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Käytetyt varaosat takuulla

• Autopurkamosta apu autosi ongelmiin edullisemmin.

• Pidä kiinni euroistasi - me pidämme kiinni asiakkaistamme.

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

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

TÄMÄNKERTAINEN LEHTEMME ilmestyy 
nyt vuorostaan omana fyysisenä leh-
tenä. Mukava kirjoitella pitkästä aikaa 
näinkin, vaikka Kaasujalka-lehden liit-
teenä levikkimme onkin isompi.

Syksy saapuu ja korona hellittää. 
Purkamoala on selvinnyt tästä vitsauk-
sesta kokonaisuutena hyvin, kiitos 
lisääntyneen kotimaan matkailun, joka 
paljolti lisääntyi nimenomaan automat-
kailuna.

Koronan vaikutukset näkyvät maail-
manmarkkinoilla komponenttien niuk-
kuutena ja raaka-aineiden hintojen 
nousuna. Näen tämän maistiaisena 
siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan: 
varaosien uudelleenkäyttö ja auton 
yhä tarkempi lajittelu ennen murskaa-
mista on jatkossa päivänselvyys.

Syntypaikkalajittelua pohdimmekin 
nyt yhdessä Suomen Autotuojat Oy:n, 
murskalaitosten ja Uusioaines Oy:n 
kanssa aloitetussa projektissa koskien 
autolasia. Sen hyötykäyttö on nyt mini-
maalista, mutta uskon, että kun se ke-
rätään talteen ennen kuin auto päätyy 
murskaamolle, voidaan se pitää riittä-
vän puhtaana, jotta siitä voidaan tehdä 
uutta lasia tai esimerkiksi vaahtolasia.

Purkamoalan tulevaisuus on muuten-
kin kaikin puolin valoisa ja hyviä merk-
kejä näkyy kaikkialla: EU on julkaissut 
uuden laajennetun tuottajavastuun, 
uusi jätelaki velvoittaa yhä selkeämmin 
uudelleenkäyttöön, maamme hallituk-
sen hallitusohjelmassa on kirjattu toi-
mia purkuautojen saamiseksi murskilta 

ja romukaupoista purkamoille, Japani-
laisyliopisto julkaisi tutkimuksen, jossa 
todettiin, että jo liikenteessä olevan 
auton käyttöikää jatkamalla sääste-
tään luonnonvaroja ja pienennetään 
hiilikuormaa,  maailman suurin osake-
rahasto vaatii omistamiaan yrityksiä 
ryhtymään luonnonsuojelijoiksi jne. 
Tämä kaikki sataa ympäristön ja myös 
autopurkamoiden laariin.

Jätelain uudistuksen tarkoituksena 
on edistää kiertotaloutta ja luonnonva-
rojen kestävää käyttöä. On hyvä pitää 
mielessä, että Suomi saa EU:n kautta 
2,1 miljardia euroa tukea, josta puolet 
käytetään ympäristön hyväksi. Ympä-
ristöasioihin panostavat yritykset voi-
vat hakea investointitukea myös tästä 
tukipaketista.

Liiketoimien kannalta tärkein asia 
on kuitenkin alan huikea kasvupoten-
tiaali. Euroopassa käytetyn varaosan 
markkinaosuus koko varaosamarkki-
nasta on kaksi prosenttia, kun Yhdys-
valloissa se on 20 prosenttia, jossa se 
edelleen on kasvussa. Harvalla muulla 
alalla on edessään tällaisia kasvu-
mahdollisuuksia, joita kaikki mega- 
trendit tukevat.

Tämä on huomattu myös sijoittajien 
keskuudessa, sillä kolme suomalais-
ta purkamoa on hiljakkoin siirtynyt 
ulkomaalaisomistukseen. Pitääkö olla 
huolissaan? Mielestäni ei. Toivotetaan 
pääoma, suhteet autovalmistajiin ja 
uusi osaaminen tervetulleeksi Suo-
meen!
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S
uomen tieverkon 
osalta puhutaan 
jo miljardin euron 
korjausvelasta. 
Liikenne- ja vies-
tintäministeri Ti-
mo Harakka, onko 

realistista ajatella, että tällainen 
korjausvelka saadaan jollakin 
aikavälillä hoidettua kuntoon? 
Pitääkö kansalaisten alkaa tottua 
ajatukseen, että alemman tiever-
kon kunto on pysyvästi heikompi 
kuin aikaisemmin?

– Uusia väyliä rakennetaan ja 
vanhoja korjataan koko ajan. Kos-
kaan emme pääse tilanteeseen, et-
tä korjattavaa ei ole.

– Marinin hallitus investoi joka 
vuosi 300 miljoonaa lisärahaa nor-
maalin miljarditason päälle, jotta 
pikkuhiljaa korjausvelka kääntyi-
si laskuun. Ensimmäisessä valta-
kunnallisessa liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa (Liikenne 12) on 
lähtökohtana vastaava korotustaso 
vuosikymmenen loppuun.   

Hybridit ja sähköautot tekevät 
tuloaan tieliikenteeseen. Sähköis-
tyvä autokanta tuo mukanaan 
uusia haasteita, muun muassa 
kysymykset latauspaikkaverkos-
ton riittävyydestä sekä polttoaine-
verojen vähenevän tuoton korvaa-

”Suomi hyvällä tiellä 
liikenteen sähköistymisessä”

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) 
toteaa Purkamouutisten haastattelussa,  
että tieliikenteen kehittämisessä Suomi kannattaa 
pelkkää sähköautoilua monipuolisempaa 
lähestymistapaa. Se huomioisi ennen kaikkea 
biokaasun edut puhtaana käyttövoimana varsinkin 
raskaassa liikenteessä.  

misesta muilla maksuilla. Kuinka 
valmis Suomi on muutokseen 
polttomoottoriautoista sähköau-
toihin?

– Suomi on hyvällä tiellä liiken-
teen sähköistymisessä. Yhä useam-
pi uutena ostettu auto on ladattava. 
Latausverkosto laajenee pääosin eri 
yritysten investointien vuoksi. Valtio 
myös tukee latausverkoston laaje-
nemista, Suomen kestävän kasvun 
ohjelmasta ohjataan tarkoitukseen 
kymmeniä miljoonia euroja.

– Kun liikenteestä tulee fossiiliton-
ta, myös ympäristöperusteisten ve-
rojen kertymä supistuu vastaavasti. 
Valtiovarainministeriön on varaudut-
tava tähän muutokseen. 

Eräät autonvalmistajat ovat il-
moittaneet lopettavansa poltto-
moottoriautojen tuotannon. Miltä 
vaikuttaa bensiini- ja dieselkäyt-
töisten autojen tulevaisuus? On-
ko ajateltavissa, että ne häviävät 
kokonaan Suomen teiltä? Jos, 
niin minkälaisella aikataululla?

– EU:n kesällä esittämä ilmasto-
paketti keskittyy varsin voimakkaas-
ti sähköautoihin niin henkilö- kuin 
ammattiliikenteessä. Kun auton-
valmistajat ovat tehneet saman-
suuntaisia ratkaisuja, Liikenne- ja 
viestintäministeriön arvion mukaan 
polttomoottoriautot katoaisivat uu-

”Parhaillaan on käynnis-
sä kansallinen selvitystyö 
tietoalustasta, jonka avulla 
purettavien autojen käyttö-
kelpoiset purkuosat voitaisiin 
saada uudelleen käyttöön.” 



”Suomi hyvällä tiellä 
liikenteen sähköistymisessä”

sien autojen kaupasta ennen vuotta 
2035. Toki bensiini- ja dieselkäyttöi-
siä autoja liikkuu teillä sen jälkeen-
kin.

– Suomi kannattaa monipuolisem-
paa lähestymistapaa, joka huomioisi 
ennen kaikkea biokaasun edut puh-

taana käyttövoimana ennen kaikkea 
raskaassa liikenteessä, mutta myös 
henkilöautoissa.

Robottiautojen kehittely ete-
nee. Mikä on arviosi siitä, milloin 
robottiautojen kokeiluista siirry-
tään säännölliseen liikennöintiin 

laajemmassa mitassa? Mikä on 
robottiautoista saatava olennaisin 
hyöty? Onko lainsäädäntö robotti-
autoja ajatellen jo ajan tasalla?

– Robottiautoja eli automaatiota 
tieliikenteessä kokeillaan laajasti se-
kä Suomessa että ympäri maailmaa. 
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Autoissa on yhä enemmän teknolo-
giaa ja älykkyyttä hyödyntäviä toi-
mintoja, jotka avustavat kuljettajaa 
esimerkiksi pysymään ajokaistalla 
tai pitämään turvavälejä, ja näin pa-
rantavat liikenteen turvallisuutta.

– Jatkossa lisääntyvä tieliikenteen 
automaatio voi tuottaa aiempaa te-
hokkaampia ja kestävämpiä liiken-
teen palveluita ja vähentää pääs-
töjä. 

