
Henri Posa

Henkilöautojen kolarivauriokäsittely kiertotaloutena

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi dip-
lomi-insinöörin tutkintoa varten.

Espoossa 11.09.2016
Valvoja: Professori Kari Tammi
Ohjaaja: Tekniikan lisensiaatti Panu Sainio





Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO
www.aalto.fi

Diplomityön tiivistelmä

Tekijä Henri Posa

Työn nimi Henkilöautojen kolarivauriokäsittely kiertotaloutena

Koulutusohjelma Konetekniikka

Pääaine Koneensuunnittelu Koodi K3001

Työn valvoja Professori Kari Tammi

Työn ohjaaja Panu Sainio

Päivämäärä 11.09.2016 Sivumäärä 66 Kieli Suomi

Tiivistelmä

Tämän diplomityön tarkoituksena on arvioida henkilöauton kolarivaurion jälkeisiä vaih-
toehtoja kiertotalouden näkökulmasta kuitenkin myös liikenneturvallisuus huomioiden.
Kolarivaurioituneen auton käsittelylle on erilaisia vaihtoehtoja. Se voidaan palauttaa
tieliikenteeseen korjaamalla, purkaa varaosiksi tai romuttaa kierrätykseen. Purettuja
varaosia voidaan lisäksi myös kunnostaa.

Päätös kolarivaurioituneen auton tieliikenteeseen korjaamisesta tai lunastamisesta teh-
dään vaurioanalyysin ja kustannuslaskennan kautta. Auto saatetaan vakuutusyhtiön
lunastuspäätöksestä huolimatta myydä korjattavaksi vapaille markkinoille. Kolarivauri-
oiden takia romutettavaksi päätyvästä lunastetusta autosta puretaan usein osia suoraa
uudelleenkäyttöä tai kunnostamista varten, jonka jälkeen loppu autosta kierrätetään.

Auton korjauspäätös on kiertotalouden näkökulmasta hyvä asia. Tällöin auto palaa lii-
kenteeseen ja pysyy käytössä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Auton korjaami-
nen muuttuu hankalammaksi monimateriaalitekniikoiden yleistyessä auton koreissa,
jonka seurauksena lunastettavien ajoneuvojen määrä tulee kasvamaan. Tämä vaikuttaa
myös vauriokorjausalaan ja samalla lunastettavien autojen jatkokäsittelystä on entistä
tärkeämpää huolehtia. Lunastettavan auton purkaminen varaosiin mahdollistaa suoran
uudelleenkäytön, mutta myös varaosien kunnostamisen saralla on paljon potentiaalia.
Euroopassa kunnostamisala on vielä pientä esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna.

Henkilöautojen kierrätysaste on jo tällä hetkellä 95 prosenttia painosta laskettuna, joten
sitä ei voi enää merkittävästi korottaa. Lunastukseen päätyvien autojen kierrätystä voi-
daan edistää tehokkaimmin autojen suunnitteluvaiheessa. Kiertotalouden näkökulmasta
on tehtävissä paljon myös sen jälkeen.

Avainsanat Auton kierrätys, Kiertotalous, Kolarivaurio, Vauriokorjaus
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Abstract

This master´s thesis examines the available options for collision damage treatment of a
passenger vehicle from a circular economy perspective while also taking into account
road  safety.  There  are  multiple  options  for  processing  a collision damaged passenger
vehicle. It can be repaired for continued use in road traffic, dismantled for spare parts or
demolished for recycling. Dismantled spare parts can also be remanufactured.

The decision between repairing a vehicle after a collision and the vehicle being totaled is
executed through a collision damage analysis and a repair cost estimate. A vehicle des-
ignated to be written off may still be sold to the free market for repair. A totaled vehicle
is often partly dismantled for spare parts both for direct reuse and for remanufacturing,
after which the rest of the vehicle is recycled.

From a circular economy perspective the decision to repair a vehicle is always positive.
Repairing the passenger vehicle means that it gets returned to road use, which in turn is
in accordance with the principles of the circular economy. Repairing a passenger vehicle
is becoming more complicated due to the usage of multi-material technologies in car
bodies, resulting in growing numbers of totaled vehicles. This also affects and trans-
forms the collision damage repair business, since the further treatment for a totaled pas-
senger vehicle is becoming of vital importance. Dismantling a totaled vehicle allows for a
direct reuse as spare parts, but there is also big potential in the remanufacturing busi-
ness. The remanufacturing business is still very small in Europe in comparison to the
United States of America.

The total recycling rate of a passenger vehicle is already 95 per cent – calculated from
the  vehicle  mass  –  which  means  that  no  significant  improvements  can  be  made.  The
most notable improvements to the recycling of totaled vehicles can be made during the
design process of the said vehicle. From a circular economy viewpoint plenty can be im-
proved even after that.

Keywords Vehicle recycling, Circular economy, collision damage, collision repair
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1 Johdanto

1.1 Työn tausta
Suomessa on vuosina 2001-2009 tilastoitu vakuutusyhtiöiden toimesta 278 832 onnetto-
muutta, joissa vammautui pelkästään kuljettajia 27 395 – loukkaantuneiden matkustajien
määrä ei selvinnyt lähteestä (Karvonen, Ernvall & Kari 2011). Onnettomuuksia tapahtuu
siis vuosittain noin 30 000 kappaletta. Lunastukseen päätyy vuosittain noin 17 000 autoa ja
näistä noin 7 000 korjataan takaisin tieliikenteeseen. (Miettinen 2015, Haakana ym. 2010)

On oleellista, että näiden 7 000 liikenteeseen palaavan auton jatkokäsittely suoritetaan asi-
anmukaisesti tiestömme liikenneturvallisuuden siitä heikentymättä. Vakuutusyhtiöiden
lunastamia henkilöautoja on myynnissä korjattavaksi kenelle tahansa. Ostajina ovat niin
yksityiset kuin yrityksetkin. Katsastuspuolella toivotaan korjauksen valvonnan tehostamis-
ta, sillä tilanne on tällä hetkellä monimutkainen. Aihe on herättänyt keskustelua eri tiedo-
tusvälineissä. (Miettinen 2015)

Suomen autokanta on muuhun Eurooppaan verrattuna vanha ja sen keski-ikä on tällä het-
kellä noin kaksitoista vuotta. Autojen vaurion jälkeinen lunastus muuttuu sitä todennäköi-
semmäksi mitä vanhempi auto on, sillä auton arvo laskee iän myötä. Suomen hallitus on
pyrkinyt lisäämään romutettavien autojen määrää esimerkiksi vuonna 2015 toteutetulla
romutuspalkkiokokeilulla. Kokeilun aikana yli kymmenen vuotiaan auton romuttaneelle
kuluttajalle maksettiin 1500 euron suuruinen palkkio vähäpäästöisen uuden auton oston
yhteydessä. Autokannan keski-iän laskuun tämäkään ei vielä riittänyt. (Vänttinen 2016)

Myös ympäristönsuojelu ja kierrätys tarjoaa oman näkökulmansa. Henkilöautojen osalta
suurin huomio on kohdistunut niiden tuottamiin hiilidioksidipäästöihin. Kuitenkin Euroo-
pan unionin laajennettu tuottajavastuu koskee tuotteen koko elinkaarta valmistuksesta aina
kierrätykseen asti. Kiertotalouden näkökulma on äärimmäisen tärkeä pohdittaessa henkilö-
auton vaurion jälkeisiä toimenpiteitä. Henkilöautojen lisääntyminen näkyy myös kierrätys-
puolella. Ongelma on maailmanlaajuinen, sillä vuonna 2015 valmistettiin 73,5 miljoonaa
henkilöautoa (IHS Markit 2016). Tämä vastaa yli kahta henkilöautoa sekunnissa vuoden
jokaisena päivänä ja nämäkin autot tulevat ennemmin tai myöhemmin olemaan elinkaaren-
sa lopussa. (Tian, Chen 2014, Ferrao, Nazareth & Amaral 2006)

Kierrättäminen ei ole etusijalla taloutta mietittäessä, kun taas kiertotalous ottaa toisenlaisen
näkökulman. Termodynamiikan ensimmäinen laki kertoo energian säilyvän suljetussa jär-
jestelmässä, ja vaikka autojen elinkaari ei olekaan suljettu järjestelmä, siinä missä mikään
muukaan kierrätystoiminta, kannattaa ajatusmallia silti yrittää hyödyntää. Tämä on yksin-
kertaisuudessaan kiertotalouden perusperiaate: hyödyntää kerran tuotettu ja ylijäämäksi
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luokiteltu tavara uudelleen palauttamalla se käyttöön jossain muodossa. Näin pidetään sa-
malla huolta vähäisistä ja arvokkaista luonnonvaroista. (Pearce, Turner 1989)

Nykyisellä kulutustahdilla useat arvometallit käyvät vähiin seuraavan viidenkymmenen
vuoden aikana. Lyijy on hyvä esimerkki, sillä 60 prosenttia maailman lyijyntuotannosta
käytetään autoteollisuuteen ja sen uskotaankin loppuvan tällä tahdilla jo vuoteen 2030
mennessä. Autoissa lyijyä on käytetty ja on edelleen käytössä akkujen lisäksi myös vanne-
painoissa ja juotoksissa. Näille kaikille on tosin olemassa lyijyttömiäkin vaihtoehtoja. Ma-
teriaalien muuttuminen entistä harvinaisemmiksi kasvattaa kuitenkin autoteollisuuden kus-
tannuksia vuosittain miljoonilla euroilla. (Ellen MacArthur Foundation 2013, Waughray
2014, Gearhart, Griffith & Mills 2003)

Autoteollisuuden yritykset ovat tämän seurauksena huolissaan myös materiaalipulasta.
Saatavuuden varmistaminen on keskeistä autoteollisuuden jatkuvuudelle ja tämän johdosta
kiertotalouden tulevaisuus näyttää valoisalta. Innovatiivinen uudelleenkäyttö ja kierrätys
voi luoda merkittävästi uusia työpaikkoja. Kiertotalous luokin noin puoli miljoonaa työ-
paikkaa yksin Euroopan unionin alueella. Tämän diplomityön tarkoituksena on arvioida eri
vaihtoehtoja henkilöautojen vaurion jälkeisille toimenpiteille kiertotalouden näkökulmasta.
(Ellen MacArthur Foundation 2013, Waughray 2014)

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus
Tämän diplomityön tarkoituksena on arvioida eri vaihtoehtoja henkilöautojen vauriokäsit-
telyyn sekä niiden edut ja haitat. Kaikkia vaihtoehtoja tultaneen tarvitsemaan, joten kyse
on enemmänkin niiden painotuksesta ja suosimisesta. Työssä keskitytään syvällisemmin
eri käsittelyvaihtoehtojen keskinäisiin suhteisiin ja niistä kokonaistaloudellisesti tehok-
kaimpien ja  reittien löytämiseen.

Työstä on rajattu pois moottorikelkat, -pyörät, muu kevyt liikenne sekä kaikki raskas ajo-
neuvokalusto. Samoin kiertotalousnäkökulmasta on työn ulkopuolelle jätetty ajoneuvojen
lasien, nesteiden (jarru- ja jäähdytysneste, ilmastoinnin kylmäaine sekä kaikki öljyt) lisäksi
käynnistys- ja ajovoima-akkujen kierrätys.

1.3 Tutkimusmenetelmät ja työn rakenne
Työn johdantoa seuraa teoriaosuus vauriokäsittelyn nykytilasta. Tässä osuudessa käsitel-
lään ensiksi vaurion välittömät seuraukset vaurioanalyysin ja vaurion korjaamisen kustan-
nusarvion osalta. Teoriaosuuden sisältöön kuuluvat myös vaurioanalyysia ja kustannusar-
viota seuraavat toimenpiteet, joita ovat: korjaaminen tieliikennekäyttöön, romuttaminen
kierrätykseen tai purkaminen varaosiin.

Sekä tieliikennekäyttöön korjaamiseen, kierrätykseen romuttamiseen että varaosiksi pur-
kamiseen paneudutaan myös syvällisemmin. Korjaaminen tieliikennekäyttöön pitää sisäl-
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lään alaluvut: työohjeet, koulutus, materiaalit, työmenetelmät sekä laadunvarmistus. Ro-
muttaminen kierrätykseen tarkastelee erikseen romuttamista sekä kierrätystä. Purkaminen
varaosiin koostuu alaluvuista purkamiseen ja purettujen osien kunnostamiseen. Tutkimus
suoritetaan kirjallisuusselvityksenä.

Teoriaosuutta seuraa tulosten arviointiin käytettävän menetelmän esittely. Arviointiin käy-
tetään SWOT –menetelmää, joka on esitelty työn kolmannessa luvussa. Varsinainen arvi-
ointi löytyy neljännestä luvusta. Korjaaminen tieliikennekäyttöön, romuttaminen kierrätyk-
seen sekä purkaminen varaosiksi ja varaosien kunnostaminen on arvioitu erikseen erillisis-
sä alaluvuissa. Työ päätetään lukuun, jossa vedetään yhteen työn tulokset johtopäätöksien
muodossa.
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2 Vauriokäsittelyn nykytila

2.1 Vaurion seuraukset

2.1.1 Vaurioanalyysi

Suomessa vaurioituneen auton vahingot tarkastaa joko vakuutusyhtiön oma tarkastaja, tai
vakuutusyhtiön sopimuskumppanina toimiva korjaamoyritys. Tätä henkilöä kutsutaan tässä
työssä vahinkotarkastajaksi. Termi on selitetty tarkemmin luvussa 2.1.2 Kustannusarvio.
Lehtiartikkelissa ”Korjausesimerkki: Volvo XC90:n vaurioanalyysi ja –korjaus” (Kaaja
2016) kerrotaan vaurioanalyysin pääperiaatteen olevan kerätä mahdollisimman paljon fak-
tatietoa vahingon aiheuttamista vaurioista sekä sen edellyttämistä oikeista korjaustoimenpi-
teistä. Käytännön työ on hankalaa ja vaatii uusien teknologioiden huomioimista. Artikke-
lissa monimateriaalitekniikalla valmistetuista koreista (Holmikari 2016) kerrotaan, että
vauriokorjaamoiden on alettava valmistautua vaurioanalyyseihin myös uusien monimateri-
aalitekniikkaa edustavien premium-autojen osalta. (Sinerkari 2010, Kaaja 2016)

Turvavarusteiden lisäksi on tärkeää tunnistaa myös mahdolliset turvakorirakenteen vauriot
sekä arvioida niiden korjausmahdollisuudet ja -kustannukset. Tämä on vahinkotarkastajalle
entistä haastavampaa uusien korimateriaalien ja liittämismenetelmien johdosta. Vaurio-
analyysiin liittyy vahvasti myös kustannusarvio, jota vakuutusyhtiö hyödyntää korvauspää-
töksen laatimiseen. Kustannusarvio on käsitelty sen mukaan nimetyssä luvussa 2.1.2. Mi-
käli auton vauriot tai korjauskustannukset tekevät korjaamisesta taloudellisesti tai teknises-
ti kannattamatonta, tehdään autosta lunastuspäätös. Vakuutusyhtiö poistaa lunastamansa
auton liikennekäytöstä merkinnällä ”vaurioituneena poisto”. (Sinerkari 2010)

Mikäli autosta tehdään lunastuspäätös, siirtyy se vakuutusyhtiön omistukseen. Suomessa
kymmenen vakuutusyhtiötä omistaa yhdessä Autovahinkokeskus Oy:n, jonka kautta suurin
osa Suomessa lunastettavista autoista realisoidaan. Autovahinkokeskus tekee autosta tar-
kastuskertomuksen. Sitä seuraava päätös auton realisointitavasta perustuu muun muassa
vaurioiden laatuun ja korjauskustannusarvioon. Lopulta auto myydään Autovahinkokeskus
Oy:n toimesta korjattavaksi, ehdollisena korjattavaksi, purettavaksi tai metalliromuksi.
Diplomityö ”Passiivisen turvallisuuden turvalaitteiden ja kolariturvallisten korirakenteiden
korjaamisen viranomaisvalvonta” (Sinerkari 2010) syventyy aiheeseen eritellen esimerkik-
si eri realisointivaihtoehtojen käytännön merkityksen. (Autovahinkokeskus 2016, Sinerkari
2010)

Liikenne- ja viestintäministeriö on kuitenkin rajoittanut vaurioituneen henkilöauton kun-
nostamista tai kokoamista osista Suomessa. Tällä hetkellä voimassa on vuoden 2003 alussa
voimaan astunut asetus. Tämä asetus 1258/2002 määrittelee kullekin osakokonaisuuden tai
yksittäisen komponentin vaihdolle prosenttiluvun. Mikäli autoa korjataan, kunnostetaan tai
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muunnetaan tulee varmistaa, ettei yksittäisten komponenttien tai osakokonaisuuksien vaih-
dosta seuraavien prosenttilukujen summa ylitä arvoa 50. Mainitun prosenttiluvun ylittämi-
sestä seuraa uusi valmistenumero, joka vaatii uudelleenrekisteröintiä. Tällaisen auton re-
kisteröinti on käytännössä lähes mahdotonta, sillä siihen sovellettaisiin uuden rekiste-
riajankohdan vaatimuksia. Viimeistään törmäystestien suorittaminen on ylivoimainen teh-
tävä yksittäiselle autolle. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2002, Liikenne- ja viestintämi-
nisteriö 2014, Lyytinen 2014)

Artikkelissa monimateriaalitekniikalla valmistetuista koreista (Holmikari 2016) kerrotaan
vaurioanalyysin tekemisen vaativan erityistä ammattitaitoa. Tämä johtuu osin siitä, että
materiaalien ja rakenteiden tunnistaminen maalatusta ja toimintakuntoisesta autosta on
lähes mahdotonta. Mitään yksinkertaista ratkaisua ongelmaan ei myöskään ole olemassa.
Koritekniikka kehittyy ja sen myötä myös mahdollisten erilaisten materiaali- ja rakenneyh-
distelmien määrä kasvaa. Samalla otetaan jatkuvasti käyttöön uusia korjaustekniikoita.
Tämä kaikki vaikeuttaa vaurioanalyysin suorittamista. Artikkelissa vaurioanalyysistä ja –
korjauksesta (Kaaja 2016) kerrotaan, että yleinen autotekniikan asiantuntemus ei riitä vau-
rioanalyysin suorittamiseen, vaan tarvitaan autokohtaiset tiedot. Samassa artikkelissa ker-
rotaan myös työn olevan haastavaa, vaikka vaurioanalyysin periaate onkin selkeä. (Holmi-
kari 2016)

Tavallisesti vaurioanalyysin suorittaja joutuu tulemaan toimeen ilman yksityiskohtaista
selvitystä vaurioon johtaneesta vahingosta. Käytännössä vahinkotarkastaja luottaa vahvasti
omaan kokemukseensa sekä kyseisen auton vauriokäyttäytymisen tuntemukseensa tör-
mäyssuuntia ja kokonaisvaurioita arvioidessaan. Onneksi vahinkotarkastajalla on nykypäi-
vänä käytössään myös apulaitteita. (Kaaja 2016)

Modernien henkilöautojen vaurioanalyysin suorittamiseen tarvitaan vahinkotarkastajan
ammattitaidon lisäksi myös sähköjärjestelmien testereitä sekä korjausohjeita vaurioiden
selvittämiseksi. Testerin avulla voidaan löytää vaurion seurauksena aktivoituneet toimilait-
teet. Näistä on näkyvillä vikakoodi, sillä auto tunnistaa, että ne tulee palauttaa toimintakun-
toon ennen kuin autolla on turvallista palata tieliikenteeseen. Vikakoodien päivämäärät
paljastavat liittyvätkö ne vahinkoon. Loppuosa vaurioanalyysistä onkin sitten tehtävä sil-
mämääräisesti arvioimalla, mittaamalla ja valmistajan korjausohjeita yhdessä hyödyntä-
mällä. Mittaukseen voidaan käyttää useita erilaisia mittalaitteita, joista eräs on elektroninen
3D-diagnostiikkamittalaite. (Kaaja 2016)

Vaurioanalyysi tulee suorittaa tarkasti oikeiden korjausmenetelmien määrittämiseksi riip-
pumatta siitä, lunastetaanko auto vai onko kyseessä ensimmäinen prosessi auton korjaa-
miseksi vahinkoa edeltäneeseen kuntoon. Tämä johtuu siitä, että lunastustilanteessakaan ei
vielä tiedetä varmasti tullaanko auto romuttamaan vai palautuuko se tieliikenteeseen esi-
merkiksi yksityishenkilön korjaamana. Toisaalta vaurioanalyysi varmistaa samalla kulutta-
jan oikeusturvan. Vauriokorjaamon puolelta on tärkeää, että vaurioanalyysi on riittävän
tarkka ylimääräisten töiden minimoimiseksi. Autoalan Keskusliitto tarjoaa yhdessä Liiken-
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nevakuutuskeskuksen kanssa sähköistä vahinkotarkastusohjeistusta, johon kuuluu määri-
telmien ja toimenpiteiden osalta myös vaurioanalyysi. Vaurioanalyysin tarkka dokumen-
tointi on vauriokorjaamon oma etu. (Kaaja 2016)

Näiden lakiteknisten sekä rahallisten rajojen sisällä tulee siis toimia, ja tehdä valinta henki-
löauton korjaamisen sekä lunastamispäätöksen välillä. Korjaamisen ollessa teknillisessä
mielessä mahdollista, määrittää kustannusarvio rahallisen kannattavuuden.

2.1.2 Kustannusarvio

Kustannusarvio korjaukselle voidaan nähdä myös osana vaurioanalyysiä, sillä vauriokor-
jaamon tapauksessa ne liittyvät vahvasti toisiinsa. Yhteydenotto vauriokorjaamolle tulee
asiakkaalta, joka voi olla joko yksityishenkilö tai vakuutusyhtiö. Toisinaan auto hinataan
suoraan vauriokorjaamon pihaan, jolloin vauriokorjaamon tulee olla yhteydessä asiakkaan
suuntaan. (Fagerholm 2015)

Vauriokorjaamon tapauksessa vahinkotarkastajana toimii usein työnjohtaja. Hän kuvaa
vaurioituneen henkilöauton kustannusarvion tekemistä varten sekä toisaalta todistusaineis-
toksi mahdollisen asiakasreklamaation varalta. Toisinaan vaurioitunut henkilöauto noste-
taan nosturille vahinkojen tarkempaa tarkastamista varten. Myös korjausohjeiden tarkaste-
lu on tarpeen, sillä korjauskustannuksiin vaikuttaa suuresti esimerkiksi voidaanko korjatta-
va osa oikaista, vai tuleeko se vaihtaa kokonaan (Kaaja 2016). (Saikkonen 2015)

Kehittyneistä kustannuslaskentaohjelmistoista huolimatta kustannusarvion tekeminen vaa-
tii tekijältään ammattitaitoa. Tilanne, jossa ammattitaito korostuu, tulee usein vastaan yk-
sittäisen osan vaihto- tai korjaustarvetta arvioitaessa. Uudet materiaalit aiheuttavat näitä
ongelmia, kuten esimerkiksi artikkelissa materiaalien käytöstä autonvalmistuksessa (Kaaja
2015) kerrotaan komposiittirakenteiden korjaukseen käytettävien erilaisten menetelmien
aiheuttavan toisinaan suuriakin haasteita vaurioiden korjauskustannusten ja käytettävien
korjausmenetelmien määrittämiseen. (Saikkonen 2015)

Käytännössä koko kustannusarvio koostuu korjattavien tai vaihdettavien yksittäisten osien
vaatiman työn, materiaalien sekä oheiskulujen summasta. Kustannusarvion tekevällä va-
hinkotarkastajalla on mahdollisuus konsultoida lopullisen työn suorittavia henkilöitä han-
kalissa tilanteissa. Hyvin tehty vaurioanalyysi ja kustannusarvio vastaa kysymyksiin siitä
mitä on tapahtunut sekä siitä miten se korjataan. Tästä syystä nämä ovat samalla vaatimuk-
sia onnistuneelle kustannusarviolle, joka vaatii myös korjauksen kokonaiskeston tarkkaa
arviointia. Laadukkaan kustannusarvion myötä vakuutusyhtiölle on helppo perustella vau-
rion korjaukseen vaadittavat tarkasti eritellyt kokonaiskustannukset. (Saikkonen 2015,
Kaaja 2016)
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Vaurioiden kustannusten laskemiseen vauriokorjaamoiden keskuudessa on Suomessa
yleistynyt CABAS –kustannuslaskentaohjelma. Ohjelman valmistaja CAB Group AB on
kerännyt ohjelman käyttämän tietokannan yhdessä autonvalmistajien ja vauriokorjaamoi-
den kanssa. CABAS –kustannuslaskentaohjelma on laajennettavissa CAB Plan –ohjelmalla
kattamaan myös ajanvarauksen ja korjauksen suunnittelun. (Fagerholm 2015)

Kuvassa Kuva 1: CABAS-järjestelmän vahinkonäkymä näkyy CABAS –ohjelmiston toinen
välilehti, jolle merkitään tiedot vahingosta sekä toimijoista ja työsuunnittelusta. Vastaavas-
ti Kuvassa Kuva 2: CABAS-järjestelmän korjausnäkymä on tätä seuraava välilehti korjaa-
moista sekä heidän veloituksistaan. Ohjelma sisältää valtavasti täytettäviä kenttiä. Se auttaa
vahinkotarkastajaa muistamaan kaikki huomioitavat asiat. Vahinkotarkastajan tulee kui-
tenkin täyttää ohjelmaan eri työvaiheiden vaatimat työmäärät ja materiaalit niiden aiheut-
tamien veloitusten muodossa. Tätä varten ohjelmaa käyttävän tulee tietää miten auton vau-
riot tullaan korjaamaan. Tästä voidaan päätellä, että ohjelmisto toimii apuvälineenä, mutta
itse vaurioanalyysin ja kustannusarvion suorittaminen jää vahinkotarkastajan tehtäväksi.
CABAS toimii apuna kustannuslaskennan laatimisessa jättäen vastuun oikeasta lopputu-
loksesta edelleen käyttäjälle.

