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Puheenjohtaja

T

erveisiä Sipoosta. Kesä on kääntymässä syksyksi ja on aika palata arkeen. Purkamoilla otetaan rästityöt
kiinni, ja liitossakin palataan taas tuttujen teemojen pariin.
Ensitöikseni palautankin mieleeni ympäristöhallinnon määritelmän jätteestä:
Jätepolitiikan tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä varmistaa
ettei jäte aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle. Suomen ja EU:n jätepolitiikka perustuu seuraaviin periaatteisiin:
Jätteen synnyn ehkäisyn periaate = jätteen
tuottamista ja haitallisuutta vähennetään ja
mahdollisuuksien mukaan ehkäistään
Pilaaja maksaa = jätteen tuottaja vastaa
kaikista jätehuoltokustannuksista
Tuottajavastuu = tuotteen valmistaja ja
maahantuoja vastaa tuotteiden jätehuollosta
jätteen tuottajan sijasta
Varovaisuusperiaate = jätteiden ja jätehuollon riskejä ennakoidaan
Läheisyysperiaate = jätteet käsitellään lähellä niiden syntypaikkaa
Etusijajärjestys ohjaa jätehuoltoa:
Ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntyä
Jos jätettä syntyy, on se valmisteltava uudelleenkäyttöä varten
Ellei uudelleenkäyttö ole mahdollista, on jäte ensisijaisesti kierrätettävä aineena ja toissijaisesti hyödynnettävä energiana
Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos
sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista
Tässä puheenjohtajan muistikirjan etusivu,
ja varmasti monelle hyvä kertaus.

Tässä

Kari Laine
puheenjohtaja
Kiristyvä jätelainsäädäntö tuo haasteita
myös purkamoalalle sekä autokierrätykseen.
Kun jätettä syntyy, toimivat purkamot uudelleenkäytön pioneereina, mahdollistaen purkuvaraosien käyttöä jolloin madalletaan auton korjaamisen kynnystä, eli ehkäistään jätteen syntyä.
Uudelleenkäyttöä lisäämällä lisätään kotimaista työtä ja luodaan uusia työpaikkoja. Syntypaikkalajittelua on varmasti järkevää
tehdä jo purkamolla, tämä tietää lisää työtä ja
työpaikkoja, joista vuorostaan aiheutuu lisää
kustannuksia.
Olisikin varmasti aika ottaa puheeksi romutuspalkkio, millä katettaisiin lajittelusta aiheutuvia kustannuksia. Ajoneuvot sisältävät useita kierrätettäviä materiaaleja, joita voitaisiin
kierrättää, mikäli niitä ei vasaramurskattaisi
sekaisin jätteeksi. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ei ole energiahyödyntäminen ensisijaisena vaihtoehtona.
Syksy tuo myös liiton syyskokouksen, johon
toivon taas runsasta osanottoa. Onhan kyse
meidän yhteisistä asioista ja menestymisestä. Kokouksessa esillä olevia aiheita ovat mm.
ajovoima-akut ja niiden käsittely, purkamoiden laatujärjestelmän eteneminen ja tulevat
toimenpiteet, Egara 2017 -kevätkokous Suomessa, tietoa muovien kierrätyksestä ja poppalonestoaineista sekä paljon muuta. Kokouksen jälkilöylyt on tarkoitus pitää Virossa hyvässä purkamoiden yhteistyöhengessä.
Tervetuloa syyskokoukseen!
PS. Muistetaanhan kaikki syksyn liikenteeseen tuomat pienet koululaiset. Ajathan varoen erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyydessä!
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Markus
Niemi

keskittyy
purkamiseen
••• Euran Paneliassa sijaitsevan
purkamonsa tiloja laajentanut
Markus Niemi keskittyy
jatkossa yhä enemmän
perustyöhön eli autojen
purkamiseen. Hinaus- ja
rengaspalvelut ovat jo jääneet
tai ovat jäämässä kokonaan
pois.

A

utopurkaamo M. Niemen toimitiloissa on ollut kova hyörinä haastattelua edeltävinä
päivinä. Kesäloma on päättynyt, ja niin sanottu lomasuma on pitänyt purkaa. On tehty pitkää päivää, että asiakkaat saavat tarvitsemansa.
Pitkiin työpäiviin on kuitenkin totuttu. Purkamon isäntäväki Markus ja Elise Niemi eivät tee numeroa siitä, että heidän purkamonsa on viime vuosina selvästi laajentunut. Firman toimintaa on kasvatettu kovalla työllä, määrätietoisesti.
Muutama vuosi sitten yritys osti naapuritontilla sijainneen 350 neliön lämpi-
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män hallin. Samalla sen viereen rakennettiin uusi, 900-neliöinen kylmä halli.
- Nyt meillä on käytössä hallitilaa yhteensä 3 500 neliötä plus katokset.
Tontin pinta-ala on vajaa kaksi hehtaaria, Markus Niemi kertoo.
- Vaikka uusia tiloja tuli mukavasti,
ovat ne kaikki jo täynnä. Reservitilaa ei
juurikaan ole, hän jatkaa.
Purkamoväki, jos kuka, tuntee tämän
lähes luonnonlain kaltaisen ilmiön: vapaalla tilalla on taipumus täyttyä nopeasti.
- Olemme kyllä siivonneet varastoja
ja poistaneet vanhoja osia, jonka kysyntä on heikkoa. Toisaalta sisään on tullut
myös paljon uutta tavaraa.

Verkkokaupan
kasvu ollut vahvaa
Panelia on noin 1 600 asukkaan kylä entisessä Kiukaisten kunnassa, nykyisessä Eurassa. Niemen purkamo sijaitsee kilometrin verran Panelian keskustaajaman koillispuolella, Maakunnan yritysalueella.
Kun joskus 1900-luvun jälkipuoliskolla purkamoja perustettiin useimmiten
kaupunkeihin, hyvien ihmisvirtojen varteen, ei purkamon sijainnilla ole enää tänä päivänä ollenkaan samanlaista merkitystä.
Syy on tietenkin etämyynnissä. Purkamoalalla verkkokaupan kasvu on ollut vahvaa.

Hymy herkässä. Purkamon
isäntäpari Markus ja Elise Niemi.

Ruotsista purettavaksi tuotuja autonpuolikkaita.

PURKAMOUUTISET
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Tuore ilmakuva purkamolta. Viimeksi rakennettu halli Markus Niemen sormen kohdalla
- Meidän myynnistämme noin 90 prosenttia menee netin kautta, Markus Niemi sanoo.
Purkamolle on yleensä jopa eduksi, jos
se sattuu sijaitsemaan haja-asutusalueella. Lisämaiden hankkiminen ja muu
laajentaminen on keskimäärin yksinkertaisempaa kuin täyteen rakennetulla kaupungin teollisuusalueella toimivalle purkamolle.

- Kolmisen vuotta sitten kokeilin uudestaan. Tällä kertaa ilmoitus hyväksyttiin kaupparekisterissä. Hyvä vain, ettei
nimi ole enää niin monisanainen, Markus
Niemi kertaa nimenmuutoksen taustoja.

Yrityksen perustamisvuonna Niemi osti tontin, jossa purkamo edelleen toimii.
Ensimmäisen hallin pinta-ala oli 200 neliötä, joten lisätilaa on tullut mukavasti
vuosien mittaan.

Purkamo pystyyn
aivan tyhjästä
Markus Niemi perusti 1989 purkamon
tyhjästä. Hänellä oli autonasentajan koulutus ja työkokemusta kuorma-auton ratista. Sivuhommanaan hän harrasti Volvojen rakentelua, mikä vähitellen laajeni niin, että yrityksen perustaminen tuli
ajankohtaiseksi.
Aluksi firman nimi oli Autotarvike ja
-purkaamo M. Niemi. Muutama vuosi sitten se lyheni nyt käytössä olevaan sanamuotoon Autopurkaamo M. Niemi.
- Silloin 1980-luvun lopulla kaupparekisteri ei hyväksynyt muotoa Autopurkaamo M. Niemi. Ehkä se oli jo käytössä, tai muistutti liikaa olemassa ollutta ni- Purkamon isäntä on Volvo-miehiä. Siitä osoituksena kattavan kokoelman sisältävä Volvo-vitriini myymälässä.
meä.
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Henkilökunnan vahvuus tätä juttua kirjottaessa on isäntäpari plus
kolme vakinaista työntekijää. Yksi
varaosamyyjän paikka on avoinna.
Niemien esikoinen Sulo opiskelee paraikaa ammattikoulun autopuolella. Aika näyttää, tuleeko hänestä jatkaja isän perustamaan firmaan.

