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Joudun aloittamaan tämä 

palstan mainitsemalla nykyisen 

uutisvyöryn aiheuttajan eli 

Ukrainan sodan.

Purkamoliitto on mukana 

auttamassa siellä hätää kärsiviä 

mm. toimittamalle sota-alueelle 

ensiapupakkauksia.  

S ota myös nostaa raaka-aineiden ja 
varaosien hintoja. Käytetty varaosa 
on yhä useammin ainoa vaihtoehto, 

koska  korona, Suezin kanavan kapeus ja nyt  
Ukrainan Sota, ovat johtaneet globaaliin 
puutteeseen uusista varaosista.  Muistakaa 
jättää elinkaarensa  päässä olevat autonne 
autopurkamolle, jotta tämä kysyntä saadaan 
täytettyä ja uudelleenkäyttö toteutuu. 

Murskalaitokset  ovat tärkeä osa kierrätys-
ketjua, mutta niiden paikka jätehierarkiassa 
on purkamoiden jälkeen. Eli jos hakemaan 
on tulossa hiab-mies, joka jo ensikosketuk-
sellaan tuhoaa uudelleenkäyttöarvon lyö-
mällä kouran kattoon ja levittää lasinpalat 
pihallenne ja kertoo vievänsä auton romu-
kauppaan tai murskalle, niin puhaltakaa peli 
poikki ja menkää Suomen Autopurkamoli-
ton kotisivuille ja etsikää sieltä lähin lailli-
nen toimija.

Purkamot myös lajittelevat ne jakeet au-
tosta, jotka murskassa jäisivät keräämättä 
tai jopa saastuttaisivat murskamassan kä-
sittelykelvottomaksi, jolloin se kelpaisi enää 
polttoon tai kaatopaikalle.

Tällä hetkellä osa murskaoperaattoreista 
tarjoaa epäreilua sopimusta purkamoille. 

Niihin on kirjattu jopa ehtoja, että he omis-
tavat Elv-auton, ajovoima-akku on annet-
tava heille ilmaiseksi (myyntiarvo voisi olla 
vapailla markkinoilla jopa tuhansia euroja) 
ja varaosien uudelleenkäyttöön annetaan 
niissä muitakin lainvastaisia rajoituksia. On-
neksi olemme hereillä ja tällaiset  virheet 
tarttuvat meidän seulaan.

Hallitusohjelma-aloitteemme etenee. Viran-
omaiset ovat palkanneet konsultin nimeltä 
Kierivä Oy, joka tekee taustaselvitystä asi-
aan. Sisältöhän on se, että kaikki romutetta-
vaksi aiotut ajoneuvot listataan  Traficomin 
toimesta ennen romutusta, purkamot voivat 
poimia listalta mieleisensä ajoneuvot uudel-
leen käytettävien osien lähteeksi. Tämä on 
askel oikeaan suuntaan. Lopullinen tavoit-
teemme on toki se, että kaikki autot tulevat 
purkamoille.

Markkinoilla on pitkään puhuttu, että va-
kuutusyhtiöautot ei nyt päädy kotimaisille 
purkamoille ja eivät siten pysty alentamaan 
kotimaista korjauskulua. Onpa myös mai-
nittu, että Suomen verottaja lähettää jään-
nösveron jälkikäteen ulkomaiselle ostajalle. 
Tämähän olisi väärin, koska auto ei ole rajaa 
ylittäessä ajokuntoinen. Väitetään, että joku 
taho kirjoittaisi "korjauskelpoisuustodistuk-
sia", joilla viranomaisia harhautettaisiin. Toi-
votaan, että nämä ovat vain huhuja. Nämä 
tarinat ovat kuitenkin eläneet niin pitkään, 
että otin asian näin pöydälle, jotta saadaan 
katkaistua huhuilta siivet.

Kunniapuheenjohtajamme Kari Laineen ai-
kanaan alulle laittama laatujärjestelmä on 
nyt syytä nostaa pöydälle uudestaan. Di-
rektiivi ja laki sanoo, että tuottajayhteisön 
on suosittava pieniä ja keskisuuria  yrityk-
siä, joilla on laatujärjestelmä. Sen voi hank-
kia liittomme kautta. Nyt ja tulevaisuudessa 
markkinoille tulevat purkamoketjut tulevat 
näitä myös tarjoamaan.

Uusi Elv-direktiivi ja kotimainen lainsää-
däntö muuttuvat viimeistään vuonna 2024. 
Tärkeä muutos tulee olemaan se, että uu-
delleenkäytölle tulee minimiprosentti. Vii-
meistään silloin nykyinen murskamoihin ja 
romukauppiaisiin sekä kirjavaan joukkoon 
laittomiin ja laillisiin eri alojen toimijoihin 
vahvasti nojaava suomalainen Elv-autojen 
vastaanotto- ja käsittelyhimmeli puretaan. 
Pidetään siis itsemme ja yrityksemme hy-
vässä kunnossa, me olemme tulevaisuuden 
tuomissa muutoksissa voittajia!

Veli-Matti Jalonen
puheenjohtaja
Suomen Autopurkamoliitto ry

Tervehdys Vihreän siirtymän 

ystävät ja tekijät!

  

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

Laajasta valikoimasta
uudet ja käytetyt varaosat! 

www.haapala.fi

Huollot ja asennukset!

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

Romuautojen virallinen 
vastaanottopiste

Maailma tarvii purkuosia
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Pääministeri Sanna Marinin (sd) 

hallituksen hallitusohjelmaan 

on kirjattu aloite romutettavien 

autojen sisältämien varaosien 

uudelleenkäytön edistämisestä. 

Asia on talven mittaan edennyt, 

paraikaa on valmistelussa laaja 

esiselvitys romuajoneuvojen 

uudelleenkäytön edistämistoimista.