Kuva 1: CABAS-järjestelmän vahinkonäkymä (CAB Group AB 2013)

CABAS –kustannuslaskentaohjelmaa hyödynnetään koko vauriokorjauksen ajan. Sitä käy-
tetään asiakkaan auton saapuessa vauriokorjaamolle kaikkien tarvittavien varaosien varas-
totilanteen ja tilausten saapumisten tarkistamiseen. Mikäli vauriokorjauksen aikana havai-
taan tarvittavia lisätöitä tai muita muutoksia työhön, päivitetään ne siinä vaiheessa myös
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kustannuslaskelmaan. Tämä on välttämätöntä jo senkin takia, että tieto saadaan tätä kautta
välitettyä korjauksen maksajalle. (Fagerholm 2015)

Kuva 2: CABAS-järjestelmän korjausnäkymä (CAB Group AB 2013)

Kustannuslaskelma ja vauriokorjauksen seuranta saattaakin jatkossa muuttua läpinäky-
vämmäksi asiakkaalle. CAB Group AB ja Prestia Oy ovat olleet suunnittelemassa ohjel-
maa, jolla saataisiin laajennettua yrityksen sisäistä vauriokorjauksen tilan seuraamista kat-
tamaan myös asiakkaan tarpeita. Näin asiakas voisi ainakin jollain tavoin seurata oman
autonsa vauriokorjauksen etenemistä. (Fagerholm 2015)

Vauriokorjauksen tulee olla yritykselle tuottavaa liiketoimintaa ja se vaatii useiden tekijöi-
den kohtaamista. Kustannusarvion tulee olla kohdallaan, jotta yritykselle jää kate, mutta
toisaalta pitää yrityksen kilpailukykyisenä markkinoilla. Suurten investointien kannatta-
vuus ja maalaustilojen korkea käyttöaste saadaan varmistettua riittävällä asiakasvirralla.
Tästä syystä merkkikorjaamotkin suorittavat vauriokorjauksia myös muiden automerkkien
henkilöautoihin. (Vänttinen 2015)

Vesijärven Auto Oy:n vauriokorjaamon korjaamopäällikkö Kai Hjelt kertoo Suomen Auto-
lehden artikkelissa (Vänttinen 2015) vaurioiden korjauskustannusten jäävän tyypillisesti
alle 2000 euron. Nämä ovat varsin pieniä vaurioita kuten lokasuojien tai kylkien kolhuja.
Hjelt toteaa samassa artikkelissa myös, että yli 10 000 euron työt ovat harvinaisia.
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Kustannusarviota seuraavaan päätökseen henkilöauton korjaamisesta tai lunastamisesta
vaikuttaa vahvasti myös kyseisen auton arvo. Vanhempien autojen tapauksessa asiakas
harkitsee useammin kertakorvauksen ottamista korjaamisen sijaan. Toisaalta myös lunas-
tuspäätöksen raja lähestyy auton arvon laskiessa iän myötä. (Vänttinen 2015)

Vaurioanalyysin ja kustannusarvion kautta seuraava päätös kolarivaurioituneen auton lu-
nastamisesta tai korjaamisesta takaisin liikennekäyttöön ratkaisee auton polun eri vaihtoeh-
tojen välillä. Polkuvaihtoehdot kolarivaurioituneen auton käsittelyyn on esitelty kuvassa
Kuva 3: Vauriokäsittelyn polut. Auton palauttaminen liikennekäyttöön on polkuna lyhyt.
Korjauksen suorittavan tahon tulee kuitenkin huomioida useita asioita, joihin kuuluvat työ-
ohjeet, työvoiman koulutus, materiaalit, työmenetelmät sekä laadunvarmistus. Nämä on
käsitelty luvussa 2.2 Korjaaminen tieliikennekäyttöön.

Auto saattaa palautua korjattuna tieliikennekäyttöön myös lunastuspäätöksen seurauksena,
kuten on kerrottu luvussa 2.1.1 Vaurioanalyysi. Tällöin se kulkee lunastuksesta vakuutus-
yhtiön kautta myyntiin ja lopulta korjattavaksi. Korjauksen tässä tapauksessa suorittaa joko
vauriokorjaamo tai yksityishenkilö.

Kuva 3: Vauriokäsittelyn polut

Lunastusta seuraavana vaihtoehtona korjaukselle mielletään romuttaminen, joka on käsitel-
ty luvussa 2.3. Romuttaminen kierrätykseen. Tämä polku on kuitenkin merkittävästi mo-
nimutkaisempi. Romutettavaksi päätyvä auto puretaan ennen romutusta usein käyttökel-
poisista osista varaosiksi joko suoraa uudelleenkäyttöä tai kunnostamista varten, jotka on
käsitelty luvussa 2.4 Purkaminen varaosiksi.

Vaurioanalyysi &
kustannusarvio

Korjaaminen
tieliikennekäyttöön

Romuttaminen
kierrätykseen

Purkaminen
varaosiksi

Varaosien
kunnostaminen

Varaosien suora
uudelleenkäyttö
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Vaurioanalyysillä ja kustannusarviolla on suuri vaikutus niitä seuraaviin vaiheisiin. Sitä
voitaisiin jopa hyödyntää purkamista tai uudelleenkäyttöä varten käyttökelpoisten osien
arvioimiseen myös lunastuksen tapauksessa. Tämä kuitenkin vaatisi vaurioanalyysin kul-
kemista auton mukana vakuutusyhtiön päätöksestä riippumatta. Tällaisesta ei ole julkaistu
tietoa.

2.2 Korjaaminen tieliikennekäyttöön

2.2.1 Työohjeet
Mikäli kustannuslaskelmaa seuraa lunastuksen sijaan korjauspäätös, aloitetaan työt auton
korjaamiseksi. Tässä vaiheessa merkittävin ratkaisu kiertotalouden näkökulmasta on jo
tapahtunut – auto palaa käyttöön. Tärkeintä on tämän jälkeen varmistaa auton liikennetur-
vallisuus. Vauriokorjauksessa tarvitaan vaurioanalyysin ja kustannusarvion jälkeen, ja osin
jo niiden aikana, työohjeita oikeaoppisen käsittelyn varmistamiseksi. Vaurioanalyysin ja
kustannusarvion aikana työohjeiden sisältö saattaa vaikuttaa päätökseen lunastamisen ja
korjaamisen väillä.

Modernin turvakorirakenteen oikeaoppinen korjaaminen edellyttää auton valmistajan työ-
ohjeita. Korjaaminen materiaalin ominaisuuksia ja oikeita työskentelytapoja tuntematta on
täysin edesvastuutonta (Nagel 2007). Näin ollen ohjeiden saatavuus on äärimmäisen tärke-
ää. Oikea lopputulos vaatii tämän lisäksi myös näiden työohjeiden ymmärtämistä ja nou-
dattamista.

Diplomityössä ”Passiivisen turvallisuuden turvalaitteiden ja kolariturvallisten korirakentei-
den korjaamisen viranomaisvalvonta” (Sinerkari 2010) kirjoitetaan työohjeiden hankkimi-
sen olleen aikaisemmin äärimmäisen hankalaa, ellei jopa mahdoton tehtävä, merkkiorgani-
saatioiden ulkopuolisille korjaamoyrittäjille. Tilanne on kuitenkin muuttunut merkittävästi.
Tammikuun 3. päivä vuonna 2009 voimaan astunut EY-asetus 715/2007 velvoittaa mootto-
riajoneuvon valmistajaa antamaan vapaan pääsyn ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen
tarvittaviin tietoihin. (Euroopan Komissio 2007)

Asetusta 715/2007 on sittemmin muutettu komission asetuksella 566/2011. Muutokset
koskevat kuitenkin ainoastaan asetuksen osia korjaus- ja huoltotietojen saatavuudesta sekä
kustannusrakenteesta. Muutoksella on edistetty entisestään muihin korjauksiin tarvittavien
tietojen saatavuutta, mutta ne eivät vaikuta asetukseen vauriokorjauksen osalta. (Euroopan
Komissio 2011)

Asetuksen III Luvun 7 artiklassa säädetään ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tar-
vittavien tietojen kustannuksista seuraavasti: ”Valmistajat saavat veloittaa kohtuullisen ja
kustannuksiin nähden suhteutetun maksun tämän asetuksen piiriin kuuluvien ajoneuvon
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saannista; maksu ei ole kohtuullinen
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eikä suhteutettu, jos se ehkäisee ohjeiden käyttöä jättämällä huomioimatta sen, miten pal-
jon itsenäinen käyttäjä käyttää tietoja.”. (Euroopan Komissio 2007)

Asetus on astunut voimaan vasta vuonna 2009 ja koskee siten vain sen jälkeen valmistettu-
ja ajoneuvoja, mutta Sinerkarin diplomityössä kerrotaan useimpien valmistajien tarjoavan
myös vanhempia ajoneuvotyyppejä koskevat tiedot (Sinerkari 2010). Myös Vesijärven
Auto Oy:n vauriokorjaamon korjaamopäällikkö Kai Hjelt vahvistaa väitettä Suomen Auto-
lehden artikkelissa kertomalla että useiden merkkien maahantuojat tarjoavat korjausohjeita
saataville. (Vänttinen 2015).

TaulukossaTaulukko 1: Autonvalmistajien korjausohjeiden saatavuus on listattu suurin osa
maailman merkittävistä henkilöautovalmistajista korjausohjeiden saatavuuden osalta. Kor-
jausohjeet löytyvät kunkin autonvalmistajan niille tarkoittamilta verkkosivuilta. Nämä si-
vut on tarkoitettu pääasiallisesti alan ammattilaisille ja osalla näistä verkkosivuista se myös
mainitaan. Mikään ei kuitenkaan estä myös kuluttajaa hyödyntämästä samoja palveluita.
Kaikki alla luetellut verkkosivut vaativat rekisteröitymisen ja maksun korjausohjeisiin pää-
syä varten. Vain harva autonvalmistaja tarjoaa sivuillaan mitään tietoja ilmaiseksi käyt-
töön. Toyota, ja sen tytäryhtiö Lexus tarjoavat joitain tietoja myös ilmaiseksi. Korjausoh-
jeet ovat silti myös Toyotaan ja Lexukseen maksullisia.



12

Taulukko 1: Autonvalmistajien korjausohjeiden saatavuus

AUTONVALMISTAJA VERKKOSIVU

Audi https://erwin.audi.com

BMW https://oss.bmw.de/

Citroen service.citroen.com

Ford www.etis.ford.com

Honda www.techinfo.honda-eu.com

Hyundai service.hyundai-motor.com

Kia https://www.kia-hotline.com

Lexus www.lexus-tech.eu

Mercedes-Benz www.service-and-parts.net/

Opel www.gme-infotech.com

Peugeot public.servicebox.peugeot.com

Porsche https://techinfo2.porsche.com/PAGInfosystem/

Seat erwin.seat.com

Toyota www.toyota-tech.eu

Volkswagen erwin.volkswagen.de

Volvo tis.volvocars.biz//tis/main.do

Näin ollen vauriokorjaukseen vaadittavat työohjeet ovat saatavilla kaikille alan korjaamoil-
le kohtuullisen hintaan. Itse asiassa osa autonvalmistajista järjesti työohjeet oma-
aloitteisesti jo aiemmin omien korikorjaamoiden käyttöön. Työohjeiden puute ei siis saa
olla ongelma, mutta korjaamon tulee hankkia tämä materiaali sekä ymmärtää ja osata nou-
dattaa työohjeita. Työohjeiden lisäksi tulee tuntea oman vauriokorjaamon laitteiston ja
henkilökunnan koulutuksen rajat. (Holmikari 2016)
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Aina on kuitenkin olemassa tilanteita, joihin ei ole olemassa suoria korjausohjeita. Artikke-
lissa vaurioanalyysistä ja –korjauksesta (Kaaja 2016) suositellaan, että silloin esitetään
autonvalmistajalle valmis korjausehdotus siitä, miten vaurio olisi korjattavissa järkevästi
liikenneturvallisuutta vaarantamatta. Tämä korjausehdotus olisi suositeltavaa perustaa
valmistajan korjausohjeiden yleisiin korjausmenetelmiin. (Kaaja 2016)

Kuva 4: Esimerkki Audin korjausohjeesta on kuvakaappaus vuosimallista 1998 eteenpäin
valmistetuille Audi A6 –malleille tarkoitetusta korjausohjeesta (Audi AG 2005). Tarkem-
min sanottuna kyseisessä kuvassa näkyy edellä mainitun Audin A6-mallin etupään pitkit-
täispalkkien välinen etäisyysmitta toleransseineen. Tätä voidaan tarvita esimerkiksi kolari-
vaurioiden laajuutta tarkastellessa. Korjausohjeeseen on myös tarkasti merkitty mistä pis-
teistä mittaus tulee suorittaa. Kuten esimerkistäkin näkyy, on korjausohjeiden ulkoasu var-
sin pelkistetty ja yksinkertainen. Tämä helpottaa toisaalta niiden lukemista korjaamo-
olosuhteissa. (Audi AG 2005)

Kuva 4: Esimerkki Audin korjausohjeesta  (Audi AG 2005)
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2.2.2 Koulutus
Vaativien korjausten ohjaaminen asianmukaisen laitekannan ja ammattitaitoisen henkilö-
kunnan luokse on tärkeää. Avainasemassa on sekä vahinkotarkastajan, että korjaajan tör-
mäysreitti-, rakenne ja materiaalituntemus. Riittämätön koulutus, vajanainen laitekanta ja
puuttuvat ohjeet aiheuttavat aina riskejä. (Haakana ym. 2010)

Autoalan ja korjaamoiden liiton jäsentiedotteessa (Haakana ym. 2010) kerrotaan, että vuo-
den 2010 tilanteessa oli vielä paljon kehitettävää, vaikka osa toimijoista olikin investoinut
henkilöstön koulutuksiin, laitteisiin ja tiloihin. Pahimmillaan on jopa ylpeilty työsuorituk-
silla, jotka ovat täysin korjausohjeiden vastaisia. Tämä saattaa johtua siitä, että tekijän
ammattitaito on usein väärältä alalta. Samassa lähteessä kerrotaan, että vuonna 2010 vau-
riokorjausalalla on ollut tarve motivoituneille uuden koritekniikan peltitöiden ammattilai-
sille. (Haakana ym. 2010)

Vauriokorjauksen asiakkaalle näkyvänä jälkenä on usein maalipinta, ja myös sen tulee olla
onnistunut riittävän virheettömästi asiakastyytyväisyyden takaamiseksi. Osaava maalari on
edellytys hyvälle lopputulokselle siinä missä oikeat maalit, työvälineet ja maalaustilakin.
Suomen Autolehden artikkelissa maalimaahantuojien järjestämistä koulutuksista (Riikonen
2015a) kerrotaan koulutustoiminnan kehittyvän jatkuvasti. Maalituotteita maahantuovan
HL Group Oy:n autodivisioonan johtaja Markku Nikkinen kertoo samassa artikkelissa kou-
lutuksen merkityksen kasvavan koko ajan.

HL Group Oy omistaa oman koulutusmaalaamon, jonka uuteen maalauskammioon näkee
lasiseinien läpi sisään. Tämä mahdollistaa entistä monipuolisemman koulutustoiminnan. Se
on tarpeen, sillä osaavakin maalaaja tarvitsee koulutusta uusien tuotteiden ja niiden vaati-
mien maalaustekniikoiden oppimiseksi. Autovalmistajat ottavat jatkuvasti käyttöön uusia
tuotteita, jonka myötä ne tulee tuntea myös vauriokorjausten varalta. (Riikonen 2015a)

HL Group tarjoaakin omille asiakkailleen ilmaisia koulutuksia. Osallistujia on ollut toivot-
tua vähemmän siitäkin huolimatta, että paikallaolijoiden palaute on ollut positiivista. Heik-
koa osallistumisaktiivisuutta selittää osaltaan ainakin monien yritysten todella pieni koko,
joka vaikeuttaa irrottautumista töistä päivän tai kahden ajaksi. (Riikonen 2015a)

Onnistunut maalaus on vahvaa tietopohjaa ja ammattitaitoa vaativaa käsityötä, jonka
osaamisen saavuttaminen vaatii paljon harjoitusta. ”Alalle lähtevän ensiaskeleet ruisku
kädessä voivat olla työläitä. Pieleen menneen maalausharjoituksen jälkeen on edessä pal-
jon valmisteluja ja pohjatöitä, ennen kuin voidaan yrittää uudelleen.” (Räsänen 2015)

Koulutuksen valmistelutoimien vaatiman ajan lisäksi myös korkeiden materiaalikustannus-
ten ongelmaa ratkaisemaan on kehitetty maalaussimulaattori. Suomessa ensimmäinen täl-
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lainen on hankittu Rajamäelle TTS Työtehoseuran käyttöön. Simulaattori mahdollistaa
maalausopettelun aloittamisen pienemmillä alkuvalmisteluilla, jälkisiivouksilla ja materi-
aalikustannuksilla. Maalisumua ei virtuaaliharjoittelusta toki myöskään synny, eli suo-
jaimia ei tarvita. Tästä kaikesta johtuen myöskään harjoittelumääriä ei tarvitse rajoittaa
yhtä paljon kuin todellista maalausta tehtäessä. (Räsänen 2015)

Päähän puettavien virtuaalilasien avulla käyttäjälle näytetään maalattava kohde. Valittavia
maalauskohteita on useita, mutta kokonaista autoa maalaussimulaattorilla ei voi maalata.
Maalaamiseen käytetään ohjainta, joka jäljittelee oikeaa maaliruiskua. Käyttäjä voi valita
simulaattorissa ruiskun joko ylä- tai alasäiliöllä ja haluamallaan suuttimella sekä säätää
ilmanpainetta kuten todellisessakin maalaustilanteessa. (Räsänen 2015)

Suomen Autolehden artikkelissa (Räsänen 2015) kuvataan tapahtumia: ”Virtuaalimaail-
massa maalaaminen etenee hyvin aidon tuntuisesti. Maalari liikkuu, kyykkii ja kurkottelee
lattialla omin jaloin, kuten tekisi oikeasti maalatessaankin. Tämä on varsin olennaista, kun
harjoitellaan tärkeitä perusasioita, jotka liittyvät ruiskun etäisyyteen, kulmaan ja liikeno-
peuteen.” Autonvalmistajien uudet maalit, sävyt ja esimerkiksi kolmikerrosvärien yleisty-
minen on korostanut tarvetta esimerkiksi erikoismaalien sävyjen saamiseksi kohdalleen
(Riikonen 2015a).

Myös simulaattori osaa välittää käyttäjälle maalipintaan mahdollisesti syntyvät virheet,
kuten appelsiinipinnan, liian kuivan sumun jättämän pinnan sekä valumat. Lisäksi se pys-
tyy haluttaessa havainnollistamaan maalauksessa syntyvän kerrospaksuuden eri värein.
Tällaista ei tavallisesti maalatessa pysty näkemään. Toinen vaihtoehto on nähdä virtuaali-
laseissa maalausjälki perinteisemmin, vaikka täysin todellista tilannetta sekään ei vastaa.
Molemmat tavat opettavat kuitenkin maalaria kohti oikeaa rytmiä ja liikettä. (Räsänen
2015)

Seuraavaksi maalaussimulaattori tulee mahdollistamaan häivytyksen tekemisen harjoitte-
lun (Räsänen 2015). Virtuaaliharjoittelu on uusi asia, jonka kehitys on vielä varhaisessa
vaiheessa. Jatkossa virtuaalitodellisuuden kautta voidaan ehkä mahdollistaa entistä moni-
puolisempaa harjoittelua maalauksen lisäksi myös muilla osa-alueilla.

Autoalan Keskusliitolla on nykyisellään käytössä korikorjaamoluokitus, joka koostuu yh-
den, kahden ja kolmen tähden tavoiteluokituksista. Vauriokorjaamo voi olla rekisteröity
Autoalan Keskusliiton rekisteriin myös ilman tavoiteluokitusta. Ilman tavoiteluokitusta
rekisteröityneitä korikorjaamoita voivat olla esimerkiksi maalaamot ja muut yksittäiseen
vauriokorjaustoimenpiteeseen keskittyneet vauriokorjaamoalan yritykset. Korikorjaamo-
luokitus sisältää vaatimuksia myös koulutuksen osalta. (Autoalan Keskusliitto ry 2016)

Kaikkiin tavoiteluokkiin kuuluu osana auditoinnit, jotka suoritetaan vauriokorjaamoilla.
Tavoiteluokat eivät kerro korjaamon laadusta, mutta niillä varmistetaan vauriokorjaamon
koulutuksen ja laitekannan vaatimuksenmukaisuus. Seuraavassa on suorat lainaukset Au-
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toalan Keskusliiton verkkosivuilta siitä, mitä nämä eri tavoiteluokat tarkoittavat vauriokor-
jaamolle. Myös tarkemmat vaatimukset löytyvät Autoalan Keskusliiton verkkosivuilta.
(Autoalan Keskusliitto ry 2016)

”Tavoiteluokassa 1 korjaamoluokituksen tavoitteena on varmistaa, että korjaamolla on
riittävät työkalut ja osaaminen ajoneuvojen pintaosien korjaamiseen, oikaisuun, maalipin-
taa säästävien oikaisumenetelmien osaaminen sekä valmiudet asennusluontoisten osien
vaihtamiseen.”

”Tavoiteluokassa 2 korjaamon laatuluokituksen tavoitteena on varmistaa, että korjaamo
kykenee tekemään dokumentoidun vaurioanalyysin ja suorittamaan korikehikon pinta- ja
muodonmuutososien rakennevaurioiden korjaukset ja vaihdot sekä pienet veto-oikaisut.”

”Tavoiteluokassa 3 korjaamon laatuluokituksen tavoitteena on varmistaa, että korjaamo
kykenee suoriutumaan turvakoritekniikkaan ja turvajärjestelmiin liittyvistä vaativistakin
korjauksista.”

Lisäksi jokaisessa tavoiteluokassa on vaatimuksena myös aikaisempien luokkien vaatimus-
ten täyttäminen. Korikorjaamoluokituksella tahdotaan varmistaa vauriokorjaamon valmiu-
det uusien koritekniikoiden ja erilaisten vaurioiden varalta. Tekninen laatu tosin kuuluu
sekin korikorjaamoluokitukseen ammattitaidon, laitteiston ja materiaalien kautta. (Auto-
alan Keskusliitto ry 2016)

Vauriokorjauksia suorittavan Vesijärven Auto Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Isotalo kertoo
Vesijärven Auto Oy:n omaavan korkeimman mahdollisen, eli kolmannen, laatuluokituk-
sen. He näkevät luokituksen vakuutusyhtiön suuntaan takeena yrityksen osaamisesta. Vielä
tärkeämpää yritykselle on kuitenkin luokituksen vaatimuksista seuraava henkilöstön osaa-
misen ja omien prosessien kehittäminen. (Vänttinen 2015)

Korkeampi luokitus kertoo valmiudesta selvitä monimutkaisemmista erikoistyökaluja tai –
osaamista vaativista vauriokorjauksista, mutta se ei millään tavoin kuvaa korjauksen työn-
laatua. Luokitus takaa koulutusnäkökulmasta työntekijöiden tietyn koulutustason. Korikor-
jaamoluokitus helpottaa korjauksen vaatiman tason hallitsevan korjaamon löytämistä. Näin
ollen luokituksen yleistymisen seurauksena vakuutusyhtiöt osaisivat ohjata asiakkaansa
suoraan sopivalle korjaamolle.

