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Tervehdys lukijat!
 Tänä vuonna tapahtuu paljon mei-

dän alallamme ja siksi tässä lehdessä 
on mielenkiintoisia juttuja, jotka kannattaa lu-
kea tarkasti. Sanat kiertotalous ja hiilijalanjäl-
ki ovat nyt kaikkien huulilla. Presidentti Sau-
li Niinistökin sanoi äskettäin ympäristöasiois-
ta kysyttäessä, että ”tulevaisuudenkuva, jota 
ollaan rakentamassa, ei ole valoisa. Ihmiskun-
nalle tulee kiire suojata itseään, joten toimeen 
on tartuttava.”

 Purkamot ovat tarttuneet toimeen jo 20 
vuotta sitten. Tuolloin perustettiin liittomme, 
jonka ajamat asiat tukevat ympäristön asi-
aa 100-prosenttisesti. Tästä esimerkkinä toi-
mikoon Suomen uusi hallitusohjelma, jon-
ne saimme painavan sanamme. Mainintam-
me koskee sitä, että digitaalisen alustan kaut-
ta on varmistettava, ettei ajoneuvoja, joissa on 
uudelleenkäytettäviä osia, mene purkamoiden 
ohi esimerkiksi romukauppoihin ja murskalai-
toksille. Traficom on ottanut osaltaan aktiivi-
sesti asian työn alle ja elokuussa jatkamme 
vaikuttamistoimia, jotta tämä tavoite toteutuu.

Tulevan uuden jätedirektiivin vaikutus uu-
delleenkäyttöön on ensisijainen ja sitä aletaan 
seurata tilastoimalla, pelkkä materiaalikierrä-

tys ei siis enää riitä.
 Meille on tietenkin tärkeää myös, että lii-

ketoimintamme on kannattavaa. InCarin ope-
ratiivinen johtaja Tommi Vatén kertoo leh-
dessämme, mitkä asiat mahdollistavat käyte-
tyn varaosan myymisen isolle ostajalle. Näistä 
neuvoista kannatta ottaa vaarin.

 Liittomme osallistui ensi kertaa eurooppa-
laisten ELV-ajoneuvoasioista vastaavien au-
tonvalmistajien teknisen puolen johtajien ko-
koukseen. Tämänkin kansainvälisen fooru-
min selkeä viesti oli, että autoteollisuus jou-
tuu ottamaan kierrätettävyyden yhä vahvem-
min huomioon. Autotehtaat toki mielellään 
johdattelevat keskustelua käyttövoiman vaih-
tamiseen, joka kasvattaisi automyyntiä pal-
jon. Meidän ja ympäristön kannalta tärkeää on 
kuitenkin huomioida myös auton valmistami-
sen hiilijalanjälki, onhan se pahimmillaan yh-
tä suuri kuin elinkaaren aikainen polttoaineen 
kuorma. 

Mitäpä jos autoilun kokonaishiilijalanjälkeä 
pienennettäisiin käytetyillä osilla siten, että se 
huomioitaisiin myös laskennallisesti? Käyttä-
mällä korjaamiseen purkuosaa autovalmistaja 
saisi siitä hiilikompensaatiota!

 Hyvää kesän jatkoa!
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U
udenkiiltävä halli ottaa vastaan 
vieraan Kankaanpään Autopur-
kamolla. Ilme on tyylikäs ja siisti, 
ja yrityksen oma purkamo.fi-do-

main komeilee hallin ulkoseinällä.
– Tässä hallissa on noin 900 neliö-

tä lattiapinta-alaa ja kuutioita 4000, Kai 
Haapala luettelee.

Halli on upouusi, otettu käyttöön vasta 
tänä vuonna. Myynti- ja sosiaalitilat ovat 
toisessa päässä, kahdeksan nosturipaik-
kaa toisessa päässä.

Tontilla on lisäksi erilliset varastohallit, 
joissa on tilaa vajaat 1200 neliötä.

– Toki siellä on tavarat kahdessa ker-
roksessa, jotta saadaan kuutiot hyödyn-
nettyä tehokkaasti.

Yritys on toiminut samalla paikal-

Ei jäädä 
tuleen 
makaamaan
••• Laadukas perustyö on Kankaanpään 

Autopurkamon liikeidean ytimessä. 

Kai Haapala luotsaa yritystä veljiensä 

Manun ja Harrin kanssa. Yritys on 

kasvanut vuosi vuodelta.

la 1980-luvun alusta lähtien. Kan-
kaanpään Autohajottamo perustettiin 
1970-luvun alussa lähemmäs kaupungin 
keskustaa, mutta muutto tuli ajankohtai-
seksi, kun kaupunki laajeni.

Nimi vaihtui Kankaanpään Autopur-
kamoksi kymmenen vuotta sitten, sa-
malla kun yhtiömuoto vaihtui osakeyhti-
öksi. Tätä nykyä veljekset omistavat ko-
ko osakekannan. Yritys on ollut perheen 
omistuksessa koko ajan.

Savuna ilmaan
Uutuuttaan hohtava päärakennus ei ol-
lut Haapalan veljesten suunnitelmis-
sa. Tarkoitus oli laajentaa vanhaa hallia, 
mutta 15. toukokuuta 2017 se paloi yl-
lättäen poroksi.

Dramaattinen käänne pakotti toimi-
maan nopeasti.

– Tulipalo oli sokki, mutta ei siinä ollut 
aikaa pysähtyä. Tulipalo tapahtui maa-
nantaina, ja jo tiistaiaamuna oli suunnit-
telija poikkeamassa tässä, Kai Haapa-
la muistelee.

Jo tulipaloiltana alettiin suunnitella 
uutta rakennusta. Varastohallit säästyi-
vät palolta, joten myytävää tavaraa oli yl-
lin kyllin.

– Työntekijöille sanottiin että ketään ei 
irtisanota, eikä ketään irtisanottu. Kulje-
tusliikkeen rekka tuli tiistaiaamuna tuo-
maan kontteja. Ei ollut muuta mahdol-
lisuutta kuin panna kauhea kaasu päälle.

Haapala muistuttaa, että purkamoalan 
perusliikeidea on se, että toimitaan va-
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Kankaan-
pään Auto-
purkamo 
rakensi dra-
maattisen tuli-
palon jälkeen 
uuden uljaan 
päärakennuk-
sen.

Purkamo tar-
joaa myös osi-
en asennuspal-

velua.



PURKAMOUUTISET6

rastolla. Kaikilla purkamoilla tiedetään, 
että pitää olla varastoa, mitä myydä. Au-
toja puretaan, osia kuvataan, käsitellään 
ja varastoidaan – se on purkamoiden pe-
rustyötä.

Töitä tehtiin väistötiloissa ennen uuden 
päärakennuksen valmistumista. Muun 
muassa myynti tapahtui vuokrakonteissa.

Haapala sanoo, että yrityksen liikevaih-
to ja tulos olivat tasaisessa nousussa ai-
na tulipalovuoteen saakka.

– Lopulta myös tulipalovuonna saa-
tiin kasvua. Vauhti vähän hyytyi mutta on 
taas kiihtynyt sittemmin.

Jos yrityksen päävarastot olisivat pala-
neet, toiminta olisi ollut siinä.

– Sitten olisi pitänyt miettiä asiat uu-
siksi. Onneksi vuoden 2016 keväällä, 
vain vuotta ennen tulipaloa ostettiin vie-
lä lisämaata, jotta pystyimme lisäämään 
ostoja. Aiemmin toimimme todella pie-
nellä tontilla, vain 0,8 hehtaaria. Kaupas-
sa saimme puolitoista hehtaaria lisää ja 
teimme vastaanottokentän, Haapala ker-
too.