– Lainsäädäntö ei vielä salli täy-
sautomaatiota tieliikenteessä, ja 
sekä Suomessa että kansainväli-
sesti tulee tehdä muutoksia lainsää-
däntöön liikenteen automatisaation 
vuoksi. Suomen tavoitteena on pys-
tyä hyödyntämään etenevää auto-
maatiota sitä mukaa, kun turvallinen 
ja kestävä teknologia kehittyy.

EU painottaa kiertotalouden 
kasvavaa merkitystä. Osaltaan 
siihen liittyy auton varaosien 
uudelleenkäyttö, minkä suhteen 
Suomessa on vielä parantamisen 
varaa esimerkiksi Ruotsiin verrat-
tuna. Mitkä voisivat olla keinoja, 

joilla autonosien uudelleenkäyt-
töä saataisiin tehostettua?

– Suomessa romutetaan kierrä-
tysjärjestelmän kautta vuosittain 
60 000 – 80 000 autoa. Kierrätyksen 
organisoinnista vastaa tuottajavas-
tuuajattelun mukaisesti Suomen 
Autokierrätys Oy. Autossa olevien 
materiaalien kierrätysaste on noin 
95 prosenttia. 

– Romuajoneuvoista säädetään 
EU:n ELV-direktiivissä (2000/53/EY), 
joka on myös mukana komission 
kiertotalouden toimintasuunnitel-
massa. Direktiiviä ollaan parhaillaan 
uudistamassa. Arvion mukaan uusi 
direktiiviehdotus on tarkoitus antaa 
vuoden 2022 alkupuoliskolla.

– Aiheeseen liittyen on lisäksi par-
haillaan käynnissä kansallinen sel-
vitystyö tietoalustasta, jonka avulla 
purettavien autojen käyttökelpoiset 
purkuosat voitaisiin saada uudel-
leen käyttöön.

– Akkujen kierrätys on aivan kes-
keisessä roolissa eettisen ja ekolo-
gisen akkutuotannon edistämises-

Kun liikenteestä tulee 
fossiilitonta, myös 
ympäristöperusteisten 
verojen kertymä 
supistuu vastaavasti.”

 ”Paras huolto elämää 
nähneille Volvoille on 
Helsingin Tattarisuolla. 
Alueelta löytyy myös 
tuhansia loppuun ajettuja 
pelejä ja niiden vastuullinen 
jälkihoito”, liikenneministeri 
Timo Harakka toteaa.
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sä. Suomella on loistava tilaisuus 
sekä tuottaa akkumateriaaleja 
kestävästi että löytää keinot lop-
pupäässä kierrätykseen ja uudel-
leenkäyttöön. Tuore Terrafamen ja 
Renault’n yhteistyösopimus viitoit-
taa tietä Suomen menestykseen ak-
kuarvoketjussa.

Minkälainen autoilija itse olet, 
eli millä ajat ja kuinka paljon tulee 
kilometrejä mittariin vuodessa?

– Tykkään autoilusta myös silloin, 
kun se ei ole ihan välttämätöntä. 
Vuosittain perheelle tulee kilometre-
jä 15 000 – 20 000.

– Ajokorttini täytti elokuussa 40 
vuotta. Yritän olla tarkkaavainen ja 
turvallinen autoilija, sillä liikennetur-
vallisuus on parasta aloittaa itsestä.

– Vastuullani on uusi liikennetur-
vallisuusstrategia, jossa pitää löytää 
keinoja kohti nollavisiota eli sitä, et-
tä Suomessa ei olisi yhtään liiken-
nekuolemaa tai vakavaa loukkaan-
tumista. 

Oletko koskaan asioinut au-
topurkamolla – joko käymällä 

paikan päällä tai verkon välityk-
sellä?

– Vaikka nykyään alla on Hyundai 
Ioniq -hybridi, olen aika pinttynyt 
Volvo-mies. Paras huolto elämää 
nähneille Volvoille on Helsingin 
Tattarisuolla. Alueelta löytyy myös 
tuhansia loppuun ajettuja pelejä ja 
niiden vastuullinen jälkihoito. 

Mikä on ikimuistoisin menope-
li, millä olet ajanut? Entä mikä 
tieosuus on suosikkisi, ja miksi?

– SF-Caravanin keväällä tarjo-
ama mahdollisuus matkailuauton 
ajotaitomerkkiin (numero 10 000) jäi 
mieleen pujotteluineen ja peruut-
teluineen. Varsinkin asuntovaunun 
kääntöperuutus vaatii taitoa ja her-
moja. 

– Ajan usein Nelostietä kotiseu-
dulleni Keski-Suomeen. Siihen olen 
jokseenkin kyllästynyt, joten tilaisuu-
den tullen poikkean Korpilahdelta 
Päijänteen yli Sysmään (tie 612) ja 
kaikkein upein osuus on Pulkkilan-
harjun kannaksella 314-tiellä kohti 
Asikkalaa, Vääksyä ja Lahtea. ■

Akkujen kierrätys on 
aivan keskeisessä 

roolissa eettisen 
ja ekologisen 

akkutuotannon 
edistämisessä.”

Tieverkon korjausvelka puhuttaa, eikä syyttä. ”Uusia väyliä rakennetaan ja vanho-
ja korjataan koko ajan. Koskaan emme pääse tilanteeseen, että korjattavaa ei ole.” 
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E
nsin Autocirc hank-
ki omistukseensa 
pietarsaarelaisen 
Erikssons Oy:n. 
Seuraavaksi kaupat 
solmittiin porilaisen 
Autopalsta Oy:n sekä 

Riihimäen Auto- ja Konehajoittamo 
Oy:n kanssa. Yhtiö on ilmoittanut 
etsivänsä Suomesta muitakin alan 
yrityksiä verkostoonsa. 

Autocirc on ollut aktiivinen muual-
lakin. Se on lyhyessä ajassa ostanut 
Ruotsista ja Norjasta toistakymmen-
tä autojen kierrätykseen suoraan tai 
välillisesti liittyvää firmaa.

Autocircin toimintaideana on hyö-
dyntää autoista kaikki mahdollinen. 

Viime kesänä Satakunnan Kansas-
sa julkaistussa haastattelussa yh-
tiön toimitusjohtaja Johan Livered 
kertoi, että pyrkimyksenä ei ole vain 
purkaa ja myydä osia.

– Emme pelkästään pura, vaan 
elvytämme osia uuteen käyttöön, Li-
vered totesi SK:n haastattelussa.

Investoijien rahoituksella operoi-
van Autocircin pääkonttori sijaitsee 
Ruotsin Boråsissa. Sen johtajistol-
la on vuosien kokemus toiminnasta 
autoalan kierrätysbisneksessä.

ERIKSSONSIN PITKÄAIKAINEN yrit-
täjä Lasse Eriksson kertoo tu-
tustuneensa Autocircin keskeisiin 
henkilöihin jo vuosia sitten. Hän on 

oppinut tuntemaan heidän toimin-
tatapaansa ja ajatteluaan, mikä oli 
edellytyksensä sille, että yrityskaup-
pa voitiin toteuttaa.

– He ovat kierrätysalan asiantun-
tijoita, ja he haluavat jatkaa ja kehit-
tää Erikssonsin toimintaa täällä. Se 
on tärkeää.

– Ostohalukkaita oli useita, mutta 
yrityksen tulevaisuuden kannalta tä-
mä oli paras ratkaisu.

Erikssons on perheyhtiö, jonka 
Lassen isä Stig Eriksson perus-
ti 1959. Pienestä kyläkorjaamosta 
on vuosien mittaan kehittynyt suuri 
autokeskus, joka purkamotoimin-
nan ohella tarjoaa erilaisia autoalan 
palveluja.

Ruotsalainen  
Autocirc ostanut
Suomesta 
kolme  
autopurkamoa

Suomalaiset autopurkamot 
kiinnostavat länsinaapurissa. 
Ruotsalainen Autocirc on 
vajaan vuoden aikana ostanut 
kolme purkamoa Suomesta.



”Ostohalukkaita oli 
useita, mutta yrityksen 
tulevaisuuden kannalta 
tämä oli paras ratkaisu”, 
sanoo Erikssons-yhtiöiden 
toimitusjohtaja Lasse 
Eriksson. Arkistokuva on 
vuodelta 2008.

– Tämä on isäni, minun ja poikani 
elämäntyön tulosta. Me työllistäm-
me 52 henkeä täällä keskellä ei mi-
tään, Eriksson painottaa.

Autocirc otti Erikssoniin yhteyttä 
kaupantekomielessä syksyllä 2020. 
Asiaa piti tietenkin ensin miettiä eri 
näkökulmista perheen kesken. Joh-
topäätökseksi tuli, että muuttuvassa 
maailmassa ja markkinatilanteessa 
on miellyttävämpää sekä turvalli-
sempaa olla mukana isossa organi-
saatiossa.

Kauppasopimus solmittiin. Se 
koskee Erikssonsin autodivisioonaa. 
Metsä- ja puutarha-alan yritys sekä 
kiinteistöyhtiö jäivät kaupanteon ul-
kopuolelle.

