
Sotek Linnoituksen
palvelut kuluttajille
Sotek-säätiön keskiössä ovat ihmiset ja usko siihen,
että työ ja toiminta ovat avaimia hyvinvointiin ja
osallisuuteen yhteiskunnassa.



Tuunariin voit tuoda huonekalusi kunnostettavaksi tai 
tuunattavaksi. Voit tuoda myös omat maalisi ja muut 
tarpeet, joka huomioidaan hinnassa. Jokainen työ hin-
noitellaan erikseen, sopimuksen mukaan.

Meille voit myös lahjoittaa vanhat massiivipuuhuone-
kalusi. Ne kunnostetaan ja myydään Tuunarin myymä-
lässä.

Myymälästä löydät erilaisia käsitöitä sekä kunnostettuja 
ja tuunattuja huonekaluja.

Palveluihimme kuuluu myös korjausompelu, kuten esi-
merkiksi vetoketjujen vaihdot. Hinnat sovitaan tapaus-
kohtaisesti työn määrästä riippuen.

Tuunari

Myymälä avoinna arkisin klo 9–14

Rantakatu 1, 49400 Hamina, puh. 044 777 0368

Käyttämällä palveluitamme 
työllistät paikallisia

Autopaja
• Autojen, mopojen ja
   pienkoneiden huoltokorjaukset
• Rengastyöt ja renkaiden
   Kausisäilytys

Tuunari
• Korjausompelu
• Huonekalujen kunnostus ja tuunaus
• Käsityöt myymälästä



Autopaja
Autopajan palveluihin kuuluvat autojen, kevytpe-
räkärryjen ja pienkoneiden (kuten ruohonleikkurit, 
moottorisahat, trimmerit), mopojen ja mönkijöiden 
huoltokorjaukset. Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaisen 
rengaspalvelun.

Palveluihimme kuuluu mm.:
• Renkaiden asennustyöt
 (vanteille asennukset, tasapainotukset, auton alle laitot,
 kauttamme saat myös tilattua uudet renkaat autoosi)

• Öljyn vaihtotyöt, jarrujen korjaukset
 huollot, pakoputkien vaihdot

• Vikakoodien luku/vianselvitys

• Katsastuspalvelu
 (tarkastus ja katsastuksessa käyttö)

• Peräkärryjen korjaukset ja
 niiden sähköistykset

• Alustan osien vaihdot
 (nivelet, pyöränlaakerit)

• Autojen sähkövian etsintä ja korjaus

• Renkaiden kausisäilytys

• Ajovalojen kiillotukset

Autopaja avoinna arkisin klo 9–14

Esimerkkejä hinnoista

Renkaiden vaihto 20 €
Henkilöauton pesu  15 €
OBD-vikakoodien luku 10 €
Renkaiden kausisäilytys 50 €

Rantakatu 1, 49400 Hamina, puh. 044 777 0311
sähköpostiosoite: autopaja@sotek.fi



www.sotek.fi

Sotek Linnoitus
Rantakatu 1
49400 Hamina
Puh. 044 777 0379

Tuunarin ja Autopajan kanssa saman katon alla toimivat 
vammaisten päivätoiminta sekä Sotek Service -kiinteis-
töhuolto ja kunnossapito osoitteessa
      Rantakatu 1, 49400 Hamina.

Sotek-säätiö järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, päi-
vätoimintaa kehitysvammaisille, työhön- ja yksilöval-
mennuksia ja koulutuksia sekä tuottaa erilaisia palve-
luita tuetun työn kautta kuluttajille ja organisaatioille. 
Keskiössä on löytää jokaisen omat vahvuudet ja oma 
polku työelämään tai kouluttautumaan. Vammaispal-
veluiden keskiössä on elämänlaadun parantaminen 
yhdessä tekemällä. Sotekilla on Kotka-Haminan aluella 
yhteensä 12 toimipistettä. Lisää tietoa toimipisteistä ja 
toiminnoista löydät verkkosivuiltamme www.sotek.fi.

Sijaintimme

Sotekin toiminnasta

Tervetuloa!

soteksaatio


