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1 Johdanto 

Tämän insinöörityön tarkoituksena on tutkia liikkuvan katsastusaseman teknisiä vaati-

muksia, kustannuksia ja käyttömahdollisuuksia Suomessa. Sysäyksen tälle työlle ovat 

antaneet viimeaikaiset säädösmuutokset, jotka ovat mahdollistaneet tämänkaltaisen 

aseman toiminnan. Työn taustalla on myös nykyinen katsastustarjonta ja sen valtakun-

nallinen jakautuminen sekä tarve tuoda katsastuspalveluja lähemmäksi kuluttajia har-

vaan asutuilla alueilla. 

Työssä keskitytään tarkastelemaan muutamaa liikkuvaa asemamallia, joita on käytössä 

Euroopassa. Niitä käytetään aikataulutetuilla reiteillä perinteisten asemien korvaajina. 

Tietoja valituista malleista etsittiin internetistä ja ottamalla yhteyttä asemien valmistajiin 

ja käyttäjiin. 

Asemien käyttömahdollisuuksia tutkittiin tekemällä laskelmia perustamisen ja toiminnan 

kuluista. Laskelmissa otettiin huomioon hankinnan lainakulut ja toiminnan katsastus-

maksutuotot sekä henkilöstö-, polttoaine-, huolto- ja rahoituskulut. Aseman liikkuminen 

vähentää katsastettavien autojen ajokilometrejä ja siten hiilidioksidipäästöjä. 

Katsastusalan toimijoille suunnatulla kyselyllä selvitettiin kiinnostusta liikkuvien ase-

mien käyttöön Suomessa. 

2 Taustaa 

Viime vuosina on tapahtunut useampia lakimuutoksia, jotka ovat mahdollistaneet liik-

kuvien ja siirrettävien katsastusasemien toiminnan Suomessa. 

2.1 Laki- ja asetusmuutoksia 

Tullessaan voimaan vuonna 2014 uusi laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta vapautti 

katsastusaseman sijainnin. Tämän lain mukaan riittää, että katsastusluvan haltija tekee 

Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom) ilmoituksen katsastustoiminnan aloittamisesta. 
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Siitä tulee selvitä aloittamisajankohta, katsastustoimipaikan sijainti, käytettävät tilat ja 

laitteet, tarjottavat palvelut sekä yhteyshenkilö. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 14 vuo-

rokautta ennen toiminnan aloitusta. [1, 14 a §.] 

Toinen liikkuvan aseman mahdollisuuksia lisäävä muutos on 20.5.2018 voimaan tullut 

uusi katsastussäännöstö. Tämä asetus vapautti ajoneuvon katsastusajankohdan ja 

muutti katsastusväliä. Ensimmäinen katsastus on tehtävä neljän vuoden kuluessa ajo-

neuvon käyttöönotosta, minkä jälkeen hyväksytty katsastus on voimassa aina kahden 

vuoden ajan, kunnes käyttöönottopäivästä on kulunut kymmenen vuotta. Tästä alkaen 

on hyväksytty katsastus voimassa yhden vuoden kerrallaan. Hyväksytty ajoneuvo on 

siis katsastettava seuraavan kerran viimeistään vuoden tai kahden kuluttua, mutta sen 

voi katsastaa milloin tahansa ennen määräajan päättymistä. Näin ollen ajoneuvo voi-

daan katsastaa liikkuvan aseman ollessa paikkakunnalla riippumatta sen käyttöönotto-

päivästä tai edellisestä katsastuksesta. [2, 3 §.] 

2.2 Suomessa toimivia katsastusyrityksiä 

Seuraavassa tarkastellaan merkittävimpiä Suomessa toimivia katsastusalan yrityksiä. 

Yritykset on tähän valittu huomattavan markkina-asemansa tai muun kiinnostavuutensa 

perusteella. 

2.2.1 Kiinteitä asemia käyttäviä yrityksiä 

A-katsastus Oy:n juuret juontavat 1900-luvun alkuun, jolloin Suomessa aloitettiin kat-

sastustoiminta. Vuonna 1968 katsastustoiminta liitettiin Suomessa Autorekisterikes-

kukseen (ARK, perustettu 1966). ARK:sta tuli valtion liikelaitos vuonna 1993 ja se 

muutettiin valtionyhtiöksi vuonna 1996. Tällöin nimeksi tuli Suomen Autokatsastus Oy. 

Se yksityistettiin 2003, ja samalla nimi vaihtui A-Katsastus Oy:ksi. [3.] 

K1-Katsastajat on 2003 perustettu katsastusketju. Se siirtyi espanjalaisen Applus+-

yrityksen omistukseen vuonna 2006. Katsastusasemia on yli 50 kappaletta ympäri 

Suomea, Helsingistä Rovaniemelle ja Vaasasta Joensuuhun. [4.] 
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HelppoKatsastus aloitti aikoinaan Helsingissä nimellä Heikinlaakson katsastus ja vaih-

toi nimeään ketjuuntuessaan. Nykyään se toimii 21 asemalla pääosin Etelä-Suomessa. 

Taulukossa 1 nähdään eri katsastusyritysten markkinaosuuksien kehitys viime vuosilta. 

Suuret toimijat ovat menettäneet osuuksiaan. Muut-ryhmään sisältyvät pienemmät 

ketjut ja yhden aseman yritykset ovat sitä vastoin kasvattaneet omaa osuuttaan. 

Taulukko 1. Markkinaosuuksien kehitys [5] 

 

2.2.2 Siirrettäviä asemia käyttävä yritys 

Katsastuskontti Oy käyttää siirrettäviä asemia, jotka asetetaan pysyvästi hyville pai-

koille. Katsastuskontin tarina alkoi 2015 ja toiminta helmikuussa vuonna 2017 yhdellä 

asemalla Espoossa. Myöhemmin asemia on perustettu Helsinkiin, Poriin ja Kempe-

leelle. [6;7.] 

2.3 Liikkuvien katsastusasemien mahdollisuudet 

Liikkuvia katsastusasemia on käytössä useissa Euroopan maissa, mm. Ruotsissa, 

Saksassa ja Itävallassa. 