Hyvät kauppasuhteet Ruotsiin
Purkamolla käsitellään monenlaisia henkilö- paketti- ja maastoautoja, mutta Niemen viehtymys Volvoihin on laajalti tiedossa. Takavuosina
paikka tunnettiin vahvasti Volvo-purkamona, enää asia ei ole niin yksinkertainen.
- Meillä puretaan kaikenmerkkisiä autoja. Toki Volvo on ollut meille
se päämerkki, mutta nykyään niitä on
saatavana rajallisesti.
Volvo-faniudesta kertoo osaltaan se,
että Niemellä on kotonaan varastossa
35 vanhaa Volvoa. Joko kunnostettuina
tai aihioina.
Niemi on jo pitkään tuonut myytävää
tavaraa Ruotsista. Hänellä on länsinaapuriin toimivat kauppasuhteet, eikä paikan päällä tarvitse alvariinsa reissata.
Nykyaikainen viestintätekniikka helpottaa kummasti ostojen tekemistä.
- Pääosin tuomme puolikkaita autoja Ruotsista. Lisäksi hankimme myytävää jonkin verran AVK:lta ja suoraan yksityisiltä.

men
Pitkä rivi vuosinalleja. Nie

Tietokannassa
72 000 osaa
Elv-autoja purkamolle tulee harvakseltaan, eikä niissä yleensä ole juurikaan
osia, joissa olisi kaupallista potentiaalia.
Viime vuonna toteutettu romutuspalkkiokokeilu muutti asetelmaa hetkeksi.
- Silloin meille tuotiin joitakin autoja,
joissa oli todellista purkuarvoa.
Ostoissa Niemi painottaa uusia ja uudehkoja autoja ja osia. Tavoitteena on
hankkia ensisijaisesti alle kymmenen

ikoiden Kummit
ry:n toimintaa.

purkamo tukee Lastenklin

vuoden ikäistä tavaraa. Poikkeuksia tekevät vanhemmat Volvot ja Mersut - niiden käyttöikä on tunnetusti tavallista
perheautoa pidempi.
Purkamon varastossa on elokuun
2016 tilanteen mukaan 72 000 tietokantaan kirjattua osaa. Niemen firma liittyi jo vuonna 2000 varaosahaku.fi -järjestelmään.
- Verkkokauppa on tuonut paljon uusia asiakkaita. Toisaalta kilpailu on viime
aikoina koventunut, kun suomalaiset tilaavat netin kautta osia Virosta, Saksas-

Markus
Niemen vasemmalla
puolella oleva sininen
halli ostettiin naapurista muutama
vuosi sitten.
Punainen
halli rakennettiin sen
jälkeen.
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Kassakone-eleganssia luultavasti
1900-luvun alkupuolelta.
ta ja muualta ulkomailta.
Niemellä on myös myynnissä jonkin
verran uusia varaosia, muiden muassa
puskureita, valoja vilkkuja sekä peltiosia.

Hinaus- ja rengaspalvelut väistyvät

Takavuosina Niemen purkamo tarjosi
myös hinauspalveluja, mutta ne lopetettiin muutama vuosi sitten.
Samoin on käymässä rengaspalveluille. Niitä tehdään edelleen pienessä
määrin, kuitenkin tarkoituksena luopua
toiminnasta kokonaan.
- Meillä on aikomuksena keskittyä jat-

kossa täysin purkutyöhön, Markus Niemi painottaa. ••

>>>www.autopurkaamomniemi.com

Markus Niemi Autopurkaamo M. Niemi
Perhesuhteesi?
- Vaimo Elise, poika Sulo ja tytär Vilma.
Mitä teet mieluimmin vapaa-aikanasi?
- Olen kotona tai mökillä. Metsätyöt ovat rentouttavia.
Mikä on kuumin keskustelunaihe Paneliassa juuri nyt?
- Euran kanssa toteutettu kuntaliitos, ja siihen liittyen
koulujen lakkautukset ja muu palvelujen väheneminen.
Mikä oli kesän 2016 kohokohta?
- Hyvä ja rentouttava loma.
Parasta ruokalautasella ja juomalasissa?
- Hyvä pihvi ja kotimainen vaalea lager-olut.

ESITTELY

Yksi koira kotieläimenä vastaa kymmentä kissaa vai vastaako?
- Kyllä vastaa, olemme koiraihmisiä. Meillä on kuusivuotias vanhaenglanninlammaskoira Vili.
Sitä Volvoa en unohda!
- Se on vuosimallin 1964 Amazon, TRK-52. Ensimmäinen oma autoni, jolla sai ajaa yleisillä teillä.
Kaikista muista tavaroista voin luopua, mutta en...
- Chevrolet Bel Airista, vuosimallia 1957.

Missä ja milloin synnyit?
- Olen euralainen, mutta synnyin Riihimäen aluesairaalassa
1967 kyläilyreissun yhteydessä.
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Mikä olisi kiireellisimmin toteutettava talousuudistus, että Suomi saataisiin nousuun?
- Työnantajamaksujen ja oheiskulujen alentaminen.
Saataisiin parannettua työllisyyttä.

KOLARIAUTOISTA VARAOSAT
LUOTETTAVASTI JA EDULLISESTI
Ostamme kolari- ja epäkuntoiset autot
käteisellä, noudetaan!
EU-direktiivin mukainen romuautojen
vastaanotto- ja esikäsittelylaitos.

Tervetuloa Suomen suurimpaan
varaosien nettikauppaan.

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

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

Varaosamme
ovat laatuluokiteltuja

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

Toimintamme
on ympäristövastuullista

www.varaosahaku.ﬁ
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Audi A3 1,6 ........................-06
Audi A4 ...........................96-99
Audi A6 ...........................98-03
BMW E46 .........................-04
BMW 520 D .......................-00
BMW 525 tds Farm. ............-94
BMW 525 ...........................-02
Chevrolet Chevy van .............-88
Chrysler Voyager ..................-98
Chrysler 300 C ....................-07
Chrysler 300 M....................-03
Citroen C4 ...................Hdi-08
Citroen C5 ...........................-02
Citroen Jumper .............. -98-04
Citroen Xsara .......................-01
Citroen Xsara Picasso...........-03
Fiat Ducato .................... -92-04
Fiat Punto Grande ................-07
Ford Fiesta ..........................-03
Ford Focus .................... -00-05
Ford Fusion 1.6 ...................-04
Ford Mondeo .......................-98
Ford Mondeo Diesel .............-98
Ford Transit ................... -90-04
Honda Accord ................ -96-99
Honda Accord i-vtek ......... -12
Honda Shutle .......................-99
Huyndai Elantra....................-96
Hyundai H1..........................-07
Huyndai H1 .........................-01
Kia Cerato - .......................... 06

Kia Picanto ..........................-07
Kia Sorento..........................-03
Mazda 323 ..........................-00
Mazda 626 HB.....................-96
Mazda 6 ............................05
Mazda 2200 ........................-00
Mercedes-Benz A ............98-03
Mercedes-Benz C .......... -94-03
Mercedes-Benz E200...........-98
Mercedes-Benz E farm ........-04
Mercedes-Benz E220 cdi .....-00
Mercedes-Benz 300TD .......-95
Mercedes-Benz Vito ........... -06
Mitsubishi L300 ...................-01
Mitsubishi L200 ...................-02
Mitsubishi Lancer 1.6...........-07
Nissan Almera N15 ........ -96-00
Nissan Almera N16 .........01-06
Nissan Almera Tino DCI .......-04
Nissan Micra ................. -93-01
Nissan Micra K 12 ...............-05
Nissan Navara ....................-07
Nissan Navara ...................... 06
Nissan Note ........................-06
Nissan Primera P11 ....... -97-01
Nissan Primera P12 ....... -02-06
Nissan Terrano 2.7 ..........98-04
Nissan Qashqai 1.6 ............09
Nissan X-Trail ......................-02
Opel Astra G sedan ..............-01
Opel Astra H .......................-05

