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Puheenjohtaja

L

iiton kevätkokous pidettiin maaliskuussa Helsingissä ja koolla olikin ennätysmäinen joukko jäseniä. Kiitos aktiivisesta
osallistumisesta!
Jo 12 vuotta liiton toiminnasta vastannut Kari Heikkilä jää ansioituneesti eläkkeelle ja toivotankin hänelle hyvää terveyttä. Onneksemme hänen aikomuksenaan ei ole jäädä kiikkustuoliin, saamme lukea tässä lehdessä hänen mietteitään niin ikään ansioituneen
lehtimiehemme Jounin kokoamana.
Kokouksessa saatiin aikaiseksi hyvää keskustelua. Keskustelut ohjaavat liiton toimintaa eteenpäin, teot syntyvät sanoista. Liitolle
ja sen jäsenistölle koen eritysen merkitykselliseksi laatujärjestelmän ja moni osoittikin mielenkiintoa hankkeeseen kokouksessa. Vastaan tätä koskeviin, ja muihinkin kysymyksiin
mielelläni ja olen apuna tarvittaessa.
Kokouksessa keskustelutti myös kysymys
koulutuksista. Haasteellisena nähtiin autojen
sähkökäyttö, kaasukäyttöautojen kaasujärjestelmät sekä uuden tyyppinen ilmastoinnin
kaasu r1234yf, joka on erityisen paloherkkää
ja jota käytetään muun muassa sotateollisuudessa. Hyvä että jäsenistö seuraa aikaa ja kehitystä, etsitään yhdessä koulutukseen vaihtoehtoja.
Autoalan murroksesta keskustelu jäi vähäiseksi, vaikka tiedossa on että esimerkiksi
Ranska ja Saksa ovat asettamassa dieselautojen käyttökieltoja tietyissä kaupungeissa, ja
samalla suositaan sähkökäyttöisiä ajoneuvoja.
Sääolosuhteet ja harva latausverkosto sekä
vielä kehitysvaiheessa oleva tekniikka suosinee vielä pitkään meillä perinteisten polttoai-

Kari Laine
puheenjohtaja

neiden käyttöä, joskin esimerkiksi kaasukäyttö tuntuu houkuttelevalta. Autojen arvo on tällä hetkellä politikkojen armoilla ja autokauppa
on kovin herkkää, kun keskusteluihin nousee
autoihin kohdistuva verotus. Kuluttaja ajattelee herkästi, että auton huollattaminen on tarpeetonta, koska auto on kohta arvoton. Tai että on turha huoltaa kun vaihdan kohta, kun
vero laskee. Kuluttajalle ajoneuvo on aina iso
hankinta ja hän yrittää pitää huolen, ettei sen
arvo laske liikaa suunnitellun käytön aikana.
Uudelleenkäyttö, siis käytetty varaosa vaurioituneen tilalle, on saamassa ansioitunutta jalansijaansa eri auto- ja vauriokorjaamoilla ja
käytetyn varaosan asema tunnustetaan kun
kilpailu kiristyy ja korjaamoilla mietitään tuottavuutta ja laatua. Purkamolta saa pääsääntöisesti alkuperäisen varaosan. Vielä on kuitenkin tehtävää imagon luomisessa ja tähän
me tarvitsemme vahvaa kaupallista osaamista.
Liittoa on perinteisesti ajateltu pelkästään
purkamoiden poliittisena etujärjestönä ja se
sen tehtävä luonnollisesti on. Kaupallisuus
kuitenkin kohtaa etujärjestön usein ja omistamisen ihannoinnin muuttuessa kulutukseen,
käyttöön ja palveluntuottamiseen on seurattava mukana.
Tässä meille on hyvänä apuna uusi toiminnanjohtaja Kai Lindell, jolla on kokemusta niin
politiikasta ja edunvalvonnasta kuin kaupastakin. Keskusteluissa on noussut hänen erityinen mielenkiintonsa kestävään kehitykseen ja
ympäristöajatteluun sekä lainsäädäntöön. Toivotankin hänet lämpimästi tervetulleeksi Autopurkamoliittoon. Hyvää sekä kaupallista kevättä kaikille.
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Seppo ja Juhani Saari
luotsaavat Peipohjan autovarustetta Kokemäellä.

TOIMINTAA UUSISS
K
••• Peipohjan Autovaruste muutti

uusiin tiloihin Kokemäellä syksyllä

2015. Juhani ja Seppo Saari ovat

luotsanneet yritystä 1970-luvulta saakka.
Purkamotoiminnan lisäksi yrityksellä on
SER-vastaanotto ja kolme hinausautoa.
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okemäellä kakkostien kupeessa
sijaitseva Peipohjan Autovaruste on pitkän linjan yritys. Juhani Saari perusti yrityksen vuonna
1970 ja Seppo Saari astui virallisesti mukaan vuonna 1976.
– Olin itse vielä perustamisvaiheessa
mopoiässä, mutta tietenkin olin toiminnassa mukana alusta asti, Seppo Saari hymyilee.
Yritys toimi ensimmäiset 45 vuotta Köyliöntiellä Peipohjassa. Tiloja laajennettiin 1980-luvulla pariin otteeseen

Valomaskit tuovat asiakaspalvelutilaan autoilun tuntua.

SA TILOISSA
Autovarusteella on kaksi nosturia. Autot eivät yleensä kulje päivässä tai
kahdessakaan nosturilta läpi.

ja yrittäjät olivat tyytyväisiä, koska eivät
tienneet paremmasta.
Vuonna 2015 vastaan tuli yllättävä tilaisuus, kun sähkölinjarakenteita tehnyt TTP-Yhtiöt Oy meni konkurssiin. Sen
myötä vajaan viiden kilometrin päästä,
Linjatieltä vapautui 2500 neliötä lämmintä hallitilaa ja kolmisen hehtaaria päällystettyä pihaa. Tiloihin kuuluu myös 500
neliötä kylmää katettua tilaa.
– Tämä halli oli Esko Polven omistuksessa. Hän pyöräili kauniina kesäiltana
Pitkäjärven vapaa-aikakeskukseen ja
soitti seuraavana aamuna minulle, esitteli itsensä ja sanoi, että hänellä on jotain
mitä teiltä puuttuu.
Polvi oli pyöräillyt vanhan Köyliöntien
tontin ohi ja nähnyt pihan tupaten täynnä autoja. Niin täynnä, että asiakkaatkin
joutuivat ajamaan peruuttaen pois. Hän
oli arvannut, että jos esittäisi asiansa oikein, hän voisi päästä hallista eroon ja
Autovaruste komeat uudet tilat.
– Se sattui sillä tavalla hyvään saumaan, että Köyliöntiellä olisi tullut pihatyöt joka tapauksessa vastaan, päällystykset ja muut. Purkuhalliinkin sai vain
kaksi tai kolme autoa kerralla sisään. Se
oli kaikella tapaa hyvin ahdas ympäristö,
Seppo Saari muistelee.
Hintapyyntö uudesta hallista oli aluksi
liian korkea, mutta kun neuvotteluja sit-
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keästi jatkettiin, kaupat tehtiin ennen lumentuloa 2015.

Valmiiseen pöytään
Halli oli konkurssipesän jäljiltä tyhjä eikä
vaatinut suuria investointeja. Saaret pääsivät järjestelemään tilat suoraan haluamallaan tavalla.
Autovarusteella on tiloissa kaksi nosturia, toimistot, asiakaspalvelutila ja pieni huoltotila, jossa asiakkaiden autoille
voi tehdä pieniä toimenpiteitä. Varsinaista korjaamopalvelua yritys ei kuitenkaan
tarjoa, koska siihen ei ole resursseja.
Vierailijan silmään tilat vaikuttavat fiksuilta ja hienoilta, mutta yrittäjät itse ovat
vaatimattomampia.
– On tässä edelleen laitettavaa. Sähkömiestäkin pitäisi tässä vielä vähän teititellä, Seppo Saari sanoo.
Kapasiteettia on sen verran, että toimistotiloja on vuokrattu kokoustiloiksi ulJuhani Saarella on oma toimistotila. Yritys myös vuokraa pientä kokoustilaa ulkopuolisillekin.
Myös vanha Köyliöntien tontti on edel- kopuolisille.
leen käytössä. Ympäristölupa on voimassa ja varastossa on edelleen tuotteita, ja
niitä haetaan sieltä päivittäin.
– Se on oma tontti, ja siellä on saatu
pihaa tyhjennettyä.

Tasaista virtaa
Peipohjan Autovaruste työllistää neljä
miestä ja satunnaisesti Sataedun opiskelijan työssäoppimisjaksolle. Yhteistyöä Sataedun kanssa tehdään muutenkin. Hyötyä on sekä yritykselle että oppilaitokselle.
– He tilaavat täältä osia asiakkaiden
autoihin ja opiskelijat pääsevät puuhaamaan myös renkaiden kanssa, Seppo
Saari kertoo.
Autovaruste ottaa vastaan sähkö- ja
elektroniikkaromua sekä Köyliöntiellä että Linjatiellä. Lisäksi yrityksellä on kolme
hinausautoa. Hinaustoimintaa on hoidettu vuodesta 1985.
– Se on toiminut siitä lähtien oikeastaan 24/7 ja se on edelleen erittäin tärkeä osa yritystoimintaa, Seppo Saari sanoo.
Yritys kuuluu Falck-ketjuun ja hinaa
Kokemäellä ja lähialueilla, kuten Säkylässä. Joskus hakuja tulee kauempaakin,
mutta usein toimeksiannot ovat vientejä
lähikunnista Poriin.
SER-vastaanotto toimii yhteistyössä
Stenan kanssa. Luonnollisesti myös paaliin menevät autonrungot viedään Stenalle Poriin.
Purettavaksi tulevien autojen määrä
on Seppo Saaren mukaan hyvin tasaista virtaa.
– Me kun ollaan täällä maalla, niin ei
niitä varmasti niin paljon tule kuin kaupungeissa. Se tietysti edesauttaa, että
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Ilmakuva Köyliöntien vanhasta tontista.
me haetaan maksutta lähialueilta ja lähikunnista.
Joskus automiestä hirvittää katsella,
miten hyvistä ajopeleistä ihmiset haluavat romutustodistuksen. Romutuspalkkiokokeilu on entisestään korostanut tätä
ilmiötä, siinä kun ehtona on, että auton
on pitänyt olla liikennekäytössä viimeisen vuoden aikana.
– Ajamalla purettavaksi tulevat autot
ovat kyllä muutenkin parantuneet ihan
selvästi. Välillä tuntuu siltä, että menee
liian hyvää autoa poistoon!