Vaikka kiinteitä katsastusasemia on hyvin laajalla alueella, jää silti suuria osia Suo-

mesta ilman omaa asemaa. Kuvasta 1, joka on koostettu nettisivujen kartoista, näh-

dään suurimpien toimijoiden asemien jakautuminen Suomessa [8;9;10]. Voidaan siis 

todeta, että varsinkin pohjoisessa on alueita, joilla liikkuvalla asemalla olisi toiminta-

mahdollisuuksia. Kyseiset alueet ovat harvaan asuttuja, ja tämä olisi omiaan antamaan 

liikkuville asemille toimintamahdollisuuksia. Tästä kuvasta puuttuvat yhden aseman 
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yritykset ja osa korjaamoiden yhteydessä olevista asemista. Ennen liikkuvan toiminnan 

aloittamista pitäisi nämäkin asemat kartoittaa, jotta saataisiin suunniteltua optimaalinen 

reitti. 

Pysyvän aseman perustaminen ei onnistu kaikkialle useista syistä. Sopivia tiloja ei aina 

löydy, eikä uuden rakentaminen aina ole järkevää. Pienellä paikkakunnalla ei vain asi-

akkaita riitä jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Liikkuvalla katsastusasemalla voidaan 

järjestää katsastustoimintaa harvaan asutuilla alueilla, sillä aseman liikkuvuuden ansi-

osta asiakkaita saadaan suuremmalta alueelta. Tällöin yksittäisen pienen paikkakun-

nan ei tarvitse tyydyttää aseman asiakastarvetta. 
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Kuva 1. Kiinteiden katsastusasemien jakauma Suomessa [8;9;10] 
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3 Vaatimukset 

Katsastustoimipaikan tilojen ja laitteiden vaatimukset on esitetty Liikenne- ja viestintävi-

raston määräyksessä ”Katsastustoimipaikan tilat ja laitteet” [11]. Määräyksessä asete-

taan vähimmäismitat tiloille ja käydään läpi laitteistot ja työkalut, jotka ovat välttämät-

tömiä katsastustoiminnassa. Tässä käsitellään vain kevyiden ajoneuvojen katsastuk-

seen liittyviä kohtia, sillä raskasta kalustoa ei tässä työssä tutkittavilla asemilla pystytä 

katsastamaan. 

3.1 Tilojen vaatimukset 

Edellä mainitun määräyksen kohdassa 2.1 todetaan katsastukseen käytettävien tilojen 

vaatimuksista seuraavaa: 

2.1 Kevyiden ajoneuvojen katsastuksia suorittavat toimipaikat  

Katsastukseen käytettävissä tiloissa pitää pystyä tarkistamaan mitoiltaan vähin-
tään 2,50 m leveä, 3,0 m korkea ja 6,0 m pitkä ajoneuvo. Katsastustoimipaikan 
tiloissa tulee olla määräyksen 3.1.2.3 kohdassa tarkoitettu tarkastuskuilu, jos 
ajoneuvonostinta ei ole. Tarkastus pitää pystyä suorittamaan sisätiloissa. 

3.2 Vaadittavat laitteet 

Sama määräys yksilöi myös asemalla tarvittavat laitteet kohdassa 3.1.1 ja niitä kos-

kevat määräykset kohdassa 3.1.2. Taulukosta 2 löytyvät ne vaadittavat laitteet, jotka 

yleensä asennetaan kiinteästi. 

Taulukko 2. Vaadittavat kiinteät laitteet [11] 

Laite Lisätietoja Tarkastus-
/kalibrointiväli

jarrudynamometri 12 kk

ajoneuvonostin keventimellä ja 
välystentarkastuslaitteella

nostimen nostokyky väh. 3000 
kg, väh. yhden keventimen 
nostokyky 1500kg

12 kk

pakokaasupäästöjen 
mittauslaitteet

nelikaasuanalysaattori 12 kk 

heilahtelunvaimentimien 
testauslaite

EUSAMA, amplitudi tai Theta 12 kk
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Taulukon 2 laitteiden lisäksi vaaditaan erilaisia työkaluja, välineitä ja mittalaitteita, joita 

ei asenneta kiinteästi katsastusasemalle. Nämä laitteet ja välineet on lueteltu taulu-

kossa 3. 

Taulukko 3. Vaadittavat muut varusteet ja työkalut [11] 

Laite Lisätietoja Tarkastus-
/kalibrointiväli

hidastuvuusmittari 12 kk

pakokaasupäästöjen 
mittauslaitteet

nelikaasuanalysaattori 12 kk 

vuodonilmaisin 
LPG/CNG/LNG

12 kk

valojen suuntaus- ja 
tehomittari

12 kk

vaa'at 24 kk

äänenpainetason mittari ISO/IEC 61672 luokka 2 12 kk

ajoneuvokohtaiset 
tarkastusvälineet

SAAB 900, VW 
Transporter, VW Kupla, 
Peugeot, Fiatruostehakku

rengas- /asennusrauta

varrella varustettu peili

perävaunun 
työntöjarrujen 
tarkastusrautavarmennosmeisti yksipäinen

lasin valonläpäisymittari

jarrulevyjen 
paksuusmittari

10 metrin mitta

urasyvyyden mittauslaite

käsivalaisimet

poljinvoimamittari 12 kk

digikamera väh. 2 megapikseliä
 

Tarkemmat tiedot ja vaatimukset löytyvät edellä mainitusta määräyksestä. Lisäksi mää-

räyksen kohdassa 4 mainitaan erikseen katsastuksen tietosuojan järjestäminen: 

4 Tietosuojan järjestäminen 

Katsastukseen käytettävien toimitilojen ja laitteiden tulee olla sellaiset, että ajo-
neuvot voidaan katsastaa vaarantamatta kenenkään tietosuojaa. Toimitilojen tu-
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lee olla siten järjestettyjä, että rekisterikilpien, lomakkeiden ja asiakirjojen turvalli-
nen sekä muutoinkin asianmukainen säilyttäminen on mahdollista. 

