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Selvityksen tausta
Selvitystyö on osa Sitran Kilpailukykyä datasta -projektia, jossa 
tavoitteena on edistää datan hyödyntämistä ja jakamista 
suomalaisissa innovaatioekosysteemeissä. 

Selvityksen tavoitteet
Selvityksessä pyritään luomaan näkymä siitä, kuinka paljon 
suomalainen yhteiskunta voi hyötyä kehittyneemmästä 
autokierrätyksen toimialasta, mikä on markkinan mahdollinen koko 
ja minkälaisia investointeja potentiaalin realisoituminen vaatisi. 

Työskentelytapa
Työskentely on toteutettu tiiviissä yhteistyössä autokierrätyksen 
toimialan kanssa. Selvitystyön aikana autokierrätyksen toimijoita on 
kuultu niin alan nykytilasta kuin kehitysmahdollisuuksistakin.   
Selvityksessä on nojauduttu myös aikaisempaan tutkimukseen ja 
avoimiin lähteisiin.

Tiivistelmä selvityksestä

Heikki Aura
 Johtava Asiantuntija 

Reilu datatalous 
Sitra

heikki.aura@sitra.fi

Eero Toppinen
Senior Associate

Liikkeenjohdon konsultointi
Vertical

eero@vertical.vc

Lisätietoja:
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1. Autokierrätyksen ohivuoto on mittava ongelma
Melkein 30% autokannasta ei päädy kierrätykseen virallisia kanavia pitkin. 
Nämä niin sanotut haamuautot aiheuttavat ympäristöhaittoja, ruokkivat 
harmaata taloutta ja kierrätettävien resurssien epäoptimaalista käyttöä. 

2. Vastaanottopisteverkosto on hajaantunut
Alaa voisi yhteiskunnallisesti tehostaa keskittämällä toimintoja. 
Kiertotalousalueet ovat järkevä suunta vaikkakin niiden hyötyjä tulee 
kartoittaa pidemmälle alan toimijoiden kanssa.

3. Ehdotamme neljää ratkaisumallia
Alan tehostamiseksi niin taloudellisesti kuin ympäristöllisesti, 
selvitystyössä hahmotettiin seuraavat ratkaisumallit:
● Digitaalisen alustan kehittäminen - kuluttajien ja alan toimijoiden 

kohtaamispisteeksi ja kommunikaatiovälineeksi
● Tehostettu kannustinmalli ja asiakaspolku - asiakaskokemuksen 

parantamiseksi ja haamuautojen vähentämiseksi
● Auton elinkaaren seurannan tehostaminen - koko elinkaaren 

hyödyntäminen myös kierrätyksen tarpeisiin
● Kierrätyksen saavutettavuuden parantaminen - kierrätysverkoston 

yhteiskunnalliseksi tehostamiseksi.

Keskeiset löydökset ja ehdotukset
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Tehtävä 1: Nykytilan kartoitus

Kappaleessa kartoitetaan suomalaisen 
autokierrätyksen nykytilaa, avataan 
ekosysteemiä ja kierrätyksen 
kattavuusongelmaa.

Autokierrätys on Suomessa niin eurooppalaisin 
kuin globaalein standardein hyvin toimiva ja 
vastaa laajalti asettuihin ympäristö- ja 
jätelakeihin sekä tuottajavastuuseen. Alalla on 
kuitenkin nykyisellään kattavuusongelma. 
Tämä tarkoittaa sitä, että autoja romutetaan 
laittomasti ja ilman viranomaisvalvontaa joka 
vuosi kymmeniä tuhansia. 

Kattavuusongelman lisäksi kappaleessa 
avataan  alalle kohdistuvia muutospaineita, joita 
luovat sähköautojen yleistymisen, yleinen  
digitalisaation lisääntyminen, ja 
maantieteellisen keskittymisen megatrendi..

Tiivistelmä selvityksen tehtävistä

Tehtävä 2: Hyödyt, mahdollisuudet ja 
ratkaisumallit

Autokierrätyksen nykyinen kattavuusongelma 
ja toimintaympäristön muutokset vaativat 
toimia. Toinen kappale esittelee selvitystyön 
aikana yhdessä autokierrätyksen ekosysteemin 
kanssa kehitetyt neljä ratkaisumallia. 

Ratkaisumallit ovat:
1. Digitaalisen alustan kehittäminen
2. Tehostettu kannustinmalli ja asiakaspolku
3. Auton elinkaaren seuranta
4. Kierrätyksen saavutettavuus ja 

keskittyminen.

Tehtävä 3: Pilotin alustava hahmottaminen

Ensimmäisen ratkaisumallin, autokierrätyksen 
digitaalisen alustan toteutuksesta on tehty 
analyysi viimeisessä kappaleessa. Kappaleessa 
käydään läpi miten ja keiden pitäisi johtaa 
alustan kehitystä.  
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Tehtävä 1: Nykytilan Kartoitus
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Suomessa on eurooppalaisin standardein kehittynyt ja toimiva autokierrätysverkosto. 
Autokierrätys kehittyy kuitenkin nopeasti niin Suomessa  kuin ulkomailla. Kotimainen 
verkosto kaipaa korkeampaa digitalisaation astetta. 

Autokierrätyksestä

Autojen jalostunut ja laaja kierrättäminen on EU:n vuonna 2000 
asettamalla direktiivillä koko unionin laajuinen hanke. Suomen 
eduskunta muutti jätelakia vuonna 2004 ottamalla käyttöön 
tuottajavastuusäännökset ja asetukset romuajoneuvoista. Tämä johti 
käytännössä autoteollisuuden vastuuseen auton lainmukaiseen 
liikenteestä poistamisen ja romutuksen järjestämisestä. Kuluttajalle 
lakimuutokset puolestaan näkyivät  esimerkiksi ilmaisena 
romuajoneuvon vastaanottona. Suomessa autokierrätys on organisoitu 
Suomen Autokierrätyksen, operaattorien, vastaanottopisteiden, 
viranomaisten ja tietenkin kuluttajan ympärille. Nämä neljä avainpeluria 
avataan pidemmälti seuraavalla sivulla. 

EU:n ja Suomen lainsäädäntö asettaa tiukkoja vaatimuksia 
kierrätysjärjestelmälle. Vastaanotto- ja esikäsittelypisteiden sekä 
murskaamoiden osalta on tarkat tilavaatimukset ja tekniset 
vaatimukset. Kaikilla romuajoneuvojen vastaanottopisteillä, 
esikäsittelypisteillä ja murskaamoilla tulee myös olla ympäristölupa.

Autojen kierrätystä koskevalla lainsäädännöllä ja alan organisoitumisella  
pyritään yleisesti edistämään ympäristön siisteyttä ja puhtautta sekä 
ottamaan talteet autojen valmistukseen käytetyt raaka-aineet. 
Kierrätettyjä raaka-aineita käytetään laajalti metalliteollisuuden 
tarpeisiin ja osien jälleenmyyntiä pyritään edistämään

Auton tullessa käyttöikänsä päähän on kuluttajalla lain mukaan 
velvollisuus poistaa auto rekisteristä, hankkia siitä romutustodistus ja 
kierrättää auto virallisia kanavia pitkin. Auton viimeisen omistajan 
ennen käytön lopetusta tulee siis lain mukaan tehdä kierrätyspäätös.

Autokierrätyksen toimiala on toistaiseksi vasta osittain digitalisoitunut. 
Informaatioita on internetissä tarjolla eri paikoissa ja operaattoreilla on 
toiminnanohjausjärjestelmiä, mutta alaa yhdistävää yhteistä digitaalista 
alustaa ei toistaiseksi ole kehitetty. 



Your Growth Advisor © Vertical 2022, All rights reserved, 8

CONFIDENTIAL

Selvitystyön taustaa

Selvityksen tausta ja tavoitteet

Sitra on teettänyt tämän selvityksen läheisessä yhteistyössä 
Suomen Autokierrätys Oy:n sekä muiden kierrätysalan toimijoiden 
kanssa. 

Selvitystyö on osa Sitran Kilpailukykyä datasta -projektia, jossa 
tavoitteena on edistää datan hyödyntämistä ja jakamista suomalaisissa 
innovaatioekosysteemeissä. Yksi ekosysteemeistä on CaaS ry, jonka 
tarkoituksena on kehittää ja edistää erilaisia logistiikan ja kuljetuksen 
datan hyödyntämisen ja digitalisaation ratkaisuja Suomessa.  Tämän 
selvityksen toteuttajana toimii Vertical. 

Sitra ja datatalouden uudistaminen Suomessa

Yksi Sitran strategian pääteemoista on reilu datatalous. Sitran tehtävänä 
on auttaa uudistamaan datamarkkinoita kestäviksi ja kilpailukykyisiksi 
kehittämällä reilun datatalouden toimintamalleja. Samalla rakennetaan 
ymmärrystä luottamuksen merkityksestä, tilanteessa jossa 
organisaatiot jakavat dataa yhteiskäyttöön sovituin ehdoin. Tätä 
tehdään yhteistyötä suomalaisten ja eurooppalaisten 
innovaatioekosysteemien kanssa.

Tavoitteet

Selvitystyöllä pyritään tukemaan ja auttamaan Suomen 
autokierrätysekosysteemiä vastaamaan alan haasteisiin

Selvityksessä pyritään luomaan näkymä siitä, kuinka paljon 
suomalainen yhteiskunta voi hyötyä autokierrätyksen 
digitalisaatiosta,ymmärtämään  mikä on markkinan koko ja minkälaisia 
investointeja potentiaalin realisoituminen vaatisi. Selvityksessä otetaan 
myös kantaa alan nykyisiin ja mahdollisiin ansaintamalleihin sekä eri 
sidosryhmien intresseihin. Analysoitavana hyötynä otetaan myös 
puhtaampi ympäristö huomioon. Tämän selvitystyön tavoitteena on 
lisäksi kartoittaa syvemmän digitalisaation mahdollisuuksia 
autokierrätykselle ja tutkia laajemmin vaihtoehtoja alan 
yhteiskunnallisen hyödyn edistämiseksi.

Hankkeen loppuraportin ja siitä syntyvän keskustelun pohjalta on 
tarkoitus arvioida tarvetta ja mahdollisuuksia pilotoida datan 
jakamiseen tähtäävää digitaalista alustaratkaisua.
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Autokierrätysverkosto koostuu seuraavista keskeisistä tahoista. Aidon muutoksen ja 
kilpailukyvyn kehittämiseksi autokierrätyksen kehityksen tulee olla heidän ajamaansa. 

Suomen autokierrätysverkosto 2022

Suomen Autokierrätys Oy
Suomen Autokierrätys romuajoneuvojen ja sähköautojen 
ajovoima-akkujen tuottajayhteisö, jonka omistus koostuu henkilö- ja  
pakettiautojen maahantuojista (isoista merkeistä muun muassa Volvo, 
BMW ja Ford). Suomen Autokierrätyksen tehtävä on kierrätyksen 
organisointi ja siitä tiedottaminen jäsenyritystensä puolesta. Auton 
tuottaja toisin sanoen ulkoistavat vastuunsa autojen kierrätyksestä 
Suomen Autokierrätykselle. 

Vastaanottopisteet
Vastaanottopisteet ovat lähimpänä kuluttajaa ja ovat näkyvin osa 
kierrätysprosessia. Vastaanottopisteet myöntävät kuluttajalle 
romutustodistuksen,  ja koordinoivat auton luovutuksen. Nykyään 
vastaanottopisteen tehtäviin kuuluu myös hakea kierrätettävät autot 
suoraan kuluttajalta niin pyydettäessä. Vastaanottopaikalta ajoneuvot 
siirtyvät operaattoreiden haltuun ja myöhemmin murskattavaksi. 
Kuluttaja saa vastaanottopaikalta romutustodistuksen. Tärkeänä 
lisätehtävänä on välittää tietoa auton romutettavuudesta alan muille 
toimijoille. Suomessa on 292 romuautojen vastaanottopistettä 
(31.12.2021). Pääosin pisteet ovat kuluttajien lähellä taajamissa ja 
asutuskeskuksissa.

Kuluttaja: Kuluttajan näkökulmasta insentiivit kierrätykseen on 
rahallinen tuotto mahdollisesta valtion järjestämästä romutuspalkkio 
kampanjasta, mutta myös eettiset näkökulmat kuten lain mukaan 
toimiminen ja ympäristöystävällisyys. Valtaosa suomalaisesta väestöstä 
ei kuitenkaan kierrätä elämänsä aikaan yhtäkään autoa ja näin ollen 
tietoisuus kierrätysvelvollisuudesta on alhaista.

Samaan aikaan moni kuluttaja kokee, että omalla autolla saa tehdä 
mitä haluaa eikä koe velvoitetta kierrättää oikein. Autojen kierrätys 
tapahtuu suurimmalta osin pienehkön ryhmän toimesta. Myöhemmin 
selvityksessä avataan eri autokierrätyksessä nähtäviä kuluttajaprofiileja.

Lähteet: Asiantuntijahaastattelut 5/2022-9/2022 alan toimijoiden kanssa
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Suomen autokierrätysverkosto 2022

Operaattorit:
Operaattorien tehtävä on ylläpitää Suomen Autokierrätyksen 
valtakunnallista romuajoneuvojen vastaanottopisteiden verkostoa. 
Suomen Autokierrätyksellä on 290 romuautojen vastaanottopaikkaa 
ympäri Suomea.

Suomessa romuajoneuvojen kierrätysoperaattoreita on neljä 
operaattoria: 
● Eurajoen Romu
● Kajaanin Romu
● Kuusakoski
● Stena Recycling

Ajovoima-akkujen kierrätysoperaattoreita ovat puolestaan
● Eurajoen Romu
● Fortum Waste Solutions
● Kuusakoski
● Stena Recycling

Viranomaiset:
Tärkeimmät viranomaiset suomalaiselle autokierrätykselle ovat 
Ympäristöministeriö, Pirkanmaan ELY-keskus ja Traficom. Kolmen 
keskeisemmän viranomaisen roolista autokierrätykselle alla lisää.

Ympäristöministeriö: Ministeriö vastaa lakiasioista, jotka koskevat yhteisöjä, 
asumista, luonnon monimuotoisuutta, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja 
ympäristönsuojelua. Ympäristöministeriön agendalla on viime vuosien 
aikana ollut löytää ratkaisumalleja haasteisiin jotka liittyvät tuotannon- ja 
kulutuksen ekotehokkuuteen sekä hyvän elinympäristön edellytysten 
parantamiseen. Ympäristöministeriö ohjaa ELY-keskuksia. 