Nyt rakennukset ovat sellaisessa mal-
lissa, että niillä voi tehdä vaikka mitä yri-
tystoimintaa.

Ei romuliike
Yrittäjäperheen lapset ovat sisäistäneet 
pienestä pitäen yritystoiminnan hyvät ja 
huonot puolet. Nykyään Kankaanpään 
Autopurkamo työllistää veljessarjan li-
säksi seitsemän ihmistä. Veljeksille yri-
tyksen jatkaminen oli selvä asia jo var-
hain.

– En ole saanut olla, eikä ole tarvinnut 
olla muualla töissä. En ole koskaan saa-
nut muualta palkkaa, paitsi Puolustusvoi-
mien reserviläispalkkaa, Kai Haapala hy-
myilee.

Työtä on riittänyt ja tulevaisuudennä-
kymät ovat aina olleet hyvät. Kankaan-
pään Autopurkamo haluaa olla kehityk-
sen etulinjassa myös jatkossa.

Kai Haapala painottaa, että vaikka yri-
tyksen nimi on Kankaanpään Autopurka-
mo, sen ytimessä on varaosamyynti. Tä-
män ydinosaamisen vaaliminen ja kehit-
täminen on Haapalan mukaan kaikkein 
palkitsevinta.

– Me olemme varaosaliike. Kun asia-
kas ostaa osan verkkokaupasta, vaiku-
telma on sellainen, että hän on varaosa-
liikkeen kanssa tekemisissä. Me emme 
ole romuliike.

Viime vuonna Kankaanpään Autopur-

kamo kirjoitti 11 kappaletta romutusto-
distuksia. Tämä kertoo siitä, millaisessa 
roolissa ELV-ajoneuvot (end of life ve-
hicle) yrityksen liiketoiminnassa ovat.

– Se ei ole meidän ydinaluettamme. 
Toki olemme olleet alusta saakka Suo-
men Autokierrätyksen virallinen vas-
taanottopiste, mutta liiketoiminnan pai-
nopiste on muualla.

Kankaanpään Autopurkamo ostaa au-
toja AVK Copartilta ja SVT:ltä, kokonai-
sina autoina Suomesta. Varaosille tarjo-
taan myös asennuspalvelua.

Veljekset eivät ole titteleiden perään, 
mutta työnjako on selvillä.

– Me olemme yhtäläisesti yrittäjiä ja 
osakkaita. Minä olen virallisesti hallituk-
sen puheenjohtaja ja hoidan toimitusjoh-
tajan hommia ilman titteliä. Harri vastaa 
huolto- ja asennuspuolesta ja myynnistä. 

Manun vastuulla on purkupuoli, ja siihen 
tietysti limittyy myös myynti.

Aikaisemmin yritys ei ollut koskaan 
kiinni, mutta nykyään on pakko ajatel-
la lomiakin.

– Päätettiin yhdessä, että kymmenel-
lä miehellä tehdään kymmenen miehen 
hommat, mutta kolmella miehellä ei teh-
dä mitään. Pannaan mieluummin firma 
kiinni pariksi viikoksi, se on kaikille pa-
rempi.

Yhteistyö on voimaa
Kankaanpään Autopurkamo on mukana 
pilotoimassa Varaosahaun uutta alustaa.

– Varaosat on meillä olleet 2005 vuo-
desta netissä reaaliaikaisesti, sekä Vara-
osahaussa että Autopurkamot.comissa. 
Nyt odotellaan syksyä, että saadaan tes-

Kai Haapala näkee 
Kankaanpään Auto-

purkamon ensisijaises-
ti varaosaliikkeenä.
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tiin Varaosahaun uusi systeemi.
Haapalan mukaan pitkäjänteinen työ 

on tuonut hyviä asiakassuhteita. Hän 
kuitenkin muistuttaa, että ala saa joka 
päivä uusia asiakkaita, ja heitä pitää osa-
ta palvella.

– Me ajattelemme koko alan etua. Jos 
emme me pysty tarjoamaan jotakin osaa, 
teemme yhteistyötä muiden purkamoi-
den kanssa. Jostakin se tavara aina löy-
tyy.

– Me haluamme, että jokaiselle uu-
della asiakkaalle tulee ahaa-elämys, et-
tä onko tämä näin helppoa. Moni yllättyy 
siitä, että tämä toimii kuin junan vessa. 
Kun sitten seuraavan kerran tapahtuu jo-
tain, sama asiakas ottaa yhteyttä.

Kankaanpään Autopurkamo ei ole eri-
koistunut mihinkään merkkeihin, mutta 
Haapalan sanoin ”joku haju ja käry on ai-
na mitä kannattaa ostaa”. Ostaminen on 
tärkeää, mutta palvelu kenties vielä tär-
keämpää.

– Osat pitää rehellisesti kuvata. Se on 
osa meidän työtämme. Tänä päivänä se 
on niin helppoa, että kuvausten ja kuvien 
pitää olla ajan tasalla.

Myös hintataso on Haapalan mukaan 
tärkeä muistaa. Vakuutusyhtiöiden toi-
mintaa ohjaa hinta, ja se pitää ymmärtää. 
Uudella osalla ei ole hintaetua, mutta ei 

välttämättä muutakaan etua.
– Jos ajatellaan kymmenen vuot-

ta vanhaa autoa, se ei muutu yhtään pa-
remmaksi vaikka osat olisivat uusia.

Haapala kertoo, että Kankaanpääs-
sä on purettu hybridejä jo pitkään kaikil-
ta merkeiltä.

– Sehän ei ole muuta kuin vähän säh-
köisempi polttomoottoriauto. Useam-

pi Auris-hybridi odottaa käsittelyä nytkin, 
hän sanoo.

Sertifiointi käynnissä
Kankaanpään Autopurkamossa ajatel-
laan koko purkamoalan etua. Paikkakun-
nalla on kaksi muutakin purkamoa, mut-
ta Haapalan mukaan alueellinen kilpailu 
ei ole alalla iso asia.

– Autovaraosat eivät ole koskaan naa-
purissa. Verkkokauppa on määrännyt täl-
lä alalla jo pitkään, ja siellä kilpaillaan, tai 
tehdään yhteistyötä.

Kankaanpäästä lähtee jonkin verran 
osia ulkomaille, mutta olennainen asia 
on pitää suomalaiset firmat ja autoilijat 
tyytyväisinä.

Joskus asiakkaat mielellään kerto-
vat, mitä sama osa maksaisi esimerkik-
si Puolasta ostettuna. Tähän Haapala ta-
paa sanoa, että ei itse autokaan maksai-
si Puolassa samaa kuin Suomessa.

– Moni ymmärtää asian siinä kohtaa. 
Lisäksi meillä on laatu kohdallaan.

Laadusta puheen ollen, myös Kan-
kaanpään Autopurkamo on tekemässä 
Suomen Autopurkamoliiton laatusertifi-
kaattia.

Haapalan mukaan yritys oli liitossa pit-
kään rivijäsen. Kun ex-puheenjohtaja Ka-
ri Laine esitteli laatusertifikaatin, se vai-

Me haluamme, että 
jokaiselle uudella asi-
akkaalle tulee ahaa-
elämys, että onko tä-
mä näin helppoa. Mo-
ni yllättyy siitä, että tä-
mä toimii kuin junan 
vessa. Kun sitten seu-
raavan kerran tapah-
tuu jotain, sama asia-
kas ottaa yhteyttä.

”
Suurin osa purkamon bisneksestä tulee vahinkoautoista. Romutustodistuksia kirjoitettiin viime vuonna vain 11.
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kutti Kankaanpään tarpeisiin sopivalta.
– Ymmärsimme, että siitä olisi meil-

le apua. Kun laatukäsikirjaan pitää kirja-
ta, missä on käytettyjen öljysuodattimien 
paikka, on pakko päättää missä se on, 
Haapala kuvaa.