H allitusohjelmaan sisällytetyn aloitteen kes-
kiössä on ajatus, jonka mukaan ajoneuvojen 
kierrätysjärjestelmän mukaisesti romutuk-

seen meneviä autoja tarjottaisiin ensin autopurka-
moille. Näin siksi, että purkuosien uudelleenkäyttö 
olisi mahdollista nykyistä laajemmassa mitassa.

Hallitusohjelman kirjauksessa todetaan, että Trafi-
comin olemassa olevan rekisterin pohjalta tulisi pe-
rustaa romutettavaksi menevien ajoneuvojen tie-
toalusta, jotta romuajoneuvodirektiivin tavoitteet 
täytetään.

Romutukseen menevien autojen tulisi kiertää au-
topurkamojen kautta, jotta niiden sisältämät hyvä-
kuntoiset varaosat saataisiin uudelleenkäyttöön. 
Tämä ei kuitenkaan käytännössä toteudu kuin osit-
tain.

Siksi autopurkamoala on toistuvasti ilmaissut huo-
lensa siitä, että romutettavia autoja menee suuria 
määriä murskattavaksi suoraan, ilman varaosien 
talteenottoa.

Näin tapahtuu, vaikka jätelaki ja asetus romuajo-
neuvoista edellyttävät, että jätteenkäsittelyssä on 
ensisijaisesti valmisteltava jäte – tässä esimerkissä 
romutettavat autot osineen - uudelleenkäyttöä 
varten.

Jätehierarkiassa uudelleenkäyttö on arvoasteikossa 
korkealla, heti jätteiden synnyn ennaltaehkäisyn ja 
vähentämisen jälkeen. Kiertotalousajattelussa au-
tonosien uudelleenkäyttöä pidetään tärkeämpänä 
kuin murskaamista metalliraaka-aineeksi.

Käytännössä vain autopurkamot ottavat romutuk-
seen menossa olevista autoista talteen varaosia 
uudelleenkäyttöä varten.     

Esimerkiksi vuonna 2020 maassamme romutettiin 
noin 80 000 ajoneuvoa. Suomen Autopurkamo-
liiton arvion mukaan niistä vain alle 20 000 kulki 
kierrätysketjussa asianmukaisesti autopurkamoi-
den kautta.

Nyt on siis tekeillä laaja ja monipuolinen esiselvi-
tys romuajoneuvojen uudelleenkäytön edistämis-
toimista.

Hankkeen rahoittajina toimivat ympäristöministe-
riö sekä liikenne- ja viestintäministeriö, ja sen on 
määrä valmistua ensi kesänä. Esiselvityksen toteut-
taa Kierivä Oy, koordinoijana toimii Pirkanmaan 
ELY-keskus.

Ajallisesti selvitystyö on noin puolivälissä, joten mi-
tään kovin konkreettista kerrottavaa sen sisällöstä 
hankevastaava Riikka Kinnusella Kierivä Oy:stä ei 
tässä vaiheessa luonnollisesti ole.

- Hanke etenee koko ajan, mutta vielä on paljon 
tehtävää, hän tiivistää.

Hallitusohjelman aloite purkuosien 
uudelleenkäytön tehostamisesta etenee

Käytännössä autopurkamot huolehtivat siitä, 
että romuajoneuvojen sisältämiä hyväkuntoi-
sia varaosia otetaan talteen uudelleenkäyttöä 
varten.

Autopurkamoala kantaa huolta siitä, että 
läheskään kaikki romutukseen menevät 
ajoneuvot eivät kulkeudu autopurkamo-
jen kautta. Varsinkin uudet ja uudehkot 
kolariautot sisältävät runsaasti aivan prii-
makuntoisia varaosia.

Hankkeen ytimessä on selvittää romutettavaksi 
menevien ajoneuvojen tietoalustan eri toteutus-
vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus sekä näiden 
edellyttämät säädöstarpeet, vaikuttavuus ja kus-
tannukset.

Lisäksi hankkeessa on keskeistä analysoida ajoneu-
vojen kierrätysprosessia sekä koota yhteen uudel-
leenkäyttöä edistäviä keinoja romuajoneuvoalalla.

Hankkeessa on laajalti mukana sidosryhmiä esimer-
kiksi toimialaliitoista, operaattoreista, viranomai-
sista ja asiantuntijoista sekä vakuutusyhtiöistä.
 
Sidosryhmiä kuullaan laajalti, muun muassa avain-
toimijoiden haastatteluina sekä muiden toimijoiden 
osalta tehtävinä kyselyinä. Ohjelmassa on myös 
sparrausklinikkoja, joiden avulla pyritään muodos-
tamaan selkeä kuva tietopalvelun toteutusvaihto-
ehtojen vaikutuksista sekä toteutettavuudesta.

Kun esiselvitys ensi kesänä valmistuu, loppura-
portti osoitetaan tilaajalle ja hankkeen rahoittajille 

eli Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä eli ympäris-
töministeriölle ja liikenne- ja viestintäministeriölle.

Mitä asiassa tapahtuu sen jälkeen, ylitarkastaja 
Mervi Sivula Pirkanmaan ELY-keskuksesta?

- Raportti otetaan tarkasteluun eri tahojen 
kanssa. Jatkotoimia ei vielä ole lyöty lukkoon, ne 
riippuvat raportin tuloksista.

Romuajoneuvojen kierrätysjärjestelmä Suomessa 
toimii tuottajayhteisövetoisesti. Autojen maahan-
tuojat ovat perustaneet tuottajayhteisön eli Suo-
men Autokierrätys Oy:n. Se ylläpitää sopimus-
kumppaniensa kanssa noin 300 vastaanottopisteen 
laajuista verkostoa, johon kuluttajat voivat viedä 
romutettavat autonsa maksutta.