Lasse Eriksson jatkaa toimitus-
johtajana. Hän kertoo, että toistai-
seksi mikään ei ole muuttunut, ja 
koko porukka tekee töitä entiseen 
tapaan.    

– Olen se ihan sama Lasse kuin 
ennenkin. Ainoa ero on, että ennen 
johtajani oli osuuspankki, nyt se on 
Autocirc, Eriksson veistelee.

Oliko ilmassa haikeutta, kun Eriks-
sons myytiin? Kysymykseen Lasse 
Eriksson vastaa näin:

– Tähän ei liity mitään dramatiik-
kaa. Meidän ei ollut mikään pak-
ko myydä. Täällä on vallinnut hyvä 
me-henki, ja toivon sen säilyvän 
jatkossakin.

– Poikani ja veljenpoikani ajat-
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telivat, että on hyvä, jos joku muu 
hoitaa orkesteria ja he laulavat siinä 
mukana.

Lasse Eriksson toimii eräänlaise-
na Autocircin yhdyshenkilönä tai 
moottorina Suomessa. Se on luon-
tevaa, sillä hän taitaa sekä ruotsin 
että suomen kielen.

– Autocirc ei ole valloittamassa 
Suomea. Se haluaa tehdä yhteistyö-
tä kaikkien tahojen kanssa, Eriksson 
vakuuttaa.

Autocircin verkosto, toimintaym-
pyrä, tulee yritysostojen myötä laa-
jenemaan Suomessa, mutta asiat 
eivät tapahdu yhdessä hetkessä. 
Yrityshankinnoilla yhtiö pyrkii luo-
maan alueellisesti kattavan verkos-
ton, josta saadaan synergiaetuja eri 
toimintoihin. 

AUTOPALSTAN Jaakko Honkanen 
myi yrityksensä 16. heinäkuuta 
2021 allekirjoitetulla kauppakirjalla 
Autocircille. Voi sanoa, että Honka-
sen kohdalla historia toistaa itseään 
– hän perusti silloisen yhtiökump-
paninsa Erkki Huhtalan kanssa Au-
topalstan 16. heinäkuuta 1969, siis 
päivälleen 52 vuotta aikaisemmin.

Honkanen ei ollut kaupanteos-
sa aktiivinen, vaan toinen osapuoli 
lähestyi häntä. Tarkemmin sanottu-
na se oli ensin Lasse Eriksson, joka 
oman yrityksensä myytyään otti yh-

teyttä Honkaseen.
– Lasse kysyi, että myytkö Auto-

circille. Eihän siinä mitään.
Ostajien puolelta ehtona oli, että 

Janne Honkanen jää vetämään 
Autopalstaa.

Näin myös tapahtui. Jaakko Hon-
kasen poika Janne toimii nyt Au-
topalstan toimitusjohtajana. Hän 
kertoo tienneensä Autocircin kes-
keisistä henkilöistä jo ennestään, 
eikä Autocircin kiinnostus yritys-
kauppoihin Suomessa ollut mikään 
suuri yllätys.

– Olin jo etukäteen varma, että 
jokin taho Ruotsista tulee jossakin 
vaiheessa mukaan suomalaisiin ku-
vioihin.

– Mutta hommat jatkuvat täällä ku-
ten ennenkin. Ei tässä vielä mikään 
ole muuttunut, Janne Honkanen ku-
vailee Autopalstan arkea yrityskau-
pan jälkeen.

Jaakko Honkaselle oman elämän-
työn myyminen oli totta kai hieman 
haikeaa. Helpotusta hän on saanut 
siitä tiedosta, että Autocirc aikoo 
edelleen kehittää Autopalstan pur-
kamotoimintaa. Kyse ei ole pikara-
hastuksen kaltaisesta manööveris-
tä, jossa ostaja tulee ja pian firma 
pannaan pakettiin.

Tuntemattomalle ostajalle Honka-
nen olisi antanut pakit, aivan kuten 
Lasse Erikssonkin.

– Eikä minulta vielä ole otettu 
avaimia eikä luottokortteja pois, hän 
kuvailee pehmeää siirtymää hieman 
naurahtaen.

Jaakko Honkanen on ollut omin 
silmin läheltä näkemässä autopur-
kamotoiminnan puolivuosisataista 
kehityskaarta. Paljon on muuttunut, 
eikä kehitys tähän lopu. Hän uskoo, 
että ala kohtaa merkittäviä muutok-
sia lähitulevaisuudessa.

– Pienet purkamot tietenkin jat-
kavat, kun niitä hoidetaan hyvin. 
Muuten tässä on käymässä kuten 
esimerkiksi ruokamarkettien ja au-
tokaupan kanssa. Autopurkamoista 
tulee yhä suurempia yksiköitä.

Autocircin konseptia hän pitää 
hyvänä. Vahva organisaatio pystyy 
toimimaan muuttuvilla markkinoilla 
paremmin kuin yksittäiset tahot.      

  
RIIHIMÄEN AUTO- JA KONEHAJOITTA-
MON yrittäjäpariskunta Ari ja Raija 
Leponokka allekirjoittivat kauppa-
kirjan Autocircin kanssa samana 
päivänä kuin Autopalsta.

Toisin kuin Eriksson ja Honkanen, 
he eivät jää työskentelemään pur-
kamolle uuden omistajan palveluk-
sessa. 

Ari Leponokka kuvailee oloaan 
helpottuneeksi, kun tulevaisuuden 
kannalta iso päätös eli yrityksen 
myynti on tehty. Heillä on ollut ta-

Olin jo etukäteen 
varma, että jokin taho 
Ruotsista tulee jossakin 
vaiheessa mukaan 
suomalaisiin kuvioihin.”
Janne Honkanen

Jaakko Honkanen toimi päivälleen 52 vuotta yrittäjänä Autopalsta Oy:ssä.  
Kuva on otettu 2007.
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voitteena päästä vetäytymään päi-
vätyöstä ansaituille eläkepäiville, ja 
nyt se on toteutumassa.

– Kaupat on tehty, ja yritys on 
kokonaisuudessaan myyty. Olen lu-
pautunut jatkamaan täällä vielä vä-
hän niin kuin talonmiehenä, kunnes 
uusi omistaja löytää tähän jatkajan.

– Tämä on mukava olotila.
Herajoen teollisuusalueella Riihi-

mäellä sijaitsevalla purkamolla on 
pitkät perinteet. Sen perusti 1962 
Arin isä Lauri Leponokka. Ari ja 
Raija ottivat vetovastuun firmasta 
1980.

Kun vapaaherran päivät pian 

Tämä on mukava 
olotila.”
Ari Leponokka

Riihimäen Auto- ja Konehajoittamo Oy:n Ari Leponokka kertoo olevansa helpot-
tunut, kun tulevaisuuden kannalta iso päätös eli yrityksen myyminen on toteutunut. 
Arkistokuva vuodelta 2008.

koittavat, on Arilla yksi suunnitelma 
jo hahmollaan. Hän aikoo rakentaa 
kesäpaikan Jämijärvelle, oman syn-
tymäkotinsa liepeille.

– Hienoa, kun vihdoin pystyy kun-
nolla pitämään lomaa, hän miettii yli 
40 vuotta kestäneen yrittäjärupea-
man päättymistä. ■
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M
artti Helkkulan 
polku autopurka-
moalan yrittäjäksi 
on hyvin saman-
kaltainen kuin 
monella muulla 
kollegallaan.

Nuorena miehenä hän muiden 
toimiensa ohessa rakenteli kolari-
autoja, kunnes päätti ryhtyä alalle 
entistä tavoitteellisemmin.

Ensimmäisen yrityksensä hän pe-
rusti 2000-luvun taitteessa. Aluksi 
se oli toiminimi, myöhemmin yritys-
muodoksi tuli kommandiittiyhtiö.

Autopurkamo Valko Ky:n toimiti-
lat sijoittuivat nykyiselle paikalleen 
Pyhärannan Ihodessa sijaitseval-
le Kirikalliontielle vajaat 10 vuotta 
sitten. Tontti oli tuolloin tyhjä ja ensi 
käynniltään Helkkula muistaa, kuin-
ka sen läpi meni talvella latu.

NYT PAIKALLA SIJAITSEE purkamo, 
jolla on käytössään 700 neliötä läm-
mintä tilaa ja 300 neliötä varastoa. 
Kaikki on itse rakennettua.

– Teimme nämä isäni ja parin pal-
katun rakennusmiehen kanssa.

Tontilla on pinta-alaa noin kaksi 
hehtaaria. Se kuulemma vastaa ai-
ka hyvin nykyisiä tarpeita.

– On piha kuinka iso tahansa, niin 
ainahan se on romua täynnä, Helk-
kula naurahtaa.

Akuutteja laajennussuunnitelmia 
rakennusten osalta Helkkulalla ei 
ole. Mieluummin tehostetaan van-
hoja toimintoja kuin tehdään uutta, 

Martti Helkkulan perustama Valko Ky 
aloitti tyhjästä parikymmentä vuotta sitten. 
Autopurkamon toimitilatkin rakennettiin itse.