2.2.3 Materiaalit
On tärkeää ymmärtää autojen materiaalitekniikkaa, jotta on mahdollista arvioida niiden
vauriokäsittelyvaihtoehtoja. Autojen materiaalit vaikuttavat esimerkiksi autojen kierrätet-
tävyyteen. Nykyaikaisella koritekniikalla on mahdollista saavuttaa parempi kolariturvalli-
suus korin samalla keventyessä. Painonsäästö ja –hallinta ovat tärkeitä - passiivista turval-
lisuutta toki unohtamatta. Monimateriaalitekniikka on suuressa roolissa uuden auton kori-
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suunnittelussa kevyen ja lujan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Monimateriaalitekniikalla
tarkoitetaan useamman materiaalin käyttöä saman auton korirakenteissa. (Tian, Chen 2014,
Holmikari 2016)

Tällä on kuitenkin varjopuolensa. Mahdollisen vaurion jälkeen modernin henkilöauton
monimateriaalitekniikalla toteutettu turvakori on hankalasti korjattavissa monimutkaisista
rakenteista ja materiaalivalinnoista johtuen. Näiden seurauksena autoja tultaneen lunasta-
maan jatkossa entistä enemmän, jolla on suuri vaikutus kiertotalouden näkökulmasta. Au-
tojen aktiivisten ja passiivisten turvavarusteiden oikea toiminta kolaritilanteessa vaatii asi-
anomaisten komponenttien osalta tiettyjä materiaaleja, mittoja, kytkentöjä sekä näiden
kaikkien virheettömyyttä. Tämän vuoksi on tärkeää, että vaativat korjaukset suoritetaan
tarvittavalla ammattitaidolla ja asianmukaisella laitteistolla. (Haakana ym. 2010, Holmikari
2016)

Materiaalipuolella AHSS- (advanced high strength steel) ja PHS- (press hardened steel)
teräskoritekniikat ovat jo useita vuosia vanhoja ja ovat siten ehtineet yleistyä suursarjatuo-
tannossakin jo muutamia vuosi sitten. Näin ne ovat tulleet myös vauriokorjaamoille arki-
päiväiseksi. BMW käytti AHSS-materiaaleja jo vuonna 2003 5-sarjan korirakenteissa, ja
ne ovat käytössä myös nykyään myynnissä olevissa uusissa autoissa. Muutaman vuoden
takaisena esimerkkinä toimii vuonna 2010 markkinoille tulleen 5-sarjan korikehikko, jossa
käytettiin sekä AHSS- että PHS-materiaaleja. Samalla materiaalien ominaisuuksien räätä-
löinti nousi entistä suurempaan kuvaan. (Holmikari 2016)

Samoin esimerkiksi vuonna 2014 julkistettu Audi TT hyödyntää AHSS-etumoduulia sa-
malla kun sen lattiarakenne on pitkälti PHS-pohjainen. Myös vuonna 2015 esitellyn Audi
Q7:n korirakenteessa käytetään näistä samoista materiaaleista valmistettuja perusrakentei-
ta. Tämä on merkittävää, sillä samaa MLBevo ASF M3 –nimen tuntevaa modulaarista pe-
rusrakennetta tullaan käyttämään jatkossa myös monissa muissa saman konsernin automal-
leissa. AHSS- ja PHS-materiaalit eivät ole siis menettäneet merkitystään edes premium-
luokassa. Tätä kautta näiden korjaukseen vaadittavat menetelmät tulevat osaksi suurten
korikorjaamoiden osaamista. Modernit teräslaadut tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia
erilaisten ominaisuuksien toteuttamisen suhteen ja näiden hyödyntäminen hallitaan auton-
valmistajien toimesta. (Holmikari 2016)

Teräksen tuorein kehitys haarautuu eri tavoin seostetun lujan kylmämuokatun ja kuuma-
karkaistun teräksen valmistukseen. Kylmämuokatun teräksen osalta tarjonta on laajaa,
mutta kuumamuokattujen terästen kehityksen puolella vaikuttaisi tapahtuvan vähemmän.
ThyssenKrupp on esitellyt kolmekerroksisen, kylmä- ja kuumamuokatuista teräksistä koos-
tuvan, TriBond 1400 –komposiittirakenteen sekä kolmekerroksisen muoviytimellä varuste-
tun Litecor –teräsrakenteen. Toki näistä voisi puhua myös komposiittien yhteydessä, mutta
pääpaino on kuitenkin teräksen tehokkaassa käytössä. (Kaaja 2015)
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Vastaavasti alumiinin käyttö yleistyi alustan tukivarsien ja apurunkojen kautta koriraken-
teisiin ja sieltä myöhemmin pintapelteihin. Artikkelissa autoteollisuuden materiaalien käy-
töstä (Kaaja 2015) kerrotaan alumiinin käytön kolminkertaistuneen autoteollisuudessa vuo-
sien 1990-2012 aikana. Sen käyttö lisääntyykin autoteollisuudessa yhä edelleen. Alumii-
nista valmistettavien osien valmistusmenetelmät ovat kehittyneet merkittävästi käytön li-
sääntymisen myötä. (Kangastie 2015)

Eräs käyttöä puoltava tekijä on alumiinin hyvä kierrätettävyys, josta seuraa kustannuste-
hokkuus henkilöauton elinkaaren loppuessa (Vermeulen ym. 2011). Alumiini on kuitenkin
edelleen terästä arvokkaampi valmistusmateriaali, vaikka se on eräs yleisimmistä alkuai-
neista. Alumiinin ja teräksen käytön suhde onkin varsin monimutkainen, sillä ”osa auto-
valmistajista on kuitenkin palannut takaisin teräkseenkin”. (Kangastie 2015)

Autonvalmistajista erityisesti Audi on ansioitunut alumiinin käytön saralla. Vuonna 1994
esitelty Audi A8 omasi täysin alumiinista Audi Space Frame -teknologialla valmistetun
korin. Kyseisen Audi A8:n korin valmistuksessa käytettiin nestepainemuovausmenetelmää,
isoja painevalukappaleita ja SPR-stanssiniittauksia. Viimeisin koostuu englannin kielen
sanoista self piercing rivet, jolla tarkoitetaan itseläpäisevää niittiä. (Holmikari 2016)

Vuonna 2006 myös kompakti urheiluauto Audi TT sai useampia alumiinirakenteita ja nii-
den kiinnitykseen hyödynnettiin itsekierteyttäviä ruuveja. Samalla käyttöön otettiin myös
Audin oma stanssiniittauslaite. Vuonna 2009 ilmestyi kolmas sukupolvi Audin A8-nimellä
kulkevasta edustusmallista, jonka myötä tulivat prässikarkaistut b-pilarivahvikkeet. Prässi-
karkaisulla tarkoitetaan prosessia, jossa teräsosa kuumennetaan lähes tuhannen celsiusas-
teen lämpötilaa. Tämän jälkeen osa muovataan kuumana kylmällä työkalulla. Näin osista
saadaan lujia. Vuonna 2014 Audi julkisti jo kolmannen sukupolven TT:n, jossa alumiinia
oli hyödynnetty sekä taka- että ylärakenteissa. Uusimman, vuonna 2015 esitellyn, Audi Q7
korissa käytettiin poikkeuksellisen taidokkaasti ja tehokkaasti lujia lämpökäsiteltyjä alu-
miinisia painevalu- ja profiilikappaleita. (Holmikari 2016, Neugebauer ym. 2012)

BMW on hyödyntänyt alumiinia erityisesti auton korin etupään valmistuksessa. Näin on
saatu aikaan kevytrakenteita, joilla pystytään hallitsemaan etutörmäyskäyttäytyminen halu-
tulla tavalla. Samalla saavutetaan toivottuja ominaisuuksia painonjakauman osalta, jonka
BMW on perinteisesti pyrkinyt pitämään lähellä suhdetta 50:50 etu- ja taka-akselin välillä.
Esimerkiksi vuonna 2010 esitellyn BMW 5-sarjan etupyöränpesät on painevalettu alumii-
nistä. Etupään alumiinirakenteissa käytettiin niittaus-liimausliitoksia ja näin ollen korjaa-
moille tuli vaatimus hallita niittaussaumojen purkutekniikka. (Holmikari 2016)

Suuret alumiiniset painevalukappaleet ovat yleistymässä henkilöautojen korien valmistuk-
sessa. Tämä juontaa juurensa myös siihen, että liitoskohtien suunnittelu tuottaa aina hanka-
luuksia. Suurilla painevalukappaleilla voidaan korvata useita osia, jolloin vältetään ylimää-
räisiä liitoksia. Artikkelissa ”monen materiaalin kehittynyt kori” (Holmikari 2016) kirjoite-
taan esimerkkinä, kuinka Cadillac CT6:n korirakenteessa on onnistuttu korvaamaan perin-



19

teisellä korirakenteella rakennettavat 227 osaa vain 32 painevalukappaleella. Näin saadaan
luonnollisesti myös pienennettyä tarvittavien osien määrää. (Holmikari 2016)

Painevalukappaleita voidaan hyödyntää esimerkiksi premiumluokan autojen turvaohjaamo-
rakenteiden kriittisten vääntölaatikoiden valmistamiseen. Nämä tehdäänkin entistä useam-
min eri tavoin lujittuvista tai lujitettavista painevalukappaleista, jotka ovat isokokoisia ja
optimirivoitettu. Painevalukappaleiden vahvuuksiin kuuluvat sen vaimennusominaisuudet
törmäystilanteissa sekä erinomainen mittatarkkuus. Törmäysvaimennusta varten on myös
kehitelty uusia erikoisseoksia, joka on entisestään kasvattanut alumiinin etumatkaa tällä
saralla. (Holmikari 2016)

Myös magnesium tekee tuloaan henkilöautoihin. Vaikka tähän asti sillä on lähinnä seostet-
tu muita materiaaleja, tullaan jatkossa mahdollisesti näkemään myös puhtaasta magnesiu-
mista valmistettuja osia. Koko auton koria ei voida tehdä pelkästään magnesiumista, mutta
on paljon korin osia, joihin se soveltuu. Magnesium on materiaalina mielenkiintoinen, sillä
sen tuotanto voidaan hoitaa myös ympäristöystävällisesti saaden sivutuotteena juomakel-
poista vettä merivedestä suodatettaessa. Merivesi on lähteenä lähes rajaton, eikä suodatus-
menetelmästä aiheudu juurikaan CO2-päästöjä. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa tuotetaan
vuosittain valtavia määriä juomakelpoista vettä merivedestä, mutta merivedessä oleva
magnesium jätetään vielä toistaiseksi suurelta osin hyödyntämättä. (Kaaja 2015, Mraz
2013, Lagassé 2016)

Komposiittimateriaalien käyttö tulee lisääntymään henkilöautoissa. Hiilikuituvahvisteiset
muovit eli CFRP-materiaalit ovat ominaisuuksiltaan lähes ihanteellisia keveinä ja vahvoi-
na. Suomen Autolehden artikkelissa (Kaaja 2015) kerrotaan ”Hiilikuidun vetomurtolujuus
voi parhaimmillaan olla yli 6000MPa”. BMW:n vuonna 2015 julkaistun 7-sarjan kori on-
kin hiilikuituvahvistettu ja sillä voitettiin koritekniikan Euroopan pääpalkinto EuroCarBo-
dy Award kaikkien aikojen ennätyspistein. Kyseisen auton korirakenne tuntee nimen Car-
bon CORE ja siinä on hiilikuidun lisäksi käytetty sekä kevytmetallia  että erikoisteräksiä.
(Kaaja 2015, Holmikari 2016)

Hiilikuidun käyttö kuuluu tällä hetkellä kaikkein kehittyneimpiin saatavilla oleviin tekno-
logioihin ja näin ollen myös mainittu BMW 7-sarja ”edustaa hiilikuituvahvisteisin raken-
teinensa ehdottomasti koritekniikan terävintä kärkeä” kuten Martti Holmikari  (Holmikari
2016)  kertoo. Valitettavasti hiilikuitu on myös kallis materiaali. Näin ollen ne eivät ole
ainakaan toistaiseksi yleistymässä henkilöautotuotannossa, vaikka kalliimman pään autois-
sa niitä saattaakin esiintyä. (Kaaja 2015, Holmikari 2016)

Lähitulevaisuudessa realistisempi materiaali henkilöautovalmistuksen käyttöön on kuitu-
vahvisteinen muovi eli FRP. Nämä FRP-materiaalit ovat myös CRFP-materiaaleja edulli-
sempia. Tämä perustuu siihen, että hiilikuidun sijaan vahvistamiseen käytetään edullisem-
paa kuitua, jona usein esiintyy tavallinen lasikuitu. Komposiittimateriaalien osalta kehitys
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on ilmentynyt valmistusprosessin sykliajan nopeutumisena, hukkamateriaalin vähentymi-
senä sekä työkalukustannusten alentumisena. (Kaaja 2015)

Komposiittimateriaaleja hyödynnetään myös autojen keventämiseen. Eräs yleistynyt tapa
keventää rakenteita, kuitenkin samalla niiden lujuutta lisäten, on erilaisten muovikompo-
nenttien liimaaminen teräs- tai alumiinikoteloiden sisään. Jatkossa tullaan tutkimaan muun
muassa puskurien törmäyselementtien valmistamista teräs-lasikuitukomposiitista, josta
onkin jo saatu positiivisia tuloksia. Valitettavasti myös FRP-materiaaleilla on heikkouten-
sa, ja tämän työn kannalta se on varsin merkittävä, kierrätettävyys. Tämä ongelma on jo
tiedostettu, mutta sitä ei ole vielä onnistuttu ratkaisemaan. (Kaaja 2015)

Myös tavallisemmat muovit ovat osa autoteollisuuden materiaalitekniikkaa. Ne kestävät
iskuja, lämmönvaihteluita ja kemikaaleja. Lisäksi osa muoveista eristää ääntä ja värinää
tehokkaasti. Niiden käyttö on yleistynyt muutamassa kymmenessä vuodessa 50 prosenttia.
Eräs syy muovien yleistymiseen on paine laskea henkilöauton kokonaismassaa. Autoissa
käytetään monesti suurta kirjoa eri muovilaatuja. Tätä erilaisten muovien määrää halutaan
jatkossa kuitenkin rajoittaa, sillä kierrätettävyyden kannalta juuri muovit ovat suurin on-
gelma. (Tian, Chen 2014, Vermeulen ym. 2011)

Monimateriaalitekniikat ovat valloittamassa, ja osin myös valloittaneet, ensin premium-
luokan. Hieman edullisemman luokan autoihin nämä laajenevat mahdollisesti myöhemmin.
Modulaarinen monimateriaalitekniikoihin pohjautuva koritekniikka on käytössä ainakin
Cadillacilla, Fordilla, Jaguarilla, Land Roverilla sekä Mercedes-Benzillä. Monimateriaali-
tekniikan hyödyntäminen vaikuttaa lisääntyvän henkilöautoteollisuuden koritekniikassa
yksi automalli tai modulaarinen korirakenne kerrallaan, kunnes se on käytössä jokaisessa
valmistettavassa autossa. (Holmikari 2016)

Artikkelissa ”Monen materiaalin kehittynyt kori” (Holmikari 2016) Audin erikoislujien
AHSS- ja PHS-materiaalien sekä lämpökäsiteltyjen alumiinien muodostamista rakenteista
kirjoitetaan, että nämä rakenteet tulevat aiheuttamaan suuria haasteita mahdollisille kor-
jaustoimenpiteille. Vauriokorjaustöiden yhä kasvava vaatimustaso materiaalien ja niistä
syntyvien rakenteiden osalta on siis realismia ja syytä huomioida vauriokorjauksen tulevai-
suutta suunnitellessa.

Materiaalien kehitys ja niiden käyttö ajoneuvoteollisuudessa on muuttumassa tällä hetkellä
nopeasti. Erikoislujien terästen käyttö lisääntyy koko ajan, mutta lisäksi on odotettavissa
hiilikuidun ja hiilikuituvahvisteisten muovien käytön lisääntymistä siitäkin huolimatta, että
nämä kasvattavat tällä hetkellä valmistuskustannuksia. Ajoneuvovalmistajat ovat valmiita
maksamaan 20 euroa jokaista säästettyä kilogrammaa kohti. Tämä on vain pieni osa uuden
auton myyntihinnasta, mutta merkittävä osa auton valmistuslinjalla syntyvistä kustannuk-
sista. (Heuss ym. 2012)
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Ajoneuvoteollisuuden odotettu muutos vuodesta 2010 vuoteen 2030 mennessä materiaalien
käytön suhteen näkyy kuvassa Kuva 5: Materiaalien käyttö tulevaisuudessa (Heuss ym.
2012) oikealla. Merkittävintä on autoteollisuudessa erikoislujien terästen käytön lisäänty-
minen 15 prosentista 38 prosentin osuuteen. Tästä sekä alumiinin ja komposiittimateriaa-
lien käytön lisääntymisestä seuraa kevytmateriaalien osuuden arvioitu kasvu 67 prosentin
osuuteen kaikista käytetyistä materiaaleista. (Heuss ym. 2012)

Kuva 5: Materiaalien käyttö tulevaisuudessa (Heuss ym. 2012)

2.2.4 Työmenetelmät
Vauriokorjaus elää muutoksessa. Martti Holmikari  (Holmikari 2016)  kirjoittaa monimate-
riaalitekniikkaan perustuvien korien vauriokorjausten tulevan vaatimaan uusia korjaustek-
niikoita. Alalle tulee uusia asioita monesta eri suunnasta. Maalipintaa rikkomaton pdr sekä
lämmitykseen perustuva hotspot ovat esimerkkejä uusista korjausmenetelmistä. Pdr on
lyhenne englanninkielisestä termistä paintless dent removal ja se on menetelmä, jolla pyri-
tään korjaamaan auton pintapeltien lommo maalipintaa rikkomatta erinäisillä työkaluilla
paneelin takapuolelta kevyesti työntämällä (NAPDRT 2008). Hotspot on menetelmä, jolla
pellin lommo pyritään oikaisemaan lämmöllä, joka tuodaan kohteeseen työkalun hiilielekt-
rodin koskettaessa korjattavan kohteen metallipintaa muodostaen sähköisen virtapiirin
(Kemppi 2016).

Erinäisistä muutoksista on huomioitava hybrideissä ja sähköautoissa sähköturvallisuus,
vaikka korjaus muuten noudattaisikin perinteisiä kaavoja. On myös materiaaleja, joita ei
yksinkertaisesti voi korjata, vaan ne vaativat aina osan vaihtamista uuteen, ja tällöin käytet-
tävien menetelmien tulee olla juuri oikeita (Holmikari 2016). Näiden lisäksi muutoksia
työmenetelmiin tuovat uudet materiaalit, kuten suurlujuusterästen käyttö. (Vänttinen 2015)
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Koritekniikan puolella kehitys tuo uusia haasteita vauriokorjauksen saralle erityisesti lii-
tosmenetelmien osalta. Artikkelissa autonvalmistukseen käytettävistä materiaaleista (Kaaja
2015) kerrotaan, ettei vaurioiden korjattavuus sijoitu tärkeysjärjestyksessä kärkipäähän
uusien koriteknisten innovaatioiden kehittelyssä ja toteutuksessa. Vaikka erilaiset materi-
aalit eivät välttämättä olekaan ylipääsemätön ongelma, aiheuttaa valmistajien käyttämien
erilaisten liitosmenetelmien korjaaminen korjaamo-olosuhteissa suuria haasteita. Eräs pe-
rinteisen vauriokorjauksen liitosmenetelmistä on hitsaus, joka soveltuu tavallisesti nimen-
omaan saman materiaalin liittämiseen toisiinsa. Liitosmenetelmiä joudutaan usein tarkaste-
lemaan uusiksi siitä syystä, että entistä useammin liitetään kaksi eri materiaalia toisiinsa
(Lu, Broughton & Winfield 2014). Kustannukset ovat ratkaisevassa osassa autonvalmis-
tuksessa käytettäviä liitosmenetelmiä valittaessa. (Kaaja 2015, Haakana ym. 2010)

Näitä vauriokorjauksen kannalta hankalia tilanteita aiheuttavia liitosmenetelmiä ovat esi-
merkiksi osa liimaliitoksista. Liimatut kappaleet on hankala irrottaa toisistaan vauriokor-
jauksen yhteydessä. Mekaaninen purkaminen on perinteinen tapa, ja sen rinnalle onkin
tullut useita lämpöön perustuvia menetelmiä. Toinen syy on liimaliitosten hankaluudelle
on, että vauriokorjauksen yhteydessä käytettävät liimat vastaavat vain harvoin tuotantolin-
jan tuotteita. Ne joudutaan korvaamaan vaihtoehtoisin menetelmin. Tämä johtuu osin rajal-
lisista mahdollisuuksista alkuperäisten menetelmien toistamiseen. Purettavuutta, ja sen
myötä vauriokorjattavuutta, lukuun ottamatta liimaliitokset ovat lähes kaikin tavoin perin-
teisiä liitosmenetelmiä parempia. (Haakana ym. 2010, Holmikari 2016, Lu, Broughton &
Winfield 2014)

Liimausten laatu on kriittisessä roolissa modernin korirakenteen turvallisuuden kannalta.
Martti Holmikari (Holmikari 2016) kertoo: ”autoteollisuuden tarpeisiin on kehitetty lukui-
sia erilaisia hitsaus-, niittaus-, ja ruuvaustekniikoita erilaisten materiaalien liittämiseksi
toisiinsa”. Vauriokorjaamoilla nämä rakenteet joudutaan korvaamaan käytännössä itsekier-
teyttävin ruuvein tai niittaus-liimaustekniikoin. (Haakana ym. 2010, Holmikari 2016)

Perinteisten kahden, tai useamman, erilaisen materiaalin liitostekniikoiden niittaamisen ja
liimaamisen rinnalle on tullut useita kitkaan perustuvia menetelmiä. Esimerkkeinä näistä
voi mainita kitkaniittauksen ja kitkapistehitsauksen. Muita uudempia liitosmenetelmiä ovat
esimerkiksi laser-hitsaus alumiini-teräs-bimetalli-lisäaineella sekä alumiinin vastushitsauk-
sen kehittyminen. (Kaaja 2015)

Lisäksi on erikseen mainittava uudet kylmän liitosteknologian innovaatiot ja niiden tar-
joamat entistä laajemmat mahdollisuudet materiaalivalintojen suhteen. Autoteollisuuden
valmistuksen puolella näillä saavutetaan hyötyjä: ”painoa, painopistettä, painojakaumaa ja
törmäyskäyttäytymistä pystytään optimoimaan mitoituksen ja muotojen lisäksi materiaali-
teknisin keinoin, sillä materiaalien liittäminen toisiinsa ei ole enää ongelma”. Nämä uudet
liittämistekniikat tulevat näkymään tulevina vuosina myös vauriokorjaamoilla. (Holmikari
2016)
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BMW käyttää useissa eri osissa niittaus-liimaustekniikoita eräänä merkittävimmistä mo-
nimateriaalikoritekniikan edelläkävijöistä. BMW otti jo vuonna 2003 korin valmistukseen
käyttöönsä tekniikoista prässikarkaisun sekä materiaaleista kevytmetallit ja erikoislujat
teräkset. Myös stanssiniittauslaite kuuluu tänä päivänä BMW:n korikorjaamoiden työkalu-
valikoimaan. (Holmikari 2016)