4 Liikkuvia asemia 

Erilaisia malleja liikkuvasta katsastusasemasta on useita, ja tässä on keskitytty kahteen 

hieman erilaiseen toteutukseen. Ensimmäinen on Saksassa ja Itävallassa käytetty yh-

den nosturin asema. Toinen tutkinnan kohde on kahden nosturin asema, joka on käy-

tössä Ruotsissa. 

4.1 EMPL:n valmistama asema 

Itävaltalaisen EMPL-yhtiön perusti vuonna 1926 Josef Empl. Kuorma-autojen päällys-

rakenteiden ja erikoisvalmisteisten perävaunujen valmistaja aloitti toimintansa pienenä 

maatalousperäkärryjen rakentajana. [12.] Yritys valmistaa yhden nosturin asemia, joita 

on käytössä Saksassa ja Itävallassa. 

 

Kuva 2. EMPL:n valmistama asema ADAC:n väreissä kuljetustilassa [13] 

Kyseinen malli on kuorma-autolla kuljetettava kontti. Kuljettamiseen vaaditaan kolmiak-

selinen kuorma-auto. Kuljetusasennossa asema on kuljetusautoineen noin 10 metriä 

pitkä. Saksassa on käytössä kahta erilaista mallia. Toisessa ajetaan katsastettavat 

ajoneuvot sisään konttiin nähden kohtisuorassa. Kuitenkin tässä käsiteltävässä mal-
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lissa ajetaan kontin läpi pituussuunnassa. Tässä työssä käsiteltävän mallin sisämitat 

ovat pituus 7,6 metriä, leveys 4,8 metriä ja korkeus 4,0 metriä. [14.] 

 

Kuva 3. EMPL:n valmistama asema sisältä [13] 

Poikittain läpi ajettavat asemat soveltuvat varsinaiseen liikuteltavaan käyttöön meillä 

huonosti. Syitä tähän on monia, mutta merkittävimpänä voi nähdä sen, että näillä ase-

milla, niiden pienestä koosta johtuen, täytyy ulko-ovia pitää auki käytännössä koko 

ajan. Tämä saattaa hankaloittaa työskentelyä talvella tai kovan tuulen vallitessa. Ase-

mat, joista ajetaan läpi pituussuunnassa, ovat jo suuri parannus, sillä aseman ovet voi-

vat olla kiinni koko nosturilla työskentelyn ajan. Muissakin työskentelyn vaiheissa riittää 

vain toisen oven auki pitäminen.  

4.2 Sandströms Transportprodukter AB:n valmistama asema 

Ruotsalainen Sandströms Transportprodukter AB, joka on valmistanut Ruotsissa käy-

tettävät asemat, on mennyt konkurssiin pitkälti yli kymmenen vuotta sitten. Tietojen 

löytäminen valmistajasta on tämän takia hankalaa. 2000-luvun alun lehtiartikkelien mu-

kaan yritys käytti 5 miljoonaa kruunua prototyypin suunnitteluun ja valmistukseen. Liik-

kuvilla asemilla oli tarkoitus korvata useita kannattamattomia kiinteitä asemia. [15.] 

Prototyypin käyttökokemukset harvaan asutuilla alueilla olivat ilmeisen onnistuneita, 

sillä kaksi asemaa on edelleen käytössä. 
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Kuva 4. Sandströms Transportprodukter AB:n valmistama asema siirtokunnossa [16] 

Tämä kahden nosturin malli on puoliperävaunulla kuljetettava kontti. Aseman toiminta-

valmiiksi saattamiseen kuluu noin puoli tuntia. Ruotsissa on asemalla saatu suoritettua 

noin 50 katsastusta päivässä [17]. Aseman huomattavasti suuremman koon ja kahden 

nosturipaikan takia on sisällä olevan lämpimän ilman määrä niin suuri, ettei yhden ulko-

oven käyttö kerrallaan laske aseman sisälämpötilaa yhtä paljoa kuin EMPL:n valmis-

tamissa yhden paikan malleissa. Tämä antaa olettaa talvikäytön olevan miellyttäväm-

pää ja on yksi asematyypin mahdollisista eduista Suomen oloissa. 

Toinen hyvä puoli tässä mallissa on se, että perävaunut voidaan katsastaa helposti, 

sillä peräkkäin olevia nostureita kyetään ohjaamaan synkronoidusti. Yhdellä napilla 

voidaan siis nostaa ja laskea molemmat ajoneuvot. Huonojakin puolia tästä asemamal-

lista löytyy. Ensinnäkin asemalle mahtuvien ajoneuvojen maksimimitat ovat pienemmät 

kuin Traficomin asettamat minimiarvot. Leveys voi olla maksimissaan 2,4 m ja korkeus 

2,85 m, kun vaatimuksissa olevat vastaavat mitat ovat 2,5 m ja 3,0 m [16]. Toinen on-

gelma tulee siitä, että nämä asemat valmistanut yritys on mennyt konkurssiin. Mitään 

kovin tarkkaa hinta-arviota on mahdoton saada, ellei tilaa joltain päällysrakenteita val-

mistavalta yritykseltä aseman suunnittelua ja valmistusta. 
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Kuva 5. Sandströms Transportprodukter AB:n valmistama asema sisältä [16] 

5 Asemien nykyisestä käytöstä 

5.1 Ruotsi 

AB Svensk Bilprovning on 1963 perustettu katsastusyritys. Toiminta alkoi 1964 seit-

semällä paikkakunnalla. Vuonna 2003 otettiin käyttöön ensimmäinen liikkuva katsas-

tusasema, ja seuraavana vuonna aloitti myös toinen asema. Yrityksen osittainen 

myynti päätettiin 2011 ja tätä varten jaettiin yritys kahdeksi tytäryritykseksi Besiktnings-

kluster 1 AB ja Besiktningskluster 2 AB, jotka koostuivat 70 ja 56 asemasta. Jälkim-

mäinen myytiin 2013 ja emoyritys AB Svensk Bilprovning siirtyi kokonaan valtion 

omistukseen. Nykyään yritys palvelee asiakkaita lähes sadalla asemalla Skurupista 

Kaaresuvantoon. [18.] 