Opel Vectra B 1.6................-2.0
Opel Vectra 1.9cdt ........... -07
Peugeot 206........................-01
Peugeot 307........................-03
Peugeot 308 .......................-08
Peugeot 407 .......................-06
Peugeot Partner ............. -98-01
Pontiac Transport .................-95
Renault Megane Scenic ........-00
Renault Trafic 1,9D
Saab 9-3 .............................-99
Saab 900 ............................-97
Saab 9-5 .............................-06
Seat Cordoba................. -99-04
Seat Ibiza 1.9 sdi .................-99
Seat Toledo.................... -96-03
Skoda Fabia mpi .................-02
Skoda Fabia diesel ...............-08
Skoda Octavia................ -97-00
Subaru Lecasy 4wd..............-97
Subaru Forester ............. -99-05
Suzuki Jimmy ......................-04
Suzuki Samurai ....................-98
Suzuki Vitara bens/diesel -92-02
Toyta Avensis ................. -98-02
Toyota Avensis 1.6 vvt ..........-01
Toyota Avensis d4d ..............-00
Toyota Avensis .....................-04
Toyota Carina E ....................-96
Toyota Corolla ................ -00-06
Toyota Corolla Verso .............-04

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

• Uudet moottorit,
vaihteistot ym.

Purkaamo Auto-Osix

OSTAMME KOLARIAUTOT
ROMUAUTOJEN
VASTAANOTTO
ROMUTUSTODISTUKSET
KYSY MUITAKIN OSIA
TUHANSIA OSIA
VARASTOSSA

UITA
JA PALJON M

Oy

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

www.auto-osix.fi
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Puoli
vuosisataa
yrittäjänä
••• Pienestä mouhijärveläismökistä
lähtöisin oleva Reijo Aaltonen on tehnyt
kunnioitettavan uran yrittäjänä. Hän on
monitoimimies, joka purkaa ja rakentaa.
Seitsemänkymppiä on hiljan ohitettu, energinen
yrittäjä kertoo jäävänsä osa-aikaeläkkeelle 85
vuoden iässä.

P

irkkalan Teollisuustiellä autopurkamoa pitävä Reijo Aaltonen on toimen mies. Hän antaa vahvasti ymmärtää, ettei
viihdy toimistotöissä tai muissa
askareissa, joihin liittyy vähän konkreettista tekemistä.
Ympäristö, jossa teemme tätä haas-
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tattelua, antaa osviittaa siitä, minkälainen mies Aaltonen on. Olemme nimittäin
purkamon varastohallissa, jonka Aaltonen on itse rakentanut. Eikä ainoastaan
tätä, vaan käytännössä kaikki muutkin
purkamotontilla olevat rakennukset.
Jotkut lähinnä puhuvat, mutta Aaltonen tekee. On aina tehnyt. Eikä hän pidä

Reijo Aaltonen poikansa Raunon
kanssa Frankfurtin autonäyttelyssä.
meteliä tekemisistään.

Rovasti Wiika ja
ruskea paperipussi
Palataan ajassa reilusti taaksepäin. Suomi on vähitellen nousemassa sotavuosien rasituksista. Satakunnan ja Pirkanmaan rajamailla sijaitsevassa Mouhijärven kunnassa on pieni 30-neliöinen
mökki, jossa asustaa Aaltosen perhe: isä,
äiti ja kuusi lasta.
- Meillä oli kotona hevonen, pari lehmänkantturaa ja hieman peltoa. Isä oli
suntiona Mouhijärven kirkossa, Aaltonen
kuvailee lapsuuttaan maaseudulla.
Pyrkimys elämässä eteenpäin on kuitenkin vahva. Lopulta käy niin, että Reijo
ja kaikki hänen neljä veljeään ryhtyvät aikuisiällä yrittäjiksi.
Jo lapsena tartuttiin toimeen eli tehtiin
työtä, kun sitä piti tehdä. Mouhijärven silloinen kirkkoherra, rovasti Karl Wiika, oli
ilmeisesti pannut merkille Aaltosen veljessarjan tarmokkuuden. Hän tarjosi pojille tehtävää, joka ei ollut mitenkään vastenmielistä.
- Rovasti oli huonojalkainen. Hän pyysi meitä talviaikana kyyditsemään itsensä
hevosella sunnuntaisin kirkkoon. Matkaa
pappilasta oli 300 metriä, ja siinä oli jyrkkä ylämäki kirkolle tultaessa.
Työhön kuului, että hevoskuskin piti
tulla sisään kirkkoon kuuntelemaan Sanaa. Viimeisen virren aikana piti siirtyä
hevosen luokse, ja valmistautua viemään
rovasti takaisin pappilaan.
Voisi ajatella, että jossakin päin Suomea tällainen olisi saattanut olla rovastille tehtävä vastikkeeton palvelus, mutta
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Tämän kesän rakennusprojektina purkamolla on autokatoksen laajennus.
Wiika oli reilu toimeksiantaja.
- Hän antoi aina kuljetuksen jälkeen
palkan ruskeassa paperipussissa. Siellä
oli rahaa, nykykurssilla ehkä viitisen euroa, ja kaksi sekalaista karamellia.
Rovasti teetti Aaltosen pojilla muitakin
töitä. Pappilaa lämmitettiin puilla, joten
klapeja kului. Tapana oli, että pari kertaa viikossa pojat kantoivat lämmityspuita sisätiloihin.
- Me kävimme siellä mielellämme. Rovasti oli ystävällinen meitä kohtaan.

Rakennus- ja maalausfirma
kaksoisveljen kanssa
Ensimmäinen vakituinen työpaikka Reijo
Aaltosella oli Nokian paperitehtaan rakennuspuolella. Sinne hän meni täytettyään 17 vuotta.
Parisen vuotta myöhemmin alkoi yrittäjänura, kun Reijo ja hänen kaksoisveljensä Reino perustivat rakennus- ja
maalausfirman. Siitä alkoi veljesten yhteistyö rakennushommissa - toiminta,
joka jatkuu yhä.
- Alussa meillä oli töitä Mouhijärvel-
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lä, mutta myös Nokialla ja Tampereella.
Enimmäkseen se oli maalaamista, esimerkiksi Ylisen keskuslaitoksella Ylöjärvellä ja Pitkäniemen sairaalassa Nokialla.
Reijo oli muuttanut Tampereelle, jossa hän laajensi toimialaansa. Vuonna
1981 hän aloitti rengasliikkeen ja autovuokraamon parissa Länsi-Tampereella.
Ensin toimipaikkana oli oma talo, sitten
hän rakensi kaupungilta vuokraamalleen
tontille hallin Haukiluoman Lehtikadulle.
Autonvuokraus ja rengasliike toimivat
tänäkin päivänä samassa paikassa. Nyt
isäntänä on Reijon poika Rauno. Autovuokraamo R. Aaltonen kuuluu Scandia
Rent -ketjuun, ja rengasliike RengasCenter -ketjuun.
- Kun aloitin 1981, vuokrasin kolmea
pakettiautoa ja yhtä kuorma-autoa. Nykyään Raunolla on noin 60 vuokrattavaa
autoa, Aaltonen suhteuttaa.