Pirkanmaan ELY-keskus: Pirkanmaan ELY-keskus vastaa alueellisten 
tehtävien lisäksi valtakunnallisesti jätehuollon tuottajavastuun valvonnasta,, 
ohjauksesta ja tilastoinnista.. Autot ovat tuotekategoria, jossa 
tuottajavastuusta on laissa säädetty. Pirkanmaan ELY-keskus valvoo Suomen 
kaikkia tuottajayhteisöjä. Sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akkujen sekä 
ajoneuvokierrätyksen tuottajayhteisöistä vastaa Suomen Autokierrätys Oy, 
Pirkanmaan ELY-keskuksen valvomana.

Traficom: Traficom on valvontaviranomainen, joka tarjoaa lupa-, 
rekisteröinti-, liikenne- ja viestintäpalveluita. Se tukee autokierrätys alaa 
tiedottamalla laki- ja määräys asioista, sekä valvoo autokierrätyksen 
laillisuutta. Traficom toimii myös erittäin tärkeänä viestintä välittäjänä 
autokierrätyksen alalla - sekä kuluttajalle että autokierrätyksalan 
liiketoimijoille.

Lähteet: 1) Ympäristöministeriö; 2) Pirkanmaan ELY-keskus; 3) Traficom

https://ym.fi/etusivu
https://www.ely-keskus.fi/ely-pirkanmaa-tehtavat-ja-toiminta
https://www.traficom.fi/fi/traficom/tietoa-traficomista


Autokierrätyksen
ekosysteemi

Viranomaiset*

Operatiivinen taso

Uusi liiketoiminta ja 
liiketoimintakumppanit

Kuluttaja

*Autokierrätyksen viranomaisiin voidaan lukea myös SYKE, Tukes ja Tulli 
sekä muut ELY-keskukset , aluehallintovirastot ja kunnat.
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Autokierrätyksen eri kuluttajaprofiilit

Sarjakierrättäjät Satunnaiskierrättäjät Kertakierrättäjät Nollakierrättäjät

Kierrätysfrekvenssi

Tietoisuus autokierrätyksestä

Demografia
Sarjakierrätäjät saavat tyypillisesti 
jonkinlaista ansaintaa kierrätyksestä

Kannustin kierrätykseen
Rahallinen kannustin

Kierrätysfrekvenssi

Tietoisuus autokierrätyksestä

Demografia
Vanhojen autojen omistaja ja 
käyttäjä

Kannustin kierrätykseen
Omistaa useita vanhoja autoja, jotka 
haluaa kierrättää oikein

Kierrätysfrekvenssi

Demografia
Henkilö, joka kuluttaa omistamansa 
auton elinkaaren loppuun

Tietoisuus autokierrätyksestä

Kannustin kierrätykseen
Kierrätyspalkkio ja halu toimia lain 
mukaan

Kierrätysfrekvenssi

Tietoisuus autokierrätyksestä

Demografia
Enemmistö suomalaisista ei 
kierrätä autoa elämänsä aikana

Kannustin kierrätykseen
Ei omista autoa tai myy autonsa 
ennen elinkaaren päättymistä

Useamman kerran vuodessa >1 kerta 1 kerta Ei kertaakaan

Sarjakierrättäjä

Satunnaiskierrättäjä

Kertakierrättäjä

Nollakierrättäjä

50% 75%25%0%

%

Volyymi

Lähteet: Profiilit tehty  ja arviot laskettu asiantuntijahaastattelujen perusteella alan toimijoiden kanssa 5/2022-9/2022

~75%~15%~9%

~1%
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Täysin kattavan ja ympäristöystävällisen autokierrätyksen esteenä on epävirallisesti liikenteestä poistuvat 
haamuautot, joita on vuodessa arviolta 26 500 kappaletta. Haamuautot eivät kulje lainmukaisia auton 
kierrätyskanavia pitkin vaan siirtyvät harmaalle markkinalle ja aiheuttavat sekä luonnolle että yhteiskunnalle 
suurta haittaa.

Autokierrätyksessä on kattavuusongelma

Vaikka autokierrätystä Suomessa jo nykyisellään on toimiva 
ekosysteemi autokierrätykselle, on alalla havaittavissa 
kattavuusongelma. Eri arvioiden mukaan noin 20-30% käytöstä 
poistuvista autoista ei kulje virallisia kanavia pitkin murskaukseen ja 
kierrätykseen. Suomessa vuodessa poistuva autokanta on noin 120,000 - 
130,000 ja kierrätysmäärä on 80,000-90,000 autoa.  
Kattavuussongelmalla tarkoitetaan noin 30,000 - 50,000 autoa, jotka 
vuodessa poistuvat liikenteestä ilman virallista kierrätystä ja ilmoitusta 
liikenteestä poistamisesta. Autot päätyvät joko pelloille, pihoille, 
laittomasti myytynä ulkomaille tai romutuksen harmaalle markkinalle. 
Virallisten reittien ulkopuolella käytöstä poistuvia, mutta Traficomin 
liikenneasioiden rekisteriin jääviä autoja kutsutaan tyypillisesti 
haamuautoiksi.  Viranomaiset eivät pysty valvomaan haamuautojen 
kierrätysolosuhteita, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 

Autojen keskimääräinen romutusikä Suomessa on yli 22 vuotta (2021). 
Länsi-Euroopan autokanta on selvästi nuorempaa Itä-Eurooppaa 
nuorempaa ja kierrätyskin tapahtuu keskiarvoisesti jo 18.1 vuoden 
jälkeen. Itä-Euroopassa auton keskimääräinen elinikä on 28,4 vuotta.

Autokierrätyksen harmaalla markkinalla tarkoitetaan mainittuja 
epävirallisia reittejä pitkin käytöstä poistuvia autoja. Käytännössä se 
tarkoittaa laitonta myymistä purettavaksi kotimaahan tai ulkomaille, 
epävirallisen purkaamon käyttämistä tai auton hylkäämistä. 

Niin EU:n asettama kierrätysvaatimuksen kuin alan ammattilaisten 
näkemyksen mukaan tehokkaan kierrätyksen raja on 95% yksittäisen 
auton materiaaleista. Auto voidaan tosin teoriassa kierrättää täysin eli 
100 prosenttisesti, mutta viimeiset viisi prosenttia on materiaalien 
laadun ja niiden sekoittumisen takia erityisen haastavaa ja kallista. 

Lähteet: 1) AutoalanTiedotuskeskus, 2022: “Auton Kierrätys”; 2) European Transport Research Review, 2021: “Lifespans of passenger cars in Europe”

https://www.aut.fi/ymparisto/auton_kierratys#:~:text=Autosta%20poistetaan%20muun%20muassa%20renkaat,esimerkiksi%20latureita%2C%20peilej%C3%A4%20ja%20ovia
https://etrr.springeropen.com/articles/10.1186/s12544-020-00464-0#:~:text=Survival%20rates%20of%20the%20car,cross%2Dborder%20flows%20of%20cars
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Lähteet: 1) Sitra, 2022: Terveysdatan sujuva ja turvallinen käyttö  viisi askelta kohti reilua datataloutta 2030  2) Suomen Autokierrätys Oy, 2022 - Juha Kenraali keskusteluissa Vertical:in kanssa;

Tehtävä 1: Nykytilan kartoitus
Autokierrätyksen katve Suomessa

Haamuautot

Kierrätetyt

n. 125,000
autoa vuodessa

87,500 vuosittain 
kierrätettyä autoa

37,500 vuosittain
Havaittua 
haamuautoa

https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/03/sitra-terveysdatan-sujuva-ja-turvallinen-kaytto.pdf
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Alla autokierrätyksen alan ammattilaisten identifoimat pääsyyt nykyiseen kattavuusongelmaan. Tutustu myös 
seuravalla sivulla olevaan visualisaatioon kierrätyksen etenemisestä ja siinä esiintyvästä ohivuodosta.

Kattavuusongelman syyt

Välinpitämättömyys Tiedon Saatavuus Kierrätyksen 
Esteettömyys

Vastaanottopisteiden  
liiketoiminta

i

Autoja karkaa harmaalle 
markkinalle, kun kuluttajien, 
yksityisen sektorin ja 
viranomaisten kannustimet 
eivät täsmää. Kuluttaja, joka 
haluaa romuautostaan 
rahallista korvausta on 
taipuvainen  viemään 
ajoneuvonsa ennemmin 
tutulle romukauppiaalle kun 
viralliseen vastaanotto- 
pisteeseen.
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Vaikka netissä on tietoa kuinka 
kuluttajan tulee toimia, kun 
haluaa päästä eroon autostaan 
eikä myynti ole enää vaihtoehto, 
se ei kaikille osu silmään. Jotkut 
puolestaan tulkitsevat ohjeet 
ristiriitaisiksi tai monimutkaisesti 
esitetyiksi.

Yhteydenoton ja aikataulutuksen 
vastaanottopisteen kanssa täytyy olla 
yksinkertaista. Myös auton noudosta 
sopiminen on kriittinen osa 
prosessia. Nouto ei vielä nykyään 
toimi kitkattomasti.

Jos romuautojen luovutusprosessi 
vastaanottopisteeltä operaattorille ei 
ole yksinkertainen ja kannattava voi se 
ajaa vastaanottopisteitä toimimaan 
opportunistisesti ja myymään 
romuautoja virallisten kanavien 
ulkopuolelle.
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Mitä autosta kierrätetään?

Ei kierrätetä
5%

Hyödyntäminen
10%

85%
Kierrätettävä materiaali

Kierrätys ja uudelleenkäyttö Ei kierrätetä / haasteellinen kierrättääHyödynnetään

● Osittain sähköjohdot
● Osittain lasi
● Sekalaiset eli fluffi, 

murskausjäännös (engl. auto 
shredder residue)

● Muovit
● Tekstiilit
● Nesteet

● Teräs
● Ei-magneettiset metallit
● Nesteet
● Valot
● Renkaat
● Akut

Nykyisen autokierrätyksen nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että 85% auton valmistukseen käytetystä materiaalista saadaan 
kierrätettyä ja uusiokäyttöön. Noin 10% autojen sitomasta materiaalista puolestaan vapautuu energian tuotantoon polttamalla. 
Viimeisenä kategoriana on kierrättämätön materiaali, jota autoissa on noin 5%. 

Lähteet: Asiantuntijahaastattelut 5/2022-9/2022 alan toimijoiden kanssa
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Uudelleenkäytön ja kierrätyksen tekniset vaiheet

Sulatus ja jätteiden 
kierrätys

Materiaalien 
erittelyMurskaamoRiisuminenAuton kuivaus

Öljyjen ja muiden 
haitallisten nesteiden 
oikeaoppinen kierrätys.

Jälleenmyytävien varaosien, ympäristölle 
haitallisten ja ei-kierrätettävien osien 
riisuminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys.

Jäljellä oleva auto murskataan pieneksi 
silpuksi.

Eri menetelmin:
● Seula
● Sentrifugi
● Vaahdotus
● Ilmavirta
● Magneettinen

Kierrätettävät materiaalit, esim. metalli 
kierrätetään sulattamalla. Muut 
ei-kierrätettävät materiaalit 
hyödynnetään energialähteenä. Noin 5 
prosenttia autoista ei hyödynnetä ja 
päätyy kaatopaikalle 

Myytävät varaosat Ei myytävät osat

Uusiokäyttö

Lähteet: 1) Suomen Autokierrätys Oy, 2020: Purkua, murskausta ja uusiokäyttöä; 2) Suomen Autokierrätys Oy, 2020: Monivaiheinen murskaus ja materiaalien erottelu

https://autokierratys.fi/kiertotalouden_arkea/purkua-murskausta-ja-uusiokayttoa-teknavi-tutustui-autojen-kierratysjarjestelmaan/
https://autokierratys.fi/kiertotalouden_arkea/monivaiheinen-murskaus-ja-materiaalien-erottelu/
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Neljä verrokkimaata, jossa autokierrätys on osittain Suomea edellä. Vaikka missään maassa ei olla 
vielä täysin päästy eroon autokierrätyksessä tapahtuvassa ohivuodosta on seuraavissa maissa 
kuitenkin mainitsemisen arvoisia aloitteita sen vähentämiseksi

Autokierrätyksen kehityshankkeet ulkomailla

Ranska - Toimintasuunnitelma laajemmalle tarkastustoiminnalle
Laittomien vastaanottopisteiden ja käsittelylaitosten torjumiseksi Ranska on 
laatinut vuodesta 2013 lähtien valtiollisen toimintasuunnitelman romuttamoiden 
tarkastusten lisäämiseksi.  Toimintasuunnitelmalla  pyritään ehkäisemään 
ajoneuvon poistoa epävirallisia kanavia pitkin. Tarkastusten päätavoitteena on 
varmistaa, ovatko romuttamoiden työskentelyolosuhteet ympäristömääräysten 
mukaisia. Vuodesta 2012 lähtien havaittujen laittomasti toimivien 
käsittelylaitosten määrä on kasvanut vuoden 2012 265:sta, 480:een vuonna 2013, 
461:een vuonna 2014 ja 534:ään vuonna 2015. Tarkastukset ovat johtaneet sadan 
laittoman romuttamon sulkemiseen.

Iso-Britannia - Laittoman toiminnan kitkeminen kokonaisvaltaisesti
Viranomaisten vuonna 2015  tekemien tarkastusten tuloksena todettiin noin 1,000 
laitonta kaatopaikkaa, joista 989 suljettiin. Varaosakauppaa internetissä 
tutkittaessa havaittiin, että lähes 50%:lla tutkituista kauppapaikoista ei ollut 
vaadittua lupaa. Hanke on osa brittiläisten viranomaisten laajempaa 
toimintasuunnitelmaa kitkeä laitonta toimintaa autokierrätyksen toimialalla. 

Tanska - Vakituinen romutuspalkkio
Tanskassa on vuodesta 2000 lähtien ollut käytössä romutuspalkkio. Palkkio on 
taloudellinen kannustin kuluttajille ja sitä operoi Tanskan veroviraston SKAT:n 
hallussa oleva ELV-rahasto. Se rahoitetaan jokaisen auton omistajan vuosittain 
maksamasta vastuuvakuutusverosta. Tanskassa pidettiin myös 
ympäristönsuojeluvirasto (EPA) toimesta vuonna 2013 n. 60:lle 
tarkastusviranomaiselle useampi työpaja. Se toteutti myös kansallisen kampanjan, 
joka keskittyi laittomaan autonkierrätykseen. Lisäksi EPA tarkastaa romupajoja 
paikan päällä varmistaakseen niiden laillisuuden.

