VUOSIKERTOMUS 2016

Liitto on kehitysohjelmassa määritellyn mukaisesti
jatkanut viime vuosien panostusta työturvallisuuden
kehittämiseksi. Yrityksen ylin johto vastaa työturvallisuudesta. Hyvässä turvallisuusjohtamisessa näkyy
johdon sitoutuminen turvallisuusasioihin. Yrityksen
toimipaikkojen työturvallisuustaso ylittää harvoin
ylimmän johdon määrittelemän turvallisuustason.

1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Autonrengasliiton 72. toimintavuosi on jälleen aktiivisen toiminnan vuosi. Autonrengasliiton toiminta rengasalan edunvalvojana antaa jäsenistölle vankan
selkänojan toimintansa kehittämiselle.
Liiton kehitysohjelmassa on linjattu tärkeäksi tavoitteeksi erikoisliikkeiden markkinaosuuden säilyttäminen. Erikoisliikkeillä on suuri osuus renkaiden myynnistä. Kuluttajatutkimuksen 2016 mukaan noin puolet
vastaajista hankkii renkaat erikoisliikkeestä. Keskeinen
haaste jäsenkunnalle on markkinaosuuden säilyttäminen alati kiristyvässä kilpailussa. Tämä ei onnistu, ellei
jäsenliikkeet jatkuvasti panosta liiketoiminnan, palvelun
ja henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen.

Rengasturvallisuuskorttikoulutuksen 10 – vuotiskoulutustilaisuus pidettiin Tampereella 31.5.2016. Koulutustilaisuuteen osallistui ennätyksellisesti 63 henkilöä. Koulutus on ollut suuri menestys. Tutkinnon on
suorittanut tähän mennessä peräti 1 448 henkilöä.
Raskaalle kalustolle säädettiin vihdoinkin määräykset
talvikauden rengasvaatimuksista. Valtioneuvosto päätti
21.12.2016 asetuksesta, jonka mukaan uudet raskaan
kaluston talvikauden rengasvaatimukset tulevat voimaan 2.1.2017. Rengasala pitää uudistusta erittäin
hyvänä ja tarpeellisena.

Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistushankkeen vuonna 2013.
Ministeriö järjesti tieliikennelain kokonaisuudistukseen
liittyvistä rengassäännösten muutoshahmotelmista keskustelutilaisuuden 4.4.2016.
Tilaisuudessa käsiteltiin virkamiestyöryhmän lainvalmistelussa hahmottelemia luonnoksia renkaiden käyttösäännöksiksi. Tärkein muutosehdotus on talvirengaspakon
kytkeminen kalenterin sijasta keliin. Tältä osin on rengastoimialan kanta selkeä ja yksiselitteinen. Talvirengaspakko on liikenteen sujuvuus- ja turvallisuussyistä kytkettävä
nykysäännösten mukaisesti ensisijaisesti kalenteriin.
Hallituksen esitysluonnos tulee lausuntokierrokselle ensi
vuoden aikana.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt saavuttivat
29.2.2016 neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta. Alakohtaiset työehtosopimusneuvottelut tuli
käydä 31.5.2016 mennessä. Sopimuksen linjauksien
pohjalta saavutettiin työntekijöitä ja toimihenkilöitä
koskevat neuvottelutulokset 30.5.2016.
Yhteistä työtä jatkaen
Jarmo Nuora

Rengasratsia on liiton selkeästi suurin vuosittainen
ponnistus, joka työllistää sekä toimiston väen, että
jäsenkentän syksyn kynnyksellä. Kampanjan vaikutus liikenneturvallisuuteen lienee kiistaton. Siksi työn
merkityksen korostaminen on ensiarvoisen tärkeää.
Välivuoden jälkeen järjestettiin jälleen viime syksynä
tiedotuskampanjan sijasta ”Rengasratsia 2016” - turvallisuuskampanja laajoine neuvontahenkisine rengasratsioineen ja kesärengastutkimuksineen. Kampanjan kärkenä toimivat neuvontahenkiset rengasratsiat, joita järjestettiin poliisin ja Autonrengasliiton yhteistyönä.

2. AUTONRENGASLIITTO RY
Autonrengasliitto ry:n tehtävänä on rengasliikkeiden ja
rengaspinnoitusyritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvonta.

Julkisuutta luotiin aktiivisen mediatyön avulla samaan
aikaan valtakunnallisesti ja paikallisesti Liikenneturvan ja
Autonrengasliiton yhteistyönä. Tiedotuksen tukena käytettiin tuoreimpia tuloksia kesärengastutkimuksesta,
rengasriskeistä ja sadekelitesteistä.

Autonrengasliitto ry on Palvelualojen työnantajat
PALTA ry:n jäsen (Palta) ja kuuluu sitä kautta Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK). Autonrengasliitto on
jäsenenä Liikenneturvassa ja omistaa palveluyhtiö
ARL-palvelu Oy:n, joka on osakkaana Suomen
Rengaskierrätys Oy:ssä.
Kansainväliset yhteytensä liitto hoitaa ensisijassa
pohjoismaiden rengasalan järjestöjen Nordiska
Däckrådetin, eurooppalaisen toimialajärjestön Bipaverin (International Federation of National Associations of Tyre Specialists and Retreaders) sekä pohjoismaiden rengasalan teknisen järjestön STRO:n
(The Scandinavian Tire & Rim Organization) kautta.

Kampanjaan uusittiin ”Ratsaa renkaasi ajoissa” – tietoisku. Vanha tietoisku oli ollut käytössä vuodesta 1997.
Myös Tekniikan Maailman sadekelitestit vuosilta 2005
ja 2006 uusittiin toukokuussa 2016. Lisäksi liitto julkaisi
kampanjaan nettivideon ”Vesiliirrossa vitsit vähissä”.
Rengasratsiakampanjasta on tullut myös vientituote.
Ruotsissa ja Tanskassa järjestetään myös rengasratsiakampanjat. Suunnitteilla on, että myös Norjassa
järjestetään kampanja syksyllä 2017. Kampanjat ovat
kaikilta osiltaan identtisiä Suomen kampanjan kanssa.

Autonrengasliiton jäsenyritykset harjoittavat renkaiden ja vanteiden vähittäis- ja tukkukauppaa, tarvikekauppaa, renkaiden pinnoitus-, huolto-, korjaus- ja
asennustoimintaa sekä renkaiden vientiä ja tuontia.
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3. HALLINTO
3.1. Hallitus
Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Jarmo Nuora
Varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja Carl Segercrantz

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

BIPAVER
Jukka Lankolainen

varapuheenjohtaja

3.4. Liittokokous 12.3.2016

Jäsenet
Hallituksen puheenjohtaja Markku Haavisto
Toimitusjohtaja Sami Horto
Toimitusjohtaja Roope Kemppainen
Toimitusjohtaja Timo Kärkkäinen
Toimitusjohtaja Jukka Kärnä
Toimitusjohtaja Jyrki Larvanto
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Lintala
Toimitusjohtaja Pentti Määttä
Toimitusjohtaja Johanna Rantala
Toimitusjohtaja Ville Ruokanen
Toimitusjohtaja Jari Silfverberg
Toimitusjohtaja Teemu Tuuri

Liittokokous pidettiin 12.3.2016 klo 11.00 Yyterin Kylpylähotellissa Porissa. Kokouksessa oli edustettuna
21 jäsenyritystä ja 6 yhteistyöjäsenyritystä. Liittokokouksessa oli yhteensä 42 henkilöä. Viikonlopun 1112.3. eri tilaisuuksiin osallistui yhteensä 95 henkilöä.
Kokouksessa esitettiin vuosikertomus, vahvistettiin
tilinpäätös 31.12.2015 ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus kyseiseltä tilikaudelta. Jäsenmaksut säilyivät
ennallaan. Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan. Kokouksen puheenjohtajana toimi
liiton puheenjohtaja Jarmo Nuora.

Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhteensä 7 kertaa.

Liiton puheenjohtajaksi liittokokousten väliseksi kaksivuotiskaudeksi 2016 – 2018 valittiin yksimielisesti
toimitusjohtaja Jarmo Nuora Rengasnuora Oy:stä.
Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin toimitusjohtaja
Teemu Tuuri Vianor Oy:stä ja toimitusjohtaja Ville
Ruokanen Lapin Kumi Oy:stä.

3.2. Toiminnantarkastajat
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2016 tilejä ja hallintoa valittiin liittokokouksessa
Samuli Tevameri ja Ben Wickström sekä varatoiminnantarkastajiksi Timo Laukkanen ja Juha Vesikko.

Liittokokouksen jälkeen pidettiin hallituksen järjestäytymiskokous, jossa liiton varapuheenjohtajaksi valittiin
Carl Segercrantz. Lisäksi kokouksessa päätettiin hallitustyön organisoinnista.

3.3. Liiton edustus eräissä elimissä
Suomen Rengaskierrätys Oy, hallitus
Jarmo Nuora
varapuheenjohtaja
Jukka Kärnä
jäsen
Johanna Rantala
varajäsen
Jari Silfverberg
varajäsen

3.5. Liittokokousseminaari ”Parempi tulevaisuus”
Liittokokouksen jälkeen pidettiin klo 13.00 alkaen seminaari teemalla ”Parempi tulevaisuus”. Avauspuheenvuorossaan liiton puheenjohtaja Jarmo Nuora
käsitteli liiton organisaatiota, myynti- ja pinnoitustilastojen sekä pinnoitusten keskihintaindeksin ja rengashintaindeksin kehityslukuja.

Suomen Rengaskierrätys Oy, ohjausryhmä
Markku Haavisto
jäsen
Petri Honkala
jäsen
Roope Kemppainen
jäsen
Toni Lindfors
jäsen
Jari Silfverberg
jäsen
ARL-palvelu Oy, hallitus
Pentti Määttä
Jukka Kärnä
Timo Kärkkäinen
Juhani Lintala
Johanna Rantala

Nordiska Däckrådet
Jarmo Nuora
Carl Segercrantz
Pentti Määttä
Östen Brännäs

Lehtori Mikko Huhtala Länsirannikon Koulutus Oy
WinNovasta käsitteli rengasalan tulevaisuuden skenaarioita ja tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Liikenneturvasta rengasmääräysten muutoskaavailuja osana
tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistusta.

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtaja Risto
Tuominen käsitteli hiljan valmistunutta rengastoimialan
ympäristöohjelmaa ja toimitusjohtaja Vesa Ryyppö Sales Questor Oy:stä käsitteli kuluttajatutkimuksen 2016
uunituoreita tuloksia autonrenkaiden ostamisesta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, edustajisto
Jarmo Nuora
jäsen

3.6. Liiton organisaatio 2016

Kumi- ja autonrengasalan työalatoimikunta
Erkki Salmivalli
jäsen
Tiina Toikka (31.8. saakka) jäsen
Satu von Bagh (1.9. alkaen) jäsen

Liiton toiminta on vuodesta 1993 perustunut liiton
hallituksessa 18.11.1992 tehtyihin linjauksiin. Silloin
päätetty toimintatapa on mm. merkinnyt, että hallituksen
jäsenet ovat osallistuneet yhdessä liiton toimiston
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•

kanssa operatiiviseen edunvalvontatoimintaan sekä että
järjestötyö ja yritysten väliset intressiristiriidat on pidetty
erillään toisistaan. Tätä toimintatapaa on jatkettu.
Liiton hallitus työskenteli kertomusvuonna puheenjohtaja Jarmo Nuoran johdolla kolmessa päätyöryhmässä;
jäsenistö, rengasmarkkinat (elinkeinopoliittinen edunvalvonta) ja työmarkkinat (työmarkkinapoliittinen edunvalvonta). Työryhmiin kuuluivat myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä.
Jäsenistö työryhmän puheenjohtajana toimi Pentti Määttä ja jäseninä olivat Juhani Lintala, Timo Kärkkäinen,
Jukka Kärnä ja Johanna Rantala. Työryhmän vastuualueeseen kuuluivat myös ARL - palvelu Oy:n hallinto.
Markku Haavisto toimi rengasmarkkinat työryhmän
puheenjohtajana. Työryhmän jäseninä olivat Roope
Kemppainen, Jyrki Larvanto, Jari Silfverberg, Risto
Keskiruokanen (Rengasratsia), Jukka Lankolainen (pinnoitus, Bipaver) ja Juha Mustakangas (tekniset asiat).
Työmarkkinat työryhmän puheenjohtajana oli Carl Segercrantz. Jäseninä olivat Sami Horto, Teemu Tuuri,
Ville Ruokanen ja Erkki Salmivalli (työsuojelu).
Organisaatioon kuuluivat lisäksi pinnoitus- ja koulutustyöryhmät. Pinnoitustyöryhmään kuuluivat Roope
Kemppainen, Kari Hyppönen, Markku Haavisto, Petri
Honkala, Jukka Lankolainen ja Teppo Vekka.
Koulutustyöryhmään kuuluivat Petri Asikainen, Jarmo
Nuora, Heli Kangasniemi, Sami Horto, Mikko Huhtala
ja Timo Kärkkäinen.