Ajankohta on nyt hyvä, kun yrityksen 
toiminta on saatu pyörimään uudella ta-
solla tulipalon jälkeen. 

– Tilat ovat isommat ja kaikki on men-
nyt aiempaa paremmalle tasolle. Teim-
me yhden varastohallinkin tulipalon jäl-
keen. Nyt kun perushomma toimii, on hy-
vä aika tarttua sertifikaattiin. Sen kanssa 
mennään askel askeleelta.

Haapala näkee laatusertifikaatin hy-
väksi mahdollisuudeksi katsoa omaa toi-
mintaa ulkopuolelta.

– Jos hallin kynnys on korkea, se on 
ollut korkea jo faarin aikaan ja sen yli on 
totuttu nostamaan jalkaa, ei sitä tule ky-
seenalaistettua. Tulee kotisokeaksi. Mut-
ta kun katsoo sitä vieraan silmin, sitä ih-
mettelee heti, että miksi sitä ei voisi ma-
daltaa.

Tärkeää on myös se, että sertifioidut 
yritykset mainitaan laissa. Jos lainsää-
däntö tiukentuu, oma-alotteinen sertifi-
ointi on kovaa valuuttaa.

– Se on ehdottomasti fiksua, että on 
oma korkeatasoinen sertifikaatti. Muuten 
voisi käydä niin, että kymmenen hengen 
autopurkamolla pitää olla sama sertifi-
kaatti kuin vaikkapa 500 työntekijän ku-
parisulfaattitehtaalla. ••

Uudessa 
pääraken-

nuksessa on 
modernit, var-
ta vasten pur-
kamokäyttöön 

suunnitellut 
tilat.

Osien kuva-
us ja luokitte-
lu on ensiarvoi-
sen tärkeää.
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ESITTELY

Kai Haapala Kankaanpään Autopurkamo

Missä ja milloin syntynyt?
– Vuonna 1974 Porin keskussairaalassa.

Perhesuhteet?
– Vaimo ja kahdeksanvuotias poika.

Millä autolla mieluiten ajelet siviilissä?
– Jos joku pitää valita, kyllä se on mieluiten E-sarjan 

Mercedes-Benz.

Mikä on Kankaanpään kesän kohokohta?
– Täällä oli aiempina vuosina hieno autotapahtuma Vauh-

din festivaali, jossa oli nähtäväillä harvinaisia autoja, Ferra-
reita ja muita, mutta nyt pitävät välivuoden. Niinpä tänä ke-
sänä kohokohta on varmaan perinteinen taidetapahtuma 
Hörhiäiset. Kankaanpää on perinteisesti ollut taidekaupun-
ki.

Harrastukset?
– Yhdistystoiminta, sen mitä ehtii. Nyt kun poika on aloit-

tanut pesäpallon, se on myös vienyt mukanaan. Olin juu-
ri viime viikonloppuna pesäpalloleirillä ensimmäistä kertaa 
vanhempana. Hieno kokemus, vaikka mäkäräiset söivät.

Millainen asiakaspalvelija olet?
– Toivottavasti hyvä! Asiakaspalvelun mittari on onnistu-

neet kaupat. Siinä ei ole koskaan vain yksi kauppa, vaan 
sekä myyjän että ostajan pitää olla tyytyväisiä.

Mikä tekee purkamotoiminnasta laadukasta?
– Asiakaskokemuksen pitää olla ammattimainen. Meiltä 

saa nopeasti puhtaan, hyvin pakatun, ehjän, sopivan ja ku-
vauksen mukaisen tuotteen. Vaikka asiakas ei tapaisi mei-
tä henkilökohtaisesti, kokemuksen pitää olla laadukas kai-
kin puolin.

Kankaanpään Autopurkamo on laatimassa Suomen Autopurkamoliiton laatusertifikaattia.
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H
allitusneuvottelujen liiken-
ne- ja ympäristöpöydis-
sä oli käytettävissä Salryn 
esitys, josta poimittiin yksi 

tavoite lopulliseen hallitusohjelmaan.
Hallitusohjelman kohta 3.4.1, Lii-

kenneverkon kehittäminen, sisältää 
liiton ehdottaman tavoitteen uudes-
ta tietoalustasta, jonka toteutuksesta 
on jo neuvoteltu Traficomin kanssa.

Tavoitteena on perustaa olemassa 
olevan rekisterin pohjalta romutetta-
vaksi menevien ajoneuvojen tietoalusta, 
jotta romuajoneuvodirektiivin tavoitteet 
täytetään. Neuvotteluja Traficomin kans-
sa jatketaan elokuussa.

Salryn esitykseen sisältyi kaikkiaan 
neljä ehdotusta ja runsaasti taustamate-
riaalia. Muut esityksen ehdotukset koski-
vat parannuksia romutuspalkkiojärjestel-
mään, romutustodistusten kirjoitusoike-
uden antamista vain valtuutetuille purka-
moille sekä romuajoneuvojen ja varaosi-
en uudelleenkäytön kirjaamista jätelakiin.

Liiton esityksen olivat allekirjoittaneet 
liiton puheenjohtaja Veli-Matti Jalonen ja 
järjestösihteeri Kai Lindell.

– Neuvottelija Merja Kyllönen (vas.) oli 
aktiivinen asiassamme hallitusneuvotte-
lupöydissä ja häntä saamme kiittää vii-

Liiton kädenjälki hallitusohjelmassa
••• Suomen Autopurkamoliitto 

ry (Salry) teki toukokuussa 

oman esityksensä Suomen 

hallitusneuvotteluihin. 

Lobbaus tuotti tulosta.

mekädessä, että vaikuttamisemme on-
nistui. Merja Kyllönen on nykyisin kan-
sanedustaja ja on luvannut apuaan jat-
kossakin, sanoo järjestösihteeri Kai Lin-
dell.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) halli-
tusohjelmaan hyväksytty, esityksen jär-
jestyksessä ensimmäinen ehdotus kuu-
lui kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Trafin olemassa olevan rekisterin 
pohjalta tulisi perustaa alusta, johon ro-
mutettavaksi menevät ajoneuvot pi-
täisi ilmoittaa netissä ennen romutus-
ta. Tämän palvelun täytyy olla ajoneuvon 
omistajalle maksuton. Näin ilmoitetut 
ajoneuvot sitten valtuutetut, ympäristölu-
van omaavat autopurkamot voivat hyvin 
lyhyen, esimerkiksi 48 työpäivätunnin ai-

kaikkunan puitteissa noutaa tai vastaan-
ottaa purettaviksi ja osat uudelleen käy-
tettäviksi.

Teknisesti tämä voidaan toteuttaa esi-
merkiksi omistajan antamilla yhteystie-
doilla ja ruksaamalla yksi kohta: ‘ajoneu-
vo romutettavaksi’. Lisäksi muitakin ta-
poja on syytä olla, esimerkiksi ilmoitus 
katsastuskonttorin kautta.

Tämä vaatimus ei aiheuttaisi yksittäi-
selle ihmiselle suurta lisävaivaa. On to-
dennäköistä, että nykyinen ympäristös-
tä huolestunut ilmapiiri tukee sitä. Sitä 
paitsi jo nyt eri vastaanottopisteet nou-
tavat noin 2/3 ajoneuvoista ajoneuvon 
omistajilta, jolloin romutus voidaan vah-
vistaa myös suoraan esimerkiksi jo ajo-
neuvon noutavalle kuljettajalle.” ••
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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.