Ruotsissa AB Svensk Bilprovning -yrityksellä on käytössään kaksi kappaletta Sand-

ströms Transportprodukter AB:n valmistamia asemia. Ne liikkuvat Keski- ja Pohjois-

Ruotsin harvaan asutuilla alueilla. Asemille ilmoitetaan viikoittainen kiertoaikataulu, jol-

laisesta on ote ohessa (kuva 5). Asema on kussakin kohteessa viikon tai pari, kunnes 

siirtyy seuraavaan paikkaan. Jos asema kiertää kerran koko alueen paikkakunnat, siir-
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tomatkaa kertyy reilusti yli 2000 km kuten Google maps -karttaan perustuva laskelma 

osoittaa [liite 1]. Vuoden aikana asemalle kertyy matkaa noin 90 000 km [16]. 

 

Kuva 6. Ote ruotsalaisesta kiertoaikataulusta [19] 

5.2 Saksa 

ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) on 1903 perustettu moottoripyörä-

kerho. Se oli alun perin nimeltään Deutsche Motorradfahrer-Vereinigung, mutta nimi 

muutettiin 1911. ADAC aloitti tiepalvelun 1927 ja alussa sitä suoritettiin sivuvaunullisilla 

moottoripyörillä. 1962 nämä korvattiin Volkswagen Typ 1 -henkilöautoilla. Nykyään 

järjestöllä on lähes 21 miljoonaa jäsentä (2018) ja sen toiminta kattaa suuren kirjon 

erilaisia turvallista liikkumista edistäviä aloja kartoista kolaritesteihin ja teknisistä tar-

kastuksista lääkärihelikoptereihin. [20.] 
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ADAC käyttää itävaltalaisen EMPL:n valmistamia asemia mm. Kölnin lähistöllä. Ase-

mille ilmoitetaan päiväkohtaiset sijaintipaikat, joissa ne viipyvät päivän tai pari. Asemaa 

käyttää yksi katsastaja, josta syystä työpäivän keskelle on varattu tunnin tauko ruokai-

lua varten. [21.] 

 

Kuva 7. Ote saksalaisesta kiertoaikataulusta [21] 

5.3 Itävalta 

ÖAMTC (Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club) perustettiin 1946, 

kun Österreichischen Touring-Club (1896) ja Österreichischen Automobil-Club (1898) 

yhdistivät voimansa. Tiepalveluosasto perustettiin 1946 ja toiminta alkoi 1958 Steyr-

Puch 500 autoilla. [22.] 
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Kuva 8. Ote itävaltalaisesta kiertoaikataulusta [23] 

Itävallassa asema kiertää huomattavan pienellä alueella Grazin ympäristössä. Asemille 

annetaan kiertoaikataulu koko vuodeksi, ja asema pysyy kussakin kohteessa muuta-

masta päivästä viikkoon. [23.] 

5.4 Suomi 

Suomessa ei ole käytössä varsinaisia liikkuvia katsastusasemia, mutta Katsastuskontti-

yhtiöllä on neljä siirrettävää asemaa. Toiminnasta on joka paikassa tehty sopimus kau-

panalan toimijan kanssa. Asemat sijaitsevat tätä kirjoitettaessa Helsingissä, Espoossa, 

Porissa ja Kempeleessä kauppakeskusten yhteydessä. Tästä järjestelystä molemmat 

osapuolet saavat synergiaetua. 
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Kuva 9. Katsastuskontin Espoon-asema [24] 

6 Käyttömahdollisuuksia Suomessa 

Kuten edellä olevissa eurooppalaisissa esimerkkimaissa Suomessakin keskeinen liik-

kuvan katsastusaseman käyttötapa olisi harvaan asutuilla alueilla tapahtuva säännölli-

nen kierto tiettyine aikataulutettuine toimintapaikkoineen. Tällä hetkellä suurten kat-

sastusketjujen pohjoisimmat asemat sijaitsevat seuraavasti: 

A-Katsastus : Sodankylä, Kolari, Kemijärvi, Ranua, Tornio, Kemi 

K1 Katsastus : Rovaniemi, Kemi, Oulu 

HelppoKatsastus : Oulu, Kokkola.  

 

Pohjoisessa on lisäksi A-katsastuksen tytäryrityksinä toimivia yksityisiä katsas-

tusasemia. Pohjois-Suomessa on siis kyllä asemia, tietenkin vähemmän kuin etelässä, 

mutta kilpailu ei toteudu kovin hyvin, koska suurella alueella on lähinnä vain yhden 

ketjun asemia. Tämä tilanne antaisi mahdollisuuden muille toimijoille kilpailla liikkuvilla 

asemilla. 

Uusia käyttötapoja, jotka sopisivat nimenomaan liikkuville katsastusasemille, olisi näh-

tävissä ainakin kolme. 
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Yksi mahdollisuus voisi olla liikuteltavan katsastusaseman käyttö poliisin tienvarsitar-

kastusten yhteydessä. Tällöin voitaisiin poliisin pysäyttämille autoille tehdä helposti 

tekninen tarkastus tai mahdollisesti myös katsastus. 

Muita hyödyllisiä käyttötilanteita voisivat olla suuremmat yleisötapahtumat, joihin tul-

laan autolla. Tapahtuman aikana voitaisiin osallistujien autoja katsastaa, mikäli se olisi 

ajankohtaista. 

Liikkuvaa asemaa voisi myös käyttää kiinteiden asemien toiminnan tukena. Esimerkiksi 

asemalla tehtävän remontin, laiterikon ja suurempien huoltotoimenpiteiden aikana 

aseman toiminta keskeytyy. Tällöin voitaisiin liikkuva asema tuoda paikalle korvaa-

maan menetettyä kapasiteettia.  

Jälkitarkastusmahdollisuuden tarjoaminen liikkuvan aseman kiertoaikataulun mukai-

sesti samalla paikkakunnalla, jossa katsastus on tehty, voisi tuottaa vaikeuksia. Aika-

taulutus pitäisi suorittaa siten, että samalle paikkakunnalle tultaisiin uudestaan kuukau-

den sisällä. Tämä kuitenkin rajaisi huomattavasti aseman toiminta-alueen laajuutta. 