Työturvallisuus, rengasturvallisuuskorttikoulutus
ja kehitysohjelma;
Rengasmarkkinat
• Elinkeinoasiat, ajoneuvo- ja rengasnormit,
markkinatilastot, lausunnot;
• Rengasratsia, kesärengastutkimus sekä muut
kampanjat ja tutkimukset;
• Pinnoitus, pinnoitustyöryhmä, Bipaver, ympäristöasiat ja julkaisutoiminta;
• Tekniset asiat, tekninen foorumi, STRO ja kehitysohjelma;
Liiton toiminnan tavoitetila vuonna 2017
 Jäsenten yhteistoimintaa ja toimintaedellytyksiä
on kehitetty työnantaja- ja elinkeinoasioissa;
 Liitolla ja toimialalla on painoarvoa kansallisesti
ja kansainvälisesti;
 Asiantuntijaliikkeen toimintamalli on käytössä;
 Rengasalan erikoisliikkeiden markkinaosuuden
säilyttäminen;
 Ammattia ja osaamista arvostetaan sisäisesti ja
ulkoisesti;
 Liikenneturvallisuutta on edistetty tiedotus- ja
turvallisuuskampanjoiden avulla;
 Palvelu- ja tuotantotoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset työehdot työehtosopimuksissa;
 Työturvallisuustaso on nostettu jäsenyrityksissä;
”ARL 2017” -kehitysohjelma on liiton seitsemäs. Ensimmäinen kehitysohjelma ”ARL 2002” tehtiin vuonna 1998.
3.8. Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Liiton asiamiehenä toimi varatuomari Östen Brännäs
ja assistenttina Niina Korpi. Työehtokysymyksiä asiamiehen ohella on hoitanut varatuomari Antti Kujala ja
liiton hallintoasioita hoiti Pauliina Dockery. BalanceTeam Oy on vastannut taloushallinnosta, jota on hoitanut Leena Huusko.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry aloitti toimintansa
1.1.2011. Palta syntyi, kun Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry, Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry,
Palvelualojen Toimialaliitto ry ja Tieto- ja tekniikkaalojen työnantajaliitto TIKLI ry yhdistivät voimansa
syksyllä 2010. Autonrengasliitto ry oli Palvelualojen
Toimialaliitto ry:n jäsen ja liittyi Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseneksi 1.1.2011 alkaen.

3.7. ”ARL 2017” -kehitysohjelma
Liiton kehitysohjelmassa ”ARL 2017” on määritelty
vuosittaiset kehitysaskeleet 2014–2016 sekä tavoitetila
vuonna 2017 päätyöryhmien sekä koko liiton toiminnan
osalta. Työryhmien vastuualueet:

Paltan jäsenmäärä on noin 1900 yritystä ja yhteisöä ja
niiden palveluksessa työskentelee noin 200 000 henkilöä. Palta on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toiseksi
suurin jäsenliitto.

Jäsenistö
• Jäsenhankinta, vuosikokous, kumppanuusfoorumi ja sidosryhmäsuhteet;
• Talous ja ARL - palvelu Oy, järjestöasiat ja kehitysohjelma;
• Viestintä, rengasfoorumi, kotisivut ja asiantuntijafoorumi, asiakirjat;
• ARL - brändi, asiantuntijaliikkeet, kuluttajatutkimus, Nordiska Däckrådet;
Työmarkkinat
• Työnantaja-asiat ja työnormit, työvoima-asiat,
palkkaus ja palkkatilastot;
• Työsuhde- ja työehtosopimusasiat, asiakirjamallit ja lomakkeet;
• Ammatillinen koulutus, koulutustyöryhmä ja
opettajafoorumi;

Palta on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Elinkeinopolitiikan yksikköä johtaa liiton toimitusjohtaja Riitta Varpe ja työmarkkinat yksikköä varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.
Liiton solmimat 150 työehtosopimusta on jaettu neljään toimialaryhmään, jotka ovat logistiikkapalvelut,
viestintä-, kulttuuri- ja tekniset palvelut, yritys- ja asiantuntijapalvelut sekä finanssi- ja erityispalvelut.
Autonrengasliitto ry jäsenyrityksineen kuuluu logistiikan toimialaryhmään, jota johtaa apulaisjohtaja Kaj
Schmidt.
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4.1. Rengasalan etujärjestö

Rinteelle, Juha Mustakankaalle, Paul Lindforsille,
Teemu Tuurille, Jari Lindemanille, Ville Ruokaselle ja
Juha Valtoselle.

Autonrengasliiton tarkoituksena on parantaa jäsentensä elinkeinopoliittisia toimintaedellytyksiä, valvoa
jäsentensä etuja työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä
edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa.

Kunniajäsenet: Erkki Ahlavuo, Olavi Kaisla, Seppo
Kupi, Hanna Maja, Pentti Repo, Mauri Steiner, Veikko
Keskiruokanen (†), Heikki Helenius (†), Jukka Lujala
(†) ja Lauri Räsänen (†).

Autonrengasliiton elinkeinopoliittisena tehtävänä on
edistää rengasliikkeiden ja rengaspinnoitusyritysten
toimintaedellytyksiä vaikuttamalla lainsäädäntöön ja
määräyksiin, edistämällä yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta, nostamalla alan arvostusta ja tuottamalla
jäsenille välineitä toiminnan kehittämiseen. Lisäksi liitto
edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa.

Kultaiset ansiomerkit: Erkki Ahlavuo, Jari Asikainen,
Alexej von Bagh, Hroar Braathen (Norja), Östen Brännäs, Hans Claeson (Ruotsi), Sven-Erik Fritz (Ruotsi),
Juha Granberg, Markku Haavisto, Mikko Huhtala, Matti
Järvinen, Olavi Kaisla, Roope Kemppainen, Timo Keskinen, Kalle Keränen, Risto Keskiruokanen, Christina
Kittelä, Ari Korhonen, Seppo Kupi, Seppo Lahdelma,
Jukka Lankolainen, Kaarlo Lassila, Juhani Lintala, Pertti
Luntiala, Hanna Maja, Kirsi Martikainen, Pauli Mikkola,
Marko Mäkelä, Pentti Määttä, Jarmo Nuora, Marja Ojala,
Esa Pirhonen, Pentti Rantala, Johanna Rantala, Pentti
Repo, Pekka Ruokanen, Tuomo Räsänen, Erkki Salmivalli, Torben Skovgaard (Tanska), Ari Steiner, Mauri
Steiner, Seppo Wallenius, Raine Wikberg, Ben Wickström, Heikki Helenius (†), Reijo Honkala (†), Veikko
Keskiruokanen (†), Jukka Lujala (†), Lauri Räsänen (†)
ja Harry Sjöberg (†).

4. JÄSENISTÖ

Autonrengasliiton työmarkkinapoliittisena tehtävänä on
työrauhan turvaaminen rengasalalla. Se solmii alan
työehtosopimuksen ja pyrkii luomaan palvelu- ja tuotantotoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia työsuhteen ehtoja, edistämään paikallista sopimustoimintaa
ja toimialan ammatillista koulutusta sekä nostamaan
työturvallisuustasoa jäsenyrityksissä. Liitto tukee jäseniään työtaistelun uhatessa ja sen kestäessä.
4.2. Varsinaiset jäsenet
Liiton jäsenyritysten lukumäärä 31.12.2016 oli 67 ja
toimipaikkojen lukumäärä 258. Jäsenyritykset edustavat
yli 70 % Suomen rengasmarkkinoista ja niiden palveluksessa oli vuonna 2016 noin 1 600 henkilöä. Jäseneksi
on kertomusvuoden aikana liittynyt RengasTek Oy ja
Roihupellon Rengas Oy.
Kertomusvuoden aikana on kartoitettu jäsenpotentiaalia
ja luotu yhteyksiä jäsenehdokkaisiin rengasalan järjestäytymisasteen nostamiseksi. Lisäksi tavoitteena on ollut
tiivistää jäsenten ja liiton välisiä yhteyksiä sekä edistää
liiton jäsenten välistä yhteistoimintaa.
4.3. Yhteistyöjäsenet
Liiton toimintaa tukee merkittävästi alaa lähellä oleva
yhteistyöjäsenistö. Yhteistyöjäsenten lukumäärä oli
31.12.2016 yhteensä 27.
Kumppanuusfoorumi
Perinteinen liiton hallituksen ja yhteistyöjäsenten
välinen yhteistapaaminen, kumppanuusfoorumi,
pidettiin 8.12.2016. Osanottajia oli 40 henkilöä.

Hopeiset ansiomerkit: Isto Aaltonen, Petri Asikainen,
Harri Elo, Anna Forsman, Sami Hagelberg, Markku
Haikala, Keijo Hatakka, Pertti Heikkilä, Erkki Heinonen,
Jari Havelin, Göran Hilli, Jari Hettula, Paavo Häyhä,
Tapani Ihalainen, Raimo Iivanainen, Kari Järvi, Kari
Järvi, Marco Kaarre, Tero Kaarre, Heli Kangasniemi,
Matti Koivusaari, Niina Korpi, Lauri Koskimäki, Jukka
Kärnä, Jouko Lahti, Pauli Liimatainen, Jari Lindeman,
Paul Lindfors, Toni Lindfors, Teuvo Littu, Hannu Mettälä, Pekka Mikkonen, Juha Mustakangas, Timo Myllymaa, Pekka Mäkinen, Kai Niemi, Timo Niinioja, Kare
Ojaniemi, Simo Pirttimäki, Markku Rajala, Jukka Rinne,
Conny Rundberg, Markku Ruokanen, Ville Ruokanen,
Markku Salama, Sauli Saari, Mika Savolainen, Kimmo
Siirtola, Jari Silfverberg, Esa Suhonen, Timo Suni, Pasi
Toppinen, Jouko Toivonen, Risto Tuominen, Teemu
Tuuri, Jukka Vaara, Juha Valtonen, Teppo Vekka, Kari
Vuokko, Ben Wickström, Matti Kupiainen (†), Juhani
Kyrklund (†) ja Juha Siltala (†).
4.5. Yrityshuomioinnit
Liiton hallitus aloitti 15.3.2014 uuden perinteen
huomioimalla yritykset, jotka ovat olleet liiton jäseninä
yli 25 vuotta. Yrityshuomion saivat 11.3. Rollic Ab (1989,
liittymisvuosi), Ässä-Rengas Oy (1990), Teräs-Rengas
Oy 1990) ja Ab Däck-Rengas P. Lindfors Oy (1991).
Yrityksille luovutettiin rengasrautataulut.

Tilaisuudessa käsiteltiin myyntitilastoon ja hintakehitystietoihin, rengasfoorumiin, rengaskierrätykseen,
rengasalan ympäristökäsikirjaan, työturvallisuuteen,
sadekelitesteihin 2016 sekä Rengasratsia 2016 ja
2017 -kampanjoihin liittyviä kysymyksiä.

Seuraavat yritykset ovat saaneet yrityshuomion yli
25 – vuotisesta jäsenyystaipaleesta:

4.4. Kunniajäsenet ja ansiomerkit

Kantolan Rengas Oy (1944, liittymisvuosi), Vianor Oy
(Isko Oy, 1944), Lapin Kumi Oy (1949), Lujakumi Oy
(1963), Korja-Kumi Oy (1963), Oriveden Kumikorjaamo Ky (1969), Virtain Kumikorjaamo Ky (1971),

Hallitus kutsui Hanna Majan liiton kunniajäseneksi.
Hallitus myönsi kultaiset ansiomerkit Pentti Määtälle ja
Ben Wickströmille sekä hopeiset ansiomerkit Jukka
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Vuoksen Kumi Oy (1972), Pohjolan Rengas Oy (1973),
Suomen Euromaster Oy (1974), Koivusaari Oy (1974),
Kumi- ja lasihuolto Hannu Potinkara (1977),
Rengasmesta Oy (1985), Rollic Ab (1989), TeräsRengas Oy (1990), Ässä-Rengas Oy (1990) ja Ab
Däck-Rengas P. Lindfors Oy (1991).

jien asiakastyytyväisyydestä. Tutkimuksessa kartoitettiin kuluttajien tietämystä ja mielipiteitä liikenneturvallisuudesta. Lisäksi mitattiin rengasratsiakampanjoiden
tunnettuutta kuluttajan näkökulmasta. Vesa Ryyppö
käsitteli kuluttajatutkimuksen tuloksia liittokokouksessa
12.3.2016.