Purkamotoiminta alkoi
1980-luvun lopulla
- Naapurin nuori mies, Kimmo, oli jäänyt

työttömäksi. Hän kyseli, olisiko mitään
töitä. Sanoin, että tulet meille hommiin.
Meillä oli tyhjä halli, jossa aloimme purkaa autoja. Se alkoi ihan tyhjästä.
Purkamo muutti Tampereelta Pirkkalaan 1990-luvun alussa. Ensin sijaintipaikka oli AVK:n naapurissa. Nykyiselle
paikalleen Teollisuustien itäpäähän Aaltosen purkamo asettui 1993.
- Tässä oli tasakattoisia rakennuksia,
jotka olemme veljen kanssa korjanneet
harjakattoisiksi. Uutta tilaakin on tehty
aika tavalla.
- Olen tyytyväinen tähän kiinteistöön.
Se on hyvä, ja sijaitsee hyvällä paikalla.
Teollisuustien tontti on 1,2 hehtaarin
kokoinen. Rakennettuna on tällä hetkellä noin 4 000 neliötä, joista 2 500 neliötä lämmintä tilaa. Tämän kesän rakennusprojektina tontilla on ollut katoksen
laajennus. Siihen tulee odotustilaa purkuun meneville autoille.
- Ei tarvitse siivota lunta niiden katoilta ennen purkuhalliin siirtämistä, Aaltonen hymähtää.
Reijo ja Rauno Aaltosen omistamat
autopurkamo, -vuokraamo ja rengasliike

on koottu yhdeksi osakeyhtiöksi. Sen nimi on R. Aaltonen Oy.

Veromuutos leikkasi
maastureiden suosiota
Autonosat R. Aaltonen tunnetaan erikoistumisesta paketti- ja maastoautojen purkamiseen. Se on tietoisen valinnan tulos.
- Kysyntä ratkaisi. Tällä alueella ja lähiseudulla ei ollut juuri lainkaan pakettiautopurkamoja.
Maastoautoja oli aikaisemmin selvästi enemmän liikenteessä ja myös purkamolla, mutta tilanne muuttui 1993. Silloin astui voimaan pakuja ja maastureita
koskeva veromuutos.
- Etenkin maastureiden suosio romahti. Mitsubishi Pajero ja Toyota HJ olivat
ennen yleisiä, mutta ei enää ole sellaisia
yhtä suosittuja maastoautoja. Jos jokin
Toyotan maasturi maksaa nykyään 70 80 000 euroa, se ei todellakaan ole jokamiehen saavutettavissa.
Takavuosina Aaltonen hankki tavaraa
myyntiin ulkomailta, pääosin Englannis-

ta, Saksasta ja Hollannista. Tuontilistalla
oli muiden muassa moottoreita, vaihteistoja, etupään osia ja peltejä.
- Niihin aikoihin osien saanti oli täällä paljon heikompaa, mutta tilanne on
muuttunut. Nykyään ei kannattaisi hakea kuin joitakin harvoja osia ulkomailta.
Verkkokauppa toimii hyvin. Aaltonen
haistoi sen mahdollisuudet, ja siirtyi siihen heti, kun se oli mahdollista.
- Ajattelin, että se on tulevaisuutta tälläkin alalla.
Vilkas verkkokauppa ei kuitenkaan ole
vähentänyt myymälässä pistäytyvien asiakkaiden määrää.
- Oven saranat käyvät yhtä joutuin
kuin aikaisemminkin, hän vertaa.
Pirkkalan AVK sijaitsee vain jokusen
kivenheiton päässä Aaltosen purkamosta. Sen läheisyys tuo lisäarvoa, sillä monet siellä asioivat pistäytyvät myös Aaltosella.
Sitten Reijo Aaltonen tekee hätkähdyttävän tunnustuksen. Täytyy oikein kysyä uudestaan, että kuuliko haastattelija
nyt varmasti oikein.
- Täytyy tunnustaa, että en ole kos-

kaan omin käsin purkanut autoa. Kerran
70-luvulla yritettiin kaverin kanssa pistää Mersu osiksi, mutta ei siitä tullut mitään, Aaltonen naurahtaa.

Enemmän rakentaja
kuin purkaja
Vaikka Aaltonen on isäntänä purkamossa, sanoo hän olevansa enemmän rakentaja kuin purkaja.
- Ehdottomasti mieluummin rakennan
kuin puran. Rakentamalla eikä purkamalla pitäisi Suomeakin viedä eteenpäin,
kuten koko maailmaa, hän filosofoi.
Aaltonen on vuosien mittaan veljensä Reinon kanssa rakentanut tai remontoinut ties kuinka monta kohdetta: taloja, mökkejä, halleja ja niin edelleen. Hän
ei osaa eritellä, mikä rakennustöistä olisi mieluisin.
- Kaikki ovat yhtä tärkeitä.
Ideoita ja rakennushalua purkamon
isännällä riittää. Kun pihamaan katoksen laajennus valmistuu, on mielessä jo
uusia suunnitelmia. Ainakin uusia hyllyjä
pitää tehdä, sillä myytävää tavaraa tulee

Aaltosen purkamo on erikoistunut paketti- ja maastoautoihin.
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purkamolle koko ajan lisää.
- Esimerkiksi moottoreita on
hyvä pitää lämpimässä tilassa, kuten vaihteistoja. Ne ovat kallista tavaraa, joten niitä täytyy säilyttää oikein.
Kun toimintahalua ja -kykyä on
vaikka muille jakaa, niin miksi jäädä eläkeläiseksi keinutuoliin? Aaltosella ei ole aikomusta panna rukkasia naulaan ja ryhtyä vapaaherraksi, ainakaan vielä.
- Ajattelin jäädä osa-aikaeläkkeelle 85-vuotiaana, hän sanoo pilke silmäkulmassa.

Muistikuvia
nuoruudesta
Aika rientää jutellessa. Moni muistikuva lapsuudesta ja nuoruudesta nousee Aaltosen mieleen. Jossakin vaiheessa puhe kääntyy radio- ja
tv-ohjelmiin.
- 1950-luvulla oli hienoja radio-ohjelmia, siis aikana ennen tv:tä. Mieleen
on jäänyt erityisesti Pekka Lipposen
seikkailut ja Kankkulan kaivo.
Pekka Lipponen oli nimimerkki Outsiderin, oikealta nimeltään Aarne Haapakosken kehittelemä veijarimainen hahmo, yhden sortin suomalainen sankari.
Hänen kaverinsa oli Kalle-Kustaa Korkki.
Pi-pi-pirskatti! Se oli koko kansan tuntema Lippos-hokema.
Lipposen ja Korkin radiokuunnelmat olivat aikanaan erittäin suosittuja. Ne alkoivat sotien jälkeen ja jatkuivat
1960-luvun alkuun saakka.
- Rantasalmen kesäteatteri esittää
Pekka Lippos -näytelmää. Täytyy yrittää
päästä katsomaan sitä, Aaltonen tuumailee.
Kankkulan kaivolla oli radiohassuttelu, joka teki tunnetuksi Oke Tuurin esittämän Tippavaaran isännän. Hän oli päälle satavuotias pihisevästi puhuva tervaskanto, joka oli mieltynyt pontikan keittämiseen.
Myös käsite Yleismies Jantunen on
saanut alkunsa Kankkulan kaivolla esiintyneestä hahmosta.
- Teijo Joutsela ja Humppaveikot oli
silloin vedossa. Siitä saakka olen tykännyt humpasta.

Vänrikki Stoolin
esikuva pappilasta
Palataan vielä hetkeksi Mouhijärvelle.
Tarkemmin sen entiseen pappilaan, josta
siis Aaltosen veljekset aikoinaan kyyditsivät rovastia hevospelillä kirkkoon. Tänä
päivänä tuo pappila on Reijon kaksoisveljen Reinon omistama ja myös asuttama.
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nen
Mainoslehti

ppupuolelta.

1980-luvun lo

Pappilaan liittyy palanen Suomen kulttuurihistoriaa. Kun Johan Ludvig Runeberg 1800-luvun puolivälissä kirjoitti
teoksensa Vänrikki Stoolin tarinat, sanotaan Stoolin esikuvana olleen Mouhijärven pappilassa syntynyt Moisander.
- Siitä on edelleen olemassa muistomerkki pappilan pihalla.