OSTAMME KOLARIAUTOT

ROMUAUTOJEN 

VASTAANOTTO

ROMUTUSTODISTUKSET

KYSY MUITAKIN OSIA

TUHANSIA OSIA 
VARASTOSSA

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

NYT PURKUUN TULLEITA

Purkaamo  Auto-Osix Oy
JA PALJON MUITA 

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 taka-
valot, 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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H
elppous, nopeus, tasalaatui-
suus, varmuus. Nämä asiat 
toistuvat, kun Tommi Vatén pu-
huu siitä, miten korjaustöis-

sä voitaisiin käyttää enemmän käytettyä 
varaosaa.

– Ehdottomasti me näemme käytetyn 
varaosan oleellisena asiana. Mutta tästä 
on ristiriitaisia ajatuksia, Vatén aloittaa.

InCar korjaa noin 40 000 – 45 000 

kolarivauriota vuodessa. Korjaustöis-
sä asennetuista osista noin viisi pro-
senttia on käytettyjä varaosia. Vatén sa-
noo, että jos ja kun käytetyn varaosan 
hinta on uutta osaa halvempi, on loo-
gista, että käytettyjen osien osuutta ha-
lutaan nostaa. Käytetyn varaosan puo-
lella ovat myös ekologiset näkökohdat, 
koska purkuosat ovat kiertotaloutta par-
haimmillaan.

– Meidän kannattaisi käyttää purkuo-
sia niin paljon kuin mahdollista. Vas-
taukseni tähän on se, että niin me käy-
tämmekin, niin paljon kuin on järkeväs-
ti mahdollista. Vakuutusyhtiöt seuraavat 
meitä tässä erittäin tarkasti.

Asia on monisyisempi kuin äkkisel-
tään näyttäisi. Pelkkä osan hinta ei rat-
kaise, vaan kustannuksiin vaikuttavat 
myös seisonta-aika ja asiakastyytyväi-

Se voittaa, joka toimittaa

••• InCar-korjaamoketju 

on suuri toimija Suomen 

vauriokorjausmarkkinoilla. 

Operatiivinen johtaja 

Tommi Vatén sanoo, 

että käytettyjen varaosien 

kaupassa on paljon 

kehitettävää.
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Se voittaa, joka toimittaa
syys, muun muassa. Vatén muistuttaa, 
että InCar käsittelee todella isoa mas-
saa.

– Tärkeintä on tietenkin se, että asi-
akkaat on tyytyväisiä. Vakuutusyhtiöt 
seuraavat  niin sanottua NPS-lukua, jo-
ka mittaa asiakastyytyväisyyttä. Lisäk-
si keskimääräinen seisonta-aika on tär-
keä mittari, koska aika on vakuutusyhti-
öille rahaa. Sijaisautot maksavat ja niin 

edelleen.
Myös keskivahinko, siis vaurioiden 

korjauskustannusten keskihinta, on yksi 
mittari, mutta sekään ei kerro kaikkea.

– Jos keskivahinkoa saadaan esi-
merkiksi purkuosien avulla alemmas, 
se saattaa heijastua seisonta-aikoihin 
ja nostaa kustannuksia siellä päässä, 
Vatén sanoo.

Onko purkamoala valmis?

Ison ketjun näkökulmasta käytetyn va-
raosan käyttämisessä kynnyskysymyksiä 
ovat helppous ja varmuus. Vatén oli itse 
korjaamoyrittäjä ennen kuin hänen yri-
tyksensä Auto-Vatén fuusioitiin InCariin, 
joten hänellä on vahva näppituntuma sii-
hen, miten korjaustöiden kustannuksia 
lasketaan.

– Korjaamoyrittäjänä voin etsiä osia 
osia Varaosahausta ja luoda verkosto-
ja, eikä siinä ole mitään ongelmaa. Kun 
on hyvät luottopurkamot, jotka toimitta-
vat hyviä osia, homma toimii. Mutta asia 
ei ole enää niin yksinkertainen, kun käsi-
tellään tällaista isoa massaa, jonka kans-
sa InCar päivittäin toimii.

Vatén kysyy, onko Suomen purkamo-
ala valmis toimittamaan käytettyjä vara-
osia riittävän tehokkaasti InCarin tarpei-
siin. Hän painottaa, että tämä pitää näh-
dä mahdollisuudeksi.

– Meidän pitää olla varmoja, että 
saamme nappia painamalla oikean osan 
oven taakse parin päivän sisällä. Osan 
pitää olla oikea ja virheetön. Jos ja kun 
näin ei tänä päivänä ole, tulee herkäs-

InCar korjaa noin 
40 000 - 45 000 autoa 
vuodessa.

Tommi Vatén kysyy, onko purkamo-
ala valmis toimittamaan osia ison ketjun 
tarpeisiin.
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ti sisäisiä reklamaatioita. Silloin autot sei-
sovat odottamassa, vakuutusyhtiöt her-
mostuvat ja asiakkaat ovat vihaisia, hän 
lataa.

Tasalaatuisuus on isolle ketjulle kaikki 
kaikessa. Osia pitää olla saatavilla paljon, 
niiden kuntoon ja kuvauksiin on voitava 
luottaa. Vaténin mukaan on paljon fiksuja 
purkamoita, mutta kaikki eivät toimi sa-
malla tasolla.

– Valitettavasti purkamobisnes ei pys-
ty palvelemaan isoa ketjua tällä hetkellä. 
Mutta se, joka siihen ensimmäisenä pys-
tyy, voittaa tämän pelin, hän sanoo.

Sujuvaa ja toimivaa
Vaikka varaosien hintaa aina painote-
taan, se ei ratkaise kaikkea. Prosessin 
sujuvuus on vähintään yhtä tärkeä pala-
nen. Vatén sanoo, että uusien varaosien 
tilaaminen sujuu isoilta tukkureilta niin 
helposti ja varmasti, että uutta osaa on 
kova houkutus käyttää.

Pelkällä rekisterinumerolla saa näky-
viin oikeat osat ja muutamalla klikkauk-
sella tilaus on tehty. Tämän kanssa käy-
tettyjen varaosien kaupan pitää kilpail-
la. Vaikka suunta on oikea, työtä on vie-
lä jäljellä.

– Markkina määrää kyllä hinnan au-
tomaattisesti. Meillä pitää olla portaali, 
mistä nähdään osan kuntoluokitus, hin-
ta, toimitusaika-arvio ja saadaan se nap-
pia painamalla varmasti meille perille no-

InCar on pe-
rustettu vuon-

na 1991. Ketju 
siitä tuli vasta 

2008.

Tommi 
Vaténin mu-
kaan kaikki-
en mielestä 
olisi hyvä, et-
tä purkuosia 
käytettäisiin 
enemmän kor-
jaustöissä.
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peasti.
Vaténin mukaan InCar myy tänä vuon-

na varaosia kaiken kaikkiaan noin 20 
miljoonalla.

– Mielellämme myisimme tästä sum-
masta käytettyjä varaosia vaikkapa nel-
jällä miljoonalla. Mutta se tarkoittaa jo 
80 000 euron myyntiä per viikko, ja sel-
laiseen massaan täytyy olla todella hyvä 
toimittaja. Kun ei ole yhtä isoa toimitta-
jaa, käytämme useaa pienempää, ja niis-
tä jokainen toimii vähän eri tavalla. Se 
on kuormittavaa. 

InCar on ketju, joten sen korjaamoil-
la varaosien tilaamisesta vastaavat työn-
johtajat, joilla on runsaasti muutakin te-
kemistä. Heidän näkökulmastaan kaiken 
täytyy olla helppoa ja sujuvaa.

Asiakkaiden toiveet vaihtelevat. Yksit-
täisissä tapauksissa, kun auton lunas-
tusraja alkaa olla lähellä, käytetyt va-
raosat ovat tuiki tarpeellisia. Sen si-
jaan uuden tai uudehkon auton omistaja 
saattaa vastustaa käytettyä varaosaa jo 
lähtökohtaisesti.

