tehty. Jos teh-
täisiin kaikki kalliilla eli uusilla osilla, se 
maksaisi noin 7 000 euroa. Purkuosien 
kanssa korjaushinnaksi tulee maksimis-
saan 5 000 euroa.

’En ota kantaa 
syyllisyyteen’
Kolaritapauksissa Ollinen kuvailee ko-
larikorjaamoyrittäjän roolia niin, että tä-
män tulee olla rehellinen asiakkaalle, re-
hellinen vakuutusyhtiölle ja myös re-
hellinen itselleen, että saa työstään toi-
meentulon.

- Olen usein ikään kuin asianhoita-
ja kolarin ajaneelle kuskille. Siis uskot-
tu mies, jonka sanaan asiakkaan on voi-
tava luottaa.

- Mutta en koskaan ota kantaa syylli-
syyskysymyksiin. Se ei ole minun tehtä-
väni, ja sitä paitsi se olisi vastoin hyvää 
korjaamotapaa, Ollinen sanoo. ••

Kolarimaalaus Oy ja Fusti Oy selvittävät 
yhteistyössä purkuosien käytöstä koi-
tuvia säästöjä kolarikorjauksissa tämän 
vuoden aikana.

Yritykset tekevät tilastointia kolarikor-
jauksiin toimitettujen varaosien määrästä 
ja niiden ansiosta kertyneistä säästöistä.

Tavoitteeksi on asetettu kolarikorja-
uksien tekeminen vaihtoehtoisesti käy-
tetyillä alkuperäisillä takuuvaraosilla se-
kä laadukkailla tarvikeosilla kustannuksi-
en säästämiseksi. Näin saataisiin estet-
tyä turhia lunastuksia ja kyettäisiin pa-
lauttamaan kolariautot nopeasti takaisin 
liikenteeseen.

Kolarikorjausten kustannukset kasva-
vat jatkuvasti. Tähän vaikuttavat työn hin-
nan kallistuminen sekä monipuolistuva 
autotekniikka kasvavine osamäärineen.

- Autojen hintataso on laskenut ja niin 
myös varaosien, mutta toisaalta autois-
sa on nykyään paljon enemmän osia 
kuin aikaisemmin. Esimerkiksi tavallises-
sa VW Golfissa on tänä päivänä ainakin 
kolminkertainen määrä osia parinkym-
menen vuoden takaiseen malliin verrat-
tuna, sanoo Fusti Oy:n yrittäjä Juha Vä-
häoja.

Vähäojan mukaan suuri osa korjatta-
vista autoista on liikennekelpoisia. Siksi 
varaosien hankinta tulisi saada nopeas-

• Perustaja ja toimitusjohtaja Martti Ollinen. Nykyisin 8 työntekijää.
• Aloitti 1978 yleiskorjaamona Tampereen Pispalassa. Siirtyi 1984 Pirkkalaan 
Pereentielle, erikoistuminen korikorjaamoksi.
• 1988 toinen toimipiste Tampereen Hatanpäälle.
• 1990 toimintojen keskittäminen omiin, uusiin toimitiloihin Pirkkalan Partola-
Keskukseen
• Autoalan Keskusliiton sertifikaatti 1998. Sertifioinnin pilottifirma.
• 2002 CABAS-tarkastusoikeudet. Yhä voimakkaampaa yhteistyön kehittämistä 
vakuutusyhtiöiden kanssa.
• 2008 lähti Hämeen työsuojelupiirin pyynnöstä pilottiliikkeenä mukaan Työ-
suojeluhallituksen ATEX-työryhmään, jonka perusteella Kolarimaalaus OY sai 
ATEX-luokittelun. 
• Edellisen perusteella 2009 Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Kolarimaa-
laus OY:lle kunniakirjan esimerkillisistä työoloista, ainoana autoalan liikkeenä 
Suomessa.

>>> www.kolarimaalaus.com

Kolarimaalaus OY 
täyttää 35 vuotta

Purkuosien käytön  
säästöjä selvitellään

ti käyntiin ja myös varmistettua varaosi-
en paikallaolo, kun ajoneuvo saapuu var-
sinaiseen korjaukseen.

- Liikennekelvottomien autojen ja eri-
koisajoneuvojen osalta varaosahankin-
nan ammattitaito ja nopeus sekä korjaa-

mon ja purkamon välinen saumaton yh-
teistyö nousevat erityisasemaan. Näillä 
toimilla pystymme lyhentämään ajoneu-
von korjaamolla viettämää aikaa merkit-
tävästi, Vähäoja toteaa. ••



7PURKAMOUUTISET

- Vauriokorjaamo, josta auto haettiin, oli todennut että korjaus ei ole kannattavaa. Auto tuli meille, kun vahinkotarkastaja 
soitti ja kertoi, että asiakas haluaisi pitää autonsa.
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Laaja valikoima 
alkuperäisosia 

ajamattomista ja 
vähän ajetuista autoista. 

varaosahaku.fi  

VARAOSAT 
KÄTEVÄSTI 
NETISTÄ!

Klikkaa tästä varastoon
>>> www.voh.fi 

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 
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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
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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

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

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

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

Lomailemme 1.7.-31.7.2013

KUVIA AUTOISTA JA 
OSISTA NETISSÄ

VARAOSIA TAMPEREELLA
www.hameenautopurkaamo.fi

HÄMEEN 
AUTOPURKAAMO OY
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A
uto-Lehtinen on helppo löytää, 
vaikka kaikki navigaattorit eivät 
kuulemma tunnista yrityksen 
toimipaikan osoitetta eli Hel-

singintie 595:ttä. Vaihtoehtoisena osoit-
teena navigaattorin voi näppäillä Ruusu-
lehdontie ykkösen.  

Purkamo sijaitsee viitisen kilometriä 

länteen Salon keskustasta, vanhan Tur-
ku-Helsinki –valtatien varressa. Suuri 
valomainostolppa eli pyloni opastaa en-
sikertalaisen sujuvasti perille.

Liikenne purkamon vieressä sijaitse-
valla tiellä on tasaantunut takavuosien 
autopaljoudesta. Nykyinen Turku-Helsin-
ki –moottoritie kulkee muutaman kilo-

Purkutöitä Salossa
jo yli viisi vuosikymmentä

••• Salon Muurlassa sijaitseva Auto-Lehtinen Oy 

on Suomen vanhin alkuperäisellä nimellään toimiva 

autopurkamo. Sen perusti 1960 Esko Lehtinen, jonka 

nimeä yritys kantaa. Omistaja vaihtui 1998, jolloin 

Lehtinen myi yhtiön osakekannan tamperelaisille Juha 

ja Reijo Vähäojalle.

Auto-Lehtisellä puretaan maastureiden ja pakettiautojen lisäksi myös henkilöau-
toja.
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metrin pohjoisempana. 

Salon keskustasta 
valtatien varteen
Koko purkamoalueesta syntyy siisti vai-
kutelma. Tavarat ovat varastossa erin-
omaisessa järjestyksessä. Yrityksessä 
noudatettava ammattimainen ote näkyy 
kaikesta.