Valko purkaa autoja 
Pyhärannassa

purkamoisäntä miettii.
– Viime kesä oli aika hiljainen. Sil-

loin siivosimme paikkoja ja veimme 
paljon tavaraa pois. Oli hyvä hetki 
myydä romumetalleja, kun hinnat 
olivat korkealla.

Katalysaattorivarkaat ovat olleet 
viime vuosina vitsauksena autopur-
kamoilla. Valko ei ole säästynyt ajan 
ilmiöltä, kutsumattomia vieraita on 
käynyt aukioloaikojen ulkopuolella.

– Korona on kuitenkin hillinnyt sitä 
puolta, kun maan rajat ovat olleet 
pääosin kiinni.

HELKKULALLA ON MYÖS raskaaseen 
kalustoon keskittynyt yritys, Tructor 
Oy. 

Liikevaihtoa ajatellen purkamon 
ja raskaan puolen osuudet menevät 
melko lailla tasan. Helkkula antaa 
kiitosta osaavalle henkilökunnal-
leen, joka tarpeen tullen voi jousta-
vasti siirtyä raskaalta puolelta pur-
kamolle tai toisin päin.

Tätä juttua tehdessä syksyllä 
2021 purkamolla työskentelee isän-
nän ohella kaksi henkeä, ja Tructo-
rissa saman verran. Lisähenkilöstö 
ei kuulemma olisi pahitteeksi.

– Koko ajan on vähän kiirettä. Hy-
viä työntekijöitä on kuitenkin vaikea 
löytää.

Helkkula sanoo arvostavansa 
henkilöstön ammattitaitoa, koke-
musta ja asennetta. Nykyään yleistä 
ilmiötä eli ikäsyrjintää rekrytoinneis-
sa hän ei ymmärrä.

– Ketkä ovat parempia työntekijöi-

Martti Helkkula 
purkaa autoja sekä 
toimii raskaan kaluston 
parissa. Autopurkamo 
sijaitsee Kirikalliontiellä 
Pyhärannassa.



tä kuin ne, joilla on hyvä kokemus 
alalta ja kenties perhetilannekin jo 
sellainen, että aikaa ja jaksamista 
on enemmän. 

PURKUTOIMINNASSAAN VALKO ON 
keskittynyt V.A.G:n eli Volkswa-
gen-konsernin autoihin. Myös esi-
merkiksi Toyota Hiaceja käsitellään 
purkamolla paljon, kuten myös trak-
toreita ja erilaisia työkoneita.

Sisään tulevat autot ovat Helkku-
lan mukaan noin 90-prosenttisesti 
SVT:ltä tai Copartilta hankittuja. Ne 
tuodaan purkamolle omalla kulje-
tuskalustolla.

Suoraan yksityisiltä romutettaviksi 
tulevat autot ovat yleensä sellaisia, 
joissa ei enää juurikaan ole myynti-
potentiaalia sisältäviä varaosia.

Nettikaupan Valko aloitti vuosia 
sitten liittymällä Autopurkaamot.
com -palveluun. Sen vaikutus näkyi 
kuulemma saman tien.

– Myynti kolminkertaistui heti.
Nettimyynnin yleistyminen on 

epäilemättä ollut eduksi sekä osta-
jalle että myyjälle. On voinut selata 
tarjontaa ja tehdä hankintoja kotona 
tietokoneen ääressä istuen.

Helkkulan mukaan nyt on kehi-
tyksessä astuttu jälleen yksi askel 

Valko purkaa autoja 
Pyhärannassa

Koko ajan  
on vähän kiirettä. 

Hyviä työntekijöitä on 
kuitenkin vaikea löytää.” 

Martti Helkkula

PURKAMOUUTISET 13
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eteenpäin. Ostajat haluavat yhä tar-
kempaa tietoa kohteesta.

– Nyt kysytään whatsappin kautta 
tuotteesta kuvia eri puolilta. Seuraa-
vaksi kai mennään yhä enemmän 
siihen, että kysellään videoita.

Myyjän vinkkelistä netitse tapah-
tuvat tiedustelut ja tilaukset ovat 
siitä hyviä, että niitä voi hoitaa oman 
aikataulun mukaan. Eikä se mobii-
liaikana ole paikasta kiinni.

– Firmaa voi pitää vaikka aina au-
ki, jos niin haluaa. 

NETITSE TAPAHTUVA MYYNTI toi au-
topurkamojen asiakkaiksi vähitel-
len myös ulkomaisia asiakkaita. Nyt 
niiden osuus on kasvanut selvästi. 
Ollaan siis lähestymässä tilannet-
ta, joka vallitsi Keski-Euroopassa 
jo vuosia sitten – itäeurooppalaiset 
ostajat hamuavat käytettyjä kolari-
autoja ja osia.

Sama koskee myös raskasta ka-
lustoa.

– Ne hankkivat niitä jopa näke-
mättä tuotetta. Vanhoja traktoreita 
ostetaan Puolaan korjattavaksi, ja 
sieltä niitä toimitetaan edelleen vielä 
idemmäksi.

Kymmenisen vuotta takaperin Au-
topurkamoliiton tekemillä vierailuilla 
saksalaisiin ja sveitsiläisiin purka-
moihin sikäläiset isännät kertoivat, 
että itäeurooppalaiset ostajat tarjo-

Tämän Audi A6:n vakuutusyhtiö lunasti ilkivaltavaurioiden vuoksi. Nyt se odottaa purkamista Valkon tontilla. Kuskin paikalla 
Juho Hällynen ja takana Jarkko Laihonen.

Valkon varastossa on runsaasti vaih-
delaatikkoja sekä vaihtomoottoreita.

 Meillä oli ennen 
lypsylehmiä, 
kunnes tilalle tulivat 
peltilehmät.”
Martti Helkkula

avat kolariautojen huutokaupoissa 
niin korkeita hintoja, ettei kilpahuu-
teluun kannata lähteä mukaan.

Huutokauppakulttuuri on sittem-
min tullut myös Suomeen. 

– Mutta tämä on markkinataloutta. 
Siihen täytyy vain sopeutua ja men-
nä eteenpäin, Helkkula miettii.

PURKUAUTOJEN JA RASKAAN ka-
luston kanssa työskentelyn lisäksi 
Helkkula viljelee sukutilansa pelto-
ja Laitilassa. Pinta-alaa pelloilla on 
noin 150 hehtaaria, ja tänä vuonna 
niillä kasvoi viljaa.

– Meillä oli ennen lypsylehmiä, 
kunnes tilalle tulivat peltilehmät, 
Helkkula veistelee.

Maatila on ollut suvun hallinnassa 
pitkään. Helkkula laskee olevansa 
isäntä viidennessä tai kuudennessa 
polvessa.
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Missä ja milloin synnyit?
► Laitilassa 1978.

Perhesuhteesi?
► Vaimo, kaksi tytärtä ja yksi 
poika.

Harrastuksia?
► Sopimuspalokuntatyö ja 
maanpuolustustyö.

Millä autolla ajat nyt?
► Toyota Hiacella.

Aiotko hankkia hybridin tai 
sähköauton? Jos, niin milloin?
► En ennen kuin on aivan pak-
ko.

Minne matkustat seuraavaksi?
► Hyvä kysymys. Mihin pääsee. 

Ei kuitenkaan aurinkorannalle, 
mieluummin johonkin eurooppa-
laiseen kaupunkiin kiertämään 
museoissa. Erityisesti sotahisto-
ria kiinnostaa.

Parasta syksyssä?
► Viljanpuinti.

Hirvipaisti vai savustettu kuha?
► Savustettu kuha.

Turku vai Pori?
► Aina Turkuun päin kallellaan.

Mikä on mottosi?
► Perhe ja työ.

MARTTI HELKKULA VALKO KY

– Se on mukavaa vastapainoa täl-
le työlle. Olla luonnossa ja nähdä, 
kuinka vilja lähtee kasvamaan.

  
VALKO ON MELKO tuore jäsenpurka-
mo Suomen Autopurkamoliitossa. 
Jäseneksi liittymisellä Helkkula ker-
too tavoittelevansa verkostoitumista 

alan yrittäjien kanssa.
– Yhteistyötä tarvitaan aina enem-

män ja enemmän. Siinä voittavat 
kaikki.

Millainen on tulevaisuus autopur-
kamoalalla? Sitä ei paraskaan en-
nustajaeukko osaa sanoa tarkasti. 
Se lienee kuitenkin varmaa, että mi-

kään ei ole pysyvää – paitsi jatkuva 
muutos.

Helkkulaa eivät tulevat ajat aina-
kaan pelota.

– Tykkään lähteä aina aamulla töi-
hin. Kaikessa toiminnassa täytyy ol-
la tulevaisuudenuskoa, hän tiivistää.  

 valko.fi ■
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Y
mpäristöministeriössä sekä liikenne- 
ja viestintäministeriössä on alkamas-
sa pohjatyö hallitusohjelman sisäl-
tämään aloitteeseen, jonka mukaan 

romutukseen meneviä autoja tarjottaisiin en-
sin autopurkamoille, jotta purkuosien uudel-
leenkäyttö mahdollistuisi nykyistä laajemmas-
sa mitassa.

