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Käytetyt varaosat takuulla

• Autopurkamosta apu autosi ongelmiin edullisemmin.

• Pidä kiinni euroistasi - me pidämme kiinni asiakkaistamme.

• Käytössäsi kahden purkamon suuret varastot  
henkilö-, paketti- ja maastoautoihin.

• Tuomme osia Euroopasta. Jos meillä ei ole, hankimme.

VARAOSAT NETISTÄ 24 H/7 VRK
KYSY TARJOUKSIA!
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Varastossamme yli 150 000 varaosaa
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Terveisiä Sipoosta. 
Purkamoilla ja liitossakin alkavat kevään 

myötä kiireet, ja merkillepantavaa onkin et-
tä syy on sama: halu palvella. Uskon nimittäin, et-
tä tie menestykseen tulee nimenomaan palvelun 
laadun kautta.

 Digitalisaatio, palvelumuotoilu, laatujärjestel-
mä ja takuu ovat uusia trendisanoja, joiden yhtei-
nen nimittäjä on palvelu. Purkamoiden palvelun 
laadun yhdenmukaistamiseen liittyvä laatujärjes-
telmähanke on edennyt mallikkaasti ja ensimmäi-
sen sertifioinnin on saanut autopurkamo J. Lahti-
nen Nokialta, oikein paljon onnea!

 Muuttuvassa ja yhtenevässä maailmassa tulee 
pysyä mukana, asiakaskokemuksesta kasvaa yri-
tysten merkittävin kilpailuetu ja tässä on mm. laa-
dulla hyvin suuri merkitys. Purkamoliitolla on ta-
kuuehdot joita suosittelemme, ja ne saa ottaa yri-
tyksen käyttöön ja julkaista niin halutessaan. Tä-
män lisäksi käytössämme on ulkopuolisen yrityk-
sen tarjoama takuu käytetylle varaosalle, ja tällöin 
koko mahdollinen takuukäsittely siirtyy toisaalle, 
täysin ulkopuoliselle taholle.

Takuulla ylipäätään on merkityksellinen roo-
li käytetyn varaosan kaupassa tulevaisuudes-
sa. Rohkaiseehan se suoraan yrityksiä ja kulut-
tajia kokeilemaan ekologista ja taloudellista va-
raosahankintaa. Toivottavasti takuu huomioitai-
siin myös vakuutusyhtiöiden piirissä, sillä kovin 
usein korjaamoilla ja vakuutusyhtiöiden välivaras-
toilla liikkuessa törmään todella pienellä vauriolla 
lunastettuun autoon. Siis autoon, jonka olisi saa-
nut kuntoon pienillä osahankinnoilla ja vähäisel-
lä työllä lunastusmenettelyn sijaan. Huomion kiin-
nittäminen tähän toisi yhtiöille ja meille kuluttajille 
selvää säästöä, ja töitä meille purkamoille ja vau-
riokorjaamoille.

Liitto on osallistunut ympäristöministeriön jär-
jestämään työryhmään. Tarkoitus oli löytää kei-
noja tehostaa uudelleenkäyttöä. Tarkoituksesta 
huolimatta kutsutut edustivat enimmäkseen kier-

rätyksen edustajia, eivät suinkaan tahoja joiden 
intressissä on uudelleenkäyttö.

Laatua ja käytetyn varaosan markkinointia pe-
räänkuuluttavat myös ympäristöviranomaiset ja 
ymmärtääkseni vastuuta sysättäisiin myös auto-
kierrätykselle. Siis niiden metsälöytöautojen ku-
vien ja kattilamarkkinoinnin sijaan tosiasiallista 
käytetyn varaosan julkituontia.

Esille nousi myös ajatus tehdä kauppaa autois-
ta purkamoiden ja operaattorin välillä. Tässä kui-
tenkin jää huomiotta, että uudelleenkäyttö on 
usein hyvin pieniä virtoja ja määrittelemätön hinta 
tekee kaupankäynnistä ainakin osalle materiaa-
lista mahdotonta. Kaunis ajatus, mutta tosiasias-
sa menettely lisäisi logistiikkaa ja on edelleen toi-
mijan suopeuden varassa, sanahelinää sanoisin.

Liitto esitti, että romuautot asetettaisiin säh-
köiseen järjestelmään, joka asettaisi ensisijal-
le uudelleenkäytön mahdollistavat tahot, purka-
mot. Mikäli purkamo ei reagoi ajoneuvoon, siirtyisi 
se operaattorin noudettavaksi. Tällä menettelyllä 
huomioitaisiin etusijajärjestys ja tavoitettaisiin ym-
päristön kannalta paras tulos. Menettely mahdol-
listaisi myös 85 prosentin tasolle asetetun  uu-
delleenkäyttö - ja kierrätystavoitteen saavuttami-
sen. Esitys sivuutettiin täysin. 

Kevät tuo mukanaan Purkamoliiton vuosikoko-
uksen. Valitaan liitolle hallitus ja puheenjohtaja, 
päätetään yhdessä tulevaisuuden suunnasta täs-
sä nopeasti muuttuvassa maailmassa ja kilpailuti-
lanteessa. Kokoukseen saamme myös alaan vai-
kuttavia vieraita ja onkin merkityksellistä kuulla 
heidän näkemyksiään purkamoiden tulevasta ke-
hityksestä ja tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöis-
tä. Jäsen, olethan varannut ajan jo kalenteriin!

Lisäksi meillä on kunnia järjestää EGARA 
2017 -kevätkokous. Kokoukseen odotetaan vie-
raita 10 Euroopan maasta ja osallistujien lista on 
arvovaltainen. Kokouksesta lisää tietoa tuonnem-
pana. ••
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V
eli-Matti Lahtinen oli yhtä hy-
myä tiistaina 24. tammikuuta, 
kun Salryn kehittämään laatu-
järjestelmään perustuva ensim-

mäinen auditointi oli saatettu loppuun 
Autopurkamo J. Lahtisen tiloissa Nokian 
Kankaantaan teollisuusalueella.

Hyväksytty auditointi eli arviointi tie-
si sitä, että Lahtisen purkamosta tuli en-
simmäinen yritys, joka sai Salryn uuden 
laatujärjestelmän mukaisen sertifikaatin. 

Tyytyväisyyteen oli siis aihetta.
Itse auditointi kesti pari tuntia, mut-

ta se oli vain jäävuoren huippu koko asi-
assa.

Salry päätti syyskokouksessaan 2015 
aloittaa liiton oman laatujärjestelmän 
kehittämisen. Laatujärjestelmään kuulu-
vaa ohjeistoa työstettiin vajaa puolitois-
ta vuotta, kunnes sen katsottiin olevan 
kunnossa ensimmäistä auditointia aja-
tellen.

Lahtisen purkamolla puolestaan käy-
tiin läpi kaikki työhön ja työoloihin liit-
tyvät menetelmät, tavat ja tottumuk-
set. Tarvittavat muutokset tehtiin, ja ko-
ko homma kirjattiin ylös yrityksen omak-
si laatukäsikirjaksi.

Auditoinnissa sitten verrattiin kohta 
kohdalta Salryn kehittämää laatujärjes-
telmää Lahtisen purkamolla kirjattuihin 
toimintaohjeisiin. Purkamon toimintata-
vat sekä tavoitteet havaittiin yhdenmu-

••• Suomen Autopurkamoliitto ry:n 

(Salry) kehittämä oma laatujärjestelmä 

on otettu käyttöön. Ensimmäinen 

sertifikaatti myönnettiin auditoinnin 

jälkeen Autopurkamo J. Lahtiselle.

- Hyvältä tuntuu! Kiitos kuuluu 

meidän koko henkilöstölle, kaikki 

ovat olleet tässä osallisina ja tehneet 

korvaamatonta työtä.

Ensimmäinen sertifikaatti Lahtisen purkamolle

ohjeistus toimii hyvin
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Ensimmäinen sertifikaatti Lahtisen purkamolle
kaisiksi Salryn laatuohjeistuksen kans-
sa, joten esteitä sertifikaatin myöntämi-
selle ei ollut.

Auditoinnin suorittivat Varpu Ylhäi-
nen VBM-Yrityspalveluista sekä Salryn 
toiminnanjohtaja Kari Heikkilä. Hyvänä 
käytäntönä on, että auditoijana toimiva 
henkilö ei kuulu auditoitavaan yritykseen 
eikä myöskään kilpailevaan firmaan.

Veli-Matti Lahtinen oli mukana Salryn 
asettamassa työryhmässä, jonka tehtä-

vänä oli laatia liitolle laatujärjestelmä kä-
sikirjan muotoon. Hän oli hyvin perillä, 
minkälaisia mahdollisia korjausliikkeitä 
oman purkamon työtavoissa ja -oloissa 
tuli tehdä sertifikaatin saavuttamiseksi.

Hänen mielestään on tärkeintä, et-
tä purkamon henkilöstö on hyvin sisäis-
tänyt laatujärjestelmän mukaisen ajat-
telun.

- Se on kasvattanut väkeä henkisesti. 
On hienoa, kun työntekijätkin ajattelevat, 

että miten me kehitetään tätä. Eikä vain 
niin, että miten te kehitätte tätä.

Lahtisen purkamolla on käytetty pal-
jon aikaa sen miettimiseen, mitä työs-
sä pitää parantaa tai ylipäätään muuttaa. 
Kaikkien on pitänyt tuulettaa sekä omia 
työtapojaan että ajatuksiaan.

Se on ollut Veli-Matin mielestä sekä 
haastavinta että palkitsevinta.