4.6. Jäsentiedottaminen ja liiton kotisivut

Kuluttajatutkimuksen 2016 keskeiset huomiot:
⇒ Reilulle kolmasosalle rengasasioista vastaaville
autoilijoille renkaiden hinta vaikuttaa eniten ostopäätökseen. Hinnan merkitys on aavistuksen
noussut vuodesta 2014. Kolmasosalle renkaiden
laatu- ja turvallisuus ovat tärkeimpiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä.

Jäsenille ja yhteistyöjäsenille lähetettiin kertomusvuoden aikana 15 jäsentiedotetta.
Kertomusvuoden aikana on modernisoitu liiton kotisivuja. Uudistustyötä on tehnyt Netox Oy. Verkkosivujen
uudistamisen yhteydessä on kehitetty kotisivujen suomen-, ruotsin- ja englanninkielisten osioiden sekä asiantuntijafoorumin (jäsensivujen) sisältöä. Rengastietoosiota on laajennettu ja kuluttajille suunnattua informaatiota on lisätty.

⇒ Rengastestit esim. autoalan lehdissä ja rengasliikkeiden internet-sivut ovat tärkeimpiä tietolähteitä autonrenkaiden ostopäätöstä tehdessä.
Rengasliikkeiden internet-sivuilta hankitaan
kaikkein mieluimmin tietoa, kun seuraavan kerran ollaan hankkimassa renkaita.

4.7. Kausitiedotteet

⇒ Rengasmerkin valintaan vaikuttaa erityisesti
hyvät kokemukset kyseisestä merkistä, mutta
myös edullinen hinta ja laatu. Yhdeksän kymmenestä osti viimeksi uudet renkaat, pinnoitetut
renkaat ostetaan etenkin hinnan takia. Kitkarenkaat on ostettu hieman useammin pinnoitettuna
kuin kesä- tai nastarenkaat.

Kertomusvuonna julkaistiin 5 kausitiedotetta. Talvilomatiedote ”Hyvillä renkailla ja mielin kohti hiihtomaisemia” julkaistiin 17.2.2016. Kesärengastiedote
”Malttia ja tolkkua renkaanvaihtoon" julkaistiin
31.3.2016 ja kesälomatiedote ”Eturenkaat lopussa
juhannukseen mennessä?” 22.6.2016. Talvirengastiedote ”Autoilijat eivät tunne rengasvaatimuksia”
julkistettiin 11.10.2016. Kausitiedote talvirengaspakosta "Raskaalle kalustolle vihdoinkin talvirengaspakko" julkistettiin 21.12.2016.

⇒ Selkeä hintojen esittäminen ja hyvä/asiantunteva palvelu nousevat tärkeimmiksi
tekijöiksi rengasliikettä valittaessa. Puolet on ostanut renkaansa autonrenkaiden erikoisliikkeestä siten, että on käynyt itse liikkeessä paikan
päällä. Autoliikkeestä renkaansa on ostanut 11
%. Autonrenkaiden erikoisliike on myös suositelluin ostopaikka. Edullinen hinta on keskeisin syy
valita liike, josta renkaat on ostettu. Myös hyvät
aikaisemmat kokemukset nousevat syynä esiin.

Talvilomatiedotteessa käsitellään talvirenkaiden vähintään 5 millimetrin urasyvyyden turvasuositusta, renkaiden ilmanpaineiden liikenneturvallisuusmerkitystä ja
rengasriskejä vaikeissa keliolosuhteissa. Kesälomatiedotteessa korostetaan keskeisesti kesärenkaiden vähintään 4 millimetrin urasyvyyssuositusta ja renkaiden ilmanpaineiden liikenneturvallisuusmerkitystä.

⇒ 40 % kivijalkamyymälästä renkaansa ostaneista
asiakkaista ei ollut etukäteen yhteydessä liikkeeseen. Etukäteen liikkeeseen yhteydessä olleista
useimmiten yhteydessä oltiin oltu puhelimitse.
Joka viides kävi aiemmin muissa liikkeissä ennen
renkaiden ostoa. Edullisempi hinta kuitenkin ohjasi käyttämään sitä liikettä, josta osti renkaat. 41 %
oli päättänyt liikkeeseen mennessään rengasmerkin ja osti kyseisen merkkiset renkaat. 7 % vaihtoi
myyjän suositusten perusteella toiseen merkkiin.

4.8. Kuluttajatutkimus 2016
Liittokokousseminaarissa 12.3.2016 ja jäsentiedotteessa 23.6.2016 käsiteltiin Kuluttajatutkimuksen 2016
tuloksia. Tutkimuksessa selvitettiin autoilevien taloudessaan rengasasioista vastaavien suomalaisten kuluttajien näkemyksiä autonrenkaiden ostamisesta,
rengasliikkeistä ja rengastietämyksestä.
Tutkimuksen toteutti YouGov Finland Oy. Tiedot kerättiin web-kyselynä 18.–25.2.2016 YouGov Groupin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu noin 20 000 suomalaista. Tutkimukseen vastasi 1 017 autoilevaa rengasasioista vastaavaa suomalaista. Vastaajajoukko
painotettiin väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja
kotipaikan mukaan. Kuluttajatutkimuksen vastuuhenkilönä oli Vesa Ryyppö Sales Questor Oy:stä. Vastaava
kuluttajatutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2014.

⇒ Liikkeiden ilmoituksia luetaan etenkin internetistä, mutta myös sanomalehdistä. Sanomalehtien
osuus on hieman laskussa vuoteen 2014 verrattuna. Kolmasosa ei ollut käyttänyt mitään luetelluista medioista.
⇒ Kohtelias, asiantunteva ja nopea palvelu liitetään siihen kivijalkaliikkeeseen, josta viimeksi
ostettiin renkaat. Nämä tekijät korostuvat erityisesti autonrenkaiden erikoisliikkeiden kohdalla.

Kuluttajatutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli tuottaa seurantatietoa renkaiden ostoprosessiin vaikuttavista tekijöistä, rengasliikkeiden imagosta sekä kulutta5

⇒ Aurauskulmien tarkastusta/säätöä oltaisiin luetelluista palveluista kiinnostuneimpia saamaan
rengasliikkeistä, näin vastaa 41 %. Rengashotelli kiinnostaisi kolmasosaa vastaajista.

erittäin tai melko hyödyllisenä ajoturvallisuuden edistäjänä. Vain 5 prosenttia (2014: 6 %) vastaajista kokee
kampanjan melko tai täysin hyödyttömäksi.
4.9. Rengasalan tekninen foorumi 2016

⇒ Etenkin vesiliirron vaara liitetään huonoilla kesärenkailla ajamisen. Jos kuljettaja tietää ajavansa huonokuntoisilla renkailla, hän sanoo hiljentävänsä nopeutta ja yrittää ennakoida mahdolliset vaaratilanteet.

Rengasalan teknisen foorumin asialistalla olivat renkaiden käyttösäännökset osana tieliikennelainsäädännön
kokonaisuudistusta sekä raskaan kaluston talvikauden
rengasvaatimukset.

⇒ 35 % tietää (2014: 38 %) kesärenkaiden lain
vaatiman minimiurasyvyyden olevan 1,6 mm.
Talvirenkaiden minimisyvyyden 3,0 mm tietää
29 % (2014: 31 %). 26 % (2014: 28 %) sanoo
kesärenkaiden turvallisen urasyvyyden olevan
ainakin 4 mm tai 5 mm.

Renkaiden käyttösäännöshahmotelmat
Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenteen turvallisuusvirasto järjestivät tieliikennelain kokonaisuudistukseen liittyvistä rengassäännösten muutostarpeista ja –
keinoista kuulemis- ja keskustelutilaisuuden 4.4.2016.
Tilaisuudessa käsiteltiin liikenne- ja viestintäministeriön virkamiestyöryhmän lainvalmistelussa hahmottelemia luonnoksia renkaiden käyttösäännöksiksi.

⇒ Vajaa puolet (44 %) kulutti vanhat renkaat aivan
loppuun (lain vaatimalle minimitasolle) ennen
uusien hankkimista. Neljä kymmenestä myös aikoo kuluttaa uudet renkaansa aivan loppuun
ennen niiden uusimista. Verrattuna vuoteen
2014 luvut ovat samalla tasolla.

Tärkein säännöshahmotelma oli talvirengaspakon
kytkeminen kalenterin sijasta keliin. Jos sää tai keli
sitä edellyttää olisi henkilö- ja pakettiautoissa marras-,
joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana käytettävä
talvikäyttöön tarkoitettuja renkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 mm. Talvirenkaiden käyttöaikavelvoite (jos sää tai keli sitä edellyttää) pitenisi näiden ajoneuvojen osalta kahdella kuukaudella nykysäännöksiin verrattuna.

⇒ Valtaosa (60 %) tarkistaa renkaidensa
urasyvyyden vain keväällä ja syksyllä renkaanvaihdon yhteydessä, 7 % ei tarkista urasyvyyttä
koskaan. Asiantuntijaa urasyvyyden tarkastamisessa käyttää 17 % (2014: 12 %), muuten
urasyvyys tarkistetaan itse esim. 2 € kolikon
avulla, silmämääräisesti tai urasyvyysmittarilla.

Raskaan kaluston rengasvaatimusten osalta työryhmän hahmotelma merkitsee, että kuorma-auton
ja linja-auton vetävillä akseleilla olisi käytettävä talvikäyttöön tarkoitettuja renkaita, joiden kulutuspinnan
pääurien syvyys on vähintään 5,0 mm, jos sää tai
keli sitä edellyttäisi, marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja
maaliskuun aikana. Talvirenkaita ei kuitenkaan tarvitsisi käyttää, marras- joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana kuorma- ja linja-auton muissa kuin
vetävissä akseleissa sekä niihin kytketyn perävaunun akseleissa; renkaiden pääurien kulutuspinnan
olisi kuitenkin oltava vähintään 3,0 mm.

Renkaan vaihto
Vastaajista 42 prosenttia (2014: 49 %) vaihtaa itse renkaat autoonsa. Vastaajista 19 prosenttia (2014: 17 %)
teettää renkaiden vaihdon perhepiirissä tai tuttavan
avustuksella. Ammattilaisten palveluja renkaanvaihdossa käyttää 37 prosenttia vastaajista (2014: 32 %). Niistä, jotka eivät vaihda renkaita itse, teettää 62 prosenttia
(2014: 64 %) renkaiden vaihdon rengasliikkeessä.
Markkinaosuus
Liiton kehitysohjelmassa ”ARL 2017” on linjattu erääksi
tärkeäksi tavoitteeksi erikoisliikkeiden markkinaosuuden säilyttäminen. Kuluttajatutkimuksen mukaan 51 %
vastaajista hankkii renkaat erikoisliikkeestä. Kuluttajatutkimuksissa 2014 ja 2000 olivat vastaavat prosenttiosuudet 60 ja 70. Kuluttajatutkimuksessa 2016 hankki
10 % renkaat verkkokaupasta, kun vastaava prosenttiosuus Kuluttajatutkimuksessa 2014 oli 5.

Rengastoimiala julkaisi virkamiestyöryhmän ehdotusten johdosta 8.4.2016 yhteisen lehdistötiedotteen ”Talvirengaspakon sitominen keliin heikentäisi liikenneturvallisuutta”. Lehdistötiedotteen keskeinen sanoma oli,
ettei hyvin toimivaa nykylainsäädäntöä henkilö- ja pakettiautojen kalenteriin sidotusta talvirenkaiden käyttöpakosta tule liikenneturvallisuussyistä muuttaa virkamiestyöryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Keskeinen haaste jäsenkunnalle on markkinaosuuden
säilyttäminen alati kiristyvässä kilpailussa. Tämä ei
onnistu, ellei jäsenliikkeet jatkuvasti panosta liiketoiminnan, palvelun ja henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen.

