
Suomesta on tullut kolariautojen dumppausmaa, koska meiltä puuttuu 
vakuutusyhtiöiden yhteinen kolaritietokanta 
 
Suomeen tuodaan paljon Euroopassa kolarikorjattuja autoja. Suomalaiset autoliikkeet ostavat näitä autoja, 
jotka eivät kiinnosta muiden EU-maiden kauppiaita.  
 
InspectWise Oy on havainnut tilanteeseen kaksi perussyytä. Kuluttajariitalautakunnan linjaukset sallivat 
autojen myymisen Suomessa ilman, että kuluttajalle kerrotaan kolaroinneista (ainoastaan lunastuskolarit 
pitää kertoa). Toiseksi Suomesta puuttuu vakuutusyhtiöiden yhteinen tietokanta, josta olisi helposti 
saatavilla tieto kaikista pienemmistäkin kolareista.  
 
Näihin kahteen perussyyhyn ei ole näköpiirissä korjausta, joten InspectWise Oy keksi toisen lähestymiskulman 
tilanteen korjaamiseksi.  
 
Nyt on autokauppiaille tarjolla porkkana siihen, että autojen kolarihistorian suhteen oltaisiin avoimempia. 
InspectWise Oy:n sertifioimien ”Suomen luotettavimpien autokauppiaiden” listalle pääsee vain rehelliseen 
avoimuuteen sitoutuneet autoliikkeet. Sertifikaatin saavat autoliikkeet, jotka sitoutuvat jakamaan 
asiakkailleen kaiken saatavilla olevan tiedon auton historiasta ja sen nykykunnosta. InspectWise tarjoaa 
autokaupalle tähän tarvittavat työkalut ja ohjelmistot.  
 
”Ainoana Suomalaisena autojen EU-historiadataa myyvänä yrityksenä saamme yhteydenottoja joka viikko 
kuluttajilta, jotka ovat ostaneet auton, jonka kolarihistoriasta ei ole kerrottu kaupanteon yhteydessä. 
Raporttimme on paljastanut Saksassa tai muualla Euroopassa tapahtuneen kalliin kolarin, joka sitten on 
selittänyt autossa ilmenneitä ongelmia. Saksassa ja monissa muissa EU-maissa vakuutusyhtiöiden maksamat 
korvaukset kolarointien korjaamisesta ovat täysin avointa dataa ja raportistamme nämä saa nähtäville. Tällä 
viikolla meihin otti yhteyttä asiakas, jonka tuonti-Mersu oli huonosti tehdyn kolarikorjauksen takia alkanut 
vaarallisesti sammumaan kesken ajon.” kertoo InspectWisen perustaja Tomi Rantanen. 
 
Saksassa kuluttajaviranomaiset vaativat autokauppoja kertomaan käytetyn auton ostajalle kaikki autoon 
tehdyt korjaukset ja uudelleenmaalaukset. Toinen ääripää on Suomi, jossa kuluttajariitalautakunta on usein 
linjannut, että kolarikorjauksista ei tarvitse ilmoittaa, kunhan korjaus on tehty hyvin. Tämän takia on 
ymmärrettävää miksi kolarikorjattu auto kelpaa paremmin suomalaiselle kuin saksalaiselle autokauppiaalle. 
 
Kuluttajien pitää osata vaatia tuontiautoista luotettava historiaraportti.  
 
InspectWise Oy:n perustaja Tomi Rantanen kertoo: ”Me InspectWisellä olemme selvittäneet kaikki mahdolliset 
tarjolla olevat tietolähteet ja olemme vertailleet kaikkia markkinoilla olevia historiaraportteja. Meidän 
tuottamamme InspectWise VIN-Historiaraportti ja Liettualainen CarVertical sisältävät molemmat selkeästi 
eniten tietoja Euroopasta. Muista alan toimijoista voi mainita CarFax raportin, joka on hyvä USA:sta tuotujen 
autojen kohdalla.” 
 
Suomessa tapahtuneista kolareista vain kaikkein pahimmat jäävät Traficomin tietoihin merkintänä 
kaksikilpisyydestä. Siksi kuluttajan pitää osata vaatia automyyjältä aina tieto auton maalipinnan 
paksuuksista. Tämä koskee siis kaikkia vaihtoautoja, myös Suomessa ensirekisteröityjä autoja. Jos joku kohta 
on uudelleenmaalattu, voidaan sitä tutkia tarkemmin. Isommista korjauksista voi jäädä jäljet pultteihin, joilla 
korin osat on kiinnitetty, tai runko-osiin. Ammattilainen osaa tarvittaessa tunnistaa isommat kolarikorjaukset. 
InspectWise Oy:n tarkastajan voi lähettää auton myyjän tiloihin laatimaan autosta kattavan kuntoraportti, 
josta näkee mm. maalipinnan paksuudet.  
 
Lisätietoja: Tomi Rantanen, toimitusjohtaja, InspectWise Oy, tomi@inspectwise.net puh. 044 3677 990 
Valokuvia ja lehdistömateriaalia: https://inspectwise.net/lehdisto/ 
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