Sen sijaan Reijo Aaltosen syntymäpitäjä Mouhijärvi on lakannut olemasta itsenäisenä kuntana. Siitä tuli 2009 osa
Sastamalaa. ••
>>>www.autonosat.fi
>>>www.autotvuokraa.fi

Reijo Aaltonen
• syntynyt 1945 Mouhijärvellä
• aloitti yrittäjänä parikymppisenä perustamalla kaksoisveljensä Reinon kanssa rakennus- ja maalausfirman
• purkamoyrittäjäksi 1980-luvun lopulla, purkamon nimi nykyään Autonosat R
Aaltonen
• omistaa poikansa Raunon kanssa R Aaltonen Oy:n, johon kuuluvat purkamon lisäksi autovuokraamo ja rengasliike

Valitse oikea merkki.

Ympäristöystävällinen. Edullinen. Tekniikan ja kierrätyksen ammattilainen.

Autonosat järkevimmin autopurkamolta.
Suomen Autopurkamoliitto ry
PURKAMOUUTISET 15

AutoRima
on iso Volvo-purkamo Hollannissa
S

uomen Autopurkamoliiton puheenjohtaja Kari Laine kävi kesäkuussa tutustumassa hollantilaiseen purkamon, AutoRimaan.
Käyntiä ei ollut sovittu etukäteen, mutta purkamolla oli sattumoisin paikalla yrityksen perustaja.
Hän esitteli vieraalle purkamon toimintaa, mikä on Suomen mittakaavassa
merkittävän laajaa.

Ensimmäinen yhden
automerkin purkamo
Drutenissa, noin 50 kilometriä Rotterdamista itään sijaitsevan AutoRiman perusti kaksi parikymppistä kaverusta 40
vuotta sitten. Se on ensimmäinen yhteen
automerkkiin, Volvoon, erikoistunut purkamo Hollannissa.
Muutama vuosi perustamisensa jälkeen yritys jatkoi yhden henkilön johdossa. Nykyään yritystä pyöritetään toisessa polvessa, ja perustaja on jäänyt sivummalle.
- Se oli melkein kuin Volvo-miehen pyhiinvaellusmatka. Heidän liikeideansa on
sama kuin meillä Volvoksissa, joten piti lähteä käymään paikan päällä, Laine
kertoo.
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Purkamolla kaksi henkilöä vastaavat palvelutiskistä ja noutoasiakkaista.

AutoRiman perustaja otti suomalaisvieraat vastaan sydämellisesti, vaikka kyseessä
oli yllätysvierailu.

AutoRima osoittautui suureksi. Laine
arvelee, että se on noin yksitoista kertaa
isompi kuin hänen oma firmansa.
- Paikan siisteys ja järjestelmällisyys
tekivät vaikutuksen.
AutoRima purkaa vuosittain 1 000 1 200 autoa. Yrityksellä on käytössään
muun muassa neljä hallia, joissa on yhteenlaskettua tilaa runsas hehtaari.
Yritys ostaa vaurioajoneuvoja muun
muassa Amerikasta, Dubaista, Belgiasta ja Britanniasta. Asiakaskunta koostuu
pääosin vakuutusyhtiöistä ja korjaamoista, yksityisten asiakkaiden jäädessä vähemmälle.

Siirtymässä
verkkokauppaan
Yrityksen siirtyminen verkkokauppaan on
aloitettu tämän vuoden huhtikuussa. Arvion mukaan kestää pari vuotta, ennen
kuin kaikki myyntiartikkelit on viety verkkoon. Käytetty kauppapaikka mahdollistaa tuotteiden linkityksen muun muassa eBayhin.
Firman perustajan oman näkemyksen mukaan netti mahdollistaa sen, että
markkina-alue on koko maailman kattava. Arvio on, että verkkokauppa on kasvussa.
Purkamoalallakin tulee pystyä muuttumaan ja pysyä muutoksessa mukana,
jotta toiminta voisi jatkua kannattavana.
Romumetallin hinnasta keskusteltaessa huomattiin, että ero on huomattava Hollannin hyväksi. Tosin sitäkin hintaa
paikalliset pitivät Hollannissa huonona.
AutoRimassa lajitellaan muiden muassa
alumiini ja sekapelti, ja odotetaan hintojen nousua.
Purkamo ottaa vaihdossa panttia vastaan muun muassa moottorit, vaihtomoottoreista hyödynnetään erilaisia
komponentteja kuten esimerkiksi suuttimia, ahtimia sekä erilaisia antureita ennen metallikierrätystä.
AutoRima myös kunnostaa ja myy vauriokorjattuja ajoneuvoja. ••
>>>www.autorima.nl
Johtaja esittelee Päivi
Kuivasniemelle modernia
kuivausasemaa, jossa
poistetaan ongelmajätteiksi luokitellut nesteet.
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SIKA

törttöili
liikenteessä,
mutta purkuosa
pelasti auton
lunastukselta
••• Purkuosien käytön
järkevyydestä on tullut kirjoitettua
monta juttua vuosien mittaan.
Tänä kesänä sain kokea asian
henkilökohtaisesti, aivan yllättäen
ja pyytämättä.

T

ämä tositarina alkaa perjantaina 13. toukokuuta Virosta. Olin
esikoisemme Otson kanssa saapunut iltapäivällä etelänaapuriin, joka on tullut hyvin tutuksi kymmeniltä reissuilta 1990-luvun alkupuolelta saakka.
Kuljimme pitkin tuttuja teitä Primerallani. Illalla, kun aurinko oli laskemassa, ajoimme hiljaisella tieosuudella kohti
kortteerikaupunkiamme Haapsalua. Auton vierestä kuulunut pistoolin laukauksen kaltainen ääni hätkähdytti meidät.
Mitään ei kuitenkaan näkynyt. Mikä
se oli?
•••
Ensimmäinen, hyvin pelottava, ajatukseni oli, että olin kuskina torkahtanut
sekunneiksi ja törmännyt johonkin tien
laidalla kulkeneeseen henkilöön. Tai jokin tien pinnassa ollut irtopalikka oli kolahtanut pohjapanssariin.
Teimme u-käännöksen ja palasimme
suurin piirtein paikalle, jossa ”laukaus”
oli kuulunut.
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Ei mitään tiellä saati tien poskessa.
Mikä helpotus!
Astuimme ulos autosta. Repsikan
puolella istunut Otso sanoi heti, että auton kyljessä on iso lommo. Jokin siihen
oli törmännyt, mutta edelleenkään ketään tai mitään ei ollut näkyvissä.
Ajoimme jo pimentyneessä illassa
mietteliäinä kortteeriimme Haapsaluun.
Kertasimme tapahtunutta ja yritimme
järkeillä, mikä oli täräyttänyt voimalla ja
massalla kylkeemme.
Otsolla oli välähdyksenomainen muistikuva matalasta, lyhytkaulaisesta hahmosta auton vierellä.
Siis villisika, päättelimme.
•••
Heti aamulla tutkimme auton kylkeä
tarkemmin. Löytyi lyhyitä ja kankeita
karvoja. Peltivaurion laadusta ja laajuudesta saattoi päätellä, ettei kyseessä ollut kevytrakenteinen eläin - siis metsäkauris, susi, kettu, mäyrä tai muu sellainen. Niitähän Virossa riittää.
Auton kyljessä olleista jäljistä pää-

tellen kärsäveikko oli ensin osunut aivan etupyörän taakse. Sen vartalo oli ilmeisesti kiepahtanut vauhtimme vuoksi niin, että ahteri oli tömähtänyt etuoveen ja sorkat raapineet helmaa ja takaoven alaosaa.
Taisi vastapuoli pelästyä törmäystä
vielä enemmän kuin me, sillä takavanteessa oli siihen kuulumatonta vihreää mössöä. Oli tullut sialle niin sanotusti housuihin.
Ajonopeutemme törmäyshetkellä oli
noin 80 km/h. Ihmettelimme, ettei villisika ollut heittänyt henkeään tai edes
loukkaantunut vakavasti, vaan oli ottanut
ritolat onnettomuuspaikalta.
Kortteerimme rempseä emäntä totesi
pähkäilyymme virolaisen suorasukaisesti, että sika on sika. Vaikka naulaisit sen
kintuista kiinni ladon seinään, se rimpuilee itsensä irti ja jatkaa juoksuaan.
Majapaikan emäntä teki puolestani ilmoituksen onnettomuudesta Viron poliisille. Itse otin yhteyttä kotimaiseen vakuutusyhtiööni, josta olen autoni kaskon

Villisian ahterin
kuva Primeran kyljessä. Vaurioita tarkastelemassa Otso Valkeeniemi.