– Kaikkien mielipide on se, että olisi 

hyvä kun purkuosia käytettäisiin enem-
män. Se on fiksua ja ekologista. Me käy-
tämme niin paljon kuin on järkeväs-
ti mahdollista. Mutta meidän täytyy ottaa 
huomioon koko paketin kustannukset.

Maltillista laajentumista
InCar on perustettu vuonna 1991. Ketju 
siitä tuli kuitenkin vasta 2008. Nykyään 
toimipisteitä on jo noin 40. InCarin tarina 
on tavallaan hyvä esimerkki siitä, miten 
vauhdikkaasti ketjuuntuminen on korjaa-
moalaa Suomessa muovannut. Kymme-
nisen vuotta sitten ala oli hyvin erinäköi-
nen kuin nykyään.

Vatén ryhtyi autokorjaamoyrittäjäk-
si vuonna 2003 vanhempiensa perusta-
massa Auto-Vatén Oy:ssa Heinolassa.

Kun hän tutustui InCarin toimitusjoh-
taja Marko Jussilaan vuonna 2011, yh-
teistyö alkoi nopeasti. Auto-Vatén ryhtyi 
InCarin sopimuskumppaniksi ja tulevai-
suutta alettiin visioida yhdessä.

Vuonna 2014 kaksikko avasi yhtei-
sen korjaamon Lahteen ja vuonna 2015 
toisen Hyvinkäälle. Pian A-Katsastus 
Group alkoi lähestyä Jussilaa. Vuon-
na 2017 tehtiin merkittävä yrityskauppa, 
kun enemmistö InCar Oy:n osakekan-
nasta myytiin A-Katsastus Groupille.

Samassa kaupassa Auto-Vatén fuusi-
oitiin InCariin.

Vatén on vanhana korjaamoyrittäjänä 
sitä mieltä, että asiakkaita pitää palvella 
mahdollisimman sujuvasti ja tehokkaasti. 
Iso ketju pystyy tuottamaan palvelua, jo-
ka täyttää kovatkin vaatimukset.

– Vakuutusyhtiöt ovat nähneet, että 
on helpompi toimia ketjumaisessa ym-
päristössä kuin yksittäisten korjaamojen 
kanssa. Se on se liikeidea, mitä tässä ra-
kennetaan. Mitä parempi verkosto meil-
lä on Suomessa, sitä parempaa yhteistyö 
on kaikkien osapuolten kanssa.

Toimipisteverkostoa laajennetaan mal-
tillisesti sen mukaan missä on kysyntää. 
Vatén korostaa, että suin päin ei lähde-
tä mihinkään.

– Me arvioimme tarkasti, missä on sel-
laisia alueita, missä olisi potentiaalia ja 
missä ei toimintaa vielä ole. Olemme se-
kä rakentaneet uusia korjaamoita nol-
lasta että ostaneet olemassaolevia. Jo-
kainen uusi korjaamo on aina oma tari-
nansa.

Ketjuuntuminen on tehnyt yksityisten 
korjaamojen toiminnasta haasteellisem-
paa. Vatén tunnustaa, että yksityisen kor-
jaamon on vaikea kasvattaa liiketoimin-
taa nykyisessä ympäristössä.

– Onhan se selvää, että sopimus-
pöytiin ei pääse samalla tavalla. Mutta 
vakuutusyhtiöt ohjaavat vain tietyn mää-
rän korjaustöitä. Hyville tekijöille on ai-
na töitä. ••

Markkina määrää kyllä hinnan auto-

maattisesti. Meillä pitää olla portaali, 

mistä nähdään osan kuntoluokitus, hin-

ta, toimitusaika-arvio ja saadaan se nap-

pia painamalla varmasti meille perille 

nopeasti.

”
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S
uomen Autopurkamoliitto ry:n 
(Salry) uudeksi puheenjohtajak-
si valittiin vuosikokouksessa Ve-
li-Matti Jalonen. Hänen suhtei-

densa avulla liiton syyskokouksen koh-
teeksi valikoitui Ranska, tarkemmin Vil-
lefontainen kaupunki Lyonin lähellä, noin 
neljäsataa kilometriä Pariisista etelään.

Siellä päämajaansa pitää Indra-au-
tokierrätysyritys. Yrityksen liiketoimin-
ta on palvella purkamoita koko Ranskan 
alueella ja tehdä käytettyjen varaosien 
käyttö helpoksi niin purkamoille, vakuu-
tusyhtiöille kuin yksityisasiakkaillekin.

Indra käsittelee noin 340 000 ajoneu-
voa vuodessa, mikä muodostaa 34 pro-
senttia Ranskan markkinoista. Kyseessä 
on siis todella suuri yritys koko Euroo-

pan mittakaavassa. 
Yhtiöllä on kaksi omaa purkamoa, joi-

den ytimessä on tutkimus. Niissä pure-
taan vain noin 10 000 autoa vuodessa, 
joten leijonanosa ajoneuvojen käsittelys-
tä hoidetaan yhteistyöverkoston avulla.

Toinen Indran oma purkamo on mal-
liltaan perinteisempi, jossa olosuhteet 
ovat samankaltaiset kuin tyypillisellä 
ranskalaispurkamolla. Näin voidaan tut-
kia ELV-ajoneuvojen käsittelyä realisti-
sissa olosuhteissa.

Toinen on teollinen purkamolaitos, 
”purkamotehdas”, joka on taatusti kiin-
nostava kohde Salryn jäsenille. Siellä 
Indra tutkii ja testaa uutta teknologiaa ja 
yrittää etsiä ratkaisuja siihen, miten au-
ton osat ja materiaalit saataisiin entistä 

Liitto 
vierailee 
Ranskassa
••• Suomen Autopurkamoliiton syyskokous pidetään 

Ranskassa lokakuun alussa. Liiton jäsenet pääsevät 

paikallisen Indra-yrityksen vieraiksi 4.10. kuulemaan, 

miten purkamoala Ranskassa toimii.

paremmin kiertoon ja hyötykäyttöön. 

Suomessa keväällä
Indran Chrystelle Drevon vieraili Suo-
messa keväällä ja tutustui suomalaisiin 
purkamoihin liiton järjestösihteeri Kai 
Lindellin isännöimänä. 

– Matka oli hyvin kiinnostava ja avar-
tava, siitä kiitos Kai Lindellille. Me kaikki 
tunnemme EU-lainsäädännön, mutta jo-
kaisessa maassa on erilainen markkina-
tilanne ja se on hyvä ymmärtää.

Drevon havaitsi, että Suomessa pur-
kamoala haluaa muutosta alan toiminta-
malleihin.

– Käytettyjen varaosien myyntiä halu-
taan tehostaa. On aivan selvää, että te-
hokkaampi myynti parantaa alan mah-
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Indran 
pääkonttori.
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Olemme jatkuvasti 
yhteydessä EU-insti-
tuutioihin ja Ranskan 
ministeriöihin. Halu-
amme edistää toimi-
vaa, järkevää ja sito-
vaa sääntelyä, joka 
antaa samat reunaeh-
dot ja mahdollisuudet 
alan kaikille toimijoille.

”

yhtä ja yhteyttä. Niinpä hän toivottaa ter-
vetulleeksi Suomen Autopurkamoliiton 
lokakuussa vierailulle.

Ranskassa ELV-autokantaa (end of li-
fe vehicle) on luonnollisesti paljon suu-
rempi massa kuin esimerkiksi Suomes-
sa. Niinpä niiden ympärille on mahdollis-
ta rakentaa myös liiketoimintaa aivan toi-
sella lailla.