Alumiinin oikaisun oikeaoppiset työmenetelmät eivät ole yleisessä tiedossa vielä tänäkään
päivänä. Se on oma tuntemusta vaativa osaamisalueensa. Alumiinin oikaisuun soveltuvia
työvälineitä on saatavilla, mutta on tärkeää käyttää paljaan alumiinin työstämiseen omia
työkaluja. Nämä tulee pitää erillään muiden metallien käsittelyyn tarkoitetuista työkaluista
elektrolyyttisen korroosion varalta. Mikäli alumiini joutuu kosketukseen jalomman metal-
lin kanssa, tulee siitä luovuttava osapuoli eli syntyvän galvaanisen parin anodi. Tällöin
alumiini alkaa syöpymään. (Kangastie 2015)

Valualumiini omaa tuotantoteknisesti useita etuja, mutta siitä valmistettujen osien vau-
riokorjaaminen on usein kiellettyä. Valualumiini pyrkii murtumaan taipumisen sijaan ja
siksi vaurioitunut osa tulee vaihtaa uuteen. Vauriot voidaan tarkistaa tunkeumanesteellä, ja
murtumien tapauksessa korjaus ei ole mahdollista. Myös osia korvattaessa uusilla tulee
huomioida galvaaniset parit. Alumiini ja teräs eivät saa olla kosketuksessa toisiinsa. Teräk-
sen ja valualumiinin liitoksessa käytetään usein liimaa, jonka tarkoituksena on myös toimia
eristeenä estäen elektrolyyttinen korroosio. Liimasauman irrottaminen helpottuu merkittä-
västä lämmittämällä, mutta tällöin tulee varoa lämmittämästä muita osia niin, että niiden
ominaisuudet muuttuisivat. Tällaisessa alumiinikorjauksessa voi käyttää lämmönhallinta-
geeliä apuna. Asennusvaiheessa tulee käyttää juuri oikeaa liimaa, sillä niissä on eroja.
(Riikonen 2015b)

Mikäli valualumiiniosa on kiinnitetty niiteillä, vaaditaan vauriokorjauksessa huolellisuutta
sekä irrotettaessa että kiinnitettäessä. Niittejä poistettaessa on varottava vaurioittamasta
autoon jäävän puoliskon kiinnityspisteitä. Kiinnitysvaiheessa olennaista on käyttää alkupe-
räistä kiinnitysmenetelmää tarkasti valmistajan ohjeita noudattaen. Muussa tapauksessa
virheellisen lopputuloksen riski on suuri jo senkin takia, että yksittäisen osan kiinnittämi-
seen voidaan tarvita useita erilaisia niittimalleja. (Riikonen 2015b)

Alumiinista valmistettujen pintapeltien oikaisussa on siinäkin omat niksinsä. Alumiini ve-
nyy ja muokkauslujittuu terästä helpommin sen suuremman lämpölaajenemiskertoimen
johdosta. Pienet vauriot tulee pyrkiä oikaisemaan rikkomatta maalipintaa. Suurempien vau-
rioiden oikaisu aloitetaan samalla tavalla, mutta sitä joudutaan usein jatkamaan maalipin-
nan rikkovilla menetelmillä loppua kohti. Niissä tapauksissa, joissa maalipinta joudutaan
rikkomaan, tulee keskittyä mahdollisimman hienoon hiontajälkeen riittävän ainevahvuuden
säilyttämisen ja alumiinin pehmeyden vuoksi. (Kangastie 2015)
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Itse oikaisussa tulee välttää materiaalin tarpeetonta venymistä, jota aiheutuu aina vasaralla
ja vastimella työskennellessä. Muutenkin kannattaa suosia pehmeistä materiaaleista val-
mistettuja oikaisutyökaluja. Lämmönkäyttö on toisinaan jopa täysin kielletty, joten ohjei-
den seuraaminen auttaa hallitsemaan avainasemassa olevan lämmönkäytön. Pinnan vii-
meistelyyn tulee käyttää korjausohjeiden mukaisesti polyesteri- tai epoksipohjaista täyteai-
netta. (Kangastie 2015)

Alumiinia käsitellessä tulee huomioida myös työturvallisuus. Hitsattaessa tulee varmistua
hiukkasmaisista ja kaasumaisista epäpuhtauksista koostuvien haitallisten savukaasujen
poistosta. Erityisen tehokas ilmanvaihto on tarpeen myös siksi, että esimerkiksi hiomisesta
syntyvä alumiinipöly on räjähdysherkkää sekä keuhkosairauksia aiheuttavaa. Räjähtämisen
vaara pätee myös magnesiumin osalta ja tätähän ”hyödynnetään esimerkiksi ilotulitusrake-
teissa, magnesium-soihduissa ja palopommien sytyttimenä” (Kaaja 2015). (Kangastie
2015)

Myös komposiitti- ja hiilikuiturakenteiden käyttö yleistyy henkilöautojen valmistuksessa.
Komposiittirakenteita on lähes mahdotonta korvata alkuperäisenkaltaisesti jälkikäteen,
joten vauriokorjauksessa joudutaan usein valitsemaan alkuperäisestä poikkeava ratkaisu
esimerkiksi liimauksen osalta. Sopivan korjausmenetelmän löytäminen saattaa osoittautua
hankalaksi. (Kaaja 2015)

Hiilikuiturakenteiden osalta vauriokorjaus on usein kokonaisuuksien tai osien korvaamista
uusilla vastaavilla kokonaisuuksilla tai osilla. Korjaukset ovat mahdollisia autonvalmista-
jan ohjeiden sallimissa rajoissa. Kaaja  (Kaaja 2015)  kertoo, että ”BMW i3:n ja i8:n hiili-
kuituosien seikkaperäiset korjaus- ja vaihto-ohjeet löytyvät korjaamokäsikirjasta niiltä
osin, kuin valmistaja sallii niiden korjauksen.” Nämä uudet rakenteet vaativat myös uuden-
laista osaamista hiilikuituteknologian tuotanto- ja liitosprosessien osalta (Holmikari 2016).
(Kaaja 2015)

Henkilöautojen vauriokorjaus tulee olemaan jatkossa yhä haastavampaa uusien materiaa-
lien ja liitostekniikoiden johdosta. Kaaja  (Kaaja 2015)  kertoo korjattavuudesta: ”Olisi
ihan suotavaa, jos uusien tuotantomenetelmien ohella OES-sektori miettisi myös toimivia
vaihtoehtoja korjauksien kannalta.” OES-sektorilla tarkoitetaan henkilöautoteollisuuden
alkuperäistoimittajia (original equipment supplier). Vauriokorjauksen ongelmat eivät tois-
taiseksi vaikuta saaneen autonvalmistusteollisuudelta suurta huomiota. Toisaalta kehitys
näkyy kuluttajalle vasta vuosia myöhemmin henkilöautojen lopulta päästessä tuotantoon.

2.2.5 Laadunvarmistus
Luvussa 2.2.2 Koulutus esitelty Autoalan Keskusliiton korikorjaamoluokitus on osaltaan
yritys lisätä laadunvarmistusta vauriokorjaamoiden prosesseihin. Opinnäytetyön ”Korikor-
jaamoluokituksen merkitys Volkswagen Center Airportille” (Vastamäki 2016) tuloksissa
kerrotaan, että työn kohteena olevalla vauriokorjaamolla korkeimman tavoiteluokituksen
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mukaisen korikorjaamoluokituksen vaatimukset johtaisivat siihen, että ”korjauksen aikaiset
välitarkastukset dokumentoitaisiin paremmin”. Samassa työssä korikorjaamoluokituksen
koetaan tiukentavan laadunvarmistusta, jonka ansiosta saavutettaisiin positiivisia vaikutuk-
sia työn lopputulokseen.

Suoritetun vauriokorjaustyön dokumentointi voidaankin nähdä osana laadunvarmistusta.
Opinnäytetyössä korikorjaamoluokituksista (Vastamäki 2016) asiaa tarkastellaan Autoalan
Keskusliiton korikorjaamoluokituksen tuomien muutosten näkökulmasta: ”Luokituksen
myötä tapahtuneen paremman dokumentoinnin ja oikeaoppisten korjausmenetelmien tur-
vin riitatilanteissa on korikorjaamon helpompi todentaa työn laatu tilanteissa, joissa asiak-
kaan mukaan laatu ei vastaa vaadittuja kriteereitä tai on tehty väärin menetelmin.”

Toisaalta on muistettava, ettei korikorjaamoluokitus tule yksinään ratkaisemaan koko vau-
riokorjausalan laadunvarmistusta tai poistamaan kaikkia virheellisesti suoritettuja korjauk-
sia. Kuten opinnäytetyössä (Vastamäki 2016) kerrotaan: ”Luokitukset eivät puutu yksityis-
ten henkilöiden tekemiin korjauksiin eikä luokitusten avulla pystytä valvomaan korikor-
jaamoiden jokapäiväistä toimintaa.” vaikka jatkaakin aiheesta vielä, että: ”Luokitukset
antavat hyvän pohjan oikeaoppiselle vauriokorjaamiselle ja korikorjaamon toiminnalle.”

Vastaava ongelma on tiedostettu myös toisesta näkökulmasta. Vauriokorjaukseen liittyvän
opinnäytetyön (Vastamäki 2016) yhteenvedossa kirjoitetaan seuraavaa: ”Korikorjaamoluo-
kitus on hyvä ajatus liikenneturvallisuuden parantamiseksi, sillä tällä hetkellä katsastus-
toiminta on ainoa taho, joka valvoo liikenteessä olevien autojen kuntoa, mutta katsastuk-
sessakaan ei välttämättä tule ilmi vakavat laiminlyönnit vauriokorjauksissa.” Samassa
työssä jatketaan: ”Kuitenkin suurimmat virheet ja puutteet vauriokorjauksessa johtuvat
inhimillisistä ominaisuuksista, kuten huolimattomuudesta tai korjausohjeiden laiminlyön-
neistä.”

Opinnäytetyössä korikorjaamoluokituksista (Vastamäki 2016) ehdotetaan lähestymistä,
jossa korikorjaamoluokitusta muutettaisiin kattamaan myös laadunvarmistus: ”Luokituk-
sissa on vielä paljon parannettavaa. Luokituksiin voitaisiin esimerkiksi kehitellä järjestel-
mä, jolla valvottaisiin valmiiksi luokitusten omaavia korikorjaamoita. Valmiiksi korjattui-
hin autoihin voitaisiin tehdä pistotarkastuksia ja tarkastettaisiin, että korjaus on tehty asi-
anmukaisesti ja jos autoista löytyisi vakavia laiminlyöntejä, voisi tästä seurata esimerkiksi
huomautus tai jokin muu sanktio korjaamolle.” Tämän toteuttaminen on kuitenkin lähes
mahdoton ajatus ja aihe on käsitelty arvioinnin yhteydessä luvussa 4.1 Korjaaminen tielii-
kenteeseen.

K1 Katsastajien tekninen johtaja Timo Ojala kertoo (Miettinen 2015) katsastajan vastaavan
omalla nimellään siitä, että henkilöauto on lunastusta seuranneen vauriokorjauksen jälkeen
jälleen turvallinen tieliikenteeseen – sitä todellisuudessa tietämättä. Katsastaja siis hyväk-
syy henkilöauton liikennekäyttöön olematta varma asiasta.
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Ojala ehdottaa ratkaisuksi katsastajan tarkastavan tietyt välivaiheet korjauksen aikana. Tä-
mä siitäkin huolimatta, että katsastukseen toimitetaan tälläkin hetkellä mittauspöytäkirjoja,
kuitteja sekä muita dokumentteja todisteeksi suoritetuista korjatuista ja vaihdetuista osista.
Ojala toivoisi lunastettujen henkilöautojen vauriokorjaamisen olevan enemmän luvanva-
raista, joka vähentäisi yksityishenkilöiden tekemiä vauriokorjauksia tai jopa poistaisi mah-
dollisuuden siihen kokonaan. Ehdotus on varsin äärimmäinen ja sitä on arvioitu luvussa 4.1
Korjaaminen tieliikenteeseen. (Miettinen 2015)

2.3 Romuttaminen kierrätykseen

2.3.1 Romuttaminen
Romuttamisella on pitkät perinteet ja ensimmäinen ajoneuvoille tarkoitettu murskain aloitti
toimintansa vuonna 1958 (Vermeulen ym. 2011). Suomen vanha autokanta edistää romut-
tamista, sillä mitä vanhempi auto on, sitä todennäköisemmin kolarivauriota seuraa lunas-
tuspäätös. Tämä johtuu auton rahallisen arvon laskemisesta iän myötä, jolloin korjaus ei
enää ole välttämättä kannattavaa. (Vänttinen 2015)

Suomen autopurkaamoliiton (Salry) kirje ympäristöministeriön kestävän kehityksen toimi-
kunnalle kertoo Suomessa romutettavan vuosittain noin 120 000 ajoneuvoa (Heikkilä, Val-
keeniemi 2015a). Valitettavasti näistä ajoneuvoista vain 20 prosenttia päätyy purkamoille,
joissa romutusajoneuvoista annetun asetuksen mukainen varaosien uudelleenkäyttö voi
toteutua. Tämän seurauksena hukataan potentiaalisia työpaikkoja sekä edistetään jossain
määrin myös harmaata taloutta. Noudattamalla lakia vähennettäisiin haitallisia ympäristö-
vaikutuksia, sillä autopurkaamon pitäminen on ympäristöluvan varaista toimintaa. (Heikki-
lä, Valkeeniemi 2015a)

Romutettavien autojen määrää on yritetty lisätä autokannan uudistamiseksi. Suomessa to-
teutettiin vuonna 2015 romutuspalkkiokokeilu, jossa uuden auton ostajalle tarjottiin 1 500
euron palkkio vastineeksi vanhasta romuautosta. Palkkion maksoivat valtio ja autoala yh-
dessä. Vaatimuksena oli, että romutettava auto oli yli kymmenenvuotias ja että uuden oste-
tun henkilöauton hiilidioksidipäästöt jäivät alle 120 g/km. Palkkio oli rajattu koskemaan
ainoastaan yksityishenkilöitä, jotka ostavat uuden henkilöauton. Vastaavia romutuspalk-
kiokokeiluita on suoritettu myös muualla Euroopassa positiivisin tuloksin. Kotimaamme
poikkeuksellisen vanhasta autokannasta johtuen muualla saatuja tuloksia ei kuitenkaan
hyödynnetty kovin laajasti suomessa käytetyn palkkiojärjestelmän suunnitteluun. (Ampuja
ym. 2016)

Romutuspalkkiokokeilusta suunniteltiin puolen vuoden mittaista, mutta varattu kolmen
miljoonan euron määräraha loppui kesken kuudessa viikossa. Kokeilulle myönnettiin vielä
viisi miljoonaa euroa lisärahoitusta, joka sekin loppui ennen kokeilun suunniteltua loppu-
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misajankohtaa. Osa autokauppiaista tuki kokeilua maksamalla itsenäisesti vielä ylimääräi-
sen summan lisätukea valtion tarjoaman tuen päälle. (Ampuja ym. 2016, Jalovaara 2016)

Autoala ja Liikenteen Turvallisuusvirasto (TraFi) ovat tehneet romutuspalkkiokokeilusta
seurantatutkimusta, jonka yhtenä tavoitteena oli selvittää romutuspalkkiokokeilun vaiku-
tuksia vanhojen autojen romutukseen. Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja Arto
Silvennoinen (Heikkilä, Valkeeniemi 2015b) kertoo, että kokeilun aikana purkamoille on
tullut tavallista parempaa tavaraa. Kokeilun osatavoitteena oli saada enemmän vanhoja
autoja kulkeutumaan virallisille kierrätyspisteille ja siinä onnistuttiin. Valtio maksoi asiak-
kaalle 1 000 euroa jokaista romutettavaa autoa kohti ja autoala palkkion toisen osan, joka
oli siis 500 euroa. (Ampuja ym. 2016)

Suomeen tuli kokeilun myötä 8 000 uutta henkilöautoa, ja sama määrä romuautoja siirtyi
luonnollisesti kierrätykseen autopurkaamoille. Ei ole tosin tiedossa, kuinka moni kokeilun
kautta ostetuista uusista autoista hankittiin vain ja ainoastaan romutuspalkkiokokeilun an-
siosta. Kuitenkin autoalan ja Trafin mukaan noin 60 prosenttia näistä autoista olisi jäänyt
myymättä ilman romutuspalkkiokokeilua ja lisäksi yhdeksän kymmenestä ei olisi haastat-
telun mukaan välttämättä ostanut uutta autoa ilman kokeilua. Toni Jalovaara (Jalovaara
2016) kirjoittaa aiheesta artikkelissaan henkilöautokaupan vuodesta 2015: ”Ensimmäistä
kertaa Suomen autokaupan historiassa autonostajalla oli mahdollisuus saada tukea valtiol-
ta.” (Ampuja ym. 2016)

Autokannan uudistuminen romutuspalkkiokokeilun myötä vaikutti positiivisesti myös lii-
kenneturvallisuuteen esimerkiksi tuomalla liikennekäyttöön lisää turvallisempia autoja,
jotka on varustettu lukkiutumattomin jarruin ja ajonvakautusjärjestelmin. Samoin viimeis-
ten vuosien aikana kehittyneet turvakorirakenteet kykenevät absorboimaan entistä parem-
min törmäysenergiaa. Romutuspalkkiokokeilun laskennallinen vaikutus vähentää liikenne-
onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrää vuositasolla 0,20 hen-
kilöllä. (Ampuja ym. 2016)

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra kertoo kokeilusta Suomen Autolehden artikke-
lissa (Vänttinen 2016): ”Romutuspalkkiokokeilu oli menestys, joka ylitti kaikki odotukset.
Se osoittautui hyödylliseksi sekä ympäristön että autokaupan kasvun kannalta.” Tämä siitä
huolimatta, että kokeilun toimivuutta epäiltiin etukäteen myös kansanedustajien joukossa.
Nyt myös kansanedustajien joukosta löytyy kannatusta romutuspalkkiokokeilun jatkami-
selle. Jukka Kopra on romutuspalkkion kannalla ja toivoo siitä tulevan pysyvä käytäntö.
Myös kyselytutkimukseen vastanneet kuluttajat toivoivat romutuspalkkiokokeilulle jatkoa.
(Vänttinen 2016)

Näin, rankaisemisen sijaan, palkitsemalla saataisiin lisättyä verotuloja, parannettua liiken-
neturvallisuutta ja vähennettyä päästöjä samanaikaisesti. Sekä valtio, autoala että kuluttajat
hyötyivät tästä kokeilusta. Tällä hetkellä romutuspalkkiokokeilun jatkamisesta ei kuiten-
kaan ole tietoa. Tämä siitäkin huolimatta, että kahdeksan miljoonan euron kustannukselle
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saatiin vastinetta kokeilun yhteydessä myydyistä autoista kerääntyneiden verotulojen muo-
dossa. Autoverotuloja kertyi valtiolle 28,4 miljoonaa euroa ja arvonlisänverotuloja 27,5
miljoonaa euroa kokeilun kautta myydyistä henkilöautoista. (Vänttinen 2016, Ampuja ym.
2016)

Kokeilun onnistumisesta kertoo myös autonvalmistajan tarjoama huomio Suomessa. Re-
nault on jatkanut romutuskampanjaa tarjoamalla vähäpäästöisten Clio-, Captur-, ja Kadjar-
mallien ostajille 1500 euron hyvitystä virallista romutustodistusta vastaan. Renault siis
maksaa tässä tapauksessa täysin itsenäisesti tuon hyvityksen, sillä virallisen romutuspalk-
kiokokeilun määrärahat loppuivat jo ennen Renaultin jatkokampanjaa. Alkuperäisen romu-
tuspalkkiokokeilun kautta myydyistä uusista autoista Renaultin osuus oli kuusi prosenttia.
(Räsänen, Vänttinen 2015)

Kiertotalouden näkökulmasta tärkeää on näiden kaikkien autojen päätyminen romutetta-
vaksi virallisille kierrätyspisteille. Koskaan aiemmin ei ole kalenterivuoden aikana tilastoi-
tu yhtä montaa romutettua autoa, kuin vuonna 2015. Lukumäärä kasvoi 4000 auton verran
edellisvuodesta noin 61 900 romutetun auton lukemaan. Romutettavien henkilöautojen
määrä kasvoi noin 17 prosenttia romutuspalkkiokokeilun aikana, eli heinä-joulukuussa
2015. Kyselytutkimuksen mukaan ilman romutuspalkkiokokeilua vain joka kymmenes
näistä autoista olisi romutettu. Romutustodistusten vuosittainen määrä on vähentynyt jo
vuosien ajan ja ainakin osasyyllisenä tähän on ollut eri metallien alhaiset markkinahinnat.
Nyt romutettavien autojen määrä saatiin kuitenkin pitkästä aikaa jälleen kasvusuuntaan.
(Ampuja ym. 2016)

Lisäksi kokeilun kautta romutukseen päätyneiden henkilöautojen keski-ikä oli 2,5 vuotta
pienempi kuin muuta kautta sinne tulleiden. Tämä on huomionarvoista, sillä tähän asti kes-
kimääräinen romutusikä on kasvanut tasaisesti jo vuodesta 2004 asti. Keskimääräisen ro-
mutusiän kehitys vuodesta 2008 näkyy kuvassa Kuva 6: Henkilöautojen keskimääräinen
romutusikä (Ampuja ym. 2016). Kuvasta nähdään myös kuinka romutusikä kääntyi las-
kuun romutuspalkkiokokeilun myötä. Autopurkaamot eivät odottaneet kokeilun vaikutta-
van merkittävästi saantoon, mutta olivat tässä suhteessa väärässä. Myös kuluttajien tietoi-
suus ja kiinnostus oikeaoppista autokierrätystä kohtaan kasvoi sekä romutuspaikkojen
asiakastyytyväisyys kohosi kokeilun aikana. Romutuspalkkiokokeilu oli siis myös romu-
tusalan kannalta menestys. (Ampuja ym. 2016)
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Kuva 6: Henkilöautojen keskimääräinen romutusikä (Ampuja ym. 2016)

Romutuspalkkiokokeilun seurauksena huonokuntoiset henkilöautot päätyvät aikaisempaa
todennäköisemmin romutettavaksi virallisia reittejä pitkin. Tämä osin jo siksi, että kokeilu
edisti yhteistyötä autokauppojen ja romutuspisteiden välillä. Trafin seurantatutkimuksessa
(Ampuja ym. 2016) kirjoitetaan, että huonokuntoiset autot päätyvät jatkossakin autopur-
kaamoiden ja autokauppojen välisen yhteistyön ansiosta todennäköisemmin kierrätykseen
virallisten vastaanottopisteiden kautta, eivätkä päädy enää liikennekäyttöön. Näin vältetään
samalla autojen joutuminen harmaan talouden kautta maasta vietäväksi tai hajotettavaksi.
(Ampuja ym. 2016)

Noin 70 prosenttia romutetuista henkilöautoista poistettiin suoraan liikennekäytöstä. Loput
noin 30 prosenttia autoista oli siis poistettu liikennekäytöstä jo ennen romutuspäätöstä.
Näiden poistoajankohtaa tai tilaa ennen romutusta ei kuitenkaan ole tilastoitu. Edes suuri
suoraan liikennekäytöstä romutukseen päätyneiden autojen määrä ei riittänyt taittamaan
Suomen henkilöautokannan keski-ikää laskuun. Henkilöautokannan keski-ikä on kasvanut
vuodesta 2008 asti ja lähenee nyt jo kahtatoista vuotta. Kehitys vuodesta 2008 eteenpäin on
nähtävillä kuvassa Kuva 7: Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä. Sen taitta-
miseksi vuosittaisen myynnin tulisi kasvaa kymmenillä tuhansilla autoilla. (Ampuja ym.
2016)
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Kuva 7: Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä (Ampuja ym. 2016)

Myös romutustodistukseen liittyvät käytännöt kehittyivät romutuspalkkiokokeilun aikana.
Kokeilun aikana asiakkailla oli kiire päästä romutustodistuksen kanssa autokaupoille, ja
tästä johtuen prosessia kehitettiin nopeammaksi. Samalla syntyi mahdollisuus saada osasta
toimipisteitä romutustodistus myös sähköisenä ja nykyisellään romutustodistus luovutetaan
aina vain auton omistajalle, eikä suinkaan auton romutuspaikalle tuovalle henkilölle. (Am-
puja ym. 2016)