- Oman toiminnan tarkastelu kriittises-
ti. Siis se, kun joku sanoo, että tässä on 

Auditointi me-
nossa. Vasem-
malta Veli-Mat-
ti Lahtinen, Varpu 
Ylhäinen ja Kari 
Heikkilä.
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epäkohta ja se pitäisi korjata.
- Tulee paljon parempi fiilis siitä, kun 

huomaa että ihan oikeasti kannattaa 
muuttaa omaa tottumustaan kuin että pi-
tää vanhasta systeemistä tiukasti kiin-
ni. Ettei puolusta omaa tapaansa hen-
keen ja vereen, vaan astuu ulos siitä ym-
pyrästä. 

Oman purkamon laatukäsikirjan työs-
täminen ei ollut läpihuutojuttu. Siihen 
suhtauduttiin vakavasti, ja se teetti töitä. 
Veli-Matti kertoo, että asia oli ollut esil-
lä purkamolla jo ennen kuin Salry päät-
ti kehittää oman laatujärjestelmän jäse-
niensä käyttöön.

- Sitten kun oivallettiin, että me teh-
dään nyt omaa laatukäsikirjaa oman yri-
tyksen toiminnan parantamiseksi ja niin, 
että se kestää tarkastelun ulkopuolisen-

Keskeinen termistö hallintaan
Laatujärjestelmä Käsite, joka kuvaa organisaation laatutoiminnan 
 kokonaisuutta.

Laadunhallinta Lähtee toiminnan päämääristä, eri sidosryhmien tarpeista  
 ja odotuksista. Toteutuu prosessin hallinnan kautta.

Auditointi Määrämuotoinen ja objektiivinen arviointi 
 sen havaitsemiseksi, onko auditoinnin kohteelle asetetut  
 vaatimukset täytetty.

Sertifikaatti Laatujärjestelmän auditoinnin jälkeen annettu todistus,  
 että laatujärjestelmä on käytössä.

Lähde: wikipedia

- Laatutyöhön 
panostamalla pys-
tytään ehkäisemään 
virheitä, jotka mak-
savat yritykselle, 
painottaa Varpu Yl-
häinen.
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kin silmin, homma lähti rullaamaan.
- Työtä on ollut paljon, mutta työtaakka 

ei ole ollut mitenkään ylitsepääsemätön.  
Pohjimmiltaan sertifiointi on hyvä työ-

kalu liiketoiminnan parantamiseksi. Kun 
on luotu toimiva laatujärjestelmä, jota ar-
kityössä myös noudatetaan, saavutetaan 
useita etuja.

Niistä vähäisin ei ole kerralla oikein 
-periaate. Samaa työtä ei kannata teh-
dä kahdesti: ensin väärin ja sitten oikein. 
Virhekustannukset maksavat, laatu ja 
kannattavuus ovat sidoksissa toisiinsa.

Laatujärjestelmiin kuuluu, että niis-
sä ikään kuin tarkastellaan asioita asi-
akkaan silmin. Kun hommat toimivat asi-
akkaan näkökulmasta, siitä hyötyy myös 
yritys. Tosiasia on, että tyytyväinen asia-
kas palaa ostoksille paljon todennäköi-
semmin kuin palvelukokemukseensa ei-
tyytyväinen henkilö.

Veli-Matti Lahtinen haluaa rohkais-
ta kaikkia Salryn jäsenpurkamoita teke-
mään oman laatujärjestelmän liiton oh-
jeistuksen mukaisesti.

Työtä se teettää, mutta hyöty koituu lo-
pulta yritykselle. Laatujärjestelmän kehit-

Kiinnostaako Salryn sertifikaatti?
Suomen Autopurkamoliiton kehittämä laatujärjestelmä on tarkoitettu jäsenyri-
tyksille, jotka haluavat sertifikaatin eli todistuksen laatujärjestelmän mukaises-
ta toiminnasta.

Sertifioinnista kiinnostuneen yrityksen kannattaa ottaa yhteyttä toiminnanjoh-
taja Kari Heikkilään (puh. 0400 895 522 tai kari.heikkila@autopurkamoliitto.fi). 
Häneltä saa ohjeita, miten sertifiointihankkeessa edetään.

Lisätietoja voi myös kysellä liiton puheenjohtajalta Kari Laineelta sekä Veli-
Matti Lahtiselta, jotka molemmat olivat jäseninä laatujärjestelmätyöryhmässä.

Sertifiointi maksaa jonkin verran, maksulla katetaan muun muassa auditoijan 
kulut. Sertifiointitaksa on esillä Helsingissä 24. maaliskuuta pidettävässä Salryn 
vuosikokouksessa, joten siellä kuulee lisätietoa asiasta.  

täminen on mitä mainioin tapa ja myös 
syy käydä läpi vuosien mittaan synty-
neet työtottumukset ja tarkastella, olisi-
ko niissä parantamisen varaa.

Laatujärjestelmää ei tehdä viran-
omaismääräyksestä, eikä sen toteutu-
mista valvo mikään viranomainen. Sen 
sijaan toimiva laatujärjestelmä tarjoaa 
yritykselle ”kättä pidempää” viranomais-
ten kanssa asioidessa. 

Minkälaiset sertifikaattijuhlat on tie-
dossa Autopurkamo J. Lahtisella?

- Kyllä tässä saunailta järjestetään, 
kun kaikki ovat tehneet lujasti töitä tä-
män eteen, Veli-Matti vakuuttaa.

Sertifioinnista kiinnostuneet Salryn jä-
senyrittäjät voivat ottaa yhteyttä Veli-
Matti Lahtiseen kuullakseen tämän ko-
kemuksia asiasta. Lahtisen puhelinnu-
mero on 045 676 7814.  ••

Lahtisen purkamolla kaikki olennainen työhön liittyvä on koottu laatukäsikirjaksi.
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E
nsimmäinen Salryn jäsenpurka-
mon auditointi oli mielenkiintoi-
nen kokemus myös VBM-Yritys-
palvelujen Varpu Ylhäiselle.

Hän on ollut vetäjänä Salryn asetta-
massa työryhmässä, joka valmisteli liiton 
laatujärjestelmäohjeistuksen. Ryhmän 
tekemän työn tuloksia, siis ohjeistuk-
sen soveltuvuutta tositoimissa, hän pääsi 
käytännössä kokemaan toimimalla audi-
toijana Lahtisen purkamolla.

- Ohjeistus toimi yllättävänkin hyvin. 
Auditointitilanteessa mitään olennaista ei 
tuntunut puuttuvan. Ohjeisto on kattava, 
ehkä joidenkin yritysten toimintaan hie-
man liiankin kattava.

- Ainakaan isoa kehittämistarvetta oh-
jeistukselle ei tässä vaiheessa ole. Ehkä 
sitä hieman hiotaan ensimmäisten audi-
tointien yhteydessä.

- Tietysti myöhemmin voi sertifiointiin 
osallistuneiden yritysten saaman asia-
kaspalautteen kautta tulla esiin jotakin 
parannettavaa, mutta sillä tavallahan tätä 
ohjeistusta kehitetään.

Salryn jäsenyrityksilleen suuntaaman 
laatujärjestelmäohjeistuksen tekemi-
sestä päätettiin 2015 syyskokoukses-
sa. Ohjeistus puristettiin kokoon vajaas-
sa puolessatoista vuodessa, mitä voi pi-
tää hyvänä saavutuksena purkamoalan 
erityisluonteen huomioon ottaen.

ISO-standardit sopivat 
huonosti purkamoalalle
Kun laatujärjestelmäohjeistuksen luo-
mista alun perin suunniteltiin, koettiin 
monilla aloilla käytettävät ISO-laatustan-
dardit purkamoalalle hieman hankaliksi.

Niiden asemesta päätettiin kehittää 
omavalvontaan perustuva laatujärjestel-
mä. Sen ehdoton etu on, että toimiala-
kohtainen räätälöinti on paljon luonte-
vampaa kuin jäykähköjen ISO-standardi-
en osalta.

Omavalvontaan perustuvassa järjestel-
mässä saadaan kattavasti mukaan toimi-
alalle ominaisimpia piirteitä. 

- Koko prosessi nollasta alkaen me-
ni hienosti aikataulussa. Ryhmätyö sujui 
hyvin, olen iloinen että työryhmä oli aika 
pieni, joten se säilytti toimintakykynsä.

- Kuitenkin riittävä tieto-taito on ollut 
työryhmässä läsnä, ja kaikki näkökulmat 
ovat tulleet esiin, Varpu Ylhäinen kiitte-
lee.

Työryhmään kuuluivat Ylhäisen ohel-
la Salryn puheenjohtaja Kari Laine ja toi-

Laatujärjestelmän
ohjeistus toimii hyvin

minnanjohtaja Kari Heikkilä, sekä jäsen-
yritysten edustajina Veli-Matti Lahtinen 
ja Juha Pursiainen. Työryhmä kokoontui 
yhteensä kymmenen kertaa.

Sertifikaatti vaatii 
laatukäsikirjan
Mitä sertifiointi tarkoittaa purkamoyri-
tyksen näkökulmasta? Lyhyesti sanottu-
na Suomen Autopurkamoliitto on tehnyt 
toimialalle sopivan, omavalvontaan pe-
rustuvan laatujärjestelmän ohjeiston.

Sertifikaattia tavoittelevat purkamot 
tekevät omaa toimintaansa koskevan 
laatukäsikirjan, jonka periaatteet nou-
dattelevat liiton tekemää ohjeistusta.

Paikan päällä yrityksessä tehtävässä 
auditoinnissa arvioidaan, ovatko yrityk-
sen toimintatavat samassa linjassa liiton 
ohjeistuksen kanssa. Jos ovat, myönne-
tään yritykselle sertifikaatti eli laatuto-
distus.

Salryn myöntämä sertifikaatti on ker-
rallaan voimassa kolme vuotta.

Usein yksi auditointikerta riittää, jos 
yrityksessä on riittävästi paneuduttu laa-
tujärjestelmätyöhön. Ei kuitenkaan ole 
tavatonta, jos auditointitilanteessa havai-
taan puutteita, minkä vuoksi asiaan jou-
dutaan palaamaan toistamiseen.