Auto-Lehtisen vastaavana purkamon-
hoitajana toimii Kari Koli, joka tuli ta-
loon 1999. Välillä hän oli muutaman vuo-
den muissa tehtävissä, mutta palasi pur-
kamolle.

Hän kertoo pitävänsä purkamoalasta.
- Kaupanteko täällä on hieman eri-

laista kuin yleensä muualla. Tähän liittyy 
enemmän keskustelua asiakkaan kans-
sa. Käytettyä tavaraa pitää myös osata 
markkinoida, Koli miettii.

- Ja kun homma onnistuu, niin siitä tu-
lee hyvä mieli sekä asiakkaalle että it-
selle.

Auto-Lehtisellä on omalla seutukun-
nallaan ja myös muualla Suomessa hy-
vä maine. Yritys aloitti 1960 aivan Salon 
keskustassa. Nykyiselle toimipaikalleen 
se muutti 1980-luvun alussa.

Vaikka Auto-Lehtinen on yli 50-vuotias 
yritys, eivät sen kokemukset ole puolen 
vuosisadan takaa vaan siltä ajalta. Tämän 
on mahdollistanut muun muassa hen-
kilökunnan vähittäinen vaihtuvuus. Näin 
tiedot ja taidot ovat jakautuneet kaikille 
kädestä pitäen.

Myynnistä noin 

70 prosenttia on 

etämyyntiä. Toisaalta 

ne, jotka käyvät täällä 

itse asioimassa, ostavat 

yleensä rahalliselta 

arvoltaan kalliimpia 

tuotteita.

Yleisilmeeltään siistin au-
topurkamon yrittäjä on Juha Vä-
häoja. Hän toimii myös tampere-
laisen autopurkamo Fusti Oy:n 
yrittäjänä.
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Paljon paketti- 
ja maastoautoja
Vuonna 1998 toteutuneen omistajan-
vaihdoksen jälkeen purkutyöt ovat kes-
kittyneet paketti- ja maastoautojen ohel-
la henkilöautoihin. Auto-Lehtinen on 
edelleen Suomen suurimpia – ellei suu-
rin – paketti- ja maastoautopurkamo.

- Pakettiautoista Hiace ja Sprinter ovat 
parhaita ja kysytyimpiä purkuautoja, Ko-
li tiivistää.

Henkilöautoissa pääpaino on muuta-
man vuoden ikäisissä autoissa. Volkswa-
gen, Audi, Toyota ja muut suositut merkit 
ovat hyvin edustettuina.

Purettavat autot yritys hankkii pää-
osin kotimaasta, käytännössä AVK:lta ja 
SVT:ltä. Takavuosina tuonti Keski-Euroo-
pasta ja Ruotsista oli vahvasti kuviois-
sa, mutta suhdanteiden muutosten myö-
tä sisään ostot tapahtuvat nyt etupäässä 
kotimaan markkinoilta.

- Tilanteet voivat kuitenkin vaihdella 
nopeasti. Nykyään esimerkiksi puolalai-
set käyvät ostamassa kolaroituja autoja 

Palvelutiskin 
takana Jari Vesan-
to (vas.) ja Teemu 

Heikkilä.

Pitkä rivi pakettiautoja.
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Suomesta, koska ne ovat kuulemma hal-
vempia kuin Saksassa.

Auto-Lehtinen kuuluu Takuupurkamot-
ketjuun. Nettikauppaa on käyty jo vuosia, 
ja sen merkitys on huomattava.

- Myynnistä noin 70 prosenttia on etä-
myyntiä. Toisaalta ne, jotka käyvät täällä 
itse asioimassa, ostavat yleensä rahalli-
selta arvoltaan kalliimpia tuotteita.

Nettikauppa on muuttanut purkamon 
työrutiineja. Takavuosina puhelimet soi-
vat aamusta iltaan taukoamatta, kun 
asiakkaat tiedustelivat osia. Nykyään 
useimmat tutkivat ensin tarjontaa netis-
tä, ja ottavat vasta sen jälkeen yhteyttä.

Valokuvan merkitys 
nettikaupassa kasvaa
Valokuvan merkitys myynnissä olevan 
osan hahmottamisessa tuntuu kasvavan 
koko ajan. Ostopäätöstä edesauttaa se, 
että pääsee näkemään kuvan hankitta-
vasta tuotteesta. 

- Valokuvatut osat menevät nopeam-
min kaupaksi kuin ne, joista ei ole netis-

sä kuvaa, Koli tiivistää.
Verraten uutena ilmiönä Koli mainit-

see asiakkaat, jotka etsivät purkamojen 
nettisivuilta kuvia tietyn värisistä osista. 
Heidän tavoitteenaan on säästää maa-
lauskustannuksissa löytämällä prikulleen 
samanvärisiä osia kuin mitä autossa oli 
ennen kolaria.

- Tämä asettaa lisää vaatimuksia osien 
pakkaamiselle ja toimittamiselle. Asiak-
kaan pitää saada osat ehjänä perille.

Tyypillistä Auto-Lehtisen asiakasta on 
Kolin mukaan mahdoton määritellä. Toi-
set ostavat auton keulamerkin, toiset 
kokonaisen moottorin. Hajonta on suur-
ta.

Asiakaskunta on kuitenkin pitkäaikais-
ta. Vaikka esimerkiksi korjaamoissa hen-
kilökunta on vaihtunut vuosien varrella, 
ovat kauppasuhteet säilyneet yli vuosi-
kymmenten. Auto-Lehtisellä omaksuttu 
tapa toimia sovitun mukaisesti ja aika-

- Valokuvatut osat menevät nopeammin kaupaksi kuin ne, joista ei ole netissä 
kuvaa, kertoo purkamon vastaava hoitaja Kari Koli.
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taulutetusti on asiakkaille tärkeää korja-
uksien onnistumiseksi.

Yrityksen pyrkimyksenä on aina ollut 
ottaa huomioon myös tulevaisuus niin 
kaupallisesti kuin ympäristöasioissakin.

Tonttia lähes 
kuusi hehtaaria
Auto-Lehtisellä on tilava toimipaik-
ka. Oman tontin laajuus on vajaat kuusi 
hehtaaria. Rakennettua hallitilaa on noin 
5 900 neliömetriä.

Seuraava investointihanke liittyy pur-
kamotontin alapihan asvaltointiin. Tarkoi-
tuksena on päällystää lisää noin hehtaa-
rin laajuinen alue. Investoinnin aikataulu 
täsmentyy, kunhan suunnitteluvaihe lu-
pa-asioineen on saatu päätökseen.

ELV-autoja yritys ottaa asianmukai-
sesti vastaan ja myös noutaa lähiseudul-
ta. Hinauksissa käytetään Halikon Hi-
nauksen ja Oili Jalonen Oy:n tarjoamia 
palveluja. Romumetallit Auto-Lehtinen 
toimittaa Kuusakoski Oy:lle.