Hallitusohjelmaan kirjatussa aloitteessa esi-
tetään selvitettäväksi, että Traficom perustaisi 
olemassa olevan rekisterin pohjalta nettialus-
tan, johon romutettavaksi menossa olevat au-
tot listattaisiin.

Tällä tietoalustalla oleviin ajoneuvoihin auto-
purkamoilla olisi kolmen vuorokauden mittai-
nen etuotto-oikeus.

Autopurkamoalalla on jo pitkään kannettu 
huolta siitä, että romutettavia autoja menee 
aivan liikaa suoraan murskattavaksi. Vuonna 
2020 maassamme romutettiin noin 80 000 ajo-

neuvoa, joista vain alle 20 000 kulki asianmu-
kaisesti autopurkamoiden kautta.

– Nyt näyttää lupaavalta, kun ministeriöiden 
pohjatyö hallitusaloitteen toteuttamiseksi on 
alkamassa, toteaa Suomen Autopurkamoliiton 
järjestöjohtaja Kai Lindell.

SYYSKUUN LOPULLA KOKOUSTANUT Egara eli 
eurooppalaisten autopurkamoliittojen yhteis-
työjärjestö on kiinnittänyt huomiota ELV-ajo-
neuvon määritelmän kirjavuuteen eri jäsenval-
tioissa.

Romuajoneuvon määritelmä ei suinkaan ole 
yhteneväinen, mikä on tuottanut hankaluuk-
sia. Egaralla on tavoitteena, että eri mais-
sa käytössä olisi yksi ja yhteinen määritelmä 
ELV-ajoneuvolle.

– Suomessa tilanne on selkeä. Kun autosta 
on kirjoitettu romutustodistus, se on pääsään-
töisesti ELV-ajoneuvo, sanoo Egaran kokouk-

Hallitusaloite etenemässä, 
ehdotus ELV-direktiiviksi lausuntokierroksella

Sanna Marinin (sd) hallituksen hallitusohjelmaan kirjattu 
aloite romutettavien autojen sisältämien varaosien 
uudelleenkäytön edistämisestä on myötätuulessa.
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Hallitusaloite etenemässä, 
ehdotus ELV-direktiiviksi lausuntokierroksella

HYÖTYAUTOPURKAMO

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

Kuorma- ja pakettiautopurkamo

Romuajoneuvojen
virallinen vastaanottopiste

Ostamme hyötyautojakäteisellä
0400-646 200
0500-659 678

• Yli 800 kuorma-, paketti- ja 
 henkilöautoja purkuun
• Edulliset purkuautojen varaosat meiltä
• Meiltä myös vaihtolavalaitteet, lavat, 
 nosturit ym. alan tavarat   

seen osallistunut Lindell.
Suomessa romutustodistus katkaisee vii-

meisen omistajan vakuutus- ja verovastuut 
autosta, joten se on tärkeä asiakirja. Romu-
tustodistuksen merkitys tunnetaan meillä jo 
varsin hyvin.

ELV:n määritelmällä on merkitystä varsinkin 
säädöksiä laadittaessa.

EU ON VALMISTELLUT uutta romuajoneuvodi-
rektiiviä runsaat kaksi vuotta. Ehdotus direktii-
viksi on paraikaa lausuntokierroksella, kuule-
misaika päättyy 27. lokakuuta. Luonnollisesti 
myös Egara ja Suomen Autopurkamoliitto, ku-
ten muidenkin EU-maiden kansalliset autopur-
kamoliitot, antavat lausuntonsa ehdotuksesta.

Lindellin tietojen mukaan uudesta ELV-di-
rektiivistä on tulossa aiempaa tiukempi. Tuot-
tajavastuuta ollaan laajentamassa ja uudel-
leenkäyttöä vahvistamassa.

– Se noudattaa jätelainsäädännön uudistuk-
sia. Lajittelu on entistä tärkeämpää, ja ylim-
mäksi kategoriaksi on määritelty uudelleen-
käyttö.

EU:n uusi romuajoneuvodirektiivi on tarkoi-
tus vahvistaa ensi vuonna. ■

Yllä Norjalainen Siri Sveinsvoll toimii Egaran  
puheenjohtajana.
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H
yöty- eli purkuosina tun-
nettuja käytettyjä varaosia 
hyödynnetään autokorjaa-
moissa mahdollisuuksien 

mukaan toiminnan ympäristövai-
kutusten minimoimiseksi. Vahinko-
korjaamo Autoklinikan tutkimuksen 
mukaan useimmat suomalaiset ovat 
tietoisia tästä.

Neljä viidestä suomalaisesta jopa 
aktiivisesti toivoo hyötyosia käytet-
tävän oman ajoneuvonsa vaurioi-
den korjaamisessa.

VASTUULLISUUS ja ympäristöystä-
vällisyys ovat tärkeä osa liiketoimin-
taa myös vahinkokorjausalalla. Esi-
merkiksi korkealla korjausasteella ja 
hyötyosien käytöllä on mahdollisuus 
vaikuttaa positiivisesti ympäristövai-
kutukseen.

Autoklinikan keväällä teettämän 
kyselytutkimuksen perusteella hyö-
tyosat ovat suomalaisille erittäin 
tuttuja, ja niiden käyttöön suhtaudu-
taan myönteisesti.

Vastanneista 79 prosenttia kertoo 
tietävänsä, että hyötyosina tunnet-
tuja kierrätettyjä varaosia voidaan 
hyödyntää autojen korjauksessa. 
Vastaava osuus, 80 prosenttia, va-
kuuttaa myös, että haluaisi oman 
autovaurionsa korjauksessa käytet-
tävän hyötyosia mahdollisuuksien 
mukaan.

Vastaajat, jotka eivät toivo hyötyo-
sia käytettävän omassa autossaan, 
nostavat suurimmaksi syyksi pelon 
hyötyosien turvallisuudesta (81 pro-
senttia).

Toiseksi suurin syy (26 pros.) tutki-
muksen perusteella on, ettei vastaa-
ja tunne hyötyosien käytön hyötyjä. 
Kolmanneksi suurin, mutta aiempi-
en rinnalla pienen osuuden (6 pros.) 
keräävä syy on, ettei vastaaja välitä 
ympäristöystävällisyydestä.

AUTOKLINIKAN ympäristövastuuoh-
jelmassa eräs painopiste on nimen-

Neljä viidestä toivoo:  
Käytettyjä varaosia tulisi 
hyödyntää autokorjauksessa

omaan varaosien käyttö.
– Varaosista syntyy paljon jätettä 

ja myös niiden valmistaminen kuor-
mittaa luontoa. Tästä syystä emme 
Autoklinikalla halua vaihtaa osia tur-
haan, vaikka se helpointa usein oli-
sikin, kertoo Autoklinikan laadunval-
vonnasta ja koulutuksesta vastaava 
Tapio Ikävalko.

– Sen sijaan korjaamme vaurioitu-
neen osan aina, kun se vain on tur-
vallisesti mahdollista. Lisäksi hyö-
dynnämme korjauksissa hyötyosia.

Varaosien käyttö onkin Autoklini-
kalla 26 prosenttia alan keskiarvoa 
vähäisempää. Tieto perustuu va-

kuutusyhtiöiden tilastoon.
Ympäristöystävällisyyden lisäksi 

vaurioituneen osan korjaaminen ja 
hyötyosien käyttäminen ovat myös 
suoraan asiakkaan etu. Kun täysin 
uusia varaosia ei tarvita, on korjaus 
halvempaa.

– Korkeaa korjausastetta ja hyö-
tyosien aktiivista hyödyntämistä ei 
kuitenkaan koskaan tavoitella sääs-
tösyistä, vaan suurimpana syynä 
on turvallisuus. Turvallisuudesta ja 
korjauslaadusta ei koskaan tingitä, 
Ikävalko jatkaa.

– Onkin mukava nähdä, että 
suomalaiset tuntevat hyötyosat ja 
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Luotettava ja kattava huoltopal-
velu yli 35 vuoden kokemuksella

• määräaikais- ja katsastushuollot
• OBD-, iskunvaimentimien- ja jarrujen testaus
• ilmastointihuollot
• moottori- ja vaihdelaatikkokorjaukset
• BG-huoltopalvelut ja tuotteet jne.

Car Service

68410 Alaveteli  •  040-510 7493  •  www.backfalt.fi

TERVETULOA HUOLTOON!

Virallinen Bosch-autohuolto ja
BG -huolto palvelupiste

Car Service

68410 Alaveteli  •  040-510 7493  •  www.backfalt.fi

TERVETULOA HUOLTOON!

TUHANSIA
PURKUAUTOJA

68410 Alaveteli  •  040-733 2493  •  www.backfalt.fi

 

 

Pesut mm :
• moottorit
• vaihteistot
• EGR-venttiilit
• jäähdytysjärjestelmä
• hiukkassuodatin
• ilmastointi-
   järjestelmä

68410 Alaveteli •  040-510 7493
www.backfalt.fi

TERVETULOA HUOLTOON!