Yleiseen uskottavuuteen ja myös 
markkinakilpailuun liittyen toiset saman 
alan yrittäjät eivät auditoi kollegojensa 
firmoja, vaikka niin kutsutusta vertaisar-
vioinnista voisi olla myös hyötyä.

- Ei sitä voi tehdä kaverilta kaverille. 

Tarvitaan kolmas osapuoli, sanoo Varpu 
Ylhäinen, joka on lupautunut toimimaan 
toistaiseksi Salryn auditoijana.

- Pitkässä juoksussa liiton tulee miet-
tiä sitä, että olisi hyvä kouluttaa omia au-
ditoijia.

Virheet kannattaa 
ehkäistä laadulla
Sertifiointia ei haeta viranomaisia vaan 
ihan itseä eli firman toimintaa varten. 
Toki esimerkiksi ympäristölupaviran-
omaisen työ helpottuu, kun asiat ja toi-
met purkamolla kaikkine perusteluineen 
on kattavasti kirjattu ylös laatujärjestel-
mään.

Laatujärjestelmä tähtää laadukkaa-
seen toimintaan. Sen näkökulma on tu-
levaisuudessa, ei menneisyydessä. Vir-
heet maksavat, joten virheiden ennalta-
ehkäiseminen kannattaa.

Kustannussäästöjen lisäksi toiminnan 
laadun parantaminen lisää yleistä työ-
turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Sertifioin-
ti myös nostaa yrityksen arvoa myyntiti-
lanteessa.

Auditointi Lahtisen purkamolla an-
toi Varpu Ylhäiselle myönteisen vaiku-
telman.

- Lahtisella on asiat kunnossa ja toi-
minta vastaa sitä, mitä yritys on kirjannut 
laatujärjestelmäänsä. Veli-Matti oivalsi 
heti, että yritykset tekevät tätä itselleen, 
ei muille. Sertifiointi on nimenomaan it-
sensä kehittämisen väline. •• 

       

Purkamoporukka yhteiskuvassa: vasemmalta Jorma Lahtinen, Veli-Matti Lahti-
nen, Jani Ala-Mettälä ja Jani Järvenpää.
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Myymme: henkilöautojen,
maastureiden ja pakettiautojen

takuu purkuosat.
Uudet tarvikeosat tosi edullisesti!

Nopea toimitus ympäri maan,
matkahuolto, posti, VR!
Myös asennuspalvelu!

Ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
käteisellä, noudetaan!

EU-direktiivin mukainen romuautojen
vastaanotto- ja esikäsittelylaitos.

KOLARIAUTOISTA VARAOSAT
LUOTETTAVASTI JA EDULLISESTI

www.sapoma.fi
Tuulilasintie 18, 00770 Helsinki

P. (09) 389 6663, fax (09) 389 4418

www.lahdentakuupurkamo.fi
Lintulantie 46, 15700 Lahti

P. (03) 787 7311, fax (03) 787 7312
lahdentakuupurkamo@phnet.fi

2009

Varaosahaku.fi  on yhdistänyt maan johtavien autonosakaup-
piaiden varastot samalle sivustolle. Meillä on myynnissä yli 
miljoona käytettyä ja laatuluokiteltua varaosaa. Jokaisesta 
tuotteesta on kuva, ja hinnat ovat selkeästi esillä. Varaosa-
hausta ostaminen on turvallista ja helppoa.

Tervetuloa Suomen suurimpaan 
varaosien nettikauppaan.

Tunnemme
varaosiemme 

alkuperän

Varaosamme 
ovat laatu-
luokiteltuja

Toimintamme 
on ympäristö-
vastuullista

www.varaosahaku.fi 
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M
ikään kiire Pekka Jaakkolal-
la ei ole vetäytyä purkamolta. 
Mies on parhaassa iässään, 
hitusen päälle viisikymppinen, 

joten hyviä työvuosia on yrittäjällä vielä 
kosolti edessä.

- Sellainen ajatus on, että Valtteri tu-
lee tähän isännäksi. Pikku hiljaa men-
nään siihen suuntaan, Pekka toteaa.

Hän on luonnollisesti hyvillään tilan-
teesta, jossa yritystoiminnan jatkaja löy-
tyy omista jälkeläisistä. Kaikilla purka-

moilla ei suinkaan ole näin.
Pekka perusti Kymppitien Vaihto-Osa 

Ay:n 1998 pikkuveljensä Pertti Jaakko-
lan kanssa. Pertti oli mukana toiminnas-
sa elokuuhun 2015 saakka, jolloin hän 
jättäytyi ammattimuusikoksi.

Purkamotyön ohessa Pertti oli jo vuo-
sia ollut puoliammattilainen muusikkona. 
Hän soittaa suositussa Pekkaniskan Po-
jat -yhtyeessä haitaria.

 Valtteri tuli purkamolle 2014. Hänellä 
on koulutustaustaa ammattikoulun au-

topuolelta, ja kokemusta purkamolta jo 
pikkupoikavuosilta.

- Täällä olen pyörinyt koko ikäni. Kaik-
ki kesälomat ja muut vapaa-ajat, Valtte-
ri sanoo.

Pioneerina uudelle 
teollisuusalueelle
Kymppitien Vaihto-Osa sijaitsee Lou-
nais-Hämeessä, Tammelan Kaukjärven 
teollisuusalueella, valtatie 10:n liepeillä. 

Uusi sukupolvi nousee esiin

••• Kymppitien Vaihto-

Osa Ay:ssa on 

meneillään vähittäinen 

sukupolvenvaihdos. Pekka 

Jaakkolan poika Valtteri 

on tullut mukaan purkamolle 

tähtäimessä se, että 

tulevaisuudessa hän ottaa 

vetovastuun yrityksestä.
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Uusi sukupolvi nousee esiin
Matkaa naapurikaupunki Forssan rajalle 
on muutaman kivenheiton verran.

Jaakkolat perustivat aikoinaan purka-
mon tyhjästä. He olivat Kaukjärven teol-
lisuusalueen pioneereja, koko alueella 
oli entuudestaan vain yksi halli. Tulevan 
purkamon 2,65 hehtaarin tontti oli pelk-
kää ryteikköä.

Vajaassa 20 vuodessa on tapahtunut 
paljon. Nykyään toimipaikalla on kolme 
rakennusta tai katosta, joissa on tilaa tu-
hannen neliön verran.

Rakentamisvaiheessa isossa roolissa 
on ollut Antti Jaakkola, siis Pekan isä ja 
Valtterin isoisä. Itse on tehty kaikki, mikä 
vain on ollut mahdollista. 

- Laajennustarpeita ei nyt ole. Tilat 
ovat osittain keskeneräisiä, ja niitä ent-
rataan kuntoon, kertoo Pekka.

Pihamaalla on laaja asvalttikenttä ja 
noin 1 500 neliön aidattu alue, niin sa-
nottu säilöautohäkki. Sitä käytetään se-
kä vaurioautojen välivarastona vakuu-
tusyhtiöille että hylättyjen autojen varas-

tona.
Jälkimmäisten osalta Kymppitien 

Vaihto-Osalla on sopimus lähikuntien eli 
Tammelan, Forssan, Humppilan, Jokiois-
ten, Someron ja Ypäjän kanssa. Hylky-
autoja kertyy vuosittain kymmeniä.

- Yleensä ne ovat rikki menneitä auto-
ja, joita ei ole tarkoituskaan korjata kun-
toon. Niistä on ehkä otettu renkaat irti ja 
ne on jätetty esimerkiksi kerrostalojen 
parkkipaikoille.

- Ani harvoin omistaja kyselee autoa 

Pekka (vas.) 
ja Valtteri Jaak-
kola kuivaushal-
lissa.



PURKAMOUUTISET12

takaisin, kun se on tuotu tänne häkkiin. 
Olisikohan neljä tapausta näiden vuosi-
en mittaan, Pekka muistelee.

Elv-autojen määrä kasvussa
Kymppitiellä on alusta saakka puret-
tu kaikenmerkkisiä autoja, lähinnä hen-
kilö- ja pakettiautoja sekä jonkin ver-
ran maastureita. Tällä hetkellä painotus 
on 10-15 -vuotiaissa menopeleissä, joi-
ta hankitaan etupäässä SVT:ltä ja suo-

raan asiakkailta.
- Ollaan välillä mietitty, kannattaisiko 

keskittyä johonkin automerkkiin, josta 
sitten tietäisi kaiken mahdollisen, Pek-
ka tuumailee.

- Mutta voi olla, että asiat muuttuvat 
autoalalla. Jatkossa saattaa olla niin, et-
tä auton käyttöikä on enintään kymme-
nen vuotta ja se on sitten siinä.

Elv-autojen määrä on Kymppitien 
Vaihto-Osan toimialueella kasvussa. Nii-

tä tulee vuosittain noin 170 kappaletta, 
joko perille tuotuina tai itse lähitienoolta 
noudettuina.

- Nyt niitä on pihamaalla turhankin 
paljon. Mutta ei niitä kannata toimit-
taa eteenpäin, kun romumetallien hinnat 
ovat niin alhaalla.

Purkamo tarjoaa myös rengaspalvelu-
ja. Tilauksesta asiakas saa autoonsa ha-
luamansa renkaat. Myös asennuspal-
velut kuuluvat repertuaariin - moni os-

Purkuhalli on Valtteri Jaakkolalle tutuksi tullut paikka.
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taa renkaansa netistä ja haluaa pelkän 
asennustyön.

Rengashotellissa Kymppitien Vaihto-
Osa säilyttää asiakkaidensa kausirenkai-
ta. Kun sesonki vaihtuu, ne pestään ja 
painotetaan, ja asennetaan autoon sovit-
tuna ajankohtana.

Nelisen vuotta sitten purkamolle pe-
rustettiin elektroniikkajätteen vastaanot-
topiste yhteistyössä Loimi-Hämeen Jä-
tehuolto Oy:n kanssa.