Todella merkittävää on romutettavien autojen jätevirtojen hallinta. Kaatopaikkajätteen li-
säksi romutukseen jäävät muovit ja lasit voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin, mi-
käli suurempi osa romuautoista ohjautuisi lain vaatimalla tavalla oikeille autopurkaamoille.
Suomen Autopurkaamoliitto ry työskentelee löytääkseen keinoja kierrätyksen optimointiin
sekä jätevirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen. (Heikkilä, Valkeeniemi 2015a)
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2.3.2 Kierrätys
Romutusta varten henkilöauto toimitetaan Suomessa Suomen Autokierrätys Oy:n virallisen
yhteistyökumppanin kierrätysasemalle. Kierrätysasema hoitaa auton poistamisen Liiken-
teen Turvallisuusviraston (TraFi) rekisteristä ja omistajalle luovutetaan virallinen romutus-
todistus. Tämä romutustodistus päättää omistajan vastuun kyseisen henkilöauton ajoneu-
voverosta ja vakuutuksista. Asema kierrättää auton hyötykäyttöön ympäristömääräyksiä
noudattaen. Kierrätys on kuluttajalle maksutonta. (Kuusakoski Oy 2016)

Suomen Autokierrätys Oy vastaa Suomessa EU-lainsäädännön vaatimasta henkilöautojen
kierrätyksen organisoinnista. Myös aiheesta tiedottaminen kuluu Suomen Autokierrätys
Oy:n tehtäviin. Se on tuottajayhteisö, jonka jäsenyrityksinä ovat kaikki henkilöautojen
maahantuojat. Eurajoen Romu, Kajaanin Romu, Kuusakoski ja Stena Recycling toimivat
kierrätysoperaattoreina hoitamalla varsinaisen kierrätyksen. Kierrätysoperaattorit ylläpitä-
vät virallisia vastaanottopisteitä, joita on Suomessa yli 280 kappaletta. (Suomen Autokier-
rätys 2016b)

Kierrätykseen siirtyvä auto koostuu useista erilaisista materiaaleista, joiden keskimääräi-
nen prosentuaalinen osuus on listattu kuvassa Kuva 8: Kierrätettävän auton keskimääräinen
materiaalisisältö. Kierrätyksessä autosta poistetaan ensimmäisenä akku, katalysaattori, ren-
kaat, polttoaine, öljyt ja muut nesteet sekä uudelleenkäytön mahdollistavat autonosat, mi-
käli sellaisia on vielä jäljellä. Hieman auton iästä ja kunnosta riippuen näitä osia irrotetaan
suoraan käytettäväksi tai kunnostettavaksi. Tätä kutsutaan esikäsittelyvaiheeksi. Tämän
jälkeen kierrätettävä henkilöauto murskataan vasaramurskaimella. Lopputuloksena on
hieman tennispalloa suurempia jakeiksi kutsuttavia kappaleita. (Kuusakoski Oy 2016)
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Kuva 8: Kierrätettävän auton keskimääräinen materiaalisisältö (Suomen Autokierrätys 2016a)

Nämä erotellaan tehokkaasti jatkojalostusta varten kolmeen eri jakeeseen: magneettinen
teräs, ferriititön metalli ja kevytjae. Murskatun materiaalin jakautuminen on esitelty kuvas-
sa  Kuva 9: Murskatun materiaalin koostumus, ja siitä suurin osa on terästä. Tämä voidaan
palauttaa sulattamalla jälleen raaka-aineeksi. Muut metallilaadut muodostavat vain pienen
osuuden. Myös näitä käytetään erottelun jälkeen raaka-aineina valmistukseen. Noin nel-
jännes materiaalista on kevytjaetta, joka koostuu lähinnä erilaisista muoveista, kumeista ja
tekstiileistä. Ainoastaan osassa maista tämä kevytjakeena tunnettu materiaali jatkokäsitel-
lään eri muovilaatuihin erottelemalla. (Kuusakoski Oy 2016, Vermeulen ym. 2011, Suo-
men Autokierrätys 2016a)
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 Kuva 9: Murskatun materiaalin koostumus (Suomen Autokierrätys 2016a)

Automotive shredder residue (ASR) on nimi tälle jäljelle jäävälle erottelemattomalle mate-
riaalille ja se on Euroopassa ongelmajätettä. Toisinaan tämä ASR käsitetään kaikeksi, mitä
autosta jää jäljelle vasaramurskaimen jälkeen. Tässä työssä sillä kuitenkin tarkoitetaan ni-
menomaisesti kaiken erottelun jälkeistä ylijäämää, jonka käsittely on ongelmallista. ASR
on heterogeenistä ja sisältää monenlaisia saasteita, kuten kloori. Ongelmallista on myös,
että ASR koostuu jokaisesta kierrätettävästä autoyksilöstä riippuen hieman eri aineista. Ei
siis ole määritelmää aineista, joista ASR koostuu, niiden keskinäisestä suhteesta puhumat-
takaan. Näistä syistä syntyvän ASR määrä tulisi onnistua minimoimaan. Suomen Autokier-
rätys Oy:n virallisista kierrätysoperaattoreista esimerkiksi Kuusakoski lupaa hyödyntää
keskimäärin noin 95 prosenttia jokaisesta romutettavasta henkilöautosta. Tämän lupauksen
täyttäminen ei ole helppo tehtävä (Schmid, Naquin & Gourdon 2013). (Kuusakoski Oy
2016, Suomen Autokierrätys 2016a, Vermeulen ym. 2011)

Kierrätyksen tehokkuuden voidaan kärjistää olevan riippuvainen purkamiseen käytettävien
vaiheiden määrästä. Henkilöautojen kokonaiskierrätysaste on itse asiassa korkea verrattuna
muihin kuluttajatuotteisiin (Vermeulen ym. 2011). Henkilöautopuolella ympäristövaiku-
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tukset ja terveysriskit ovat kuitenkin suuret, joten kierrätysasteen tuleekin olla korkea. Il-
mastointilaitteen freonit karkaavat helposti kierrätysprosessissa ilmaan ja esimerkiksi polt-
toainetta voi päästä valumaan maahan. Kierrätys vaatii myös monivaiheisen purkutyön ja
osakokonaisuudet ovat suuria. (Tian, Chen 2014)

Kierrätysnäkökulma tulisi ehdottomasti huomioida jo henkilöauton suunnitteluvaiheessa ja
näin toki tällä hetkellä myös tapahtuu. Teollisuuden sisällä ei kuitenkaan olla täysin yhtä
mieltä kierrättämisen tehokkuuden optimoinnin mielekkyydestä. Tutkimuksessa Euroopan
unionin ELV-kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi (Ferrao, Nazareth & Amaral 2006)
kirjoitetaan, että modernein materiaalein keveyden suhteen optimoitu henkilöauto säästää
ympäristöä elinkaarensa aikana päästöjen pienenemisen muodossa enemmän kuin helposti
kierrätettävä, mutta painava, teräksestä valmistettu verrokkiauto. Kierrättämistä tulisi tar-
kastella tehokkaammin juuri elinkaariajattelun kautta. Valmistavan autoteollisuuden on
joka tapauksessa otettava maailmanlaajuisesti vielä lisäharppauksia kierrättämisen kehit-
tämiseksi. (Tian, Chen 2014, Ferrao, Nazareth & Amaral 2006)

Kierrätyksen kannalta merkittävässä osassa on tuotteen elinkaariarviointi, joka on englan-
niksi Life-cycle assessment (LCA). Tällä tarkoitetaan tuotteen ympäristövaikutusten tut-
kimista sen raaka-aineiden hankinnasta aina loppusijoitukseen asti. Elinkaariarviointia tuli-
si hyödyntää tuotteen valmistuksen materiaali- ja energiakulutuksen määrittämiseen sekä
syntyvän jätteen ympäristövaikutusten arvioimiseen. Tuotannon energiakulutuksen vähen-
täminen hyödyttää autonvalmistajaa myös taloudellisesta näkökulmasta, mutta kierrätyksen
edistäminen ja kierrätysmateriaalien käytöllä ei välttämättä ole vastaavia vaikutuksia. Elin-
kaariarvioinnin kautta tulee kerätä tietoa ja sitä tulee hyödyntää muun muassa kierrätettä-
vyyden edistämiseksi. (Tian, Chen 2014)

Tuottajavastuulla on merkittävä rooli autoteollisuuden ympäristöystävällisyyden kehittämi-
sessä, sillä se pakottaa valmistajat ottamaan itse vastuun kierrätyksestä. Vuodesta 2007
eteenpäin kuluttajalle ei ole saanut aiheutua minkäänlaisia kustannuksia henkilöauton ro-
muttamisesta kierrätykseen. Tämä taas edistää henkilöautojen kierrätettävyyden kehitystä,
kun se vaikuttaakin suoraan valmistajan kustannuksiin aivan samoin kuin esimerkiksi tuot-
teen valmistuskustannukset. Tuottajavastuu vaatii, että on olemassa toimiva järjestelmä
elinkaarensa loppuun tulevien henkilöautojen keräämiselle ja käsittelylle. Se johtaa tätä
kautta myös uusiin innovaatioihin. (Tian, Chen 2014, Vermeulen ym. 2011)

Artikkelissa kestävän kehityksen mukaisesta suunnittelusta (Tian, Chen 2014) painotetaan
3R-periaatteen merkitystä kestävän kehityksen näkökulmasta ja tämän kerrotaan myös
tukevan uusia ajatuksia. Nimi tulee englannin sanoista ”reduce, reuse & recycle”, jolla
tarkoitetaan suomeksi jätteen vähentämistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Valmistajilla
on kaikkein tärkein rooli tehokkaan kierrätyksen mahdollistamisessa ja edistämisessä.
(Tian, Chen 2014)
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Myös EU-lainsäädäntö on painostanut autonvalmistajia kehittämään omia ratkaisuja kierrä-
tettävyyden varmistamiseksi. Pakotteet ovat osin seurausta siitä, että kierrätettäväksi pää-
tyvien henkilöautojen määrä kasvaa Euroopassakin vuosi vuodelta. Toisin kuin Euroopassa
ja Japanissa, ei Yhdysvalloissa ole minkäänlaista valtakunnallista lainsäädäntöä autojen
kierrätykseen. Kierrätyksen organisointi on täysin osavaltiokohtaista ja erot ovat suuria.
(Tian, Chen 2014, Vermeulen ym. 2011)

Euroopassa jokaisen valmistajan jokaisesta automallista valitaan kierrätettävyydeltään hei-
koin yksilö lainsäädännössä vaadittavan vähimmäiskierrätysasteen toteutumisen todista-
mista varten. Yksilöllä tarkoitetaan tässä tapauksessa mallisarjan sisältä kierrätettävyydel-
tään kaikkein heikointa moottori-, vaihteisto- ja varusteyhdistelmää. Muun muassa Peuge-
ot- ja Citroen-henkilöautomerkit omistava Group PSA-konserni palkkasi tutkijaryhmän
(Millet, Yvars & Tonnelier 2012)  optimoimaan tuon edellä mainitun yksilön löytämispro-
sessia, sillä autonvalmistajalla kuluu lähtökohtaisesti pelkästään yhden mallisarjan osalta
satoja henkilötyötunteja kierrätettävyydeltään heikoimman yksilön löytämiseen. (Millet,
Yvars & Tonnelier 2012)

Tutkijaryhmän ratkaisu on I.M.R.R. –menetelmä, joka on lyhennelmä sanoista Impact of
Modules on Recyclability Rate. Ryhmä kehitti keinon, jolla voidaan tarkastella mallivaih-
toehtojen ja osakokonaisuuksien vaikutusta kierrätysasteeseen. Mallivaihtoehdoilla tarkoi-
tetaan autonvalmistajan eri mallien lisäksi myös kyseisen automallin eri korimalleja kuten
kaksiovinen, neliovinen tai avoauto. Tämän jälkeen osakokonaisuudet muodostuvat ensin
moottorista ja sitten sitä kautta vaihdelaatikosta ja niiden vaikutuksesta esimerkiksi pako-
putkistoon. Lopulta osakokonaisuuksia ovat myös erilaisten lisävarusteiden yhdistelmät,
kuten ilmastointi, kattoluukku tai vanteet. Samaa I.M.R.R. menetelmää voidaan hyödyntää
sen nopeuden ansiosta myös jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi arviointimenetelmänä
projekteja valittaessa. Tämänkaltaiset kehitysaskeleet edistävät kaikki tulevaisuuden henki-
löautojen kierrätettävyyttä. (Millet, Yvars & Tonnelier 2012)

Metallien kierrätys ei ole varsinainen ongelma, joten on tärkeämpää keskittyä muista mate-
riaaleista valmistettujen osien kierrättämiseen (Vermeulen ym. 2011). Henkilöauton koje-
lauta on sopiva esimerkki kierrätettävyyden tutkimiseen, sillä se on sisustan monimutkaisin
yksittäinen osa. Sillä on useita eri vaatimuksia kuten ulkonäkö, käytettävyys, turvallisuus,
keveys sekä jäykkyys. Ne ovat toisaalta usein hankalia kierrättää monimutkaisen useista
polymeereistä koostuvan rakenteensa vuoksi. Niiden valmistuksessa on huomioitava, että
ne tullaan murskaamaan kierrätystä varten. Olisi myös olemassa polymeerejä, jotka voi-
daan kierrättää suoraan sellaisenaan. Näitä löytyy muun muassa autojen istuimista. Näiden
käyttö on kuitenkin tänä päivänä harvinaista kojelaudoissa. Kojelauta kuuluu osiin, joita
harvemmin kunnostetaan millään tavoin ja siitä syystä sen kierrättämisen huomioiminen on
tärkeää. Kojelaudan osalta murskaamiseen päädytään tällä hetkellä käytännössä lähes välit-
tömästi, mikäli se vahingoittuu. (Tian, Chen 2014)
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Kiinan myydyin auto muutaman vuoden takaa on Volkswagen Santana, jonka kojelautaa
Tian ja Chen käyttävät esimerkkinä materiaalivalinnoista ja niiden kierrätettävyydestä jul-
kaisussa ”Sustainable design for automotive products: Dismantling and recycling of end-
of-life vehicles” (Tian, Chen 2014) . Santanan kojelaudan päällimmäisin kerros koostuu
pääosin polyvinyylikloridista (PVC), kun taas runko on täytetty polyuretaanivaahdolla.
Polyuretaanista käytetään lyhennettä PU. Runkorakenne koostuu useasta materiaalista,
joita ovat akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS), polykarbonaatti (PC) sekä polypropeeni
(PP). (Tian, Chen 2014)

Santanan kojelautaan valitut materiaalit sopivat erinomaisesti käyttötarkoitukseensa. PVC
on lujaa, sitkeää ja sietää sekä aikaa että lämmönvaihteluita. Vaahdossa käytetty PU taas
on kimmoisaa ja se vaimentaa tehokkaasti ääntä. Joustava ja kimmoisa PP paranee ominai-
suuksiltaan vielä lisää, mikäli sen vahvistamiseen käytetään polykarbonaattia (PC). Ter-
moplastisista aineista PP on hinnaltaan edullisin, joka puoltaa sen käyttöä. ABS-muovin
etuna ovat sen kemikaalinsieto ja iskunkestävyys. (Tian, Chen 2014)

Kuitenkin useammista materiaaleista valmistetut komponentit, ja niiden polymeereistä
koostuvat osaset aiheuttavat vaikeuksia kierrätysvaiheessa. Näiden tehokas ja laaja-alainen
erottelu purkuvaiheessa kierrätystä varten ei ole välttämättä edes mahdollista. Eräs käyte-
tyistä polymeerien erottelumenetelmistä on vaahdottaminen, jolla voidaan erotella alhaisen
tiheyden materiaalit, kuten PU-vaahto, muista materiaaleista. PU-vaahtoa lukuun ottamatta
muiden esimerkkikojelaudan aineiden tiheys on lähempänä toisiaan, mikä hankaloittaa
erotteluprosessia. Osin siksi vaahdottamisella saavutettavat tulokset jäävät heikoiksi tässä
esimerkkitapauksessa. Vaahdotuksen ongelmana on tämän lisäksi myös heikosta energia-
tehokkuudesta seuraavat korkeat kustannukset. (Tian, Chen 2014)

Ne polymeerit, joiden erottelu ei onnistu perinteisin menetelmin, päätyvät tällä hetkellä
useimmin kaatopaikkajätteeksi eräänlaisena autoalan ylijäämäjätteenä (ASR). Onneksi
ylijäämän päätymisestä kaatopaikkajätteeksi ollaan pikkuhiljaa siirtymässä pois, kun mate-
riaalit käyvät yhä harvinaisemmiksi ja toisaalta ympäristömääräykset tiukkenevat. Materi-
aalien päätyminen kaatopaikalle on joka tapauksessa kaikkein huonoin vaihtoehto, vaikka
ASR hävittäminen ympäristöystävällisesti tuottaa ongelmia. Mikä tahansa jatkokäsittely-
vaihto on edistysaskel nykyiseen maailmalla vallitsevaan tilanteeseen verrattuna. (Vermeu-
len ym. 2011)

Siitä huolimatta, että ASR lämpöarvo on korkea, sen polttaminen ei ole kestävän kehityk-
sen kannalta kaikkein paras vaihtoehto. Ylijäämäjätteen polttamisen aiheuttamat ympäris-
tövaikutukset ovat ongelmista suurin. Jätteenpoltto on kaikesta huolimatta mahdollinen
tapa ASR hävittämiseksi, mikäli käsittelyvaiheita lisätään, mutta tämän seurauksena kus-
tannukset kohoavat korkeaksi. Eikä jätteenpoltto ole kovin ympäristöystävällistä edes use-
an käsittelyvaiheen jälkeen. (Vermeulen ym. 2011, Tian, Chen 2014)
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Muitakin ratkaisuja on keksitty ja eräs innovaatioista on ollut esimerkiksi hienojakeisen
ASR käyttäminen betonin tai asvaltin täyteaineena. Tällä hetkellä näyttäisikin, että ASR
lisääminen asvaltin valmistusprosessissa olisi kaikkein ympäristöystävällisin vaihtoehto –
ainakin lyhyellä aikavälillä. ASR lisääminen sideaineen, tuhkan ja huokostimen kanssa
estää muun muassa betonin halkeilua. Valitettavasti asvaltin sekaan lisättävät ASR määrät
ovat pieniä. ASR osalta ympäristöystävällisimmät kierrätysmenetelmät vaativat kierrätyk-
seen lisävaiheita eikä se ole taloudellisesti kannattavaa. Tehokasta kierrätystä tulee siis
vaatia lain kautta. (Tian, Chen 2014, Vermeulen ym. 2011)

Ainoastaan kemialliset menetelmät polymeerien erotteluun vaikuttavat laaja-alaisesti käyt-
tökelpoisilta. Näiden kehittäminen ja vaikutusten tutkiminen on kuitenkin vielä kesken.
Pelkkä ympäristöystävällisyys ei tunnu riittävän, sillä autoteollisuuden yritykset vaativat
myös kustannustehokkuutta. Kuivatislausta kehitetään tällä hetkellä polymeerien erotte-
luun. Kuivatislaus tarkoittaa hajottamisprosessia korkeassa lämpötilassa niin, että happi ei
pääse vaikuttamaan reaktioon. ASR-kuivatislausprosessissa syntyy karbidia ja synteesikaa-
sua, jotka omaavat korkean lämpöarvon. Näitä molempia voidaan hyödyntää polttoaineena.
Kuivatislaus on eräs varteenotettavimmista vaihtoehdoista 95 prosentin kokonaiskierrä-
tysasteen saavuttamiseksi (Vermeulen ym. 2011). (Tian, Chen 2014)

Julkaisun ”Sustainable design for automotive products: Dismantling and recycling of end-
of-life vehicles” (Tian, Chen 2014)  kokeessa saatiin lupaavia tuloksia kuivatislauksen
hyödyntämisestä Volkswagen Santanan kojelaudan polymeerien kierrätyksen osalta. Vaik-
ka kustannustekijät jäivät kokeen ulkopuolelle, niin kuivatislaus saatiin suoritettua onnis-
tuneesti ja sen todettiin täyttävän kestävän kehityksen vaatimukset. Kuivatislauksessa va-
pautui merkittävä määrä korkean lämpöarvon omaavia, polttoaineeksi kelpaavia, kaasuja
joiden talteenotto saattaisi varmistaa myös kustannustehokkuuden. ASR-materiaali on ero-
teltava tai jatkokäsiteltävä jatkossa tehokkaammin, jotta vaatimukset täyttyvät  (Ferrao,
Nazareth & Amaral 2006). (Tian, Chen 2014)

Kierrätyksen kannalta ongelmia aiheuttavat myös palonestoaineet (engl. flame retardant).
Autoteollisuudessakin palonestokemikaaleja käytetään estämään autojen sisätilojen, kuten
esimerkiksi istuimien, palaminen. Näitä käytetään jossain määrin myös hiilikuituvahvistei-
sissa muoviosissa. Valitettavasti niihin liittyy myös valtaisat terveysriskit ja niiden on ha-
vaittu vaikuttavan niin eläinten kuin ihmistenkin terveyteen. Erilaisia palonestoaineita on
kuitenkin valtaisa määrä ja kaikki näistä käyttäytyvät eri tavalla myös terveysriskien suh-
teen. Niitä kierrätettäessä tulee kuitenkin olla huolellinen näiden mainittujen terveysriskien
suhteen. (Perret ym. 2011, Wigotsky 2001, Stewart 2003, Brown, Cordner 2011)

Kierrätettäviä materiaaleja käytetään entistä enemmän henkilöautoissa ja julkaisussa ASR-
jätteen syntymisestä (Vermeulen ym. 2011) ennustetaan tälle trendille jatkoa. Samalla
myrkyllisten aineiden käyttöä vähennetään jatkuvasti. Nämä myrkylliset aineet tosin ovat
suurimmaksi osaksi akuissa, jotka jäävät tämän työn ulkopuolelle. Auton suunnitteluvai-
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heessa olisi edelleen varaa lisätä kierrätettävien materiaalien määrää siitäkin huolimatta,
että tilanne on jo varsin hyvä. (Vermeulen ym. 2011)

Myös yksittäisiä autonosia voidaan kierrättää erikseen ja näistä ehdottomasti merkittävin
on henkilöauton katalysaattori. Kierrätysvaiheessa katalysaattorin arvo saattaa olla suu-
rempi kuin koko muun kierrätysauton arvo yhteensä. Tämä siitäkin huolimatta, että kataly-
saattorin sisältämien arvometallien massa saattaa olla vain muutamia grammoja. Ne ovat
kuitenkin äärimmäisen arvokkaita metalleja, kuten palladiumia, platinaa ja rodiumia. Näis-
tä ”esimerkiksi platinaa esiintyy louhitussa kiviaineksessa yleensä vain noin yksi gramma
tuhatta kiloa kohti” (Katmetal Oy 2016). Platina on myös arvokkain näistä metalleista.
(Lehtinen 2016)

Katalysaattoreita on ollut henkilöautoissa koko henkilöautojen historiaan suhteutettuna
varsin lyhyen aikaa. Artikkelissa katalysaattorien kierrätyksestä (Lehtinen 2016) kerrotaan,
että: ”Katalysaattorit tulivat päästömääräysten myötä käytännössä pakollisiksi Suomessa
myytäviin bensiinikäyttöisiin henkilöautoihin vuonna 1992”. Näin ollen kaikkein vanhim-
mat noin kahdesta miljoonasta Suomessa sijaitsevasta katalysaattorilla varustetusta autosta
ovat jo romutusiässä. (Lehtinen 2016)

Valitettavasti pitkään katalysaattoreiden kierrätys toteutui Suomessa ainoastaan harmaan
talouden kautta ulkomaille vietyjen katalysaattoreiden osalta, ja suurin osa katalysaattoreis-
ta jätettiin kokonaan kierrättämättä. Jälkimmäiset päätyivät käytännössä romumetallin se-
kaan. Yhä edelleen katalysaattoreiden kierrätysasteessa on kehitettävää jopa merkkikor-
jaamoiden osalta, vaikka viralliset autoja romuttavat kierrätyspisteet näitä jo oikeaoppisesti
kierrättävätkin. Katalysaattoreiden sisältämien arvometallien vuoksi kierrätykseen sisältyy
rahallinen motiivi, jonka johdosta myös yritystoimintaa on syntynyt alalle. Katalysaatto-
reiden päätyessä romumetallin sekaan menetetään mahdollisuus hyödyntää arvometallei-
den rahallinen arvo. (Lehtinen 2016)