Pihaa tyhjäksi
Peipohjan Autovaruste ei toimi ainoastaan Kokemäellä, vaan hieman yllättäen
myös Pirkkalassa Tampereen kupeessa, aivan AVK:n tontin vieressä. Tontti
on ollut yrityksen hallussa jo yli 20 vuotta. Seppo Saari luonnehtii sitä ”välilaskupaikaksi”.
Juhani Saari muistaa hyvin huutokaupan, johon hän meni uteliaisuuttaan
1990-luvun lopulla.
– Ei ollut ostomieltä ollenkaan, mutta

sitten kävi ilmi, että tontit olivatkin yllättävän halpoja, hän sanoo.
Pirkkalan tiloissa toimii Autovarusteen
lisäksi kahvila-ravintola. Seppo Saari vihjaa, että muutoksen tuulet puhaltavat, ja
tulevaisuudesta tiedetään enemmän vielä tänä keväänä.
Yrityksen toiminta on vakaalla pohjalla. Osat liikkuvat Varaosahaun kautta, ja
asiakkaita pyritään palvelemaan perusteellisesti. Ala on muuttunut 1970-luvun
alusta paljon, vaikka perusajatus on yhä
sama: myydä käytettyjä varaosia.
Töitä olisi enemmällekin kuin neljälle miehelle. Purkumiehen aika kuluu helposti kaikkeen muuhun kuin purkamiseen.
– Juoksupoika täytyisi olla erikseen,
Juhani Saari tuumaa.
– Nykyään nosturilla viipyy auto aika
pitkäänkin joskus. Se ei mene niin, että
auto on päivässä tai kahdessakaan nosturilta läpi, Seppo Saari sanoo.
Työvoiman tarvetta on myös autojen
kuivaamisessa.
– Paaliin lähteviä autoja kun kuivataan,
siinä pitäisi olla oma tekijä. Se nopeuttaisi sitä liikennettä huomattavasti. Nyt varsinkin kun kesä tulee. Viime keväänä vietiin yli sata tonnia tästä pois, ja edelliskeväänä noin saman verran. Siinä riittää tekemistä. ••

Tämä kulkupeli ei ole ajokunnossa, mutta Seppo Saaren
mukaan jonain
päivänä vielä on.

2500 neliötä
lämmintä hallitilaa mahdollistaa
riittävän varastoinnin.

Seppo Saari Peipohjan Autovaruste
ta. Kesällä juhannuksen aikaan ollaan viikon verran, syksyllä
samanlainen pätkä. Kelkkailu on mukavaa talvisaikaan, mökillä viihtyy.
Mikä on parasta Kokemäellä?
– Ihmiset, luonto ja hyvä sijainti. Kokemäki on hyvä paikka asua.
Unohtumaton auto?
– Niitä on monta! Tuolla seisoo nytkin pihalla Lexus, yli
kymmenen vuotta vanha mutta ihan ehjän näköinen. Ei ole
kukaan kaivannut, vaikka se on jo pitkään ollut meillä tallessa. Kaikenlaista ihmiset unohtaa.

ESITTELY

Missä ja milloin synnyit?
– Kokemäellä vuonna 1955.
Perhesuhteet?
– Vaimo ja kolme lasta ja kahdeksan lastenlasta.
Minkälaisia harrastuksia?
– Tänään on lähtö Kuusamoon, lumenluontia mökin katol-

Millaista on hyvä asiakaspalvelu?
– Mistäs siinä aloittaisi... Jos tavaraa ei ole itsellä, haetaan
Varaosahausta ja koetetaan saada se asiakkaalle. Aina pitää ottaa asia vastaan ja yrittää saada se hoidettua. Ja pitää osata kuunnella, hyvällä mielellä.
Kumpi on yrittäjälle tärkeämpää, tarkka talous vai hullu rohkeus?
– Kyllä rohkeutta tarvitaan. Jos ei sitä ole, ei saa mitään aikaiseksi. Mutta talouskin on tärkeää, tasapaino pitää olla.
Mitä odotat tulevalta kesältä?
– Tätä kenttää täytyy tyhjentää. Sitä odotan, että koreja lähtee pois ja saadaan paikkoja kuntoon. Ja myynnillisesti on
toivottavasti mahdollisimman vilkasta!
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Automaalaamo P. Oinonen sijaitsee Tampereen
Sarankulmassa.

Käytetty
osa
on bisnestä

••• Automaalaamo P. Oinonen
toimii Tampereella Sarankulmassa.
Yrittäjä Pasi Oinonen on
havainnut käytetyn varaosan tuomat
mahdollisuudet käytännössä.

K

äytetyssä peltiosassa on uutta parempi kate. Pasi Oinonen
sanoo asian suoraan ja peittelemättä. Hän on oppinut asian kantapään kautta ja näkee, että käytetyn osan käyttäminen on korjaamotoiminnassa viisasta.
– Yrityksen alkuvuosina en osannut
sitä vielä mieltää. Silloin laitettiin paljon
uutta osaa. Myöhemmin olen ymmärtänyt paremmin, mitä vakuutusyhtiöt haluavat. Ja tosiaan, rehellisesti sanoen käytetyssä osassa on parempi kate.
Oinonen käyttää osien haussa paljon Varaosahakua. Hänen kokemuksensa purkamoiden palveluista ovat pääosin
positiivisia.
– Aika hyvin löytyy se mitä tarvitaan.
Me kun tehdään pakettiautoja paljon,
niihin ei välttämättä aina löydy. Ja joskus
on sellaisia merkkejä ja malleja, että jos
niitä ei ole ylipäänsä olemassa montaa,
harvemmin niitä löytyy purkamoiltakaan.
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Korjaamon näkökulmasta osien tilaamisen pitää sujua nopeasti ja kitkattomasti. Oinonen sanoo, että neljättä kertaa hän ei soita samaan purkamoon samasta osasta.
Joskus osaa ei yksinkertaisesti löydy. Silloin voi käydä niin, että vanhaan ja
huonokuntoiseen autoon laitetaan upouusi osa. Tilanne on varmasti kaikilta
korjaamoilta tuttu.
– Juuri tehtiin yksi Sprinter, joka oli aivan karmeassa kunnossa. Liukuovi oli
rikki, eikä missään ollut sellaista liukuovea käytettynä. Oli pakko laittaa uusi.
Kyllä se tuntui aika hassulta, että muutaman tonnin arvoiseen autoon laitetaan
puolentoista tonnin ovi. Mutta mitä se
toisaalta meille kuuluu, Oinonen miettii.

Laatu ja hinta
Paitsi että käytetyn osan kate on parempi, Oinosen mukaan käytetty osa on
usein uutta laadukkaampi. Tätä on jos-

kus vaikea selittää asiakkaille.
– Siitä tulee äkkiä väärä mielikuva ihmisille, että käytetty osa olisi huonolaatuinen. Joskus on hämmentäviä tilanteita, kun asiakas yksinkertaisesti haluaa uuden osan, vaikka käytetty olisi sekä laadukkaampi että halvempi. Monesti on vielä niin, että osaa ei edes tarvitse vaihtaa, vaan se on korjattavissa, Oinonen sanoo.
Tällaisissa tilanteissa käytetyn osan
käyttämistä voi joutua perustelemaan.
Onneksi perusteluita löytyy.
– Käytännössähän purkuosan ruosteenesto-ominaisuudet ovat uutta osaa
paremmat, kun se on jo kerran maalattu, edellyttäen tietysti että purkuosa on
ruostevapaa. Jos otetaan verrokiksi uusi
ovi, johon vedetään pohjavärit, välivärit,
pinta ja lakka, väitän siitä huolimatta, että käytetyssä osassa kalvonvahvuuden
kautta osa kestää paremmin.
Ruotsissa käytettyä osaa priorisoidaan

Pasi Oinonen on
huomannut käytetyn varaosan hyödyt käytännön työssä. Tähän Almeraan on vaihdettu
käytetty takaovi.

enemmän. Oinonen toivoo, että tähän
suuntaan voitaisiin mennä täälläkin.
– Minusta se on ihan oikein. Tietysti käytetty osa saattaa teettää lisätöitä,
mutta parempi kate mahdollistaa sen, että sen lisätyön voi tehdä. Oli hyvä parannus, että CABAS huomioi, että vanhan
osan maalauksesta saa paremman rahan kuin uuden.
Oinonen antaa esimerkin. Joskus voi
käydä niin, että vaikkapa ovi on muuten
juuri halutunlainen, mutta sen lukkomekanismi saattaakin olla vääränlainen, eikä ovi sovi autoon sellaisenaan. Mekanismin vaihtaminen voi olla hankalaa,
mutta se on juuri sellaista lisätyötä, jonka
voi tehdä paremman katteen ansiosta.

Ketjuuntuminen on tätä päivää
Automaalaamo P. Oinonen on ollut olemassa vuodesta 2001. Oinonen toimi pitkään itsenäisenä yrittäjänä, mutta
kuuluu nyttemmin AWUX-ketjuun. Se on
korjaamoyrittäjien perustama ketju, jossa
kaikki ovat itsenäisiä yrittäjiä.
Ketjuuntumista tapahtuu koko ajan.
Oinonen kokee, että heille se on hyvä
asia.
– Ei ainakaan ole hirveästi vaihtoehtoa. Jos katsoo vakuutusyhtiöitä ja niiden toimintamalleja, on aika heikkoa toimia yksinään.
Maalaamo toimii noin 700 neliön tiloissa ja työllistää seitsemän ihmistä. Lisäksi hallin toisessa päässä on 300 neliön
pelti-/yleiskorjaamo.
Töitä riittää Oinosen mukaan hyvin.
Maailma kuitenkin muuttuu, eivätkä vanhat konstit välttämättä riitä uudessa tilanteessa.
– Tilanne on siinä mielessä muuttunut,
että ennen riitti, että hoiti oman työnsä
hyvin. Enää se ei riitä, koska vakuutusyhtiöiden ohjaus on niin vahvaa. ••

Asiakaspalvelutiloja koristaa
myös Oinosella komea mopo.
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KOLARIAUTOISTA VARAOSAT
LUOTETTAVASTI JA EDULLISESTI
Ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
käteisellä, noudetaan!
EU-direktiivin mukainen romuautojen
vastaanotto- ja esikäsittelylaitos.

2009
Myymme: henkilöautojen,
maastureiden ja pakettiautojen
takuu purkuosat.
Uudet tarvikeosat tosi edullisesti!
Nopea toimitus ympäri maan,
matkahuolto, posti, VR!
Myös asennuspalvelu!

Tervetuloa Suomen suurimpaan
varaosien nettikauppaan.
Varaosahaku.ﬁ on yhdistänyt maan johtavien autonosakauppiaiden varastot samalle sivustolle. Meillä on myynnissä yli
miljoona käytettyä ja laatuluokiteltua varaosaa. Jokaisesta
tuotteesta on kuva, ja hinnat ovat selkeästi esillä. Varaosahausta ostaminen on turvallista ja helppoa.
Tunnemme
varaosiemme
alkuperän

www.lahdentakuupurkamo.fi
www.sapoma.fi
Lintulantie 46, 15700 Lahti
Tuulilasintie 18, 00770 Helsinki
P. (03) 787 7311, fax (03) 787 7312 P. (09) 389 6663, fax (09) 389 4418
lahdentakuupurkamo@phnet.fi
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Varaosamme
ovat laatuluokiteltuja

Toimintamme
on ympäristövastuullista

www.varaosahaku.ﬁ

NYT PURKUUN TULLEITA
Audi A3 1,6 ........................-06
Audi A6 .......................... -06
Audi A4 ...........................96-99
Audi A6 ...........................98-03
BMW E46 .........................-04
BMW E90 ....................... -07
BMW 520 D .......................-00
BMW 525 tds Farm. ............-94
BMW 525 ...........................-02
Chevrolet Chevy van .............-88
Chrysler Sebring ............. -06
Chrysler Voyager ..................-98
Chrysler 300 C ....................-07
Chrysler 300 M....................-03
Citroen C4 ...................Hdi-08
Citroen C5 ...........................-02
Citroen Jumper .............. -98-04
Citroen Xsara .......................-01
Citroen Xsara Picasso...........-03
Fiat Ducato .................... -92-04
Fiat Punto Grande ................-07
Fiat Scudo ...................... -07
Ford Fiesta ..........................-03
Ford Focus .................... -00-05
Ford Fusion 1.6 ...................-04
Ford Galaxy ..................... -04
Ford Mondeo .......................-98
Ford Mondeo Diesel .............-98
Ford Transit ................... -90-04
Honda Accord ................ -96-99
Honda Accord i-vtek ......... -12
Honda FR-V i-cdti
Honda Shutle .......................-99
Huyndai Elantra....................-96
Hyundai Getz .............. 03-06