Talvirenkaat kalenterin ja kelin mukaan
Rengasalan teknisen foorumin ehdotus talvikauden
rengasvaatimuksiksi on ns. yhdistelmäehdotuksen
mukainen. Talvirenkaiden käyttövelvoite sidottaisiin
sekä kalenteriin että keliin. Kalenteriin sidottu käyttövelvoite olisi joulu-, tammi- ja helmikuun aikana. Lisäksi talvirenkaita olisi käytettävä kelin niin vaatiessa
loka–marraskuussa ja maalis–huhtikuussa. Nastarenkaiden käyttöä ehdotetaan sallittavaksi 1.10.-30.4.

Rengasratsia
Kuluttajatutkimuksessa selvitettiin myös rengasratsiakampanjan tunnettuutta. Vastaajista 61 prosenttia
(2014: 64 %) sanoi muistavansa rengasratsian. Kuluttajat suhtautuivat erittäin myönteisesti kampanjaan. Vastaajista 86 prosenttia (2014: 84 %) pitää rengasratsiaa
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kaiden käyttösäännösehdotuksia teemalla ”Vaatimukset ja valinnat turvalliseen talviajoon”.

Raskaan kaluston talvikauden rengasvaatimukset
Tekninen foorumi työskenteli raskaan kaluston talvikauden rengasvaatimuksien parissa lähtökohtana
teknisen foorumin 21.4.2015 julkaisemat ehdotukset
urasyvyys- ja talvirengasvaatimuksiksi.

Rengasfoorumi jouduttiin kuitenkin siirtämään pidettäväksi vuonna 2017, koska liikenne- ja viestintäministeriö ei ollut julkistanut linjauksiaan renkaiden
käyttösäännösehdotuksiksi, jonka rengasala katsoi
olevan edellytyksenä tilaisuuden järjestämiselle.

Ehdotus merkitsi mm., että ohjaavilla ja vetävillä akseleilla renkaiden pääurien minimiurasyvyys tulee olla
vähintään 5,0 mm, muilla akseleilla ja perävaunussa
vähintään 3,0 mm. Vetävillä akseleilla on käytettävä
talvirenkaita. Rengasvaatimukset koskevat paripyörien
kumpaakin rengasta.

Rengasfoorumin järjestäjinä ovat Rengasvalmistajat
ry, Nokian Renkaat Oyj, Suomen Rengaskierrätys
Oy ja Autonrengasliitto ry. Tilaisuuteen kutsutaan
auto- ja liikennetoimittajia, keskeisiä sidosryhmiä ja
rengasalan toimijoita. Rengasfoorumi on järjestetty
13 kertaa. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin
23.5.2002.

Rengasalan tekninen foorumi antoi 9.11.2016 liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon raskaan kaluston talvikauden rengasvaatimuksista. Lausunnossa todettiin mm., että auton ohjaavilla akseleilla
renkaiden pääurien tulee olla vähintään 5,0 mm.

4.11. Mediajulkisuus kesä- ja talvirenkaista
M-Brain Insight Oy on Autonrengasliiton toimeksiannosta seurannut kuten edellisinä syksyinä kuinka
paljon eri medioissa, on käsitelty syys-, loka- ja marraskuun 2016 aikana kesärenkaita rengasratsiassa
sekä talvirenkaita ja talvirengastusta loka- ja
marraskuun aikana.

Valtioneuvosto päätti 21.12.2016 ajoneuvojen käytöstä
tiellä annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta, joka
tarkoitti, että uudet raskaan kaluston talvikauden rengasvaatimukset tulivat voimaan 2.1.2017.
Raskaan liikenteen talvikauden rengasvaatimusuudistus merkitsi, että kuorma-autossa, linja-autossa ja kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin henkilöautossa sekä
sellaisessa traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on
yli 60 kilometriä tunnissa, on joulu-, tammi- ja helmikuun aikana käytettävä vetävillä akseleilla, lukuun ottamatta ohjaavia vetäviä akseleita, talvirenkaita, joiden
kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 5,0 mm.

Mediaseurannan kohteena ovat loka- ja marraskuun
aikana olleet talvirenkaat, silloin kun talvirenkaat
ovat olleet jutussa merkittävässä roolissa.
Talvirenkaita on käsitelty loka- ja marraskuun 2016
aikana yhteensä 325 artikkelissa, joiden lehtien yhteislevikki on 15 291 322 kappaletta, joka on arvioitu
mainosarvoltaan vastaavan 941 955 euroa.

Muilla akseleilla sekä mainitulla ajoneuvolla vedettävän perävaunun ja hinattavan laitteen kaikilla akseleilla on tällöin käytettävä renkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 mm.

Kesä- ja talvirenkaita on syys-, loka- ja marraskuussa 2016 käsitelty yhteensä 408 artikkelissa. Sanomalehtien yhteislevikki mainitulta kolmen kuukauden
ajanjaksolta on 18 575 091 kappaletta, jonka MBrain Insight Oy on arvioinut mainosarvoltaan vastaavan 1 125 376 euroa.

Raskaiden ajoneuvojen talviajan rengasvaatimusten
tiukentamisen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä vähentää liikenteen
häiriötä. Raskaan kaluston talvikauden rengasvaatimukset arvioidaan uudelleen käynnissä olevassa tieliikennelain kokonaisuudistuksessa.

4.12. Talous
Autonrengasliiton jäsenmaksu määräytyi kuten aikaisempinakin vuosina jäsenyritysten palkkasumman
perusteella. Jäsenmaksuluokkia oli entisen käytännön
mukaisesti 15. Alimmassa maksuluokassa jäsenmaksu oli 319 euroa yrityksen palkkasumman ollessa
enintään 42 000 euroa. Palkkasumman ollessa yli 925
000 euroa ja enintään 1 009 000 euroa oli jäsenmaksu 3 016 euroa. Ylimmässä maksuluokassa palkkasumma oli yli 1 009 000 euroa, jolloin jäsenmaksu oli
326 euroa lisättynä 0,296 prosentilla palkkasummasta.

Rengasalan teknisen foorumin puheenjohtajana toimi
Juha Mustakangas edustaen Autonrengasliitto ry:tä ja
jäseninä olivat Kai Niemi Bridgestone Finland Oy:stä,
Jari Alopaeus Continental Rengas Oy:stä, Matti Morri
Nokian Renkaat Oyj:stä (kevyt kalusto), Teppo Siltanen Nokian Renkaat Oyj:stä (raskas kalusto), Per-Åke
Furubacka Goodyear Dunlop Tires Finland Oy:stä,
Jukka Rinne Oy Suomen Michelin Ab:stä ja Jukka
Lankolainen edustaen Autonrengasliitto ry:tä.
4.10. Rengasfoorumi 2016

Toimipaikkakohtainen jäsenmaksu määräytyi siten,
että ensimmäisen toimipaikan jäsenmaksu oli 150
€/vuosi. Toisesta toimipaikasta alkaen jäsenmaksu
oli 50 €/vuosi. Minimijäsenmaksu oli 469 euroa.

Kertomusvuoden aikana valmisteltiin rengasfoorumin järjestämistä. Alun perin tilaisuus piti järjestää
18.10.2016 ja siirron jälkeen 30.11.2016.

Jäsenmaksukertymä vuonna 2016 oli 236 108,00 €.
Tilikauden ylijäämä oli 13 926,81 €. Liiton talous on
vakaalla pohjalla.

Tilaisuudessa oli tarkoitus pääosin käsitellä tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistukseen liittyviä ren-
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keräämiin hintatietoihin. Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät hintatietoja rengashintaindeksiä varten
samassa yhteydessä, kun keräävät tietoja kuluttajahintaindeksiä varten. Rengashintaindeksin muodostamisessa on mukana noin 60 rengasalan yritystä
eri puolilta maata.

5. RENGASMARKKINAT
5.1. Markkinainformaatio
Liitto julkaisi talous- ja markkinatilanteeseen liittyviä
yhteenvetoja ja selvityksiä:
• pinnoitusraaka-aineen perusteella tehty pinnoitustilasto kerran vuodessa
• pinnoituksen keskihintaindeksitilasto kerran
vuodessa
• liiton myyntitilasto 12 kertaa vuodessa
• rengashintaindeksi 4 kertaa vuodessa
• ajoneuvolajeittaiset ensirekisteröinnit 4 kertaa
vuodessa
• tieliikenteen tavarankuljetukset 4 kertaa vuodessa

Kuluttaja- ja rengashintaindeksi on 2010 = 100. Rengashintaindeksi 31.12.2016 oli 99,23 ja kuluttajahintaindeksi 109,90.
5.5. Pinnoitustilasto
Pinnoitusmateriaalin valmistajan ja maahantuojien
ilmoitusten perusteella laadittu pinnoitustilasto osoittaa, että henkilöautonrenkaiden pinnoitusmäärät ovat
vuonna 2016 supistuneet 70 372 renkaasta 53 054
renkaaseen. Kuorma-autonrenkaiden pinnoitusmäärät
esivulkanoitua pinnoituskumia käytettäessä ovat supistuneet 159 969 renkaasta 147 777 renkaaseen.

Liiton tavoitteena on edistää avoimuuden lisäämistä
alan tiedotuksessa.
5.2. Rengasmarkkinoiden koko

5.6. Pinnoitusten keskihintaindeksitilasto

Autonrengasliiton hallitus on arvioinut, että henkilö- ja
pakettiauton renkaiden markkinakoko on noin 3,5
miljoonaa kpl. Henkilöautonrenkaiden osuus on noin
3 150 000 kpl ja pakettiautojen renkaiden noin
350 000 kpl. Uusien linja- ja kuorma-autonrenkaiden
markkinakoko on arviolta noin 150 000 kpl.

Pinnoitusten keskihintaindeksitilastossa selvitetään
vuositasolla KA- ja LA renkaiden asiakaspinnoitusten
talvivetopintojen keskihintaindeksin kehitystä uusien
vastaavien renkaiden keskihintaindeksin kehitykseen
vuodesta 2000 eteenpäin. Pinnoitettujen renkaiden
295 ja 315/80R22,5 keskihintaindeksin kehitystä verrataan uusien Michelin 295 ja 315 XZE2 renkaiden
keskihintaindeksin kehitykseen. Pinnoitettujen renkaiden keskihintaindeksi vuonna 2016 oli 152 (2015:154)
ja uusien renkaiden keskihintaindeksi 144 (2015:147).

5.3. Liiton myyntitilasto
Myyntitilasto julkaistiin kuukausittain ja siihen osallistui
13 yritystä. Tuoteryhmiä oli 8. Myyntitilaston kattavuus
on tilastollisesti merkittävä.
Tuoteryhmät ovat: henkilöautonrenkaiden kesärenkaat, henkilöautonrenkaiden talvirenkaat, jakeluauton kesärenkaat, jakeluauton talvirenkaat, uudet
kuorma- ja linja-auton renkaat, pinnoitetut kuormaja linja-auton renkaat (asiakaspinnoitukset ja pinnoitukset omiin runkoihin), maatalousvetorenkaat sekä
erikoisvanteet.

Keskihintaindeksitilastoon osallistuvat 5 yritystä:
Vianor Oy, Suomen Euromaster Oy, Lujakumi Oy,
Lapin Kumi Oy ja Rengasmesta Oy.
5.7. Henkilöautokanta ja ensirekisteröinnit
Liikennekäytössä oleva henkilöautokanta oli
2 629 432 kpl 31.12.2016 kun se vuotta aikaisemmin oli 2 612 922 kpl. Pakettiautoja oli vuoden 2016
lopussa 311 376 kpl. Kuorma-autoja oli 94 780 kpl ja
linja-autoja 12 471 kpl. Liikennekäytössä oleva koko
autokanta oli 31.12.2016 yhteensä 3 048 059 kpl,
mikä oli 19 726 kpl enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Rengasmarkkinoiden kehitysluvut vuodelta 2016
osoittavat liiton myyntitilaston mukaan, että henkilöauton kesärenkaiden markkinat ovat supistuneet 2 % ja
talvirenkaiden markkinat 5 %. Jakeluauton kesärengasmarkkinat ovat supistuneet 1 % ja talvirengasmarkkinat 6 %. Pinnoitettujen raskaiden renkaiden
markkinat ovat supistuneet 7 % ja uusien raskaiden
renkaiden markkinat ovat kasvaneet 14 %.

Vuonna 2016 ensirekisteröitiin 118 991 uutta henkilöautoa. Määrä on 9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Pakettiautojen ensirekisteröinti oli 13 523 kappaletta. Linja-autoja ensirekisteröitiin 586 ja kuormaautoja 3 330 kappaletta.