Katalysaattorien kierrätystä Suomessa tekevät esimerkiksi Reteko Oy ja Kat-Metal. Näistä
ensin mainittu aloitti vuonna 2009 ensimmäisenä Suomessa katalysaattoreiden järjestel-
mällisen keräilyn ja kierrätyksen. Yksityisomisteisen Reteko Oy:n käsittelylaitos sijaitsee
Jyväskylässä, Korpilahdella. Kat-Metal sijaitsee Tervajoella ja vaikka Kat-Metal kierrättää
yleisesti jalometalleja, on sen toiminta alkanut nimenomaan katalysaattoreista. (Lehtinen
2016, Katmetal Oy 2016)

Kierrätystä varten katalysaattori toimitetaan käsittelylaitokselle. Reteko mahdollistaa myös
katalysaattorien lähettämisen kuljetuslaatikossa sopimuskuljettajan kautta. Hinnoittelu ta-
pahtuu kokonaisten katalysaattorien tapauksessa Retekon osalta satojen katalysaattorityyp-
pien sisältämän tiedoston pohjalta. Tiedosto sisältää jokaiselle katalysaattorille yksilöidyn
markkinahinnan, joka perustuu katalysaattorin sisältämien jalometallien määrään. Myös
Kat-Metal käyttää samantapaista järjestelyä, mutta mahdollistaa kennostojen ja osittaisten
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katalysaattoreiden arvonmäärityksen XRF-analyysin avulla. Suomeksi tämä analyysimene-
telmä tunnetaan nimellä röntgenfluoresenssi. (Lehtinen 2016, Katmetal Oy 2016)

Ainakin Reteko lajittelee kierrätykseen tulevat katalysaattorit keraamisiin- ja metallikata-
lysaattoreihin. Katalysaattoreista leikataan kierrätyksen ensimmäisessä vaiheessa ulkovai-
pat auki siihen tarkoitetulla leikkuuasemalla. Ulkovaipaksi kutsuttu metallikuori kierräte-
tään erikseen. Tämän jälkeen katalysaattorin sisältö tyhjennetään, joko murskaamalla hie-
nojakoiseksi pölyksi tai keräämällä suurina kappaleina sulatusta varten. Myös ilmaan syn-
tyvä pöly kerätään talteen kierrätystä varten. Lopuksi arvometallit erotellaan katalysaatto-
rin sidosaineista. Vaikka Reteko erottelee arvometallit katalysaattoreista Suomessa, niin
varsinainen arvometallien uudelleenjalostus suoritetaan Saksassa. (Lehtinen 2016, Katme-
tal Oy 2016)

Kat-Metal (Katmetal Oy 2016) kertoo, että: ”Henkilöautojen katalysaattoreissa platinaa,
palladiumia ja rodiumia on yhteensä keskimäärin 1,5-2 grammaa”. Katalysaattorien kierrä-
tyksestä saatavat metallit uudelleenkäytetään täysimääräisesti erinäisissä käyttökohteissa.
Näin toimimalla voidaan säästää luontoa. Samalla säästyy uusiutumattomia luonnonvaroja,
joita kaivosteollisuus kuluttaisi samojen materiaalien louhimisessa. (Lehtinen 2016, Kat-
metal Oy 2016)

2.4 Purkaminen varaosiksi

2.4.1 Purkaminen
Ennen romutusta autosta puretaan kaikki arvokas, johon kuuluvat yleensä vähintäänkin
akut ja katalysaattorit. Luonnollisesti myös kaikki osat, joilla on enemmän kuin painonsa
verran arvoa poistetaan erikseen myytäviksi varaosiksi. Loppu autosta kulkeutuu romutuk-
seen, joka on käsitelty luvussa 2.3 Romuttaminen kierrätykseen. (Ferrao, Nazareth & Ama-
ral 2006)

Purkamiseen on käytännössä kaksi suuntausta: koneellinen ja käsin tehtävä purkutyö. Eu-
roopan puolella purkaminen tapahtuu pääosin koneellisesti korkeiden työvoimakustannus-
ten takia. Näin on myös Yhdysvalloissa, jossa purkaminen on kaikkein kehittyneintä. Tä-
hän syynä on ainakin osin Yhdysvaltojen kiertotalouden näkökulmasta pitkälle kehittynyt
osien kunnostamistoiminta. Aasia poikkeaa Euroopasta ja Yhdysvalloista selvästi, sillä
siellä purkutyö suoritetaan edelleen pääosin käsityönä. Tämä selittyy Aasian maiden ver-
rattain alhaisilla työvoimakustannuksilla. (Tian, Chen 2014)

Purkutyö vaatii joka tapauksessa henkilötyövoimaa, vähintäänkin koneiden käyttämiseen
sekä hallinnollisen puolen hoitamiseen. Edellisessä luvussa on selitetty tuottajavastuun
rooli ja että sen seurauksena purkamisesta syntyvät kustannukset koituvat autonvalmistajan
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maksettavaksi. Purkamiseen käytettävän henkilötyövoiman kustannukset ovat merkittäviä,
joten niiden alentamiseksi luulisi löytyvän motiiveja. (Tian, Chen 2014)

Yksittäisen polymeerin käyttö valmistettavassa komponentissa pienentäisi purkamisen
kuluja. Näin valmistettuja kojelautoja käytetään ainakin Kiinan autoteollisuudessa alem-
man hintaluokan henkilöautoissa, mutta lisätutkimus voisi mahdollistaa laajemman ja laa-
dukkaamman materiaalivalikoiman suunnittelijan käyttöön ja sitä myötä leviämisen myös
kalliimpiin henkilöautoihin. Tällaisia uusia materiaaleja onkin jo onnistuttu luomaan. Tä-
täkin kautta henkilöautojen suunnittelu vaikuttaa valtavasti purkutyön tehokkuuteen ja
saattaa osaltaan ratkaista henkilöauton todellisen kokonaiskierrätysasteen. (Tian, Chen
2014)

Autoteollisuus on myös tehnyt töitä kehittääkseen henkilöautojen purettavuutta, mutta
edistystä kaivataan lisää. Kiinnitystekniikoista hitsaamisen ja liimaamisen välttämisen on
havaittu edistävän purettavuutta. Erityisesti liimaaminen aiheuttaa vaikeuksia purkuvai-
heessa. Usein liiman molemmin puolin on vieläpä eri materiaali, joka omalta osaltaan hait-
taa myös kierrätettävyyttä. Tämä ei toki ole liitosteknologian aiheuttama ongelma. Liimoja
kehitetään tänä päivänä myös purkaminen mielessä ja jo olemassa oleville liimoille pyri-
tään löytämään tehokkaita menetelmiä purkamiseen. Mitään käänteentekevää ei ole tois-
taiseksi onnistuttu kehittämään. Hitsaamista ja liimaamista voidaan toisaalta kiertää suosi-
malla esimerkiksi ruuveja. Toisinaan kierrätettävyyden edistäminen saattaa jopa johtaa
yksinkertaisempiin kokonaisratkaisuihin. Eikä se näin ollen ole välttämättä ainoastaan
taakka suunnittelutiimille. (Tian, Chen 2014, Lu, Broughton & Winfield 2014)

Lyhennettä DFD käytetään, kun tuote suunnitellaan myös kierrätystä varten tapahtuva pur-
kaminen mielessä. Lyhenne tulee sanoista design for dismantling. Koska purkaminen kuu-
luu tuotevastuun piiriin, voidaan DFD-ajattelulla laskea valmistajan kokonaiskustannuksia.
DFD-ajattelussa on kyse myös ympäristönsuojelusta. Jatkossa myös suurempien kokonai-
suuksien purkamisen helppouteen voisi kiinnittää enemmän huomiota ja tämä voisi tapah-
tua jossain määrin esimerkiksi metalliosien ja kiinnitysten suunnittelua kehittämällä. Myös
tämä helpottaisi kierrättämistä ja laskisi näin ollen purkamiskustannuksia. Eräs ongelma on
se, että kierrättämisestä vastaavat autonvalmistajat, mutta todellisuudessa komponenttien
suunnittelun suorittaa alihankkija. Komponentit valmistavalla alihankkijalla ei ole saman-
laista yhteyttä purkutoimintaan. (Tian, Chen 2014, Diener, Tillman 2016)

Suomen Autopurkaamoliitto ry (Salry) on solminut kestävän kehityksen yhteiskunta-
sitoumuksen, jolla sen jäsenistöä ohjataan edistämään toimintaansa entistä voimakkaam-
min kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteiden suuntaan. Ympäristöministeriön
kestävän kehityksen toimikunta pyrkii näillä sitoumuksilla edistämään kestävää kehitystä
Suomessa. (Heikkilä, Valkeeniemi 2015a)

Sitoumuksen myötä Suomen Autopurkaamoliitto ry kertoo jäsenistönsä tulevan kehittä-
mään toimintaansa kohti kestävän kehityksen ja kiertotalouden perimmäisiä tavoitteita.
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Suomen Autopurkaamoliitto ry valmisteleekin jo laatujärjestelmän mukaisia omavalvonta-
ohjeita jäsenistölleen. Tavoitteena on sertifioinnin mahdollistaminen tulevaisuudessa.
(Heikkilä, Valkeeniemi 2015a)

Tavoitteet tullaan saavuttamaan edistämällä varaosien uudelleenkäyttöä. Uudelleenkäytöllä
tarkoitetaan osan käyttämistä uudelleen kyseisen osan alkuperäiseen käyttötarkoitukseen
(Vermeulen ym. 2011). Romuautot koostuvat arvokkaista uudelleenkäytön mahdollistavis-
ta komponenteista sekä osista joita voitaisiin kunnostettuina käyttää autojen korjaustoi-
minnassa. Tätä uudelleenkäyttöä edistetään siksi sekä kunnostamalla osia että varmistamal-
la käyttökelpoisten osien paluu käyttöön sellaisenaan. (Heikkilä, Valkeeniemi 2015a)

Kari Laine, Suomen Autopurkaamoliiton puheenjohtaja, kertoo autopurkaamoiden olevan
todellisia kestävän kehityksen ja kiertotalouden pioneereja. Hän painottaa myös autopur-
kaamoiden omaavan pitkät perinteet kiertotalouden saralla auton osien uudelleenkäytön
muodossa sekä, että varaosien irrottaminen kierrätysautoista ja niiden uudelleenkäyttö on
kiertotaloutta parhaimmillaan. Viemällä prosessia pidemmälle purkamalla yhä suurempi
osa autosta ennen murskaamista saataisiin kokonaiskierrätysastetta nostettua, mutta tämän
vaatimat työvoimakustannukset koituvat tällä hetkellä Euroopassa esteeksi (Vermeulen
ym. 2011). (Heikkilä, Valkeeniemi 2015a)

Varaosien hinta ratkaisee niiden haluttavuuden ja näin on myös käytettyjen varaosien ta-
pauksessa, jotka kilpailevat uusien varaosien kanssa osin myös samoista markkinoista.
Taulukossa Taulukko 2: Käytettyjen varaosien hintavertailu on vertailtu Suomen ja Saksan
hintatasoa käytettyjen varaosien osalta. Suomen hintatason lähteenä toimi tässä yhteydessä
Varaosahaku.fi, joka toimii Suomen johtavien autopurkaamoiden varaosien myyntika-
navana. Tällä hetkellä 37 autopurkaamoa julkaisee myynti-ilmoituksensa Varaosahaku.fi –
verkkosivulla ja käytettyjä varaosia on näin ollen yli miljoona. Saksan hintatasoa selvitet-
tiin suuren SchrottKarl Autorecycling –verkkosivun kautta, jonka tarjonta koostuu yli 130
000 käytetystä varaosasta. (Varaosa-alan Yhdistys ry 2016, Schrott Karl Autorecycling
GmbH & Co. KG 2016)
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Taulukko 2: Käytettyjen varaosien hintavertailu (Varaosa-alan Yhdistys ry 2016, Schrott Karl Auto-
recycling GmbH & Co. KG 2016)

AUTO OSA
KESKIHINTA

SUOMESSA €
KESKIHINTA

SAKSASSA €

Audi A4 (B7) Sivupeili 200 100

BMW 3-sarja (E46) Ajovaloumpio 170 90

Fiat Punto (188) Jarrurumpu 30 35

Ford Mondeo III Kombi Etuistuin 250 100

Kia Cee´d  SW (ED) Takapuskuri 180 100

Peugeot 406 Mittaristo 150 110

Skoda Fabia (6Y2) Ikkunannostin taakse 55 40

Toyota Avensis (T25) Takaovi 300 200

Volkswagen Golf III Etulokasuoja 50 30

SUMMA € 1 385 805

Hintatiedot on poimittu virallisilta purkamoilta, jolloin jäljelle jäävien osien kierrätyksen
voidaan olettaa toteutuvan oikealla tavalla. Vertailuun valittiin useassa eri maassa valmis-
tettujen ja useasta eri kokoluokasta olevien autojen osia, jotta saataisiin mahdollisimman
laaja kattaus. Samoin vertailuun pyrittiin valikoimaan mahdollisimman paljon erilaisia
osia, jotta myöskään yksittäinen osakategoria ei suosisi toista valitusta kahdesta maasta.
Hintoja on kuitenkin pyöristetty luettavuuden helpottamiseksi eikä taulukkoon ole merkitty
taulukon luomishetkellä myynnissä olleiden osien määrää tai hinnan hajontaa. Taulukko
toimii esimerkkinä muutamien yleisien automallien ja niiden eri osien kautta.

Taulukosta on nähtävillä selvä ero Suomen ja Saksan hintatasoissa. Osin tämä on luonnol-
lisesti selitettävissä autoveron aiheuttamalla erolla henkilöautojen hintatasossa, sillä tämä
vaikuttaa myös purettavien autojen arvoon. Varaosien prosentuaalinen ero tuntuu kuitenkin
turhan suurelta. Tätä korostaa entisestään se, että valikoidut autot eivät ole aivan uusia,
jolloin autoveron osuus tulisi jo olla pienempi. Tämä siis sillä oletuksella, että osien arvo
olisi suhteessa koko auton arvoon eikä uusien vastaavien varaosien hintatasoon. Toki toi-
minnan tehokkuus Saksassa suuremman asukasluvun ja ennen kaikkea asukastiheyden
johdosta vaikuttaa aina hintatasoon.

Käytettyjen varaosien korkea hintataso Suomessa tarkoittaa kuitenkin sitä, että ne lähente-
levät hinnaltaan jo uusia varaosia. Toisinaan käytetyt osat saattavat olla Suomessa jopa
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uusia osia kalliimpia. Tällaisessa tilanteessa lienee itsestään selvää, että kiertotalous ei tule
toteutumaan. Hintakilpailu kasvaa koko ajan, kun verkkokauppojen kautta kuluttajan tar-
jonta on laajentunut myös ulkomaille. Kuljetuskustannukset ovat suuremmat tavaraa ulko-
mailta tuodessa, mutta suurien hintaerojen tapauksessa myös kuljetuskustannukset huomi-
oiden käytetyn varaosan ostaminen ulkomailta saattaa kannattaa taloudellisessa mielessä.

2.4.2 Kunnostaminen
Osan kunnostaminen tarkoittaa sen palauttamista alkuperäiseen tilaan, tai vähintäänkin
mahdollisimman lähelle sitä. Ala on kuitenkin pienimuotoista ja vasta kehittymässä Eu-
roopassa. Yhdysvalloissa auton osien kunnostaminen työllistää autojen määrään suhteutet-
tuna noin kaksi kertaa enemmän työntekijöitä kuin Euroopassa. Euroopassa auton osien
kunnostamisalan vuotuinen liikevaihto on 7.4 miljardia ja työntekijöitä on 43 000. (Ellen
MacArthur Foundation 2013, Jansson ym. 2015)

Japanissa auton osien kunnostamisalan yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 800
miljoonaa euroa, mutta myös autoja on vähemmän kuin Euroopassa. Japanissa kunnostus-
toiminta autoalalla on jo varsin vakiintunutta ja pääosin itsenäisten kunnostukseen erikois-
tuneiden yritysten varassa suurten kansainvälisten varaosatoimittajien sijaan. (Jansson ym.
2015)

Kunnostettujen osien kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti ja esimerkiksi yhä useampi kor-
jaamo käyttää kunnostettuja osia korjaustöissään. Yhdysvalloissa tällaisen vaihtotalouden,
jossa vanha osa jätetään uuden kunnostetun tilalle, markkinaosuus on uskomattomasti lä-
hes 90 prosenttia. Vaikka Eurooppa tulee perässä, niin kasvua tapahtuu myös Euroopassa
jatkuvasti. ”Bosch odottaa, että kunnostamisen markkinat tulevat kasvamaan vuoteen 2015
mennessä kolmeenkymmeneen miljoonaan yksilöön.” Tämän ennustuksen toteutumisesta
ei kuitenkaan löydy lukuja Boschilta. (Robert Bosch GmbH 2012b)

Yhdysvallat onkin autoteollisuuden kunnostamisen suurvalta ollen suurin sekä yritysten
että työntekijöiden määrässä kuin myös taloudellisesti mitattuna. Siellä purkamisen kaikki
vaiheet on optimoitu taloudellisista näkökulmista uudelleenkäyttöä varten. Tämä johtuu
Yhdysvaltojen yli kolmenkymmentä vuotta jatkuneesta järjestelmällisestä tutkimus- ja ke-
hitystyöstä osien kunnostamisen saralla. Toki itse kunnostamisala on siellä vielä tätä van-
hempi. Suurin osa kierrätykseen siirtyvien henkilöautojen arvosta on uudelleenkäyttöön
kelpaavissa osissa ja Yhdysvalloissa tämän hyödyntäminen on viety kaikkein pisimmälle.
Julkaisussa ”Life cycle assessment of end-of-life vehicle recycling processes in China” (Li
ym. 2016) kerrotaan, että myös Kiinan kierrätystoiminnan tulisi tulevaisuudessa keskittyä
vahvasti osien uudelleenkäytön ja kunnostuksen ympärille niiden ympäristöystävällisyyden
vuoksi. (Tian, Chen 2014)

Henkilöautojen kunnostettaviin osiin kuluu moottoreita, vaihdelaatikon osia, kytkimiä,
ohjauspyöriä, ilmastoinnin osia, käynnistysmoottoreita, pyyhkijämekanismeja sekä vesi- ja
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öljypumppuja. Näistä, korkean massansa vuoksi, moottorin kunnostamisella saavutetaan
kaikkein suurin positiivinen ympäristövaikutus muihin mahdollisiin kierrätysvaihtoehtoi-
hin verrattuna (Li ym. 2016). On myös olemassa osia ja osakokonaisuuksia, joita ei käy-
tännössä kierrätetä ollenkaan. Näihin lukeutuu esimerkiksi auton kojelauta. (Tian, Chen
2014)

Euroopassa Ranska on ollut varaosien kunnostamisen saralla pienoinen edelläkävijä. Re-
naultin omistama Choisy-le-Roin tehdas on kunnostanut henkilöautojen osia jo vuodesta
1949, ja jo lähes 60 vuoden ajan se on keskittänyt toimintaansa entistä tiiviimmin juuri
autoihin. Tehdas kunnostaa osia pääasiallisesti liikennekäytössä olevien autojen huoltoon
ja ylläpitoon. Tehtaalla työskenteli vuoden 2014 lopussa 294 henkilöä. (Ellen MacArthur
Foundation 2013, Renault 2014)

Nämä kunnostetut osat ovat 30-50 prosenttia edullisempia ja niille annetaan uutta osaa
vastaava takuu. Takuun tarjoaminen ei olisi mahdollista, jolleivät kunnostetut osat kävisi
läpi samoja laadunvarmistusvaiheita kuin uudet osat. Myös laadun voidaan siis taata ole-
van kunnossa. Choisy-le-Roin tehdas auttaa käytettyjä osia kunnostamalla pidentämään
käytössä olevien henkilöautojen elinikää, säästämään energiaa ja vähentämään jätettä.
Säästöjä saavutetaan kaikilla alueilla, joten näyttää siltä, että tässä tapauksessa kunnosta-
misella on ainoastaan positiivisia puolia. (Ellen MacArthur Foundation 2013)

Kunnostus on ainoa mahdollinen tapa saada uusi osa sellaisen tilalle, jonka uustuotanto on
jo lopetettu. Osien kunnostamisen potentiaali on valtaisa ja Choisy-le-Roi on erinomainen
esimerkki toimivasta kiertotaloudesta autoteollisuuden saralla. Tehtaalta ei poistu ollen-
kaan kaatopaikkajätettä, sillä lähes puolet saapuvasta materiaalista käytetään paikan päällä
valimolla, noin 40 prosenttia voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan ja loput kierrätetään
tehtaan omilla käsittelylaitoksilla. (Ellen MacArthur Foundation 2013)

Kuten Taulukko 3: Kunnostamisella saavutettavat säästöt uuden osan valmistamiseen ver-
rattuna (Ellen MacArthur Foundation 2013) on näytetty, kuluu Choisy-le-Roin tehtaalla
osan kunnostusprosessissa uuden osan valmistamiseen verrattuna kahdeksankymmentä
prosenttia vähemmän energiaa sekä noin yhdeksänkymmentä prosenttia vähemmän vettä ja
kemikaaleja. Lisäksi kunnostamisen kautta syntyy seitsemänkymmentä prosenttia vähem-
män jätettä. Nämä ovat suuria lukuja, jotka tukevat osien kunnostamista ympäristönäkö-
kulman suunnasta.
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Taulukko 3: Kunnostamisella saavutettavat säästöt uuden osan valmistamiseen verrattuna (Ellen Ma-
cArthur Foundation 2013)

SÄÄSTÖT
Energia 80%
Vesi 88%
Kemikaalit 92%
Jäte 70%

Eikä Renaultin Choisy-le-Roin tehdas ole suinkaan yksittäistapaus, sillä esimerkiksi saksa-
lainen Robert Bosch GmbH omaa vastaavaa toimintaa. Bosch on toiminut ajoneuvoteolli-
suudessa jo yli 125 vuotta. Se on nykypäivänä johtava henkilöautojen varaosien valmistaja.
Tämä on vahva perusta myös varaosien kunnostamiselle. Robert Bosch GmbH on luonut
kokonaan oman brändin kunnostetuille varaosille nimellä Bosch eXchange. Tätä kautta
Bosch kunnostaa usean eri kategorian osia kuten latureita, sytytysjärjestelmiä ja diesel-
ruiskupumppuja. (Robert Bosch GmbH 2012b, Robert Bosch GmbH 2012a)

Tällä hetkellä Bosch eXchange kunnostaa osia yli kolmessakymmenessä eri tuoteluokassa
ja yhteensä kunnostuksen piiriin kuuluu yli yksitoistatuhatta osaa. Kunnostuksen ympäris-
töystävällisyys johtuu suurelta osin korkeasta uudelleenkäyttöasteesta. Merkittävä osa tuot-
teesta voidaan käyttää sellaisenaan ja ainoastaan kuluvat osat joudutaan uusimaan. Tämä
säästää materiaaleja ja pienentää hiilidioksidipäästöjä. Bosch on laskenut vähentäneensä
osia kunnostamalla, uusien osien valmistamisen sijaan, noin 25 000 tonnia hiilidioksidi-
päästöjä vuonna 2011. Kunnostamalla voidaan säästää merkittävästi planeettamme luon-
nonvaroja. (Robert Bosch GmbH 2012b)

Renaultin tapaan myös Bosch mainostaa kunnostamisen rahallista hyötyä loppuasiakkaalle.
Käytettäessä kunnostettua varaosaa uuden sijasta on loppuasiakkaan rahallinen säästö Bo-
schin tapauksessa noin 30-40 prosenttia. Tehokkuus johtuu ainakin osittain siitä, että
Bosch pohtii osan kunnostettavuutta jo suunnittelu- ja kehitysvaiheessa. Näin mahdolliste-
taan yllä mainittu kustannustehokkuus. Asiakas saa myös kunnostetulle osalle saman kah-
den vuoden takuun, jonka Bosch myöntää kaikille uusille osilleen. Bosch lupaa kunnostet-
tujen osien laatustandardien olevan yhtä korkeat koko muun tuotannon kanssa. (Robert
Bosch GmbH 2012b)

Esimerkiksi auton käynnistysmoottoreita ja latureita Bosch kunnostaa yli 2200 erilaista
tyyppiä kattaen yli 95 prosenttia Länsi-Euroopan autoista. Samoin jarrusatuloita on tarjolla
Boschin kautta kunnostettuna yli 1300 erilaista, joka kattaa yli 92 prosenttia Euroopan au-
tokannasta. Vastaavasti Bosch tarjoaa yli 1000 erilaista diesel-ruiskutusjärjestelmään liit-
tyvää sekä yli 800 erilaista moottorinohjausjärjestelmään ja bensansyöttöön liittyvä vara-
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osaa kunnostettuna, joilla molemmilla katetaan yli 80 prosenttia kaikista Euroopan autois-
ta. (Robert Bosch GmbH 2012a)

Käytetyt osat jaetaan niiden kunnon mukaan eri luokkiin, jotka ratkaisevat niistä maksetta-
van korvauksen. Osat palautetaan Boschin standardoimassa ”Back-In-Box” –
palautuslaatikossa. Kunnostuksen aikana kaikki kriittiset yksittäisosaset korvataan aina
täysimittaisesti täysin uusilla. Luonnollisesti kunnostukseen käytettävät osat ovat  Boschin
alkuperäislaatuisia osia. Bosch on lisäksi luonut sarjatuotantoa muistuttavan korjausproses-
sin osien kunnostamiselle. (Robert Bosch GmbH 2012a)

Bosch korjausprosessi kunnostettavalle osalle:

1. Käytetyn osan tarkastus

2. Käytetyn osan puhdistus

3. Käytetyn osan täydellinen purkaminen

4. Kaikkien yksittäisosasten puhdistus

5. Kaikkien yksittäisosasten laadun-/kunnontarkistus

6. Kokoonpano

7. Uustuotantoa vastaava koekäyttö

(Robert Bosch GmbH 2012a)

Bosch pyrkii läpinäkyvyyteen myös kunnostukseen kelpaavien käytettyjen varaosien hy-
väksymisprosessin osalta. Liitteenä (Liite 1) on Boschin vastaanottovaatimukset käytetylle
osalle, eli missä kunnossa käytetty osa voidaan hyväksyä kunnostettavaksi Bosch eXchan-
ge –ohjelmaan. Osien lähetysprosessi ohjelmaa varten on selitetty liitteessä auki.