- Tuntuu, että ihmiset alkavat vihdoin 
ymmärtää, että pitää vaatia romutusto-
distus kun luovuttaa autonsa romutetta-

vaksi, Koli toteaa.
Henkilökuntaa purkamolla on täl-

lä hetkellä kuusi henkeä. Laadukkaisiin 
työvälineisiin on aina satsattu, mikä on 
auttanut välttämään työtapaturmia. Sen 
lisäksi osat saadaan purettua helposti ja 
vahingoittumattomina uudelleen käytet-
täviksi.     

SVT:n alueellisena varikkona Auto-
Lehtinen on toiminut kolmisen vuotta.

Hybridejä Auto-Lehtisellä ei ole vielä 
purettu, mutta sekin päivä lienee edes-
sä mahdollisesti jo lähitulevaisuudes-
sa. Kari Koli ottaa uudenlaisen voiman-
lähdetekniikan vastaan mielenkiintoise-
na haasteena.

- Koulutusta se kuitenkin vaatii, ovat 
ne sen verran monimutkaisia laitteita.

- Mutta autot muuttuvat ja purkamot 
niiden mukana.

Yrityskauppa syntyi 
vitkuttelematta
Auto-Lehtisen nykyinen yrittäjä Juha 
Vähäoja kertoo, että he eivät isänsä Rei-
jo Vähäojan kanssa vitkutelleet, kun Es-
ko Lehtinen ilmaisi halunsa toteuttaa 

purkamoa koskeva yrityskauppa.
- Olisiko siinä mennyt viisi minuuttia, 

Vähäoja naurahtaa muistellessaan kau-
pan solmimista edeltänyttä harkinta-ai-
kaa.

- Tiesimme, että tämä oli hyvällä pai-
kalla sijaitseva hyvämaineinen purkamo. 
Etuna oli myös se, että tämä oli alun pe-
rin rakennettu purkamotoimintaa varten. 
Täällä oli olemassa kattonosturit ja muut 
tarvittavat välineet.

Pari vuotta sitten aloitettu varastojär-
jestelmän uusiminen oli Vähäojan mu-
kaan suuri operaatio, joka kesti puoli-
toista vuotta. Samalla varastossa tehtiin 
täydellinen inventaario ja vanhan tava-
ran siivous.

- Olen tyytyväinen tähän porukkaan. 
Koossa on hyvä tiimi, jonka keskuudes-
sa tuntuu vallitsevan hyvä yhteishenki, 
kertoo Vähäoja, joka hoitaa suurimman 
osan ajastaan Tampereella sijaitsevan 
autopurkamo Fusti Oy:n asioita. Salos-
sa hän on keskimäärin yhden työpäivän 
viikossa. ••

>>> www.auto-lehtinen.fi  
>>> www.fusti.fi 

Ambulanssi matkalla kohti purkuhallia.
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Missä ja milloin synnyit?
- Salossa 1975.

ESITTELY

Perhesuhteesi?
- Sinkku.

Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Kaikenlainen urheilu ja liikunta ovat lähellä sydäntä.

Polkupyörä vai moottoripyörä?
- Polkupyörä.

Minne aiot matkustaa seuraavaksi.
- Ehkä Kreikkaan tai Thaimaahan.

Suurin kalansaaliisi?
- 1,2 kilon hauki.

Monettako kesää ajat nykyisen autosi kesärenkailla?
- Ensimmäinen kesä on menossa.

Slovenian sanotaan olevan seuraava euromaiden yh-
teiselle kukkarolle pyrkivä avunhakija. Mitä mieltä 
olet, joko tämä rahapussi pitäisi sulkea?
- Vaikea kysymys, mutta ajattelen kauhulla ulkomaille vir-
taavan rahan määrää. Olemme ehkä olleet liian kilttejä 
maksajia. Kohtuullistaminen olisi paikallaan.

Mielipidetutkimukset kertovat ruotsalaisten arvostuk-
sen euroa kohtaan heikentyneen. Ovatko länsinaapu-
rit tässä asiassa meitä viisaampia?
- Eihän euroilla kovin hyvin mene. Tällä hetkellä tuntuisi ai-
ka mahdottomalta ajatella, että Ruotsi lähtisi mukaan eu-
roon.

Mitä kesä tuo sinulle tullessaan?
- Lomaa! Siis vapaa-aikaa ja harrastuksia.
 

Kari Koli Auto-Lehtinen Oy

Hyvässä 
järjestyk-
sessä. Au-
to-Lehtisellä 
on satsat-
tu toimivaan 
purkuosien 
varastointiin.



PURKAMOUUTISET16

- Ikinä en olisi parempiin hommiin pääs-
syt. Kun ei ollut lukupäätä eikä koulun-
käynti kiinnostanut, kuvailee Pauli Ham-
marén 40 vuotta kestänyttä työuraansa 
Auto-Lehtinen Oy:n purkamolla Salossa.

Työ olisi autoalalla laajalti tunnetul-
le ja arvostetulle Hammarénille epäile-
mättä maistunut edelleenkin, mutta lää-
kärin määräyksestä hän jäi 2012 sairas-
eläkkeelle.

Suomen Autopurkamoliitto ry muis-
ti pitkän päivätyön tehnyttä Hammarénia 
tunnustuspalkinnolla. Sen ojensi hänelle 
toukokuussa liiton puheenjohtaja, Auto-
Lehtisen ja Fustin yrittäjä Juha Vähäoja.

- Paulin tietotaito ja muisti ovat olleet 
ihan omaa luokkaansa. Vaikka hänen 
muististaan katoaisi 60 prosenttia, oli-
si hän vielä samalla tasolla meidän mui-
den kanssa, Vähäoja kuvaili Hammaré-
nin ominaisuuksia purkamon kävelevänä 
tietopankkina.

- Hän on hoitanut tätä kuin omaansa. 
Ei ole ollut yhtään unetonta yötä sen ta-
kia, etteivät asiat sujuisi täällä.

Ennen autoja 
purettiin ulkosalla
Pauli Hammarénin pitkä ura Auto-Leh-
tisellä alkoi lokakuussa 1972. Ajat olivat 
silloin tyystin toiset, kuten myös työolot. 
Ei ollut mitenkään ihmeellistä, että auto-
ja purettiin taivasalla.

Hammarén oli purkumiehenä pari 
vuotta, kunnes silloiselta omistajalta Es-
ko Lehtiseltä tuli määräys siirtyä myyn-
tipuolelle. Asiakaspalvelussa hän myös 
pysyi, aina eläkkeelle siirtymiseensä 
saakka.

- Aikaisemmin myyjän piti olla nöy-
rempi. Silloin joutui tekemään enemmän 
töitä kaupan syntymisen eteen.

Hammarénille hyvä asiakaspalvelu on 
ollut lähellä sydäntä. Hänet muistetaan 
miehenä, jolla oli tapana kumartaa asi-
akkaalleen. Ei ihme, että hyvät tavat ovat 
luoneet myönteisiä mielikuvia yritykses-
tä ja sen henkilökunnasta.