- Se on enemmänkin palvelua mök-
kiläisille kuin varsinaista bisnestä, Pek-
ka toteaa.

Iltaisin ja viikonloppuisin järjestystä 
purkamolla valvoo lauma koiria. Ne pitä-
vät osaltaan huolen siitä, että ”asiakas-
käyntejä” ei tehdä aukioloaikojen ulko-
puolella.   

Verkkokauppa 
suunnitelmissa
Tulevaisuutta ajatellen suuri mietinnän 
aihe on Kymppitien Vaihto-Osan liittymi-
nen verkkokauppaan. Nykyäänkin osia 
myydään netin välityksellä, mutta ei var-
sinaista verkkokauppaohjelmistoa hyväk-
si käyttäen.

- Ensin meidän pitää saada oma va-
rasto-ohjelmamme kuntoon. Siinä on ol-
lut ongelmia, ja se täytyy saada toimi-
maan kunnolla.

Osia myydään asiakkaille paljolti etä-
myyntinä Matkahuollon välityksellä, mut-
ta myös niin kutsutut jalka-asiakkaat Ansa-Katariina Lönnholtz on aika ajoin töissä asiakaspalvelussa.

Helppo 
talvi. Pur-
kamon lu-
mitraktoril-
la ei ole ollut 
paljon käyt-
töä vähälu-
misena tal-
vena.
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Missä ja milloin synnyit?
Pekka: - Forssassa 1965.
Valtteri: - Forssassa 1993.

Perhesuhteesi?
Pekka: - Vaimo, tytär ja poika.
Valtteri: - Kihloissa.

Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
Pekka: - Moottoripyöräilen, 1400-kuutioisella FXR-identiteetin 
Harley-Davidsonilla, ilman nahkaliivejä. Lisäksi kunnostettava-
na on Triumph Speedmaster -kolaripyörä.
Valtteri: - Pelaan tennistä, laittelen omia autoja ja käyn koiran 
kanssa lenkillä. Kesällä ajan moottoripyörällä. Välillä matkuste-
lemme.

Ikimuistoisin menopeli, jota olet kuljettanut?
Pekka: - Leikkuupuimuri, jonka puikoissa olin, kun sitä hinattiin. 
Oli kyllä järkyttävä reissu peltotiellä!

ESITTELY

Valtteri: - Zil-maastokuorma-auto. Se on ihan omanlaisen-
sa vehje.

Vieläkö tänä talvena tulee hiihtokelejä?
Pekka: - Kyllä niitä tulee.
Valtteri: - Lunta tulee paljon ainakin vielä kerran, vaikka si-
tä ei toivoisi.

Bensa vai diesel - vai sähköauto?
Pekka: - Diesel.
Valtteri: - Diesel.

Mitä tekisit, ellet olisi yrittäjä?
Pekka: - Ei pysty sanomaan. On niin vaikea kuvitella teke-
vänsä muuta.
Valtteri: - Luultavasti jotakin autoihin liittyvää.

Hajoaako EU brexitin myötä?
Pekka: - Oletettavasti kyllä.
Valtteri: - Kyllä varmaankin, mutta ei vielä vähään aikaan.

Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää Juha Sipilälle?
Pekka: - Suomalaista yrittäjyyttä tulisi tukea enemmän. 
Vanhustenhuolto, sairaalapalvelut ynnä muut tulisi hoi-
taa kuntoon ennen kuin jaetaan rahaa muualle, esimerkik-
si Kreikkaan.
Valtteri: - Olisin sanonut samalla tavalla. Täytyisi koittaa 
saada oman maan asiat hoidettua ennen kuin ryhdytään tu-
kemaan muita maita.

Entä Donald Trumpille?
Pekka: - Enpä osaa sanoa... Tuntuu, että olemme pikkuisen 
eri aaltopituudella.
Valtteri: - Onnea ja menestystä työhön!       

Valtteri ja Pekka Jaakkola Kymppitien Vaihto-Osa Ay

tuntevat tien purkamolle. Pekan mukaan 
aika moni heistä on käynyt asioimassa 
purkamon alkuajoista saakka.

- Nuorta väkeä käy aika vähän. Olisi-
ko niin, ettei nykynuoriso osaa enää lait-
taa autoaan, kun sen tekniikka on men-
nyt entistä monimutkaisemmaksi, Pek-
ka miettii.

Yrittäjähenkeä  
ja innostusta
Valtteri uskoo vankasti purkamoalan tu-
levaisuuteen. Tulevalla purkamoisännäl-
lä on yrittäjähenkeä ja innostusta kehit-
tää firmaa.

- On varauduttava siihen, että autoja 
tulee lisää ja että purkamiseen ja lajitte-
luun liittyvät vaatimukset tiukentuvat, hän 
linjaa tulevia aikoja.

Työssään Valtteri saa oivallista sivusta-
tukea kihlatultaan Ansa-Katariina Lönn-
holtzilta. Hän opiskelee paraikaa ympä-
ristösuunnittelijaksi kestävän kehityksen 
koulutusohjelmassa Hämeen ammatti-
korkeakoulussa.

- Purkamo tuntuu olevan tärkeä tapaa-
mispaikka varsinkin vanhemmille asiak-
kaille. Monet heistä juttelevat mielellään 

kuulumisistaan, Ansa kertoo havainnois-
taan asiakaspalvelussa, jossa hän aika 
ajoin työskentelee.

Henkilöstöön kuuluu myös Pekan vai-
mo Riikka Jaakkola. Hänet tapaa yleen-

sä asiakaspalvelusta. ••

>>>www.kymppitienvaihto-osa.fi

Valtteri Jaakkola (vas.), Ansa-Katariina Lönnholtz ja Pekka Jaakkola.
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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

• Noin 60 000 laatuluokiteltua osaa • Lähes kaikki osat lappilaisista autoista •
• 
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SEITSEMÄN PURKAMON PERUSTAJA
••• - Laskin, että olen ollut perustamassa kaikkiaan 
seitsemää purkamoa. Koska oikein olen ehtinyt tehdä 
tämän kaiken, naurahtaa Reijo Vähäoja, ja pudistelee 
hämmästyneenä päätään.

Reijo Vähäoja Fustin pihamaalla helmikuussa 2017 (vas.) ja Bedford-kuormurin  kanssa 1952.
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I
stumme Reijo Vähäojalle niin tutun 
tamperelaisen Fusti Oy:n autopurka-
mon kahvittelutilassa. Ulkona paistaa 
helmikuinen aurinko, ja pakkasta on 

mittarissa toistakymmentä astetta. Auto-
purkamoalan grand old man on hyvällä 
tuulella. Juttu luistaa.

- Ottakaa siitä pullat kahvin kanssa, 

huikkaa Reijon poika Juha, Fustin nykyi-
nen isäntä, siirtyessään takaisin alaker-
taan.

Noudatamme tarjousta. Kahvikuppi kä-
dessä ajatukset siirtyvät vuosien taakse.

- Tämä hankittiin 1988, siitäkin on jo 
melkein kolmekymmentä vuotta, Reijo ih-
mettelee ajan rientoa ja kertaa Fustin toi-

mitilojen historiaa.
Purkamon päärakennus tehtiin alun 

perin navetaksi, mutta ei siellä karjaa ole 
ollut. Sen sijaan kiinteistöllä toimi villateh-
das menneinä vuosikymmeninä.

- Enää en ole täällä niin usein. Nyt 
tammikuuhun saakka kävin melkein päi-
vittäin töissä.

SEITSEMÄN PURKAMON PERUSTAJA
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Paljasjalkainen 
tamperelainen
Reijo Vähäoja on paljasjalkainen tam-
perelainen. Hänen syntymävuotensa on 
1933, mutta aivan ensimmäinen asuin-
paikka on jäänyt selvittämättä. Sekös 
miestä harmittaa.

- Asuinko syntymäni jälkeen Tamme-
lassa Salhojankadulla vai Pispalassa, sitä 
en tiedä. Eikä enää ole ketään, jolta ky-
syä. Veikkaan, että Tammelassa.

- Lapsuuden ja nuoruuden asuimme 
Väinölänkadulla. Sieltä oli lyhyt matka 
Tammelan kouluun. Siihen aikaan kau-
punki loppui Tammelan kansakouluun, 
sen takana alkoivat pellot.

Autoalalle Reijo ajautui jo nuorena. 
Hänen isänsä Eino Vähäoja oli liikennöit-
sijä, joka ajoi kuorma-autoa.

- Jouduin lapsityövoimaksi. Jo 12-vuo-
tiaana piti kesät olla kuorma-autossa 
apuhommissa, Reijo hymähtää.

Eino-isällä oli lähiseudulla kaikenlais-
ta ajoa: puutavaraa, soraa, rakennus-
tarvikkeita ja niin edelleen. Nokattoman 
Thames-merkkisen kuorma-auton ratin 
vääntäminen tuli Reijolle tutuksi jo var-
hain poikavuosina.

- Ensimmäisen kerran taisin ajaa Tha-
mesia kymmenvuotiaana. Ja olin 12-vuo-
tias, kun poliisi antoi sakot ilman ajokort-
tia ajamisesta.

- Olimme tulossa Ylöjärveltä ja menos-
sa Tammelan Gulfille, kun koekilvillä liik-
keellä olleita autoja metsästäneet polii-
sit pysäyttivät. Kysyivät, että onkos sulla 
korttia. No eihän sitä silloin vielä ollut. Isä 
sitten maksoi ne sakot.

Reijo sai kuorma-auton ajamiseen oi-
keuttavan ajokortin erivapaudella jo 
16-vuotiaana. Jo jonkin ajan päästä hän 
kuitenkin havahtui siihen, että kuorma-
autohomma ei tainnut olla häntä varten.