Jätelaki edellyttää, että romuajoneuvon saa romu-
tusta varten luovuttaa vain Suomen Autokierrätyk-
sen järjestelmässä mukana olevaan vastaanotto-
pisteeseen.
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Maailman johtava ajoneuvojen 

huutokauppa-, realisointi- ja 

vakuutuspalveluja tarjoava 

yritys Copart Inc. osti 2018 

Autovahinkokeskuksen (AVK) koko 

osakekannan. Maailmanlaajuisesti 

Copart myy yli kaksi miljoonaa 

ajoneuvoa vuosittain virtuaalisen 

huutokauppateknologiansa kautta.

O peratiivinen johtaja Antti Hyyryläinen, 
mitkä ovat Copart Suomi Oy:n toiminnassa 
merkittävimmät muutokset AVK:n aikoihin 

verrattuna?
- Yrityskaupan myötä varaosaliiketoiminnasta 

luovuttiin ja Copart keskittyy nykyään ajoneuvo-
jen ja renkaiden hankintaan ja huutokauppaami-
seen. Vaurioajoneuvojen lisäksi Copart on laajen-
tanut toimintaansa käytettyjen autojen suuntaan, 
joita Copart ostaa sekä yksityishenkilöiltä että yri-
tyksiltä. 

 
Copart ja sen edeltäjä AVK tunnetaan nimenomaan 
vahinkoautojen realisoinnista. 
Minkä verran teille tulee autoja realisoitavaksi ny-
kyään? 
Mikä oli vastaava luku esimerkiksi 10 vuotta sitten?

- Pörssilistattuna yrityksenä emme voi jakaa tark-
koja lukuja liiketoiminnasta, mutta määrä on py-
synyt hyvin stabiilina. Merkittävimmät muutokset 
ovat olleet autojen toimeksiannot myös muista 
lähteistä. Esimerkiksi purettavaksi myytävien hen-
kilöautojen osalta niiden osuus myydyistä on pysy-
nyt samalla tasolla kuin 10 vuotta sitten.

Miten luonnehtisit autopurkamoiden roolia Copar-
tin asiakkaina? 
Mikä on yksityisten henkilöiden osuus myynnistä?

- Autopurkamot ovat yksi tärkeimmistä asiakas-
ryhmistä Copartille jo pitkän yhteisen historian 
vuoksi. Purkamot ovat tärkeässä roolissa mahdol-
listamassa ajoneuvojen kiertoa osina silloin, kun 
korjaaminen ei ole kannattavaa.

- Pidämme tärkeänä, että asiakaskuntamme on 
jatkossakin monipuolinen. Yritykset ostavat mer-
kittävän osan huutokauppaamistamme ajoneu-
voistamme. Yksityisiä asiakkaita meillä on erityi-
sesti kotimaasta.  

Minkälaisia kehityssuunnitelmia Copart Suomella 
on? Onko pyrkimyksenä esimerkiksi laajentaa toi-
mipisteiden tai välivarastojen määrää?

- Tavoitteena on olla entistä suurempi auto-
kauppa. Keskitymme pääasiassa nykyisiin toimi-
pisteisiimme, mutta olemme kiinnostuneita mah-
dollisesta välivarastoyhteistyöstä purkamoiden ja 
muiden toimijoiden kanssa.

- Välivarastokumppanuus osuu parhaimmillaan 
yhteen, kun toimijalla on jo ennestään autojen säi-
lytys- ja kuljetustoimintoja.

Copart huutokauppaa realisoitavia ja myös muita 
ajoneuvoja. Minkälaisia kokemuksia huutokaup-
paamisesta on kertynyt Copartille? 
Entä minkälaista on saamanne asiakaspalaute?

- Olemme saaneet asiakkailta hyvää palautetta 
valikoiman laajentamisesta käytettyjen ajoneuvo-
jen suuntaan, joka on myös lisännyt asiakkaiden 
kiinnostusta Copartia kohtaan.

- Myymme myös toisten yritysten käytöstä pois-
tunutta kalustoa, jota myös purkamoilla voi olla.

Myös yksityishenkilö voi myydä esimerkiksi vialli-
sen autonsa huutokaupattavaksi Copartin kautta. 
Miten tänä käytännössä tapahtuu? 
Minkä verran tällaisia ajonevoja tulee Copartille 
myyntiin?

- Käytännössä ostamme ajoneuvon yksityishen-
kilöltä ja myymme sen kunnon mukaisin ehdoin. 
Sivustollamme on lomake, jonka asiakas voi täyttää 
kertoakseen oleelliset tiedot ajoneuvosta. Tämän 
perusteella asiakas saa tarjouksen ajoneuvostaan. 
Tarjouksen hyväksyttyään noudamme ajoneuvon 
veloituksetta asiakkaalta.

- Tarkastettuamme ajoneuvon, maksamme kaup-
pasumman asiakkaalle. Tätä kautta saatujen huu-
tokaupattavien ajoneuvojen määrä on reippaassa 
kasvussa ja on yllättänyt meidät.

Copart järjestää myös erikoishuutokauppoja. 
Mitä ne käytännössä ovat?

- Ne ovat tiettyyn ajoneuvogenreen liittyviä huu-
tokauppoja. Kun tietynlaiset kohteet kerätään yh-
teen huutokauppaan, asiakkaiden on helpompi 
löytää kohteet keskitetystä huutokaupasta.

- Esimerkiksi harrasteautoja ja moottoripyöriä 
varten olemme tehneet erillisiä huutokauppata-
pahtumia, joissa keskitytään pelkästään näiden 
kohteiden myyntiin. Tällä tavoin olemme saaneet 
kerättyä huutokauppamme ääreen tietynlaisista 
kohteista kiinnostuneet, jotka eivät ehkä osallis-
tuisi muihin huutokauppoihimme. 
Minkälaiset autot ovat halutuimpia huutokauppa-
kohteita?