Työ oli Hammarénin mielestä aiem-
min monipuolisempaa kuin tänä päivä-

nä. Takavuosina korjattiin ja rakenneltiin 
koneita eri tavalla. Esimerkiksi maatiloil-
la tehtiin itse monenlaisia koneviritelmiä, 
joihin kyseltiin osia purkamolta.

- Muistan, kuinka joskus myytiin ve-
neilijöille kokonaisia kuorma-auton die-
selmoottoreita. He tekivät niistä konei-
ta veneisiinsä.

- Aikaisemmin autojen mallistot uudis-
tuivat paljon nykyistä hitaammin. Ja osi-
en yhteensopivuus oli erilaista, ne sopi-
vat eri vuosimallien autoihin pitkään. 

”Tekisin saman 
työuran uudelleen”
Hammarén kertoo viihtyvänsä eläkkeel-
lä.  Aika ajoin on kuitenkin mukava pii-
pahtaa vanhalla työpaikalla jututtamassa 
entisiä työkavereita.

- Jos olisi mahdollisuus valita, niin te-
kisin samanlaisen työuran uudelleen, 
pitkän linjan purkamomies vakuuttaa. ••

Pitkän työuran Auto-Lehtisen purkamolla Salossa tehnyt Pauli Hammarén sai tunnustuspalkinnon Suomen Autopurkamo-
liitolta. Sen ojensi liiton puheenjohtaja Juha Vähäoja.

Pauli Hammarén työskenteli
purkamolla neljä vuosikymmentä
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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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S
uomessa lyijyakkujen kierrättä-
misestä vastaa 2008 lähtien toi-
minut tuottajayhteisö Akkukier-
rätys Pb Oy. Se perustettiin huo-

lehtimaan erilaisia lyijyakkuja, kuten ajo-
neuvo- ja teollisuusakkuja, maahantuo-
vien ja niitä valmistavien yritysten tuotta-
javastuusta.

Tähän mennessä 115 tuottajaa - siis 
akkujen maahantuojaa, autojen maa-
hantuojaa ja erilaisia laitteita tuovaa yri-
tystä - on siirtänyt tuottajavastuunsa Ak-
kukierrätykselle. Akkukierrätys on hy-
väksytty tuottajayhteisönä Pirkanmaan 
ely-keskuksen tuottajatiedostoon.

Akkukierrätys toimii pitkälti samal-
la periaatteella kuin purkamoväelle tut-
tu Suomen Autokierrätys Oy. Molemmat 
koordinoivat valtakunnallisesti kierrätys-
tä omalla toimialallaan.

Akkukierrätyksellä on lähes 700 lyi-
jyakkujen keräyspistettä käsittävä ver-
kosto yhdessä alan keskeisten toimijoi-
den kuten Kuusakoski Oy:n, Romukes-
kus Oy:n, Lassila & Tikanoja Oy:n ja Ste-
na Recycling Oy:n kanssa.

Keräyspisteitä on 225 kunnassa eri 

puolilla maata. Lisäksi Akkukierrätys jär-
jestää mobiilipohjaisia keräyksiä kevä-
in syksyin.

Käytöstä poistetut lyijyakut toimite-
taan loppukäsittelyyn erikoistuneille lai-
toksille Ruotsiin ja Viroon. Näissä sulat-
tamoissa akkujen sisältämät lyijy, muovit 
ja akkuhappo otetaan talteen uudelleen-
käyttöä varten. 

Suomessa ei ole laitosta, joka konver-
toisi akut uudelleenkäyttöön kelpaavaksi 
raaka-aineeksi.

Lyijyakut tuottaja- 
vastuun piiriin 2008
Lyijyakkuja on kierrätetty Suomessa var-
sin laajasti jo ennen kuin ne tulivat tuot-
tajavastuun piiriin jätelain muutoksen 
perusteella keväällä 2008. Nykyjärjes-
telmän tavoite on saada kaikki käytetyt 
akut asianmukaisesti kiertoon, mutta sa-
taprosenttista kierrätysastetta ei tieten-
kään saavuteta nopeasti saati helpolla – 
jos lainkaan.

- Vuonna 2012 Akkukierrätyksen ke-
räysjärjestelmän kautta kerättiin ja toimi-
tettiin kierrätykseen noin 12 000 tonnia 

Lyijyakut 
kiertävät  

hyvin
••• Lyijyakkujen kierrätys toimii Suomessa 

hyvin, vaikka parannettavaakin on. 

Tuottajavastuuseen perustuvan 

kierrätysjärjestelmän merkittävimpiä 

haasteita ovat velvollisuutensa hoitamatta 

jättävät yritykset sekä harmaa talous.
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käytöstä poistettuja lyijyakkuja. Edellise-
nä vuonna vastaava luku oli 10 000 ton-
nia, kertoo Akkukierrätyksen toimitusjoh-
taja Lauri Nylander.

Viime vuonna käytöstä poistettujen lyi-
jyakkujen kokonaisvolyymiksi arvioidaan 
noin 18 000 tonnia, joten kolmasosa ro-
muakuista on kulkeutunut muualle kuin 
Akkukierrätyksen järjestelmään.

Nylanderin mukaan akkujen kierrättä-
misen kehittämisessä on kolme merkit-
tävää haastetta: niin sanotut vapaamat-
kustajat, hämärät toimijat sekä tahot, joil-
la ei ole oikeutta kerättävään jätteeseen. 
Jälkimmäiset eivät ole jätelain edellyttä-
mässä yhteistyössä tuottajan kanssa.

- Osa lyijyakkuja maahantuovista tai 
myyvistä yrityksistä jättää tietämättään 
tai tahallisesti velvollisuutensa hoitamat-
ta. Ne maksattavat keräysjärjestelmän 
kuluja niillä yrityksillä, jotka hoitavat tuot-
tajavastuunsa asianmukaisesti.

Näitä vapaamatkustajiksi kutsuttuja ta-
hoja on ohjattu tai patistettu hoitamaan 
tuottajavastuunsa. Asiaintilan korjaami-
seen ovat vaikuttaneet puutteet viran-
omaisten välisessä kommunikoinnissa.

Nylander kertoo esimerkin akkuja 
maahantuovasta yrityksestä, joka vastoin 
lain tarkoitusta ei ole liittynyt jäsenek-
si tuottajayhteisöön, eikä siis ole Pirkan-
maan ely-keskuksen tuottajatiedostossa. 
Tästä huolimatta Suomen ympäristökes-
kus eli Syke on myöntänyt yritykselle ro-
muakkujen vientiluvan.

Velvoitteitaan välttelevät yritykset jou-
tuvat jatkossa entistä ahtaammalle. Uu-
den jätelain myötä valvovalla viranomai-
sella on mahdollisuus 1. toukokuuta  
2013 alkaen asettaa enimmillään 
500 000 euron uhkasakko tuottajalle tai 
yritykselle, joka ei huolehdi tuottajavas-
tuustaan laissa säädetyllä tavalla.