Hyundai H1..........................-07
Huyndai H1 .........................-01
Isuzu D-Max Double Cap
Kia Ceed ........................ -08
Kia Cerato - .......................... 06
Kia Picanto ..........................-07
Kia Sorento..........................-03
Mazda 323 ..........................-00
Mazda 626 HB.....................-96
Mazda 6 ............................05
Mazda 2200 ........................-00
Mercedes-Benz A ............98-03
Mercedes-Benz C .......... -94-03
Mercedes-Benz E200...........-98
Mercedes-Benz E farm ........-04
Mercedes-Benz E220 cdi .....-00
Mercedes-Benz 300TD .......-95
Mercedes-Benz Vito ........... -06
Mitsubishi L300 ...................-01
Mitsubishi L200 ...................-02
Mitsubishi Lancer 1.6...........-07
Mitsubishi Pajero 3.2 ..... -01
Nissan Almera N15 ........ -96-00
Nissan Almera N16 .........01-06
Nissan Almera Tino DCI .......-04
Nissan Micra ................. -93-01
Nissan Micra K 12 ...............-05
Nissan Navara ....................-07
Nissan Navara ...................... 06
Nissan Note ........................-06
Nissan Primera P11 ....... -97-01
Nissan Primera P12 ....... -02-06
Nissan Terrano 2.7 ..........98-04
Nissan Qashqai 1.6 ............09
Nissan X-Trail ......................-02

Opel Astra G sedan ..............-01
Opel Astra H .......................-05
Opel Meriva .................... -03
Opel Vectra 1.9cdt ........... -07
Peugeot 206........................-01
Peugeot 307........................-03
Peugeot 307 ................... -07
Peugeot 308 .......................-08
Peugeot 407 .......................-06
Peugeot Partner ............. -98-01
Pontiac Transport .................-95
Renault Megane Scenic ........-00
Renault Trafic 1,9D
Saab 9-3 .............................-99
Saab 900 ............................-97
Saab 9-5 .............................-06
Seat Cordoba................. -99-04
Seat Ibiza 1.9 sdi .................-99
Seat Toledo.................... -96-03
Skoda Fabia mpi .................-02
Skoda Fabia diesel ...............-08
Skoda Fabia .................... -12
Skoda Octavia................ -97-00
Subaru Lecasy 4wd..............-97
Subaru Forester ............. -99-05
Suzuki Alto ..................... -02
Suzuki Jimmy ......................-04
Suzuki Samurai ....................-98
Suzuki Swift .................... -12
Suzuki Vitara bens/diesel -92-02
Toyta Avensis ................. -98-02
Toyota Avensis 1.6 vvt ..........-01
Toyota Avensis d4d ..............-00
Toyota Avensis .....................-04
Toyota Carina E ....................-96

Toyota Corolla ................ -00-06
Toyota Corolla Verso .............-04
Toyota Urban Cruiser ........ -09
Toyota Yaris ................... -99-03
Toyota Yaris 1.4 D4D ........ -09
Toyota Hiace .................. -90-02
Toyota Hiace neliveto ............-00
Toyota Hilux .................... -09
Toyota Hilux ................... -95-03
Toyota Land Cruiser .............-05
Toyota Rav4 ........................-04
Volksvagen passat ...............-95
Volksvagen passat 1.9 tdi .....-03
Volvo S40 T4 .......................-00
Volvo v70 ............................-06
Volvo V 70 2,4 T ..................-00
Volvo V40 ............................-98
Volvo V70 2.5 TDI
Volvo S80 2.5T ....................-08
Volvo XC 70 .................... -03
Volvo XC 90 .................... -03
VW Polo ..............................-04
VW Polo 1.4 .......................-08
VW Bora ........................ -00-04
Vw Golf ......................... -99-02
VW Golf 1.2 ........................-11
VW Golf neliveto ..................-08
VW Passat 4 Motion .............-06
VW Sharon TDI............... -98-00
VW Transporter .............. -91-05
VW Transporter T5, 2 kpl
700 km ajettu ......................-04

• Uudet moottorit,
vaihteistot ym.

Purkaamo Auto-Osix

OSTAMME KOLARIAUTOT
ROMUAUTOJEN
VASTAANOTTO
ROMUTUSTODISTUKSET
KYSY MUITAKIN OSIA
TUHANSIA OSIA
VARASTOSSA

UITA

JA PALJON M

Oy

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

www.auto-osix.fi

Käytettynä varastosta:
Takuumoottorit ja -vaihteistot,
sekä muut tekniikan osat.
Suomen autokierrätyksen valtuuttama
romuajoneuvojen vastaanottopiste.
Uutena ja käytettynä: ajovalot, peilit,
vilkut ja takavalot, peltiosat,
korinosat, alustaosat
jäähdytys-, lämmityskennot
sekä lämmityslaitteiden
moottorit.
SE-Romun vastaanotto!

Kankaantaan teollisuusalue, Hirvenpolku 3, 37150 NOKIA
Puh. 010 666 9620
myynti@purkamolahtinen.com www.purkamolahtinen.com
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••• Suomen
Autopurkamoliiton uusi
toiminnajohtaja on Kai
Lindell. Hänellä on
taustaa juridiikasta ja
tietokonemaailmasta,
mutta myös autoalalta ja
rallista. Lindellin mukaan
romuautodirektiivin
toteutuminen on kaiken
lähtökohta.

K

ai Lindell on tehnyt pitkän ja
kansainvälisen uran. Hän on toiminut Suomen lisäksi Sveitsissä ja Uudessa-Seelannissa.
Lindellillä on sekä Suomen että UudenSeelannin passi.
– Olen syntynyt Tampereella yrittäjäperheeseen. Pääosan omaa uraani olen
toiminut yrittäjänä itse, hän sanoo.
Lindell tutustui Suomen Autopurkamoliiton jäseniin ja toimintaan konkreettisesti maaliskuun aikana. Väistyvä toiminnanjohtaja Kari Heikkilä ja puheenjohtaja Kari Laine ovat toimineet perehdyttäjinä.
– Tämä on ollut kiinnostavaa ja miel-
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LIITTO SAI VAHV
lyttävää. Autopurkamoissa minua innostaa se, että jos EU-direktiiviä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä noudatettaisiin, kiertotalous olisi autojen osalta aivan toisella ja paremmalla tasolla, Lindell sanoo.
Lindellin oma työura alkoi Jyväskylän Suurajojen toiminnanjohtajana. Myöhemmin hän opiskeli juristiksi ja auskultoi Jämsässä. Lakiura sai jäädä, kun
Lindellin isä sairastui syöpään ja pyysi
poikaa auttamaan yrityksensä kanssa.
– Lähdin remmiin, ja siinä meni yksitoista vuotta auto- ja rengasalalla.
Yritys myytiin vähän ennen lamaa, ja
Lindell lähti ulkomaille.

Vähintään viisi vuotta
Lindellin mukaan ulkomaankomennukset venyivät pituutta vähän vahingossa. Sekä Sveitsissä että Uudessa-Seelannissa piti viettää alun perin vain vuosi,
mutta kumpikin visiitti venyi useamman
vuoden mittaiseksi.
Lindell toimi ulkomailla muun muassa tietokonealalla ja elektroniikka-alalla,
ja oli mukana myös tutkimushankkeissa. Vuonna 2008 Lindell palasi Eurooppaan. Suomessa hänellä on edelleen
yritys, joka tekee keskisuurille ja suurille yrityksille toimialasta riippumatta epäsuorien hankintojen optimointia.

Kai Lindell sanoo,
että romuautodirektiivi on kaiken lähtökohta. Sen toteutumisen eteen on
tehtävä töitä, koska
se antaa mahdollisuuksia kiertotalouden toiminnalle ja
hyvälle liiketoiminnalle.

Kai Lindell
• Ikä: 63
• Perhesuhteet: avoliitossa, kolme
aikuista lasta ja kaksi lastenlasta
• Koulutus: Varatuomari, OTK,
Master of Science in Management
(USA)
• Työura: Juristina, johtotehtävissä,
yrittäjänä, tutkijana ja konsulttina
Suomessa, Sveitsissä ja Uudessa-Seelannissa
• Harrastukset: Hiihto ja moottoripyöräily

VAN OSAAJAN
– Sen toimintaa olen lopettelemassa.
Suomen Autopurkamoliiton toiminnajohtajan osa-aikainen tehtävä sopii tilanteeseeni kuin nenä päähän.
Lindell on virallisesti eläkkeellä, mutta
koska terveyttä ja virtaa riittää ja koska
puoliso on vielä toistakymmentä vuotta työelämässä, hänkin haluaa pysyä yhteiskunnan tuottavana jäsenenä.
– Olen lupautunut tehtävään vähintään viideksi vuodeksi, jos vain pidetään.

Suoraa väkeä
Lindell kertoo keskustelleensa Kari Laineen kanssa automatkoilla syvällisesti
purkamoalan haasteista.

– Yhteiskunnallinen tilanne vie koko
ajan siihen suuntaan, että kiertotalous
on enemmän pinnalla. Kierrätysprosessien pitää kehittyä ja tulla todellisuudeksi. Autopurkamot ovat autojen osalta aivan toiminnan ytimessä, Lindell sanoo.
Lindellin mukaan vain autopurkamoilla
on tarvittavat laitteet, osaaminen ja tietotaito autojen asianmukaiseen käsittelyyn. Hän ei kuitenkaan halua ryhtyä jyräämään omilla näkemyksillään, vaan
kuunnella jäsenistön ja hallituksen ajatuksia herkällä korvalla.
– Minä olen vain käsikassara. Jäsenistön tarpeet ja toiveet ja halut ovat ne,
joita minä vien eteenpäin.

Purkamoalan monimuotoisuus ja yritystoiminnan laadukkuus on tehnyt Lindelliin vaikutuksen.
– Siellä on hinaustoimintaa, korjaamotoimintaa ja kierrätystä. Ihmiset ovat
suoria ja yrittäjähenkisiä. Kaikilla on
myös selkeä bisnesnäkemys. Tiedetään
missä ollaan ja mitkä ovat haasteet. Moni puhuu myös siitä, millaisia mahdollisuuksia alalla on tulevaisuudessa.
Miten vanhasta bensanpolttajasta on
tullut ympäristöasioissa tiedostava yksilö?
– Minulla on nyttemmin kaksi pojanpoikaa. Ei varmaankaan tarvitse sanoa
enempää. ••
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Laatujärjestelmä
on viisautta
••• Suomen Autopurkamoliiton vuosikokous
pidettiin 24.3. Helsingissä. Monivuotinen
puheenjohtaja Kari Laine sitoutui jatkamaan
tehtävässä vielä vuodeksi sitä vastaan,
että mahdollisimman moni jäsen sitoutuu
laatujärjestelmään.