- Onneksi aloin vieroksua kuorma-au-
toilua. Ostin lievästi kolaroidun kuusi-
kymppisen Fordin, laitatutin sen kuntoon 
Kulon Väinöltä hankituilla osilla, ja myin 
eteenpäin kivalla voitolla.

- Ajattelin, että tämähän on paljon mu-
kavampaa. Ei tule hiki eikä selkä kipeäk-
si, kuten kuorma-autossa.

Autokauppa 
kiinnosti
Reijo kiinnostui autokaupasta. Hän alkoi 
tehdä sitä 1950-luvun alkuvuosina, en-
sin pienessä mittakaavassa. 1954 hän 
hankki Kauko Vuorion kanssa käytetty-
jen autojen liikkeen. Reijoa selvästi van-
hempi Vuorio tunnettiin kovana hevos-
miehenä.

- Olin juuri täyttänyt 21 vuotta. Siinä 
iässä pystyi hankkimaan luvan, joka tar-
vittiin luitten, lumppujen ja arvometallien 
kauppaa varten.

Autokaupan nimeksi tuli Auto- ja Ko-
nevälitys, ja se asettui Rautatienkadul-
le silloista Pikatavaraa vastapäätä, Haa-
van Leolta hankittujen vuokraoikeuksi-
en turvin. Pääasiallinen myyntiartikke-
li oli kuorma-autot. Toiminta jatkui 1956 
saakka.

- Syksyllä 1956 aloin myydä henki-
löautoja eri kaverin kanssa. Silloin oltiin 
Satakunnankadun ja Näsilinnankadun 
kulmassa, elokuvateatteri Kineman pi-
hassa. Siellä olin vuoteen 1958.

Seuraava toimipaikka Auto- ja Kone-
välityksellä oli niin sanotussa Ainalinnas-

sa, eli Näsilinnankadun ja Kauppakadun 
kulmauksessa. Sen alakerrassa sijain-
neessa hyvässä hallissa autokauppaa 
tehtiin kevääseen 1962 saakka.

Tämän jälkeen Reijo meni toviksi palk-
katöihin, aikoinaan hyvin kuuluisan Au-
totalo Pekka Mäkisen automyyjäksi.

- Mäkisen Pekka oli vaimoni veli. Hän 
sanoi, että tule heille myymään autoja. 
Kokemuksena se oli kuin korkeakoulu, 
joka paikassa oppii jotain, Reijo muis-
telee 11 kuukautta kestänyttä työjak-
soaan tuolloin Pohjoismaiden suurim-
massa raskaiden ajoneuvojen myyntiliik-

Isä ja poika, Reijo ja Juha Vähäoja.
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keessä.
Yrittäjyys kutsui taas. Heikki Salonen 

pyysi Reijoa yhtiökumppaniksi autoliik-
keeseen, eikä tällä ollut syytä olla me-
nemättä. Heikki Salonen oli muuten ta-
kavuosina tunnetun rallikuski Timo Sa-
losen setä.

- Aloitimme Papinkadulla 1963. 
Myimme henkilöautoja, ja ostimme va-
kuutusyhtiöiltä kolariautoja ja laitoimme 
niitä kuntoon.

- Sitä tehdessä tuli mieleen, että eikö-
hän panna purkamo pystyyn. Meillä oli 
kertynyt jo niin paljon osia, eikä niitä yli 
jääviä osia viitsisi heitellä roskiin.

Purkamohommat 
alkoivat 1964
Vuonna 1964 alkoi Reijon ura purkamo-
alalla. Tontti löytyi Tampereen Niittytiel-
tä, ja firman nimeksi tuli Hämeen Auto-
purkaamo.

- Alkeellistahan se oli, kun vertaa ny-
kyaikaan. Ei ollut kunnon työkalu-
ja, ja paljon pienemmässä mitassa teh-
tiin. Mutta vakuutusyhtiöiltä ostettiin ko-
lariautoja, ja yksityishenkilöt toi meille 
vanhempia autoja, joten siinä mielessä 
se oli samanlaista kuin nykyään.

- Tampellasta saimme ostaa pienen 
trukin, jolla pystyi siirtelemään autoja 

tarhalta purkuun. Itse purkaminen oli ny-
kyiseen verrattuna yksinkertaisempaa. 
Autoissa oli vähemmän osia ja ne olivat 
metallisia.

Tuohon aikaan purkuosia oli niukas-
ti tarjolla, joten kysyntä oli hyvää. Asi-
akkaina oli sekä yksityishenkilöitä et-
tä pienkorjaamoja - siis samoin, kuin 
useimmilla purkamoilla tänäkin päivänä.

- Siihen aikaan autot myytiin puh-
taammaksi osista, Reijo kertoo.

- Oli päteviä peltiseppiä, jotka osti-
vat kulmia tai kokonaisia kattoja puret-
tavista autoista. Autonhylsyt menivät ro-
muraudaksi, mutta ei niistä paljon saa-
nut ostajalta.

Tuohon aikaan Tampereella toimi Rei-
jon muistin mukaan Hämeen Autopur-
kaamon lisäksi kolme muuta purkamoa: 
Hurinki, Kaseva ja Kulon Väinö. Näistä 
jälkimmäinen sijaitsi Ylöjärven puolella.

- Ympäristöviranomaiset eivät tuolloin 
olleet niin tarkkoja. Meillä oli kyllä alus-
ta asti se periaate, ettei öljyjä kaadeta 
maahan. Pidetään luonto luontona.

Sen sijaan poliisiviranomaiset olivat 
aktiivisia. He vaativat osto- ja myyntipöy-
täkirjaa niin osto- ja myyntiliikkeiltä, ro-
mukaupoilta kuin kultasepänliikkeiltä. 
Se oli sitä ”luitten, lumppujen ja kullan” 
kauppaamisen valvontaa.

Reijon yhtiökumppani Heikki Salonen 

kuoli 1970-luvun puolivälissä. Hän oli ol-
lut kova tupakkamies, ja keuhkosyöpä 
vei miehen jo viisikymppisenä.

Reijo myi osuutensa Hämeen Auto-
purkaamosta Heikin leskelle. Tämä myi 
purkamon edelleen Kalle Kyrkölle, jon-
ka poika Tapani pitää yhä samannimis-
tä purkamoa Tampereella Kangasalan-
tien varressa.

Vähäojan Auto oli 
legenda Tampereella
Reijo jatkoi purkamoalalla. Hän oli pari 
vuotta ennen Heikki Salosen kuolemaa 
ostanut Väinö Kulon autohajottamon va-
raston Ylöjärveltä, ja jatkoi toimintaa sa-
malla vuokratontilla. Nimeksi tuli nyt Vä-
häojan Auto.

- Meillä oli Tampereen keskustassa 
Suvantokadulla myymälä pikkuosille, et-
tei ostajien tarvinnut mennä Ylöjärvelle. 
Samassa tilassa oli myös konttori.

- Ja kun olimme Teboilin vuokralai-
sia, niin hoidettavakseni tuli myös sii-
nä sijainnut TB:n huoltoasema. Sen yh-
teydessä oli iso autohalli, jossa teimme 
myös autokauppaa.

Vähäojan Auton toiminnot saatiin vih-
doin yhteen paikkaan, kun Tampereen 
Multisillasta hankitulle kiinteistölle pääs-
tiin muuttamaan 1975 lopulla. Siellä 

Reijo Vähäoja Fustin varastossa. Fusti perustettiin 1988.
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Reijo alkoi panostaa tosissaan purka-
motoimintaan.

Niinpä Vähäojan purkamosta tuli käsi-
te Tampereella. Jos joku halusi autoon-
sa varaosan edullisesti, sanottiin heti, et-
tä oletkos jo kysynyt Vähäojan Autosta?

Yksi menestyksen salaisuuksista oli 
käytettyjen autonosien tuonnin aloitta-
minen silloisesta Länsi-Saksasta. Täs-
sä toiminnassa Reijo oli uranuurtajia ko-
ko Suomessa.

- Ensimmäisen kerran toimme jo 
1973 Hampurin liepeiltä.  Ne olivat ko-
konaisia etupäitä ja purettuja osia. 
Yleensä osia uudemmista autoista, jois-
ta oli täällä kysyntää.

Saksan-tuonnin 
uranuurtajia
Ostokanava Saksaan aukesi, kun Os-
mo Keinänen esitti Reijolle osatuonnin 
mahdollisuutta. Osmo Keinänen oli ai-
koinaan kilpaakin ajaneen S.P.J. Keinä-
sen poika, joka oli asunut jo vuosia Sak-
sassa.

- Perkule, kun olisin opetellut enem-
män kieliä nuorena, niin olisi mennyt vie-
lä paremmin. Kävin Tampereen klassik-
koa kolme vuotta, mutta ne lukuhommat 
oli vähän väkinäisiä. Onneksi oli edes 
pientä pohjaa saksan kielestä, ja siellä-
hän sitä oppi lisää.

Oma osatuonti oli kaupallisesti kan-
nattavaa, mutta kovaa työtä. Kaikki piti 
itse hakea, ja myös maksaa paikan pääl-
lä. Valuutanvientilupa tarvittiin rahakul-
jetuksiin, kontrolli oli tarkkaa. Siitä ei lip-
suttu.

- Jos reissusta jäi vaikka viisi mark-
kaa ylimääräistä, niin sekin piti palaut-
taa pankkiin. Joskus ne pankissa ky-
syivät, että mikset osta laskuun, se oli-
si helpompaa. Minä siihen, että luulet-
teko tosiaan, että ne niin vaan antaisi-
vat suomalaiselle tavaraa laskuun, Rei-
jo naurahtaa.

Osienhakureissu Saksaan saattoi nel-
jältä mieheltä kestää yli kuukauden. 

Reijo Vähä-
oja vaihta-
massa kuu-
lumisia road 
racing -kul-

jettaja Hannu 
Kallion kans-
sa. Kuvassa  
oleva pikku-
mies on ny-
kyinen huip-

pukuski Mika 
Kallio.