Osien mahdollisista erilaisista kuntotiloista löytyy liitteistä (Liite 1) kuvalliset selitykset,
joissa erilaiset mahdolliset vauriot on esitetty kuvin ja kuvien merkitys on selitetty lukijal-
le. Kaikki tapaukset, joissa osaa ei hyväksytä uudelleenkäyttöä varten ohjelmaan, on esitel-
ty kuvin. Nämä löytyvät liitteestä myös erikseen eri osaryhmille. Järjestelmä on on pyritty
luomaan yksinkertaiseksi ja käyttäjäystävälliseksi.
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3 Arviointimenetelmä

Työn arviointimenetelmäksi valittiin SWOT-analyysi, sillä se on tehokas ja toisaalta jous-
tava työkalu ymmärryksen ja päätöksenteon edistämiseksi. SWOT on lyhenne englannin
kielen sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities sekä Threats. Suomeksi samat sanat
tarkoittavat vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Yleensä analyysiä varten
rakennetaan nelikenttä, jonka vasempaan ylälaitaan sijoitetaan vahvuudet ja oikeaan ylälai-
taan heikkoudet. Alariville tulee tällöin vasemmalle mahdollisuudet ja oikealle vastaavasti
uhat. (Chapman 2011)

Esimerkki on nähtävillä taulukossaTaulukko 4: Esitys SWOT-analyysin nelikentän tyypil-
lisestä jaottelusta, johon on esimerkinomaisesti kirjattu yllämainitut englanninkieliset ter-
mit niille kuuluviin kenttiin. Näissä kentissä voidaan pohtia esimerkiksi tuotteeseen, hin-
noitteluun, kustannuksiin, tuottavuuteen, suoritukseen, laatuun, palveluihin, maineeseen,
prosesseihin ja infrastruktuuriin liittyviä ulottuvuuksia. (Chapman 2011)

Taulukko 4: Esitys SWOT-analyysin nelikentän tyypillisestä jaottelusta

STRENGTHS WEAKNESSES

OPPORTUNITIES THREATS

SWOT-analyysin historia ulottuu 60-luvulle Stanfordin yliopistoon, jossa koitettiin ratkais-
ta syitä epäonnistuneiden liiketoimintasuunnitelmien takana. Tutkimusryhmä, johon kuu-
luivat Marion Doscher, Dr. Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart sekä Birger
Lie, saivat rahoitusta Fortune 500 –listan yrityksiltä ongelman ratkomiseen. He haastatteli-
vat 1100 yritystä ja organisaatiota, joiden pohjalta Dr. Otis Benepe kehitti loogisen ketjun,
jonka perusteella ryhmä syvensi tutkimustaan kysymällä haastateltavilta sen hetkisen ope-
raation osalta hyviä ja huonoja puolia sekä nykytilanteesta että tulevaisuudesta. Englannik-
si nämä termit olivat: Satisfactory, Opportunity, Fail ja Threat ja tätä kutsuttiin SOFT-
analyysiksi. Tästä kehittyikin pian nykyisin varsin tunnettu SWOT-analyysi. (Chapman
2011)

Käytännössä SWOT-analyysi sopii minkä tahansa idean tai konseptin arviointiin, vaikka
onkin pääasiallisesti tarkoitettu yrityksen tai liikkeenjohdon strategian arviointiin. Mene-
telmä on lähtökohtaisesti varsin yksinkertainen ja tarjoaa nopeasti tuloksia, jonka takia sitä
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voi käyttää myös ideointivaiheessa. Kuitenkin huolella käytettynä se on hyödyllinen työka-
lu minkä tahansa tilanteen hahmottamiseksi. SWOT-analyysistä onkin tullut laajasti hy-
väksytty työskentelytapa tiedon keräämiseen, järjestelyyn ja arvosteluun suurissakin pro-
jekteissa ja yrityksissä.  (Chapman 2011)

Valittu arviointimenetelmä auttaa hahmottamaan eri käsittelyvaihtoehtojen keskinäisiä
suhteita ja niiden erilaisia vahvuuksia. Myös vaihtoehtojen heikkoudet, mahdollisuudet ja
uhat tulee tarkasteltua, joka mahdollistaa niiden välisten erojen löytämisen. Työn kannalta
on tärkeää selvittää käsittelyvaihtoehtojen eroavaisuudet niiden suosittelemiseksi erilaisiin
tapauksiin. Tämä toimii samalla myös tehokkaana välivaiheena yhteenvetoa ajatellen.
Näistä syistä on täysin perusteltua käyttää SWOT-analyysiä arviointimenetelmänä myös
tässä diplomityössä.
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4 Arviointi

4.1 Korjaaminen tieliikenteeseen
Henkilöauton palauttaminen vaurion jälkeen korjaamalla takaisin tieliikenteeseen on käsi-
telty teoriaosuuden luvussa 2.2 Korjaaminen tieliikennekäyttöön. SWOT-analyysi tielii-
kenteeseen korjaamisen osalta on taulukossaTaulukko 5: SWOT-analyysi - korjaaminen
tieliikenteeseen. Tulee muistaa, että myös korjaaminen on kiertotaloutta. Korjaamalla pa-
lautetaan käyttöön esine, joka muuten päätyisi pahimmassa tapauksessa jätteeksi. Se on
hieman erillään muista vauriokäsittelyvaihtoehdoista siinä, että itse korjaustapahtuman
osalta ympäristöystävällisyyteen vaikuttaminen on pientä. Sen sijaan merkittävimmässä
roolissa on korjattavan auton liikenneturvallisuus.

Korjaaminen alkaa aina vaurioanalyysistä. Sen tarkkuus ja sitä kautta kustannusarvion
paikkansapitävyys ovat tärkeitä koko vauriokorjauksen kannalta. Kustannusarvio määrit-
tää, että päätyykö auto korjattavaksi vai lunastukseen. Lunastus tarkoittaa yhtä tai tavalli-
sesti useampia työssä käsitellyistä muista vauriokäsittelyvaihtoehdoista. Työohjeiden osal-
ta voidaan lyhyesti todeta, että korjaaminen vaatii työohjeita, jotka ovat myös saatavilla.
Työohjeita tulee noudattaa ja ne tulee ymmärtää, joka voi vaatia suurtakin ammattitaitoa.

Koulutuksen osalta tilanne on monimutkaisempi. Vaikka vauriokorjaajalla olisikin perus-
koulutus suoritettuna, niin se ei riitä. Alalla tapahtuu muutoksia nopeasti, jonka takia jat-
kokoulutus on tarpeen. Vain täydentämällä koulutustaan jatkuvasti voi pysyä ajan tasalla
uusista materiaaleista, liitosmenetelmistä ja näiden oikeaoppisista korjausmenetelmistä.
Tätä voidaan pitää jonkunlaisena uhkana, sillä se vaatii työntekijältä motivaatiota sekä
ammattiylpeyttä ja samalla kasvattaa työnantajan kustannuksia. Eräs jatkoselvittelyn ar-
voinen asia olisikin koulutuksista ja esimerkiksi sairastapauksista johtuvan työvoimapulan
aiheuttamien työnkeskeytysten hallinta ja minimointi.

Teoriaosuudesta selviää myös, että materiaalit kehittyvät tällä hetkellä nopeaan tahtiin.
Tällä hetkellä se vaikuttaa olevan uhka vauriokorjaukselle, mutta toki se voidaan nähdä
myös mahdollisuutena. Alumiinin ja magnesiumin käytön lisääntyminen aiheuttaa vau-
riokorjaamoille kustannuksia muun muassa vaadittavan ilmanvaihtojärjestelmän muodos-
sa. Lisäksi henkilökuntaa on tarpeen täydennyskouluttaa. Vielä suurempia hankaluuksia
tulevat aiheuttamaan erilaiset komposiittimateriaalit, vaikka niitä ei voi varsinaisesti korja-
ta. Niitä tullaan kuitenkin vaihtamaan uusiin vauriokorjauksen yhteydessä.

Samalla erilaisten työmenetelmien määrä vauriokorjauksessa kasvaa. Useiden erilaisten
työmenetelmien seurauksena myös vaadittava laitekanta ja materiaalituntemus laajenevat.
Tästä näkökulmasta uudenlaiset useampien eri materiaalien liitokset ovat hankalia. Artik-
kelissa autonvalmistukseen käytettävistä materiaaleista (Kaaja 2015) kerrotaan valmista-
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van teollisuuden liitosmenetelmien olevan korjauksien kannalta suurin murhe tulevaisuu-
dessa. Suurta osaa näistä uusista liitosmenetelmistä ei pysty toistamaan alkuperäisenkaltai-
sesti korjaamo-olosuhteissa. Tämä asettaa vauriokorjauksen tulevaisuudessa hankalaan
asemaan.

Toisaalta materiaalien nopea kehitys ja työmenetelmien kasvava määrä vaativat molemmat
osaamista ja erikoistumista. Tämä tulee työntekijälle tietenkin päivittäisen tekemisen ja
kiinnostuksen lisäksi vain koulutuksen avulla. Tällä tavoin yrityksille ja työntekijöille tar-
jotaan mahdollisuutta erottautua muista alan toimijoista. Muutokset on aina nähtävä mah-
dollisuutena.

Vauriokorjauksen puutteellinen laadunvarmistus on tiedossa oleva ongelma. Kuten luvussa
2.2.5 Laadunvarmistus kerrotaan, vastaa katsastaja omalla nimellään siitä, että henkilöauto
on lunastusta seuraavan vauriokorjauksen jälkeen liikenneturvallinen. Hän ei sitä todelli-
suudessa kuitenkaan tiedä. Katsastaja siis hyväksyy henkilöauton liikennekäyttöön liiken-
neturvalliseksi olematta varma asiasta. Tämä on ongelma, joka tulisi ehdottomasti korjata.
Timo Ojala (Miettinen 2015) ehdottaa, että katsastaja voisi käydä tarkastamassa tietyt työ-
vaiheet korjauksen aikana. Tällä hetkellä katsastaja ei pääse valvomaan varsinaista kor-
jausta.

Taulukko 5: SWOT-analyysi - korjaaminen tieliikenteeseen

VAHVUUDET
- Ympäristöystävällisyys
- Kustannustehokkuus
- Lyhyet välimatkat

HEIKKOUDET
- Laadunvarmistus
- Turvallisuuden takaaminen
- Työvoimavaltainen ala

MAHDOLLISUUDET
- Erikoistuminen
- Osaaminen
- Purkuosien käyttö

UHAT
- Materiaalikehitys
- Urakkapalkka
- Työn vaativuus

Kustannukset vauriokorjaukselle nousisivat kuitenkin merkittävästi, mikäli laadunvarmis-
tusta suoritettaisiin katsastajan toimesta myös työn aikana. Tämä vaatisi katsastajan vierai-
lua työn suorittamispaikalla käytännössä, josta syntyisi katsastajan palkkakustannusten
lisäksi myös matkakustannuksia. Lisäksi katsastajan työn keskellä suorittamiin tarkastuk-
siin kuluva aika siirrettäisiin todennäköisesti suoraan täysimittaisena vauriokorjaukseen
kuluvaan työaikaan. Suurilla vauriokorjaamoilla, suurilla paikkakunnilla, tämä saattaisi
vielä olla jossain määrin mahdollista, mutta pienille alan yrityksille tilanne olisi todella
hankala.



51

Tällä hetkellä vauriokorjausalalla on yleisesti käytössä urakkapohjainen palkkajärjestelmä,
jossa rahallisella palkkiolla työntekijää kannustetaan tekemään työnsä nopeasti. Tiedossa
kuitenkin on, että nykyjärjestelmä sisältää riskejä. Kukaan ei varmasti suoraan myönnä
tämän johtavan heikompaan laatuun, mutta tällainen mahdollisuus on olemassa. Ainoas-
taan täysimittainen selvitys vauriokorjattuja henkilöautoja purkamalla kertoisi todellisen
tilanteen. Tällaista julkaisua ei kuitenkaan ole saatavilla.

Voinee väittää henkilöautojen kolariturvallisuuden ja polttoainetaloudellisuuden parantu-
neen keskimäärin lähes koko autojen historian ajan. Se on tarkoittanut korien osalta jäykis-
tämistä ja tukevampia rakenteita. Kehitystä on siis tällä saralla tapahtunut. Lopulta tästä
kehityksestä kuitenkin seuraa vaikeuksia vauriokorjaamoille korjauksien kannalta, sillä
autonvalmistajat eivät aseta vauriokorjattavuutta etusijalle henkilöauton suunnitteluvai-
heessa. Liimaustekniikat ja materiaalit, joita ei saa oikaista hankaloittavat vauriokorjaamis-
ta.

Tästä kaikesta seuraa huoli siitä, että tulevaisuudessa vauriokorjauksen kustannukset kas-
vavat entisestään. Kyseessä on työvoimavaltainen ala ja korjauksien monimutkaistuminen
korottaa vauriokorjaukseen tarvittavien työtuntien määrää. Näin ollen henkilöauton kor-
jaaminen osoittautuisi entistä useammin kannattamattomaksi ja auto tulisi päätymään ro-
mutettavaksi. Mikäli tämä on tulevaisuutta, tulee pitää huolta, että näiden autojen osalta
muu uudelleenkäyttö toteutuu mahdollisimman tehokkaasti.

Kuitenkin vauriokorjausta on harrastettu lähes ensimmäisen auton valmistumisesta asti. Se
on ala, joka tulee varmasti säilymään yhtä pitkään kuin uusia henkilöautoja valmistetaan.
Vauriokorjauksen vahvuuksiin kuuluu kattava vauriokorjaamoverkko, joka varmistaa ly-
hyet välimatkat asiakkaalta toimipisteeseen. Mikäli vauriokorjaus voidaan suorittaa ilman
korvaavia varaosia tapahtuu kaikki toiminta paikan päällä ympäristöä logistiikan osalta
säästäen.

Sen toinen vahvuus ympäristönäkökulmasta on se, että jokaisen korjattavan auton voidaan
ajatella säästävän yhden uuden auton valmistuksen. The Guardianin (Berners-Lee, Clark
2010) karkean laskelman mukaan Land Rover Discovery –malliston kalleimman version
valmistamisesta syntyvä hiilijalanjälki on 35 000 kilogrammaa CO2, joka on neljää kertaa
enemmän, kuin pienellä Citroen C1:llä ajaminen aiheuttaa noin 160 000 kilometrin aikana.
Vanhojen autojen pitäminen liikenteessä ei siis ole ”ympäristörikos”, vaikka näin helposti
luulisi.

Eräs vauriokorjauksen mahdollisuuksista olisi entistä laajamittaisempi käytettyjen purku-
osien hyödyntäminen korjaukseen. Ruotsissa vakuutusyhtiöiden lunastamia autoja ei myy-
dä yksityisille, vaan niiden kaikki käyttökelpoiset osat hyödynnetään suoraan tuleviin vau-
riokorjauksiin Tämä on mielenkiintoinen valinta ja voi tarjota varteenotettavan vaihtoeh-
don vauriokorjauksen nousevien kustannuksien hillitsemiseksi. Päätöstä perustellaan siellä
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turvallisuussyillä. Toimenpide on varsin raju ja sen voisi arvella aiheuttavan voimakkaita
reaktioita niin puolesta kuin vastaankin. Tämä on kuitenkin mielenkiintoinen aihe, jonka
tutkiminen voisi olla paikallaan. (Miettinen 2015).

Vauriokorjausala on uudistunut autotekniikan myötä koko historiansa ajan ja sama tulee
tapahtumaan myös jatkossa. Tärkeintä on yhä edelleen varmistaa vauriokorjauksen läpi-
käyneiden henkilöautojen liikenneturvallisuus. Tämä tapahtuu pitkälti laadunvarmistuksen
kautta. Kiertotalouden näkökulmasta vaikuttaa järkevältä palauttaa autot takaisin tieliiken-
teeseen silloin kun se on taloudellisesta ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta järkevää.
Usein taloudellisten rajojen tullessa vastaan autolla on jo valtavasti ikää ja mahdollisesti
myös korjaus vaatisi suuren määrän energiaa ja materiaaleja. Tällöin lunastusta seuraava
auton mahdollisimman tehokas hyödyntäminen uudelleenkäytön kautta on järkevää. Loppu
autosta tulee silti kierrättää tehokkaasti.

4.2 Romuttaminen kierrätykseen

Korkea autovero rajoittaa romuttamista Suomessa. Autokanta on todella vanhaa ja ikään-
tyy koko ajan lisää. Tämän voidaan lyhyesti tarkoittavan, että henkilöautoista pidetään
entistä pidempään kiinni. Toisaalta vanhat autot päätyvät vaurion jälkeen useammin juuri
romutettavaksi, kun korjaus ei enää kannata auton alhaisen jäännösarvon vuoksi. Romut-
taminen pakottaa autokannan uusiutumaan, joten sitä on teetetty myös ikään kuin keinote-
koisesti, rahallisin kannustimin, romutuspalkkiokokeilun nimellä. Autokannan uudistamis-
ta voidaan pitää eräänä kierrätyksen suurimmista vahvuuksista. SWOT-analyysi kierrätyk-
seen romuttamisen osalta on kokonaisuudessaan taulukossa Taulukko 6: SWOT-analyysi -
romuttaminen kierrätykseen.

Romuttaminen kierrätykseen on käsitelty teoriaosuuden saman nimisessä luvussa 2.3. Lu-
vusta selviää, että romutuspalkkiokokeilun merkitys on ollut alalle valtaisa. Teoriaosuuden
perusteella romutusajoneuvoista annetun asetuksen mukaisen varaosien uudelleenkäytön
mahdollistaville romuttamoille päätyy noin 24 000 autoa. Näin ollen romutuspalkkikokei-
lun kautta autopurkaamoille vajaan vuoden aikana päätyneet 8 000 autoa todella vaikutta-
vat kokonaiskuvaan.

Määrän lisäksi huomionarvoista romutuspalkkiokokeilussa oli myös saadun purettavan ja
kierrätettävän materiaalin laatu. Romutuspalkkiokokeilun kautta autopurkaamoille tulleen
materiaalivirran laatu oli keskimääräistä parempaa. Tämä edistää osien uusiokäyttöä (josta
enemmän luvussa 2.4 Purkaminen varaosiin), mutta myös romutettavan tavaran kierrättä-
mistä. Näin voidaan päätellä romutuspalkkiokokeilun tuottaneen lisävoittoa valtion uusista
autoista myynnin ja käytön kautta keräämien verotulojen lisäksi myös purkamoille.

Kierrätyksen kannalta on valtaisa ongelma, mikäli autoteollisuus kehittää, ja pahimmassa
tapauksessa ottaa käyttöön, materiaaleja joiden kierrätettävyyttä ei ole mietitty. Tällaisen
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ongelman ovat jo pidemmän aikaa aiheuttaneet palonestoaineet. Niiden terveyshaitoista ei
suoritettu riittävää tutkimusta käyttöönotettaessa. Niistä ei myöskään ole luovuttu, sillä ne
ovat liikenneturvallisuuden kannalta tärkeässä roolissa. Tuskin yksikään autonvalmistaja
haluaa ottaa riskiä tilanteesta, jossa kuljettaja menehtyisi autopalossa suoraan tai epäsuo-
raan palonestoaineiden puuttumisen johdosta. Ympäristöongelma on toistaiseksi nähty
pienempänä haittana.

Seuraava romuttamisen kannalta ongelmallinen valmistustekniikka on jo esitelty. Kuitu-
vahvisteiset muovit ovat monella tapaa erinomaisia autoteollisuuden näkökulmasta, mutta
niiden kierrätettävyys ei kuulu materiaaliryhmän vahvuuksiin. Kari Kaaja (Kaaja 2015)
kirjoitti aiheesta seuraavaa  ”FRP-materiaalien kierrätettävyys on myös suuri ongelma ja
siihen ei näyttänyt ainakaan vielä olevan kokonaisvaltaista ratkaisua.” Näiden yleistyminen
tulisi tuottamaan ongelman kierrätysteollisuudelle.

Teoriaosuudessa on käsitelty myös romuttamisesta jäljelle jäävän ASR-ylijäämän ongel-
mia. ASR-materiaalin kierrätys on hankalaa osin senkin takia, että sen koostumus on jokai-
sen autoyksilön kohdalla erilainen ja se sisältää ihmiselle haitallisia aineita. Se käytännössä
estää tällä hetkellä 100% kierrätysasteen saavuttamisen. Tähän liittyy myös monimutkais-
ten polymeerien ja kuituvahvisteisten muovien käyttö autonvalmistuksessa, sillä ne jäävät
yleensä ylijäämään hankalan kierrätettävyyden johdosta. Näiden määrä henkilöautoissa on
lisääntymässä, joka luo suuren uhkakuvan kierrättämiselle. Autonvalmistajat ovat kuiten-
kin sitoutuneet hoitamaan valmistamiensa autojen kierrätyksen 95% kierrätysasteella Eu-
roopassa.

Kierrätyksessä on pitkälti kyse lajittelun tehokkuudesta. Mitä pidemmälle erottelua vie-
dään, sitä vähemmän ASR-materiaalia jää jäljelle ja näin ollen myös hukataan kaatopaik-
kajätteeksi. Toki teoriaosuudessa on myös esitelty menetelmiä ASR kierrättämiseksi, joten
sellaisiakin mahdollisuuksia on olemassa. Ylijäämää vaikuttaisi aina jäävän ja se tarkoittaa
suoraan materiaalihukkaa, joka on eräs kierrättämisen haasteista. Kierrättämisessä on kyse
nimenomaan ylijäämän minimoinnista.