K

okouspaikkana toimi Crowne
Plaza -hotelli Helsingissä. Tunnelma sähköistyi, kun asialistalla tuli eteen puheenjohtajan valinta. Kari Laine ilmoitti jo vuosi sitten,
että hän ei olisi käytettävissä enää uudelle kaudelle.
– Otan tämän selvästi liian tosissani,
Laine heitti.
Halukkaita puheenjohtajan pestiin ei
kuitenkaan kokouksessa löytynyt. Juha
Vähäoja piti painokkaan puheenvuoron,
jossa hän kehui Laineen tekemää työtä.
– Haasteet ovat tällä hetkellä suuret.
Olisi hienoa jos pystyisit Kari vielä jatkamaan ja ottamaan askelia liiton kanssa.
Voisit käyttää myös jäsenistöä enemmän hyödyksi. Ei jäsenyys tarkoita vain
sitä, että tänne tullaan kokoustamaan
kaksi kertaa vuodessa. Työmäärää pitää
voida jakaa, Vähäoja sanoi.
Lainetta kannatettiin puheenjohtajaksi
usealla suulla, ja lopulta hän suostui jatkamaan – painokkaalla ehdolla.
– Jos yli kymmenen jäsentä sitoutuu
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aloittamaan sertifiointihankkeen tosissaan, jatkan puheenjohtajana.
Nimilista kerättiin ja riittävän moni lupasi lähteä mukaan. Autopurkamoliiton
sertifiointi on Laineelle sydämen asia,
koska se on erinomainen keino kertoa
siitä, että toiminta on laadukasta. Viesti
välittyy niin asiakkaalle, yhteistyökumppaneille kuin viranomaisillekin.
– Meidän tulee erottautua alan muista
toimijoista. Autopurkamoliiton oma sertifiointi on erittäin hyvä hanke. Se merkitsee, että me itse tunnemme tarkoin
oman prosessimme ja että tuote on kuvatun mukainen. Meillä on laatujärjestelmä ympäristöluvan osalta, meillä on pelastussuunnitelma ja työturvallisuus kunnossa, eli me osaamme tämän asian,
Laine kuvaili.

Hyötyä kaikin tavoin
Sertifikaattihankkeessa olennainen osa
on omavalvontasuunnitelma, jonka kirjoittaminen on suuri työ. Siihen on saatavilla konsultointiapua puhelimitse, sky-

peitse tai paikan päällä. Lopuksi tehdään auditointi yrityksessä. Hinta-arvio
koko paketille on noin tuhat euroa. Ylläpitokulut ovat hyvin pienet, koska auditointi tarvitsee tehdä vain kerran kolmessa vuodessa.
Laine kuvasi sertifiointiprosessia siten,
että aamulla töihin tullessaan kuvitteleekin avaavansa aivan vieraan pajan oven.
– Pitää nousta vähän tilanteen yläpuolelle ja katsella eri vinkkelistä. Sertifikaatin tarkoitus on rakentaa laatua.
Laatu on ilmaista, mutta virheet maksavat. Jokaiselle meistä on käynyt niin, että perillä onkin vasen lokasuoja, kun piti
olla oikea. Kun tutkitaan prosesseja, ymmärretään miksi vasen muuttui matkan
varrella oikeaksi.
Suurimman hyödyn laatujärjestelmästä saa, kun omavalvontasuunnitelman
kirjoittaa itse alusta loppuun. Se pakottaa tarkastelemaan prosesseja kautta linjan, miettimään omaa tapaa tehdä
ja etsimään laadukkaan tekemisen mallia. Laine suositteli sitouttamaan henki-

Väistyvä toiminnanjohtaja Kari
Heikkilä vastaanotti kunniakirjan
Suomen Autopurkamoliiton puheenjohtajalta Kari Laineelta.
lökuntaa mukaan työhön.
– Sertifiointi parantaa yrityksen uskottavuutta ja yrityksen toimintaa. Yritys
erottuu edukseen alan muista toimijoista. Lisäksi laatujärjestelmä parantaa katetta.
Laatujärjestelmän tarkoituksena on
nimensä mukaisesti rakentaa järjestelmällisesti laatua. Laineen mukaan tämä
tarkoittaa muun muassa sitä, että kun
vahinko syntyy, syyt perataan perusteellisesti.
– Puretaan koko prosessi osiin, eli mitä tapahtui ja miksi näin kävi. Käydään
se henkilökunnan kanssa läpi ja varmistetaan, että samaa vahinkoa ei käy enää
uudestaan.
Puheenjohtaja lupasi tehdä kaikkensa, jotta sertifiointihanke etenee vuonna
2018 suurin harppauksin.
– Syvä kiitos luottamuksesta, se hivelee sydäntäni, Laine päätti.
Vuosikokouksessa valittiin Suomen
Autopurkamoliiton hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Sami Pursiainen, Kai

Haapala, Veli-Matti Jalonen ja Mika Arolainen. Varajäseniksi valittiin Antti Hyyryläinen ja Ilpo Mannelin.

AVK:lla uusi omistaja
Tuotantojohtaja Antti Hyyryläinen toi Autovahinkokeskuksen terveiset vuosikokoukseen. Maaliskuun yhdeksäntenä
AVK:n koko osakekanta vaihtoi omistajaa. Uusi omistaja on amerikkalainen
Copart.
– Copart näki tässä laajentumismahdollisuuden Pohjois-Eurooppaan. AVK
puolestaan näkee, että uusi omistaja on
kiinnostunut sen toiminnasta. Toimintaan tai nimeen ei ole tulossa muutoksia. Vain osakekanta on tässä vaiheessa
vaihtanut omistajaa.
Autovahinkokeskus on perustettu
vuonna 1966 ja toimii Suomessa neljällä paikkakunnalla, Espoossa, Pirkkalassa, Turussa ja Oulussa.
Copart on maailman suurin lunastettuja tai tiensä päähän tulleita ajoneuvoja myyvä yritys. Se on perustettu vuonna

1982, toimii kahdessatoista maasta ja
myy autoja 170 eri maahan.
Hyyryläisen mukaan Copartin toiminta on hyvin samankaltaista kuin AVK:lla.
Yritys kerää vahinkoajoneuvoja, pitää niitä turvallisesti hallussaan ja markkinoi
niitä verkkokaupan kautta. Kaikki myynti
tapahtuu huutokaupalla.
– Copart on samalla alalla toimiva yritys kuin AVK ja taloudellisesti hyvin vakaa yritys, Hyyryläinen kuvasi.
Copart on pörssinoteerattu yritys ja
sen markkina-arvo on noin 11 miljardia
dollaria.
Purkamoliiton väki kyseli, muuttuuko
AVK:n toiminta johonkin suuntaan. Kehittyykö hinaustoiminta, tuleeko yrityksestä merkittävä romuautojen kierrättäjä
ja niin edelleen.
Hyyryläisen mukaan taloudelliset realiteetit ohjaavat AVK:n toimintaa, joten
dramaattisia muutoksia ei ole odotettavissa.
– Meillä on vahva halu olla purkuosatoimittaja Suomessa, mutta AVK tulee
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Vuosikokous
pidettiin 24.3.
Helsingissä,
hotelli Crowne
Plazassa.
aina olemaan autojen myyjä, hän linjasi.

kasrekisteri.
Lindellin mukaan autopurkamoiden
Tietosuoja kuntoon
säilyttämät asiakastiedot eivät ole niin
arkaluontoisia, että tietosuojapykäliä tulSuomen Autopurkamoliitto täyttää tänä
vuonna 20 vuotta. Muutoksen tuulet ovat kittaisiin alalla tiukimman seulan mukaan.
ilmassa. Kari Heikkilä jättää toiminnan– Asiakastiedot kannattaa viedä ryhjohtajan tehtävät ja uusi mies Kai Lindell
miteltynä sähköiseen muotoon, jos mahtarttuu ruoriin.
dollista, ja mielellään salasanan taakKari Heikkilän tekemää 12 vuoden
se. Ryhmittely tarkoittaa yksinkertaisimtyörupeamaa muistettiin kokouksessa
sekä Varaosa-alan yhdistyksen että Au- millaan sitä, että on erikseen yritysasiaktopurkamoliiton taholta. Varaosa-alan yh- kaat ja yksityiset asiakkaat. Tämäkin liitdistyksen Jörgen Härmälä luovutti Heikkilälle lasisen purjeveneen, jonka on tehnyt taiteilija Martti Peräluoma. Purkamoliitolta Heikkilä vastaanotti kunniakirjan
ansiokkaasta toiminnasta Suomen Autopurkamoliiton ja jäsenistön hyväksi.
Heikkilä oli hyvillään siitä, että jatkajaksi löytyi vahva tekijä ja nosti esiin Kai
Lindellin kansainvälisen osaamisen.
– Kansainvälinen puoli ei ole oikein
Tampereen murteella taittunut, hän heitti.
Vuosikokouksessa keskusteltiin lisäksi muun muassa sähköalan koulutuksista ja tiedon tarpeesta. Kävi myös ilmi, että ilmastointikaasut ovat rahan arvoista tavaraa, joista korjaamot ovat valmiita
maksamaan.
Tietosuojauudistuksesta on puhuttu
paljon, ja siitä on liikkeellä epäselviä tulkintoja. Kai Lindell kertoi tuntevansa tietosuojan hyvin ja vastaavansa mielellään
Antti Hyyryläinen kertoi AVK:n omissiitä nouseviin kysymyksiin. Kari Laine
tajavaihdoksesta.
muistutti, että verottajaa varten säilytettävä tositeaineisto on eri asia kuin asia-
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tyy laatujärjestelmään, koska omavalvontasuunnitelmassa sitten kerrotaan,
miten asia on hoidettu, hän kiteytti.
Jäsenistö antoi vuosikokouksessa hallitukselle mandaatin miettiä, millä tavalla
Suomen Autopurkamoliiton 20-vuotista
taivalta juhlistetaan. Juhlavuoden toiminnan painopiste on kuitenkin käytännön
työssä. Liitto on mukana ELV-työryhmässä ja eurooppalaisessa kattojärjestö
Egarassa. Lisäksi liitto osallistuu VTT:n
tutkimukseen POP-yhdisteistä. ••

Varaosa-alan yhdistyksen Jörgen Härmälä lahjoitti Kari Heikkilälle taiteilija
Martti Peräluoman taideteoksen.

Autovaraosien UUDELLEENKÄYTTÖ
kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

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

Suomalaisen työn ja puhtaan ympäristön puolesta

www.autopurkamoliitto.fi
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LIITTOA TARVITAAN Y
Kari Heikkilä
oli purkamoalan
aitiopaikalla
12 vuotta
••• - Autopurkamoliiton
merkitys korostuu
entisestään jatkossa.
Kukaan muu ei kanna
huolta ja puhu koko
toimialan puolesta, sanoo
Suomen Autopurkamoliiton
(Salry) toiminnanjohtajan
tehtävät maaliskuussa
jättänyt Kari Heikkilä.