Kierrätysjärjestelmää 

on valvottava, 

jotta se toimisi 

lain tarkoittamalla 

tavalla. Tässä 

tarvittaisiin selkeästi 

lisää resursseja 

viranomaisille

Akkukierrä-
tys Pb Oy:llä 
on lähes 700 
lyijyakkujen ke-
räyspistettä 
alan keskeis-
ten toimijoiden 
kanssa. – Nii-
tä on 225 eri 
kunnassa, ker-
too Akkukier-
rätys Pb Oy:n 
toimitusjohta-
ja Lauri Nylan-
der.
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Harmaa talous 
haittaa kierrätystä
Jätteet ovat nykyään rahanarvoista raa-
ka-ainetta. Sekä harmaa talous että suo-
ranainen rikollisuus ovat pesiytyneet 
myös romuakkubisnekseen. ”White van” 
–ilmiönä tunnettu ongelma ei kosketa 
yksin Suomea; se tunnetaan myös esi-
merkiksi Ruotsissa ja Norjassa.

”White van” tarkoittaa tässä tapauk-
sessa valkoista pakettiautoa, joka kiertää 
keräämässä tai varastamassa romuakku-
ja viedäkseen ne Viroon. Hämärä akku-
jenkerääjä syyllistyy virallisen kierrätys-
järjestelmän häiritsemiseen ja aiheuttaa 
huomattavan turvallisuusriskin ajamalla 
raskaasti akuilla lastatun pakunsa mat-

Keräyspisteissä otetaan vastaan se-
kä tavallisia auton- tai moottoripyörän 
akkuja kuin esimerkiksi etualalla olevia 
suurikokoisia trukkien lyijyakkuja.
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kustajalaivan autokannelle.
Laittomia romuakkukuljetuksia tode-

taan aika ajoin. Räikeimmät tapaukset 
erottuvat jo kaukaa.

- Jos pakettiauton pohja näyttää laa-
haavan maata, on syytä epäillä laitonta 
kuljetusta. Tällaisista pyritään antamaan 
vinkkejä viranomaisille. On tärkeää, että 
tulli pystyisi kitkemään laittomat kulje-
tukset pois, Nylander painottaa.

Virosta näyttää tulevan Suomeen sekä 
yksittäisillä keikoilla käyviä akkujenke-
rääjiä että järjestäytyneesti toimivia ta-
hoja. Jälkimmäisillä arvellaan olevan ”ti-
lannetta kartoittavia” apureita Suomes-
sa.

Lyijyn hintataso Lontoon metallipörs-
sissä on noin 1 500 euroa tonnilta, joten 
kyseessä on arvokas raaka-aine. Hämä-
rien kerääjien arvioidaan saavan jälleen-
käsittelylaitokselle toimittamistaan ro-
muakuista muutaman satasen tonnilta, 
mikä on tietysti tuntuva summa jos an-
siot ovat muuten tiukassa.

Kamppailu harmaan talouden kitkemi-

seksi jatkuu eri tavoin. Toukokuun alus-
sa voimaan tullut jätelain asetus edellyt-
tää jatkossa kaikilta eri jätejakeita ke-
rääviltä toimijoilta yhteistyösopimusta 
tuottajan kanssa.

- Kierrätysjärjestelmää on valvottava, 
jotta se toimisi lain tarkoittamalla taval-
la. Tässä tarvittaisiin selkeästi lisää re-
sursseja viranomaisille, Nylander huo-
mauttaa.

Kierrätyslaitokset 
Ruotsissa ja Virossa
Viime vuonna virallisen kierrätysjärjestel-
män kautta kerätyistä lyijyakuista puo-
let toimitettiin loppukäsittelyyn Boliden 
Bergsöelle Ruotsin Landskronaan ja toi-
nen puoli EcoMetal AS:lle Viron Silla-
mäelle.

Näistä akuista 9 000 tonnia vie-
tiin kokonaisina ja 3 000 tonnia esi-
käsiteltyinä. Jälkimmäiset esikäsiteltiin 
Kuusakoski Oy:n laitoksella Raumalla.

Lyijyakut ovat kiitollisia kierrätettäviä, 

sillä niissä olevat lyijy, muovit ja nesteet 
saadaan hyvin talteen. Tavallinen henki-
löauton akku painaa noin 17 kiloa, josta 
lyijyn osuus on 60-70 prosenttia.

Akun sisältämä lyijy sulatetaan ja käy-
tetään pääosin uudestaan nimenomaan 
lyijyakkujen valmistuksessa. Muitakin 
käyttökohteita on, esimerkiksi EcoMetal 
tekee akkulyijystä purjeveneiden kölejä.

Akkujen polypropeeniset muovikotelot 
rouhitaan ja sulatetaan. Niistä valetaan 
uusia koteloita akkuihin.

Akkuhapot toimitetaan vaarallisia jät-
teitä käsitteleville laitoksille edelleen kä-
siteltäviksi, Suomessa Ekokemille.

Lyijyakkuja käytetään autojen lisäk-
si muun muassa moottoripyörissä ja tru-
keissa. Moottoripyörän akku painaa pari 
kiloa, trukin useita kymmeniä kiloja.

Lyijyakku on 
luotettava keksintö
Lyijyakku on vanha keksintö. Vaikka uu-
sia innovaatioita tehdään, on lyijyakku 

Sähkö- ja hybridiautot tekevät tuloaan. Niissä käytettävien akkujen kierrättämi-
nen ei kuulu Akkukierrätys Pb Oy:n toimialaan.

- Akkukierrätys keskittyy omaan tehtäväänsä eli lyijyakkujen kierrättämiseen. 
Tuottajien eli automaahantuojien tulee ratkaista sähköautojen akkujen kierrätyk-
seen liittyvät kysymykset, sanoo Akkukierrätys Pb Oy:n toimitusjohtaja Lauri Ny-
lander.

Sähköautoissa käytettävät akut ovat täysin erilaisia kuin perinteiset lyijyakut. 
Sähköautojen voimanlähteenä on sähkö, joten niiden akuissa on valtavan suuret 
jännitteet lyijyakkuihin verrattuna.

Jännitetason vuoksi sähköauton akkuun ei saa koskea kuin koulutettu am-
mattilainen. Tätä painotettiin autopurkamoväelle viimeksi keväällä Suomen Auto-
purkamoliiton vuosikokouksessa. 

Nykyisin käytössä olevien sähköautojen akut ovat paljolti litiumpohjaisia. Litium 
ei ole myrkyllistä, toisin kuin lyijyakkujen sisältämä lyijy.