- Tämä on todella yksilökohtaista, mutta noudat-
telee paljon samaa kuin käytettyjen ajoneuvojen 

”Autopurkamot yksi tärkeimmistä
asiakasryhmistä Copartille”

Antti Hyyryläinen

Copartin erikoishuutokaupoissa 
myydään harvinaisempiakin 

kulkupelejä.
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kauppa yleensä. Kansainvälisesti verrattuna osassa 
ajoneuvoista Suomen hinnat ovat alhaisempia kuin 
kansainvälisillä markkinoilla. Näiden myyntiä edes-
auttaa Copartin monipuolinen asiakaskunta. 

Entä mitä tapahtuu ajoneuvoille, jotka eivät mene 
kaupaksi huutokaupassa? Onko tällaisia paljon?

- Huutokaupassa alimman tarjouksen tekee niin 
sanottu ”romukauppiasjäsen”, jollaisina toimii tällä 
hetkellä sekä operaattoreita että purkamoita. Jos 
huutokaupassa ei tule muita huutoja, päätyy ajo-
neuvo tällaiselle ”romukauppiaalle”. Nämä huudot 
ovat ajoneuvolaji- ja toimipistekohtaisia.

- Näillä ”romukauppiaan” huudoilla on sekä ala- 
että yläraja. Huuto käyttäytyy vastaavasti kuin koh-
teelle asetettu automaattikorottaja. Jos muita huu-
toja ei tule, voi kohteen voittaa minimihuudolla.

- Huutojen noustessa romuostajan huuto nousee 

korkeintaan sovittuun ajoneuvolajikohtaiseen ylä-
rajaan. Voittaja määräytyy huutokaupan tulosten 
perusteella. Romuostajan palvelumaksuihin liittyy 
pieni etu näiden ajoneuvojen osalta. Olemme kiin-
nostuneita laajentamaan tätä toimintaa nykyisestä.

Minkä verran Copart realisoi sähköautoja ja hybri-
dejä? Ovatko niiden määrät nousseet samassa suh-
teessa uusien myyntiin? Mitä erityistoimia näiden 
autojen käsittely teillä vaatii?

- Sähkö- ja hybridiautojen määrän kasvu näkyy 
toiminnassamme, mutta ei ole vielä yhtä voima-
kasta kuin uusien myynnissä. Suuntaus on kuiten-
kin selkeä ja näiden määrä on kasvanut vahvasti 
erityisesti muutaman viime vuoden aikana.

- Sähkö- ja hybridiautojen käsittely vaatii erityistä 
osaamista. Kaikkien autojen korkeajännitejärjestel-
män kunto tarkistetaan tähän erikoistuneiden hen-

kilöiden toimesta ennen kuin kukaan muu ajoneu-
voa käsittelee.

- Sähköautoihin liittyen teemme tällä hetkellä 
oppilaitosyhteistyötä, jossa puretaan sähköautoa. 
Haluamme ymmärtää näiden autojen jälkimarkki-
naa paremmin. Tulevaisuudessa kierrätysmahdolli-
suudet tulevat monipuolistumaan, kun alalle syntyy 
korkeajänniteakkujen käsittelyyn erikoistuneita yri-
tyksiä. Vastaavaa kehitystä on nähty muun muassa 
polttomoottorien uudelleenvalmistuksessa.

- Akuissa on lisäksi myös mahdollisesti muita 
käyttötarkoituksia kuin uusiokäyttö ajoneuvossa. 
Akku voi jatkaa elinkaartaan esimerkiksi varavirta-
käytössä. Tämä voi tulevaisuudessa laajentaa niin 
Copartin kuin purkamoiden asiakaskuntaa uusille 
alueille.

Copart järjestää viikossa useamman 
huutokauppatapahtuman, joissa myydään 

ajoneuvoja laidasta laitaan. 

Sirpa Pietikäinen toi kiertotalousterveiset 
Brysselistä

Sirpa Pietikäinen on kiertotalouteen 

perehtynyt europarlamentaarikko, 

joka on jo pitkään edistänyt myös 

autokierrätystä ja kuunnellut myös 

Autopurkamoliittoa tarkalla korvalla. 

S irpan asenne on selvä kielto kertakäyttökult-
tuurille. Hänen mielestään auton hävittämi-
nen murskaamalla on huono idea ja taasen 

auton purkaminen uudelleenkäytettäväksi on oi-
kea malli. 

Uusi Romuajoneuvodirektiivi

EU:n jätepaketin yhteydessä menee Romuajoneu-
vodirektiivi uusiksi. Asiasta on meneillään mittava 
esiselvitys- ja konsultointityö, jonka yhteydessä on 
kuunneltu kaikkia osapuolia, kuten Egaraa ja myös 
Suomen Autopurkamoliittoa. Tavoitteena on mer-
kittävä parannus autokierrätykseen ja se tulee aset-
tamaan muutospaineita kaikille jäsenmaille.  Yksi 
tärkeimmistä muutoksista on se, että uudelleen-
käytölle tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä 
oma tavoite, joka on mitattavissa. Tämä tarkoit-
taa, että ei ole enää mahdollista hyödyntää autoa 
enää pelkästään murskaamalla se materiaalikäyt-
töön, vaan siitä on hyödynnettävä käyttökelpoiset 
varaosat liikenteessä oleviin autoihin. Tällöin vähe-
nee tarve uusien osien valmistamiselle. Niillä kun 
on raskas hiilijalanjälki aina malmin louhinnasta lo-
gistiikkaan.