AS Gefin 
purkamon 

ensimmäinen 
toimipaikka 

entisessä kol-
hoosissa Vi-

ron Reolassa, 
lähellä Tart-

toa.
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Kaikki piti itse purkaa, vieläpä vaatimat-
tomilla välineillä. Käsityökalut, rautasa-
ha ja taltta tulivat tutuiksi, ilmapyssyistä 
vasta unelmoitiin.

- Hyvä puoli oli, että saatiin tavarat yh-
destä paikasta, kun niitä autoja oli siellä 
niin paljon. Yhteen rekkaan meni 60-70 
puretun auton osat.

Pitkät Saksan-reissut olivat puudutta-
via. Alkuun oli kiva mennä Finnjetillä yli 
Itämeren, mutta hohto katosi pian. Lap-
set kotona kasvoivat, isä ei nähnyt heitä 
niin paljon kuin olisi halunnut.

”Myytiin vähän 
parempaa metallia”
Reijo piti Vähäojan Autoa Multisillassa 
1983 saakka.

- Jotenkin kyllästyin siihen. Ja kun 
sattui tulemaan ostaja, niin myin sen 
pois.

- Juha oli siihen aikaan vielä niin pieni. 
En olisi myynyt, jos hän olisi ollut isompi.

Vuosikymmenen puolimaissa Reijo toi 
tyylihuonekaluja sekä kaappikelloja Itali-
asta. Niiltä ajoilta on perua jonkinlainen 
italiankielen taito.

- Se oli tukkumyyntiä, junanvaunulli-
nen kerrallaan Eka-kalusteelle ympä-
ri Suomea.

Hän oli joitakin vuosia mukana myös 
kultasepänliikebisneksessä.

- Pertti Mäkelä piti Tampereella Tähti-
aikaa, ja menin hänen kanssaan kimp-
paan. Parhaimmillaan meillä oli kolme 
myymälää. Niissä myytiin vähän parem-
paa metallia, Reijo virnistää.

- Purkamomiehenä ehdotin Pertille, 
että ostaisimme tai ottaisimme vastaan 
romukultaa ja -hopeaa. Se oli ennen-
kuulumatonta hienoissa liikkeissä. Mutta 
kyllä kannatti! 

Fusti tulee 
italiankielestä
Paluu purkamoalalle tapahtui 1988. Ju-
ha oli kiinnostunut purkamosta ja kertoi 
isälleen harmitelleensa, kun Vähäojan 
Auto myytiin pois.

Reijo lohdutteli nuorukaista ja totesi, 
ettei ole mikään mahdoton konsti laittaa 
pystyyn purkamoa Hautalantielle  van-
han villatehtaan kiinteistölle, jonka hän 
oli aikaisemmin SOK:lta hankkinut.

- Sanoin Juhalle, että tehdään tähän 
moottoripyöräpurkamo. Ajatuksena oli, 
että katson miten homma lähtee pojal-
la luistamaan.

Ja hyvin se lähti. Purkamon nimek-
si tuli Fusti, joka on italiaa ja tarkoittaa 
huonekalun runkoa.

- Silloin oli vaikea saada firman nimeä 
rekisteröityä. Yritin monta kertaa, mut-
ta sanottiin ettei kelpaa. Sitten tarjosin 
Fustia, ja se meni kerralla läpi.

Fusti myi aluksi moottoripyörien osia, 
mutta 1990-luvun alun syvä lama leik-
kasi tuntuvasti kysyntää. Sen jälkeen 
pääpaino pantiin autonosille.

- On väärä käsitys, että lama lisäisi 
osien kysyntää purkamoilla. Tosiasiassa 
käytettyjen osien myynti on hyvin tasais-
ta. Lama ei näy nousuna, mutta ei myös-
kään myynnin laskuna, kuten monella 
muulla alalla, Reijo kertoo.

Kymmenen vuotta Fustin perustami-
sen jälkeen, siis 1998, Vähäojan omis-
tukseen tuli Auto-Lehtisen purkamo Sa-
losta.

- Olimme Juhan kanssa tulossa osto-
reissulta Saksasta. Turun satamassa sa-
noin, että mennäänpä Lehtisen kautta, 
Reijo muistelee.

- Lehtisen Esko oli jo aikaisemmin pu-
hunut, että voisi myydä paikkansa pois. 
Perheestä ei löytynyt työlle jatkajaa.

- Esko oli purkamolla paikan pääl-
lä. Siinä vähän katseltiin ja juteltiin. Kun 
Esko kertoi pyyntönsä, sanoin että hin-
nasta täytyy pudottaa 500 000 mark-
kaa. Hän suostui saman tien, ja niin kau-
pat syntyivät.

Reijo myöntää, että kaupat tuli tehtyä 
aika lailla nopeasti, mutta kohde oli en-
nestään tuttu. Tärkeintä oli, että Esko 
Lehtinen oli hyvämaineinen yrittäjä, joka 
piti paikkansa kunnossa.

- Salossa on hyvät hallit ja kattonostu-
rit, se on tehty purkamoa varten.

- Täällä Tampereella on tarkoitus laa-
jentaa, kunhan saadaan lupa kaupun-
gilta. Kuten mottona on, niin eteenpäin 
vaan!

Purkamoja Itä- 
Suomeen ja Viroon
Reijo Vähäoja on asunut koko ikänsä 
Tampereella, mutta on perustanut pur-
kamoja muuallekin.

- Aikoinaan perustimme Mannelinin 
Niilon kanssa purkamon Kuopioon, sii-
tä tuli Uusi auto- ja konepurkamo. Sen 
myimme Teuvo Tapanilalle. Hänellä kävi 
huono tuuri, kun putosi katolta ja kuoli.

- Samoihin aikoihin panimme Niilon 
kanssa purkamon pystyyn myös Kajaa-
niin. Sen nykyiset isännät, Ilpo ja Kari 
Mannelin, ovat Niilon veljenpoikia.

- Niilon poika Aki on Fustissa oikeana 
kätenä. Todellinen ammattimies.

Yksi Reijon kätilöimistä purkamois-
ta sijaitsee Virossa. Se on nimeltään AS 
Gefi.

- Meillä oli joskus Fustissa myynnissä 
Lada, jota pari Viron-poikaa tuli katso-
maan. Siinä juttelin heidän kanssaan ja 
tuli vaikutelma, että ainakin toinen heis-
tä on fiksu kaveri. Sanoin hänelle, että 
eikö perustettaisi purkamo Viroon, minä 

Autohajottamo Ylöjärvellä. Kuva on otettu 1960-luvun lopulla.
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hommaan rahat.
- Pojat tuumivat, että miksikä ei, mutta 

palaavat asiaan myöhemmin. Sitten he 
vähän ajan päästä soittivat, ja totesivat 
että asia kiinnostaa.

Reijo pyysi mukaan liikekumppaninsa 
Saksasta. Näin pystyttäisiin turvaamaan 
osien saanti.

- Tarton läheltä ostettiin paikka van-
hasta kolhoosista, joka oli kunnan omis-
tuksessa. Kun piti tehdä kauppakirjat, 
kunnan edustaja sanoi huonolla suo-
menkielellä, ettei tätä voikaan myydä.

- He olivat ajatelleet, että tästä voi-
si saada enemmänkin. Lopulta he suos-
tuivat, kun olin vedonnut heidän kansal-
listuntoonsa ja siihen tosiasiaan, että he 
eivät enää ole kenenkään orjia. He saa-
vat itse päättää asioistaan.

Kun kauppa oli lopullisesti solmittu, 
tuli topakka nainen Reijon luokse. Tämä 
totesi nasevasti: ”Kuulkaa Vahaoja. Te 
sanoo pahasti, mutta hyvasti!”

Reijo ja saksalainen liikekumppani 
luopuivat osuuksistaan Gefissä viitisen 
vuotta sitten.

”Homma kovin 
hajanaista”
Vaikka todella pitkän linjan purkamo-
mies Reijo Vähäoja on pikku hiljaa jää-
mässä taka-alalle, seuraa hän purkamo-
alan kehitystä tarkalla silmällä.

- Ala on siinä vaiheessa, että nyt täy-
tyy olla hereillä. Asiat muuttuvat, tämä ei 
ole nukkuvien hommaa. Jos et seuraa 
tilanteita ja kehitä toimintaa, niin et pysy 
kunnolla mukana.

Suomen Autopurkamoliiton jäsenis-
töä hän moittii passiivisuudesta ja haja-
naisuudesta.

- Jäseniä on 60-70, mutta samat pari-
kymmentä firmaa on edustettuina koko-
uksissa. Miksi ei käytetä sitä voimaa, mi-
kä tällaisella porukalla voitaisiin saada 
aikaan, kun kaikki olisivat mukana? Voi-
taisiin vaikuttaa asioihin, voitaisiin tehdä 
yhteisiä hankintoja, Reijo luettelee.

- Onneksi edes nämä parikymmen-
tä jaksavat osallistua ja pitää huolta sii-
tä, mitä on tapahtumassa. Hattua nos-
tan niille, jotka jaksavat toimia kaikkien 
hyväksi.

Reijo oli aikoinaan perustamassa Ta-
kuupurkamot-ketjua. Hän muistelee kai-
holla yhteisöllisyyttä, joka tuolloin vallitsi 
alan yrittäjien keskuudessa.

- Kokoukset kiersivät paikkakunnal-
ta toiselle, ja samalla tutustuimme jäse-
niemme yrityksiin. Väki tunsi toisensa 
erittäin hyvin, ja kaikki osallistuivat ko-
kouksiin.

- Nyt tämä homma on erittäin haja-
naista. Ei käytetä sitä painoarvoa, mikä 
tällä voisi olla.

Moottoriurheilua 
sponsoroimassa
Päätitkö jo nuorena, että sinusta tulee 
autoalan yrittäjä? Vai oliko muita amma-
tinvalintaan liittyviä ajatuksia?