Myyntitilastoon osallistuvat Lapin Kumi Oy, Lujakumi
Oy, Rengasmaailma Oy, Rengasnuora Oy, Rengasnet
Oy, Rengasmesta Oy, Suomen Euromaster Oy, Oulun
Autokumi Oy, Nummelan Rengasmyynti Oy, Kantolan
Rengas Oy, Teräs-Rengas Oy, PK-Rengas Oy ja
Vianor Oy.

Ajoneuvolajeittaiset ensirekisteröinnit olivat 1.1.–
31.12.2016 seuraavat:

Myyntitilaston vastaajayritykset edustavat 184 toimipaikkaa liiton 257 toimipaikasta.

Henkilöautot

5.4. Rengashintaindeksi

Pakettiautot

Vertailu kuluttajahintaindeksin ja rengashintaindeksin kehityksestä on kertomusvuoden aikana julkaistu
4 kertaa. Yhteenveto perustuu Tilastokeskuksen

Kuorma-autot

12/15

Linja-autot
YHTEENSÄ

8

12/16

1-12/15

1-12/16

Muutos

8 146

108 819

118 991

9%

1 022

1 349

11 431

13 523

18 %

231

249

2 707

3 330

23 %

37

65

526

586

11 %

9 215

9 809

123 483

136 430

10 %

7 925

Moottoribensiinin myynti supistui edellisvuodesta.
Vuonna 2016 myytiin 1 468 tonnia ja vuonna 2015
1 484 tonnia. Dieselöljyn myynti kasvoi edellisvuoden
2 456 tonnista 2 542 tonniin.

tissa tarkastetuista autoista, kun vuonna 2015 osuus
oli 5,4 prosenttia 2 224 auton otoksessa.
Aiempien rengaspainetutkimusten mukaan joka
viides suomalainen ajaa vähintään 0,5 baria vajaapaineisilla renkailla. Vajaapaineisilla renkailla auton
hallinta ääritilanteissa vaikeutuu, ohjauksen puoltaminen lisääntyy ja rengas saattaa rikkoutua. Turvallisuuden ohella rengaspaineilla on myös huomattava
taloudellinen merkitys.

5.8. Rengasriskit 2000 - luvulla
Vuosina 2000 – 2015 sattui yhteensä 3 325 henkilöja pakettiautojen aiheuttamaa kuolemaan johtanutta
moottoriajoneuvo-onnettomuutta, joista aiheuttajaosapuolen renkaisiin liittyviä onnettomuuksia oli 466
tapausta. Rengasonnettomuuksissa kuoli yhteensä
552 henkilöä ja vammautui vaikeasti 171 henkilöä.

Alhaiset rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta
3–6 prosenttia ja lyhentävät renkaan elinikää 25–50
prosenttia. Oikeilla rengaspaineilla keskivertoautoilija
voi säästää rengas- ja polttoainekuluissa vähintään
10 euroa kuukaudessa. Samalla laskukaavalla suomalaiset säästäisivät vuosittain jopa 100 miljoonaa
euroa oikeita rengaspaineita käyttämällä.

Renkaat ovat keskeisin auton ajo-ominaisuuksiin
liittyvä turvallisuustekijä. Renkaat ovat olleet riskitekijänä joka seitsemännessä (14,0 %) henkilö- tai
pakettiauton aiheuttamassa kuolonkolarissa 2000luvulla. Renkaat ovat vuosittain olleet riskitekijänä
keskimäärin 29 kuolonkolarissa.

5.10. Talvirenkaat rengasratsiassa
”Rengasratsia 2016” -turvallisuuskampanjan rengaspainemittausten yhteydessä selvitettiin myös talvirenkaiden yleisyys. Syksyllä 2016 tavattiin 2 373 auton
otoksessa talvirenkaita 4,6 prosentilla autoilijoista.
Syksyllä 2015 oli talvirenkailla varustettujen autojen
osuus 2 224 auton otoksessa 4,4 prosenttia.

Renkaiden merkitys korostuu vaativissa ja nopeasti
muuttuvissa kelioloissa. Renkaisiin liittyvistä onnettomuuksista 66,8 prosenttia tapahtuu lumisella, jäisellä tai vetisellä kelillä, vaikka useimmiten tieliikenneonnettomuudet sattuvat kuivalla tai paljaalla kesä/ talvikelillä. Lumisen tai jäisen kelin kuolonkolareista
peräti 32,6 prosentissa arvioidaan renkailla olleen
vaikutusta onnettomuuteen.

Monella autoilijalla näyttää olevan tapana ajaa nastattomat talvirenkaansa loppuun kesäkaudella, vaikka niiden märkäominaisuudet ovat varsin vaatimattomat kesärenkaisiin verrattuna.

Rengasriskit on ryhmitelty Autonrengasliiton riskianalyysissa kolmeen pääryhmään. Yksittäisistä rengasriskeistä 46,1 prosenttia lukeutuu huonokuntoisiin
renkaisiin, 30,9 prosenttia sopimattomaan rengastukseen ja 13,3 prosenttia vääriin rengaspaineisiin. Muiden rengasriskien osuus kaikista rengasriskeistä on
vajaat 10 prosenttia. Yleisin rengasriski on siis huonokuntoiset renkaat, jolla tarkoitetaan heikkokuntoisia
nastarenkaita tai kuluneita renkaita.

5.11. Tekniikan Maailman sadekelitestit 2016
Tekniikan Maailman sadekelitestit vuosilta 2005 ja
2006 uusittiin syksyn kampanjaan toukokuussa 2016.
Sadekelitesti toteutettiin Test World Oy:n toimesta
Nokian testikeskuksessa. Vertailtavana olivat laadukkaat kesärenkaat ja pohjoisiin olosuhteisiin tarkoitetut
nastattomat talvirenkaat uutena ja kuluneena.

5.9. Rengaspaineet
Testitulokset julkaistiin 7.9.2016 Tekniikan Maailman numerossa 16/2016 ja rengasratsia 2016 –
turvallisuuskampanjan ennakkotiedotteessa
7.9.2016. Lisäksi tuloksia käsiteltiin mm. kampanjan
tiedotustilaisuudessa 12.9.2016.

Rengaspaineiden merkitykseen liikenneturvallisuuden, taloudellisuuden ja ympäristön kannalta kiinnitettiin kertomusvuoden aikana erityishuomiota. Rengaspaineita mitattiin 10. kertaa rengasratsiakampanjassa.
Liian alhaiset tai keskenään erilaiset rengaspaineet
edustavat kaikista rengasriskeistä noin 13 prosenttia.
Alhaiset tai erilaiset rengaspaineet ovat riskitekijänä
keskimäärin 6-7 kuolonkolarissa vuosittain.

Renkaan kosketuspinta tiehen voi kadota sadekelillä
lähes olemattomaksi. Kämmenen kokoisten tassujen
sijaan pito on kuvaannollisesti pikkurillien varassa jo
tavallisilla matkanopeuksilla. Vesimäärän, ajonopeuden ja renkaan urasyvyyden lisäksi renkaan pintakuviolla ja profiililla on vaikutusta vesiliirtoon.

Syyskuun alussa 2014 kuljettajilta kysyttiin myös renkaiden ilmanpaineiden viimeistä tarkistusajankohtaa.
Autoilijoista 48,5 % oli tarkistanut paineet suosituksen
mukaisesti viimeisen kuukauden aikana, kun vastaava
osuus kaksi vuotta aiemmin oli 34,8 %.

Renkaan vesiliirtoherkkyyttä mitattiin kiihdytyskokeella
kuuden millin vesimäärällä. Uusi kesärengas ehkäisi
vesiliirtoa noin 80 km/h nopeuteen asti. Puoliksi kuluneilla, nelimillisillä renkailla vesiliirtonopeus oli 75
km/h. Huonokuntoisilla, pariin milliin kuluneilla renkailla vesiliirtoon jouduttiin jo 70 kilometrin tuntivauhdissa.

Rengasratsia 2016 -turvallisuuskampanjassa mitattiin
rengaspaineita Helsingissä, Jyväskylässä, Porissa
sekä Kuopion ja Rovaniemen seudulla. Rengaspaineita mitattiin 2 373 autosta. Tarkastelun kohteena olivat
samalla akselilla sijaitsevien renkaiden paine-erot.
Vähintään 0,5 barin paine-eroja todettiin 2,7 prosen-

Jarrutuskokeet märällä asfaltilla tehtiin 80 km/h ajonopeudesta. Uusilla kesärenkailla jarrutusmatka oli
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noin 25 metriä. Puoliksi kuluneilla renkailla se venähti parilla metrillä, mutta huonokuntoisilla renkailla
peräti 12 metriä pidemmäksi. Vauhtia oli vielä 45
km/h kohdassa, jossa auto pysähtyi uusilla renkailla.

Välivuoden jälkeen ratsattiin jälleen laajamittaisesti
renkaita tien päällä. Kampanjassa autoilijoita kehotetaan tarkkailemaan renkaidensa urasyvyyksiä teemalla "ratsaa renkaasi ajoissa". Kampanjateema korostaa
myönteisellä tavalla autoilijan omakohtaista vastuuta
renkaidensa kunnosta. Kampanjan allekirjoittajina
olivat Autonrengasliitto, Liikenneturva ja Poliisi.

Renkaiden suorituskyky heikkeni sadekelitestissä
odotetusti kulumisen myötä. Sen sijaan talvirenkaat
yllättivät todella huonoilla tuloksilla. Tiedossa on aina
ollut, että pehmeät nastattomat talvirenkaat eivät toimi
kesällä, mutta nyt ne eivät pärjänneet uutenakaan
loppuun kuluneille kesärenkaille. Tämä toistui sekä
vesiliirtokokeessa että märkäjarrutuksessa.

”Rengasratsia 2016” - turvallisuuskampanjan perusratkaisu oli olennaisilta osiltaan sama kuin edellisinä
vuosina. Valistuksen ja valvonnan pääpaino oli renkaiden kunnossa, rengasriskeissä ja vesiliirtoasioissa.
Kampanjassa korostetaan myös rengaspaineen
liikenneturvallisuusmerkitystä ja ajokelin mukaista
rengastusta.

Talvirenkaissa on pyritty mahdollisimman hyvään jääja lumipitoon, mikä on rengastekniikan lainalaisuuksien
pakottamana väistämättä pois märän kelin pidosta.

Turvallisuuskampanjan tiedotuskärjen muodostivat
Kesärengastutkimuksen 2014 tulokset, Tekniikan
Maailman sadekelitestit 2016, nettivideo ”Vesiliirrossa
vitsit vähissä” 2016, uusi rengasratsia tietoisku 2016,
”Pitävätkö tassusi?” – kosketuspintataulu ja kelitaulu
”Sopivatko tassusi ajokeliin?” ja ”Henkilö- ja pakettiautojen rengasriskit 2000 – luvulla” -julkaisun analyysitulokset sekä kampanjaesite ”Ratsaa renkaasi ajoissa”.

5.12. Nettivideo ”Vesiliirrossa vitsit vähissä” 2016
Autonrengasliitto julkaisi nettivideon ”Vesiliirrossa
vitsit vähissä”. Nettivideolla esiteltiin Tekniikan Maailman sadekelitestituloksia ja se tehtiin liiton kotisivuille ja rengasratsiakampanjaan. Nettivideo julkistettiin YouTube -kanavalla, johon on linkki liiton kotisivujen etusivulta.

Turvallisuuskampanjan tavoitteena on muistuttaa
renkaiden turvallisuusmerkityksestä syksyn sadekeleillä, aktivoida autoilijoita tarkkailemaan renkaidensa
kuntoa ja ilmanpaineita ja saada autoilijat ajamaan
keliin sopivilla ja turvallisilla renkailla.

5.13. Uusi rengasratsia tietoisku 2016
Rengasratsiakampanjaan uusittiin myös ”Ratsaa renkaasi ajoissa” – tietoisku. Uuden tietoiskun pääviestinä on edelleen kesärenkaiden turvasuositus sadekelillä vähintään 4 milliä, joka havainnollistetaan ns. kolikkotestin avulla. Uusi tietoisku toteutettiin nettivideomateriaalin pohjalta. Vanha tietoisku oli ollut käytössä
vuodesta 1997.