• Lyijy (Pb) on pehmeä metalli, jonka vetolujuus on huono, mutta tiheys on suuri.
• Ensimmäisen lyijyakun keksi Gaston Planté 1859.
• Lyijyakku on akku, jonka elektrodeina ovat kaksi lyijylevyä ja elektrolyyttinä 
noin 37 prosenttia rikkihappoa.
• Tavallinen lyijyakku koostuu kuudesta sarjaan kytketystä lyijylevykennosta. Ko-
ko kennoston yli oleva jännite on 12 volttia.
• Lyijyakkujen tavallisimmat käyttökohteet ovat polttomoottorikäyttöisten ajoneu-
vojen käynnistysakut sekä varavoimajärjestelmiin tarkoitetut paikallisakut.
• Lyijyakkujen kennoissa käytetty lyijy on myrkyllinen raskasmetalli. Lyijy vaikut-
taa haitallisesti lähes kaikkiin ihmiskehon kudoksiin.
• Aikaisemmin lyijyä käytettiin muiden muassa maaleissa sekä bensiinin lisäai-
neena, antiikin Kreikassa ja Roomassa jopa kauneudenhoidossa. Nyttemmin lyi-
jyn käyttöä on vähennetty terveydellisistä ja ympäristönsuojelullisista syistä.

Sähköautojen akkujen  
kierrätys vielä avoin kysymys

Lyijyakku keksittiin jo 1800-luvulla
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Ympäristöystävällinen. Edullinen. Tekniikan ja kierrätyksen ammattilainen.

Autonosat järkevimmin autopurkamolta.
Suomen Autopurkamoliitto ry

Valitse oikea merkki.

pitänyt pintansa lähinnä tehokkuutensa 
ja luotettavuutensa ansiosta.

- Lyijyakku on edelleen hyvin käyttö-
kelpoinen. Sen kanssa ei ole ollut sa-
manlaisia ongelmia kuin esimerkiksi liti-
um-ioniakuissa, Nylander viittaa jälkim-
mäisten aiheuttamiin räjähdyksiin ja tu-
lipaloihin.

Pysyäkseen turvallisena ja luotettava-

na, lyijyakkua on kuitenkin käsiteltävä ja 
säilytettävä oikein, kuljettamisesta puhu-
mattakaan.

Akun sisältämä lyijy on myrkkyä sekä 
ihmiselle että ympäristölle. Siksi käytös-
tä poistettavien akkujen saaminen viral-
liseen kierrätysjärjestelmään on tärkeää 
meille kaikille.

Vaikka takapihoilla ja metsien reuna-

milla voi edelleen nähdä vanhoja auton-
romuja, ovat maastoon hylätyt romuakut 
harvinaisia.

- Niitä ottavat talteen valveutuneet 
kansalaiset tai muut romuakkujen keräi-
lijät, Nylander toteaa. ••

>>> www.akkukierratyspb.fi
>>> www.kierratys.info  

Suomessa 
kertyy vuodes-

sa noin 18 000 
tonnia käytöstä 
poistettuja lyijy-

akkuja.
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L
opullisesti käytöstä poistettavista 
autoista kirjoitettavien romutus-
todistusten määrä on alkuvuon-
na 2013 edelleen kasvanut, to-

sin hitaasti.
Tilastokeskuksen ja Trafin tuoreim-

man tilaston mukaan tammi-maalis-
kuussa 2013 tehtiin yhteensä 11 039 
romutuspoistoa. Vuotta aikaisemmin 
vastaava luku oli 10 872, joten kasvua 
on noin 1,5 prosenttia.

Kasvutahti on kuitenkin selvästi hiipu-
nut. Tammi-maaliskuussa 2012 kirjoitet-
tiin lähes 9 prosenttia enemmän romu-
tustodistuksia kuin samana ajanjakso-
na 2011.

Verkkainen kasvu 
ei ole yllättävää
Romutustodistusten määrän hidastunut-
ta kasvua ei voi pitää yllätyksenä. Vaikka 
2012 tehtiin kaikkien aikojen ennätys 
romutustodistuksissa, 65 058 kappalet-
ta, oli nousua edelliseen vuoteen verrat-
tuna vain 207 kappaletta.

Kirjoitetut romutustodistukset kuvas-
tavat viralliseen kierrätysjärjestelmään 
toimitettujen elv-autojen lukumäärää. 
Kun romutettavien autojen keski-ikä on 
Suomessa hieman yli 20 vuotta ja kun 
parikymmentä vuotta sitten elettiin sy-
vän talouslaman keskellä, löytyy tilasto-
tiedoille syy-yhteys.

Asiantuntijat ovat ennakoineet, että 
lähitulevaisuudessa romutusten määrän 
kasvu saattaa hidastua, jopa kääntyä 
laskuun. Uusien autojen kauppa romahti 
1990-luvun alkuvuosina – siis ajanjak-
sona, josta peräisin olevat autot ikänsä 
puolesta tulevat nyt romutettaviksi.

Esimerkiksi 1992 myytiin uusia hen-
kilöautoja vajaat 70 000 kappaletta eli 
suurin piirtein saman verran kuin autoja 
romutettiin 2012. Normaalisti uusia au-
toja menee Suomessa kaupaksi runsaat 
100 000 kappaletta per vuosi.

Liikennekäytöstä poistot 
uusilla tuhatluvuilla
Liikennekäytöstä poistojen määrä jatkaa 

vahvaa kasvuaan. Maaliskuun lopussa 
niitä oli yhteensä 786 000, kun vuotta 
aikaisemmin luku oli 688 000. Lisäystä 
tuli siis runsaat 14 prosenttia.

Liikennekäytöstä poisto on tarkoitettu 
väliaikaiseksi toimeksi. Järjestelmässä 
olevat porsaanreiät ovat kuitenkin teh-
neet siitä käytännössä vaihtoehdon ro-
mutuspoistolle, vaikka se ei alun perin 
ole ollut tarkoitus.

Asianmukaisesti täytetty romutusto-
distus katkaisee viimeisen omistajan ve-
ro- ja vakuutusvastuut romutettavas-
ta autosta. Siksi romutustodistus on tär-
keä asiakirja.

Liikennekäytöstä poiston tekeminen 
romutustodistuksen asemesta ei lopeta 
omistajan vastuita autosta. Hankalia ti-
lanteita voi syntyä, jos liikennekäytöstä 
poistettu auto toimitetaan romutettavak-
si ohi virallisen kierrätysjärjestelmän ei-
kä romutustodistusta täytetä. ••

Romutustodistukset: Kasvu hidastunut
Romutusta odottaessa.
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Omistaja vaihtui Seinäjoen Autopurkamo Oy:ssä, kun purka-
moyrittäjä Markku Alakangas myi yhtiön koko osakekannan 
Markku Kaunisharjulle. Yrityskauppa toteutettiin viime syksy-
nä.

Kaunisharju kertoo, että hän päätti toimia, kun mahdollisuus 
purkamon hankkimiseen tuli eteen.

- Purkamo jatkaa toimintaansa. Tarkoituksena on järjestel-
lä paikkoja ja kehittää hommaa muutenkin eteenpäin, Kaunis-
harju toteaa.