Reijo miettii kysymyksiä tovin, ennen 
kuin vastaa:

- Olihan niitä lapsellisia ammattihaa-
veita, mutta ei niistä oikeasti mitään oli-
si tullut.

- Yhdessä vaiheessa ajoin vähän jää-
rataa ja ajattelin ryhtyväni kilpaurheili-
jaksi, mutta sitten tuli järki päähän. Ei 
sellainen olisi ollut mahdollista.

Moottoriurheilu on kuitenkin kiehtonut 
Reijoa. Jopa siinä määrin, että 1979-84 

Vähäojan Auto piti omaa tallia road ra-
cingin 125-kuutioisten luokassa.

Kuskeina oli alan harrastajille tuttu-
ja nimiä: Ilkka Jaakkola, Hannu Kallio ja 
Eero Kytölä. Jaakkola ja Kytölä ylsivät 
jopa MM-pisteille ajaessaan Vähäojan 
Auto Racingin tunnusten alla.

Vähäojan moottoripyörätallin yhteis-
työkumppanina tarvikehankinnoissa oli 
muuan Harald Bartol - itsekin entinen 
kilpakuski ja myöhemmin KTM-teamin 
tallipäällikkö.

Muukin urheilu on kiinnostanut ja kiin-
nostaa yhä Reijoa. Nuorekas mies sa-
noo lähinnä kuntoilevansa nykyään, 
mutta poikavuosina hän muun muassa 
pelasi pesäpalloa Pesä-Peikoissa ja Py-
rinnössä, sekä jääkiekkoili Ilveksessä.

- Pelattiinhan me kiekkoa, vaikka ei 
ollut juurikaan varusteita. Suojukset ja 
luistimetkin kyhättiin itse kasaan, hän 
muistelee sotavuosia ja niiden jälkeistä 
tarvikepulan aikaa.

- Meidän naapurissamme sattui asu-
maan Isotalon Pentti, jolta kerran sain 
ihan oikeat CCM:n luistimet. Ne olivat 
sitten hyvät niihin omatekoisiin verrattu-
na! Niille osasi antaa arvoa, Reijo nau-
rahtaa. ••

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

     

Reijo Vähäoja
• Syntynyt 1933 Tampereella
• Vaimo, kaksi tytärtä ja poika
• Harrastuksina kuntoilu ja matkailu
• Motto: ”Eteenpäin mennään”

Vähäojan Au-
to Racing 

Team kuvassa 
1983. Vasem-

malta: mekaanik-
ko Unto Friberg, 

JuhaVähäoja, 
ajaja Esa Kytö-

lä, Reijo Vähäoja 
ja ajaja Jussi Tar-

vainen. 
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Autovaraosien UUDELLEENKÄYTTÖ
kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

www.autopurkamoliitto.fi

Suomen Autopurkamoliitto ry:n
tavoitteena on ajoneuvojen käytettyjen 
varaosien uudelleenkäyttöasteen 
nostaminen sellaisenaan tai 
kunnostettuna.

Suomalaisen työn ja puhtaan ympäristön puolesta
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••• Egaran vuosikokous 

2017 pidetään toukokuussa 

Helsingissä. Toista kertaa 

Suomessa järjestettävää 

eurooppalaisten purkamoliittojen 

yhteistyöjärjestön 

tapaamista isännöi Suomen 

Autopurkamoliitto ry (Salry).

Kokouksen ajankohta on 19.-20. touko-
kuuta, ja sen pitopaikka on hotelli Crow-
ne Plaza Mannerheimintiellä.

Alustavan ohjelmasuunnitelman mu-
kaan perjantai 19.5. on varsinainen ko-
kouspäivä. Lauantain 20.5. ohjelmaan 
kuuluvat muiden muassa vierailu AVK:lla 
Espoossa, lounaisristeily Helsingin saa-
ristoalueella sekä opastetut käynnit 

Suomenlinnassa ja Ateneumin Alvar 
Aalto -näyttelyssä. Päivän kruunaa yh-
teinen illallinen.

Helmikuun puolivälissä olevan tiedon 
mukaan kokoukseen ovat tulossa kut-
suttuina asiantuntijavieraina EU-komis-
saari Artemis Hatzi-Hull, maatalous- ja 
ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, 
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen 
sekä neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta 
Blauberg ympäristöministeriöstä. 

Kuulumisten 
vaihto tärkeää
Salryn puheenjohtaja Kari Laine pitää 
kokousta hyvänä mahdollisuutena tava-
ta eurooppalaisia kollegoja sekä saada 
ensikäden tietoa autokierrätyksen tilas-
ta muissa Egaran jäsenmaissa.

- Kuulumisten vaihtaminen on tärke-
ää. Kokouksen yhteydessä pystyy hyvin 
päivittämään tietonsa siitä, missä auto-

kierrätyksessä mennään muualla.
- Egara on meille hyvin tärkeä yhteis-

työfoorumi ja tietolähde.
Erityisen tyytyväinen Laine on siitä, et-

tä kierrätysasioista EU-komissiossa vas-
taava komissaari Artemis Hatzi-Hull on 
tulossa Helsinkiin.

- Hatzi-Hull on paneutunut autokierrä-
tyksen ongelmiin Suomessa. On hienoa 
saada hänet mukaan kokoukseen.

Edellisen kerran 
Suomessa 1999
Egara on pitänyt kokouksen Suomes-
sa kerran aikaisemmin, keväällä 1999. 
Tuolloinkin isäntänä toimi Suomen Auto-
purkamoliitto, joka oli perustettu vuotta 
aikaisemmin.

Kokouskaupunkina oli Helsinki, ja tu-
kikohtana silloinen hotelli Hesperia. Vie-
railukohteena toimi Auto-Lehtinen Oy 
Salossa.

Egaran vuosikokous
tuo Suomeen eurooppalaista purkamoväkeä

Egaran hallituksen jäsen Marc van den Brand (vas.) ja pääsihteeri Henk Jan Nix.
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Egara pähkinän-
kuoressa
• Egara = European Group of Automo-
tive Recycling Associations.
• Perustettu 1991.
• Jäseninä 11 kansallista purkamo-
liittoa: Englanti, Hollanti, Irlanti, Norja, 
Puola, Ranska, Ruotsi, Suomi, Sveitsi, 
Tanska ja Viro.
• Jäsenmääriltään suurimmat liitot ovat 
Ranskan CNPA (405 jäsentä), Puolan 
FORS (220) ja Englannin MVDA (147).
• Egaran puheenjohtaja on Paul Fox 
Englannista ja pääsihteeri Henk Jan 
Nix Hollannista. Hallitukseen kuuluvat 
Marc van den Brand Hollanti, Walter 
Frauenknecht Sveitsi, Dorothée Decrop 
Ranska ja Siri Sveinsvoll Norja.

- Kiertokäynnin päätteeksi tarjosimme 
suomalaiskansallista ruokaa. Pöydässä 
oli muun muassa savuporoa ja lakkahil-
loa. Vieraat tykkäsivät kovasti tarjoiluis-
ta, muistelee Fusti Oy:n ja Auto-Lehtinen 
Oy:n yrittäjä Juha Vähäoja, joka oli ko-
kousjärjestelyissä vahvasti mukana Sal-
ryn silloisen toiminnanjohtajan Börje Tur-
tiaisen kanssa.

Kokousvieraille järjestettiin tutustumis-
käynti Sibelius-monumentille sekä kier-
toajelua Helsingin keskusta-alueella. 
Avec-vieraat kävivät myös muun muassa 
Kansallismuseossa.

Ulkomaisia kokousvieraita ja heidän 
puolisoitaan tai muita perheenjäseniä oli 
Helsingissä noin 30.

- Kaikki sujui mainiosti. Olemme saa-
neet myöhemmin kuulla, kuinka hyvän 
kokouksen suomalaiset saivat aikaan. 
Siksi meille on monesti vihjailtu, että voi-
siko Egara taas kokoontua Suomes-
sa, kertoo Vähäoja, joka on toiminut Sal-
ryn Egara-edustajana useissa kokouk-
sissa. ••

>>>www.autopurkamoliitto.fi
>>>www.egaranet.org  

Egaran puheen-
johtaja Paul Fox.
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Merkillisen reilu.

TARJOUS!
1490 BSR Blue + 3 hylsyä
Nopea ja tehokas kahdeksan 
lamellinen moottori.

Max. kiinnitysmomentti  620 Nm
Suurin pulttikoko  M20
Paino  1,9 kg
Tuotekoodi 242-1490SKIT

199,-
(160,48)

Max. aukaisu 
860 Nm

Suomalaistentie 5, 02270 ESPOO
Puh. 010 650 500, varaosat@fixusespoo.fi

ESPOO

Mekaanikonkatu 7, 00880 HELSINKI
Puh. 010 650 550, varaosat@fixusherttoniemi.fi

HERTTONIEMI

KONALA
Ristipellontie 14, 00390 HELSINKI

Puh.  010 650 530, varaosat@fixuskonala.fi

MALMI
Turvekuja 1, A-porras, 00700 HELSINKI

Puh.  010 650 540, varaosat@fixusmalmi.fi

Tarjous voimassa 31.3.2017 asti tai niin kauan kuin erää riittää.

Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

Autolasien 
ykkönen 

puh. 0400 229 800
avoinna ma-pe 8.00-16.30
www.karjalanpurkupojat.fi

• meiltä purkuosat  
• ostamme kolariautoja

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

KUVIA AUTOISTA
JA OSISTA NETISSÄ.

VARAOSIA TAMPEREELLA
www.hameenautopurkaamo.fi

HÄMEEN 
AUTOPURKAAMO OY

”Käytöstä poistettujen autojen kulkeutu-
minen romutettavaksi ohi virallisen jär-
jestelmän kuului eniten keskustelua he-
rättäneisiin aiheisiin Autopurkamoliiton 
vuosikokouksessa.