Turvallisuuskampanjan pääviestit ovat:
 turvasuositus kesärenkaiden urasyvyydeksi
vähintään 4 mm
 varusta autosi ajokeliin sopivilla renkailla
 tarkista autosi rengaspaineet vähintään kerran
kuukaudessa
 hyvätkään renkaat eivät auta, jos kuljettaja ottaa
riskejä
 palauta vanhat renkaasi veloituksetta kierrätykseen

5.14. ”Ratsaa renkaasi ajoissa” - kampanjaesite
”Rengasratsia 2016” – turvallisuuskampanjaan laadittiin kampanjaesite ”Ratsaa renkaasi ajoissa”. Kampanjaesitteestä tehtiin myös ruotsinkielinen versio ”Kolla
däcken i tid”. Kampanjaesitettä tehtiin 13 000 suomenkielistä ja 1 500 ruotsinkielistä kappaletta.
Kampanjaesitteitä toimitettiin rengasratsioihin ja
Liikenneturvan toimipaikkoihin.
Kampanjaesitteessä käsitellään rengasratsiakampanjaa,
rengasriskejä, rengaspaineita, vesiliirtoa ja TM:n ja Test
Word Oy:n sadekelitestejä, jarrutusmatkoja, talvirenkaiden soveltuvuutta kesän ja syksyn sadekeleille sekä
kesärenkaan kosketuspintavertailua eri urasyvyyksillä.
Lisäksi siinä annetaan ohjeita vesiliirron välttämiseksi ja
vesiliirrosta selviämiseksi, renkaan tarkastus- ja huoltovinkkejä sekä kiinnitetään huomiota renkaiden keliin sopivuuteen otsikolla ”Renkaat ajokelin mukaan”.
5.15. ”Rengasratsia 2016” -turvallisuuskampanja
”Rengasratsia 2016” -turvallisuuskampanja järjestettiin viikolla 37 (12.9. – 16.9.). Poliisi, Liikenneturva ja
Autonrengasliitto olivat 20. kertaa yhteisellä asialla
hyväkuntoisten renkaiden puolesta vesiliirtoa vastaan.

”Rengasratsia 2016” -turvallisuuskampanja koostui
kattotoimista, jotka hoidettiin keskitetysti ja paikallisista
toimista, jotka olivat alueittain tai paikkakunnittain jäsenliikkeiden vastuulla. Kattotoimiin kuuluivat mm. nettivideo ja tietoisku 2016, kontaktit valtakunnallisiin
avainmedioihin ja keskeisiin yhteistyötahoihin, tietoiskut
TV1:ssä, valtakunnallinen tiedotustilaisuus Helsingissä
12.9. sekä kampanja-aineiston laatiminen ja postitus.
Kampanja avattiin Helsingissä Lasten liikennekaupungissa 12.9. info- ja ratsiaiskulla. Infotilaisuudessa
puhuivat tekninen johtaja Jukka Antila Test World
Oy:stä, kehittämispäällikkö Antero Lammi Liikenneturvasta, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta ja kampanjapäällikkö Risto Keskiruokanen Autonrengasliitosta. Infon jälkeen oli median edustajilla
tilaisuus tutustua ratsioihin Nordenskiöldinkadulla.
Avausratsian yhteydessä pidettiin paikallisia infotilaisuuksia, jotka olivat joko alueellisia infotilaisuuksia
tai paikallisia mediatapaamisia.
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haalareihin ja rengasratsia -lippiksiin. Jäsenyritysten
edustajat toimivat ratsioissa Autonrengasliiton edustajina. Tarkastus sisälsi renkaiden kuntotarkastuksen ja
tietojen kirjauksen tutkimuskaavakkeeseen. Renkaiden tarkastuksen jälkeen autoilijalle annettiin kampanjaesite ”Ratsaa renkaasi ajoissa”, renkaanvaihtohanskat ja avainperämallinen urasyvyysmittari. Kampanjaesitteitä jaettiin 13 000 kappaletta, urasyvyysmittareita
13 000 kpl ja renkaanvaihtohanskoja 13 000 kpl.

Autonrengasliitto ja Liikenneturva järjestivät yhdessä
alueellisia infotilaisuuksia vain niillä paikkakunnilla,
joilla Liikenneturvalla on aluetoimistot. Alueellisia infotilaisuuksia oli 12 kpl. Alueellisissa infotilaisuuksissa
olivat esillä ulkomainostelineessä olevat taulut ”Pitävätkö tassusi”? ja ”Sopivatko tassusi ajokeliin?
sekä rengastelineessä oleva kolmen renkaan rengassetti (uusi rengas, 4 mm rengas ja vihreä romurengas)
ja kolmen rengaspalan rengaspalasetit (8 mm, 4 mm
ja 1,6 mm).
Kampanjan uutta rengasratsia -tietoiskua esitettiin
TV1:ssä 37 kertaa 5.9. – 18.9.2016.
Kampanjan tiedotusmateriaaliin kuuluivat: tutkimustiedote (23.8.): ”Vaikuttaako renkaiden kunto ajotapaasi?”; ennakkotiedote (7.9.): ”Renkaan suorituskyky
romahtaa kulumisen myötä”; kampanjatiedote (12.9):
”Tunnetko renkaasi ja olosuhteet tien päällä?”; taustatiedotteet: ”Uusi elämä vanhoille renkaillesi” (Suomen
Rengaskierrätys Oy), ”Renkaiden tarkastus- ja huoltovinkit” (Autonrengasliitto);
tutkimustiivistelmät: Tekniikan Maailman sadekelitesti
2016 (TM/Test World Oy, 2016); Henkilö- ja pakettiautojen rengasriskit 2000 – luvulla (Autonrengasliitto,
2016); Kesärengastutkimus 1997- 2014 (Autonrengasliitto, 2015);
videot ja julkaisut: ”Rengasratsia - tietoisku” (TVtietoisku, Autonrengasliitto, Liikenneturva, poliisi, 2016);
“Vesiliirrossa vitsit vähissä” (nettivideo, Autonrengasliitto/Tekniikan Maailma, 2016); Kesärengastutkimus
1997–2014 (tutkimusraportti, Autonrengasliitto, 2015);
Toimiva tuottajavastuu (nettijulkaisu, Suomen Rengaskierrätys Oy, 2014)
Paikallisiin toimiin kuuluivat yhteydet paikallispoliisiin ja
Liikenneturvan aluetoimistoihin, ratsiahenkilöiden valinta ja koulutus, rengasratsioiden järjestäminen, mediakontaktit paikallislehtiin ja -radioihin, alueelliset tiedotustilaisuudet ja paikalliset mediatapaamiset.
Paikallisiin toimiin kuuluivat myös keskeisesti neuvontahenkiset rengasratsiat, jotka toteutettiin tien päällä Poliisin ja Autonrengasliiton toimesta. Autonrengasliiton ”valkotakkiset rengastohtorit” opastivat autoilijoita rengasasioissa tien päällä jo 15. kertaa vuodesta 1997.
Paikallistoimet hoidettiin alueorganisaation avulla.
Aluevastaavia oli 12, jotka valitsivat alueensa rengasliikkeistä paikkakunnittain ratsiapäälliköt, jotka puolestaan valitsivat ratsiahenkilöstön. Ratsiahenkilöstö hoiti
paikallisesti käytännön järjestelyt. Ratsiapäälliköitä oli
yhteensä 53. Ratsioihin osallistui noin 200 ”rengastohtoria” liiton jäsenliikkeistä.

Kampanjan tukimateriaali koostui Autonrengasliiton,
Liikenneturvan ja poliisin kampanjaesitteestä ”Ratsaa
renkaasi ajoissa”, Suomen Rengaskierrätys Oy:n
renkaanvaihtohanskoista, Suomen Rengaskierrätys
Oy:n avainperämallisesta urasyvyysmittarista, lehdistötiedotteista, kuvamateriaalista ja mediaohjeista sekä
ratsiavälineistä kuten kampanjalippiksistä, opaskylteistä, tutkimuskaavakkeista, vyölaukuista, kirjoitusalustoista ja ratsiahaalareista.
”Rengasratsia 2016” – turvallisuuskampanja käsiteltiin laajasti jäsentiedotteessa 16.8.2016. Kampanjan
seurantatiedotteet julkaistiin 15.9.2016 ja 23.9.2016.
”Rengasratsia 2016”- mediajulkisuus
”Rengasratsia 2016” - turvallisuuskampanja onnistui
erinomaisesti. Mediaseuranta osoittaa, että kampanjaa
käsiteltiin jälleen kerran laajasti koko mediakentässä.
Valtakunnallisilla TV–kanavilla kampanjaa käsiteltiin
6 kertaa, yhteensä 10 minuuttia 45 sekuntia. Uutta rengasratsia -tietoiskua esitettiin 37 kertaa TV1:ssä, yhteensä 18 minuuttia 30 sekuntia. Ylen arvio on, että
tietoiskujen nettokontaktit ovat 1,8 miljoonaa (vähintään
yhden tietoiskun nähneet henkilöt).
Kampanjaa käsiteltiin televisiossa 43 kertaa tietoisku mukaan lukien yhteensä 29 minuuttia 15 sekuntia. Ylen valtakunnallisilla radiokanavilla kampanjaa
käsiteltiin 9 kertaa, yhteensä 5 minuuttia 44 sekuntia. Paikallisradioiden osalta ei ollut seurantaa.
Painetussa mediassa kampanjaa käsiteltiin suurissa
sanomalehdissä sekä maakunta-, alue-, paikallis- ja ilmaisjakelulehdissä yhteensä 94 lehtiartikkelissa. Painetun median yhteislevikki on 3 283 769 kappaletta, jonka
M-Brain Insight Oy on arvioinut mainosarvoltaan vastaavan 183 421 euroa. Kampanjaa käsitteleviä verkkoosumia oli 1.9.–30.9.2016 yhteensä 174 kappaletta.
Verkko-osumien määrä ei sisällä sosiaalista mediaa.
Rengasratsia-kampanjointia on 1997 – 2016 käsitelty yhteensä 4 321 artikkelissa, joiden yhteenlaskettu
levikkimäärä on yli 156 miljoona kappaletta. Vastaavana ajanjaksona on kampanjaa käsitelty televisiossa noin 7,5 tuntia.

Renkaiden urasyvyyksien ohella mitattiin Helsingissä,
Kuopiossa, Jyväskylässä, Porissa, Rovaniemellä renkaiden ilmanpaineet 2 373 henkilö- ja pakettiautosta.
Painemittausten yhteydessä selvitettiin myös rengaspaineiden viimeisin tarkistusajankohta, talvirenkaiden
yleisyys ja onko kyseessä nuori kuljettaja (18–24 v).

5.16. Kesärengastutkimus 2016
”Rengasratsia 2016” -turvallisuuskampanjan mediatyössä käytettiin 7.9.2015 julkistettuja kesärengastutkimuksen tuloksia syksyltä 2014 ja koko seurantajaksolta 1997–2014.

Rengasratsioissa liiton jäsenyritysten edustajat olivat
yhdenmukaisesti pukeutuneet valkoisiin rengasratsia 11

”Rengasratsia 2016” -turvallisuuskampanjan yhteydessä suoritettiin välivuoden jälkeen entiseen tapaan
kesärengastutkimus. Tutkimuksessa kerättiin laaja
tutkimusaineisto kesärenkaiden kunnosta ja kuljettajien rengastuntemuksesta. Lisäksi mitattiin rengaspaineita viidellä paikkakunnalla.

Jari Silfverberg. Rengaskierrätyksen ohjausryhmässä
ovat liiton edustajina olleet Markku Haavisto, Petri
Honkala, Olli Heinonen, Roope Kemppainen, Toni
Lindfors ja Jari Silfverberg.
Suomen Rengaskierrätys Oy:n organisoimassa renkaiden keräysjärjestelmässä kerättiin renkaita vuonna
2016 yhteensä 53 534 tonnia. Pinnoitukseen toimitettiin 485 tonnia, materiaalihyötykäyttöön 30 631 tonnia
ja energiahyötykäyttöön 7 364 tonnia. Vuosina 1996 2016 on kerätty yhteensä 833 655 tonnia käytöstä
poistettuja renkaita. Käytöstä poistuu vuosittain noin
50 000 tonnia renkaita.

Kampanjaviikon aikana järjestettiin yhdessä poliisin
kanssa rengasratsioita samassa laajuudessa kuin
edellisinä syksyinä. Alustavien tietojen mukaan rengasratsioissa tarkastettiin yhteensä noin 8 500 auton renkaat. Renkaita tarkastettiin noin 50:llä eri
paikkakunnalla. Seurantajaksolla 1997 – 2016 on
tarkastettu yli 186 000 auton renkaat.