SERVICE CENTER
Tee autollesi ennaltaeh-
käisevä suojaussuunni-
telma, huolto ja puhdistus.

Varaosat ovat saatavilla useimmille 
automerkkeille laajasta varastostamme.

VARAOSAT
USEIMPIIN AUTO-
MERKKEIHIN

68410 Alaveteli  •  040-733 2493  •  www.backfalt.fi

Puramme vuosittain 100-150 autoa, 
joiden osat on laatutarkastettuja  
toimintatakuulla.

Palvelemme sinua mielellämme!

VARAOSIA
TOIMINTATAKUULLA

68410 Alaveteli  •  040-733 2493  •  www.backfalt.fi

 1

 2

 3

 4

 5

6

• määräaikais- ja katsastushuollot
• OBD-, iskunvaimentimien- ja jarrujen testaus
• ilmastointihuollot
• moottori- ja vaihdelaatikkokorjaukset
• BG-huoltopalvelut ja tuotteet jne.

Puramme vuosittain 100-150 autoa, 
joiden osat on laatutarkastettuja  
toimintatakuulla.
Palvelemme sinua mielellämme!

Varaosat ovat saatavilla useimmille 
automerkkeille laajasta varastostamme.
Kaikki osat on laatutarkastettuja  
toimintatakuulla.

Palvelemme sinua mielellämme!

Uudet ja käytetyt osat
Jämijärveltä

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

Romuajoneuvojen
virallinen vastaanottopiste

luottavat, että niitä käytetään alalla 
ammattimaisesti ja turvallisesti ym-
päristöhaittojen vähentämiseksi.

Autoklinikan teettämän tutkimuk-
sen toteutti SynoInt verkkopaneeli-
na toukokuussa 2021. Mukana oli 
1 010 suomalaista 18-80-vuotiasta 
vastaajaa. Otos oli väestöä demo-
grafisesti edustava.

Autoklinikka-yhtiöt on autojen 
pelti-, kolari- ja tuulilasivaurioiden 
korjaamiseen erikoistunut, kaikkien 
vakuutusyhtiöiden hyväksymä moni-
merkkikorjaamoketju. Vuonna 1992 
perustettu Autoklinikka palvelee asi-
akkaitaan yli 50 toimipisteessä. ■

AUTOKLINIKKA TEETTI KYSELY-TUTKIMUKSEN

Hyöty- eli purku-
osat ovat uudel-
leenkäytettyinä 
ympäristöystäväl-
lisiä ja hinnaltaan 
selvästi edulli-
sempia kuin neit-
seelliset varaosat.

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
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R
omutuspalkkiokampanjan suosio 
taisi yllättää kaikki, kun määrära-
hat loppuivat jo keväällä. Suomen 
Autokierrätyksen toimitusjohtaja 

Juha Kenraali, kuinka hyvä tai huono asia 
tämä on, kun kampanja-aika määriteltiin 
kestämään vuoden 2021 loppuun? Vuoden 
2018 kampanjassahan määrärahoista jäi 
käyttämättä noin 10 prosenttia.

– Suosiota on vaikea arvioida etukäteen, 
mutta yleensä raha käytetään loppuun, vaik-
ka sitä olisi enemmän. Minusta olisi syytä va-
rautua isompaan menekkiin, koska käyttämät-
tä jäävä raha ei hukkaan kuitenkaan mene. 
Parempi kuitenkin, että kaikki halukkaat sen 
voisivat hyödyntää.

– Edelleen tulee lähes viikoittain kyselyjä, 
vieläkö palkkion voi saada. Tämän kaltainen 
tukimuoto on lisäksi erittäin kustannustehokas 
veronmaksajille.

Traficomin mukaan suurin osa romutus-
palkkiohakemuksista on tehty sähköpyöri-
en hankintaan. Minkälaisia ajatuksia tämä 
herättää, oliko tämä sinulle yllätys?

– Ei tullut yllätyksenä, että niitä hankitaan 
paljon, mutta ehkä se yllätti, että niiden osuus 
oli niinkin suuri. On hyvä, että kaikkia liikku-
mismuotoja pyritään tukemaan, mutta olen 
vahvasti sitä mieltä, että tuet pitäisi pitää eril-
lään.

– Autokannan uudistumisen kannalta olisi 

”Romutuskampanjassa palkkio tulisi sitoa 
vain uuden auton hankintaan”

Suomen Autokierrätys Oy:n 
toimitusjohtaja Juha Kenraali 
pitää romutuskampanjoita 
hyvinä ja jatkamisen arvoisina. 
Hän kuitenkin kannattaa 
kampanjapalkkion sitomista 
jatkossa pelkästään uuden 
auton hankintaan, ja myös 
jaettavan rahapotin reilua 
kasvattamista. 

ollut tehokkaampaa, jos tilalle olisi hankittu 
mahdollisimman paljon lisää upouusia autoja.

Romutuspalkkiokampanjan perusideoi-
ta on osaltaan nuorentaa maamme iäkästä 
autokantaa. Missä määrin nykyinen kam-
panja on onnistunut tämän tavoitteen suh-
teen?

– Kampanjan vaikutus on sitä suurempi, 
mitä enemmän rahaa on käytettävissä ja mitä 
paremmin ne kohdistuvat uuden auton hank-
kimiseen vanhan tilalle. Vaikutusarviot eivät 
ole vielä valmistuneet, mutta kyllä vaikutukset 
ovat edellisissä kampanjoissa olleet oikean 
suuntaisia.

Miten romutuspalkkiokampanjoita tulisi 
mielestäsi jatkaa? Kaipaako nykyinen me-
nettely viilaamista suuntaan tai toiseen?

– Ehdottomasti kannattaa jatkaa. Pääosin 
kampanjat ovat olleet hyviä, mutta merkittä-
vämpien vaikutusten saamiseksi keskittyisin 
autokannan uudistamiseen ja sitoisin palkkion 
pelkästään uuden auton hankintaan. Silloin 
se edistää tehokkaimmin autokannan uudis-
tumista. Lisäksi kasvattaisin rohkeasti jaetta-
vaa rahasummaa.

– Kolmantena miettisin myös uusien auto-
jen automaatiosta ja turvallisuudesta saatavia 
hyötyjä, enkä tuijottaisi pelkästään päästöihin, 
vaikka se tärkeää onkin ja tuskin ilman pääs-
töelementtiä kampanjaa lähitulevaisuudessa-
kaan järjestetään.



Henkilöautojen romuttaminen on tilas-
tojen mukaan ollut vilkasta tänä vuonna. 
Mistä arvioit sen johtuvan? Tehdäänkö tä-
nä vuonna uusi romutusennätys vuosita-
solla?

– Tänä vuonna ennätykset rikkoutuvat kun-
nolla. Tällä hetkellä mennään 50 prosentin 
kasvulla viime vuoteen verrattuna ja vaik-
ka tahti hieman tasaantuisikin, alkuvuodesta 
Suomen Autokierrätyksen ennustama yli 90 
000 auton raja näyttäisi rikkoutuvan ensi ker-
taa historiassa.

– Nousu johtuu varmasti metallin maail-
manmarkkinahintojen korkeasta tasosta sekä 
hyvästä tiedottamisesta. Lisäksi romutuspalk-
kiokampanja edisti hyvin tietoisuutta autojen 
kierrättämisestä, vaikkei sitä varsinaisesti olisi 
hyödyntänytkään. 

Suomessa autojen keskimääräinen ro-
mutusikä on jo yli 21 vuotta, ja autokan-
tamme keski-ikä kasvaa edelleen. Tähän 
saakka käytetyt keinot autojemme nuoren-
tamiseksi eivät siis ole purreet. Mitä mie-
lestäsi tuli tehdä?

– Tämä on hyvä, jo melkeinpä historiallinen 
kysymys. Autokanta on vanhentunut yhtä-
jaksoisesti jo yli vuosikymmenen ajan. Joka 
vuosi autokanta vanhenee 2-3 kk lisää. Se on 
huono yhtälö.

– Autoveron poisto nollapäästöisiltä oli hyvä 
ja eteenpäin katsova ratkaisu. Kannustaisin 
jatkamaan pohdintaa, miten liikenteestä han-
kitut veroeurot tulisi jatkossa kerätä. Myös ro-
mutuspalkkiokampanjoita tulisi ehdottomasti 
jatkaa ihan kiertotalouden hengessäkin.

– Kokonaisuudistuksen aika on nyt. ■

”Romutuskampanjassa palkkio tulisi sitoa 
vain uuden auton hankintaan”

Vasemmalla 
sivulla Toimi-
tusjohtaja Juha 
Kenraali, Suomen 
Autokierrätys Oy.

Yllä Ennakkoar-
vioiden mukaan 
tänä vuonna teh-
dään maassam-
me autojen uusi 
romutusennätys.
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S
uomen Vahinkotarkas-
tus SVT Oy:n ja A-Test & 
Consulting Oy:n toimi-
tusjohtaja Janne Aho, 

millainen on SVT:n nykytilanne 
henkilö- ja hyötyautojen reali-
sointimäärien suhteen? Ovatko 
realisointiin tulevien ajoneuvojen 
määrät kasvussa?