Jotta liikkuva asema pystyisi toimimaan mahdollisimman tehokkaasti, jouduttaisiin ai-

nakin osittain turvautumaan asiakkaan lähimpiin kiinteisiin katsastusasemiin jälkitar-

kastuksien hoidossa. 

7 Kustannukset 

7.1 Hankinta 

Liikkuvien asemien valmistajat eivät julkaise hintatietoja, joten kustannuslaskelmia jou-

dutaan tässä tekemään karkeiden arvioiden varassa. Oletetaan, että aseman ja sen 

siirtoon käytettävän kuorma-auton hankintahinta varusteineen olisi 300 000 € ja ase-

man perustajalla olisi käytettävissään omaa pääomaa 120 000 €. Tällöin 10 vuoden 

tasaerä laina 2 %:n korolla johtaisi alla olevaan laskelmaan kuukauden lainanhoitome-

noista. Tässä ei ole otettu laskelmaan oman pääoman korkoa kuluna. Taulukossa 4 on 

laskettu edellä arvioiduilla tiedoilla tasaerälainan hoitokulut. 
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Taulukko 4. Aseman hankintalaina 

Lainalaskelma

Aseman hinta 300 000 €
Oma pääoma 120 000 €
Laina 180 000 €
Korkoprosentti 2,0 %
Laina-aika vuotta 10
Eriä vuodessa 12
Kuukausierä 1 656 €  

Asema voitaisiin ehkä saada käyttöön myös vuokraamalla. Jos kuljetus tilattaisiin ulko-

puoliselta toimijalta, jäisivät hankintakulut pienemmiksi mutta siirroista tulisi kalliimpia. 

Vaihtoehto ajoneuvon hankintaan olisi leasing-sopimus. 

7.2 Ylläpito 

Kustannuksia aseman ylläpidosta kertyy energian, huoltojen ja korjausten muodossa. 

Siirrosta aiheutuvat kustannukset käsitellään jäljempänä. Yksi liikkuvan aseman hyviä 

puolia on, että asema voidaan kuljettaa huollettavaksi. Tällöin voidaan siirtää asema 

jonkin kiinteän aseman luokse, jolloin huoltohenkilöstö voi suorittaa samalla käynnillä 

molempien asemien huoltotoimenpiteet. Samaa tehokkuusmentaliteettia voitaisiin 

käyttää myös laitteistojen vaadittavissa kalibroinneissa. Toinen mahdollisuus olisi toi-

mittaa koko asema huollettavaksi paikkaan, josta löytyisi mahdollisesti tarvittavat uu-

sittavat osat. Tällöin asema saataisiin kerralla toimintakuntoon eikä tarvittaisi erillisiä 

huolto- ja korjauskäyntejä. Lisäkustannuksia aiheutuu kuljetuskaluston vaatimista 

huolloista ja korjauksista. Nämä joudutaan hoitamaan asianmukaisissa paikoissa. 

7.3 Siirto 

Kuljetusasennossa ruotsalainen asema on 3,1 m leveä, joten siirto on erikoiskuljetus. 

Kuitenkaan erillistä erikoiskuljetuslupaa ei tarvita, sillä yhdistelmä ei ylitä luvan pakolli-

suuden leveysrajaa, joka on 4 m. EMPL:n valmistama asema on vain 2,75 m leveä 

kuljetusasennossa, joten sen liikuttelu on helpompaa. Kuljetuskustannukset tulevat 

riippumaan suuresti siitä, suoritetaanko siirrot oman työntekijän toimesta omalla tai lea-
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sing ajoneuvolla vai ostetaanko tarvittavat kuljetukset muualta. Siirtokustannuksiin vai-

kuttaa myös siirtojen määrä, joka puolestaan riippuu aseman käyttötavasta. 

7.4 Henkilöstö 

Aseman toiminnan kannalta välttämätön henkilöstö sisältää katsastajia ja siirtoon ky-

kenevän tahon. Siirron voi suorittaa asianmukaiset luvat omaava työntekijä tai siirto 

voidaan ostaa ulkopuoliselta taholta. Katsastuksen sujuvuuden takaamiseksi tulisi 

asemalla olla aina vähintään kaksi katsastajaa. Jos käytetään saksalaistyylistä ase-

maa, yksikin henkilö voisi riittää. Tietenkin aseman joutuu sulkemaan taukojen ajaksi. 

Kulkeeko henkilöstö aseman mukana, vai kulkeeko asema eri henkilöstöjen luokse 

kiertonsa aikana? Ensimmäisessä vaihtoehdossa etuna on se, että henkilöstön koulu-

tustarve ei ole niin suuri, sillä pienempi määrä katsastajia riittää pyörittämään aseman 

toimintaa. Ongelmaksi muodostuu henkilöstön majoittaminen. Jälkimmäisessä vaihto-

ehdossa ei ole ongelmaa majoituksesta, mutta tarvittavan henkilöstön löytäminen aio-

tulta toiminta-alueelta saattaa olla hyvin haastavaa. 

7.5 Toiminnan kannattavuuslaskelmia 

Tässä tarkastellaan yksinkertaisuuden vuoksi asemaa, jota yksi katsastaja pyörittää. 