Alankomaat - Vuosittainen poissaolomaksu tieliikenteestä
Auton rekisteröinti on Alankomaissa perustunut hallussapitoon, ei käyttöön. 
Auton on siis oltava poikkeuksetta rekisteröitynyt joko tieliikenteeseen, tai siitä 
poissaolevaksi. Auton ilmoittaminen poissaolevana tieliikenteestä tulee tehdä 
vuosittain pienen hallintomaksun yhteydessä. Autonkierrätysalalla on myös 
käytössä suomen toimintaa muistuttava digitaalinen alusta joka mahdollistaa 
tietojen kulun alan eri toimijoiden välillä. Tämän avulla VOP:et ilmoittatavat 
toimitetuista romutustodistuksista maan ajoneuvoviranomaisille (RDW) sekä 
maan autokierrätysalan asiantuntijalle Autorecycling Nederland:lle (ARN) 
verkossa. Heti kun auto saapuu silputtavaksi romuttamolla, tämä myös tiedottaa 
verkossa ARN:lle. Myös ARN:n ja silppuamisen jälkikäsittelylaitoksen välillä 
tapahtuu online-tietovirtaa.

Lähteet: Euroopan Komissio, 2018: “Assessment of the implementation of Directive 2000/53/EU on end-of-life 
vehicles (the ELV Directive) with emphasis on the end of life vehicles of unknown whereabouts”

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ca32beb-316a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1#:~:text=Vehicles%20of%20%27unknown%20whereabouts%27%20are,ATF%20or%20has%20been%20exported
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ca32beb-316a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1#:~:text=Vehicles%20of%20%27unknown%20whereabouts%27%20are,ATF%20or%20has%20been%20exported
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EU:n sisällä eri mailla on erilaisia tapoja laskea 
kierrätysmääriä ja -suhteita. Tähän vaikuttaa 
esimerkiksi maantiede ja erilaiset käsitykset auton 
liikenteestä poistumisesta sekä kierrätyksestä.

Miten Suomi vertautuu muihin maihin?

Suomi on kierrätysasteessa edellä monia EU-maihin 
verrattuna. Vaikka Suomen kierrätysaste on tällä hetkellä 
noin 70-80 %, EU:ssa on kuitenkin useita maita, joissa 
kierrätysaste on alhaisempi ja alan organisoituminen 
huomattavasti löyhempi.

Vieressä oleva kuvaaja näyttää oranssilla haamuautojen 
osuuden koko poistuvasta autokannasta. Saksassa on 
tilastollisesti eniten haamuautoja. Asiantuntija-analyysin 
mukaan syitä tälle on oma autoteollisuus, suuri autokanta, 
pitkät maarajat muiden EU-maiden kanssa (joiden välillä 
on vapaa liikkuvuus) ja eriävät kirjanpitomenetelmät. 
Toisessa ääripäässä tilastoa on Alankomaat, johon 
laskentamenetelmän mukaan muista EU-maista tuodaan 
haamuautoja runsaasti kierrätettäväksi.

Huom! Kaavion luvut perustuvat EU-komission tekemiin mallilaskelmiin. Suoraan raportoitua tietoa ei ole.  

Laskelma on tehty EU-direktiivin 2000/53 arvioinnissa käytettyyn 
Oeko-instituutin mallista poistuvasta autokannasta. Laskelmissa on otettu 
huomioon uusien ajoneuvojen rekisteröinnit, EU-tuonti, ajoneuvokanta ja 
romutetut autot. Data on vuodelta 2019.

Haamuautojen osuus poistuvasta 
autokannasta

Virallisia reittejä pitkin poistunut 
autokanta

Lähteet: Euroopan Komissio, 2018: “Assessment of the implementation of Directive 2000/53/EU on end-of-life vehicles (the ELV Directive) with emphasis on the end of life vehicles of unknown whereabouts”, s. 34-36

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ca32beb-316a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1#:~:text=Vehicles%20of%20%27unknown%20whereabouts%27%20are,ATF%20or%20has%20been%20exported
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Niin kuin monella muulla alalla myös autokierrätyksessä digitalisaatio nähdään kasvun ja uudistumisen mahdollistajana. 
Rahoituksen, yhteisten pelisääntöjen ja oikean alustatyypin löytyessä voi autokierrätys digitalisoitua pidemmälle lähivuosina. 
Alan toimijoiden näkemykset ja toistaiseksi vaillinainen yhteistyö puoltaa alan jatkodigitalisointia korkeamman 
kierrätysasteen saavuttamiseksi.

Digitalisaatio: uudistumisen ja kasvun mahdollistaja

Autokierrätyksen toimialalla ei vielä toistaiseksi ole eri 
toimijoiden jakamaa digitaalista alustaa. Selvitystyön 
aikana suoritetuista asiantuntijahaastatteluista 
kuitenkin selvisi, että halua sellaisen toteutukselle on. 
Eri puolilla alan ekosysteemiä on tosin eriäviä 
mielipiteitä siitä, mitä alustan tulisi tehdä. Yhtäältä 
ajatellaan, että digitaalisen alustan tulisi lisätä alan 
prosessien avoimuutta ja näin parantaa autojen 
kierrätysprosenttia sekä lakipykälien täyttä 
noudattamista. Toisaalta digitaalisen alustan 
halutaan lisäävän alan tehokkuutta. Tästä esimerkki 
on alustan valjastaminen kierrätettävien autojen 
logistiikan tehostamiseen eri yhtiöiden välillä.

Neljännessä tehtävässä esitetään pidemmälti 
millaiselta alalla toteutettava digitaalisen alustan 
pilotti voisi näyttää ja ketä sen tulisi palvella. Pilotin 
laajuudesta ja sen fokuksesta esitetään eri versioita.

Alalla jo oleva digitaalinen infrastruktuuri
● Operaattoreilla on verkossa olevia 

noutopalveluita
● Operaattoreilla omia 

toiminnanohjausjärjestelmiä
● Suomen Autokierrätys vastaa verkossa 

tyypillisiin kuluttajilla esiintyviin 
kysymyksiin 

● Suomen Autokierrätys uutisoi ja 
tiedottaa kuluttajille 

● Traficom ja LVM osallistuvat 
kanavissaan tiedotteiden 
julkistamiseen ja 
romutuskampanjoiden 
toteuttamiseen

● Valtaosalla toimijoista nettisivut ja  
sosiaalisen median tilit

Lähteet: 1) Recycling 4.0 - Digitalization as a Key for the Advanced Circular Economy, Journal of Communications 2) WEF: What is the circular economy and why does it matter?, 2022

AUTOJEN  
KIERRÄTYSPROSESSI

SUUNNITTELU

TUOTANTO

KÄYTTÖ JA 
KORJAUS

VASTAANOTTO
JA KERÄYS

KIERRÄTYS

JAKELU

RAAKA-AINEET

DIGITALISAATION 
TARVE

KIERRÄTTÄMÄTÖN 
MATERIAALI

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/what-is-the-circular-economy/
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Vastaanottopisteiden verkosto:
Virallisia romuauton vastaanottopisteitä on Suomessa 290. Ne ovat 
levittäytyneet pitkin Suomea isoista hyvin pieniin asutuskeskuksiin. 
Vastaanottopisteiden esikäsittelyssä nykyisin romuautosta otetaan 
talteen polttoaine, moottori- ja voiteluöljyt sekä muut nesteet 
asianmukaiseen käsittelyyn. Autojen teknologian vielä kasvaessa on 
kuitenkin nähtävissä kehitys, jossa myös esikäsittelyyn tarvitaan 
korkeampaa teknologiaa. Kehitys puoltaisi vastaanottoverkoston 
supistumista ja korkeampaa jalostusastetta.

Ala nykymuodossaan ikääntyy:
Monet vastaanottopisteet ovat yhden työntekijän operaatioita ja kaikilla 
yrityksillä ei ole jatkajaa. Autopurkaamoiden perustajien keski-ikä on 
nousussa. Suomen kaupungistuessa on luonnollista, että myös 
autokierrätys verkosto keskittyy kasvavien asutuskeskusten ympärille. 

Logistiikan kustannukset:
Hajanaisen ja keskenään kilpailevan vastaanottoverkoston aiheuttamat 
logistiset kustannukset ovat vähennettävissä aiempaa tiiviimmän 
yhteistyön ja verkoston keskittymisen avulla. 

Toimintaympäristön muutos: keskittyminen
Vastaanottopisteiden määrä on vielä tällä hetkellä suuri. Korkean teknologian autot 
vaativat myös pitkälle jalostunutta kierrätysprosessia. Tämä ajaa alaa kohti 
keskitetympiä yksikköjä. 

Lähteet: Asiantuntijahaastattelut 5/2022-9/2022 alan toimijoiden kanssa

Nykytila Tulevaisuus
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4,7%
Suomen autokannasta on 
sähköautoja

Toimintaympäristön muutos

Vuosi 
2022

Muutoksesta tänään ja tulevaisuudessa.

53,4%
Suomen autokannasta 
on sähköautoja

Vuosi 
2040

3%
Autosta on muovia

10%
Autosta on muovia

2 754 665
Henkilöautoa Suomessa

3 218 233
Henkilöautoa Suomessa

11x 3,33x 1,70x

Lähteet: 1) Autoalan Tiedotuskeskus, 2022: Liikennekäytössä olevat autot: 2) Autoalan Tiedotuskeskus, 2022: Sähköautojen määrän kehitys; 3) Suomen Autokierrätys OY, 2022: Sisäiset tiedostot - Markkina-analyysi

https://www.aut.fi/tilastot/autokannan_kehitys/liikennekaytossa_olevat_autot
https://www.aut.fi/tilastot/autokannan_kehitys/sahkoautojen_maaran_kehitys
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Lähteet: 1) Autoalan Tiedotuskeskus, 2022: Liikennekäytössä olevat autot: 2) Autoalan Tiedotuskeskus, 2022: Sähköautojen määrän kehitys; 3) Suomen Autokierrätys OY, 2022: Sisäiset tiedostot - Markkina Analyysi 4) LVM, 2021: Fossiilittoman 
liikenteen tiekartta WAM Skenaario 5) LVM, 2018: Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045

Miksi asia on tärkeä?
Sähköajoneuvot mahdollistavat fossiilisten polttoaineiden vähentämisen ja 
asteittaisen korvaamisen liikenteessä. Liikenteen sähköistäminen tuo myös etuja 
energiatehokkuuden näkökulmasta niin kuljetuskustannusten kuin paikallisen 
ympäristöhaittojen vähenemisenä. On tosin vielä auki miten tulevaisuudessa 
ratkaistaan sähköautojen kasvavat energiatarpeet ja valmistus puhtailla ja 
uusiutuvilla lähteillä. Sähköautojen pitkän aikavälin kestävyyden kysymykset 
korostuvat akuissa käytettävien kriittisten materiaalien saatavuudessa ja 
jalostuksessa. Haasteen liikenteen sähköistymiselle luo myös akkujen valmistuksessa 
käytettävät haitalliset raaka-aineet ja epäeettiset toimintatavat. Vaikka motiivit 
liikeenteen sähköistämiselle ympäristön puolesta ovat jalot, on siirtymässä vielä 
useita ratkaistavia kysymyksiä.

Kuinka paljon sähköautoja on?
Suomessa on tällä hetkellä noin 129 000 sähköautoa, joihin luetaan sekä 
täyssähköautot että ladattavat hybridiautot. Täyssähköautoja luvusta on noin 
neljännes. VTT odottaa sähköautojen hinnan laskevan ja myytävien autojen määrän 
kasvamaan tulevina vuosina. Arvion mukaan yli puolet uutena myytävistä autoista on 
sähköautoja vuoteen 2030 mennessä. Autokannan osittainen sähköistyminen on 
aikaisempia ennusteita edellä. 

Miten autokannan uskotaan kehittyvän?
Suomen Autokierrätys odottaa sähköautokannan kasvavan erityisen nopeasti vuoden 
2030 jälkeen, kun lukumäärän on odotetaan ylittävän 700 000 ajoneuvoa.  Liikenne ja 
viestintäministeriön julkilausuma tavoite on kieltää vuonna 2035 bensiini- ja diesel 
henkilöautojen myynti. Myös fossiilisten polttoaineiden myynti on tarkoitus kieltää 
vuoteen 2040 mennessään. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaman tavoittellisen 
arvion mukaan Suomessa on vuonna 2045 noin kaksi miljoonaa sähköautoa.

Sähköautot yleistyvät - Mitä se tarkoittaa kierrätykselle? 
Sähköautojen kysyntä kasvaa voimakkaasti ja rikkoo aikaisempia ennusteita. Autokierrätyksen 
on valmistauduttava muuttuvaan autokantaan myös romuautojen osalta.

Sähköauton ajovoima-akkujen kierrätys
Kierrätettyjen akkumateriaalien kysyntä on tällä hetkellä kovassa kasvussa. 
Fortum Waste Solutions Oy, Kuusakoski Oy ja Stena Recycling Oy ovat tällä 
hetkellä ainoat Suomessa ajovoima-akkujen keräyksen ja kierrätyksen 
alalla toimijat. Vaikka akku on tullut käyttöikänsä päähän 
ajoneuvokäytössä, sitä voidaan edelleen käyttää energiavarastona. 
Kierrätysmateriaalien kasvava kysyntä avaa myös uusia mahdollisuuksia 
kiertotaloudelle. 

“Kierrätysprosessi alkaa ajovoima-akuston mekaanisella purulla. Akkujen 
ulkopuoliset rakenteet on suunniteltu kestämään auton mahdollisesti 
kohtaamat onnettomuustilanteet, joten kyseessä on hyvin vankkoja 
rakenteita. Nämä ovat pääasiassa alumiinia, joka saadaan luonnollisesti 
tehokkaasti uusiokäyttöön.

Ajovoima-akkujen arvokkaimmat materiaalit löytyvät kennoista. Kennot 
murskataan mekaanisesti, minkä jälkeen kaikki arvokkaat raaka-aineet 
erotellaan toisistaan. Näitä materiaaleja ovat nykyään yleisimmin 
käytettävissä akuissa nikkeli, koboltti, mangaani ja litium. Erottelun 
jälkeen nämä raaka-aineet saadaan uudelleen käyttöön ja ne voivat 
päätyä esimerkiksi osaksi uutta ajovoima-akkua.“ 
- Suomen Autokierrätys Oy, 2021

https://www.aut.fi/tilastot/autokannan_kehitys/liikennekaytossa_olevat_autot
https://www.aut.fi/tilastot/autokannan_kehitys/sahkoautojen_maaran_kehitys
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162508/LVM_2020_17.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162508/LVM_2020_17.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161210/LVM_13_18_Toimenpideohjelma%20hiilettomaan%20liikenteeseen%202045%20Liikenteen%20ilmastopolitiikan%20tyoryhman%20loppuraportti.pdf
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Tehtävä 2: Hyödyt, mahdollisuudet ja 
ratkaisumallit
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Autokierrätyksessä alan kokonaispotentiaalia voi lähestyä ajattelemalla joko tilannetta, jossa 
kaikki elinkaarensa päässä olevat autot kierrätetään ympäristöystävällisesti tai tilannetta, 
jossa alan yritykset ja yhteiskunta hyötyvät taloudellisesti eniten. Todellisuudessa haluttu 
kehitysssuunta on näiden kahden välillä optimoitu. 