Moduuliautot

Sirpa Pietikäinen puhui kevätkokouksessamme 
myös tarpeesta saada autotehtaat suunnittelemaan 
autot modulaarisiksi, joka tarkoittaa, että raken-
nuspalikoina toimivat moduulit yhdistellään erilai-
siksi automalleiksi. Esimerkiksi Toyota on esitellyt 
uuden sähköautomalliston, joka perustuu modu-
laarisuuteen. Monikäyttöisen pohjalevyn varaan ai-
otaan rakentaa mittava valikoima Toyotan tulevia 
sähköautomalleja. Toyotan kehittämässä anatomi-
assa sähköauto jaotellaan useisiin kokonaisuuksiin 
eli moduuleihin. Moduulit käsittävät keulan, keski-
osan, takaosan, akkupaketin ja sähkömoottorin. Ku-
ningasajatuksena on yhdistellä näitä rakennuspali-
koita erilaisiin korityyppeihin. 

Autot voivat olla etu-, taka- tai nelivetoisia. Poh-
jalevyn kokoa voidaan puolestaan säätää sen mu-
kaan, kuuluuko valmistettava ajoneuvo pikkuauto-
luokkaan, keskiluokkaan vai isojen autojen luok-
kaan. Keskimoduuli määrittää samalla auton kokoa. 
Moduulin kokoa voidaan muunnella myös akkujen 
mittojen mukaiseksi. Kiertotalouden kannalta on 
tärkeää, että näitä moduuleja voidaan kunnostaa 
ja kierrättää. Yhteistyö voisi olla usean autovalmis-
tajan välistä, sillä onhan nykyautotkin koottu mo-
nelle merkille samojen alihankkijoiden valmista-
mista komponenteista.

Teksti: Veli-Matti Jalonen
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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

Autopurkamo 
Riihimäen Auto-Osat 
kokeilee noutopurkamista

Riihimäellä sijaitseva 

autopurkamo Riihimäen Auto-

Osat aikoo kokeilla osana 

toimintaansa niin sanotun 

noutopurkamon toimivuutta.

K äytännössä se tarkoittaa, että asiakas 
itse irrottaa tarvitsemiaan autonosia 
purkamokentällä sijaitsevista autoista.

Irrottamisen jälkeen osat maksetaan kassalle 
ennen poistumista. Idea on siis pääpiirteissään 
hieman samantyyppinen, kuin esimerkiksi mo-
nien rautakauppojen noutopihoilla.

- Riihimäen Auto-Osien purkamolla on pää-
linjana autojen esikäsittely ja purkaminen sekä 
myytävien osien rekisteröinti ja hyllyttäminen 
normaaliin tapaan. Tee itse -henkilöille tarkoi-
tettu noutopalvelu toteutetaan siinä ohessa, 
kertoo hankkeen kehittelyssä vahvasti mukana 
oleva Lasse Eriksson.

Niin sanotut kaupallisesti kuumimmat osat 
purkamon henkilöstö ottaa talteen itse, ku-
ten kaikilla muillakin purkamoilla. Perinteisesti 
eniten kysytään uusien tai melko uusien auto-
jen purkuosia. 

Erikssonin mukaan ei kuitenkaan ole taloudel-
lisesti järkevää irrottaa ja varastoida vaikkapa 
yli kymmenen vuotta vanhan Toyotan moot-
toria, jos ihan samanlaisia on jo entuudestaan 
puoli tusinaa purkamon myyntihyllyissä.

- Noutopurkamolla osien hinnat ovat kiin-
teitä, eli esimerkiksi startit ja laturit maksa-
vat tietyn määrän euroja autosta riippumatta, 
Eriksson jatkaa.

- Asiakkaat käyttävät omia työvälineitä osien 
irrottamiseen. Uskomme, että tällainen nou-
totoiminta kiinnostaa etenkin pieniä autokor-
jaamoja.

Noutopurkamotoimintaa ei tiettävästi ole ai-
emmin ollut Suomessa, ainakaan kovin järjes-
täytyneesti. Sen sijaan Ruotsissa niitä on pal-
jon, ja ne ovat suosittuja.

Ruotsin purkamomarkkinan hyvin tunteva 
Eriksson kertoo lukuisia esimerkkejä sikäläi-
sistä noutopurkamoista. Länsinaapurissa on 
tavallista, että asiakkaat ostavat niistä kerralla 
suuren määrän irrottamiaan osia.

- Esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa on eräs pur-
kamo, jossa käy muun muassa puolalaisia asi-
akkaita. He saattavat olla paikkakunnalla muu-
taman päivän, ja irrottavat yhdellä reissullaan 
paljon osia.

Noutopurkamon toiminnan kannalta on olen-
naista, että autot kentällä vaihtuvat tietyssä 

rytmissä. Näin tarjonta pysyy kiinnostavana 
asiakkaiden näkökulmasta.

Riihimäellä noutopurkamotoiminta pyritään 
saamaan alkuun nyt keväällä.

Riihimäen Auto-Osien kiinteistöllä on tehty re-
monttia, joka koskee sekä maa-alaa että ra-
kennuksia. Työt ovat vielä osittain kesken, jo-
ten Eriksson ei pysty sanomaan tarkkaa ajan-
kohtaa noutopurkamon aloitukselle.

- On aivan uskomatonta, kuinka paljon lunta 
on kertynyt purkamon tontille. Siellä on edel-
leen monen metrin korkuisia kasoja, Eriksson 
toteaa tilanteesta maaliskuun lopulla.

Autopurkamo Riihimäen Auto-Osat tunnettiin 
aiemmin nimellä Riihimäen Auto- ja Koneha-
joittamo.

Yrityksellä on pitkät perinteet Herajoen teol-
lisuusalueella. Sen perusti 1962 Lauri Lepo-
nokka, ja 1980 vetovastuun otti hänen poi-
kansa Ari Leponokka vaimonsa Raijan kanssa.