Indra koordinoi ELV-ajoneuvojen vas-

dollisuuksia tulevaisuudessa.
Myös Ranskassa uskotaan käytettyjen 

varaosien tulevaisuuteen. Indran kierrät-
tämistä autoista noin 70 prosenttia myy-
dään käytettyinä varaosina ja 30 pro-
senttia raakamateriaalina.

Drevonin mukaan yksi alan suuris-
ta kysymyksistä onkin, kumpaa halutaan 
painottaa – materiaalikierrätystä vai osi-
en kierrätystä. 

Sanomattakin on selvää, että valmis 
osa on helpompi ja ekologisempi kierrä-
tettävä sellaisenaan kuin osan purkami-
nen materiaaliksi.

– Me haluamme keskittyä käytettyihin 
osiin, Drevon sanoo.

Ranskassa lainsäädäntö on käytetty-
jen varaosien osalta todella edistykselli-
nen. Korjaamot on lailla velvoitettu tarjo-
amaan purkuosia asiakkaille.

– Korjaamon on pakko ehdottaa au-
ton korjaamista käytetyillä osilla, mut-
ta asiakkaalla on lopullinen valta päät-
tää asiasta.

Tietojärjestelmiä ja kalustoa
Chrystelle Drevon pitää tärkeänä sitä, et-
tä purkamoala pitää Euroopan laajuisesti 

taanottoa ja on tehnyt siitä sopimuksia 
sekä autovalmistajien, vakuutusyhtiöiden 
että kaupunkien ja kuntien kanssa. Yh-
tiöllä on myös Ranskassa verkkopalve-
lu goodbye-car.com, joka on suunnattu 
suoraan auton omistajille.

Ranskassa on maanlaajuinen verkosto 
purkamoita, aivan kuten Suomessa.

– Me myös kehitämme uutta teknolo-
giaa ja toimitamme purkamoille työväli-
neitä, Drevon kertoo.

Teknologiset ratkaisut ulottuvat tie-
tojärjestelmistä raskaaseen kalustoon. 
Moni ranskalainen autopurkamo toimii 
Indran toimittamalla kalustolla.

360 astetta
Indran liiketoiminnan ytimessä on se, et-
tä yritys on ajan hermolla lainsäädännös-
tä, eri maiden toimintatavoista, teknolo-
giasta, autotehtaiden toiminnasta – kai-
kesta mitä autokierrätysalaan suinkin liit-
tyy.

– On tärkeää ylläpitää vahvaa tietotai-
toa lainsäädännöstä, ympäristökysymyk-
sistä ja eri järjestöistä ELV-sektorilla. Ha-
luamme pysyä kartalla siitä, mitä alalla 
tapahtuu maailmanlaajuisesti, koska ha-

Indralla on 
kaksi omaa pur-

kamoa, mutta 
sen bisnes on 
paljon laajem-

paa.
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luamme pystyä tarjoamaan lainsäätäjil-
le ja asiakkaille hyviä ratkaisuja, Drevon 
kertoo.

Indra seuraa ELV-sektoria ja kerää da-
taa eri maista, erityisesti tietenkin Rans-
kasta. Yhtiö on kehittänyt tähän omia 
ohjelmistoja.

Yhtiön päämääränä on olla edelläkävi-
jä autokierrätysalalla ja myös ohjata sen 
suuntaa. Drevonin mukaan Indra haluaa 
tehdä työt helpommaksi purkamoille ja 
toisaalta autokierrätyksen tehokkaam-
maksi ja ympäristöystävällisemmäksi. 

– Indralla on 360 asteen näköala au-
tokierrätysalaan.

EU-direktiivin mukaan 95 prosent-
tia ELV-ajoneuvon massasta on kierrä-
tettävä tai hyödynnettävä. Indra painot-
taa pyrkivänsä tähän tavoitteeseen kai-
kin keinoin.

Käytettyjen osien markkinointia teh-
dään muun muassa Indran omalla Pre-
cis-alustalla, joka on ikään kuin sikäläi-
nen Varaosahaku. Kahden parhaan luo-
kan käytetyille varaosille myönnetään 
yhden vuoden takuu, huonoimman luo-
kan osille kuuden kuukauden.

Neljä osaamisaluetta
Drevon jakaa Indran osaamisen neljään 
osaamisalueeseen: hallinnollinen, tekni-
nen, kaupallinen ja sääntelyn asiantun-
temus.

– Hallinnollinen tarkoittaa logistiikkaa, 
sekä fyysistä logistiikan hallinnointia et-
tä sen dokumentointia ja kehittämistä. 
Tässä tärkeällä sijalla on autojen jäljitet-
tävyys. Haluamme tehdä kaikesta mah-
dollisimman läpinäkyvää.

Indra julkaisee raportteja ELV-ajoneu-
voista joka vuosi.

Tekninen asiantuntemus tarkoittaa 
koulutus- ja kehitystyötä kierrätysalalla. 
Tähän liittyy uusien teknologioiden käyt-
töönotto ja ohjelmistojen kehitystyö. 

Kaupallinen osaaminen tarkoittaa käy-
tettyjen varaosien markkinointia ja kaup-
paa.

– Haluamme vauhdittaa käytettyjen 
varaosien myyntiä ja tukea alan toimijoi-
ta. Vaikka osat ovat pääfokus, tutkimme 
koko ajan myös raakamateriaalien kau-
pallisen hyödyntämisen mahdollisuuksia.

Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, on 
lainsäädännön vahva tuntemus sekä 
EU-tasolla että paikallisella tasolla.

– Olemme jatkuvasti yhteydessä EU-
instituutioihin ja Ranskan ministeriöihin. 
Haluamme edistää toimivaa, järkevää ja 
sitovaa sääntelyä, joka antaa samat reu-
naehdot ja mahdollisuudet alan kaikil-
le toimijoille.

Suomen Autopurkamoliiton syysko-
kous järjestetään Ranskassa lokakuun 
alussa. ••

Suomen Autopurkamoliitto pääsee tutustumaan ranskalaiseen autokierrätysjärjestelmään lokakuussa.
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K
okouksen lisäksi matkan ohjel-
massa oli kaksi vierailua, Wal-
tersin autopurkamolle ja Stena 
Recyclingin kierrätyslaitokselle.

Waltersin purkamo sijaitsee Falken-
bergissä. Se on sertifioitu purkamoyri-
tys, ollut jo vuodesta 1999.  Purkamolla 
esiteltiin erilaisia uusia työvälineitä, joita 
Waltersilla on otettu käyttöön.

– Vierailu Waltersin autopurkamolle oli 
varsin valaiseva ja hyödyllinen. Ruotsis-
sa purkamotoiminta on varsin kannat-
tavaa muun muassa hyvän vakuutusyh-
tiöyhteistyön ansiosta, Lindell sanoo.

Stena esitteli myös toimintaansa var-
sin kattavasti. Uusi kierrätyslaitos Halm-
stadissa on yksi Euroopan nykyaikai-
simmista kierrätyslaitoksista. Sitä on ke-
hitetty yhteistyössä autoteollisuuden 
kanssa. Tavoitteena on entistä tehok-
kaampi materiaalien kierrätys ja uudel-
leenkäyttö.

Muovit saadaan käsiteltyä murskan 

jälkeisellä tekniikalla jopa niin tarkas-
ti, että muun muassa kadmium ja bromi 
saadaan erotettua.

– Stenalta korostettiin hyvää ja lä-
heistä yhteistyötä purkamoiden kanssa. 
Heille tulevasta materiaalista ELV-ajo-
neuvot muodostavat huomattavan osan 
eli 30 prosenttia, Lindell toteaa.