Älä kokeile tätä maastossa.
Tarhaoloissa kasvanut villisika voi
olla kesy kuin mikä tahansa kotieläin, luonnossa
tilanne on toinen.
Kuva on virolaiselta maatilalta.
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Hyväkuntoiset purkuosat säästävät kustannuksia kolarikorjauksissa. Tämän tietää myös Fusti Oy:n yrittäjä Juha Vähäoja.
ostanut.
Sain kuulla, että ei muuta kuin yhteydenotto valitsemalleni kolarikorjaamolle
kotiinpaluun jälkeen, niin homma hoituu.
Tosin omavastuu menee tuplana, koska
vahinko sattui ulkomailla.
•••
Heti palattuamme soitin Ollisen Martille Kolarimaalaus Oy:hyn. Työn kautta tutuksi tullut mies, jonka firma tekee yhteistyötä purkamojen kanssa.
Tapasimme, ja Ollinen sanoi hoitavansa asian vakuutusyhtiön kanssa. Tarkastajaa ei kuulemma nykyään tarvita paikalle syynäämään kärryä, vaan vakuutusyhtiöön toimitetut kuvat vaurioista riittävät. Ja tietenkin cabas-laskelma
työn ja tarvittavien osien kustannuksista.
Oli maanantain keskipäivä. Sovimme,
että voin hakea remontoidun auton perjantaina iltapäivällä.
•••
Palasin perjantaina korjaamolle. Firman parkkipaikalla Primera kiilteli puhtaana ja koko pelkääjän puoli hienosti entrattuna.
Se meinasi mennä lunastukseen, mutta sain hoidettua asian, Ollinen aloitti ju-
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tustelumme.
Cabas-laskelma oli ylittänyt 60 prosenttia auton käyvästä arvosta, joten auto oli käytännön mukaisesti määrä lunastaa. Onneksi olin jutellut autoa korjaamolle tuodessa siihen malliin, että haluan pitää Primerani. Onhan se vielä kelpo kulkupeli, eikä autonvaihto ole nyt
suunnitelmissa.
Ollinen tiesi tämän, ja osasi ehdottaa
ratkaisumallia vakuutusyhtiölle. Etuovi oli vaihdettava, mutta entä jos siihen
pannaan hyväkuntoinen purkuovi neitseellisen oven sijaan. Tällä ja pienellä tinkaamisella vakuutusyhtiö hyväksyi
sen, ettei autoa lunasteta.
Ennen remonttia en osannut edes ajatella, että sikavauriot ja niiden korjaaminen voivat olla sitä luokkaa, että auto joutuu lunastukseen. Mutta työ maksaa, eivätkä osatkaan ole ilmaisia. Ei ihme, että kolareissa vaurioituneet autot
tuntuvat joutuvan nykyään yhä herkemmin lunastukseen.
Tämä on asia, joka tulee monelle autonsa kanssa vahingon kärsineelle yllätyksenä. Siksi Ollisella - kuten luultavasti
muillakin korjaamoyrittäjillä - on niin sa-

nottua pelisilmää eli ymmärrystä ehdottaa korjausta purkuosia käyttäen, jolloin
lunastus voidaan välttää.
Yhteentörmäys oli kaikkinensa sikamainen tapaus, mutta loppu hyvin, kaikki
hyvin. Paitsi että olin 300 euroa eli omavastuun verran köyhempi.
•••
Jälkeenpäin ajatellen oli suuri onni,
että meihin törmännyt sika jatkoi matkaansa. Nimittäin googlasin kotona hakusanalla ”villisikakolari”, ja löysin ajatuksia herättävää tietoa.
Useassa ohjeessa todettiin, että jos
olet kolaroinut karhun tai villisian kanssa, älä missään tapauksessa nouse autosta. Kummatkin lajit voivat loukkaannuttuaan olla hengenvaarallisia ihmiselle.
Vaan mitäs me, asiasta tietämättömät.
Törmäyksen jälkeen kuljeskelimme onnettomuuspaikalla ristiin rastiin ja etsimme mahdollista uhria... ••

Teksti ja kuvat:
Jouni Valkeeniemi

Maailma tarvitsee

PURKUOSIA!

AVOINNA:

Ma-Pe 8.30-16.30
Verkkokauppa 24/7

• Romuautojen virallinen vastaanottopiste •

• Rehellistä lappilaista osaamista jo vuodesta 1985 •

• Noin 60 000 laatuluokiteltua osaa • Lähes kaikki osat lappilaisista autoista •

• Ostamme uudehkoja henkilö- ja pakettiautoja purkuun, tarjoa! •
Keminmaan Autojussi_3_2016.indd 1

15.8.2016 15.21

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

Kankaantaan teollisuusalue, Hirvenpolku 3, 37150 NOKIA
Puh. 010 666 9620
myynti@purkamolahtinen.com www.purkamolahtinen.com
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Vanhat
Vanajat
kiinnostivat
••• Tieliikennemuseo Mobilian ja Suomen Linjaautohistoriallisen Seuran elokuun alussa järjestämä Linjaautopäivä 2016 kiinnosti yleisöä. Kangasalla sijaitsevan
Mobilian Autokylän alueella kävi päivän mittaan runsaasti
väkeä.

P

äivän teema keskittyi Vanaja-automerkin ympärille. Pihamaalla
oli esittelyssä useita vanhoja Vanaja-busseja sekä kuorma-autoja. Useisiin autoihin pääsi tutustumaan
sisätiloja myöten.
Vanaja-henkiseen ohjelmaan kuuluivat
myös Pauli Pakarin ja Timo Lehtosen luento sekä Juhani Intosalmen kuvaesitys.
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Suomen Linja-autohistoriallisen Seuran puheenjohtaja Juhani Puro oli päivään tyytyväinen.
- Oli vilkas päivä. Väkeä kävi paljon ja
esitykset Vanajasta olivat kiinnostavia.
- Enemmänkin vanhoja linja-autoja olisi tullut paikalle, jos sääennuste olisi ollut poutaisempi. Vanhojen autojen kanssa täytyy varoa, ettei tule ongelmia kos-

Vieläkö muistat tällaiset
kulkupelit 1960- ja 70-lukujen
maanteiltä?

Yksityiskohdat kunnossa, katsastustodistusta myöten.

teuden kanssa.
Suomen Linja-autohistoriallinen Seura vaalii linja-autokulttuuria ja kokoaa yhteen alan harrastajia. Aktiviteetteja on
alueittain ja valtakunnallisesti.
Seurassa on mukana paljon väkeä, jotka tavalla tai toisella työskentelevät tai
ovat työskennelleet linja-autoalalla.
Henkilöjäseniä on noin 1 500, lisäksi
vajaat kaksisataa yritysjäsentä. Seura julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Hetku-lehteä.
Vanaja on käsite suomalaisen linja-auto - ja kuorma-autoväen keskuudessa.
Sen juuret ulottuvat sota-aikaan ja Hämeenlinnaan, jonne perustettiin Yhteissisu Oy. Sen tehtävänä oli valmistaa Sisumerkkisiä autoja sotaan.
Rauhan tultua yhtiön uudeksi nimeksi
tuli Vanajan Autotehdas Oy.
Vanajan Autotehdas Oy teki Vanajamerkkisiä alustoja busseihin ja kuormaautoihin vuosina 1948-1968. Sen jälkeen Vanajaa valmisti Suomen Autotehdas vuoteen 1971 saakka.
1950-luvulla Vanaja oli Suomen kolmanneksi yleisin linja-automerkki Volvon
ja Sisun jälkeen.
Vanaja-merkkisiä autoja valmistettiin
runsaan kahdenkymmenen vuoden aikana kaikkiaan noin 7 100 kappaletta. Lähes kaikki jäivät kotimaiseen käyttöön.
>>>www.slhs.fi
>>>www.mobilia.fi
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Autovaraosien UUDELLEENKÄYTTÖ
kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