H

eikkilän pesti Salryn toiminnanjohtajana oto. kesti 12 vuotta. Hän aloitti keväällä 2006,
jolloin purkamoalalla ja autojen kierrättämisessä yleensä oli menossa vahva myllerrys. Suomessa oli alettu
soveltaa EU-direktiiviä elv-autoihin, mikä
käytännössä merkitsi totuttelua moniin
uusiin toimintatapoihin.
Kesäkuussa 2004 eduskunta oli hyväksynyt jätelain muutoksen, jolla tuottajavastuusäännökset otettiin maamme
lainsäädäntöön. Samoihin aikoihin valtioneuvosto hyväksyi asetukset romuajoneuvoista.
Näillä säädöksillä pantiin täytäntöön
EU:n romuajoneuvodirektiivi. Uusi lainsäädäntö astui voimaan syyskuussa
2004.
Heikkilä tunnustaa, että Salryn toiminnanjohtajuus oli hänelle melkein kuin
hyppy tuntemattomaan. Autoinsinööriksi
kouluttautuneella miehellä oli kyllä laaja
kokemus autoalasta, mutta purkamopuoli ei ollut järin tuttua entuudestaan.
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- Toki tiesin paikallisia purkamoja Tampereen seudulta ja olin joillakin käynyt
asioimassa, mutta liitosta ei ollut oikeastaan mitään mielikuvaa.
- Ajattelin, että saan näköalaa autopuolelle vähän eri kulmasta, Heikkilä perustelee 12 vuoden takaista päätöstään
hakeutua uuteen tehtävään.
Heikkilä esittäytyi jäsenistölle maaliskuussa 2006 pidetyssä vuosikokouksessa. Hän ei ollut missään vaiheessa Salryn palkkalistoilla, vaan liitto hankki toiminnanjohtajan työpanoksen ostopalveluna.

Liikennekäytöstä poisto
meni metsään
- Ajoneuvojen liikennekäytöstä poiston
valmistelu oli ensimmäinen iso manööveri, missä olin mukana, Heikkilä kertoo.
Siinä hän sai käytännön tuntumaa, miten hankalaa asioihin vaikuttaminen voi
olla - vaikka olisi kuinka hyvät perustelut.
Säädöksien hiomisen yhteydessä ministeriö oli pyytänyt autokierrätysalan
keskeisiltä toimijoilta lausuntoa, miten
liikennekäytöstä poisto tulisi hoitaa.

YHÄ ENEMMÄN
- Ajattelin, että saan näköalaa autopuolelle vähän
eri kulmasta, Kari Heikkilä
kertoo hakeutumisestaan
Suomen Autopurkamoliiton toiminnanjohtajaksi 12
vuotta sitten.

jen rekisterissä oli vuodenvaihteessa
2017/18 yhteensä 927 500 autoa. Luku sisältää suuren määrän ajoneuvoja, joita ei ole vain väliaikaisesti poistettu
käytöstä, kuten säädöksen hengen mukaisesti kuuluisi olla.

Harmaa talous
hyödynsi porsaanreikää

Lausunto annettiin, ja siinä varoiteltiin, että luonnostellun mallin toteuttaminen tulee aiheuttamaan ongelmia. Yksimielisessä lausunnossa mukana olivat Salryn lisäksi Autotuojat, Autokierrätys, Stena, Kuusakoski ja vakuutusyhtiöiden edustaja.
- Valmistelijat eivät uskoneet meitä.
Tuntuu, että lausuntoa pyydettiin muodon vuoksi, vaikka asiasta oli ilmeisesti
jo päätetty tai ainakin sovittu.
Keskeistä kierrätysalan toimijoiden
lausunnossa oli, että liikennekäytöstä
poiston tulee olla aidosti väliaikainen toi-

Pahaksi osoittautunut arviointivirhe liikennekäytöstä poiston valmistelussa
johti haamuauto-ongelmana tunnettuun
ilmiöön. Nyt liikennekäytöstä poistot sisältävät tuntemattoman kappalemäärän
autoja, joita ei käytännössä ole enää olemassa.
Sama erhe toimi ponnahduslautana
romuajoneuvoalan harmaiden markkinoiden laajenemiselle. Auto voi virallisesti olla liikennekäytöstä poistettuna määräämättömän ajan, vaikka se olisi myyty tai muuten luovutettu hämärälle autojenkerääjälle.
Tätä porsaanreikää harmaa talous on
käyttänyt hyödykseen. Se osaltaan selittää, miksi vain runsas puolet lopullisesti käytöstä poistuvista autoista kulkeutuu
viralliseen kierrätysjärjestelmään.
- Liikennekäytöstä poisto voisi olla pari
vuotta ilmainen, ja sen jälkeen siihen tulisi vuotuinen ylläpitomaksu, Heikkilä ehdottaa.
- Euro olisi paras konsultti tässäkin
asiassa.
Heikkilä painottaa, että Salry on momi, joten siihen pitää sisällyttää jonkinlai- nessa eri yhteydessä tuonut ongelmaa
nen maksu.
esille ja pyrkinyt vaikuttamaan pulman
Tämä näkemys ei tunnetusti kelvanratkaisemiseksi. Mitään selkeitä korjausnut. Säädöksen valmistelijat pitivät ehtoimia ei kuitenkaan ole tapahtunut.
dotettua maksua veroluonteisena kus- Tilastoja ei saada puhdistettua todeltannuksena, jota ei tule toteuttaa.
lista tilannetta vastaavaksi muuten kuin
- Päätöksen seuraukset tiedetään,
Trafin tekemänä.
Heikkilä toteaa.
- Ehkä asia jotenkin hoituu pidemmällä
Perinteisesti luotettavien viranomaisaikavälillä. Kiertotalouden kasvun myötä
tilastojen Suomessa on nyt ajoneuvore- jätevirrat, myös elv-autot, ymmärretään
kisteri - liikennekäytöstä poistot - jonyhä enemmän raaka-aineiksi, joita ei soka tiedot eivät mitenkään vastaa todelvi hukata.
lisuutta.
Virallisen romutustodistuksen merkitys
on Heikkilän havaintojen mukaan voiLiikennekäytöstä poistettujen auto-
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Kari Heikkilä ja Salryn ensimmäinen puheenjohtaja, ympäristöneuvos Seppo Hiekkaranta
vuosikokouksessa Vantaalla maaliskuussa 2008.

Kari Heikkilä
• Syntynyt 1950 Tampereella
• Autoinsinööri, yrittäjä
• Vaimo, kolme lasta ja kuusi
lastenlasta
• Harrastuksina mökkeily, matkailu, kulttuuritapahtumissa käyminen ja järjestötoiminta
• Motto: ”En katsele peruutuspeiliin, sillä mennyttä ei voi
muuttaa”

mistunut koko ajan - hitaasti, mutta varmasti. Kansalaiset oppivat vähitellen, että se on asiakirja, joka katkaisee verot ja
vakuutukset käytöstä lopullisesti poistuvasta autosta.

Epäkohtia on tuotu esiin
- Autopurkamoliiton tehtävänä on tuoda ongelmia esille ja pyrkiä vaikuttamaan
niiden ratkaisemiseksi, Heikkilä hahmottaa Salryn keskeistä roolia.
Hän antaa tunnustusta toimikautensa
aikaisille hallituksille. Asioihin on tartuttu ja epäkohdista on pidetty ääntä. Työtä
on tehty paljon, vaikka se ei aina ole ollut
kovin näkyvää.
- Kaikki hallituskokoonpanot ovat vieneet tätä viestiä eteenpäin. On käyty eduskunnassa, tavattu ministereitä ja
muita yhteiskunnallisia vaikuttajia, ja toimittu yhteistyökumppanien kanssa.
Vuosituhannen alkupuolella Salry erosi
muutamaksi vuodeksi Egarasta eli kansallisten autopurkamoliittojen eurooppalaisesta yhteistyöjärjestöstä. Paluu Egaraan tapahtui 2011.
- Ainoa tapa viedä isoja asioita eteenpäin on, että ollaan mukana kansainvälisissä kuvioissa. Yhden jäsenmaan purkamoliitto ei voi saada mitään aikaiseksi
EU-tasolla, Heikkilä toteaa.
- Muissa EU-maissa on purkamoalalla
pitkälti samoja ongelmia kuin meilläkin.
Pitää yrittää vaikuttaa keskitetysti, silloin
on vipuvartta paljon enemmän.
EU:n agendana on kannustaa kiertotaloutta. Käytöstä lopullisesti poistettu auto miellettiin takavuosina jätteeksi, nykyään se on raaka-ainetta. On ymmärrettävää, että tällainen raaka-aine kiinnostaa
etenkin teollisia kierrättäjiä.
- Voihan olla, että autoteollisuus halu-
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Egaran kevätkokous Helsingissä toukokuussa 2017 oli kaikin puolin onnistunut. Kari Heikkilä ja osa kokousväestä aloittamassa tutustumiskäyntiä Suomenlinnaan.
aa jatkossa ottaa tuottajavastuun itselleen. Bisnes tällä alalla on isoa.

Liiton jäsenyys kannattaa
Suomen Autopurkamoliitossa on noin
60 jäsenyritystä. Purkamoja on maassamme enemmän, mutta kaikki eivät ole
tulleet mukaan yhteiseen edunvalvontaan.
- Miten aktivoida näitä ei-jäseniä, sitä
on mietitty monta kertaa. Jotkut ovat sanoneet, ettei jäsenyydestä olisi välitöntä
hyötyä. Edunvalvontatyö on pitkäjänteistä, eivätkä saavutukset näy aina heti.
- Jäsenyys kannattaa. Koko toimiala hyötyisi siitä, että liitossa on takana
mahdollisimman iso porukka.
Salryn kehittelemää autopurkamoiden
omavalvontaa pidetään tärkeänä steppinä eteenpäin. Laatujärjestelmät ja niiden
toteuttamisen myötä ansaitut sertifioinnit ovat toimialasta riippumatta yhä merkityksellisempiä tulevaisuudessa.

- Omavalvonnalle on luotu hyvä pohja.
Siihen kannattaa tarttua, Heikkilä rohkaisee purkamoyrittäjiä.
Salry liittona ja eräät sen jäsenpurkamot olivat aktiivisesti mukana parin vuoden takaisessa ns. Autopurkamoprojektissa. Viiden ely-keskuksen yhteishankkeen virallinen nimi oli ”Romuajoneuvojen kuljetus-, varastointi- ja esikäsittelytoiminnan ympäristönsuojelun kehittäminen”.
Heikkilä pitää hyvänä, että hankkeen
myötä purkamoalalle avautui tilaisuus
käydä suoraa vuoropuhelua ajoneuvokierrätystä valvovan viranomaisen kanssa. Projektin tuloksena koottiin ohjeisto,
jonka uskotaan selkeyttävän ja myös tasoittavan alueellisia eroja purkamoalaan
liittyvässä viranomaistoiminnassa.
- POP-jätteiden käsittelyohjeiston valmistelussa Salry on ollut ja on edelleen
mukana. Se on monimutkainen asiakokonaisuus, jossa kaivataan lisäselvityk-

siä. Liiton pitää panostaa siihen muiden
toimijoiden ohella, Heikkilä toteaa paljon kysymyksiä herättäneistä palonestoaineista.