Itse kokouksessa EGARAn pääsih-
teeri Henk Jan Nix toimitti jäsenliitoil-
le lomakkeen, jolla voi kertoa niin sano-
tuista koodatuista osista. Se tarkoittaa 
osia, jotka on koodattu siten, että nii-
tä on hyvin vaikea tai mahdoton käyttää 
uudelleen.

EGARAn tavoitteena on, että purka-
mot pääsevät entistä paremmin käsiksi 
autovalmistajien tuottajien tietoihin, jotta 
osatieto on kaikkien käytettävissä tasa-
veroisesti. Henk Jan Nix kertoi uutena 
tietona, että Euroopan autonvalmistajien 
etujärjestö ACEA on kommentoinut, et-
tei halua syrjiä alan toimijoita. Näin ollen 

on entistä tärkeämpää kertoa, jos koo-
dattuja osia tulee vastaan.

Tiedonkeruu käynnissä
EU:n ajoneuvokierrätyksestä vastaavan 
komission ympäristöpääosaston asian-
tuntija Artemis Hatzi-Hull on vedon-
nut purkamoalaan, että saisi mahdolli-
simman paljon tietoa alan tilanteesta ja 
ongelmista. Suomen asioista voi vies-
tiä Suomen Autopurkamoliitolle, Henk 
Jan Nixille tai halutessaan suoraan Hat-
zi-Hullille. 

Tietoa kartoitetaan ennen kaikkea 
EU:n ELV-direktiivin uudistamisen val-
mistelun pohjaksi. Suomessa tärkeää on 
myös osallistua tänä vuonna tehtäviin 
purkukokeisiin ajantasaisen ja oikean 
tiedon saamiseksi.

EGARAn syyskokous pidetään mar-
raskuussa Brysselissä. ••

Ruotsissa kokoustettiin
••• Autopurkamoalan eurooppalainen kattojärjestö EGARA piti kevätkokouksensa 

toukokuussa Ruotsin Halmstadissa. Myös Suomen Autopurkamoliiton järjestösihteeri 

Kai Lindell ja puheenjohtaja Veli-Matti Jalonen olivat paikalla.

Kokouksessa. Suomen Autopurkamoliiton pj. Veli-Matti Jalonen vasemmalla. Michael Abraham, Ruotsin liiton toiminnanjohtaja piti esitelmää 
Ruotsin tilanteesta.
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Ruotsissa kokoustettiin
Michael Abraham, Ruotsin liiton toiminnanjohtaja piti esitelmää 
Ruotsin tilanteesta.

Jopa muovit 
saadaan Halm-
stadissa erotet-
tua.

Kuvassa eroteltuja jakeita. Kadmiumia sisältävät usein 
punaiseksi värjätyt muovit.

Walters Bildemonteringilla tarjoilu pelaa.

Stena Re-
cycling Ab:n 
toimitusjohtaja 
Kristofer Sunds-
gård ja Jim Jalo-
nen. Jim oli sääs-
tänyt retkirahat 
viikkorahoistaan 
ja sai koulusta 
vapaata, kun te-
kee kiertotalous-
esitelmän.
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Joensuussa on juhlittu pitkiä työuria ja 
muitakin merkkipäiviä. Karjalan Purku-
Poikien Olavi Tukiaisella on takanaan yli 
puoli vuosisataa purkamoalalla.

Karjalan Purku-Pojat Oy on nyt 
65-vuotias yritys. Niinpä oli sopivaa, että 
yrityksessä juhlittiin tänä kesänä mon-
taa asiaa: tietenkin perheyritystä, mutta 
myös pitkäaikaisen pääomistajan Olavi 

Tukiaisen 70-vuotisjuhlia 5.6.2019. Tuki-
ainen on ollut mukana yrityksen toimin-
nassa vuodesta 1963.

Myös Karjalan Purku-Poikien työnte-
kijät ovat tehneet komeita työuria. Se-
kä Jari Kuittisella että Petri Lasarovilla 
on takanaan yli 30 vuotta samalla työn-
antajalla.

Karjalan Purku-Poikien toimitusjohta-

ja on Katriina Tukiainen. Lylykoskentiel-
lä, Käpykankaan teollisuusalueella Jo-
ensuussa sijaitseva toimipiste on puo-
lentoista hehtaarin tontilla, joka on vuok-
rattu kaupungilta.

Vuonna 2013 yritys investoi uuteen 
250 neliömetrin purkuhalliin ja 100 ne-
liömetrin tuulilasien vaihtohalliin.  ••

Karjalan Purku-Pojilla aihetta juhlaan

Vasemmalta Jari Kuittinen, Petri Lasarov ja Olavi Tukiainen. Kuvassa 
yhteensä yli 100 vuotta kokemusta purkamoalalta.

Olavi Tukiaista onnittelemassa Esa Tolvanen ja 
Katriina Tukiainen.

Ratkaisu tämän lehden ristikkoon.

Klikkaa
www.autopurkamoliitto.fi

Saat tietoa kierrätyksestä.
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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 

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

• Varastossamme on satoja purkuautoja.  
• Vain osa autoista on listattu ”Purettavat autot”-osiossa. 

• Meillä on myös hinauspalvelu.  
• Noudamme romuautot ilman korvausta lähialueelta!  

• Palvelemme sekä yrityksiä että  
yksityishenkilöitä koko Suomessa.  

• Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ahtialan Autopurkamo Oy Mustapuronkatu 31 15300 Lahti 
Puh: 03-75 65 244 Faksi: 03-75 65 240 

• Sähköposti:  purkaamo@phnet.fi  • kotisivu: www.purkamo.net 

MA-PE 8.00-16.30      www.karjalanpurkupojat.fi
info@karjalanpurkupojat.fi

Autolasien ykkönen

Ostamme kolariautot!

Lylykoskentie 27, JOENSUU       0400 229 800

Meiltä käytetyt
varaosat!

Millaisen luonnon ja ympäristön jätät lapsillesi?

Vastuullista purkamotoimintaa.
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••• Voimassa olevan 

EU-direktiivin mukaan 

romuauton painosta 95 

prosenttia pitää saada 

hyötykäyttöön joko 

kierrätettynä tai muuten 

hyödynnettynä. Tätä 

kontrolloidaan koeotoksilla, 

jotka tehdään jälleen 

tänä vuonna. Purkamoilta 

kaivataan nyt aktiivisuutta.

S
uomen Autokierrätys Oy:n toi-
mitusjohtaja Arto Silvennoinen 
kertoo, että otokset tehdään 
tällä kertaa vähän eri taval-

la kuin ennen. Jutuntekohetkellä tark-
kaa suunnitelmaa ei vielä ollut, mutta 
purkamoita kaivataan joka tapaukses-
sa tutkimuksiin mukaan aiempaa aktii-
visemmin. 

– Tähän mennessä otoksia on tehty 
murskaamo-operaattoreilla, mutta nyt 
olisi hyvä saada entistä tarkempi kuva 
tilanteesta myös purkamoiden osalta.

Otoksissa on kyse sen mittaamises-
ta, kuinka suuri osa auton kokonaispai-
nosta saadaan oikeasti kierrätettyä tai 
hyödynnettyä.

Nykyisen EU-direktiivin vaatimukset 
ovat tiukat. Osina tai materiaaleina pi-
tää saada kierrätykseen 85 prosent-
tia ja romuauton painosta hyödynnet-

tyä kaiken kaikkiaan 95 prosenttia. Vä-
liin jäävä kymmenen prosenttia on käy-
tännössä materiaalin energiahyödyntä-
mistä.

Direktiiviä ollaan sorvaamassa uusik-
si, ja siksi kaikki mahdollinen ajantasai-
nen ja oikea tieto on ensiarvoisen tär-
keää koko alan kannalta.