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

Suomalaisen työn ja puhtaan ympäristön puolesta

www.autopurkamoliitto.fi
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Purkamouutiset 10 vuotta sitten
Salon kokousväki yksimielisesti:

Harmaa talous on saatava kuriin!
”Suomen Autopurkamoliiton syyskokous pidettiin syyskuun 16. päivänä Sokos
Hotel Rikalassa Salossa. Kaunis ja lämmin syyspäivä sai lisälämpöä osanottajien kiivaasta keskustelusta ja ajatustenvaihdosta.
Kritiikin kohteeksi joutui erityisesti ELV-ajoneuvokysymykset harmaan talouden toimijoiden osalta, sillä meno
kentällä on varsin villiä.
Arvostelun kohteeksi joutuivat myös
murskaamojen vapaamielinen asenne
ja toiminta sekä viranomaisten välinpitämätön suhtautuminen valvontavastuuseen EU-direktiivin määräämien tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kokousväkeä tuntui hiertävän kaik-

kein eniten harmaan talouden sektorilla
tapahtuva toiminta, jonka piiriin kuuluvat
toimijat vähät välittävät laeista ja asetuksista sekä ympäristöluvista.
Epäilyksiä nostattivat myös tämän joukon liiketaloudelliset toimintaperiaatteet,
joihin kuuluvat tietenkin kirjanpito- ja verotusasiat. Yhteisesti todettiin, että alalla on varsin helppo toimia, jos mistään
määräyksistä ja velvoitteista ei välitetä.
Kaiken lisäksi viranomaisten valvontatoimenpiteet ovat minimaalisia tai sitä ei
käytännössä tapahdu ollenkaan.
•••
Suomen Autopurkamoliiton jäsenet totesivat syyskokouksessaan yksimielisesti, että vääristyneen kehityksen oikai-

semisessa avainasemassa ovat murskaamot, jotka voivat kieltäytyä ottamasta tavaraa vastaan niiltä ammattimaisesti
toimivilta tavarantoimittajilta, joiden lupaasiat eivät vastaa viranomaismääräyksiä.
Miksi näin ei tapahdu, sitä kokousväen oli vaikea ymmärtää. Murskaamot
ovat saamansa kritiikin ansainneet ja
voivat myös jatkossa kääntää alan kehityksen oikeaan suuntaan, kun niin haluavat.
Joka tapauksessa niin tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa, sillä muuten
EU-direktiivin tavoitteet eivät toteudu
Suomessa elv-ajoneuvojen osalta.” ••
Lähde: Purkamouutiset 3-2006

Salry isännöi Egaran
kevätkokousta 2017
Suomen Autopurkamoliitto ry (Salry)
isännöi Egaran eli eurooppalaisten purkamoliittojen yhteistyöjärjestön vuosikokousta keväällä 2017.
Kokous järjestetään 19.-20. toukokuuta Helsingissä. Tarkkaa kokouspaikkaa ei ole vielä tätä kirjoittaessa lyöty
lukkoon.
Ohjelmasta tiedetään tässä vaiheessa se, että avauspäivänä eli perjantaina
19. toukokuuta pidetään Egaran vuosikokous. Lauantaina 20. toukokuuta vieraille on suunnitteilla merihenkistä ohjel-

maa Helsingissä ja sen lähivesillä sekä
-saaristossa.
Egaran piiristä on esitetty toivomus,
että vuosikokous voitaisiin pitää Suomessa. Salry tarttui ideaan, ja hallitus teki päätöksen kokousisäntänä toimimisesta.
- Se on hieno mahdollisuus purkamoalalle. Odotamme tänne runsasta osanottoa Egaran jäsenmaista, kertoo Salryn
puheenjohtaja Kari Laine.
Salryn tarkoituksena on kutsua paikalle kierrätyksestä vastaavia tahoja se-

Pitkän linjan perheyrittäjyyttä
• UUDET JA KÄYTETYT VARAOSAT

kä kotimaasta että EU-tasolta.
Suunnitelmissa on, että kokouksen
yhteydessä järjestettäisiin minimessut.
Autoala ja sen sidosryhmät voisivat esimerkiksi esitellä uusia innovaatioitaan ja
muuta toimintaansa.
Egaran kokous on pidetty kerran aikaisemmin Suomessa, vuonna 1999.
Egaraan kuuluu 11 kansallista autopurkamoliittoa Euroopasta.
>>>www.egaranet.org

VARAOSIA TAMPEREELLA

www.hameenautopurkaamo.fi

• MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT
• ILMASTOINTIHUOLLOT
• AUTOLASIPALVELUT

Puh. 0400-229 800. Avoinna: ma-pe 8.00-16.30
www.karjalanpurkupojat.fi

KUVIA AUTOISTA
JA OSISTA NETISSÄ

HÄMEEN
AUTOPURKAAMO OY
Puh. 03-364 5600 / 3645352

Juvelankatu 10, 33730 TAMPERE, avoinna ark. 8-17, la suljettu
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Romuautosi teräksestä
100 % jatkaa elämää...
...uusina tuotteina,
kun kierrätät sen
oikein. Saat
samalla romutustodistuksen, joka
vapauttaa sinut
vastuista.

Virallinen vastaanottopiste
Romutustodistus heti mukaan
Nouto lähialueilta
Varaosien uudelleenkäyttö

t ki

t

fi

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

Ratkaisu ristikkoon 2/2016

Auto- ja Varaosamyynti

T. Hinttu

Romuajoneuvojen virallinen vastaanottopiste. Noutopalvelu sovittaessa.
-Edulliset purkuosat
-Uudet tarvikeosat
www.autopurkaamot.com
osamyynti.hinttu@gmail.com
-Alkuperäisosat merkkeihin:
Audi, Ford, Nissan, Opel, Seat, Skoda, VW, Volvo
010 5010 525, Jämijärvi

400

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

Osahakumme palvelee asiakkaitamme netissä
24 h/7 vrk. Tervetuloa edullisille kaupoille!
Puh. 06-4146 051 aukioloaikoina, 0400-566177 (iltaisin)
www.napoy.com
markus.pesonen@napoy.com

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

Käytetyt autonosat:
• moottorit • peltiosat • vaihteistot • sisustusosat

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

LIUNÄYTE
KAS

MUNA- URAT
MÄÄRIÄ

PAINOSTAA
IDÄN
VUORISTO

HAJUHAITATKIN
MINIMISSÄ!

INSSILTÄ
SAATU

YHTÄ
PITKIÄ
ETUPUOLILLA
MUO- SAITIEDONNITRAITA
JANOISILLE
TIVAT

RISIKKO

RUKOILLA
POIKASIA
HAITTAAVIA

TAPPER

PAPUKAIJOJA

PRESSAN
NIMISIÄ

ELVIKSEN
TOINEN

KAS- SOTILASVAA LIITTO

ONGEN
OSA
IHOTTUMIA
FIAT
LAUSUTAAN
VIAT!

1/24
COLLINS

LEPO- NÄKÖTILOJA ESTE

OKSIA
PANKIN
KANSSA
TEHTY

IKÄNÄ
KORKEA

PELÄTÄ
KIPUA

KALVO

PALTURIA

POHJANMAATA

KUINKA

BOLT
POLTTOAINETTA

VESIPETOJA

LOUHIMISPAIKKA

PÄTKÄNÄ
PELAAJA
VEKSELI

OHJAA
MEITÄ
VETOTANKO

JUMBONA

@S
Laatinut Ahti Syrjälä
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KAIKKI VARAOSAT EDULLISESTI
AUTOPALSTALTA.