Imago kohti varaosamyymälää
Mikä on autopurkamojen tulevaisuus
Suomessa? Tätä pohdintaa ei voi ohittaa
pitkäaikaisen toiminnanjohtajan kanssa
keskustellessa.
Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta fakta on, että autot teknistyvät. Tarkemmin sanottuna: sisältävät jatkossa
yhä enemmän elektroniikkaa. Tämä tuo
omat haasteensa purkamoille.
- Kyllä tämä on jatkossakin kelpo bisnestä, mutta vanhakantainen purkamotoiminta ei kanna pitkälle. Yritysten tulee
ottaa vastaan uuden tekniikan asettamat
haasteet ja mennä mukaan kehitykseen.
- Lisääntyvä elektroninen ohjaustekniikka on iso kysymys. Miten kierrättäminen onnistuu, jos keskusyksikkö on autotehtaalla räätälöity yhteen tiettyyn autoyksilöön. Komponentit tulisi saada uudelleen ohjelmoitaviksi, että niiden kierrätys toimisi kunnolla.
Heikkilän mielestä on tärkeää, että
asiakkaiden silmissä purkamot vielä nykyistä enemmän muistuttaisivat varaosamyymälöitä. Vaikka käytettyjen varaosien kaupasta on iso siivu siirtynyt nettiin,
on purkamokäynneistä syntyvillä mielikuvilla vaikutusta asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.
- Paikkojen ja asiakaspalvelun pitää olla kunnossa ja myytävien osien sellaisia
kuin on luvattu.
Mielenkiintoinen kysymys on, milloin
tai missä laajuudessa ulkomaiset purkamoalan ketjut rantautuvat Suomeen. Esimakua tästä saatiin maaliskuun alussa,
kun ajoneuvojen realisointiin ja vakuutusyhtiöiden palveluihin erikoistunut kansainvälinen Copart Inc. ilmoitti ostaneensa Autovahinkokeskus Oy:n (AVK) koko
osakekannan.
- Tähän asti purkamokaupat ovat olleet
sisäisiä eli suomalaisten kesken tehtyjä. Ala kuin ala kansainvälistyy, joten voiko purkamoala pysyä sen kehityksen ulkopuolella, Heikkilä miettii.

Aikaa vihdoin harrastuksille
Vaikka Kari Heikkilä aikoo nyt - omien
sanojensa mukaan - jäädä aidosti viettämään ansaittuja vapaaherran päiviä, ei
hänen tarkoituksenaan ole asettua aloilleen vain muistelemaan menneitä.
- Aion unohtaa työt ja keskittyä enemmän harrastuksiin. Keinutuoliin meikäläistä ei saa niin kauan kuin henki vähänkin pihisee, hän vakuuttaa. ••

Salryn syyskokousretkellä Latviassa, Riian
automuseossa syyskuussa 2008. Kuvan menopeli
on vuosimallia 1938 oleva Auto Union
V-16.

Suomi-tuliaisia sveitsiläisen Rupp
AG:n purkamon isännälle
ojentamassa
Kari Heikkilä ja
Seppo Hiekkaranta. Sveitsin-matkan
ajankohta oli
syyskuu 2010.

Frankfurtin
autonäyttelyn
tunnelmia syksyltä 2011.

Vuosikokous maaliskuussa 2012.
Kuvassa Kari
Heikkilä ja puheenjohtaja
Juha Vähäoja.

Teksti ja kuvat: Jouni Valkeeniemi
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METALLI

kiertää luonnollisesti
••• Stenalla on ollut murskainlaitos Porissa viisitoista
vuotta. Marko Walavaara on seurannut alaa
yrityksen näkökulmasta saman ajan. Metallin
kierrätys on Walavaaran mukaan hieno esimerkki
luonnollisesta kiertokulusta.

J

äte on ruma sana. Siitä tulevat
mieleen kaatopaikat, ongelmajätteet, polttolaitokset, ympäristöhaitat ja monenlaiset harmin aiheet.
Materiaali on huomattavasti kauniimpi
sana. Se juontaa latinan sanasta mater,
joka tarkoittaa äitiä.
Stena Recycling Oy näkee mielellään
maailmassa ennemmin materiaalia kuin
jätettä.
– Jäte-sana ohjaa siihen ajatukseen,
että sillä ei tee mitään. Jos meillä olisi jätelainsäädännön sijaan materiaalilainsäädäntö, näkökulma olisi varmasti erilainen. Luulen, että pikkuhiljaa katsantokanta muuttuu siten, että raaka-aine vain vaihtaa käyttötarkoitusta, sanoo
Marko Walavaara, Stenan turvallisuus- ja
ympäristöpäällikkö.
Toistaiseksi niin Stena kuin me kaikki
muutkin joudumme katselemaan suuria
määriä materiaa ennen kaikkea jätteenä. Stena on tuottajavastuulain määrittelemä operaattori, joka on tehnyt sopimuksen tuottajayhteisöjen kanssa elinkaarensa eläneiden tuotteiden lainmukaisesta käsittelystä.
Suomen Autokierrätys on autojen
tuottajayhteisö. Walavaara oli aikoinaan
neuvottelemassa tuottajavastuusopimusta.
– Sopimusehdot olivat todella tiukat.
Kaikki vastuu oli siirretty tuottajilta operaattoreille. Kuusakoski ei suostunut
edes allekirjoittamaan sopimusta. Stena
uskalsi kirjoittaa kymmenvuotisen sopimuksen, hän kertoo.
Stena lähti Suomen Autopurkamoliiton kanssa kehittämään prosesseja.
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Tehtiin ympäristösertifiointeja, pidettiin
seminaareja ja tehtiin politiikkaa. Walavaara näki jo tuolloin purkamoalan erinomaisena yhteistyökumppanina.
– Meillä oli silloin hyvä porukka, joista
moni toimii ja pyörittää tänäkin päivänä
liiketoimintaa esimerkillisesti.

ole ollut aina. Ennen vuotta 2000 romuautolla oli varmaankin melko neutraali hinta, mutta sitten metallin maailmanmarkkinahinnat nousivat.
Pitkään vain Kuusakoskella oli SuoRahan arvoista toimintaa
messa murskainlaitos. Vuonna 2003
Walavaaran vastuulla on ympäristön liStena toi alalle kilpailua, ja seuraavana
säksi turvallisuus, jonka voi nähdä nähvuonna tuottajavastuu teki toiminnasta
dä monella tavalla. On ympäristöturvalli- läpinäkyvämpää.
suutta, työturvallisuutta ja jopa rikoksen– Minun oma historiani jätehuoltopuotorjuntaa.
lella on pitkä. Kun tulin teollisen kierrä– Meillä on varastossa arvokkaita me- tyksen pariin Stenalle ja aloin puhua jättalleja, kuten kupari. Se kiinnostaa varteenkäsittelystä, se oli kaikille hirvitys. Eikaita. Siksi olemme joutuneet kehittähän tämä ole jätettä, vaan arvokasta raamään erillisiä järjestelmiä rikoksentorka-ainetta, Walavaara hymyilee.
juntaan yhteistyössä KRP:n kanssa.
Sanoilla on suuri voima, ja Stenalla roTyöturvallisuus on ollut Stenalle suumu-sanaakin välteltiin pitkään. Se ei kuiri teema viime vuosina. Walavaaran mu- tenkaan johtanut muuhun kuin kummallikaan yhteistyötä on tehty muun muassa siin kiertoilmauksiin.
Työterveyslaitoksen kanssa.
– Romuautolle keksittiin sellainen ter– Olemme olleet mukana Nolla tapa- mi kuin monimateriaalipitoinen käytöstä
turmaa -foorumissa ja kehittäneet työpoistettu kestokulutushyödyke.
turvallisuutta systemaattisesti. Kehitys
Jäteluokitukset uusiksi
on ollut todella hyvää koko alalla.
Vaikka Stena toimii monessa muoMetallikierrätys on malliesimerkki siidossa olevan materiaalin parissa, kuten tä, miten materiaali kiertää ihmisten eläpakkausten ja sähkö- ja elektroniikkamässä luontevasti, lähes luonnollisesromun, ajoneuvot ovat erityisasemassa.
ti. Walavaaralla on taustaa muun muassa
Tähän vaikuttaa romudirektiivin lisäksi
VTT:stä, ja hän tunsi jäteluokitukset ja tise, että romuauto on materiaalisesti ar- lastot hyvin tarkkaan siirtyessään Stenan
vokas kapine.
palvelukseen.
– Useinhan sanotaan, että romuauto
– Muistan hieman ihmetelleeni simaksaa omat hautajaisensa. Keräämitä, miksi metalli ei ollut tullut jäteasioisnen, käsittely ja kierrätys on rahan arvoi- sa vastaan lainkaan. Tajusin nopeasti, etnen operaatio, josta jää jokaiselle osatä kaikessa metallissa, mitä tänä päivänä
puolelle jonkin verran käteen. Näin ei
valmistetaan, on vähintään puolet kier-

Stena Recycling
Oy:n turvallisuusja ympäristöpäällikkö Marko Walavaara
näkee, että autopurkamot ovat operaattoreille arvokas kumppani.

Stena on tehnyt paljon viranomaisyhteistyötä jäteluokitusten
kanssa. Tuloksiakin
tulee, mutta hitaasti.
Walavaaran mukaan
prosessit saattavat
kestää 10 vuotta.
rätettyä. Prosessit perustuvat suureksi osaksi siihen, että romua tarvitaan. Terästehdas ei toimi ilman kierrätysromua.
Ihmisen ja metallin historia ulottuu
rautakaudelle saakka. Antiikissa orjakaleerit laivasivat romumetallia paikasta
toiseen. Miekoista taottiin auroja ja toisin päin.
– Metalli ruokkii yhä koko maailmantalouden sykliä. Kun teollisuus lisääntyy,
infraakin rakennetaan. Metallintuotantoa on pakko lisätä. Jos kierrätysmetalli jätetään yhtälöstä pois, kasvu pysähtyy. Tämä on sellainen fakta, joka ei ehkä näy suurelle yleisölle.
Autoissa on paljon metallia, mutta valitettavasti paljon sellaistakin, joka ei oikein kierrä. Alalla puhutaan paljon fluffeista eli kevyestä jakeesta, ja POP-yhdisteistä, jotka ovat pahimmillaan myrkyllisiä.
Stena on ollut aktiivinen toimija fluffien jäteluokituksen parissa. Kun Stenalla käynnistyi murskalaitos vuonna 2003,
Walavaara kyseli, mitä yritys aikoo tehdä
sille, että laitos suoltaa muutaman sata
tonnia ongelmajätettä viikossa.
– Minulle vastattiin, että meillä on oma
kaatopaikka, eikä se ole ongelmajätettä.
Katsoin ruotsalaisia papereita ja murskalaitoksen ympäristölupaa ja totesin,
että tosiaan, tässä on näemmä tavanomainen jäte kyseessä. Se oli aikamoinen yllätys.
Kului pari vuotta, ja Suomessa alettiin
yhdenmukaistaa jäteluokituksia. Murs-

kalaitosten jätteestä tuli ongelmajätettä,
minkä Walavaara osasi ennakoida.
– Tiesin tarkkaan, mistä siinä oli kysymys. Olin ihmetellyt sitä ruotsalaista
päätöstä, ja tiesin, että se ei ollut Suomen tapa toimia.
Oli pitkä tie selvittää, mitä fluffille voi
tehdä. Viime kesänä SLF-jakeelle saatiin tavanomaisen jätteen luokitus. Se
vaati tiukat vaaraominaisuustestit yhteistyössä VTT:n ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Samaan aikaan Euroopassa on alettu ajatella jäteluokituksia uudelleen. Lisäksi Tanskan Stenalta
saatiin öljyanalysointiohjelma, joka helpotti tutkimusten tekemistä.
Polttolaitoskapasiteetti on yhä ongelma, eivätkä asetukset ole aina balanssissa.
– Romuajoneuvon tietylle jätejakeelle
ei yksinkertaisesti löydy hyötykäyttökohteita, ja niiden poltto on pannassa. Toisaalta POP-yhdisteiden kierrätys on kokonaan kielletty, ja näin ollen ne pitäisikin polttaa.