Uusi omistaja ei ole aiemmin toiminut purkamoalalla, mutta 
on toki asioinut usein purkamoilla. Hän kertoo olleensa vuosi-
en mittaan vakioasiakkaana Seinäjoen Autopurkamolla ja tun-
teneensa yrityksen entisen omistajan ja henkilökunnan.

Töysässä syntynyt ja Seinäjoella asuva Kaunisharju toimii 
yrittäjänä käytettyjen autojen kauppaa tekevässä Seinäjoen 

Autotori Oy:ssä. Yrityksen toimitilat ovat sijainneet nykyisellä 
paikallaan Seinäjoen Rengastiellä vuodesta 1999.

Tätä kirjoittaessa toukokuun alussa Seinäjoen Autopurka-
mon henkilökuntaan kuuluu kaksi kokoaikaista ja yksi osa-ai-
kainen työntekijä. Lisäksi yksi kokoaikainen työntekijä on par-
aikaa haussa.

- Purkamo sijaitsee hyvällä paikalla ja isolla tontilla. Siinä on 
potentiaalia, Kaunisharju sanoo.

Seinäjoen Autopurkamo on perustettu 1977, ja se kuu-
luu Takuupurkamot-ketjuun. Toimitilat sijaitsevat Hyllykalliol-
la, osoitteessa Kuortaneentie 160. Yrityksellä on oma neljän 
hehtaarin tontti.

>>>www.seinajoenautopurkamo.net
>>>www.seinajoenautotori.fi 

Lahden Takuupurkamo Oy:llä on nykyisin uusi omistaja, kun 
Heikki Aahe osti yhtiön koko osakekannan tammikuun lopus-
sa solmitulla yrityskaupalla. Myyjänä oli Suomen Autopurka-
moliiton pitkäaikainen puheenjohtaja, ympäristöneuvos Sep-
po Hiekkaranta.

- Kaupanteossa molemmat osapuolet olivat aktiivisia. Sep-
po halusi myydä ja minä halusin ostaa, Heikki Aahe toteaa.

Aahen mukaan Lahden Takuupurkamon toiminta jatkuu en-
tiseen malliin. Ennen yrityskauppaa purkamolla työskennellyt 
henkilökunta jatkaa uuden omistajan palveluksessa.

Heikki Aahella on nyt kaksi autopurkamoa, sillä syyskuussa 
2009 hän hankki omistukseensa Helsingin Tattarisuolla toi-
mivan Takuupurkamo Sapoma Oy:n.

Riittääkö kaksi autopurkamoa, vai aikooko nuori yrittäjä 
hankkia niitä vielä lisää?

- Näillä mennään ainakin toistaiseksi eteenpäin. Niin paljon 
en romuautoja rakasta, että sen takia hankkisin lisää purka-
moja, Aahe naurahtaa. 

Lahden Takuupurkamo sijaitsee Lintulantiellä, Lahti-Hel-
sinki –maantien kupeessa. Tontilla on toiminut autopurkamo 
vuodesta 1972. Aluksi paikka tunnettiin Pikatien Autopurka-
mona, nykyinen nimi tuli käyttöön 1993.

>>>www.lahdentakuupurkamo.fi
>>>www.sapoma.fi

Heikki Aahe  
on Lahden  
Takuupurkamon 
uusi omistaja

Heikki Aahe

Omistaja vaihtui
Seinäjoen Autopurkamo Oy:ssä
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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

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 728i -97, 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, MAZDA 6 1,8 -04
MB W202 -98, W210 300D -97, A170 CDi -00, A140 -98 
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, ALMERA -02 
TOYOTA YARIS 1,3 -00, AVENSIS  -99, COROLLA -99 
TOYOTA CARINA E -97, CELICA 2,0 -87 
PEUGEOT 206 1.3 -03, 307 -03, BOXER -99, PARTNER -99
OPEL ZAFIRA 1.8 -00, TIGRA 1.4 -96, OMEGA 2.5 V-6 -98 
OPEL CALIBRA 2.0 -92 
RENAULT  GLIO -01-03, LAGUNA TD -02, FARM. 3.0 V6 -02
RENAULT KANGOO -01, -02 
SAAB 9-3 AT -98,  9-5 -00 
SEAT GORDOBA 1,6 -01, DSL -99, IBIZA 1.9 DSL -00
SKODA FABIA -00     
VW GOLF -01, PASSAT -98, 00, TRANSPORT -97, 1.9 TD -97 
VW BORA 1.6 -02 
VOLVO V40 -98, V70 2.5 TD -99, S80 TD -99, AMAZON -67 2 KPL 
VOLVO V70 -04       

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

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

•	Meiltä	löytyvät	purkuosat	sekä		
	 päällirakenteet	teillämme	liikkuviin		
	 kuorma	autoihin.
•	Juuri	saapunut	erä	uusia	keulan	osia.		
	 Volvo	FH	ja	FM	versio	1,	2,	3	ja		
	 Scania	4-Sarja.
•	Nopea	toimitus	koko	Suomeen!
•	Ostamme	kuorma-autoja!

RM-TRUCKS OY Pohjoinen Munsalantie 164, 66950 MUNSALA

 puh 042 411331  fax (06) 764 1073
 www.rmtrucks.com  info@rmtrucks.com
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Tuulilasi-lehdessä julkaistu toimittaja 
Tapio Ketosen juttu Sulatukseen vai 
kuolleeksi sieluksi kertoo mielenkiin-
toisella ja kysymyksiä herättävällä taval-
la autojen romuttamista koskevista käy-
tännöistä ja hallinnollisista epäkohdista.

Ketonen muun muassa vertailee Suo-
messa ja Saksassa vallitsevia järjestel-
miä. Romuajoneuvodirektiivi on paljol-
ti kopioitu Saksassa jo pitkään voimassa 
olleista säädöksistä.

”Taajaan asutussa Saksassa ympäris-
töasiat on jo pitkään otettu vakavasti, ja 
myös autojen kierrätys hoidetaan malli-
kelpoisesti”, Ketonen kirjoittaa.

Tiukka linja on saanut aikaan, et-
tä Saksassa romuautot kulkeutuvat asi-
alliseen romutusprosessiin, jos jäävät 
omaan maahan. Jos romuautot viedään 
ulkomaille, siitä tehdään merkintä ajo-
neuvorekisteriin. Myyjät huolehtivat erit-
täin tarkasti, että tämä ilmoitus ei jää te-
kemättä.

Maasta viedyt autot 
jäävät rekisteriin
”Suomen rekisteröintijärjestelmä ei ota 

lainkaan huomioon sitä, että autoja voi-
taisiin viedä pois maasta käytettäväk-
si muualla. Tähän mahdollisuuteen ei 
ole lainkaan varauduttu. Suomesta ul-
komaille vietävät autot poistetaan Suo-
messa liikennekäytöstä”, Ketonen tote-
aa jutussaan.

Hän jatkaa: ”Trafin virkamiesten mu-
kaan ne poistetaan ajoneuvorekisteristä 
sitten, kun ulkomainen viranomainen on 
ilmoittanut Trafille, että auto on merkitty 
heidän ajoneuvorekisteriinsä.”