5.18. Kansainvälinen toiminta

Kesärenkaiden kuntoseurannan tavoitteena on
 kerätä kattavaa tietoa kesärenkaiden kunnosta
ja autoilijoiden rengastuntemuksesta
 saada tutkimusperustaa rengasturvallisuuden
edistämiseen tähtäävälle tiedottamiselle
 seurata kesärenkaiden kunnon kehittymistä

Pohjoismaiden rengasalan järjestöjen yhteinen
kokous - Nordiska Däckrådet – pidettiin Helsingissä
29.9.2016. Autonrengasliittoa kokouksessa edustivat
Jarmo Nuora, Carl Segercrantz, Pentti Määttä ja Östen
Brännäs.
Autonrengasliiton edustaja eurooppalaisen rengasalan yhteisjärjestön Bipaverin pinnoitusjärjestössä
(Federation of European Retreaders Association) oli
Jukka Lankolainen.

Tutkimuksessa kesärenkaat on jaettu urasyvyyden
perusteella kolmeen kuntoluokkaan: hyvä
(5 mm tai yli), tyydyttävä (3-4 mm) ja huono
(2 mm tai alle). Autot tarkastetaan niiden kuluneimman renkaan mukaan. Autoilijoiden rengastuntemusta mitataan pyytämällä kuljettajaa arvioimaan
kuluneimman renkaansa kuntoa.

Bipaverin vuosikokous pidettiin 25.5.2016 Essenissä.
Bipaverin varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Lankolainen. Bipaverin puheenjohtaja on Patrick Sjölin
Ruotsista.

Kesärengastutkimuksen 2016 lopulliset tulokset eivät
olleet valmistuneet vuosikertomuksen painoon mennessä.

5.19. Pinnoitus

5.17. Rengaskierrätys

Autonrengasliitto on Bipaverin jäsenjärjestönä osallistunut pinnoitusteollisuuden edunvalvontaan EU tasolla.

Käytettyjen renkaiden järjestelmällinen kierrätys
aloitettiin Suomessa 1996. Kierrätysvelvoitteen
hoitamiseksi rengasalan keskeiset toimijat perustivat
Suomen Rengaskierrätys Oy:n 31.10.1995.

Bipaverin on useamman vuoden aikana aktiivisesti
osallistunut ReTyre – projektin kehitystyöhön.
Tavoitteena on kehittää tieteellisesti tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti edullinen menetelmä
pinnoitettujen renkaiden hyväksymiseksi turvallisuudeltaan ja tulevaisuuden ympäristövaatimuksiltaan
EU -rengasmerkinnän mukaisesti.

Uusi jätelaki tuli voimaan 1.5.2012 ja tuottajavastuusäännöksien osalta 1.5.2013. Suomen Rengaskierrätys Oy on hyväksytty tuottajayhteisönä uuden jätelain mukaiseen tuottajarekisteriin 28.11.2014.
Suomen Rengaskierrätys Oy:n osakkaina ovat
31.12.2016 Bridgestone Finland Oy, Continental
Rengas Oy, Goodyear Dunlop Tires Finland Oy,
Nokian Renkaat Oyj, Oy Suomen Michelin Ab sekä
ARL-palvelu Oy. Yhtiön toimitusjohtajana on Risto
Tuominen.

Pinnoitusteollisuuden tavoitteena on todistaa, että
pinnoitetut renkaat ovat ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiltaan uusien renkaiden kaltaisia.
Rengasmerkinnän teknisen toteuttamisen lisäksi
ovat halvat tuontirenkaat olleet haasteellisia pinnoitusteollisuuden edunvalvonnassa.

Suomen Rengaskierrätys Oy:n operaattorina on
Kuusakoski Oy. Nykyisen operaattorisopimuksen
sopimuskausi on viisi vuotta ja kausi alkoi 1.1.2016.
Sopimus sisältää option kahdesta lisävuodesta.
Yhteistyö kattaa käytöstä poistettujen renkaiden
keräyksen, käsittelyn ja hyödyntämisen. Suurimmat
haasteet liittyvät jatkossa uusien hyötykäyttöratkaisujen kehittämiseen.

Pinnoitustilasto ja pinnoitusten keskihintaindeksitilasto julkistettiin liittokokouksessa 12.3.2016.
5.20. Nastarenkaiden käyttösäännökset
Autonrengasliitto on jo usean vuoden aikana eri
tilanteissa – erityisesti syksyn kausitiedotteissa kiinnittänyt huomiota siihen, että liikenneturvallisuussyistä tulisi nastarenkaiden käyttösäännöksiä
muuttaa siten, että nastarenkaat sallittaisiin jo 1.10.
alkaen nykyisen 1.11. (tai kun keli edellyttää) sijasta.

Autonrengasliiton edustajat yhtiön hallituksessa olivat
Jarmo Nuora varapuheenjohtajana ja Jukka Kärnä
jäsenenä. Varajäseninä olivat Johanna Rantala ja
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Ruotsissa ja Latviassa nastarenkaiden käyttö sallitaan
1.10. ja Virossa 15.10. alkaen. Ahvenanmaan maakuntahallitus teki syksyllä 2008 päätöksen, jonka mukaisesti nastarenkaita saa käyttää Ahvenanmaalla
16.10. alkaen.

Toimihenkilöiden palkantarkistukset 2016
Myynti-, hallinto- ja muissa toimihenkilötehtävissä
olevien toimihenkilöiden kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotettiin 1.4.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 13,33 euroa, kuitenkin
vähintään 0,36 prosenttia.

Lokakuun ensiliukkailla on sattunut 2000-luvulla peräti
14 kesärenkailla aiheutettua kuolonkolaria, joissa on
menehtynyt 17 henkilöä. Todennäköisesti autoilijat
olisivat Suomessakin valmiimpia talvikeleihin, jos nastarenkaat sallittaisiin selväsanaisemmin jo lokakuun
alusta. Nastarenkaiden nykyisiä käyttösäännöksiä on
syksyn osalta vaikea perustella liikenneturvallisuusnäkökohdilla, varsinkin kun nastarenkaat sallitaan
naapurimaissa yksiselitteisesti jo lokakuun puolella.

Ylemmät toimihenkilöt 2015
Koska ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehdoista
ei ole sovittu autonrengasalaa sitovasti työehtosopimuksella, oli suositus, että ylempien toimihenkilöiden
palkankorotuksissa noudatetaan soveltuvin osin toimihenkilökentässä sovittuja palkankorotusmalleja.
6.2. Kilpailukykysopimus

Nastarenkaiden käyttöaikasäännöksiä tulee liikenneturvallisuussyistä väljentää siten, että ne sallivat selväsanaisesti nastarenkaiden käytön nykysäännöksiä aikaisemmin syksyllä.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt saavuttivat
29.2.2016 neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta. Sopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Sopimus tukee
samalla julkisen talouden sopeuttamista. Alakohtaiset työehtosopimusneuvottelut tuli käydä 31.5.2016
mennessä. Keskusjärjestöt allekirjoittivat kilpailukykysopimuksen 14.6.2016.

Autonrengasliitto suhtautuu neutraalisti nastallisiin ja
nastattomiin talvirenkaisiin. Molemmat rengastyypit
ovat yhtä tärkeitä. Liitto puolustaa vahvasti kuluttajan
vapautta valita parhaat mahdolliset renkaat ajotaidon,
ajotavan ja ajo-olosuhteet sekä auton varustus huomioiden. Liikkuminen on kaikissa ajo-olosuhteissa
oltava mahdollisimman sujuvaa ja turvallista.

Neuvottelutuloksessa esitettiin mm., että voimassaolevia työehtosopimuksia jatketaan 12 kuukaudella.
Tässä yhteydessä ei tehdä palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia.
Vuosittaista työaikaa esitettiin pidennettäväksi keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidentämisen toteuttamistavasta tuli
sopia sopimusalakohtaisesti.

6. TYÖMARKKINAT
6.1. Työehtosopimukset
Työntekijöiden työehtosopimus 1.3.2014 – 31.1.2017
Autonrengasliitto ry:n ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n välillä sovittiin 23.10.2013 ns. työllisyysja kasvusopimuksen mukaisesta työehtosopimuksesta,
jonka sopimuskausi on 1.3.2014–31.1.2017. Vuoden
2016 palkantarkistuksista sovittiin 27.8.2015.

Paikallista sopimista tuli edistää alakohtaisissa työehtosopimuksissa ja siinä yhteydessä tuli vastaavasti
parantaa henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä.
Lisäksi tuli sopia selviytymislausekkeesta, siltä varalta, että työnantaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin.

Työntekijöiden palkantarkistukset 2016
Rengasalan asentajien, pinnoittajien ja muiden työntekijöiden palkkoja korotettiin 1.1.2016 tai lähinnä
alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella,
jonka suuruus oli 10 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 0,47 %.

Neuvottelutulos sisälsi myös kannanoton siitä, että
seuraava neuvottelukierros, joka alkaa syksyllä 2017,
toteutetaan liittokierroksena. Kilpailukykysopimus on
selostettu laajasti jäsentiedotteessa 29.4.2016.
Työntekijöiden työehtosopimus
Autonrengasalalla saavutettiin 30.5.2016 Autonrengasliitto ry:n ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n
välisissä neuvotteluissa neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta. Sopimuskausi on 1.2.2017 – 31.1.2018.

Toimihenkilöiden työehtosopimus 1.6.2014 – 31.1.2017
Autonrengasalalla noudatetaan myynti-, hallinto- ja
muissa toimihenkilötehtävissä oleviin toimihenkilöihin Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n solmimaa
toimihenkilöitä koskevaa toimihenkilötyöehtosopimusta, koska Autonrengasliitto ry on Palvelualojen
työnantajat PALTA ry:n jäsenjärjestö.

Sopimuskausi sisältää palkkojen nollalinjan vuonna
2017. Vuosittaista työaikaa pidennetään 1.2.2017 alkaen 24 tuntia ansiotasoa muuttamatta. Koska työ autonrengasalalla on kausiluonteista, toteutetaan työaikajärjestely pääsääntöisesti kesä- ja talvirengassesongeissa. Liittojen suositus on, että kesärengassesonkiin
kohdistetaan 10 tunnin työajan lisäys ja talvirengassesonkiin 14 tunnin työajan lisäys. Paikallisesti voidaan
sopia myös muusta työajan toteuttamistavasta.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ammattiliitto
Pro ry:n välillä sovittiin 16.10.2013 ns. työllisyys- ja
kasvusopimuksen mukaisesta työehtosopimuksesta,
jonka sopimuskausi on 1.6.2014 – 31.1.2017. Vuoden
2016 palkantarkistuksista sovittiin 30.9.2015.
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Paikallisen sopimisen ja luottamusmiesten toimintaedellytyksien osalta ei tehty muutoksia. Osapuolet
totesivat, että työehtosopimus mahdollistaa riittävällä
tavalla paikallisen sopimisen. Työehtosopimukseen ei
sisällytetty selviytymislauseketta.

Määräykset koskevat peruskoululaisia, kymppiluokkalaisia, lukiolaisia ja VALMA -koulutukseen osallistuvia nuoria, joiden työsuhde perustuu "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelmaan. Kaksi
viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa
1.6. – 31.8. väliseen aikaan vuosina 2017–2019.

Soveltamisohje työajan pidentämisestä
Soveltamisohje työajan pidentämisestä työntekijäkentässä valmistui 15.12.2016. Soveltamisohje toimitettiin
jäsenistölle jäsentiedotteessa 22.12.2016. Ohje tehtiin
suomeksi ja ruotsiksi.

"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan vuonna 2017
kertakaikkisena palkkana 335 euroa, joka sisältää
tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen. Palkasta maksetaan lakisääteiset sosiaaliturvamaksut
henkilön iästä riippuen.

Toimihenkilöiden työehtosopimus
Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ammattiliitto
Pro ry:n välisissä neuvotteluissa saavutettiin 30.5.2016
mm. autonrengasalan toimihenkilöitä koskeva neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta. Sopimuskausi on
1.2.2017- 31.1.2018.

6.5. Rengasturvallisuuskortti 2016
Rengasturvallisuuskorttikoulutus
Rengasturvallisuuskorttijärjestelmä on ensimmäinen
toimialakohtainen työturvallisuuskorttijärjestelmä Suomessa. Rengasturvallisuuskorttikoulutukset aloitettiin
31.5.2006. Koulutuksen järjestää 1.1.2014 alkaen TEAM
Teollisuusalojen ammattiliitto ry ja Autonrengasliitto ry
yhdessä. Mainitut liitot ja Työturvallisuuskeskus ovat
solmineet kumppanisopimuksen, joka oikeuttaa liittojen
järjestämään yhdessä rengasturvallisuuskorttikoulutuksen. Koulutuksen kohderyhmänä on koko henkilöstö
toimitusjohtajasta asentajaan.