Viime kesänä toteutuneen yrityskaupan myötä 
Riihimäen Auto- ja Konehajoittamo siirtyi 
ruotsalaiselle Autocircille. Samoihin aikoihin 
Autocirc hankki omistukseensa kaksi muuta-
kin suomalaista autopurkamoa: Porissa toimi-
van Autopalstan sekä pietarsaarelaisen Eriks-
sonsin.

Toiminnassaan Autocirc keskittyy ajoneuvo-
alan kierrätykseen. Suomalaisten purkamo-
jen ohessa sillä on omistuksessaan toista-
kymmentä ruotsalaista ja norjalaista autojen 
kierrätykseen suoraan tai välillisesti liittyvää 
firmaa.

PURKUOSIA!

NOPEA TOIMITUS KAIKKIALLE SUOMEEN!

Puhelintiedustelut > 08 626 303

VARAOSAHAKU.FI > Kainuun Auto- ja varaosa oy

Valikoimat täydentyvät päivittäin!

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.

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

VARAOSIA
TOIMINTATAKUULLA

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

 1
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• 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!

VARAOSAT
USEIMPIIN 
AUTOMERKKEIHIN

Pieni muutos Bäckfältille, Uusi toimini-
mi on BACKFÄLTS BILDEMONTERING 
AB  info@backfalt.fi   Muut tiedot enti-
set:

Varsikuja 1, 68410 Alaveteli • 040 733 2493 • info@backfalt.fi

Backfälts 
Bildemontering Ab

www.backfalt.fi
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InCar on valtakunnallinen 

vauriokorjaamoketju, joka viime 

vuonna täytti 30 vuotta. 

O peratiivinen johtaja Tommi Vatén, mikä on 
InCarin toiminta- ja tuloskunto tänä päi-
vänä?

- Toimintakunto on erinomainen ja usko tulevai-
suuteen on hyvä. Teemme tätä työtä rakkaudesta 
lajiin.

InCarilla on 40 toimipistettä ympäri Suomen. Onko 
tämä tarkoituksenmukainen määrä, vai onko vi-
reillä suunnitelmia toimipisteverkoston laajenta-
miseksi?

- InCar jatkaa liiketoiminnan kehittämistä ja 
kasvattamista, sekä haluaa olla vauriokorjaus-
alan suunnannäyttäjä jatkossakin. Meidän tavoit-
teemme ei ole korjaamoiden kappalemäärissä 
vaan koko toimialan muutoksessa.

Kuinka monta vauriokorjausta tarvinnutta autoa 
käsiteltiin toimipisteissänne viime vuonna? Mitkä 
ovat tyypillisimpiä vaurioita, joiden vuoksi tullaan 
korjaamoillenne?

- Vauriokorjauksia teimme noin 40 000 kappa-
letta vuonna 2021. Korjaamme kaikkia automerk-
kejä, uudempia sekä vanhempia autoja aina park-
kipaikkalommoista isompiin liikennevahinkoihin.

Menetelmiinne kuuluu myös PDR-korjaus eli kol-
hun tai lommon oikaisu ilman maalausta. Kuinka 
paljon näitä ns. koukkukorjauksia tehdään? Minkä-
laista asiakaspalautetta niistä on kertynyt?

- PDR-korjaus on tulevaisuuden korjausmene-
telmä. Teemme näitä sekä yksityisille ja myös esi-
merkiksi autoliikkeille. Asiakaspalaute on lähes 
poikkeuksetta erittäin hyvää, koska menetelmä on 
aina erittäin kustannustehokas verrattuna perin-
teiseen peltikorjaukseen. PDR-korjaajat ovat tai-
kureita!  

Kiertotalouden periaatteisiin kuuluu, että erilaisiin 
laite- ja konekorjauksissa hyödynnettäisiin ene-
nevässä määrin hyväkuntoisia purkuosia. Minkä 
verran InCar tekee yhteistyötä autopurkamojen 
kanssa?

- Tavoitteemme on aina maksimoida purkuosien 
käyttö, koska siitä on hyötyä myös yhteistyökump-
paneillemme. Purkuosien käyttö on osa InCarin 
ESG-ohjelmaa.

Mitä purkuosia käytetään eniten ketjunne kor-
jaamoilla?

- Enimmäkseen käytämme ns. pulttiosia: ovia, 
puskureita, konepeltejä.

Minkälaisia ajatuksia sinulla on yhteistyön syven-
tämisestä autopurkamojen kanssa?

- Purkuosien käytön lisäämisen mahdollisuudet 
ja tilaamisen helppous. Nämä keskusteluun.

”Tavoitteemme 
on maksimoida  
purkuosien käyttö” 

”Tavoitteemme on aina maksimoida 
puskuosien käyttö, koska siitä on hyö-
tyä myös yhteistyökumppaneillemme”, 
sanoo InCarin operatiivinen johtaja 

Tommi Vatén.

Tommi Vatén

Oletko itse asioinut autopurkamolla?
- Ensimmäisen autoni kanssa useastikin.

Miten hybridi- ja sähköautojen esiinmarssi näkyy 
ketjunne korjaamoilla?

- Olemme panostaneet koulutuksiin ja laitteis-
toon tulevaisuutta varten, ja vauhti kiihtyy koko 
ajan.

Minkälaisia erityistoimia sähköautojen käsittely 
korjaamoillanne edellyttää?

- Teemme työt valmistajan ohjeiden mukaan.
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Pori ja lähikunnat

PORI
Puh. 02-677 0291

  02-677 0292
www.autopalsta.com

Ark. 8.30-17.00
La 9.00-13.00

 
TOIMIMME

ROMUAUTOJEN
VASTAANOTTOPISTEENÄ.

KÄYTETYT
VARAOSAT

HENKILÖ- JA
PAKETTI-
AUTOIHIN

vm. 2005-2020

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

www.autopurkamoliitto.fi
Suomalaisen työn ja puhtaan ympäristön puolesta

Pelastetaan maailmaa
varaosa kerrallaan
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Autopurkamot lähettivät ensiapulaukkuja 
sodasta kärsivään Ukrainaan

Suomen Autopurkamoliitto ja 

Varaosa-alan yhdistys tempaisivat 

maaliskuun alussa keräämällä 

ensiapulaukkuja toimitettavaksi 

Ukrainaan.