Katsastajalta menee yhden asiakkaan auton hoitamiseen kokonaisuudessaan noin 20 

minuuttia. Tämä sisältää työn vastaanoton, itse katsastuksen ja autonluovutuksen asi-

akkaalle. Työpäivän aikana, 7,5 tuntia, yksi katsastaja siis ehtii katsastamaan lasken-

nallisesti 22 autoa. Oletetaan katsastuksen hintana perittävän 40 € + ALV. Poistot on 

laskettu oletetulla 15 vuoden käyttöiällä. Polttoainetta on laskettu kuluvan sekä aseman 

siirrossa että sen käytössä jäljempänä olevan taulukon 6 mukaisesti. Huolto- ja korja-

uskuluihin on arvioitu mukaan laitteiden tarkastukset, huollot, kalibroinnit ja mahdolliset 

pienet korjaukset. Mainontaan on tarkoituksella osoitettu suurehko summa, koska tä-

mäntyyppisen toiminnan kannalta informaation saattaminen mahdollisille asiakkaille on 

elintärkeää. Tämä on erityisen kriittistä aloitusvaiheessa, jolloin ei ole vielä saatu va-

kioasiakaskuntaa. Tulee huomata, että tämä yksinkertaistettu tarkastelu ei sisällä kaik-

kia kuluja. Näillä lähtöoletuksilla saadaan taulukon 5 mukainen tuloslaskelma.  
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Taulukko 5. Tuloslaskelma 

Tuloslaskelma

Myyntitulot 40 €/katsastus
22 katsastusta/päivä 880 €
22 työpäivää 19 360 € 19 360 €

Toiminnan kustannukset
Polttoaine 2 900 €
Huolto ja korjaus 400 €
Kuukausipalkka 3 000 €
Palkkojen oheiskulut 2 500 € 8 800 €

Bruttokate 10 560 €

Muut kulut
Mainonta 1 000 €
Aseman poisto 1 667 € 2 667 €

Liiketoiminnan tulos 7 893 €

Rahoituskulut
Lainan korko 500 €
Oman pääoman korko 200 € 700 €

Verot 2 684 €

Tulos 5 209 €  

Taulukossa on käytetty karkeita arvioita laskennassa, koska tarkempia arvoja ei ole 

saatavilla liikesalaisuuksista johtuen. Tulokset ovat siis vain suuntaa antavia. Lisäksi on 

oletettu aseman toimivan täydellä kapasiteetilla, mistä johtuen tulos lienee liian opti-

mistinen.  
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Kuva 10. Kannattavuuskuvaaja 

Yllä olevasta kuvaajasta nähdään, mikä on kriittinen myynti (KRM) eli kuinka monta 

katsastusta tulisi päivän aikana tehdä, jotta asemalla saataisiin nollatulos. 

Jos käytössä olisi kahdella nosturilla varustettu asema, kahdella katsastajalla keskino-

peus lisääntyy hieman, koska yksi katsastaja voi vastaanottaa useamman auton ker-

ralla ja toinen katsastaja ehtii aloittamaan katsastuksen ripeämmin. Tällöin aseman läpi 

saataisiin kulkemaan noin 50 autoa. 

8 Pohdintaa kannattavuudesta 

8.1 Hankinta 

Liikkuvan aseman kannattavuus suhteessa normaaliin kiinteään asemaan riippuu 

useista tekijöistä. Valmistuskustannuksien suhde riippuu tietenkin siitä, joudutaanko 

perinteinen asema rakentamaan kokonaan vai otetaanko valmiit tilat katsastuskäyttöön 

tekemällä tarvittavat muutokset. Kuitenkin perinteisestä asemasta aiheutuu vuokraku-

luja, joita liikkuvassa asemassa ei ole. Toisaalta liikkuvan aseman siirtämisestä aiheu-
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tuu jonkin verran kuluja ja lisäksi siirto joudutaan mahdollisesti tekemään erikoiskulje-

tuksena. Lisäksi jos sijoituspaikasta joudutaan maksamaan vuokraa tai vastaavaa, on 

se tietenkin otettava huomioon. Tämä vaihtelee varmasti paljon riippuen siitä, onko 

kyseessä vakiokierto, jokin yleisötapahtuma vai tienvarsitarkastus viranomaisen 

kanssa yhteistyössä. 

8.2 Käyttö 

Yksi mukaan laskettava kulu on energia, jota asema tarvitsee toimiakseen. Asemaan 

kuuluu dieselgeneraattori, jolla voidaan tuottaa asemalla tarvittava energia. Toinen 

vaihtoehto on kytkeytyä asemapaikalla verkkovirtaan, mikä ei tosin ole mahdollista lä-

heskään kaikkialla. Dieselgeneraattori tietenkin tuottaa kohtalaisesti melua, joka saat-

taa olla ongelma joissain käyttökohteissa. 

Merkittävä osa aseman menestymisessä on markkinoinnilla varsinkin toimintaa aloi-

tettaessa. Aseman markkinointi on hoidettava oikea-aikaisesti suhteessa käyttöön, jotta 

asiakkaat osaavat olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Liikkumisen aikataulutuk-

sessa on selvitettävä, miten pitkä aika kannattaa olla milläkin paikkakunnalla ottaen 

huomioon potentiaalisten katsastettavien määrä alueella. Yksi markkinoinnin näkökoh-

dista voisi olla ympäristöarvot. Aseman tuominen autojen luokse tuottaa vähemmän 

päästöjä kuin autojen tuominen aseman luokse, kuten alempana oleva laskelma osoit-

taa. 

Tämä tietenkin perustuu olettamukseen, että asema toimii riittävällä kapasiteetilla. Jotta 

tarvittava käyttöaste saadaan aikaiseksi, on ehdottoman tärkeää, että nettisivut ja netti-

varausjärjestelmä ovat jatkuvasti ajan tasalla. Ehdottoman tärkeää on myös mahdol-

listen kalustovaurioiden tai muiden syiden aiheuttamien myöhästymisten tai perumisten 

riittävän nopea tiedottaminen. 

Oletetaan, että katsastettavat autot ovat keskimääräisellä 100 km:n etäisyydellä kiinte-

ästä katsastusasemasta, mutta keskimäärin 30 km:n etäisyydellä niiden jakauman pai-

nopisteestä ja että katsastusasema ajaa siirron 150 km tuohon painopisteeseen edelli-

sestä toimipisteestään. Taulukosta 6 nähdään arvio polttoaineen kokonaissäästöstä, 

kun liikkuva asema tuodaan sopivalle katsastuspaikalle, suhteessa siihen, että katsas-
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tettavat autot ajaisivat kiinteälle asemalle. Tässä on otettu tarkastelun pohjaksi yhden 

katsastajan aseman optimisuorite. 