Suomi on tähän mennessä pärjännyt 
otoksissa hyvin. Hyödyntämisessä ylle-
tään jopa 97,3 prosenttiin.

– Lasit ovat yksi ongelmakohta, kos-
ka niitä on vaikea hyödyntää.

Tarkkaa tietoa
Aiemmin otokset on toteutettu niin, et-
tä testiin on otettu tietty määrä auto-
ja, joille on tehty autokohtaiset kortit. 
Näihin on merkitty tietoja autosta, aina 
rungon numerosta ja rekisteripainos-

Mukaan purkukokeisiin

Purkukokei-
siin kannattaa 
osallistua, kos-

ka näin saa-
daan oikeaa 

tietoa.
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Mukaan purkukokeisiin

ta lähtien.
Kortteihin on myös merkattu, mikäli 

niistä on jo purettu osia pois ja arvioitu 
niiden paino. Sitten ne on kuivattu nes-
teistä ja punnittu nesteet.

Tämän jälkeen jokainen neljästä ope-
raattorista – Kuusakoski, Stena, Eurajo-
en Romu ja Kajaanin Romu – ovat aja-
neet autot murskaimen läpi ja laskeneet 
jakeista, kuinka paljon saadaan kierrä-
tettyä, kuinka paljon hyödynnettyä muu-
ten ja kuinka paljon jää jätteeksi.

Nyt otokset halutaan ottaa entistä 
tarkemmin myös purkamoiden osalta, ja 
suunnitelmana on järjestää uudenlaisia 
purkukokeita.

– Tarkoitus on, että saadaan purka-
moilta oikeaa tietoa siitä, kuinka paljon 
osia puretaan kierrätettäviksi ja kuinka 

suuri osuus ne auton painosta ovat. On 
kaikkien etu, että saamme entistä tar-
kempaa dataa, Silvennoinen sanoo.

Autot painottuvat 20 vuotta vanhaan 
autokantaan ja sen ikäisten autojen 
markkinaosuuksiin.

Toki otoksessa huomioidaan myös va-
hinkoajoneuvot sopivassa suhteessa.

– Suhdelukuja saa kaikin mokomin 
ehdottaa esimerkiksi Suomen Autopur-
kamoliitosta, Silvennoinen sanoo.

Metallipitoisuudet tiedossa
Silvennoisen mukaan ihanteellisinta oli-
si, jos mukana olisi vaikkapa kymmenen 
purkamoa, joista jokaisella olisi käsitel-
tävänä kymmenen autoa. Tarkoitus ei 
ole kuormittaa ketään liikaa.

Mahdollisuus käyttää autojen metal-
lipitoisuuteen liittyvä laskentamenetel-
mää on olemassa.

– Siitä on olemassa ai-
ka hyvin tietoa. Muun mu-
assa saksalaiset ja rans-
kalaiset ovat keränneet 
paljon tietoa vuonna 1999 
valmistetuista autoista, 
ja niiden metallipitoisuu-
det ovat näin ollen selvillä. 
Murskauskokeet kertovat 
osaltaan siitä, kuinka hyvin 
tiedot pitävät paikkansa.

Silvennoinen kehottaa 
purkamoita rohkeasti mu-
kaan purkukokeisiin. 

– VTT valvoo ja koordi-
noi tutkimusta, eikä ole tar-
koitus kerätä mitään turhaa, 
vaan ihan oikeaa, paikkan-
sapitävää tietoa. ELV-autois-
ta ei usein pureta paljonkaan 
osia, koska ne ovat vanhoja, 
ja niillä ei ole samanlaista jäl-
leenmyyntiarvoa kuin vaikka-
pa viiden vuoden ikäisissä va-
hinkoautoissa.

Tutkimuksen tavoitteena on 
paitsi tarjota oikeaa tietoa EU-
direktiivin valmisteluun, myös 
tutkia itse kierrätysprosessia 
ja miettiä, miten sitä voisi te-
hostaa. 

Koeotoksilla ei ole vielä tark-
kaa aikataulua, mutta ne täytyy 
saada tehtyä tämän vuoden lop-
puun mennessä. ••

Purkukokeissa 
punnitaan puretut 
osat.
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Purkamouutiset 10 vuotta sitten

P
urkamo Uutiset kertoi 10 vuot-
ta sitten uudesta laista, joka tu-
li voimaan 1. huhtikuuta vuonna 
2009.  Laki on yhä voimassa ja 

mahdollistaa ajoneuvojen nopeat siirrot 
kunnan tai kaupungin alueella.

Siirtokehotuksia jaettiin vuonna 2018 
vain 615, kun esimerkiksi vuonna 2005 
ennen uuden lain voimaantuloa määrä 
oli peräti yli 1007.

Kaupungin varastolle Tarastenjärvel-

le on siirretty viimeisten kymmenen vuo-
den ajan vuosittain tasainen määrä, noin 
250-300 ajoneuvoa. Myös tämä mää-
rä on laskenut yli kymmenen vuoden ta-
kaisista.

Ajoneuvon siirrosta on 30 vuorokaut-
ta aikaa lunastaa ajoneuvo. Jos näin ei 
toimi, se siirtyy kaupungin omistukseen. 
Hyvin harvoin autoja lunastetaan takai-
sin, koska näin toimiessaan joutuu kor-
vaamaan myös siirtokustannukset.

Siirretyistä autoista julkaistaan kuulu-
tuksia kuukausittain.

Nykyään siirtokehotuksella varustet-
tuja autoja ei enää varasteta entiseen 
malliin, koska autot voidaan nykyisen 
lain nojalla siirtää pois jopa viikon sisällä. 
Varkauksia ehkäisee varmasti myös se, 
että raaka-ainemetallien markkinahinnat 
eivät ole nousseet vuoden 2008 romah-
dusta edeltäneelle tasolle. ••

 

Romuajoneuvoja Tampereella tasainen määrä
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Ratkaisu ristikkoon 1/2019

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!

-Uudet ja käytetyt osat Jämijärveltä
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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Laatinut Ahti Syrjälä

KOS-
TEIKKO-

KASVI

TAK-
KUINEN
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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

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

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

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

Kuorma- ja pakettiautopurkamo

HYÖTYAUTOPURKAMO

ti t kK j k

Romuajo-
neuvojen
virallinen

vastaanottopiste

Ostamme
hyötyautoja
käteisellä

0400-646 200
0500-659 678

50
vuotta
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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 
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  

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. 050-4699 059
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. 0500 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
Purkamo Lahtinen
Hirvenpolku 3, 37150 Nokia
P. 010 666 9620 
myynti@purkamolahtinen.com 
www.purkamolahtinen.com

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

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  
Erikssons 
Åsbackantie 194, 68810 Ytteresse
P. 06-789 8500
www.erikssons.fi

PIHTIPUDAS
Auto-Osix Oy
Ruponkuja 2, 44800 Pihtipudas
P. 040-484 9255
www.auto-osix.net

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

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

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

PYHÄJOKI
Rannikon Auto ja Varaosa Oy
Vihannintie 10
86100 Pyhäjoki
PUH 08 434 333
0400 189 018
myynti@rannikonautojavaraosa.fi
http://www.rannikonautojavaraosa.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

ROVANIEMI
Lapin Auto-osa Oy
Nikkarinkuja 12, 96910 Rovaniemi
P. 016-310 950, 040 537 6121

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

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

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

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

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!

www.katmetal.fi  •  teemu.piippo@katmetal.fi              kat_metal 

Your Partner  in  Prec ious Meta ls  Recyc l ingYour Partner  in  Prec ious Meta ls  Recyc l ing

044 276 1713
soita

Romu reilusti rahaksi 
ja luonto kiittää!



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