N opeasti toimeenpantu keräys onnistui hyvin. 
Sodan tuhoista kärsivään Ukrainaan lähetet-
tiin ainakin pari tuhatta ensiapulaukkua.

- Romutettavissa autoissa on käyttämättömiä en-
siapulaukkuja. Keräämme niitä Ukrainaan lähetettä-
väksi, sillä siellä on juuri nyt tarvetta ensiaputarvik-
keille, totesi Autopurkamoliiton puheenjohtaja Veli-
Matti Jalonen keräyksen ensimetreillä.

Ensiapulaukkujen keräystä ehdotti Osatuonti Felken 
Mika Arolainen. Asia kiinnosti heti sekä Autopurka-
moliiton että Varaosa-alan yhdistyksen hallituksia, 
joten tiedote keräyksestä lähetettiin jäsenistölle vä-
littömästi.

Idean vastaanotto jäsenyritysten keskuudessa oli 
myönteinen.

Jörgen Härmälä Varaosa-alan yhdistyksestä sai jär-
jestettyä kuljetuksen yhteistyökumppaneiden kautta 
niin, että puolalainen kuljetusliike Polcar haki kuor-
man Helsingissä sijaitsevan Volvoksin toimitiloista, 
jonne ensiapulaukkuja oli koottu kuljetusta varten. 

Polcar kuljetti ensiapulaukut Puolan Punaiselle Ris-
tille, joka puolestaan toimitti ne perille Ukrainaan. 
Ensimmäinen lasti lähti 9. maaliskuuta, ja seuraava 
viikkoa myöhemmin.

Ensiapulaukkuja saatiin autopurkamoilta itseltään ja 
myös purkamoiden asiakkailta sekä yhteistyökump-
paneilta. Lisäksi mukaan saatiin muita ensiaputeh-
tävissä käytettäviä tarvikkeita, kuten sidetarpeita ja 
desinfiointiaineita.

Autopurkamoiden kautta kulkee vuosittain kierrä-
tykseen noin 20 000 autoa. Valtaosassa niistä on en-
siapulaukku. Ukrainaan nyt lähetetyt ensiapulaukut 
otettiin talteen uudemmista autoista.

•	Yli	65	000	takuu	autonosaa	heti	hyllyssä
•	Laatusertifioitu	yritys
•	Autokierrätys
•	Ekologisesti	ympäristön	puolesta

UUDET	JA	KÄYTETYT	

VARAOSAT	
•	pakettiautoihin	
•	maastureihin	
•	henkilöautoihin

Soita	03	368	4000Soita	03	368	4000
www.autonosat.fiwww.autonosat.fi
Teollisuustie	25,	PirkkalaTeollisuustie	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

KESTÄVÄÄKESTÄVÄÄ
KIERTOTALOUTTAKIERTOTALOUTTA

Suomen Autopurkamoliitto 
ja Varaosa-alan yhdistys ko-
kosivat suuren määrän ensi-
apulaukkuja toimitettavaksi 
Ukrainaan. Kuvassa Ylivies-
kassa toimivan Autopalvelu 
Parkkila Oy:n keräämiä en-
siapulaukkuja. 
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Varaosa-alan yhdistyksen ja 

Suomen Autopurkamoliiton 

yhteisessä vuosikokouksessa 

maaliskuussa Tampereella palkittiin 

purkamoyrittäjät Jaakko Honkanen 

ja Ari Leponokka ansiokkaasta ja 

pitkään kestäneestä työstään alalla.

J aakko Honkasen perustama Autopalsta Oy 
täytti 50 vuotta 16. syyskuuta 2019. Hon-
kasen muistaminen piti hoitaa jo keväällä 

2020, mutta koronaepidemian vuoksi sääntömää-
räiset kokoukset on jouduttu pitämään etäyhteyk-
sillä.

Ari Leponokka on toiminut toisen polven yrittäjänä 
yhdessä Raija-vaimonsa kanssa. He päättivät siir-
tyä ansaitsemalleen eläkkeelle viime vuonna.

Riihimäen Auto- ja Konehajoittamon perusti Arin 
isä Lauri Leponokka 3. heinäkuuta 1964. Vetovas-
tuu yrityksestä siirtyi Arille elokuussa 1980.

Huomionosoitukset jakoi Varaosa-alan yhdistys 
ry:n toiminnanjohtaja Jörgen Härmälä, jonka jäl-
keen Juha Vähäoja Fusti Oy:stä kertasi kokousvä-
elle suomalaisen autopurkamotoiminnan järjestäy-
tymisen historiaa.

Järjestäytyminen koettiin tärkeäksi jo 1974, jolloin 
päätettiin perustaa Takuupurkamot ry. 

Takuupurkamot perustettiin kaupallisen työn ja 
purkamotoiminnan yhteistyön kehittämiseksi. Pe-
rustamassa oli joukko aktiivisia purkamoyrittäjiä 
sekä Autovahinkokeskus. Tästä muotoutui noin 20 
yrityksen muodostama yhdistys.

Takuupurkamot ry alkoi tehdä keskitettyä myyn-
tiä julkaisemalla purkuosaluetteloa. Jokaisella jä-
senellä oli luettelossa omat sivunsa, jossa he pys-

Varaosa-alan yhdistys palkitsi 
kaksi pitkäaikaista purkamoyrittäjää

tyivät markkinoimaan omia myytäviä purkuosiaan. 
Tätä luetteloa tehtiin aina vuoteen 1997 asti, jolloin 
avattiin purkuosatori puhelinpalveluna. Tässä vai-
heessa tietotekniikka alkoi yksinkertaistua ja huo-
mattiin, että se on myös käytetyille varaosille hyvä 
markkinapaikka. Samaan aikaan myös yhteinen 
edunvalvonta ja edessä siintävä romuajoneuvolaki 
herätti keskustelua. Takuupurkamoiden aloitteesta 
päätettiin perustaa Suomen Autopurkamoliitto ry:n 
elokuussa 1998.