Taulukko 6. Polttoainelaskelma 

Polttoainelaskelma

Autot Kulutus/l Säästö/l
Autoja 22 kpl
Kulutus 0,06 l/km
Matkat kiinteälle asemalle 200 km 264
Matkat liikkuvalle asemalle 60 km 79 185

Katsastusasema
Kulutus siirrossa 0,35 l/km
Siirtomatka 150 km 53
Generaattorin kulutus käytössä 4 l/h
Generaattorin käyttöaika 9 h/päivä 36

Kokonaissäästö 1. päivänä 96
Kokonaissäästö jatkopäivinä 149  

Kun henkilöauton keskimääräinen hiilidioksidin tuotto on noin 160 g/km, saadaan las-

kennalliseksi vähennykseksi päivässä likimäärin 

22 * (200 km – 60 km) * 160 g/km = 490 000 g = 490 kg. 

Kun siirtokuorma-auton hiilidioksidin tuotoksi arvioidaan 800 g/km, saadaan vastaavasti 

yhdestä siirrosta hiilidioksidia 

150 km * 800 g/km = 120 000 g = 120 kg. 

Generaattorin osalta ei ole suoraan hiilidioksidin tuottoa g/h, se voidaan perustaa hiili-

vetyjen palamisreaktioon, jonka mukaan karkeasti 1 kg hiilivetypolttoainetta tuottaa 

noin 3 kg hiilidioksidia. Generaattori kuluttaa päivässä polttoainetta noin 

9 h * 4 l/h * 0,8 kg/l = 29 kg. 

Tämä merkitsee noin 87 kg hiilidioksidia. Nettovähennys ensimmäisen päivän osalta on 

siis 
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490 kg – 120 kg – 87 kg = 283 kg 

ja jatkopäivien osalta 

490 kg – 87 kg = 403 kg. 

Tämä merkitsisi siis vuositasolla, vaikka asema siirrettäisiin joka työpäivä uudelle pai-

kalle, noin 

250 * 280 kg = 70 tn 

hiilidioksidituoton vähennystä. Tässä ei ole otettu huomioon vaihtoehtoisen kiinteän 

aseman toiminnan aiheuttamaa hiilidioksidipäästöä. Jos se laskettaisiin mukaan, olisi 

hiilidioksidituoton vähennys vielä suurempi. Jos liikkuva asema korvaisi useampia 

kiinteitä asemia, kasvaisi säästö edelleen. 

8.3 Ammattilaisten näkemyksiä 

Lähestyin kolmea Suomessa katsastusalalla toimivaa merkittävää yritystä yleisellä tie-

dustelulla mahdollisuuksista saada liikkuvia katsastusasemia koskevia asiantuntija-

kommentteja. Nämä toimijat olivat A-Katsastus, K1 Katsastus ja HelppoKatsastus. Tie-

dustelin asiaa lisäksi pohjoiseen sijoittuvalta Avainasemat yritykseltä, jotta saisin kom-

mentteja todennäköisimmäksi arvioidulta toiminta-alueelta. Koska Suomessa ainut siir-

rettäviä asemia käyttävä yritys on Katsastuskontti, lähestyin myös heitä. Tiedusteluihin 

sain myönteiset vastaukset kaikilta, joten lähetin heille kyselylomakkeen [liite 2]. Sen 

mukana oheistietona lähetin lyhyen tiivistelmän EMPL:n tarjoamasta asemasta [liite 3]. 

Katsastuskontti vastasi vapaamuotoisesti, Avainasemat lomakkeelle puhelimitse ja 

muut sähköpostitse [liite 4]. Tässä osiossa teen yhteenvetoa kyselyn tuloksista. 

Aluksi luodattiin näkemyksiä nykytarjonnan ongelmista. Lähes kaikkien mielestä tällä 

hetkellä katsastusalalla on liikatarjontaa, vaikka harvaan asutuilla alueilla onkin vähän 

katsastusasemia suhteessa ajoneuvokantaan. 
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Toiseksi kysyttiin, onko liikkuvien asemien mahdollisuus ollut esillä yrityksissä. Kaikilla 

vastanneilla on ollut keskustelua tällaisista asemista. Niitä ei nähdä kovin hou-

kuttelevina ainakaan katsastusyrityksen omana toimintana. Ongelmina nähdään hen-

kilöstön saaminen, sosiaalitilojen järjestäminen, hinta ja jo tarjolla olevien tilojen run-

saus. Yksityisyrittäjyys tai franchising-toiminta nähdään mahdollisina vaihtoehtoina, 

mutta ongelmaksi nousee kiertävään elämään halukkaiden katsastajien saatavuus.  

Keskeisimmät kolme kysymystä koskivat vastaajien käsityksiä liikkuvien asemien 

eduista, ongelmakohdista ja käyttömahdollisuuksista harvaan asutuilla alueilla. Hyvinä 

puolina nähdään aseman siirron helppous markkinatilanteen muutosten mukaan sekä 

sijoituspaikalle asetettavat vähäiset vaatimukset. Harvaan asutuilla alueilla useamman 

kapasiteettiinsa nähden vajaana toimivan aseman korvaajana liikkuva-asema voisi 

toimia. Mahdolliset aseman sijoittamisen lupaongelmat ja henkilökunnalta vaadittavat 

katsastustoimintaan liittymättömät luvat, kuten kuorma-auton kuljettamiseen vaadittava 

ammattipätevyys, nähdään vaikeuttavina tekijöinä. Ongelmaksi nousee myös se, että 

näillä alueilla on tarjolla paljon valmiiksi käyttöön sopivia tiloja vuokralle. Lisäksi pienillä 

paikkakunnilla ei välttämättä riitä katsastettavaa koko päiväksi, jolloin edullisemmaksi 

tulee lähettää katsastaja muutamaksi tunniksi vuokratiloihin töihin. 