Purkamot edistyksellisiä
POP-yhdisteiden eli pysyvien orgaanisten yhdisteiden kanssa tilanne on haasteellinen.
– Siellä on yhdisteitä, jotka ovat pysyviä ja oikeasti myrkyllisiä, kuten vaikkapa PCB. Niitä ei saa päästää ravintoketjuun, vaan niistä pitää päästä eroon. Tämä ei koske vain autoja. Samoja yhdisteitä löytyy toimistokalusteista, tietoko-

neista ja kaikkialta.
Alalla etsitään kiivaasti ratkaisumalleja. POP-yhdisteet ovat malliesimerkki
siitä, että kun uutta tietoa tulee, kaikkien on hyväksyttävä se ja toimittava sen
mukaan.
– Yhdisteet on pistetty 20 vuotta sitten tuotteeseen sallitusti, ja tämän päivän jätteenkäsittelijää rankaistaan siitä,
Walavaara kiteyttää.
Vaikka asiat ovat usein monimutkaisia, yhteistyö viranomaisten kanssa on
hyvää. Walavaara antaa erityiskiitoksen
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsamalle,
joka on ollut hyvä lähettiläs koko alalle.
Purkamoiden toiminnan Walavaara
näkee edistykselliseksi ja tehokkaaksi.
– Soisin autopurkamoalalle enemmänkin huomiota. Purkamot ovat tehneet todella edistyksellisiä asioita, mitä tulee jätteen synnyn ehkäisyyn. Harvalla teollisuudenalalla on yhtä hyvää varaosapankkia ja verkkokauppaa käytössään.
Perinteisesti operaattorit ovat saattaneet olla mustasukkaisia purkamoiden irrottamista varaosista, koska niissä
on arvokkaita materiaaleja. Walavaara ei
usko, että kukaan ajattelee tänä päivänä
enää tällä tavalla.
– Ehjä varaosa on järkevää käyttää
uudestaan niin kauan kuin se on ehjä.
Joskus sekin on tiensä päässä, ja silloin
se tulee meille materiaaliksi. Aikaperspektiivi kannattaa aina pitää mukana. ••
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Juha Vähäojan
mukaan romutuspalkkiokampanja
on näkynyt tamperelaisen autopurkamo Fustin pihassa selvästi.

Palkkio

tuo hyvän mielen

••• Vuoden alussa alkanut
romutuspalkkiokampanja
on näkynyt tamperelaisessa
autopurkamo Fustin
asiakaskunnassa selvästi. Juha
Vähäojan mukaan ihmiset ovat
hyvällä tuulella ja automyyjät
suorastaan kilpailevat asiakkaista.

Y

rittäjä Juha Vähäoja Fusti Oy:stä
luki helmikuun alussa lehdestä,
että romutuspalkkiokampanjan
puitteissa oli tehty siihen mennessä tuhat autokauppaa.
– Ajattelin, että ei hitto pidä kyllä paikkaansa, koska se ei ollut näkynyt meillä
millään lailla. Mutta kappas vaan, autoja
alkoi yhtäkkiä tulla pihaan helmikuun ensimmäisellä viikolla. Asiakkaat kertoivat,
että he olivat menneet heti vuodenvaihteen jälkeen autokauppaan, mutta autot
olivat tilaustavaraa. Siitä tuli se muutaman viikon viive, Vähäoja kertoo.
Romutuspalkkion edellytyksenä on, että romutettavaksi tuotava auto on otettu käyttöön vuonna 2007 tai aikaisemmin. Lisäksi auton on pitänyt olla liikennekäytössä vuoden 2017 aikana ja ro-
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Tämän Boran kuljettaja innostui romuttamaan autonsa, kun kuuli työkaveriltaan
romutuspalkkiosta.
mutushetkellä. Romutuspalkkion käyttäjän on pitänyt myös olla auton omistajana tai haltijana romutusta edeltävät 12
kuukautta.
Uuden bensa- tai dieselauton CO2päästöt saavat olla enintään 110 grammaa kilometriltä. Muita käyttövoimia
käyttäville autoille ei aseteta päästörajaa.
Fustin asiakkaissa kampanja on näky-

nyt helmikuusta lähtien selvästi.
– Asiakkaat ovat hyvällä tuulella, kun
heille on tapahtumassa jotain uutta ja
jännittävää. He ovat hyvillään kun pääsevät osallisiksi tästä.
Vähäoja kertoo huomanneensa, että autoliikkeillä on kova kilpailu asiakkaista. Eräs autovalmistaja teetti ja lähetti erikseen purkamoille esitteitä niistä automalleista, jotka täyttävät kampan-

jan kriteerit.
– Purkamot on huomioitu yhteistyökumppanina autoliikkeiden silmissä ihan uudella tavalla. Ja sitten kun asiakas menee
romutustodistuksen kanssa autoliikkeeseen, siellä on kauhea
kilpailu siitä, kuka saa sen kaupan tehtyä. Tulee kaupan päälle varustepaketteja, toiset renkaat ja melkein nollakorolla vielä
rahoituskin, Vähäoja hymyilee.

Sana leviää
Eräs vanhan VW Boran purkamolle tuonut asiakas kertoi innostuneensa kampanjasta työkaverinsa kautta. Työkaveri oli
yrittänyt myydä autoansa, eikä se kiinnostanut ketään, vaikka
hintaa pudotti kuinka alas. Romutuspalkkion avulla hän sai ostettua uuden auton ja pystyi kilpailuttamaan autoliikkeiltä huimat edut päälle.
– Tällä Bora-kuskilla olisi itsellään ollut tulossa 800 euron
remontti. Se on jo melkein kymmenys välirahasta, joka pitää
maksaa uuteen autoon.
Hyvät kokemukset romutuspalkkiokampanjasta leviävät työyhteisöissä ja kaveriporukoissa. Media piti Vähäojan mielestä
aihetta esillä hienosti jo viime vuonna.
– Asia on saanut minusta todella paljon julkisuutta. Siitä käytiin keskustelua viime vuoden puolella pitkään, oli näkyvästi uutisissa ja niin edelleen. Lisäksi tietysti autoliikkeet ovat
mainostaneet ja kertoneet romutustodistuksesta.
Asiakkaiden syyt hakea romutustodistus ovat moninaiset.
Jotkut laskevat rahat tarkkaan, jotkut yksinkertaisesti haluavat
uuden, joitakin huolettavat vanhan auton viat tai turvallisuus.
– Yhä useampi ymmärtää, että se auto ei ole pelkästään
raaka-ainetta, vaan siinä on kierrätettävää materiaalia varaosan muodossa, joka on valmis sellaisenaan käytettäväksi.

Pelastetaan maailmaa
varaosa kerrallaan

Suomalaisen työn ja puhtaan ympäristön puolesta

www.autopurkamoliitto.fi

Romutustodistus tunnetuksi
Edelliseen, vuoden 2015 kampanjaan verrattuna meneillään
oleva kampanja on onnistunut Vähäojan arvion mukaan paremmin.
– Edellisen kampanjan aikana yksikin asiakas tuli tänne ja
sanoi, että hänen romutettava autonsa tuodaan kohta. Hinurin
lavalla tuotiin hetken päästä raato, josta kasvoi paju ikkunasta
ulos. Asiakas kysyi, että jaa, tuleeko teille noinkin vanhoja tänne. Sanoin, että se on nyt se sinun autosi.
Tarina on esimerkki valuviasta, jota on nyt tiukemmilla kriteereillä korjattu. Kampanjan hyöty kohdentuu paremmin.
Kampanja on Vähäojan arvion mukaan myös hyvää pr:ää romutustodistukselle.
– Sen näkee tässä meilläkin ihan selvästi, että tietämättömiä ihmisiä ei enää tule. Vielä viime kampanjan aikana huomasi selvästi, että kaikille ei ollut selvää, mikä se todistus
on. ••

VARAOSIA TAMPEREELLA

www.hameenautopurkaamo.fi
LOMAILEMME
1.7.-31.7.

Autolasien
ykkönen
• meiltä purkuosat
• ostamme kolariautoja

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

HÄMEEN
AUTOPURKAAMO OY
Puh. 03-364 5600 / 3645352

Juvelankatu 10, 33730 TAMPERE, avoinna ark. 8-17, la suljettu
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Purkamouutiset 10 vuotta sitten

Kierrätysarvoa!
Kampanja alkoi jo kolmannen kerran. Järjestyksessään kolmas Kierrätysarvoa-kampanja alkoi äitienpäiväviikolla.
Syyskuun loppuun saakka jatkuvan arvosetelikampanjan tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta autojen lainmukaisesta kierrätyksestä sekä uudistaa
maamme autokantaa.
Finlandia-talossa 5. toukokuuta pidetyssä kampanjan avaustilaisuudessa puhunut valtionvarainministeri Jyrki Katainen piti kampanjaa myönteisenä ja tarpeellisena.
– Meistä jokaisella on vastuu kierrätyksen onnistumisesta. Kampanjalla pyritään
aidosti lisäämään tietoisuutta autoilun
päästöistä ja liikenneturvallisuudesta.
Tuore autoverotuksen muutos on jo
osaltaan purrut autoilun aiheuttamiin
päästöihin. Vähemmän tuprutteleva auto
on nyt halvempi kuin aikaisemmin. Kataisen mukaan alkuvuonna uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet kymmenisen prosenttia.
Liikenteen päästöjen kutistamisessa
nimenomaan autokannan uudistamista
pidetään hyvin merkittävänä. Ennen vuotta 1992 rekisteröidyt autot aiheuttavat

noin 60 prosenttia liikenteen typpikuormituksesta.
Kierrätysarvoa-kampanjan järjestäjiä ovat Suomen Autokierrätys Oy,
Kuusakoski Oy, Stena Metalli Oy ja Jylhän Metalliromu Oy.
Suomessa 600 000 eläkeikäistä
autoa. Suomessa arvioidaan olevan
noin 600 000 vanhaa tai muuten heikkokuntoista autoa, joista tulisi jo päästä
eroon. Nämä autot ovat riski liikenteessä
ja haitta ympäristölle. Etenkin maaseudulla näkee romuautoja mitä kummallisimmissa paikoissa.
Maamme autokanta on edelleen läntisen Euroopan vanhinta. Henkilöautojen
keski-ikä on hieman päälle 10 vuotta, ja
romutusikä keskimäärin 18 vuotta. Yli 18
vuotta vanhoilla autoilla aiheutetaan lähes puolet kuolonkolareista, vaikka niiden liikennesuorite on vain kymmenesosa kaikesta ajoneuvoliikenteestä.
Liikenneturvallisuustutkija, professori Timo Ernvallin mukaan auton ikä ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä. Jos kaikki henkilöautot olisivat turvallisuudeltaan
1990-luvun loppupuolen autojen tasolla, merkitsisi se yli 50 ihmisen hengen

säästymistä vuosittain tieliikenteessä.
Arvoseteli vastaa rahaa autokaupassa. Kierrätysarvoa-kampanjassa tarjotaan tutusti arvoseteleitä niille, jotka
luovuttavat käytöstä poistettavan autonsa Suomen Autokierrätyksen valtuutettuihin vastaanottopisteisiin.
Arvoseteli on 500 euron väärtti uutta
autoa hankittaessa, ja 200 euron arvoinen käytetyn auton ostossa. Arvosetelit
käyvät lähes kaikissa uusia autoja myyvissä autoliikkeissä vuoden 2008 loppuun saakka. Yhtä ostettua autoa kohti
voi käyttää vain yhtä arvoseteliä.
•••
Suomessa käytöstä poistuvista autoista vain vajaa kolmannes kierrätetään lain
edellyttämällä tavalla eli virallisten vastaanottopisteiden kautta. Maassamme
romutetaan vuosittain yli 100 000 autoa.
Ongelma ei korjaannu hetkessä, mutta autoala pyrkii eri keinoin lisäämään
kansalaisten tietoisuutta asianmukaisesta kierrätyksestä. Arvosetelikampanja on
yksi näistä menetelmistä.
>>Lähde: Purkamo Uutiset 2/2008