”Tiedustelin taannoin, että miten pal-
jon esimerkiksi Nigeriasta tulee ilmoi-
tuksia sikäläiseen rekisteriin merkityis-
tä autoista. Hetken hiljaisuuden jälkeen 
minulle kerrottiin, että ei sieltä Afrikasta 
käytännössä mitään ilmoituksia tule.”

”Tämä siis merkitsee, että Suomen re-
kisterissä olevien Toyota-merkkisten au-
tojen lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Van-
hat Hiacet, Hiluxit ja Corollat on jo vuo-
sikausia kiikutettu Afrikkaan, jossa ne 
kunnostetaan käyttöautoiksi. Suomen 
ajoneuvorekisterin kannalta ne ovat 
edelleen täällä rekisterissä, jos kohta 
poistettuja liikennekäytöstä.”

Jutussa myös kuvaillaan esimerkin 

avulla, kuinka helppoa on romuttaa au-
to ilman asianmukaisia papereita. Ja et-
tä auto kulkeutuu ohi purkamoiden suo-
raan murskaamolle, vastoin kierrätysjär-
jestelmän periaatteita.

Näin siis Tapio Ketonen Tuulilasi-leh-
teen tekemässään jutussa. Se on jul-
kaistu vuonna 2012 numerossa 15.

Kuka korjaisi 
haamuauto-ongelman?
Porsaanreiät liikennekäytöstä poistoa 
koskevissa säädöksissä ovat synnyt-
täneet virallisiin tilastoihin merkittävän 
haamuauto-ongelman. Näistä autoista 
käytetään myös nimitystä kuolleet sielut. 
Maaliskuun lopussa 2013 Tilastokes-
kuksen ja Trafin tiedostoissa oli yhteen-
sä 786 336 kappaletta liikennekäytöstä 
poistettuja ajoneuvoja.

Kysymyksiä on paljon. Kuinka moni lii-
kennekäytöstä poistetuista autoista on 
yhä Suomessa, yhtenä kappaleena? En-
tä onko lainlaatijoilla aikeita muuttaa lii-
kennekäytöstä poistamista koskevia 
säädöksiä niin, ettei menettelyä käytet-
täisi romutuspoiston korvikkeena? ••

Piittaako kukaan kuolleista sieluista?

Suomen Autopurkamoliitto ry:n (Salry) 
uusi verkkosivusto Autopois.fi tarjoaa 
tuhdin tietopaketin autopurkamon löytä-
misestä ja auton kierrättämisestä. Sivus-
to avataan touko-kesäkuun taitteessa.

Autopois.fi auttaa löytämään lähim-
män Salryn jäsenpurkamon. Liiton jä-
senpurkamot ovat kierrättämisen ja au-
totekniikan ammattilaisia, jotka palvele-

vat monipuolisesti niin yksityishenkilöitä 
kuin yrityksiäkin.

Uusi sivusto opastaa myös asianmu-
kaiseen auton kierrättämiseen. Auton 
vastuullinen kierrättäminen romuajoneu-
vodirektiivin tarkoittamalla tavalla on jo-
kaisen autonsa romutettavaksi toimitta-
van kansalaisvelvollisuus.

Salryn jäsenpurkamot ovat keskeisiä 

toimijoita asianmukaisessa kierrätyspro-
sessissa. Ota yhteys lähimpään Salryn 
jäsenpurkamoon, kun olet luopumassa 
ajopelistäsi.

Purkamoilla on myös valikoimissaan 
mahtavat määrät hyväkuntoisia käytet-
tyjä autonosia. Purkuosia käyttämällä 
säästät selvää rahaa.

Henkilöuutisia

• Kimmo Laaksonen on nimitet-
ty Delete Kierrätys ja Jätteenkäsitte-
ly –liiketoimintaan toimialapäälliköksi 
24.4.2013.

  Laaksonen vastaa Kierrätys- ja Jät-
teenkäsittelypalveluiden asiakas- ja ma-
teriaaliratkaisuista sekä palveluiden ke-
hittämisestä. Hänellä on vuosien koke-
mus kierrätysalalta.

  Laaksosen vastuualueeseen kuuluu 
kehittää asiakasratkaisuja, joilla pyritään 
asiakkaiden materiaalien tehokkaaseen 
kierrättämiseen ja käsittelyyn sekä pro-

sessien tehokkuuteen, kustannustehok-
kuuteen ja kannattavuuteen.

•••
>>Henkilöuutisia-palstalla julkais-
taan purkamoilla ja toimialaan läheisesti 
liittyvissä yrityksissä tapahtuneita nimi-
tyksiä, vaihdoksia ja muita henkilöstöön 
liittyviä uutisia. 

Tiedot niistä voi lähettää Purkamouu-
tisten toimitukseen. Yhteystiedot löyty-
vät tämän numeron sivulta 3. ••

Kimmo Laaksonen

Autopois.fi –sivustolta tietoa
purkamoista ja autonkierrätyksestä
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Ratkaisu ristikkoon 1/2013

  

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!

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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• Yli 300 kuorma- ja pakettiautoja purkuun 
• Edulliset purkuautojen varaosat meiltä 
• Meiltä myös vaihtolavalaitteet, lavat, nosturit ym. alan tavarat 

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

Kuorma- ja pakettiautopurkamo

HYÖTYAUTOPURKAMO

ti t kK j k

Romuajo-
neuvojen
virallinen

vastaanottopiste

Ostamme
hyötyautoja
käteisellä

0400-646 200
0500-659 678

VARAOSAT
KÄYTETYT

JA
UUDET

TOIMIMME
ROMUAUTOJEN

VASTAANOTTOPISTEENÄ.
Pori ja lähikunnat

KAIKKI VARAOSAT EDULLISESTI
AUTOPALSTALTA.

PORI
Puh. 02-677 0291,

02-677 0292
www.autopalsta.com

2013
Ark. 8.30-17.00
La 9.00-13.00 
Kesä la suljettu
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Henkilö- ja pakettiautot

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

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

ESPOO 
Autovahinkokeskus AVK 
Pieni teollisuuskatu 7,  
02920 Espoo 
Automyynti 010 7737 520
Varaosamyynti 010 7737 530 
Fax 010 7737 502 
www.avk.fi   

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

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

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

HYVINKÄÄ
abc Ale-Osa Oy
Kerminkuja 2, 05880 Hyvinkää
P. 019-436 852

Osatuonti Felke Oy
Muottikatu 5, 05830 Hyvinkää
P. 019-460 5400
www.felke.fi

IMATRA
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YLIVIESKA
Autopurkaamo ja –korjaamo 
A.Koskela
Vähäkankaantie, 84100 Ylivieska
www.koskelanpurkaamo.com 
toimisto@koskelanpurkaamo.com 
puh. 08-422 400, fax. 08-420 429

Hyötyajoneuvot (KA/PA):

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

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

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

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

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



• 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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