– Määrät ovat kasvaneet tasai-
sesti jo useamman vuoden. Vii-
me vuonna avatun, uuden vaurio-
ajoneuvo.fi -verkkokaupan myötä 
olemme pystyneet kasvattamaan 
myyntimääriämme entisestään. 

Kuinka pian teille realisoitavak-
si tuleva auto keskimäärin ottaen 
löytää uuden omistajan?

– Myyntiprosessissamme vaurioi-
tuneena ja korjattavaksi myytäväl-
le ajoneuvolle uusi omistaja löytyy 
keskimäärin kahdessa viikossa.  

Minkälainen on ostajien silmis-
sä tavoitelluin realisoitava auto? 
Ovatko jotkin automerkit halu-
tumpia kuin muut?

– Myymiemme ajoneuvojen ha-
luttavuus noudattaa hyvin pitkälle 
samaa kaavaa, kuin muidenkin käy-
tettyjen ajoneuvojen haluttavuus. 
Suomessa yleisesti suositut merkit, 
kuten Toyota, Skoda ja Volkswagen 
ovat suosittuja myös meidän verk-
kokaupassamme. Uudemmat ajo-
neuvot tuntuvat kiinnostavan enem-
män kuin vanhemmat ajoneuvot.

–  Myös vaurioiden laajuus vaikut-
taa myytävien ajoneuvojen kiinnos-
tavuuteen. Vaativimpia korjauksia 
vaativissa ajoneuvoissa ostajakunta 
on kohdentunut auto- ja korjaamo-
alan toimijoihin.  

”Autopurkamoilla iso rooli 
saada korjattavaksi kelpaamattomista 
autoista mahdollisimman suuri 
osuus uudelleenkäyttöön”

Minkä verran realisoitavista au-
toista menee suoraan ulkomaisil-
le ostajille?

– Kaikista ajoneuvoista ulkomai-
sille ostajille myytävä osuus on 
noin neljäsosa. Korjaamattomak-
si kelpaamattomia purkukuntoisia 
henkilö- ja pakettiautoja ei myydä 
ulkomaille, ne päätyvät purkamoille 
tai kierrätysoperaattoreille.

– Jos tarkastellaan pelkästään 
korjattavaksi myytäviä, on ulkomais-
ten asiakkaiden ostojen osuus noin 
30 prosenttia. 

Kuinka merkittävä asiakasryh-
mä autopurkamot ovat SVT:lle?

– Purkamot ovat todella merkittä-
vä asiakasryhmä meille. Kappale-
määrällisesti mitattuna SVT määrit-
tää ja myy hieman alle 30 prosenttia 
henkilö- ja pakettiautoista puretta-
vaksi.

Toimitusjohtaja Janne Aho, 
Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy 
ja A-Test & Consulting Oy.

Kaikista ajoneuvoista 
ulkomaisille ostajille 

myytävä osuus on 
noin neljäsosa.

Janne Aho
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– Vastuullisuus on yksi meidän lii-
ketoimintamme perusarvoista. Pur-
kamoiden kautta välitetyistä ajoneu-
voista saadaan käyttökelpoiset osat 
hyötyosana muiden ajoneuvojen 
korjausvaraosiksi. 

Miten SVT:n ja autopurkamojen 
välinen yhteistyö sujuu? Miten si-
tä mielestäsi voisi kehittää?

– Mielestäni yhteistyö sujuu hy-
vin. Olemme pyrkineet pienentä-
mään purkuajoneuvojen turhaa 
kuljettamista ” hiilikädenjälkeä pie-
nemmäksi” kasvattamalla niiden 
myyntimääriä purkamoille suoraan 
korjaamoiden pihasta. Suoramyyn-
neissä on ensiarvoisen tärkeää pys-
tyä tekemään yhteistyötä luotetta-
vien purkamoiden kanssa.

Minkälaisia ajatuksia itselläsi on 
purkuosien käytön lisäämiseksi? 
Tämähän on suunta, johon EU oh-
jaa jäsenmaitaan – käytetään uu-
delleen käyttökelpoisia tuotteita.

– Purku- eli hyötyosien käyttö kor-
jauksessa on tärkeätä niin ympä-
ristönystävällisen kehityksen kuin 
korjauskulujenkin hallinnan näkykul-
masta. 

SVT toimii yhteistyössä Auto-
alan Keskusliiton kanssa edis-
täen kolarikorjausten laadun 
kehitystä muun muassa konsul-
toimalla. Kuuluuko tähän yhteis-
työhön pyrkimys käytettyjen va-
raosien käytön edistämiseksi?

– Laatuluokituksessa huomioi-
daan korjaamon tekninen laatu, ku-
ten henkilöstön oikeanlainen 

koulutus ja ammattitaito sekä kor-
jaamolla käytössä olevat laitteistot, 
työkalut ja materiaalit. 

Korjaamon toiminnallisessa laa-
dussa huomioidaan esimerkiksi 
korikorjaamon prosessit ja palvelu-
liiketoiminta sekä jätehuolto- ja ym-
päristöasiat.

– Korikorjaamoluokituksen loppu-
tuloksena on laadukkaan ja kustan-
nustehokkaan korjaamon liiketoi-
minta ympäristö, jossa myös oikeat 
varaosavalinnan ovat osa kokonai-
suutta.   

Miltä näyttää autoilun tulevai-
suus Suomessa?

– Suomessa ollaan hitaasti, mutta 
varmasti siirtymässä vähäpäästöi-
sempään autoiluun. Yhtenä osana 

tätä kehitystä on sähkö- ja hybri-
diajoneuvojen yleistyminen liiken-
teessä.

– Korkeajännitteen sisältäviä ajo-
neuvoja tulee olemaan yhä suurem-
pi osa tiellä liikkuvista ajoneuvoista, 
ja sitä myöten myöskin lunastuk-
seen päätyy kyseisiä ajoneuvoja 
kasvavassa määrin.

Entä miltä sinun silmissäsi vai-
kuttaa autopurkamojen tulevai-
suus?

– Uudet autot sisältävät yhä moni-
mutkaisempia turvallisuusratkaisuja 
korikehikon valmistuksessa. Tämä 
kasvattaa väkisinkin kolaroitujen 
ajoneuvojen korjausten vaativuutta 
ja korjauskustannuksia.

– Autopurkamoilla on iso roo-
li saada korjattavaksi kelpaa-
mattomista ajoneuvoista mah-
dollisimman suuri osuus osista 
uudelleenkäyttöön. Sähkö- ja hybri-
diajoneuvojen yleistyessä purka-
moiden on tärkeätä pysyä mukana 
kehityksessä, jotta heillä on osaa-
mista ja pätevyyttä käsitellä akus-
toja ja muita korkeajännitekompo-
nentteja. ■
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Suomen Yrittäjät on myöntänyt Jaakko 
Honkaselle Yrittäjäristin timanttiristin. 
Huomionosoitus ojennettiin Honkasel-

le 1. lokakuuta Porin Raatihuonella pidetyssä 
tilaisuudessa.

– Tämä tuli aivan yllätyksenä. Olin menossa 
Ässien peliin jäähalliin, mutta sitten sanot-
tiinkin, että nyt et mene, vaan laitat puvun 
päälle, Honkanen naurahti kertoessaan ti-
laisuudesta, joka etukäteen salattiin tarkoin 
päähenkilöltä.

Yrittäjäristin timanttiristi myönnettiin Honka-
selle hänen 50 vuoden ansioistaan yrittäjänä.

Honkanen on todellinen pitkän linjan purka-
moyrittäjä. Hänen yrittäjäntaipaleensa alkoi vi-
rallisesti 16. heinäkuuta 1969, jolloin työt juuri 
perustetun Autopalsta Oy:n parissa alkoivat. 
Yhtiökumppanina oli Erkki Huhtala, joka eläk-
keelle jäätyään myi osuutensa Autopalstasta 
Honkaselle 1990-luvun alussa.

Autopalsta aloitti toimintansa Noormarkus-
sa Porin kupeessa samalla paikalla, jossa se 
on tänäkin päivänä. Aluksi tontilla oli tilaa pari 
hehtaaria, mutta lisäostojen myötä maa-ala on 

yli tuplaantunut. Hallitilaa tontilla on runsaasti.
Honkasen pitkäjänteisen toiminnan ansiosta 

Autopalsta kohosi aivan eturiviin suomalais-
ten autopurkamojen joukossa.

Tänä kesänä, tarkkaan ottaen 16. heinäkuu-
ta 2021, Honkanen myi Autopalsta Oy:n ruot-
salaiselle Autocircille. Näin sulkeutui ympyrä 
- Honkanen ehti toimia päivälleen 52 vuotta 
Autopalstan yrittäjänä.