Alan kokonaispotentiaalista

Kuten jo ensimmäisessä tehtävässä todettiin eri arvioihin perustuen 
joka vuosi Suomessa poistuu käytöstä epävirallisia kanavia pitkin noin 
20,000-30,000 autoa. Tilanne ei ole taloudellisessa eikä ympäristöllisessä 
mielessä optimaalinen

Vuosittainen ympäristöllinen haitta muodostuu luontoon päättyneistä 
autojen materiaaleista ja nesteistä. Haitalliset materiaalit ja nesteet 
puolestaan päätyvät luontoon valtaosin epävirallisesti murskatusta 
automassasta vaikka myöskään virallisesti kierrätetyn automassan 
haitta-aineita ei pystytä täysin estämään kuten tehtävässä 1 esitettiin. 
Toisin sanottuna noin 30% vuosittaisesta romuautomassasta on 
ympäristölle erityisen vaarallista, koska toimijat eivät ole välttämättä 
toimi lain mukaan. Epävirallinen kierrätys on myös harmaata taloutta 
eikä yhteiskunta saa siitä verotuloja. Näistä syistä epävirallisen romutus- 
ja kierrätystoiminnan kitkeminen on alan ja yhteiskunnan edun 
kannalta tärkeää. 

Taloudellinen kokonaispotentiaali
Neljän romuajoneuvojen operaattorin yhteen laskettu liikevaihto 
vuonna 2021 oli 893 miljoonaa euroa. Tästä arviolta 179-208 miljoonaa 
euroa tulee autokierrätyksestä. Sattumanvaraisesti valitun 30 
vastaanottopisteen perusteella romuautojen vastaanottoon perustuvan 
markkinan koko oli puolestaan 145-217 miljoonaa (yhteensä 292 
vastaanottopistettä). Operaattoreiden ja vastaanottopisteiden yhteisen 
autokierrätykseen perustuvan markkinan koko oli vuonna 2021 323-425 
miljoonaa. Jos taas oletetaan, että haamuautot ovat 30 prosenttia 
markkinasta, päästään lopputulokseen, jossa markkinan 
kokonaispotentiaali vuonna 2021 oli 462-607 miljoonaa euroa. 
Potentiaalin menetys tai tehottomuus vuonna 2021 oli näin ollen 
138-182 miljoonaa euroa. Lukuja tarkastellessa on tosin huomioitava, 
että vuonna 2021 käytössä oli kolmas romutuspalkkiokampanja, joka 
lisäsi henkilöautojen romutusmäärää 34% verrattuna vuoteen 2020 
yhdessä nousseen metallin hinnan kanssa. Edellisen kerran vuonna 
2018 kokeiltu kierrätyspalkkio lisäsi henkilöautojen kierrätysaktiivisuutta 
23% vuoteen 2017 verrattuna.

Lähteet: 1) Tutustu laskelmaan liitteessä 1 2) Autoalan tiedotuskeskus, Romutustodistukset vuosittain, 2022 3) Hinausautokeskus, Auton romutuspalkkio, 2021

https://www.aut.fi/tilastot/romutustilastoja/romutustodistukset_vuosittain
https://hinausautokeskus.fi/blogi/romutuspalkkio2018
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Alan kokonaispotentiaali ympäristönäkökulmasta
Ympäristönäkökulman tutkiminen on laajemmin tämän selvityksen 
ulkopuolella ja Suomen kontekstissa sitä olisi syytä tutkia. Esimerkiksi 
virallisia ja epävirallisia kanavia pitkin kierrätettävälle autolle voisi laskea 
keskiarvoisen kuormituksen ympäristölle. Ympäristönäkökulman avaaminen 
vaatii myös keskustelua siitä, mitkä mittarit ovat todellisuudessa merkitseviä 
ja minkälaisilla mittareilla parannetaan sekä ympäristön tilaa että alan 
käytäntöjä. Selvityksen aikana toteutetuissa haastatteluissa kuultiin sekä 
nykyistä metallipainotteista mittaristoa tukevia että vastustavia 
kannanottoja. 

Miten autokierrätyksen nykytila palvelee ympäristöä?
Kattavan kierrätyksen puuttuminen yhdessä maassa ei ainoastaan aiheuta 
haittoja kyseisessä maassa, vaan myös missä tahansa muussa maassa, johon 
haamuautoja viedään laittomasti. Toisaalta EU:n laajuinen lainsäädäntö ja 
yhteistoiminta myös vähentää jätteiden päätymistä luontoon. 

Lojuminen:
Haamuautoja löytyy hylättyinä niin yksityiltä tonteilta kuin julkisilta alueilta. 
Ne haittaavat myös luonnon ulkonäköä, ja niiden ympärillä löytyy usein 
vaarallisia ja teräviä lasin tai metallin sirpaleita ilkivallan seurauksena. 
Ympäristövaarat ovat vielä selvempiä, kun hylättyjä autoja löydetään 
työnnettyinä järviin ja muihin vesistöihin. 
 

Näkökulmat - Tehokkuus & Ympäristö

Haitalliset nesteet:
Isoina tekijöinä haamuautojen ympäristölliseen haittaan ovat vaaralliset 
nesteet. Näitä Suomen tämänhetkisessä tilanteessa arvioiltaan joutuu yli 1 
miljoonaa litraa ympäristöön kun autoja ei kierrätetä virallisten kanavien 
kautta. Nämä nesteet ovat moottoriöljyt, jäähdytysnesteet ja vaihteistoöljyt. 

Menetetty mahdollisuus:
Yhtenä näkökulmana on myös menetetty mahdollisuus käytää hyväksi 
kierrätetty metallia. Kierrätetystä metallista on maailmalla puute. USA:ssa ja 
Kanadassa autokierrätyksen tuottamalla metallilla valmistetaan noin 13 
miljoonaa uutta autoa vuosittain. Kierrätetyn teräksen avulla vähentää 
hiilidioksidipäästöjä lähes 86%:lla ilmansaasteissa ja 40%:lla 
vedenkulutksesta ja 76% veden saastumisessa uuden teräksen tuotantoon 
verrattuna. Samalla säästetään metallimalmia, joka on harvinaista ja 
arvokasta. Kierrätetyn metallin hinnan on arvioitu jatkavan nousuaan, mikä 
lisää kierrätyspaineita ja käyttömahdollisuuksia. 

Lähteet: 1) Traficom, 2019: Recycling end-of-life vehicles keeps the environment and registers tidy; 2) Carbones, 2022; 3) Sellmax, 2022 4) YLE uutiset. 2021

https://www.traficom.fi/en/news/recycling-end-life-vehicles-keeps-environment-and-registers-tidy
https://www.carbones.at/scrap
https://sellmax.com/car-recycling/
https://yle.fi/uutiset/3-12213874


EU Direktiivi 2000/53/EC
Direktiivissä on asetettu 
selkeät tavoitteet poistuvan 
autokannan 
uudelleenkäytölle, 
kierrätykselle ja 
hyödyntämiselle. Direktiivillä 
pyritään estämään ja 
rajoittamaan 
romuajoneuvojen ja niissä 
käytettyjen materiaalien 
jätteitä, sekä parantamaan 
kaikkien ajoneuvojen 
elinkaareen osallistuvien 
taloudellisten toimijoiden 
ympäristönsuojelun tasoa. 
Kunkin jäsenvaltion on 
noudatettava direktiivin 
tavoitteita, ja edistymisestä 
on raportoitava vuosittain 
EU:lle.

EU:n tavoite:
95% autoissa käytetyssä 
materiaalissa kierrätetään 
ja/tai hyödynnetään.

Ympäristötietoisuus:
Kun ympäristötietoisuus 
kasvaa kussakin maassa, sen 
kansalaiset kiinnittävät 
entistä enemmän huomiota 
siihen, mitä hallitus ja 
yksityiset organisaatiot 
tekevät ongelmien 
torjumiseksi. Ne alkavat 
vaatia tehokkaampaa 
politiikkaa ja huolellisuutta.

Saavutettavuus:
Teknologian kehitys on 
saanut ihmiset etsimään 
entistä yksinkertaisempia 
ratkaisuja jokapäiväiseen 
elämäänsä. Tämä koskee 
myös autokierrätystä.. Jotta 
tällainen palvelu menestyisi 
kuluttajien parissa, sen on 
oltava saavutettavissa ja 
tehokas.

Kierrätysjärjestelmät:
Operaattoreilla on omat 
toiminnanohjausjärjes-
telmät omien 
romuautokantojen 
seurantaan, murskaukseen 
ja kierrätykseen.

Kierrätysmenetelmät:
EU:n asettamat 
ympäristövaatimukset ja  
kierrätysasteen (95%) on 
täytyttävä.

Ajoneuvojen rakenne:
Teknologisesti on 
mahdollista suunnitella ja 
valmistaa (ecodesign) auto 
helposti purettaviksi. Tiivis 
yhteistyö autoteollisuuden 
kanssa nostaisi todellista 
kierrätysastetta.

Digitaalinen alusta:
Alalla on tarve kuluttajan ja 
teollisen toiminnan 
yhdistävälle digitaaliselle 
alustalle.

EU:n romuautodirektiivi. 
Asettaa tuottajavastuun 
autoteollisuudelle. Autojen 
valmistajat toisin sanottuna 
ovat vastuussa tuotteidensa 
asianmukaisen kierrätyksen 
järjestämisestä.
 
Jätedirektiivi 2008/98EC ja 
Muutosdirektiivi 2018/851 
Asettaa jätehierarkian, 
vahvistaa “saastuttaja 
maksaa” -periaatteen ja 
ottaa käyttöön laajennetun 
tuottajavastuun.

Jätelaki 646/2011
Määrittelee tuottajavastuun 
sekä siihen kuuluvat 
tuotteet ja tuottajat

Valtioneuvostonasetuksia 
romuajoneuvoista
Pyrkii vähentämään 
ajoneuvoista peräisin olevien 
jätteiden syntymistä  ja  
kieltää ajoneuvoissa 
käytetyille vaarallisille 
materiaaleille.

Political
Poliittinen

Economical
Taloudellinen

Social
Sosiaalinen

Technological
Teknologinen

Legal
Lakitekninen

Kierrätetty metalli:
Uuden teräksen tuotantoon 
verrattuna kierrätysteräksen 
käytöllä voidaan vähentää 
hiilidioksidipäästöjä noin 
86% ilmansaasteiden ja 76% 
prosenttia veden 
saastumisen osalta teräksen 
tuotannossa

Alan vaikuttavuus:
Euroopan unionissa poistuu 
vuosittain liikennekäytöstä 
12 miljoonaa ajoneuvoa. 
Eurooppalaisella ja 
globaalilla tasolla harmaan 
talouden ongelma ja 
puutteeliset 
romutuskäytännöt ovat 
valtava ongelma

Haitta-aineet: 
Luontoon päätyy arviolta 
355,000 litraa öljyä ja muita 
neisteitä epävirallisesti 
romutetuista ajoneuvoista. 
Myös käsittelemättömät 
lyijyakut, hapot ja renkaat 
ovat ympäristölle haitallisia.

Environmental
Ympäristöllinen

Autokierrätyksen PESTLE-analyysi

Kannattavuus:
Ympäristönsuojelu on osa 
jokaisen yrityksen 
päivittäistä toimintaa, 
taloudellinen kannustin ja 
kannattavuus auttaisi 
yrityksiä olemaan enemmän 
ympäristöystävällisiä. Jos 
autojen kierrättäminen on 
yritykselle kannattavaa, se 
pystyy investoimaan 
enemmän resursseja ja 
jatkaa sekä kehittää kestäviä 
aloitteita.

Nousevat 
materiaalikustannukset ja 
päästöregulaatio luovat 
kierrätetylle ainekselle 
jatkuvasti enemmän 
kysyntää. Euroopan 
komission arvioi 
kiertotalouden ja sen ohella 
autokierrätyksen osuuden 
eurooppalaisessa 
liiketoiminnassa kasvavan 
tulevaisuudessa 
merkittävästi.

Lähteet: 1) EU Direktiivi 200/53/EC; 2) EU Kierrätysaste  3) Circular Economy Action Plan, Euroopan komissio, 2022  4) Eur-Lex EU:n jätehierarkia 5) Stena Recyclingin julkaisemia faktoja kierrätysmetallista  6) Eduskunnan kirjallinen kysymys 
328/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=LEGISSUM%3Awaste_hierarchy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32000L0053
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=End-of-life_vehicle_statistics&oldid=555195#:~:text=The%20total%20weight%20of%20passenger,89.6%20%25%20were%20reused%20and%20recycled.
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=LEGISSUM:waste_hierarchy
https://www.stenarecycling.fi/oivalluksia/arkisto/kierrattamalla-metallit-sailytat-niiden-arvon/
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/kk_328+2013.pdf#search=ALL%28harmaa%20ro-muajoneuvo*%29%20Author%3Atiilikainen:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/kk_328+2013.pdf#search=ALL%28harmaa%20ro-muajoneuvo*%29%20Author%3Atiilikainen:
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Ratkaisumallit
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4321

Ehdotamme seuraavia ratkaisumalleja alan tehostamiseksi ja yhteiskunnallisiin 
hyötyihin pääsemiseksi.

Ratkaisumallit alan tehostamiseksi

Digitaalisen alustan 
kehittäminen

Kierrätyksen 
saavutettavuus ja 
keskittyminen

Auton elinkaaren 
seuranta

Tehostettu 
kannustinmalli ja 
asiakaspolku

Alan digitalisoitumisella ja 
digitaaliselle alustalle on 
haastatteluissa hahmottunut kaksi 
pääasiallista tarvetta: 

● Autojen tehokkaampi seuranta 
kierrätysverkossa digitaalisesti

● Kuluttajien ohjaaminen virallisiin 
kierrätyskanaviin digitaalisen 
palvelun kautta. 

Yhteiskunnallisesti tehokkaamman 
autokierrätyksen takia alan kannattaa 
tiivistää yhteistyötään ja uudelleen 
suunnitella verkostonsa 
asutuskeskusten ja liikenteen 
solmukohtien ympärille.