Autopurkamoliiton kokouksessa puhu-
nut johtaja Risto Pohjanpalo Kuusakos-
ki Oy:stä moitti reippain sanakääntein 
autojen rekisteröintiasetuksen muutos-
ta, jonka voimaantulo siirtyi huhtikuusta 
marraskuuhun.

- Asetus on kirjoitettu löperösti, eikä 
se edistä romuajoneuvojen palautumista 
kierrätykseen virallisen järjestelmän puit-
teissa, Pohjanpalo totesi.

- On jopa hyvä, että se astuu voimaan 
vasta syksyllä. Ehkä sen sisältöön voi-
daan vielä vaikuttaa.

Romutusalalla häärivien harmaiden toi-
mijoiden runsaus selittyy ainakin osak-
si romumetallin hintakehityksellä. Metal-
lin hinta on noussut voimakkaasti vuo-
den 2000 jälkeen.

- Harmaiden toimijoiden kiusaus tehdä 
kupruja on kasvanut kovasti. Tällä alal-
la on nyt oltava äärimmäisen tarkkana, 
Pohjanpalo evästi kuulijoita.

Osa kokousväestä moitti sekä Kuusa- 

Purkamouutiset 10 vuotta sitten

koskea että Stenaa siitä, että ne eivät 
tarkista minkälaisilta toimijoilta romu-
autoja ostetaan. Pohjanpalo otti kritiikin 
vastaan nöyrästi.

- Tilanne on harmittava, jopa hävettä-
vä, kun me murskaamo-operaattorit em-
me saa näkyviä tuloksia aikaan harmaan 
toiminnan estämiseksi.

- Täytyy silti muistaa, että kysymys ei 
ole pelkästään hyvästä tahdosta. Tar-
vitaan myös lainsäädännöllisiä keinoja, 

Pohjanpalo totesi.
Romuajoneuvolaki ei määrää sankti-

oita, jos auto toimitetaan murskattavak-
si ilman EU-direktiivin tarkoittamaa esi-
käsittelyä. Tämä asettaa säädösten mu-
kaan toimivat vastaanotto- ja esikäsit-
tely-yrittäjät kilpailullisesti heikompaan 
asemaan kuin ns. harmaat toimijat.”

Lähde: Purkamouutiset 1-2007
 

Romutus puhutti vuosikokouksessa
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Ratkaisu ristikkoon 4/2016

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.

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

ackfältin autohuolto  
& autopurkaamo

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

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

Yli 400
purettua VOLVO
henkilöautoa

Käytetyt autonosat:
• moottorit • peltiosat • vaihteistot • sisustusosat

UUTTA!
Duett PV Amazon -sarjan 

sekä 140-sarjan  
uusia osia!

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

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

Auto- ja Varaosamyynti
T. Hinttu

Romuajoneuvojen virallinen vastaanottopiste. Noutopalvelu sovittaessa.
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• 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

2015 Ark. 8.30-17.00
La 9.00-13.00 
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Henkilö- ja pakettiautot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMATRA
Imatran Autopurkamo 
Autopurkamo Huolto-osa
Autokuja 11, 55100 Imatra
P. 05-432 8467
www.imatranautopurkamo.fi
imatranautopurkamo@gmail.com

ISOKYRÖ
Lae-Invest Oy
Laurilantie 7, 61500 Isokyrö
P. 010 548 6666, 0400 763 065
www.toyotapurkuosat.fi
juha.lae@laeinvest.fi  

JOENSUU
Autopurkamo  
Karjalan Purku-Pojat Oy
Lylykoskentie 27, 80130 Joensuu
P. 0400 229 800
www.karjalanpurkupojat.fi 
info@karjalanpurkupojat.fi

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

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

JÄMSÄNKOSKI
Jämsänkosken 
Autopurkaamo Ky
Metsurintie 3,
42300 Jämsänkoski
p. 014-744 585 
fax. 014-744017

KAJAANI
Kainuun Auto ja Varaosa Oy
Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani
P. 08-622 307

KALAJOKI
HMT-Varaosa / Himangan  
Muovityö Oy
Sepänmäentie 12, 68100 Himanka
puh. 050-5436 473
heimo@himanganmuovityo.fi
www.himanganmuovityo.fi  

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
Linjatie 2, 32800 Kokemäki
P. 02-546 7260, 0400-718 500
www.autovaruste.com 
myynti@autovaruste.com

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

KOUVOLA
Sinisalon Auto Oy
Ummeljoentie 4
46810 Ummeljoki
puh. 0400 651 973
www.sinisalonauto.fi

KUOPIO
Tapanilan Auto
Mestarinkatu 7, 70700 Kuopio
P. 017-361 1123
www.tapanilanauto.fi

LAHTI
Ahtialan Autopurkamo Oy
Mustapuronkatu 31, 15300 Lahti
P. 03-756 5244 
purkaamo@phnet.fi
www.purkamo.net, 

Lahden Takuupurkamo Oy
Lintulantie 46, 15700 Lahti
P. 03-787 7310 
fax. 03-787 7312 
lahdentakuupurkamo@phnet.fi
www.lahdentakuupurkamo.fi

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

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

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

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

ORIMATTILA
Japan Motors
Mallusjoentie 809
16450 Mallusjoki
P. 09-271 5100
www.japanmoottorituonti.fi

OULU
Ruskon Auto ja Varaosa Ky
Moreenintie 7, 90630 Oulu
P. 08-531 8885

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

PANELIA
Autopurkaamo M. Niemi
Maakunnantie 9, 27430 Panelia
P. 02-864 7264 
myynti@purkaamo.net
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

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

Napapiirin autopurkamo ja 
-huolto Oy
Vasaratie 7, 96320 Rovaniemi
P. 040 0918378 
myynti@napapiirinautopurkamo.fi
www.napapiirinautopurkamo.fi  

Roi-Osa Oy
Lampelankatu 16,
96100 Rovaniemi
P. 0207 969 505
www.roi-osa.fi

SALO
Auto Lehtinen Oy 
PL 20, 33561 Tampere 
Helsingintie 595, 25130 Muurla 
p. 02-721 7700 
www.auto-lehtinen.fi

SASTAMALA
Vammalan Osamyynti Oy
Pääkkösentie 12,
38200 Sastamala
P. 03-514 1766
www.osamyynti.com

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

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

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

TAMPERE
Hiasepojat Oy
Lehtikatu 12, 33340 Tampere
P. 03-343 4320 
hiasepojat@netti.fi 
www.hiasepojat.fi

Hämeen Autopurkamo Oy
Juvelankatu 10, 33730 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.net

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

Hyötyajoneuvot (KA/PA):

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

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

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

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

Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot

www.autopurkamoliitto.fi

Autopurkamoliitto myös Facebookissa: https://www.facebook.com/autopurkamoliitto/
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MEILTÄ LÖYDÄT
MITÄ HAET!
Varaosakeskus 
yli 50 vuoden kokemuksella
Varastossamme 80 000 purkuosaa
ja yli 1 000 kolariautoa kentällä.

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

AUTO-OSA

KIERRÄTYS

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

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

Vastuullinen katalysaattorien kierrättäjä

VASTUULLISEN

KIERRÄTYKSEN 

PUOLESTA!

Hakalanmäentie 38, 66440 Tervajoki, info@katmetal.fi, www.katmetal.fi, +358 (0)44 276 1713, +358 (0)40 824 8006



Autopurkamo
on ainoa oikea vaihtoehto 

autokierrättäjälle,
suomalaista työtä ja

edullisia
takuu varaosia!

Ma -To: 8.15-17.00
Pe: 8.15-16.00
La-Su: Suljettu

www.volvoks.fi   ☎020 789 0760
VIHJE: Tallenna numero puhelimeesi, koska vahinko tapahtuu aina odottamatta.

Volvoks on
auktorisoitu romuautojen

vastaanottopiste ja
Suomen Autopurkamoliiton 

jäsen.

	Volvoks on Etelä-Suomen ainoa Volvo-henkilöautoihin erikoistunut korjaamo/purkamo, 
 ja yksi harvoista koko Suomen alueella. Olemme sitoutumaton, yksityinen yritys, 
 emmekä osa Volvo-konsernia.

	Jo vuonna 1990 perustettuun toimintaamme kuuluu Volvojen huolto ja korjaus, sekä 
 sitä tukeva Volvoihin erikoistunut purkamotoiminta.

	Purkuvaraosa on ekologinen tapa autonkorjauksessa, edullinen ja 
 tukee suomalaista työtä!

	Kierrättämällä uudehkojen kolari- ja purkuautojen varaosia, mahdollistamme 
 useimmiten välittömän varaosan saannin, edulliseen hintaan.

	Ostamme kolari ja vaurio autoja.

	Hinauspalvelu!

www.autopurkamoliitto.fi

www.varaosahaku.fi 
Laatutarkastetut purkuvaraosat

Käytetyissä varaosissa on 
reilu takuu.

Käytetyn varaosan käyttö pienentää 
hiilijalanjälkeä. 

Käytetty varaosa on 
edullinen.

Varaosamyynti ja maahantuonti
Suomen suurin mutta ”moder-
nein” käytettyjen henkilö- ja 
pakettiautojen varaosien 
kauppa. Meiltä löytyy 4000 kpl  
2000–17 vuosimallin autoa 
osina ja lisää käsittelemme yli 
500 kpl/vuosi.
VARAOSAHAUSTAMME 
löytyy kymmeniä tuhansia 
varaosia, jotka ovat tilattavis-
sa joko suoraan tai saa meillä 
asioida ihan fyysisestikin! 
TERVETULOA!

Nettikauppa löytyy sivulta 
www.osamyyntiaf.fi 
ja kioski osoitteesta 
Teollisuustalotie 2, Leppävirta. 
Puh. 017 554 2972