Viimeinen kysymys koski mahdollisia uusia toimintatapoja, joihin liikkuvat asemat so-

veltuisivat. Nykytilanteessa tienvarsitarkastukset koskevat lähinnä raskasta kalustoa, 

jota ei tässä tarkasteltavan tyyppisillä liikkuvilla asemilla voida katsastaa. Jos toimintaa 

haluttaisiin laajentaa kevyeen kalustoon, tulisi selvittää aikooko valtio vastata kustan-

nuksista. Yhteistoimintaa poliisin kanssa hankaloittaisivat myös Traficomin reunaehdot 

kilpailutuksessa, joka järjestetään aika ajoin. Näissä yhteyksissä alueet, joilla yhteis-

toimintaa on tarjottava, ovat niin suuria, ettei pienemmillä katsastusyrityksillä ole mah-

dollisuutta hoitaa niitä.  

Kyselylomakkeen pohjalta tehdyssä Avainasemien puhelinhaastattelussa selvisi, että 

yrityksellä on kokemusta katsastuksen järjestämisestä yleisötapahtumien yhteydessä. 

Näissä tilanteissa on ollut ongelmia saada ihmiset innostumaan palvelun käytöstä. 

Syitä tähän on voinut olla pelko ajoneuvon hylkäämisestä tai sen joutumisesta 

ajokieltoon, jolloin liikkuminen tapahtumasta kotiin vaikeutuu. Lisäksi tällaisten 

tilanteiden markkinointi on koettu haastavaksi. 
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9 Yhteenveto 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella liikkuvia katsastusasemia ja niiden 

käyttömahdollisuuksia Suomessa. Tätä pohjustettiin tarkastelemalla nykyistä katsas-

tustarjontaa sekä lakien, asetusten ja määräysten katsastamiselle asettamia 

vaatimuksia. Voitiin todeta, ettei liikkuvia katsastusasemia ole käytössä, mutta että 

säännöstö ei sinänsä aseta esteitä niiden käyttöönotolle. 

Lisäksi tarkasteltiin Euroopassa kolmessa maassa käytössä olevia liikkuvia asema-

malleja ja niiden käyttötapoja. Pohdittiin myös tällaisten asemien toimintamahdollisuuk-

sia Suomessa erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Asiaan liittyviä kannattavuuslaskel-

mia jouduttiin tekemään karkeisiin kustannusarvioihin perustuen, koska hintatietoja ei 

liikesalaisuuksista johtuen ollut saatavissa. 

Nämä laskelmat näyttivät lupaavan ainakin täysin työllistetylle liikkuvalle asemalle kan-

nattavaa tulosta. Näin ollen voisi olettaa alan yritysten olevan kiinnostuneita liikkuvasta 

toiminnasta. 

Ympäristönäkökulmasta aseman käyttö näyttäisi harvaan asutuilla alueilla pienentävän 

merkittävästi katsastustoiminnan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä johtuen katsastetta-

vien autojen ajokilometrien vähenemisestä. 

Katsastusalan huomattaville toimijoille kohdistetun kyselyn keskeinen tulos oli, ettei ai-

nakaan tällä hetkellä ole näköpiirissä liikkuvien katsastusasemien käyttöönottoa. Alan 

ammattilaiset pitivät käytännössä parhaana mahdollisuutena yksityisen yrittäjän käyn-

nistämää liikkuvaa katsastustoimintaa. Tiedusteltaessa asiaa harvaan asutuilla alueilla 

toimivilta pienemmiltä yrityksiltä pidettiin aseman hankinta- ja siirtokuluja rajoittavana 

tekijänä, koska näillä alueilla on tarjolla paljon vuokrattavia katsastukseen sopivia tiloja. 

Keskeinen tutkimustulos on, ettei Suomeen ole näillä näkymin tulossa varsinaisia liik-

kuvia asemia. 
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Aseman kiertoreitti Ruotsissa 

 

Liikkuvan aseman kiertoreitti Ruotsissa (Google Maps) 
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Kyselylomake  

 

Kysymyksiä liittyen liikkuviin katsastusasemiin 

 

 

 

Näettekö Suomen nykyisessä katsastustarjonnassa ongelmia? 

 

 

 

Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa liikkuvan aseman toiminnan. Onko teillä ollut 

keskustelua kyseisen asematyypin käyttömahdollisuuksista? 

 

 

 

Mitkä näkisitte liikkuvan aseman eduiksi kiinteään nähden? 

 

 

 

Mitkä näkisitte liikkuvan aseman ongelmakohdiksi kiinteään verrattuna? 

 

 

 

Voisiko liikkuva asema, kiertäen sopivalla aikataulutuksella, korvata harvaan asutuilla 

alueilla useampia vajaakäytöllä olevia kiinteitä asemia? 

 

 

 

Näkisittekö mahdollisuuksia yhteistoiminnassa poliisin kanssa tienvarsitarkastuksien 

muodossa tai erilaisten yleisötapahtumien yhteydessä? 
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Kyselylomakkeen oheismateriaali  

 

Liikkuva katsastusasema 

 

Itävaltalainen EMPL valmistaa liikuteltavia yhden nosturin katsastusasemia. Niitä 

käyttävät ADAC Saksassa ja ÖAMTC Itävallassa.  

 

 

 

Sisältä löytyvät tarvittavat katsastusaseman työvälineet. 
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Näillä asemilla on kiertoaikataulu, jonka mukaan ne liikkuvat paikkakunnalta toiselle. 

Asemat eivät pysy missään paikassa kovin pitkään, mutta aikataulut on helposti 

saatavilla.  

 

 

 

Asemaa suunniteltaessa on haluttu saavuttaa helppo liikuteltavuus ja tämän aseman 

siirto onnistuukin kuorma-autolla. 
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Kyselyn kulku 

Kyselyn kulku

Yritys Alustava 
yhteydenotto

Kyselyn 
lähetys

Vastaus 
saatu

Vastaaja

A-katsastus 12.8.2019 8.9.2019 27.9.2019 Teknisen yksikön päällikkö
K1 Katsastus 8.9.2019 10.9.2019 16.9.2019 Laatu- ja tekninen johtaja
HelppoKatsastus 30.8.2019 5.9.2019 13.9.2019 Tiimipäällikkö
Avainasemat 18.9.2019 18.9.2019 18.9.2019 Kehitysjohtaja
Katsastuskontti 12.8.2019 13.8.2019 16.8.2019 Toimitusjohtaja

 