Alan toimijoilla on selvä näkemys, että 
autojen tehokkaampi seuranta koko 
elinkaaren ajan lisäisi virallisesti 
kierrätettyjen autojen määrää. 
Elinkaaren seurannalla tarkoitetaan 
tiiviimpää yhteistyötä ja 
kommunikaatiota 
autonvalmistuksesta katsastuksiin ja 
huoltoihin sekä romutuskynnykseen. 

Kattavuusongelman pienentämiseksi 
kuluttajaa tulee tiedottaa nykyistä 
selvemmin kierrätyksen eri vaiheista 
ja prosessin etenemisestä. Kuluttajien 
vakituista insentivisointia 
kierrätykseen tulee tutkia enemmän. 

Estää ohivuodon Antaa kuluttajille 
insentiivin kierrättää 

auto oikein.

Luo tietoa ja tilannekuvaa 
romutettavista 

ajoneuvoista. Ohjaa 
päätöksentekoa.
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AUTON ELINIKÄ

OHIVUODON 
ESTÄMISKEINOJA 
AUTOKIERRÄTYKSESSÄ 

Rekisterissä olevat autot

1. Auton elinikää seurataan

↪ Esim. katsauksessa 
leimataan auton kunto 

2. Auton tunnistaminen

↪ Joko perinteinen VIN, tai 
uusi malli (esim. RFID)

3. Kun elinikä loppumassa 
-> omistajan kontaktointi

↪ Kehotus kierrättämään ja 
tiedustelemaan 
jatkotoimenpiteistä 

↪ Houkutteleva insentiivi 
kuluttajalle

1

Ohjaus & 
tiedotus

Kannustin
& tiedotus

Kannustin &
mahdollistaminen

Avustus, tallennus 
& yhdenmukaistus

Raportointi, 
tiedotus

Toiminnanohjaus, 
raportointi, asiakaspolun 

täydentäminen 

Vastaanottopiste
● Kuluttajalle tarjotaan 

karttasovelluksen ja 
paikannuksen kautta 
lähimmät 
vastaanottopisteet

● Toimijat voivat sopia 
alustalla noudon 
kuluttajien kanssa

● Vastaanottopiste 
ilmoittaa irroittamansa 
osat ja arvioi niiden 
jälleenmyyntiarvon

● Romutettavan tavaran 
logistiikan 
kommunikointi 

4
Kierrätyslaitos

● Logistiikan helpotus 
eri 
vastaanottopisteistä

● Romumassan 
maantieteellinen  
parempi hahmotus

● eRomun integrointi 
rekisteristä 
poistettavien autojen 
kommunikoinnille

● Agreettitason luvut 
alasta

5
Yhteydenotto

● Nouto helposti 
saatavilla 

● Yhteydenpidon 
helpottaminen

● Palvelun 
yhdenmukaista-
minen

● Kuluttajalähtöinen 
toimintatapa

● Vaihtoehdot 
selkeästi esitelty

3

Digitaalinen Alusta
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Tiedonhaku

● Selkeää ja 
yksiselitteistä

● Ajankohtaista

● Navigointi on 
helppoa

● Kertoo seuraavat 
askeleet

● Ei-toivottujen 
toimintatapojen ja 
toimijoiden 
poistaminen

● Harmaan talouden 
kitkeminen

2
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Autokierrätys

● Alusta tuottaa 
kuluttajalle 
digitaalisen kopion 
romutustodistuksesta

● Traficomin ilmoittama 
ajoneuvon virallinen 
status kuluttajalle

● Datan kerääminen

● Tulevaisuudessa 
alusta osana yritysten 
omia 
toiminnanohjaus-
järjestelmiä

6
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Tavoitetila



Autokierrätyksen tavoitetila - kilpailuetuna Suomelle
Autokierrätyksen toimijat haluavat alan  kehittyvän digitalisaation avulla voimakkaasti nykytilastaan vuosikymmenen 
loppuun. Suomalaisen autokierrätyksen tavoitteena kehittyä Euroopan parhaaksi tulevien vuosien aikana. Suomen 
Autokierrätys näkee, että kierrätyksen kilpailukyky ja digitalisaatio riippuu 2020-luvulla tehtävistä uudistuksista ja ripeistä 
toimista.  

2024 2028

2026 2030

Vuonna 2022 käynnistynyt 
pilottihanke digitaalisesta 
alustasta on toteutettu 
erinomaisin tuloksin

Ala on kauttaaltaan 
digitalisoitunut, ohivuoto on 
vähentynyt lähelle nollaa ja auton 
elinkaarta seurataan digitaalisella 
alustalla. Maantieteelliseen 
keskittymiseen tähtäävien 
investointien tekeminen on 
aloitettu. 

Digitaalinen alusta on laajasti 
käytössä kuluttajilla ja 
toimijoilla. Selkeä 
asiakaspolku kuluttajille 
vähentää ohivuotoa 
merkittävästi.

Suomalainen autokierrätys on 
Euroopan tehokkainta eikä 
virallisten kanavien ohi tapahtuvaa 
vientiä, romutusta ja murskausta 
tapahdu. Ensimmäiset 
kiertotalousalueet ovat aloittaneet 
toimintansa.
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Ratkaisu 1:
Digitaalinen alusta
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Autokierrätys niin Suomessa kuin Euroopassa yleisesti voi hyötyä merkittävästi alan digitalisaatiosta 
ja avoimen datan lisääntymisestä. Ratkaisu toisi kuluttajat, alan toimijat ja viranomaiset yhdelle 
alustalle. Suomessa romuautojen tehokkaampi seuranta kierrätysverkostossa ja kuluttajien 
ohjaaminen virallisiin kierrätyskanaviin digitaalisen alustan kautta ovat alan kokonaistehokkuutta 
parantavaa kehitystä.

RATKAISU 1: Digitaalinen alusta 

Mahdollisuudet:

Digitaalisen alustan luomat mahdollisuudet toimialalla ovat kattavat. 
Erityisesti autojen seuranta romutuskynnyksen lähestyessä 
mahdollistaa paremman kommunikaation ja valvonnan 
autonkierrätyksessä. Romuautojen digitaalinen seuranta mahdollistaa 
myös materiaalien tehokkaammat markkinat toimialan eri toimijoiden 
välillä. Yhteinen alusta myös yhdenmukaistaisi viestintää ja selventäisi 
tiedonvälitystä kuluttajille.

Haasteet:
Datan tuottaminen ja tiedonjako vaatii kierrätysverkostolta aiempaa 
tiiviimpää yhteistyötä ja raportointia. Vaikka kumpikaan näistä ei ole 
suora haitta, tarkoittaa se uudenlaista työtä tiedon hyödyntämisen ja 
keruun puolesta. Digitaalisen alustan ylläpitäminen edellyttää alan 
asteittaista kulttuurimuutosta kohti yhteistoimintaa. Mahdolliset 
regulatiiviset rajoitteet tulee selvittää LVM:n, Traficomin ja Pirkanmaan 
ELY-keskuksen kanssa.

Tarpeen kuvaus:
Sisäinen tarve:
Romuauton parempi seuranta kierrätysverkoston sisällä. Auton osien 
kierrätysmahdollisuus lisääntyy, kun kommunikaatio ja näkyvyys paranee. 
Läpimenoajan tulisi lyhentyä eri osien kysynnän ja tarjonnan hahmottuessa. 
Datan kerääminen ja keskittäminen on myös alustan tärkeä aspekti.

Ulkoinen tarve:
Kuluttajien ohjaaminen digitaalisen alustan kautta viralliseen 
kierrätyskanavaan. 

Ratkaisee:
Digitaalinen alusta voi parantaa niin kuluttajien tietoisuutta alasta ja 
vastuullisesta toiminnasta romuautojen kanssa kuin alan sisäistä 
tehokkuutta ja taloudellista toimeliaisuutta. Kuluttajan ohjaaminen 
digitaalisen alustan kautta viralliseen kierrätyspolkuun estää 
autokierrätyksen ohivuotoa. 
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Tarvittavat resurssit:
Suomen autokierrätys on sekä halukkuutensa että alalla keskeisen asemansa puolesta 
luonnollinen omistaja ja ylläpidon koordinaattori digitaaliselle alustalle. Alustan teknisen 
toteutuksen ja toteutuksen rahoituksen on tultava joko alan operaattoreilta investointina 
tulevaisuuden lisämyyntiin, ulkopuoliselta sijoittajalta tuotto-odotuksineen tai julkisilta 
toimijoilta yhteiskunnallisen edun nimissä. 

Alusta kannattaa suunnitella siten, että kehittämistä lukuunottamatta se pystyy kattamaan 
ylläpito- ja hallinnointikulut tulorahoituksella. Yksinkertainen vaihtoehto on sitoa tulorahoitus 
alustan käyttöön. Tämä tarkoittaa kulujen allokoimista autokierrätyksen ekosysteemille eli 
kierrätettävään autoon ja uudelleenkäytön kauppaan. 

Kehitysvaihtoehto 1
Autokierrätyksen operaattoreilla on alan liiketoiminnasta paras käsitys ja olemassa olevaa 
teknologiaa kuten toiminnanohjausjärjestelmiä. Operaattorit voisivat näin ollen olla luonnollinen 
vastuutaho alustan suunnittelusta ja toteutuksesta. Alustaa ei kuitenkaan toteuteta yhden 
operaattorin ehdoilla vaan kehitysvaiheessa tehtävä kilpailijoiden välistä yhteistyötä. 
Toteuttavalla operaattorilla on käyttövaiheessa oltava samat ehdot kuin muillakin.

Kehitysvaihtoehto 2
Ratkaisu digitaalisen alustan kehitykselle on palkata alan ulkopuolinen tekninen kehittäjä tai 
konsultti alustalle. Positiivisena puolena lähestymisessä on riippumattomuus alan toimijoista ja 
negatiivisena on alan käytäntöihin ja lainalaisuuksiin investoitava aikaa suunnitteluvaiheessa.

Kehitysvaihtoehto 3 
Suomen Autokierrätys toteuttaa alustan omilla resursseillaan ja osaamisellaan. Organisaatiolla ei 
ole alusta teknistä toteutuskykyä, joten sen on edelleen tultava ulkoiselta konsultilta. 
Operaattoreiden kanssa tehtävä yhteistyö on vaihtoehdon hyödyn kannalta oleellista.  

RATKAISU 1: Digitaalinen alusta

Suomen 
Autokierrätys Oy

Digitaalisen alustan omistaja / 
ylläpidon koordinaattori

Alustan kehittäjä

Vaihtoehto 1

Alustan kehitykseen 
erikoistunut toimijaOperaattori X

Vaihtoehto 2

Käyttäjät

Autonvalmistajat

Kuluttajat

Vastaanottopisteet

Operaattorit

Varaosakaupat

Suomen Autokierrätys 
hankkii resurssit kehitykselle

Vaihtoehto 3

Alustan rahoittaja



4321

Asiakas voi heti tarkistaa 
romutetun auton 

virallisen statuksen ja 
saada digitaalisen 

kopion 
romutustodistuksesta

Vastaanottopisteet OperaattoritKuluttajat Kierrätys

Kuluttaja tekee päätöksen 
kierrättää auton ja 

ilmoittaa tästä 
digitaalisella alustalla.

Operaattorit raportoivat 
Traficomille alustan 
eRomu integraation 

kautta rekisteristä 
poistettavista autoista.

Tieto uudesta 
kierrätettävästä autosta 

saapuu vastaanottopisteille. 
Määritellään meneekö auto 

suoraan romutukseen tai 
kerätäänkö osia 

uudelleenkäyttöön.

ILMOITUS
Auton on ilmoitettu 

romutettavaksi

KIERRÄTYS
Autosta on poistettu varaosat, nesteet 
ja auto siirtyy materiaali kierrätykseen

DATAN SÄILYTYS
Tieto auton 

romutuksesta saapuu

Varaosamyynti Kierrätysmetallin myynti

Autopurkaamot.com
Varaosahaku.fi

Auton-
valmistajat

Muu
liiketoiminta

Fyysinen tuote

Data

Digitaalinen Alusta

Vastaanottopisteet ja 
operaattorit sopivat 

romuautojen kierrätyksestä 
ja logistiikasta alustalta 

saamillaan tiedoilla.

Vastaanottopiste ilmoittaa 
autosta heti irrotettavat 
osat ja niiden sijainnin. 

Myös auton rungon tiedot 
raportoidaan. Tieto 

välitetään eRomuun.

Alustalle kootaan alan 
avainluvut 

aggregaattitasolla  
kierrätettävästä 

materiaalista, sijainnista ja 
markkinan koosta.

Alustaa hyödynnetään 
myös viranomais-

raportoinnissa.
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Ratkaisu 2:
Tehostettu kannustinmalli ja 
asiakaspolku
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RATKAISU 2.1: Tehostettu kannustinmalli

Kuvaus:
Kun kuluttaja halua poistaa auton liikennerekisteristä, on tämän 
tehtävä ilmoitus asiasta vuosi kerrallaan käsittelymaksua vastaan 
(50-100€). Kuluttajaa kannustetaan myymään itselleen tarpeettomat 
käyttökelpoiset autot ja kierrättämään käyttökelvottomat. 
Tarkoituksena on laskea seisovien ja lojuvien autojen määrää sekä 
ehkäistä laitonta toimintaa romutuksen yhteydessä. Laittoman 
toiminan tulisi vähentyä, koska vain viralliset vastaanottopisteet ja 
operaattorit kommunikoivat auton romutetuksi Traficomille, joka 
puolestaan tekee muutoksen auton statuksessa.

Pitkän aikavälin visio
Pitkään poissa liikennerekisteristä olleet autot tutkitaan. Jos auto on 
romutettu epävirallisia kanavia pitkin, voisi laittomalle romuttajalle 
seurata sakko. Mikäli puolestaan ilmenee, että liikennekäytöstä 
poistettu auto on haitaksi ympäristölle (esim. seisoo pellolla tai julkisella 
alueella), seuraa sakko ja kehotus kierrättää auto. Koska Traficom pitää 
yllä virallista rekisteriä autokannasta ja niiden käyttötilasta, tulisi 
viranomaisten pystyä selvittämään onko auto kierrätetty ja romutettu 
laillisesti.