Kierrätyksen kannalta merkittävintä onkin juuri romutettavan henkilöauton kierrätysaste,
eli se kuinka suuri osa autosta kierrätetään. Ikinä ei tulla pääsemään aivan täyteen sadan
prosentin kierrätysasteeseen, mutta siihen tulee pyrkiä. Tällä hetkellä puhutaan noin 95%
kierrätysasteesta. Sitä voi pitää jo hyvänä lukuna ja siten se on vahvuus. Tämä vaatii kui-
tenkin auton toimittamisen autopurkaamolle, jossa romutusajoneuvoista annetun asetuksen
mukainen varaosien uudelleenkäyttö toteutuu.
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Taulukko 6: SWOT-analyysi - romuttaminen kierrätykseen

VAHVUUDET
- Autokannan uudistuminen
- Korkea kierrätysaste
- Romulle luodaan arvo
- Edullista koneellisesti

HEIKKOUDET
- Logistiikka
- Materiaalihukka
- Energia

MAHDOLLISUUDET
- Tehokas lajittelu
- Autokannan uusiutuminen

UHAT
- Todellinen kierrätysaste
- Kuituvahvisteiset muovit
- Polymeerien kierrätettävyys
- Palonestoaineiden kierrätettä-

vyys

Romuttaminen uudistaa autokantaa tehokkaasti, sillä se poistaa liikenteestä yhden auton
lopullisesti. Toisaalta ei ole sanottua, että jokaisen romutettavan auton tilalle hankittaisiin
suoraan korvaava yksilö. Romutuspalkkiokokeilun vahvuuksia olikin, että siinä jokaisen
romutetun henkilöauton tilalle todellakin hankittiin uusi korvaava henkilöauto. Koko jär-
jestelmä perustui uuden auton hankintaan ja siitä saatavaan korvaukseen. Tämä vähentää
liikenteessä syntyviä CO2-päästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Autokannan uusiutu-
mista voi siis pitää mahdollisuutena kierrätystoiminnalle myös jatkossa, sillä romutuspalk-
kiokokeilusta tahdottaisiin pysyvää menettelyä.

Vastaavasti heikkoutena on, että varaosien uudelleenkäyttöön ja vaurioituneen auton vau-
riokorjaukseen verrattuna kierrätys kuluttaa paljon energiaa. Kierrätettävät osat tulee ensin
siirtää kierrätyspaikalle, jossa ne murskataan. Erottelun jälkeen materiaali sulatetaan ja
tämän jälkeen kyseiset osat tulee vielä valmistaa uudestaan alusta alkaen. Osien kunnosta-
misella säästetään tähän nähden monta välivaihetta ja käytettyjen osien suoralla uudelleen-
käytöllä käytännössä lähes kaikki vaiheet.

Kuitenkin Ferrao kertoo, että auton koko elinkaaren aikana suurin henkilöauton aiheuttama
ympäristövaikutus syntyy polttoaineenkulutuksesta seuraavien pakokaasujen muodossa.
Tämä luonnollisesti puoltaisi autokannan mahdollisimman tehokasta uudistamista, mutta
tästä on myös toisenlaisia mielipiteitä. Berners-Leen ja Clarkin (Berners-Lee, Clark 2010)
näkemys on lähes päinvastainen. Oletettavasti molemmat ovat osaltaan oikeassa ja on hie-
man näkökannasta, valitusta autosta sekä laskentatavasta riippuvaista syntyykö enemmän
päästöjä henkilöauton valmistamisesta vai sillä ajamisesta. Molemmat vaativat paljon
energiaa ja molempien vieminen ympäristöystävällisempään suuntaan on tavoitteena.

Purkaminen kierrätykseen tehdään Euroopassa pääosin koneellisesti. Tällä tarkoitetaan
lähinnä murskausta. Se tapahtuu nopeasti ja siksi kustannustehokkaasti. Tämän jälkeen
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jakeet ovat jo valmiita lähetettäväksi sulattamoon. Se on varsin kustannustehokas tapa,
sillä työstä selvitään pienillä työvoimakustannuksilla. Työvoimakustannus on Euroopassa
kuitenkin korkea.

Romuttaminen kierrätykseen tulisi olla se viimeinen oljenkorsi, kun mitään muuta käyttöä
osille ei enää yksinkertaisesti löydy. Silloin kierrätyksen tulisi kuitenkin toimia tehokkaasti
ja estää kaatopaikkajätteen syntyminen. Vaikka murskaaminen ja sulattaminen kuluttaa
paljon energiaa, se varmistaa materiaalien päätymisen takaisin kiertoon. Tämä on parempi
vaihtoehto kuin kaatopaikkajätteen lisääntyminen. Kierrätykseen purkamalla luodaan arvo
sille romulle, joka ei enää mihinkään muuhun kelpaa. Tämä on kierrätyksen tarkoitus.
Kaikki kolme muuta tässä työssä esiteltyä vauriokäsittelyvaihtoehtoa tulisi kuitenkin hyö-
dyntää aina ennen kierrätykseen purkamista.

4.3  Varaosien uudelleenkäyttö

Teoriaosuuden luvuissa 2.4.1 Purkaminen ja 2.4.2 Kunnostaminen on käsitelty kirjallisuu-
den osalta aiheet varaosiksi purkaminen ja varaosien kunnostaminen. Suomen Autopur-
kaamoliiton puheenjohtaja Kari Laine (Heikkilä, Valkeeniemi 2015a) painottaa autopur-
kaamoiden merkitystä kiertotaloudessa juuri varaosien uudelleenkäytön muodossa. Auto-
purkaamot todella ovat olleet edelläkävijöitä kiertotalouden saralla. Varaosien irrottaminen
romutettavista autoista uudelleenkäyttöä varten on kiertotalouden näkökulmasta hyvä asia.
Näin voidaan luoda arvoa lähes tyhjästä. SWOT-analyysi on taulukossa Taulukko 7:
SWOT-analyysi – varaosien uudelleenkäyttö.

Purkutyö on työvoimavaltaista toimintaa. Euroopassa pyritään käyttämään koneita mahdol-
lisimman paljon kalliiden työvoimakustannusten johdosta, kun taas Aasiassa purkaminen
tehdään pitkälti käsityönä. Mitä pidemmälle purkamista viedään, sitä enemmän ihmistyö-
tunteja siihen vaaditaan. Tästä syystä tehokas ja pitkälle viety purkaminen on Euroopassa
arvokkaampaa kuin kierrätys.

Henkilöautojen purettavuutta tulisi edistää ja mahdollisuudet tähän on auton suunnittelu-
vaiheessa. Esimerkiksi yksittäisen polymeerin käyttö valmistettavassa osassa helpottaisi
kierrätettävyyden lisäksi myös purettavuutta. Purettavuuden kannalta kaikkein eniten vai-
kuttavat ehkä kuitenkin liitostekniikat. Ruuviliitosten suosiminen hitsaamisen ja niittaami-
sen sijaan helpottaisi auton purkamista.

Luvussa 2.4.1 Purkaminen on myös tehty pienimuotoinen hintatarkastelu, josta voi suoraan
todeta käytettyjen varaosien olevan Suomessa kalliita Saksaan verrattuna. Tämä vähentää
käytettyjen varaosien kysyntää kotimaisilta autopurkaamoilta. Kotimaisten autopurkaa-
moiden myymien varaosien hinnat tulisi saada kilpailukykyisiksi muuhun Eurooppaan
nähden, sillä tilaaminen internetin kautta on helppoa ja kuljetuskustannukset ovat kohtuul-
lisia. Käytetyt purkuosat ovat kuitenkin uusiin osiin nähden edullisia. Virallisten purkaa-



56

moiden myymien osien kunto on lisäksi tarkastettu asiakasta ja toisaalta purkaamon oi-
keusturvaa varten. Kauppaa käydään kuitenkin myös yksityisellä puolella ja siellä liikku-
vien varaosien kunnosta ei ole mitään takeita. Näissä tilanteissa jää ostajan tehtäväksi ym-
märtää mitä on ostamassa.

Käytettyjen osien korkeiden hintojen takana lienee suurelta osin jälleen työvoimakustan-
nukset. Eräs keino näiden alentamiseen olisi tietenkin se, että asiakas purkaisi itse tarvit-
semansa osat autosta. Tässä kuitenkin lienee enemmän ongelmia kuin hyötyjä. Tällöin
purkuyritysten tulisi hankkia lisätilaa, sillä kokonaiset autot vievät paljon suuremman alu-
een kuin vastaava määrä osia. Työturvallisuuskysymykset nousisivat todennäköisesti esille,
sillä tällöin asiakkaan loukkaantumisriski kasvaisi merkittävästi. Nykypäivänä saattaa
myös olla hankala löytää asiakkaita, jotka olisivat valmiita itse suorittamaan purkutyön.
Varaosiksi purkaminen on vanha ala, jonka toiminta on jo vakiintunut.

Taulukko 7: SWOT-analyysi – varaosien uudelleenkäyttö

VAHVUUDET
- Edullisuus
- Tehokkuus
- Kiertotalous

HEIKKOUDET
- Vanha autokanta
- Kotimaan hintataso
- Autot ja osat yksilöitä

MAHDOLLISUUDET
- Ympäristöajattelu
- Purkutyön kehittäminen
- Kunnostaminen

UHAT
- Huonokuntoisten osien käyttö
- Kotimaan hintataso

Suomen vanhan autokannan osista ei välttämättä ole enää suoraan uusiokäyttöön. Osien
kunto saattaa olla purkamisvaiheessa jo niin huono, että ne eivät yksinkertaisesti enää kel-
paa tieliikennekäyttöön. Tällöin niillä saattaa vielä olla mahdollisuus palata liikenteeseen
kunnostettuna. Toisaalta myös uudempia henkilöautoja tulee toisinaan purkuun suurten
vaurioiden jälkeen seuraavasta lunastuspäätöksestä johtuen. Näissä tapauksissa on luonnol-
lisesti paljon käyttökelvottomaksi vaurioituneita osia, joita ei voi uudelleenkäyttää. Sen
sijaan viimeksi mainittujen tapausten käyttökelpoiset osat ovat uudempia ja usein siis myös
paremmassa kunnossa.

Kyse on osien iän ja kunnon tasapainosta. Uusien ja vähän ajettujen henkilöautojen osien
uudelleenkäyttö on usein ongelmatonta – vanhemman autokannan osalta tilanne on toinen.
Toisaalta tärkeässä roolissa on ymmärrys eri osista. Käytettyjen alustan puslien eteenpäin
myyminen on lähes aina hieman kyseenalaista kumin ominaisuuksien heikentymisen myö-
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tä, kun taas esimerkiksi puskurit, konepellit ja monet sisustan pienosat ovat usein täysin
käyttökelpoisia vielä usean vuoden jälkeenkin.

Varaosien suoran uudelleenkäytön kannalta on siis tarve tunnistaa jokaisen autoyksilön
osat, jotka voidaan asentaa seuraavaan autoyksilöön jatkamaan elinkaartaan. Jäljelle jäävät
osat siirtyvät toivottavasti muihin käyttötarkoituksiin eli kunnostettavaksi tai kierrätettä-
väksi. Kunnostaminen olisi kiertotalouden kannalta näistä suositeltavampi ratkaisu silloin
kun se vain on mahdollista.

Varaosien kunnostamisesta löytyy runsaasti esimerkkejä maailmalta, kuten teoriaosuuden
luvusta 2.4.2 Kunnostaminen selviää. Vaikka Ranskassa sijaitsevan Choisy-le-Roin tehtaan
historia ulottuu pitkälle, tuntuisi kunnostaminen nousevan tällä hetkellä uuteen loistoon
Euroopassa. Yhdysvalloissa kunnostamisella on pitkät juuret ja valtavat markkinat. Nyt
myös Euroopassa suuret yritykset, kuten Saksalainen Bosch, ovat todella kiinnostuneet
kunnostamisesta alana. Tällä alalla näyttäisi tapahtuvan tällä hetkellä paljon ja nopeasti.

Henkilöautojen varaosien kunnostamista on harrastettu autoteollisuuden historian alku-
ajoista lähtien. Oikeastaan juuri kunnostaminen ja entisöinti on tuntunut jossain määrin
olevan ala, joka on hiipunut ajan saatossa. Osaaminen on vähentynyt ja harventunut. Se on
pitkään ollut juuri harrastetoimintaa, tai pienten yksityisyrittäjien käsityöosaamista. Juuri
tähän vaikuttaisi olevan tulossa muutos. Suuret yritykset suorittavat nyt varaosien kunnos-
tamista sarjatuotannon kaltaisin menetelmin. Päivän sana on tehokkuus kaikilla teollisuu-
den aloilla.

Varaosien uudelleenkäytön osalta kunnostaminen tarjoaa suoraan uudelleenkäyttöön ver-
rattuna merkittäviä etuja. Näitä ovat osan kunto ja sitä kautta kesto sekä tietenkin asiak-
kaan luottamus saamaansa osaan. Kunnostamisen heikkoutena suoraan varaosan uudel-
leenkäyttöön verrattuna lisätyövaiheista syntyvä kustannus. Osien hinnan tulee asettua jon-
nekin käytetyn kunnostamattoman ja uuden varaosan välimaastoon. Näin näyttäisi myös
tällä hetkellä olevan. Asiakkaan näkökulmasta suurin mahdollinen vahvuus on uudenve-
roinen osa edullisemmalla hinnalla. Tähän kysyntään kunnostettu varaosa voi vastata, mi-
käli osia kunnostavan yrityksen liiketoimintamalli on kohdallaan. Ranskassa Renaultin
omistama Choisy-le-Roin tehdas ja toisaalta Saksassa Boschin palvelu pystyvät omilla
osillaan jo tarjoamaan tämän edun yhdessä paketissa. Lisäksi näille kunnostetuille varaosil-
le tarjotaan vuoden mittainen takuu. Osien kunnostaminen vaikuttaa monelta osin aivan
ihanteelliselta liiketoiminnalta.

Kunnostukseen käytetään materiaalina osia, jotka päätyisivät tällä hetkellä pahimmassa
tapauksessa kaatopaikalle ja hieman tavallisemmin kierrätykseen. Niitä saadaan lunastuk-
seen päätyvistä autoista, mutta ei tule unohtaa korjaamoilta syntyvää materiaalivirtaa. Mo-
ni vaihdettava osa voidaan vielä palauttaa käyttökelpoiseksi kunnostamalla. Näin ollen
osien kunnostamista voidaan pitää myös ympäristöystävällisenä. Tähän liittyy myös kus-
tannustehokkuus, sillä kunnostettavia varaosia ei kannattane siirtää pitkiä matkoja kunnos-
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tettavaksi niiden arvoon nähden verrattain korkeiden logistiikkakustannusten takia. Se on
luonnollisesti myös heikkous, joka tuo kuitenkin mukanaan nopeusedun. Lähellä kunnos-
tettava varaosa palaa käyttövalmiiksi nopeasti. Lyhyet kuljetukset korostavat ympäris-
tönäkökulmaa entisestään pienempien kuljetuksesta aiheutuvien päästöjen ja energiankulu-
tuksen johdosta.

Valitettavasti myös heikkouksia on aina olemassa. Kuten aikaisemmin jo todettiin, ei ole
kannattavaa siirtää käytettyjä varaosia pitkiä matkoja. Kunnostaminen tulee tehdä lähellä
sekä purettavia autoja että loppuasiakasta. Tämä ei yksinään aiheuta ongelmaa, mutta yh-
distettynä muihin heikkouksiin ja vaatimuksiin saadaan hankala yhtälö. Kunnostaa voidaan
nimittäin ainoastaan yleisosia, jotka ovat tarpeeksi laajamittaisessa käytössä tehokkaan
kunnostustoiminnan mahdollistamiseksi. Autoissa on jo vuosimalleittain todella paljon
eroja. Autoja tulee olla tarpeeksi osien riittävän saannon ja kysynnän takaamiseksi.

Myös autot ovat yksilöitä, joka tarkoittaa samalla kunnostettavaksi tulevien osien olevan
yksilöitä. Kunnostustoiminnassa tulee siis olla valmius reagoida erilaisia kunnostustarpeita
vaativiin osiin. Tämä silti niin, että kunnostukseen ei kulu liian paljon aikaa työvoiman
ollessa varsin kallista Suomessa ja muualla Euroopassa. Työn tulee muistuttaa vahvasti
sarjatuotantoa. Osin tästä syystä vaaditaan kunnostettavien osien valikointia kunnon perus-
teella. Tästä on kirjoitettu luvussa 2.4.2 Kunnostaminen Boschin esimerkin kautta.

On luonnollisesti olemassa pieni uhka, että jos osia valmistavat autoteollisuuden suuret
alihankkijat, kuten Bosch, valtaavat kunnostusalan, niin autonvalmistuksen tuotekehitys
hidastuu merkittävästi. Kunnostustoimintaa silmälläpitäen olisi hyödyllistä pitää sama osa
mahdollisimman pitkään tuotannossa. Näin voitaisiin samalla tehtaalla tuottaa kunnostuk-
seen tarvittavia osia, ja valmistaa samaa kokonaisuutta uusina osina.

Kunnostusala tarjoaa tällä hetkellä valtavan liiketoimintamahdollisuuden Euroopassa, sillä
täällä toiminta on vielä verrattain pientä ja harvinaista. Yhdysvallat on kuitenkin jo osoit-
tanut, että kunnostamistoiminnan ympärille voidaan luoda valtavat markkinat. Vielä on
tilaa luoda kunnostettavien varaosien ympärille brändi, joka valtaa alan ensimmäisenä teki-
jänä. Kunnostaminen on myös helppoa aloittaa vaikka yksittäisestä osakategoriasta ja laa-
jentua pikkuhiljaa koskemaan yhä useampaa erilaista osaa ja osakategoriaa. Periaatteessa
laajentuminen on mahdollista niin pitkälle, että lopulta kokonainen auto olisi rakennetta-
vissa pelkästään kunnostetuista osista. Tässä päästäisiin todella kiertotalouteen parhaim-
millaan. Kunnostamisen tulisi olla useammin ensisijainen vaihtoehto suoran uudelleenkäy-
tön sijaan.



59

5  Yhteenveto

Työn tulosten perusteella on selvää, että kaikkia työssä arvioituja vaihtoehtoja todellakin
tarvitaan. Vaurioiden lisäksi myös autojen ikä, hintaluokka, arvo, tyyppi ja kunto ovat
kaikki niin erilaisia, että niiden vaatimat ratkaisumallit ovat täysin tapauskohtaisia. Osien
päätepisteenä on tällä hetkellä varsin usein se, missä niiden arvo on suurin. Tämä on lähtö-
kohtaisesti myös kiertotalouden näkökulmasta järkevää, sillä tällöin ne jatkavat elämäänsä.

Vaurioanalyysi ja kustannusarvio määrittävät ensimmäisen ratkaisun lunastamis- ja kor-
jaamispäätöksen välillä. Valinta voi toisinaan olla haastava, sillä uudet koritekniikat ja
materiaalit vaativat ensin vahinkotarkastajalta, sekä myöhemmin vauriokorjaajalta, oikeaa
ja ajan tasalla olevaa koulutustaustaa. Lisäksi tarvitaan autonvalmistajan työohjeet. Näiden
ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan tehdä onnistunut päätös vaadittavista korjauksista.
Tätä seuraa taloudellisen kannattavuuden tutkiskelu.

Hyvin lievästi vaurioituneelle ja uudelle autolle luontevinta on palauttaminen takaisin lii-
kenteeseen vauriot korjaamalla. Tämä on kiertotalouden näkökulmasta järkevää, sillä näin
arvo palautetaan tuotteelle. Tulevaisuuden haasteena tulevat olemaan uusien materiaalien
ja niiden vaatimien työmenetelmien hallinta, joka pakottaa yrittäjät investoimaan laitekan-
taan. Vauriokorjausalan kannalta pahimmassakin tapauksessa henkilöautoja yksinkertaises-
ti lunastetaan hieman entistä useammin, joka tarkoittaa hieman vähemmän töitä. Toki se
toisi mukanaan myös hyviä puolia. Näihin lukeutuisi vauriokorjaamon töiden yksinkertais-
tuminen korjauksen ehkä keskittyessä enemmän osien vaihtoon, jonka myötä myös tarvit-
tavien erilaisten korjausosien määrä pienenisi tuoden kustannussäästöjä.

Näin ollen näyttää, että korjattavien vaurioiden luonne tulee muuttumaan hieman. Vaurio-
korjaus ei tule ikinä häviämään alana kokonaan, vaan se tulee varmasti kehittymään vaati-
musten mukana ja pyrkii näin ollen säilyttämään vahvan asemansa vauriokäsittelyvaihto-
ehtojen joukossa. Kiertotalous tarjoaa myös vauriokorjaukseen uuden näkökulman, sillä
lunastukseen päätyvistä autoista purettuja osia olisi mahdollista käyttää myöhemmin vau-
riokorjaukseen. Asiakkaan näkökulmasta kunnostetut, uutta vastaavat, osat olisivat toki
mieluisempia ja tässä on suurin potentiaali.

Muiden vaihtoehtojen osalta tilanne on monimutkaisempi. Henkilöauton romuttamisen,
varaosien suoran uudelleenkäytön sekä varaosien kunnostamisen keskinäinen suhde on
häilyvä. Tätä ei yhtään auta, että useampia, tai jopa kaikkia, näistä toimenpiteistä saatetaan
suorittaa samassa pisteessä. Jatkossa tulisi kuitenkin saada varmistettua henkilöautojen
päätyminen näille virallisille toimijoille entistä paremmin. Tämän jälkeen on pitkälti yrittä-
jän tehtävä valita osalle oikea jatkotoimenpide. Suurimman taloudellisen arvon tavoittelu
johtaa onneksi usein uudelleenkäyttöön, joka olisi toivottavaa samalla myös kiertotalouden
näkökulmasta. Uudelleenkäytettävät osat tulisi tämän jälkeen saada vielä vauriokorjaamoi-
den käyttöön, jotta syntyisi todellinen jatkumo.
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Materiaalitekniikan kehitys aiheuttaa ongelmia myös purku- ja kierrätystoimintaan. Moni-
mutkaisten polymeerien kierrätettävyys kuuluu näistä suurimpiin. Näistä valmistettuja osia
olisi hyvä pitää kierrossa käytettyinä varaosina mahdollisimman pitkään. Lopulta ne kui-
tenkin päätyvät kierrätykseen ja ratkaisuja tulee löytää korkean kokonaiskierrätysasteen
varmistamiseksi. Jatkossa näitä kierrätysmenetelmiä on oltava tai valmistusmateriaaleiksi
on vaihdettava yksinkertaisia polymeerejä. Ympäristömääräykset on pystyttävä täyttämään
kierrätettävyyden osalta.

Osien kunnostaminen vaikuttaa kasvattavan asemaansa ja tämän työn perusteella se on
myös toivottavaa. Nykyisillä purkamoilla ei ole valmiuksia osien kunnostamiseen, joten
tarvitaan joko uusia toimijoita tai vanhojen kykyä uudistua. Kunnostustoiminta vaatii ny-
kypäivänä kuitenkin suuria toimijoita, jotta toiminta saadaan sarjatuotannonkaltaiseksi.
Vain näin pystytään varmistamaan riittävä tehokkuus. Bosch näyttäisi tällä hetkellä vah-
vimmalta tekijältä kunnostustoiminnan saralla, mutta sekään ei ole vielä vallannut markki-
noita. Eurooppa laahaa kunnostustoiminnan osalta pahasti Yhdysvaltojen perässä.

Samalla osien kunnostustoiminta voisi osaltaan ratkaista monimateriaalikoritekniikan ai-
heuttamia ongelmia vauriokorjaukseen. Mikäli ajoneuvoja lunastetaan hieman useammin,
lisääntyy sitä kautta osien kunnostamiseen tarvittava materiaalivirta. Näin lunastetut autot
voidaan saada palautettua niiden osia kunnostamalla takaisin käyttöön entistä tehokkaam-
min liikenneturvallisuuden vaarantumatta. Myös tämän suhteen ensimmäinen kehitysaskel
otetaan jo suunnittelupöydällä. Onneksi osavalmistajista ainakin Bosch kertoo suunnittele-
vansa osan tuotteistaan kunnostustoimintaa silmällä pitäen jo tänä päivänä. Autosta jää
aina myös kierrätettävää, joten myös kierrätysratkaisujen tulee olla tehokkaita.

Vaikuttaisi siltä, että vakavimmat ongelmat alkavat vasta kun osilla tai autolla ei ole enää
merkittävää arvoa. Toisaalta voisi nähdä, että kaikella on aina jonkinlainen arvo. Lopputi-
lanteessa se saattaa olla vain auton arvo romumetallina, mutta sitäkin autossa on runsaasti.
Tällöin tulisi varmistaa auton päätyminen oikeita teitä romutukseen. Se on haastavampi
tehtävä, mutta ainakin romutuspalkkiokokeilusta saatiin positiivisia tuloksia. Kaikki kierto-
talouteen tehtävä työ tulee kuitenkin tehdä liikenneturvallisuuden ehdoilla. Huonosti kor-
jattuja osia tai autoja ei tule jatkossakaan sallia tieliikenteeseen.
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