– Olihan se tietyllä tavalla haikeaa, Honka-
nen kertaa tunnelmiaan hetkellä, jolloin Auto-
palstan omistus siirtyi Autocircille.

– Työt kuitenkin jatkuvat täällä ihan kuten 
ennenkin. Eikä minulta ole vielä otettu avaimia 
tai luottokortteja pois, hän jatkaa naurahtaen.

Jaakko Honkaselle tärkeä seikka kaupan-
teon ehdoissa oli se, että hänen poikansa 
Janne Honkanen jatkaa Autopalstan toimitus-
johtajana. Yhtä lailla merkittävää Honkasel-
le on myös varmuus siitä, että uusi omistaja 
aikoo kehittää edelleen hänen elämäntyönsä 
tuloksia.

Autocircista ja Autopalstasta on laajemmin 
juttua toisaalla tässä lehdessä. 

Palkittu

Jaakko Honkaselle Yrittäjäristin timanttiristi
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•	Yli	65	000	takuu	autonosaa	heti	hyllyssä
•	Laatusertifioitu	yritys
•	Autokierrätys
•	Ekologisesti	ympäristön	puolesta

UUDET	JA	KÄYTETYT	

VARAOSAT	
•	pakettiautoihin	
•	maastureihin	
•	henkilöautoihin

Soita	03	368	4000
www.autonosat.fi
Teollisuustie	25,	Pirkkala

Näissäkin	autoissa	
paljon	uudenveroisia	

osia	myytävänä!

Viimeksi	purettuja		
Citroen Jumpy  2014 aj. 2 tkm 
Ford Transit  2020 aj. 7 tkm 
MB E-klass  2015 aj. 5 tkm 

MB Sprinter 2017 aj. 21 tkm
Toyota Hilux  2018 aj. 6 tkm
Toyota Proace 2018 aj. 6 tkm 
VW Crafter 2019 aj. 68 tkm

KESTÄVÄÄ
KIERTOTALOUTTA
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Kankaanpään Autohajottamon perustaja 
Mauno Haapala menehtyi 20. touko-
kuuta 2021 Kankaanpäässä. Kuolles-

saan hän oli 87-vuotias.
Kankaanpäässä syntynyt Haapala oli käy-

tännössä jokseenkin koko ikänsä autojen 
kanssa tekemisissä. Hänen isänsä Yrjö Haa-
pala oli autoilija ja setänsä taksiautoilija. Isän-
sä kyydissä Mauno Haapala ei paljon ehtinyt 
olla, sillä tämä kuoli talvisodassa Maunon ol-
lessa vasta viisivuotias.

Kiinnostus autoihin ja autoiluun syttyi kui-
tenkin jo varhain. Mauno Haapala sai 16-vuo-
tiaana erikoisluvan kuorma-autokortin hankki-
miseen. Ennen oman yrityksen perustamista 
hän toimi muun muassa eläinkuljetusten 
parissa. Eräässä vaiheessa urallaan Haapala 
ajoi myös ruumisautoa.

Yrittäjäksi ryhtyminen tapahtui ikään kuin 
vahingossa 1960- ja 70-lukujen taitteessa. 
Hän oli muiden toimiensa ohessa tehnyt au-
tokauppaa ja myynyt purettuja varaosia. Kun 
tämä muuttui yhä tavoitteellisemmaksi toimin-
naksi, Haapala perusti 1970 Kankaanpään 
Autohajottamo Tmi:n.

Se oli alusta saakka todellinen perheyritys. 
Mauno Haapala teki pitkää päivää yritykses-
sä avovaimonsa Sirkka Leppäsen kanssa.

Myöhemmin mukaan tulivat Maunon ja 
Sirkan pojat Kai, Harri ja Manu, jotka ovat 
nykyään yrittäjinä firmassa. Vuonna 2009 

Kankaanpään Autohajottamo muutti nimen-
sä Kankaanpään Autopurkamo Oy:ksi, ja 
nykyään se tunnetaan nimellä Autokeskus 
Haapala Oy.

Isän perustamasta yhden miehen purka-
mosta on tullut nimensä mukaisesti autokes-
kus, jossa myydään varaosia, huolletaan ja 
puretaan autoja sekä toteutetaan ohjelmointe-
ja autoihin.

Eläköitymisensä jälkeenkin Mauno Haapala 
oli tuttu näky yrityksessä. Pieni visiitti poikien 
vetovastuulle siirtyneeseen firmaan lähes 
kuului hänen päivärytmiinsä. Yrityksen kehit-
tyminen kiinnosti sen perustajaa.

Veljeksistä Kai kertoo, että isä oli omistautu-
nut työlleen, mutta myös viihtyi perheensä pa-
rissa kotona ja mökillä. Harrastuksille hänellä 
ei juuri jäänyt aikaa.

Urheilua, erityisesti nyrkkeilyä ja formuloita, 
Mauno Haapala kuitenkin seurasi tv:n välityk-
sellä innokkaasti. Hän oli henkeen ja vereen 
suomalaisten urheilijoiden puolella, ja viimei-
sinä aikoinaankin tietoinen, mitkä olivat tilan-
teet suosikkilajeissaan.

Viimeiset viisi vuotta hän eli leskenä, kun 
avopuoliso Sirkka Leppänen kuoli 2016.

Automiehen olemukseen hyvin sopien Mau-
no Haapalalla oli voimassa oleva ajokortti 
loppuun saakka. Amerikkalaiset autot kiinnos-
tivat häntä, mutta oman menopelin nokalla oli 
yleensä Mercedes-Benzistä kertova johtotähti. 

In Memoriam

Mauno Haapala 1934–2021

Yllä Mauno Haapala
Oikealla Mauno Haapala avopuolisonsa Sirkka Leppäsen kanssa.
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KÄYTETYT
VARAOSAT

HENKILÖ- JA
PAKETTI-
AUTOIHIN

vm. 2005-2020

Verkkokaupassa yli 100 000 varaosaa
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www.autopurkamoliitto.fi
Suomalaisen työn ja puhtaan ympäristön puolesta

Pelastetaan maailmaa
varaosa kerrallaan

  

Vähänevantie 27, Kankaanpää
p. 02 578 9747
info@haapala.fi

Laajasta valikoimasta
uudet ja käytetyt varaosat! 

www.haapala.fi

Huollot ja asennukset!

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

Mestarintie 4, 94450 Keminmaa • p. 020 764 1115
autojussi@autojussi.fi • www.autojussi.com

Romuautojen virallinen 
vastaanottopiste

Maailma tarvii purkuosia

Jatkuu seuraavalla aukeamalla s.30 ►
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Jatkuu seuraavalla aukeamalla s.30 ►

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

PURKUOSIA!

NOPEA TOIMITUS KAIKKIALLE SUOMEEN!

Puhelintiedustelut > 08 626 303

VARAOSAHAKU.FI > Kainuun Auto- ja varaosa oy

Valikoimat täydentyvät päivittäin!

Autovaraosien UUDELLEENKÄYTTÖ
kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

www.autopurkamoliitto.fi

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

Suomalaisen työn ja puhtaan ympäristön puolesta
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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
Copart Suomi OY
Pieni teollisuuskatu 7,
02920 Espoo
Automyynti 010 7737 520
Varaosamyynti 010 7737 530
Fax 010 7737 502
www.copart.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

IHODE
Valko, Helkkula Ky
Kirikalliontie 8,
27320 Ihode
P. 0440 596 423
myynti@valko.fi
www.valko.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
VaraosaHinttu Oy
Hintuntie 5,
38800 Jämijärvi
P. 010 5010 525
osamyynti.hinttu@gmail.com

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
Autokeskus Haapala Oy 
Vähänevantie 27,
38700 Kankaanpää
P. 02-578 9747
www.haapala.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

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

Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot

www.autopurkamoliitto.fi      Autopurkamoliitto myös Facebookissa: https://www.facebook.com/autopurkamoliitto/
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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
Copart Suomi OY
Ahertajantie 1,
90940 Jääli
puh. 010 7737 572
www.copart.fi

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
Copart Suomi Oy
Teollisuustie 24,
33960 Pirkkala
Automyynti 010 7737 550
Varaosamyynti 010 7737 560

Fax 010 7737 504
www.copart.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

RAUMA
Purkuosat Aaltonen Oy
Kuivassuontie 12’
26510 Rauma
P. 040 749 5303
purkuosataaltonen@gmail.com
www.aaltosenpurkaamo.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
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
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



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

VARAOSAHAUSTAMME

TERVETULOA!
Nettikauppa löytyy sivulta 

 
ja kioski osoitteesta 
Teollisuustalotie 2, Leppävirta. 
Puh. 017 554 2972

Suomen suurin mutta 
”modernein” käytettyjen 
henkilö- ja pakettiautojen 
varaosien kauppa. 
Meiltä löytyy yli 4000kpl  
2005–2020 vuosimallin autoa 
osina ja lisää käsittelemme 
yli 500 kpl/vuosi.    

löytyy kymmeniä tuhansia 
varaosia, jotka ovat tilattavissa 
joko suoraan tai saa meillä 
asioida ihan fyysisestikin!   