Mahdollisuudet:
● Vähentää autojen lojumista

● Vahva insentiivi kierrättää

● Tietoisuus kierrätyksestä

Haasteet: 
● Lain muutos

● Julkisen keskustelun hallinta

● Viestintä uudesta toimintamallista

Tarvittavat resurssit:
● Poliittinen tahto lakimuutokseen

● Viranomaisresurssit pitkän aikavälin visioon

● Digitaalinen alusta viestinnän  helpottamiseen

Alla on kuvattu kannustinmalli, jossa kuluttaja vuosittain poistamaan auton liikennekäytöstä maksua vastaan mikäli 
haluaa pitää omistuksessaan elinkaarensa päässä olevaan autoa. 
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Asiakaskokemuksen parantamiseksi on ensimmäinen askel asiakkaiden kuuntelu ja palvelun suunnittelun heidän 
tarpeiden ja kommenttien perusteella. Toiseksi hyvä asiakaskokemus tarvitsee ajankohtaista tiedotusta ja taustoitusta. 
Viimeiseksi muutoksista tulee tiedottaa hyvissä ajoin, jotta asiakkaat pystyvät asennoitumaan niihin ja suunnittelemaan 
toimintaansa muutosten mukaan.

RATKAISU 2.2: Tehostettu asiakaspolku

Kehityskohteita toimivaan autokierrätyksen asiakaspolkuun

1. Asiakaspolun johdonmukainen suunnittelu
a. Toteuta asiakashaastatteluita
b. Palvelumuotoilu asiakashaastattelujen perusteella

2. Tiedota ja auta kuluttajaa hahmottamaan kierrätyksen eri vaiheet
a. Mitkä ovat kuluttajan vastuut

i. Tiedota, mitä hyvää kuluttaja saa itselleen aikaiseksi 
kierrättäessään auton oikein

ii. Tiedota miksi laiton kierrätystoiminta on kuluttajalle 
haitallista

iii. Harkitse kohdennettua markkinointia autojen omistajille, 
joiden ajoneuvo lähenee elinkaaren päätä

b. Mitkä ovat kierrätystoiminnan vastuut
i. Miksi virallinen kierrätystoiminta on hyödyllistä koko 

yhteiskunnalle
ii. Tiedota miksi laiton kierrätystoiminta on haitallista kaikille

3. Esittele mahdollinen kannustin hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa
a. Pitkän aikavälin hyötyjen saavuttamiseksi kannustimen tulee 

olla vakituinen (vrt. määräaikainen)

Tämä ratkaisu vastaisi ohivuodon kahteen keskeiseen syyhyn 
● Kuluttajan insentiivit toimia oikein
● Asiakaspolun tehostaminen

Kuten muut ratkaisut, näistä ei tule valita vain yhtä, vaan ratkaisut 
menee käsi kädessä ja molemmat ovat kriittiset kipukohdat nykyisessä 
kierrätysmallissa.

Kuluttajan kannustin voi olla:
● Eettisyys ja moraali

・ Ympäristönäkökulma
・ Lainmukainen toiminta

● Taloudellinen etu
・ Romutuspalkkio
・ Sakon välttäminen
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Katsastuksessa huomataan 
auton heikko kunto ja elinkaaren 
lopun lähestyminen. Omistajaa 
ohjeistetaan kierrätyksestä, ja 
väärin toimimisen seurauksista. 

RomutusAjoneuvo poistetaan 
liikennekäytöstä 
määräaikaisesti vuodeksi, mutta 
ei romuteta. Vaihtoautot ja 
harrasteautot tulee eritellä tässä 
kohtaa prosessia. 
Määrittelemätön status 
liikenteestä poiston yhteydessä 
on yksi osa harmaan talouden 
syntyä alalle. 

1 vuosi

Jos autoa ei vuoden aikana ole 
romutettu, pitää auto poistaa 
liikennekäytöstä uudelleen. 
Asioinnista koituu kuluttajalle 
käsittelymaksu. Kuluttajaa 
kehotetaan kierrättämään jälleen.

1 vuosi

Määräaikaisen liikenteestä poistumisen visualisointi: Auton omistaja jatkaa auton 
vuosittaista poistamista 
liikennekäytöstä. Auton 
omistajalle koituu tästä kuitenkin 
vuosittainen käsittelymaksu. 
Kyseessä on insentiivi auton 
kierrättämiseksi.

Auton omistaja ei halua uusia 
liikennekäytöstä poistamista ja 
kierrättää auton

Kohdennettu markkinointi kierrätysmahdollisuuksista
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RATKAISU 2: Taustaa kannustinmallista ja asiakaspolusta

1. Johdonmukainen asiakaspolku
Asiakkaan näkökulmasta on ensisijaisen tärkeää, että tiedon saanti ja 
sijainti on yksiselitteistä. Virallisia kierrättämään ohjaavia tahoja olisi 
optimaalisesti vain yksi. Nykyisessä usean kilpailevan tietolähteen 
mallissa kuluttajan voi olla vaikea ymmärtää kuka oikeasti ohjaa 
toimintaa ja kenen sanaan tulisi luottaa. Vaikka autokierrätyksessä 
halutaan jatkossakin säilyttää kuluttajia palveleva kilpailuasetelma eri 
toimijoiden välillä, voisi eri lähteiden tiedotusta selventää.  Internetistä 
hakiessa “miten kierrätän auton”, ilmestyy ohjeistusta useammalta eri 
toimijalta. Suomen Autokierrätys Oy:n lisäksi, mm. Stena Recycling, 
Hinausautokeskus, Autoalan Tiedotuskeskus ja Kuusakoski kertovat 
kantansa kierrätyksestä. Asiakkaan voi olla vaikea ymmärtää sitä kuka 
vastaa ja valvoo autokierrätystä. Kuluttajien mahdollinen hämmennys ei 
palvele myöskään eri tietolähteitä eli yrityksiä ja viranomaisia.  
Nykytilassa kuluttaja saattaa olla suoraan yhteydessä operaattoriin joka 
ohjaa heidät omille vastaanottopisteilleen. Täten kuluttaja ja neutraali 
tieto toimialasta hajautuu ennen ensimmäistä kohtaamista. 
Tulevaisuudessa tämän ongelman ratkaisu voisi olla tiedottamisen 
yhdenmukaistaminen siten, että toimijoiden ohjeistukset kaikki 
ohjaavat kuluttajaa seuraamaan yhtä digitaalista asiakaspolkua.

2. Palautteeseen vastaaminen nopeasti
Kun asiakas kirjoittaa palvelusta arvostelua, on tärkeää vastata nopeasti 
ja täsmällisesti.. Toimialasta riippumatta, merkittävä tekijä siihen miten 
asiakas tulee toimimaan perustuu heidän itse kohtaamiin kokemuksiin 
ja lukemiinsa verkkoarvosteluihin. Arvostelut vaikuttavat toimijoiden 
uskottavuuden määrittämiseen. On tärkeää, että he näkevät, että 
autokierrätysalalla on jatkossakin aktiivinen ja reagoiva ääni. Jos 
asiakaspolussa on kuluttajaa hämmentäviä aspekteja tai kun 
kommunikaatio esimerkiksi romuauton luovutuksesta on vaillinaista - 
on ongelma ratkaistava mahdollisimman nopeasti.

3. Elinkaariajattelu markkinoinnissa
On kriittistä, että kuluttaja on tietoinen virallisesta kierrätyspolusta ja 
laittoman toiminnan haitoista jo ennen kierrätyspäätöstä. Tämä 
vähentäisi niiden kuluttajien määrää, jotka ovat suoraan yhteydessä 
laittomiin vastaanottopisteisiin, selvittämättä virallista toimintatapaa. 
Uudet viestintämuodot voisivat auttaa tiedottamaan autokierrätyksestä 
asiaankuuluville kuluttajille katsastuksen yhteydessä. Olisi myös 
suotavaa saada tiedotusta suoraan valtion viranomaisilta koskien 
virallisia toimintatapoja esimerkiksi SMS-viestin kautta kuluttajalle  kun 
hänen omistuksessa oleva auto lähenee elinkaarensa loppua.
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Ratkaisu 3:
Elinkaaren seuranta
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Alan toimijoilla on selvä näkemys, että autojen tehokkaampi seuranta koko elinkaaren ajan 
lisäisi virallisesti kierrätettyjen autojen määrää. Elinkaaren seurannalla tarkoitetaan tiiviimpää 
yhteistyötä ja kommunikaatiota autonvalmistuksesta katsastuksiin ja huoltoihin aina 
elinkaaren loppuun asti.

RATKAISU 3: Elinkaaren seuranta 

Kuvaus:

Elinkaaren tehokas  seuranta. Kuluttajien informoiminen ja 
muistuttaminen auton kierrätysvaihtoehdoista erityisesti elinkaaren 
loppupäässä toisi jo itsessään lisää kierrättäjiä. 

Auton osien uudelleenkäyttöä voitaisi puolestaan parantaa tekemällä 
tiiviimpää yhteistyötä autonvalmistajien kanssa ja luomalla yhteisiä 
tavoitteita. 

Seuranta ratkaisee
Auton elinkaaren parempi seuranta antaisi viranomaisille ja 
autokierrätysverkostolle paremman käsityksen automääristä, jotka 
lähestyvät romutus kynnystä. Elinkaaren tehokkaalla seurannalla 
kuluttajalle voisi antaa muistutuksia jos kierrätysmahdollisuudesta 
katsastuksen yhteydessä sekä siinä tapauksessa jos auto seurannan 
mukaan ole enää liikenteessä. 

<<

Yhteistyö ecodesignissa

Uudelleen käytettävien varaosien 
markkinan kokoaminen 

Varaosien tuotannonhallinta 
Katsastuksessa auton elinkaaren 
arvointi kuluttajalle ja Suomen 

autokierrätykselle

Kierrätettävien varaosien 
kysynnän ja tarjonnan hallinta 

Yhteistyö ja tiedonvaihto 
ecodesignissa Huolto ja 

katsastus

Varaosien 
jälleenmyynti

Valmistava 
teollisuus

Kierrätys



Your Growth Advisor © Vertical 2022, All rights reserved, 45

CONFIDENTIAL

Tarvittavat resurssit: 
Isoimmat tarvittava resurssi elinkaaren tiivimmälle seurannalle on 
aiemmin esitetty digitaalinen alusta, hyvin hahmotettu asiakaspolku ja 
yhteistyöhalu. Digitaalinen alusta antaisi niin kuluttajille kuin 
kierrätysverkostolle paremman näkymän kuluttajan eri vaihtoehdoista 
ja romutuskynnystä lähestyvistä autoista. Hyvin suunniteltu ja 
kommunikoitu asiakaspolku puolestaan lisäisi asiakkaiden tietoutta 
omien valintojensa seurauksista. Yhteistyöhalukkuus on elinkaaren 
seurannalle valtavan tärkeää, koska ilman autonvalmistuksesta lähtevää 
yhteistyötä ja jaettavaa dataa ei elinkaari näkymää saavuteta. 
Valmistavan teollisuuden kanssa olisi sovittava seurantamenetelmiä eri 
autojen osille sekä valmistus- ja kierrätysmenetelmille. 

Esimerkki elinkaaren seurannasta ja sen tuloksista on Ranskassa 
toimiva Indra. Indra pyrkii tehtaistamaan auton purun. Indra operoi 
linjastoja, jossa puretaan autojen osia mahdollisimman paljonn 
koneellisesti ja käsityönä ehjänä. Yrityksellä on myös verkkokauppa, 
jossa se myy eteenpäin ehjänä purettuja osia. Yrityksen omistaa 
valtaosin Renault ja Suez. 

RATKAISU 3: Elinkaaren seuranta

Lähde: Indra

https://www.indra.fr/en/home
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Ratkaisu 4:
Kierrätyksen saavutettavuus ja 
keskittyminen
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Autokierrätyksen kannattaa tiivistää yhteistyötään ja keskittyä verkostona 
asuinkeskusten ja hyvien liikenteen solmukohtien ympärille. 

RATKAISU 4: Kierrätyksen saavutettavuus ja 
keskittyminen

Kuvaus:
Alan asiantuntijoiden mukaan nykyisessä vastaanottopiste- ja 
operaattoriverkostossa toimijat tekevät vähän yhteistyötä ja niiden 
maantieteellinen sijainti suhteessa toisiinsa ei ole optimaalinen. Tämä ei sinänsä 
ole ilmeistä ellei vaihtoehtoista rakennetta olisi haastattelujen kautta tutkittu. 
Syitä verkoston uudelleenjärjestelylle on useampia. Haastatteluissa esille 
nostettuja etuja keskittymiselle ovat logistinen kustannustehokkuus, 
kilpailutilanteen kehitys ja korkeampi kierrätysaste, kun toimijat ovat lähellä 
toisiaan.

Nykyisellään on haasteellista, että vastaanottopisteet tyypillisesti toimivat 
ainoastaan yhden kumppanioperaattorin kanssa. Toiminta on ymmärrettävää 
autokierrätyksen liiketoiminnan näkökulmasta, mutta se ei tuota yhteiskunnan 
kannalta parhaita lopputuloksia. Yhteistyö useamman operaattorin kanssa on 
nykyiselläänkin kuitenkin mahdollista, mutta harvinaista. Logistisesti romuautot 
voisivat olla tehokkaammin loppusijoitettu.

Yhteistyötä tiiviimmin tekevän vastaanottoverkoston vaikutus olisi mahdollisesti 
vastaanottopisteiden määrän vähentyminen. Siinä missä nykyisin 
vastaanottopiste tekee yhteistyötä vain yhden operaattorin kanssa, voisi se 
tulevaisuudessa optimoida operaattoreita parhaiden tarjousten ja etäisyyksien 
välillä.  Jo tämä todennäköisesti muuttaisi vastaanottopisteverkoston rakennetta 
ja painotuksia, kun toimijat hakeutuisivat itselleen suotuisille markkinoille. 

Hyötyjä:
● Parantaa vastaanottopisteiden mahdollisuutta tehdä yhteistyötä useamman 

operaattorin kanssa

● Kiertotalous alueet (Eco-Industrial Parks) vähentävät tutkitusti 

autokierrätysprosessin hiilidioksidipäästöjä 

● Tiivistää nykyisen verkoston hajanaista rakennetta

● Pienentää logistiikkakustannuksia

● Lisää vapaata kilpailua

● Nostaa poistuvan autokannan kierrätysastetta

● Nykyinen malli operaattorien edun mukainen

Haittoja:

● Nykyinen malli johtaa todistetusti kannattavaan liiketoimintaa, mutta saattaa 

aiheuttaa yhteiskunnan kannalta epäedullisia tilanteita

● Mallin muutos vie aikaa ja vaatii investointeja

・ Toimijat saattavat hakea valtion tukea muuttuvan verkoston 

rahoittamiseksi
Lähteet: 1) Asiantuntijahaastattelut alan toimijoiden kanssa 2) Al-Quradaghi S. et al  Optimization Model for Sustainable End-of-Life Vehicle Processing and Recycling, 2022
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RATKAISU 4: Kierrätyksen saavutettavuus ja 
keskittyminen

Nykytila Tulevaisuus

Nykytila kuvastaa 
vastaanottopisteiden ja 
operaattorien 
verkostoa Suomessa. 
Kierrätystoimijoiden 
verkosto on nykyisin 
laajalle levittynyt ja 
hyötyisi ohjauksesta 
keskitetympään 
malliin. 