Autopurkamoliitto onkin alan aktiivinen toimija. 
Saatiin mm. marginaaliveromenettely mukaan        
Autoalan-alan ohjelmistoihin. Verkostosta löytyy 
monipuolista osaamista ja erilaisia yhteistyökump-
paneita. Liitto on aktiivisesti mukana kehityksessä 
yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.

Alalla on ollut sitkeyttä kehittää ja ajanmukaistaa 
toimintaa jo monessa polvessa, Vähäoja painotti. 
Takuupurkamot ovat vanhimpia yhteistyöverkostoja 
alasta riippumatta Suomessa.

Varaosa-alan yhdistys perustettiin huhtikuussa 1999, 
kun päätettiin siirtyä markkinoinnissa tietokoneai-
kaan ja ryhtyä hankkimaan tietokoneohjelmistoa va-
rastointiin ja myyntiin.

Tässä vaiheessa mukaan tuli Lasse Eriksson, jolla oli 
paljon kokemusta Ruotsissa tapahtuvasta purkamo-
toiminnasta. Ruotsissa oli olemassa toimiva ohjel-
misto varaosakauppaan. Tämän ohjelmiston poh-
jalta on kehitetty nykyinen varaosahaku.fi

- Yhteistyötä on jatkettava ja kehitettävä yhteisten 
arvojen puolesta, totesi Juha Vähäoja puheensa lo-
puksi.    

Ari Leponokka (vas.) ja Jaakko Honkanen
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HENKILÖ- JA 
PAKETTIAUTOT

ALAVETELI

Backfälts Bildemontering Ab 
Varsikuja 1,
68410 Alaveteli
Korjaamo P. 06-864 8493
Purkaamo P. 040-733 2493
info@backfalt.fi
www.backfalt.fi

ALAVUS

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

FORSSA

Kymppitien Vaihto-Osa Ay
Vastustie 136, 
0100 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
P. 050 4699 059
heimo@himanganmuovityo.fi
www.himanganmuovityo.fi

KANKAANPÄÄ

Autopurkaamo Eloranta Oy
Tampionkatu 4, 
38700 Kankaanpää
P. 040 640 2005
myynti@autopurkamoeloranta.fi
www.autopurkamoeloranta.fi 

Autokeskus Haapala 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

KOUVOLA

Sinisalon Auto Oy
Ummeljoentie 4
46810 Ummeljoki
P. 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

NASTOLA

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

NOKIA

Purkamo Lahtinen Oy
Hirvenpolku 3, 
37150 Nokia
P. 010 666 9620
myynti@purkamolahtinen.com
www.purkamolahtinen.com

NÄRPIÖ

Wikmans Autoservice Oy Ab
Nixvägen 31, 
64230 Närpiö as.
P. 0400 569 427
wikman@tavi.fi
www.wikmans.tawi.fi

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

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 Ala-Ähtävä/Pietarsaari
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

PORI

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

PYHÄJOKI

Rannikon Auto ja Varaosa Oy
Vihannintie 10, 
86100 Pyhäjoki
P. 08-434 333, 0400 189 018
myynti@rannikonautojavaraosa.fi
www.rannikonautojavaraosa.fi

RAISIO

KL Auto-osacenter
Sitomokuja 3, 
21200 Raisio
P. 02-438 1200, 0400 532 555
Fax 02 438 1056
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

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

ULVILA

Ulvilan Autopurkaamo Oy
Louhenkuja 3
28400 Ulvila
P. 050 560 1080

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. 0400 959 420
www.narhi.com

MUNSALA

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

Suomen Autopurkamoliiton jäsenpurkamot
www.autopurkamoliitto.fi

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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Käytetyt varaosat takuulla

• Autopurkamosta apu autosi ongelmiin edullisemmin.

• Pidä kiinni euroistasi - me pidämme kiinni asiakkaistamme.

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

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

VARAOSAT NETISTÄ 24 H/7 VRK
KYSY TARJOUKSIA!

PURKAMOUUTISET2

JA LÖYTÄNEET OSANSA. TEE SAMOIN!

MISTÄ APU? KATSO SINÄKIN
ALAMME KÄYTETYIMMILTÄ 

NETTISIVUILTA 
OLET HETI AUTOPURKAMON 
VARAOSAMAAILMASSA 
MONET OVAT JO KÄYNEET

Puh. (02) 721 7700
Helsingintie 595, Salo
www.auto-lehtinen.fi 

Puh. 010 239 0200
Hautalantie 16, Tampere
www.fusti.fi 

JOS MEILLÄ EI OLE, HANKIMME. MITÄ MIETIT? 

HENKILÖAUTOT HENKILÖ-PAKETTI-MAASTURIT

PALVELUKSESSA 24 H

www.fusti.fi 
www.auto-lehtinen.fi 
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Varastossamme yli 150 000 varaosaa

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!   

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

Uudet ja käytetyt osat
Jämijärveltä

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

Romuajoneuvojen
virallinen vastaanottopiste

Tattarisuo, Kytkintie 55, 00770 Helsinki
Puh. (09) 389 5200  I   info@euro-teli.fi  I   www.euro-teli.fi    

PURKUOSAT
KUORMA-, PAKETTI- 
JA HENKILÖAUTOIHIN

Kuorma- ja pakettiautopurkamo

Ostamme hyötyautoja käteisellä! Soita 0500 569 678