VARAOSAT
KÄYTETYT
JA
UUDET

Ark. 8.30-17.00
La 9.00-13.00

2015

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

TOIMIMME
ROMUAUTOJEN
VASTAANOTTOPISTEENÄ.
Pori ja lähikunnat

HYÖTYAUTOPURKAMO

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

Romuajoneuvojen
virallinen
vastaanottopiste

Kuorma- jja pakettiautopurkamo
K
k ti t
k

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

JÄMIJÄRVI

LEPPÄVIRTA

PYHÄJOKI

ALAVETELI

Auto- ja Varaosamyynti
T. Hinttu

Osamyynti AF

Rannikon Auto ja Varaosa Oy

Hintuntie 6, 38800 Jämijärvi
osamyynti.hinttu@gmail.com
puh. 010 5010 525

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

Vihannintie 10, 86100 Pyhäjoki
P. 08-434 333
rannikon.varaosa@yritysnet.com

JÄMSÄNKOSKI

NAKKILA

Backfältin
Autohuolto & Purkaamo
Salobackantie 4, 68410 Alaveteli
Korjaamo P. 06-864 8493
Purkaamo P. 040-733 2493
www.backfalt.fi

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

ESPOO
Autovahinkokeskus AVK
Pieni teollisuuskatu 7,
02920 Espoo
Automyynti 010 7737 520
Varaosamyynti 010 7737 530
Fax 010 7737 502
www.avk.fi

Jämsänkosken
Autopurkaamo Ky
Metsurintie 3,
42300 Jämsänkoski
p. 014-744 585
fax. 014-744017

Nastolan Autopalvelu
Tapsa Oy

KAJAANI

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

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

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
www.autovaruste.com
myynti@autovaruste.com

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

Nikkarinkuja 12, 96910 Rovaniemi
P. 016-310 950, 040 537 6121

ORIMATTILA
Japan Motors
Mallusjoentie 809
16450 Mallusjoki
P. 09-271 5100
www.japanmoottorituonti.fi

Moreenintie 7, 90630 Oulu
P. 08-531 8885

Autovahinkokeskus AVK
Ahertajantie 1, 90940 Jääli
puh. 010 7737 572

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

PIETARSAARI
Auto-Osa Kierrätys
Eriksson Ay

Pyhtään Autopurkaamo Oy

IMATRA

Kankitie 13, 48400 Kotka
P. 05-228 4110

PIHTIPUDAS

Imatran Autopurkamo
Autopurkamo Huolto-osa

KOUVOLA

Autokuja 11, 55100 Imatra
P. 05-432 8467
www.imatranautopurkamo.fi
imatranautopurkamo@gmail.com

ISOKYRÖ

KOTKA

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

Lae-Invest Oy

KUOPIO

Laurilantie 7, 61500 Isokyrö
P. 010 548 6666, 0400 763 065
www.toyotapurkuosat.fi
juha.lae@laeinvest.fi

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

JOENSUU

LAHTI

Karjalan purkupojat Oy
Lylykoskentie 27, 80130 Joensuu
P. 0400 229 800
www.karjalanpurkupojat.fi

JYVÄSKYLÄ
Osatuonti Felke Oy
Palokankaantie 13,
40320 Jyväskylä
P. 014-282 313
www.felke.fi

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

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

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

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

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

Lapin Auto-osa Oy
Napapiirin autopurkamo ja
-huolto Oy

YLIVIESKA
Autopurkaamo J.Koskela Ky

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

Vähäkankaantie, 84100 Ylivieska
www.koskelanpurkaamo.com
toimisto@koskelanpurkaamo.com
puh. 08-422 400, fax. 08-420 429

Roi-Osa Oy

Hyötyajoneuvot (KA/PA):

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

SAVONLINNA
Autoliike Itäosa Oy
Ahertajantie 14, 57230 Savonlinna
P. 015-250 533
autoliikeitaosa@gmail.com
www.itaosa.fi

SEINÄJOKI
Seinäjoen Autopurkamo Oy
Kuortaneentie 160,
60510 Hyllykallio
p.0103253399 ja 0103253393
www.seinajoenautopurkamo.net/
seinajoenautopurkamo@netikka.fi

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

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

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

www.autopurkamoliitto.fi
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Oili Jalonen Oy

Pansiontie 4, 20200 Turku
P. 0207 700 777
Fax 0207 700 788
www.vahinkoautokeskus.net

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

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

TURKU

ROVANIEMI

Ruskon Auto ja Varaosa Ky

Keminmaan Autojussi Oy

Lehtikatu 10, 33340 Tampere
P. 03-343 3837
www.osamyyntimattila.fi

Autopurkamo J. Lahtinen

OULU

KEMINMAA

Osamyynti Mattila

Lounais-Suomen
Vahinkoautokeskus Oy

NOKIA

KANKAANPÄÄ

RIIHIMÄKI

Hautalantie 16, 33560 Tampere
P. 010 239 0200
www.fusti.fi

Kynttilätie 2, 11710 Riihimäki
P. 010 420 7010

KALAJOKI

Kymppitien Vaihto-Osa Ay

Sitomokuja 3, 21200 Raisio
P. 02-438 1200
Fax 02 438 1056
gsm 0400 532 555
myynti@klauto-osacenter.fi
www.klauto-osacenter.fi

Fusti Oy

Tekkalantie 6, 20460 Turku
P. 0440 800 123
www.oilijalonen.fi

Tikkapurontie 4, 87250 Kajaani
P. 08-622 307

HMT-Varaosa / Himangan
Muovityö Oy

KL Auto-osacenter

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

Riihimäen Auto- ja
Konehajoittamo

Tervatie 5, 15560 Nastola
P. 03-762 3855
www.autopurkamo.net

Kainuun Auto ja Varaosa Oy

FORSSA

HELSINKI

Mäntytie 60, 29250 Nakkila
P. 02-5373 423
www.hajottamo.com

NASTOLA

Sepänmäentie 12, 68100 Himanka
puh. 050-5436 473
heimo@himanganmuovityo.fi
www.himanganmuovityo.fi

Vastustie 136, 30100 Tammela
P. 0500-438 510
www.kymppitienvaihto-osa.fi

Nakkilan Autohajottamo

RAISIO

Hämeen Autopurkamo Oy

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

MIKKELI
Savon Auto-Ala Oy
Pieksämäentie 32, 50100 Mikkeli
P. 0440 165 060
www.savon-auto-ala.com

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

MEILTÄ LÖYDÄT
MITÄ HAET!

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

Käytössämme myös pohjoismainen purkuosarekisteri
Laaja valikoima peräkattoja ja keulaosia.
Jatkuva tuonti, kolmannes alle 10 vuotta vanhoja autoja.

www.erikssons.fi

Välitämme myös nesteenpoistojärjestelmiä purkamoille, kysy lisää!
AUTO-OSA
KIERRÄTYS

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

PURKAMOUUTISET 31

 Volvoks on Etelä-Suomen ainoa Volvo-henkilöautoihin erikoistunut korjaamo/purkamo,
ja yksi harvoista koko Suomen alueella. Olemme sitoutumaton, yksityinen yritys,
emmekä osa Volvo-konsernia.
 Jo vuonna 1990 perustettuun toimintaamme kuuluu Volvojen huolto ja korjaus, sekä
sitä tukeva Volvoihin erikoistunut purkamotoiminta.
 Purkuvaraosa on ekologinen tapa autonkorjauksessa, edullinen ja
tukee suomalaista työtä!

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

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

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

Laatutarkastetut purkuvaraosat

www.varaosahaku.fi

Volvoks on
auktorisoitu romuautojen
vastaanottopiste ja
Suomen Autopurkamoliiton
jäsen.

Käytetty varaosa on
edullinen.

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

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

www.autopurkamoliitto.fi

Varaosamyynti ja maahantuonti
Suomen suurin mutta ”modernein” käytettyjen henkilö- ja
pakettiautojen varaosien
kauppa. Meiltä löytyy 3000 kpl
2000–15 vuosimallin autoa
osina ja lisää käsittelemme yli
500 kpl/vuosi.
VARAOSAHAUSTAMME
löytyy kymmeniä tuhansia
varaosia, jotka ovat tilattavissa joko suoraan tai saa meillä
asioida ihan fyysisestikin!
TERVETULOA!
Nettikauppa löytyy sivulta
www.osamyyntiaf.fi
ja kioski osoitteesta
Teollisuustalotie 2, Leppävirta.
Puh. 017 554 2972