Tulevaisuuden näkymä 
on hahmotettu 
Suomen 
maantieteellisen 
väestöjakauman 
mukaan. Hahmotelma 
perustuu ajatukselle 
kiertotalousalueista 
(Eco-Industrial Parks), 
jotka sijaitsisivat hyvien 
logististen yhteyksien 
päässä ja väestön 
kannalta optimaalisilla 
paikoilla.  

Lähteet: 1) Asiantuntijahaastattelut 5/2022-9/2022 alan toimijoiden kanssa
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Tehtävä 3: Pilotin alustava hahmottaminen
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Autokierrätysekosysteemin priorisoima ratkaisumalli on digitaalinen alusta. Tässä 
kappaleessa esitellään vaihtoehtoja digitaalisen alustan pilotoinnille ja 
etenemiselle kohti tuotantoversiota.

Pilotti ja jatkokehitys

Pilotti on liiketoiminnassa uuden tuotteen tai palvelun kokeilujakso. 
Kokeilujaksolla halutaan ymmärtää tuotteen toimivuutta käytännössä, 
sen kysyntää ja käyttökokemusta, ja siitä halutaan korjata ilmeiset 
virheet. Toisin sanottuna pilotissa tehtyjen havaintojen perusteella 
rakennetaan markkinoille vietävä palvelu. Pilotti ei siis ole palvelun 
täysimittainen lanseeraus vaan jakso, jonka aikana validoidaan, onko 
laajempi investointi kannattavaa ja minkälaisia taloudellisia ja 
toiminnallisia odotuksia palvelulle kannattaa tehdä. 

Autokierrätyksen digitaalisen alustan pilotti on hahmotettu kuluttajille 
suunnatulla alustalla, johon alan toimijat kytkeytyvät ja missä hoitavat 
tuottajavastuutaan. Digitaalisen alustan operaattori on Suomen 
Autokierrätys Oy ja rahoitus hankkeelle pyritään hankkimaan julkisista 
lähteistä sekä alan toimijoilta itseltään. Pilotin tavoite on validoida 
hyviä käytäntöjä ja alustan toimivuutta sekä kuluttajille että 
yrityksille ja viranomaisille. Lopputulos edesauttaa tuotantoversion 
kannattavaa toteutusta.

Seuraavilla sivuilla on visualisoitu kokeilualusta. Myöhemmin 
kappaleessa avataan pilotin rakennetta ja siihen kohdistuvia odotuksia. 
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Alustan ominaisuudet

Kuluttajille
● Vastaanottopisteen etsiminen
● Romuauton noudon tilaus ja 

aikataulutus
● Romuauton vienti 

vastaanottopisteelle
● Romuauton arvon määrittäminen 

kuluttajalle  vastaanottopisteiden 
toimesta

● Romutustodistuksen kopio
● Integraatio Traficomin kanssa 

ajoneuvon virallisesta tilasta

Yrityksille
● Ekosysteemin vahvistaminen 

jäseneksi liittymällä
● Romun hakeminen ja logistiikan 

koordinointi
● Romutuksen  tarjoaminen
● Tuottajavastuun hoitaminen

Seuraavat ominaisuudet ovat autokierrätyksen ekosysteemin kanssa kartoitettuja 
vähimmäisvaatimuksia alustalle ja sen pilotille. Yleishyödyllisesti on toivottavaa, että alusta 
kehittyy ja laajenee tiedon kertyessä ja käytön lisääntyessä.

Suomen autokierrätykselle
● Tehokkaampi tiedottaminen 

kuluttajille
● Ohivuodon vähentäminen näkyvällä 

digitaalisella alustalla
● Yritysten liiketoiminnan tekeminen 

läpinäkyvämmäksi
● Yritysten tunnistaminen
● Kierrätysasteen nostaminen ja 

kierrätysprosessien kehitys
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Kuten akateemisessa tutkimuksessa myös liiketoiminnan pilotille on annettava 
hypoteeseja, joita testataan validaatiojakson aikana käytännössä. Alla selvitystyössä 
ilmenneitä autokierrätyksen toimialan kipukohtia, joita pilotilla voisi helpottaa.  

Hypoteeseja pilotille

Hypoteesi 2: 

Virallisia kanavia pitkin kierrätettyjen autojen 
lukumäärä kasvaa.

Hypoteesin todentaminen:

Hypoteesi todistetaan tai kumotaan 
kierrätettyjen autojen lukumäärän mittaamisella. 
Jos kierrätettyjen autojen lukumäärä nousee 
voidaan hypoteesi hyväksyä. Tulosten 
mittaaminen voi alkaa ensimmäisestä vuodesta, 
kun digitaalinen alusta ollut käytössä.

Pilottiin osallistuva organisaatio asettaa oman 
hypoteesin digitaaliselle alustalle: 

Muotoile mahdollisimman lyhyt ja 
ymmärrettävä oletus/ratkaisupiste

Hypoteesin todentaminen:

Ajattele, mitä autokierrätyksen digitaalisen 
alustan pilotissa eli validaatiojakson aikana 
voidaan todentaa. On hyvä ajatella myös 
pidemmälle: Mitä autokierrätyksen aspekteja 
alustan tuotantoversiolla voidaan parantaa? 
Minkälaisia datapisteitä todentaminen vaatii ja 
miten niitä voi mitata? Hallitse omia, 
ekosysteemin ja kuluttajien odotuksia 
asettamalla motivoivia ja saavutettavia 
tavoitteita erikseen pilotille ja tuotantoversiolle.

Hypoteesi 1: 

Kuluttajien ymmärrys lainmukaisesta 
autokierrätyksestä kasvaa.

Hypoteesin todentaminen:

Hypoteesi todistetaan tai kumotaan kuluttajillle 
tehtävillä tyytyväisyyskyselyillä. Mitattavan tuloksen 
kannalta ennen pilotin lanseerausta tulee mitata 
tyytyväisyydestä. Jos kuluttajan itsensä kertoma 
ymmärrys autokierrätyksestä nousee digitaalista 
alustaa käyttäneillä kuluttajilla, voidaan hypoteesi 
hyväksyä. Kyselymäärän eli otannan tulee olla 
tarpeeksi suuri, jotta johtopäätöksiä voidaan tehdä. 
Tulosten mittaaminen voi alkaa jo digitaalisen 
alustan pilottijaksolla.
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Palvelun-
tarjoaja

Palvelun 
omistaja

Valtio ja 
Viranomaiset

Vaihe

Sopimusten allekirjoitus,
pilottialustan kehityksen 

ohjaus, hypoteesien ja 
tavoitteiden asetus, datan 

avaaminen

Alustaan 
perehtyminen, 

tavoitteet ja 
odotukset 

Pilotin valmistelu

Testikäyttäjien 
määritys, alustaan 

perehtyminen

Pilottijakso

Pilotin seuranta

Pilottialustan käyttö, markkinointi  ja valvominen, kysymyksiin 
vastaaminen

Tulosten keruu ja 
arviointi, 

skaalauksen 
suunnittelu

Palaute ja 
tulosten arviointi

Tulosten arviointiSopiminen

Sopimusten allekirjoitus,
pilottialustan kehitys, 

hypoteesien ja 
tavoitteiden asetus

Sidosryhmien 
perehdyttäminen, 

alustan 
kustomointi

Alustan 
käyttöön-

otto

Tulosten ja väliaikatietojen raportointi, 
asiakaspalvelu, pilotin arviointi

Tulosten arviointi, 
skaalauksen 
suunnittelu

Viranomaisvalvonta 
(Traficom & ELY), 
laintulkinta (LVM)

3-4  kuukautta Noin 6 kuukautta Noin kuukausi

Projektin tuki
Sopimusrakenteen 

suunnittelu, 
alustakehityksen ohjaus, 
tavoitteiden hahmotus ja 

asetus 

Pilotin hypoteesien 
vahvistus, 

mittaristo, aikaväli 
ja johdon tuki 

Tulosten 
dokumentaatio ja 

skaalauksen 
tukeminen

Tuki, 
dokumentaatio, 

analyysi

Tuki, 
dokumentaatio, 

analyysi

Tuki, 
dokumentaatio, 

analyysi

Tuki, 
dokumentaatio, 

analyysi

Testikäyttäjät Palvelun omistajan 
suorittama haku

Alustaan ja 
pilottiin 

perehtyminen
PalauteKäyttö ja 

palaute
Käyttö ja 
palaute

Käyttö ja 
palaute

Käyttö ja 
palaute

Pilotin 
sidosryhmät
ja tehtävät

Tekniseen toteutukseen 
sitoutunut autokierrätyksen 
operaattori tai ulkopuolinen 
IT-konsultti

Todennäköisesti Suomen 
Autokierrätys Oy

Sekä alan toimijat että kuluttajat 
omissa ryhmissään

Valtion rahoitusinstrumentit ja 
viranomaiset

Ulkopuolinen konsultaatio ja/tai 
Suomen Autokierrätys Oy

Tutustu liitteissä kaksi ja kolme tarkempaan suunnitelmaan pilotin toteutuksesta.
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Investointi ja tulomalli

OperaattoritKuluttajat Kierrätetyn 
metallin ostajat

Varaosamyynti

Digitaalinen Alusta

Vastaanottopisteet~10% romuauton 
arvosta

35% romuauton 
arvosta

45% romuauton 
arvosta

Ylläpitomaksu ≤ 10
€ per romuauto 

~10% romuauton 
arvosta

Alustan kehitykseen tehtävä investointi voi vaihdella hyvinkin paljon riippuen 
toteutukseen päätyvän alustan monimutkaisuudesta. Jotta kuitenkin edellä mainitut 
ominaisuudet ja arkkitehtuuri toteutuisi, investoinnin koko luokka voi vaihdella 
80,000:sta eurosta 200,000:n euroon perustuen erään internetalustoja toteuttaneen 
konsulttitoimiston kanssa käytyyn alustavaan keskusteluun. 

Romuauton arvon jakautumista eri toimijoille digitaalisen alustan luomassa uudessa 
toimintaympäristössä on avattu alla. 

Vaikka yksittäisen romuauton arvo ei digitaalisen alustan myötä tulekaan 
muuttumaan on muistettava, että alustalla tähdätään kattavuuden parantumiseen ja 
kierrätettävän automäärän kasvuun.

Digitaalisen alustan päivitys- ja ylläpitokustannukset voivat alustavan arvion mukaan 
vaihdella 50,000:sta eurosta 150,000:een euroon vuodessa. Jos vuosittainen 
kierrätettävä automäärä nousee 100,000:een euroon voi 0.5-1.5 euron romuautoa 
kohden maksettava summa alustalle olla riittävä teknisen ylläpidon kattamiseksi. 
Teknisen ylläpidon lisäksi palvelun hallinnointi, tiedon jakaminen ja hyödyntäminen 
aiheuttaa eri kustannuksia. Arvio kokonaiskustannuksista jää alle kymmenen euron 
per romuauto. 

V
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Suositukset seuraavista askeleista
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Selvitystyön aika on hahmotettu käytännön toimia ja selvitysalueita 
autokierrätyksen tehostamiseksi.

Suositukset jatkotoimenpiteistä

Pilotti ja taloudellinen intressi
Erityisesti alustan pilottivaiheessa autokierrätyksen toimialan kanssa on 
keskusteltava digitaalisen alustan investoinnista. Alustan liiketoiminnallisia 
edellytyksiä on hyvä mallintaa operaattorien ja vastaanottopisteiden 
kierrätysmäärillä ja kierrätysasteen noususta saatavilla lisätuloilla. Mikäli 
puolestaan alustaan haettaisiin ja saataisiin julkista rahoitusta tulee toimialan 
kanssa kartoittaa yhteiskunnallinen lisähyöty ja kommunikoida se selkeästi ulos.

Aikataulullisesti pilotti kannattaa toteuttaa mahdollisimman pian verraten 
kehitystä autokierrätyksen ekosysteemin kanssa keskusteltuihin tavoitetiloihin 
tulevan 10 vuoden aikana.

Ympäristönäkökulma
Poliittinen tahtotila, lainsäädäntö ja autoala ovat sitoutuneita ympäristöä 
vähemmän kuormittavaan toimintaa. Toimiala voisi tarkentaa itselleen yhteisesti 
asetettuja tavoitteita. Yksi keino vaikuttavaan kommunikaation olisi julkistaa 
toimialan yhteiset ympäristönsuojelun ja kierrätyksen tavoitteet digitaalisen 
alustan lanseerauksen yhteydessä. Tämä toisi alalle toivottua mediahuomiota ja 
loisi tietoutta kierrättämisen tärkeydestä ulkoisesti ja sisäisesti. Myös haamuauton 
yhteinen, mahdollisesti EU-tasolla tehty määritelmä helpottaisi tilastoinnin 
yhdenmukaistusta ja  kierrätysverkoston heikkojen kohtien tunnistamista.

Suomen kilpailukyky
Suomen nykyinen autokierrätys toimiala on Euroopan keskiarvoa parempaa. Alan 
johtavaksi maaksi on tosin kaikilla mittareilla matkaa. Autokierrätyksen 
digitalisaatiota ei ole täysin viety läpi missään ja se tarjoaa mahdollisuuksia niin 
kotimaiselle kuin kansaiväliselle kehitykselle 2020-luvulla. Suomen pieni markkina 
on etu nopeiden kokeilujen ja implementoinnin helppouden vuoksi. Alan on 
kuitenkin tehtävä tiiviimpää yhteistyötä ja sen tulee harkita yhteisiä investointeja 
mikäli suomalaisesta autokierrätysosaamista halutaan vientituote ja todellinen 
kilpailuetu. 