Romutettujen autojen määrä kasvoi
Viime vuonna kierrätysjärjestelmän kautta romutettiin noin 73 000 ajoneuvoa.
Romutettujen autojen määrä kasvoi noin
22 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna
ja romutuspoistojen määrä kääntyi vuonna 2017 selvään kasvuun.
Muutokseen vaikuttivat ensisijaisesti
metallien maailmanmarkkinahinnan nousu sekä kuluttajien parempi tietämys autojen kierrätysjärjestelmästä. Vuonna
2015 romutuspalkkiokokeilu lisäsi romutettujen autojen määrää yli 6 000 henkilöautolla.
Henkilöauton keskimääräinen romutusikä kasvoi vuonna 2017 noin 20,7
vuoteen. Romutusikä on viime vuosina
kasvanut yhtäjaksoisesti lukuun ottamatta vuotta 2015, jolloin toteutettiin edellinen romutuspalkkiokokeilu, joka alensi keskimääräistä romutusikää 0,35 vuodella. Romutusiän kehitys kertoo autokannan ikääntymisestä. Tyypillisimmin
auto on romutettaessa 18–19-vuotias.
Yli puolet romutettavista henkilöautoista
on vähintään 20 vuotta vanhoja
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Romutuspoistojen määrän kehitys
Romutuspoistettujen autojen määrä
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kierrätysjärjestelmän kautta
romutettiin vuonna 2017 noin
73 000 ajoneuvoa
romutettujen autojen määrä
kasvoi noin 22 prosenttia vuoteen
2016 verrattuna
romutuspoistojen määrä kääntyi
vuonna 2017 selvään kasvuun
muutokseen vaikuttivat
ensisijaisesti metallien
maailmanmarkkinahinnan nousu
sekä kuluttajien parempi tietämys
autojen kierrätysjärjestelmästä
vuonna 2015
romutuspalkkiokokeilu lisäsi
romutettujen autojen määrää yli
6 000 henkilöautolla

2017

Trafi

Liikennekäytöstä poistettujen autojen määrä on kasvanut kaikissa ajoneuvoryhmissä. Kasvu on viime vuosina hieman hidastunut. Viime vuoden lopussa
liikennekäytöstä poistettuja henkilöautoja oli noin 730 000. Määrä on kasvanut
vuodessa noin 50 000 autolla. Liiken-

nekäytöstä poistetuista henkilöautoista
noin 410 000 autoa, 56 prosenttia, on
ollut yhtäjaksoisesti poistettuna liikenteestä yli kaksi vuotta.
>>Lähde: Autoalan tiedotuskeskus

Romuautosi teräksestä
100 % jatkaa elämää...
...uusina tuotteina,
kun kierrätät sen
oikein. Saat
samalla romutustodistuksen, joka
vapauttaa sinut
vastuista.

Virallinen vastaanottopiste
Romutustodistus heti mukaan
Nouto lähialueilta
Varaosien uudelleenkäyttö

t ki

t

fi

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

Ratkaisu ristikkoon 4/2017

Auto- ja Varaosamyynti

T. Hinttu

Romuajoneuvojen virallinen vastaanottopiste. Noutopalvelu sovittaessa.
-Uudet ja käytetyt osat Jämijärveltä

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

400

Yli
purettua VOLVO
henkilöautoa
S80, S&V70, S&V40, 900, 850,
700, 400, 300, 240, 140-sarjat

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

UUTTA!
Duett PV Amazon -sarjan
sekä 140-sarjan
uusia osia!

Käytetyt autonosat:
• moottorit • peltiosat • vaihteistot • sisustusosat

ackfältin autohuolto
& autopurkaamo
68410 ALAVETELI • www.backfalt.fi
Purkaamo: 040-7332 493 • Korjaamo: 06-8648 493 • Automyynti: 040 8234 100
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PERUSTEETON

ISOKOS- RITVA
KI

PESEN KYLLÄ ITSENI
OMIN KÄSIN!

TAITEILIJOILLA
UUNIPAISTOS
USKOMATON
SUKULAISIA
JEE- EPÄSAUK- SELSET VÄ
ATKONGELMAKIN
RENTOUTTAVIA
VUOTOKOHTIIN
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KAUAN
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SATU- PELOTAASI TOMIA
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SAMA HEITOISIN NÄPÄIN KASA
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KAVIOISTA

JUOMISISTA
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DIANA

VILKUNA
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VESIKASVI
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TUL- PIILEITA LOSTA
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YLÖJÄRVEÄ

@S
Laatinut Ahti Syrjälä

28 PURKAMOUUTISET

KAIKKI VARAOSAT EDULLISESTI
AUTOPALSTALTA.

VARAOSAT
KÄYTETYT
JA
UUDET

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

PORI
Puh. 02-677 0291,
02-677 0292
www.autopalsta.com

TOIMIMME
ROMUAUTOJEN
VASTAANOTTOPISTEENÄ.
Pori ja lähikunnat

HYÖTYAUTOPURKAMO

• Yli 300 kuorma- ja pakettiautoja purkuun
• Edulliset purkuautojen varaosat meiltä
• Meiltä myös vaihtolavalaitteet, lavat, nosturit ym. alan tavarat
Ostamme
hyötyautoja
käteisellä
0400-646 200
0500-659 678

Romuajoneuvojen
virallinen
vastaanottopiste

Kuorma- jja pakettiautopurkamo
K
k ti t
k

TATTARISUO, KYTKINTIE 55, 00770 HELSINKI
PUH. 09-389 5200, info@euro-teli.fi, www.euro-teli.fi
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Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot
Henkilö- ja pakettiautot

JYVÄSKYLÄ

LAHTI

PIRKKALA

TAMPERE

ALAVETELI

Osatuonti Felke Oy

Ahtialan Autopurkamo Oy

Autonosat R. Aaltonen

Hiasepojat Oy

Palokankaantie 13,
40320 Jyväskylä
P. 014-282 313
www.felke.fi

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

Teollisuustie 25, 33960 Pirkkala
P. 03-368 4000
myynti@autonosat.fi
www.autonosat.fi

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

JÄMIJÄRVI

Lahden Takuupurkamo Oy

Autovahinkokeskus AVK

Hämeen Autopurkamo Oy

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

Teollisuustie 24, 33960 Pirkkala
Automyynti 010 7737 550
Varaosamyynti 010 7737 560
Fax 010 7737 504
www.avk.fi

Juvelankatu 10, 33730 Tampere
P. 03-364 5600
www.hameenautopurkaamo.fi

LEPPÄVIRTA

PORI

Osamyynti AF

Autopalsta Oy

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

Söörmarkuntie 40,
29570 Söörmarkku
P. 02-677 0291, 02-677 0292
info@autopalsta.com
www.autopalsta.com

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

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

NAKKILA
Nakkilan Autohajottamo Oy

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. 050-4699 059
heimo@himanganmuovityo.fi
www.himanganmuovityo.fi

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Autopurkamo Oy
Vähänevantie 27,
38700 Kankaanpää
P. 02-578 9747
www.purkamo.fi

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

NÄRPIÖ
Wikmans Autoservice Oy Ab

Euro-Teli Oy

KEMINMAA

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

Keminmaan Autojussi Oy
Mestarintie 4, 94450 Keminmaa
P. 020 764 1115
www.autojussi.com

Nixvägen 31
64230 Närpiö as.
http://www.wikmans.tawi.fi/
sähköposti: wikman@tavi.fi
puh. 0400-569 427

abc Ale-Osa Oy

KIUKAINEN

ORIMATTILA

Kerminkuja 2, 05880 Hyvinkää
P. 019-436 852

Kiukaisten autopelti ja hinaus

HYVINKÄÄ

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

IMATRA
Imatran Autopurkamo
Varikkokuja 5, 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

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

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

Pyhtään Autopurkaamo Oy

Ahertajantie 1, 90940 Jääli
puh. 010 7737 572

Kankitie 13, 48400 Kotka
P. 05-228 4110

PANELIA

KOUVOLA
Sinisalon Auto Oy

JOENSUU

Ummeljoentie 4
46810 Ummeljoki
puh. 0400 651 973
www.sinisalonauto.fi

Autopurkamo
Karjalan Purku-Pojat Oy

KUOPIO

Lylykoskentie 27, 80130 Joensuu
P. 0400 229 800
www.karjalanpurkupojat.fi
info@karjalanpurkupojat.fi

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

Tapanilan Auto

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

PIETARSAARI
Auto-Osa Kierrätys
Erikssons
Åsbackantie 194, 68810 Ytteresse
P. 06-789 8500
www.erikssons.fi

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

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):

Napapiirin autopurkamo ja
-huolto Oy

HELSINKI

Vasaratie 7, 96320 Rovaniemi
P. 040 0918378
myynti@napapiirinautopurkamo.fi
www.napapiirinautopurkamo.fi

Kytkintie 55, 00770 Helsinki
P. 09-389 5200
www.euro-teli.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

Euro-Teli Oy

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

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

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

PIHTIPUDAS

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

Auto-Osix Oy

SYSMÄ

Ruponkuja 2, 44800 Pihtipudas
P. 040-484 9255
www.auto-osix.net

Fusti Oy

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

www.autopurkamoliitto.fi
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Autopurkamoliitto myös Facebookissa: https://www.facebook.com/autopurkamoliitto/

MEILTÄ LÖYDÄT
MITÄ HAET!

Varaosakeskus
yli 50 vuoden kokemuksella
Varastossamme 80 000 purkuosaa
ja yli 1 000 kolariautoa kentällä.

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!
AUTO-OSA
KIERRÄTYS

Åsbackantie 194
68810 ALA-ÄHTÄVÄ / Pietarsaari
Puh. (06) 789 8500, sähköposti: info@erikssons.fi
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Vastuullinen katalysaattorien kierrättäjä
Hakalanmäentie 38, 66440 Tervajoki, info@katmetal.fi, www.katmetal.fi, +358 (0)44 276 1713, +358 (0)40 824 8006
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 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!

Autopurkamo
on ainoa oikea vaihtoehto
autokierrättäjälle,
suomalaista työtä ja
edullisia
takuu varaosia!

 Kierrättämällä uudehkojen kolari- ja purkuautojen varaosia, mahdollistamme
useimmiten välittömän varaosan saannin, edulliseen hintaan.
 Ostamme kolari ja vaurio autoja.
 Hinauspalvelu!

Käytetyissä varaosissa on
reilu takuu.
Käytetyn varaosan käyttö pienentää
hiilijalanjälkeä.

Laatutarkastetut purkuvaraosat

www.varaosahaku.fi

Volvoks on
auktorisoitu romuautojen
vastaanottopiste ja
Suomen Autopurkamoliiton
jäsen.

Käytetty varaosa on
edullinen.

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

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

www.autopurkamoliitto.fi

Varaosamyynti ja maahantuonti
Suomen suurin mutta ”modernein” 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 tilattavissa joko suoraan tai saa meillä
asioida ihan fyysisestikin!
TERVETULOA!
Nettikauppa löytyy sivulta
www.osamyyntiaf.fi
ja kioski osoitteesta
Teollisuustalotie 2, Leppävirta.
Puh. 017 554 2972