Kiertotalousalueet
Kiertotalousalueilla on tutkittua lisähyötyä tietyissä ympäristöissä. Suomen 
kontekstissa kiertotalousalueiden lisähyötyä autokierrätykselle on kuitenkin 
tutkittava lisää. Selvitystyön aikana paljastui, että konsepti saatika sen 
mahdollistama kehitys ei ole vielä kaikille toimijoille ole tuttua.  Lisäksi siirtyminen 
nykyisestä verkostosta kiertotalousalueiden ympärille keskittyneeseen malliin 
vaatii mittavia investointeja ja aiempaa laajempaa yhteistyökykyä alan toimijoilta. 
Kiertotalouden, kierrätysteknologian ja kierrätysasteen kannalta mallin edut ovat 
nykyiseen verrattuna mittavat akateemisen kirjallisuuden ja 
kiertotaloustoimijoiden itsensä mukaan.  
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Liite 1: Laskelma alan kokonaispotentiaalista

Lähteet: 1) Finder.fi raportoidut liikevaihdot

Vastaanottopiste Liikevaihto 2021

1 A&A Autopurkaamo Malmin Valio-Osa 298,000€

2 Lapin Auto-Osa Oy 505,000€

3 Heinolan Autopurkaamo Oy 101,000€

4 USA-osa oy 40,000€

5 Euroteli oy 479,000€

6 Iisalmen Teräs ja Romu Oy 1,106,000€

7 Jätehuolto P. Pääkkönen Oy 2,228,000€

8 Hettula oy 5,233,000€

9 Reteko Oy 21,285,000€

10 Kristiinan romu 108,000€

11 Puijon romu oy 11,277,000€

12 Koillismaan kiertometalli 40,000€

13 Kymen Tarvemetalli Oy 7,175,000€

14 Autopurkamo Ahtialan Oy 153,000€

15 Jätehuolto M. Helistölä 4,500,000€

16 Konehuolto Juttuniemi Ay 404,000€

17 Setsuuri Oy 373,000€

18 Tampereen Romu Oy 377,000€

19 Raptec Oy 189,000€

20 Mikkelin Romu Oy 3,094,000€

21 Auto- ja metallikierrätys Ollilainen Oy 269,000€

22 JPS-Kuljetus Oy 1,251,000€

23 Talovaara Group Oy 1,089,000€

24 Mc Scatter Oy 900,000€

25 Erikssons auto-osakierrätys 4,054,000€

26 Rannikon Auto- ja Varaosa Oy 1,175,000€

27 Utacon Oy 3,588,000€

28 Oulun Metallipalvelu Oy 794,000€

29 Kiteen Tarvemetalli Oy 1,683,000€

30 Osatuonti Felke Oy 533,000€

74,301,000€

Fortum Waste Solutions ajovoima-akkujen kierrätyksestä  peräisin oleva liikevaihto on arviolta 
vielä suhteellisen pientä ja sitä ei näin ollen ole mukana laskelmassa. 

 
Laskelma jatkuu seuraavalla sivulla.

Operaattori Liikevaihto 2021

1 Kuusakoski 625,938,000€

2 Stena Recycling 111,714,000€

3 Eurajoen Romu 125,634,000€

4 Kajaanin romu 29,254,000€

892,540,000€
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Liite 1: Laskelma alan kokonaispotentiaalista

Jokaiselle otannassa mukana olevalle yritykselle annettiin arvio autokierrätyksen 
osuudesta koko liikevaihdosta. Arvio on tehty avoimista lähteistä. Arvio pohjautuu 
yrityksen koko liikevaihtoon, toimijoiden itsensä ilmoittamiin eri liiketoimintoihin ja 
niiden perusteella määritettyyn osuuteen romuautoliiketoiminnasta. 

Arvio 1:
Riippuen toimijasta 20-60% vastaanottopisteiden liikevaihdosta tulee 
romuautoliiketoiminnasta. Riippuen toimijasta 20-40% operaattoreiden liikevaihdosta 
tulee romuautoliiketoiminnasta.

Vastaanottopisteiden markkina 2021
Olettaen, että 30:n yrityksen otanta vastaanottopisteistä on koko populaatiota edustava 
ja, että vastaanottopisteverkostossa on 292 toimijaa. Otanta on noin 10% koko 
populaatiosta.

Otannan 30:n vastaanottopisteen autokierrätyksen arvioitu liikevaihto on yhteensä 
22,255,700€.

30x = 292
x = 9.733

9.733 * 22,255,700€ = 216,622,147€ (vastaanottopisteiden markkina vuonna 2021)

Koko markkina 2021:
Lisätään vastaanottopisteiden markkinan kokoon neljän operaattorin arvioitu markkinan 
koko 208,093,600€.

216,622,147€ + 208,093,600€ = 424,715,747€

Alan kokonaispotentiaali 2021:
Olettaen, että haamuautoja oli 30% koko poistuvasta autokannasta

0.7x = 424,715,747€
x = 606,736,781€

Tehottomuus vuonna 2021:
606,736,781€ - 424,715,747€ = 182,021,034€

Arvio 2:
20% kaikkien vastaanottopisteiden ja operaattoreiden liikevaihdosta tulee 
romuautoliiketoiminnasta. 

Vastaanottopisteiden markkina vuonna 2021: 144,639,280€
Operaattoreiden markkina vuonna 2021: 178,508,000€

Koko markkina 2021: 323,147,280€

Kokonaispotentiaali 2021: 461,638,971€

Tehottomuus 2021: 138,491,691€
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Liite 1: Laskelma alan kokonaispotentiaalista

Huomioita laskelmasta

● Alan kokonaispotentiaalia ja tehottomuutta on mitattu liikevaihdon 

perusteella.

● Joidenkin valittujen vastaanottopisteiden liikevaihtoa ei ole raportoitu 

julkisesti

・ Julkaisemattomien liikevaihtojen takana voi olla joko hyvin pieniä 

yrityksiä tai niiden yritysmuoto on muu kuin osakeyhtiö

・ Näiden yritysten puuttuminen satunnaistotannasta saattaa kasvattaa 

(vääristää) vastaanottopisteiden markkinan arvioitua kokoa.

● Vastaanottopisteet valittiin sattumanvaraisesti. Valinnan jälkeen haettujen 

liikevaihtojen perusteella voidaan todeta, että kaupungeissa olevat yritykset 

ovat tyypillisesti isompia. 

● Laskelma on tehty vuoden 2021 luvuilla. Viime vuonna autoja kierrätettiin 

enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Osasyinä tähän olivat kolmatta kertaa 

käytössä ollut kierrätyspalkkio ja metallin positiivinen hintakehitys. 

● Autokierrätyksen osuudet liikevaihdosta ovat suuntaa antavia arvioita ja ne  

annettiin tarkastelemalla yritysten itse julkisissa lähteissä ilmoittamia 

liiketoiminnan eri osa-alueita ja painotuksia.
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Liite 2: Ensimmäinen työpaketti: Yritysominaisuuksien 
kehitys

Alustan omistajan 
valinta ja rahoituksen 
varmistaminen

Verticalin omaan kokemukseen useiden pilottiprojektien fasilitointiit perustuen useiden sidosryhmien välillä totetuttavat 
hankkeet kannattaa jakaa omiin samanaikaisesti toteutettaviin työpaketteihin. Alla on hahmotettu alustan yritysominaisuuksien 
kehitysprosessi ylätasolla.

Kuukausi 1 Kuukausi 3 Kuukausi 4Kuukausi 0 Kuukausi 7Kuukausi 2 Kuukausi 5 Kuukausi 6

Alustan omistajan 
pitämä työpaja 
alustan 
ominasuuksista ja 
käyttäjien toiveista

Prototyypin 
valmistelu halutuilla 
ominaisuuksilla

Prototyypin esittely 
tärkeimmille 
sidosryhmille ja 
päätös etenemisestä. 
Tavoitteiden asetus.

Alustan tekninen 
toteutus alkaa

Suomen 
autokierrätys tekee 
tiivistä yhteistyötä 
kehittäjän kanssa

Pilottialustan 
tekninen toteutus 
valmistuu

Bugien havainnointi 
ja korjaaminen 
yritysten kanssa

Pilottialustan 
lanseeraus

Tulosten arviointi, 
julkaisu ja 
jatkotoimenpiteiden 
suunnittelu

Palautteen 
kerääminen

Sprintti 1: Prototyyppi Sprintti 2: Tekninen toteutus Sprintti 3: Live-pilotti
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Liite 2: Toinen työpaketti: Kuluttajaominaisuuksen 
kehitys
Toiseen työpakettiin kuuluu muun muassa:  asiakastuki ja perehdytys, mittarit ja odotukset, front- 
ja back-end toteutus,  etenemisen seuraaminen, palautteen kerääminen, analysoiminen ja 
toteuttaminen  alustaan

Kuukausi 1 Kuukausi 3 Kuukausi 4Kuukausi 0 Kuukausi 7Kuukausi 2 Kuukausi 5 Kuukausi 6

Testikäyttäjien valinta
 Suomen 
Autokierrätyksen 
organisoimana

Testikäyttäjien 
perehdyttäminen 
alustaan

Testikäyttäjien 
alustavan palautteen 
kerääminen

Yhteistyö Suomen 
autokierrätyksen 
kanssa teknisen 
toteutuksen aikana

Alustan lanseeraus ja 
kampanjointi kuluttajien 
mukaan saamiseksi

Bugien havainnointi 
ja korjaaminen 
kuluttajien kanssa

Tulosten arviointi, 
julkaisu ja 
jatkotoimenpiteiden 
suunnittelu

Palautteen 
kerääminen

Sprintti 1: Prototyyppi Sprintti 2: Tekninen toteutus Sprintti 3: Live-pilotti
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Kuluttaja Vastaan-
ottopiste

Operaat-
tori

Yritykset
Valittu

automaatio- 
ohjelmisto

Kuormantasaaja

Public 
Frontend #1

(React/NextJS)

Public 
Frontend #2

(React/NextJS)

Public 
Frontend #3

(React/NextJS)

Public 
Frontend #4

(React/NextJS)

Backend
(Laravel PHP/NodeJS)

Database
(MySQL/Postgres)

API

Rest API

Traficom eRomu API

Liite 3: Ehdotus 
arkkitehtuuri-
mallista
Alustan on tarkoitus isännöidä (host) kaikki 
kierrätysprosessin vaiheet. Alustan  
kuluttajia ovat kierrätysprosessin kaikki 
tahot kuluttajista kierrätysmetallin ostajiin. 
Näin ollen alustan teknisen toteutuksen 
(backend) tulee olla erityisen monipuolinen 
ja skaalautuva. Jokaiselle käyttäjätyypille 
(vastaanottopiste, operaatori, 
kierrätysmetallin ostaja) on luotava 
räätälöidyt visuaaliset ja toiminnalliset 
käyttöliittymät (frontend) heidän 
tarpeidensa mukaan, vähintään yksi 
julkiseen käyttöön ja yksi yrityskäyttöön. 

Alustan kuormituksen vähentämiseksi 
käyttöliittymät kommunikoi backendin 
rajapinnan avulla. Kaikki verkkopalvelun 
kautta saatava tieto tallennetaan 
tietokantaan. Verkkopalvelun on myös 
kyettävä vetämään API-pyyntöjä valtion 
tietokannoista, jotka tallentavat tietoja 
ajoneuvojen rekisteröinnistä, koska näitä 
tietoja ei tallennettaisi alustan omaan  
tietokantaan.
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Kiertotalousalustoja on maailmalla toteutettu useita. Yhteistyöllä ja riittävällä 
resursoinnilla myös suomalainen autokierrätys voi luoda oman toimivan 
alustansa. 

Liite 4: Esimerkki maailmalta

Circular.co
Circular.co on startup-yritys Yhdysvalloista, joka tarjoaa 
uuden tavan ostaa ja myydä kestäviä hyödykkeitä laajassa 
mittakaavassa keskittymällä kierrätettyyn muoviin. 
Cirlular.co valittiin esimerkiksi sen alustaominaisuuksien ja 
laajojen käyttömahdollisuuksien puolesta.

"Kierrätettävää materiaalia on enemmän kuin tarpeeksi 
kysynnän tyydyttämiseksi, mutta teollisuudelta ei ole 
riittänyt infrastruktuuria ja taloudellista läpinäkyvyyttä 
tukeakseen suurempaa elpymistä ja kiertokulkua."

Lähteet: 1) RecyclingProductNews, 2022: “Circular launches buy and sell digital platform for recycled plastics”

https://circular.co/
https://www.recyclingproductnews.com/article/38792/circular-launches-buy-and-sell-digital-platform-for-recycled-plastics


Liite 4: Circular.co - Kierrätetyn muovin markkinapaikka
Tilaukset ja ehdotukset

Sivustolla toimijat voivat 
seurata heidän 
tämänhetkisiä tilauksia, 
toimitusaikaa ja muuta 
tietoa. Toimijat voivat 
saada alaspesifiä dataa 
ERP ja Supply Chain 
-ohjelmistoihinsa.

Markinnan seuranta
Kierrätetyn kestomuovin 
ajankohtaisia hintoja. Ostajat 
voivat lisätä automaattisesti 
päivittyvät hinnat omiin 
kustannuslaskureihinsa.

Ajankohtaiset 
tiedotukset

Alan toimijoilla on 
mahdollista seurata 
viimeisiä päivityksiä ja 
tiedotteita alaa koskien. 
Esimerkiksi viranomaisilta 
tulevia kehotuksia ja 
ohjeistuksia sekä uutisia 
muista yrityksistä

Lähteet: 1) Kuvakaappaus palvelun verkkosivulta 2.09.2022



Liite 4: Circular.co

Lähteet: 1) Kuvakaappaukset palvelun verkkosivulta 2.09.2022
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Sanasto:
CoD: (Certificate of Destruction) = Romutustodistus 
ELV: (End-of-life Vehicle) = Elinkaarensa lopussa olva auto
Haamuauto: Tieliikenteestä poistunut ajoneuvo ilman 
viranomaisille ilmoitettua kierrätystä tai myyntiä.
Kiertotalousalue: Fyysinen valvottu alue, joka mahdollistaa eri 
materiaalien vastaanoton, varastoinnin ja käsittelyn alueellaan 
laitosmaisesti.
Liikenneasioiden rekisteri: Traficom pitää sähköisesti 
liikenneasioiden rekisteriä, joka sisältää tietoja eri 
liikennevälineistä ja niihin liittyvistä laitteista.
Ohivuoto: Virallisten kierrätyskanavien ulkopuolelle “vuotanut” 
romutustoiminta. Syitä ohivuotoon harmaasta taloudesta 
välinpitämättömyyteen.
Operaattori: Teollisesti autoja murskaava ja kierrättävä yhtiö, 
jonka liiketoiminta muodostuu romuauton arvon 
maksimoimisesta
Vastaanottopiste: Romuauton ensimmäinen piste 
kierrätysprosessissa, aloittaa romuauton purun osiin. 
Vastaanottopisteet ovat nykyisin alan asiakasrajapinta. 
Romuautojen vastaanotto on yksityistä liiketoimintaa.
VOP: Virallinen vastaanottopiste
VUW: Vehicle of unknown whereabouts / Haamuauto
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1. EU Direktiivi 2000/53/EC
2. Jätedirektiivi 2008/98EC
3. Muutosdirektiivi 2018/851 
4. Jätelaki 646/2011
5. Valtioneuvoston asetus 123/2015 romuajoneuvoista sekä 

vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa
6. Valtioneuvoston asetus YM/2020/11