Sopimuskausi sisältää palkkojen nollalinjan vuonna
2017. Työaikoja pidennetään vuositasolla 24 tuntia
ansiotasoa muuttamatta. Mikäli työajan pidennyksestä ei sovita paikallisesti, työajan pidennys toteutetaan 1.2.2017 lukien siten, että työehtosopimuksen
mukaista säännöllistä enimmäistyöaikaa pidennetään enintään 30 minuuttia viikossa.
Paikallisen sopimisen ja luottamusmiesten toimintaedellytyksien osalta ei tehty muutoksia. Osapuolet
totesivat, että työehtosopimus mahdollistaa riittävällä
tavalla paikallisen sopimisen. Työehtosopimukseen
ei sisällytetty selviytymislauseketta.

Korttikoulutuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta rengasalan riskeistä ja vastuista, antaa perusvalmius oman
työn ja työtapojen arviointiin, opastaa renkaiden käsittelyyn, vannetöihin ja renkaiden paineistukseen liittyvät
oikeat ja turvalliset työtavat ja antaa perustietoa työturvallisuudesta yhteisellä työpaikalla.

Yhteenveto työehtosopimusneuvotteluista työntekijäja toimihenkilökentässä toimitettiin jäsenyritysten
toimitusjohtajille 20.12.2016.

Tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen rengasturvallisuuskortin, jonka tutkinnon suorittaneille luovuttaa Työturvallisuuskeskus. Kortin voimassaoloaika on viisi vuotta. Kortin uusiminen edellyttää hyväksyttyä jatkokoulutusta.

6.3. Palkkatilasto 2015
Autonrengasalalla kerätään vuodesta 2014 alkaen
työntekijöitä koskevia palkkatietoja vain kerran vuodessa. Tiedot kerätään 4. neljännekseltä. Viimeisin
käytettävissä oleva palkkatilasto on 4. neljännekseltä
2015. Säännöllisen työajan keskituntiansio ilman ylija sunnuntaityökorotuksia on 13,21 euroa. Tilaston
piirissä on 72 pinnoitustyöntekijää ja 882 asennustyöntekijää. Lisäksi tilastossa on laitosmiehiä, autonkuljettajia ja muita työntekijöitä yhteensä 22 työntekijää. Autonrengasalan tilastossa on siten 976 työntekijää.

Vuoden 2016 aikana järjestettiin 3 koulutustilaisuutta,
Tampereella 31.5, Seinäjoella 7.6. ja Helsingissä 20.9.
Aikavälillä 31.5.2006 - 31.12.2016 on järjestetty yhteensä 44 koulutustilaisuutta. Tutkinnon on suorittanut
yhteensä 1 448 henkilöä.
10 vuotta korttikoulutusta
Rengasturvallisuuskorttikoulutuksen 10 – vuotiskoulutustilaisuus pidettiin Tampereella 31.5.2016. Koulutustilaisuuteen osallistui ennätyksellisesti 63 henkilöä.
Työturvallisuuskeskus julkaisi lehdistötiedotteen ”Riskit on saatu hallintaan rengasalalla” 31.5.2016.

6.4. ”Tutustu työelämään ja tienaa”
Autonrengasliitto ry ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry sopivat 20.12.2016 ”Tutustu työelämään
ja tienaa” – kesäharjoitteluohjelmasta. Ohjelman
tarkoituksena on, että koululaiset saavat omakohtaista kokemusta autonrengasalan yritysten toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista sekä samalla tarjota koululaisille sopivaa käytännön työtä.

Korttikoulutuksen uusintakoulutus
Rengasturvallisuuskortin voimassaolon uusintaan tähtäävä jatkokoulutussarja aloitettiin 3.3.2011. Uusintakoulutuksen koulutusohjelman keskeinen teema on
työturvallisuuden jatkuva parantaminen, yhteistoiminta
ja työturvallisuusasenteiden kehittäminen.
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Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet työn
vaarojen selvittämiseen ja arviointiin, lisätä tietoisuutta
yhteistoiminnan merkityksestä, parantaa työturvallisuutta työpaikoilla ja kehittää työturvallisuusasenteita.

tekijät. Tarkoitus on, että kaikki potentiaaliset vaara- ja
haittatekijät tulevat läpikäydyksi jokaisella työpaikalla.
Kun vaaratekijät on tunnistettu, on ne mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti poistettava. Ellei haitta- ja
vaaratekijöitä voida poistaa, työnantajan on arvioitava
niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle ja arvioinnin perusteella ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin vaaran tai haitan vähentämiseksi
hyväksyttävälle tasolle. Tehdään riskienarviointi.

Vuoden 2016 aikana järjestettiin 3 uusintakoulutustilaisuutta Tampereella 1.6., Seinäjoella 8.6. ja Helsingissä 21.9. Aikavälillä 3.3.2011 - 31.12.2016 on järjestetty yhteensä 21 jatkokoulutustilaisuutta. Tutkinnon
on suorittanut yhteensä 367 henkilöä.
Rengasturvallisuuskorttikoulutuksen ja korttikoulutuksen
uusintakoulutuksen koulutusohjelmien laadintaan ja kehittämiseen ovat osallistuneet Erkki Heinonen Työturvallisuuskeskuksesta, Mika Nyberg Työterveyslaitokselta,
Tiina Toikka ja Satu von Bagh Vianor Oy:stä, Jouko
Muhli Vianor Oy:stä, Erkki Salmivalli Suomen Euromaster Oy:stä, Paavo Salo TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:stä ja Östen Brännäs Autonrengasliitto ry:stä.
6.6. ”Rengastyöt turvallisesti” video-ohjelma
Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunta on teettänyt ”Rengastyöt turvallisesti” videoohjelman. Video ohjelma on kuvattu Kuopiossa 17. –
19.5.2016 ja se on jatkoa vuonna 2012 valmistuneelle video-ohjelmalle ”Rengastöiden riskit hallintaan”, joka käsitteli oikeita ja turvallisia työtapoja
raskaan kaluston rengastöissä.

Riskien hallinta sisältää vakiintuneesti vaarojen tunnistamisen, riskin suuruuden määrittämisen (todennäköisyys – vakavuus), parannustoimenpiteistä
päättämisen sekä seurannan. Tunnistettujen vaarojen tai haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi
tehtävistä toimenpiteistä päättäminen on aina työnantajan velvollisuutena ja vastuulla.
Pienillä työpaikoilla kuten rengasalan toimipaikoilla
selvitys- ja arviointivelvoite on syytä hoitaa vapaamuotoisesti siten, että selvityksen ja arvioinnin tekemiseen osallistuu koko toimipaikan henkilöstö.
Vaarojen arvioinnin tulokset ovat tällöin arviointiin
osallistuneiden tiedossa ja siten todennettavissa.
Työpaikan vaarojen selvittäminen ja arviointi ei ole
monimutkainen toimenpide, varsinkaan pienissä työpaikoissa. Se on tahtokysymys. Tämän vuoksi sisällytettiin korttikoulutuksen uusintakoulutusohjelmaan
”Pidetään palaveri” – ryhmätyö, jossa osoitetaan, että
riskienarviointi voidaan tehdä koko henkilöstön
toimesta vapaamuotoisesti yhteisissä palavereissa.

”Rengastyöt turvallisesti” – ohjelma näyttää, miten
henkilöautojen rengastyöt voidaan tehdä turvallisesti
ja ergonomisesti oikein. Perehdytysohjelmaa täydentää kolme asiantuntijahaastattelua.

Vaihtoehtona tai täydentävänä toimenpiteenä yhteispalaverille voi olla turvallisuushavaintojen tekeminen. Silloin koko toimipaikan henkilöstö tekee toimipaikan päällikön johdolla turvallisuushavainnointikierroksen toimipaikan tiloissa. Kierroksella reagoidaan epäkohtiin,
poistetaan vaaratekijöitä ja tehdään parannusehdotuksia. Kierroksella voidaan todeta myös asiat, jotka ovat
esim. korjaustoimenpiteiden jälkeen kunnossa.

Asiantuntijoina ovat erityisasiantuntija Mika Nyberg
Työterveyslaitokselta (Rengasalan hyvä ergonomia),
aluejohtaja Harri Kivi Suomen Euromaster Oy:stä
(Vaarojen arviointi) ja henkilöstöpäällikkö Miia Pennanen Vianor Oy:stä (Perehdytys turvalliseen työhön).
Ohjelma soveltuu erinomaisesti työntekijöiden perehdyttämiseen ja opastukseen sekä näytettäväksi yrityskohtaisissa koulutustilaisuuksissa.

Työnantajalla – yrityksen johdolla ja toimipaikan
päälliköllä sekä esimiesasemassa olevalla henkilöllä
- on vaarojen selvittämisen ja arvioinnin perusteella
oltava tietoisuus työssä olevista vaara- ja haittatekijöistä. Vaadittaessa työnantajan on pystyttävä osoittamaan, että työpaikalla on tehty vaarojen selvittäminen ja arviointi. Rengastyön vaarojen selvittäminen ja arviointi on tehtävä jokaisella rengastyöpaikalla. Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia käsiteltiin jäsentiedotteessa 7.7.2016.

”Rengastöiden riskit hallintaan” ja ”Rengastyöt turvallisesti” video-ohjelmat esitetään rengasturvallisuuskorttikoulutuksessa.
Video – ohjelman käsikirjoittajana ja ohjaajana on
Kari Rissa, kuvaajana ja leikkaajana Petri Heikkilä ja
äänitöiden tekijänä Janne Huotari. Näyttelijänä on
Jouko Muhli Vianor Oy:stä. Video-ohjelma toimitettiin kaikille jäsentoimipaikoille 13.10.2016.
6.7. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

6.8. Rengastoimialan ympäristökäsikirja

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi on täysin keskeisessä asemassa työturvallisuuden hallinnassa.
Riskien arviointi on yritysjohdon tärkeä johtamistehtävä. Vaaratekijöitä, joita ei ole tunnistettu, ei voida työpaikoilla torjua.

Rengastoimialan ympäristökäsikirja on Suomen Rengaskierrätys Oy:n ja Apila Group Oy:n yhdessä työstämä ohjeisto, joka helpottaa rengastoimialan ympäristöasioiden ja tärkeimpien työturvallisuuskysymysten
hallintaa. Sen avulla voi varmistaa yrityksen ympäristökysymysten toimintatason, parantaa asiakkaiden
asiointikokemusta, lisätä työturvallisuutta, tehostaa
toimintaa ja alentaa jätehuoltokustannuksia.

Työnantajan tulee riittävän järjestelmällisesti selvittää
ja tunnistaa työstä ja työympäristöstä työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitta- ja vaara15

Ympäristökäsikirjan materiaalit ovat maksuttomia ja
materiaali löytyy Suomen Rengaskierrätys Oy:n
kotisivuilta. Ympäristökäsikirjan ovat tehneet Risto
Tuominen Suomen Rengaskierrätys Oy:stä ja Pirjo
Rinnepelto Apila Group Oy:stä.

ammattitaito voi suorittaa rengasalan ammattitutkinnon
tai sen osan osallistumatta koulutukseen. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä rengasalan ammattitutkinnon perusteiden mukaisesti.

Ympäristöohjelman toteutus onnistuu itsenäisesti, tai
saatavilla on myös ohjaavia koulutuksia ympäristökäsikirjan käyttöönottamiseksi sekä sertifiointiin tähtäävään ohjelman toteutukseen päivittäisessä työssä. Ympäristöohjelma on toimipaikkakohtainen.

Rengasalan ammattitutkinto muodostuu yhdestä
pakollisesta ja kuudesta valinnaisesta tutkinnon
osasta. Ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää
yhden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon
osan suorittamista.

Ympäristöohjelman toteutus on selostettu laajemmin
jäsentiedotteessa 29.4.2016. Ympäristökäsikirjan
esite on postitettu jäsenistölle 13.6.2016.

Rengasalan ammattitutkinnon pakollinen osa on
⇒ Henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt
Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan kaksi, ovat
⇒ Kuorma-autojen, linja-autojen, työkoneiden ja
teollisuuskoneiden rengastyöt
⇒ Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä
⇒ Tekninen myynti rengastyössä
⇒ Renkaan pinnoitus
⇒ Rengasalan varastopalvelut
⇒ Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt

6.9. Rengasalan ammattikoulutus
Autonrengasliitto on viime vuosina panostanut merkittävästi ammattikoulutuksen kehittämiseen. Panostus ammatilliseen koulutukseen on ollut täysin
välttämätöntä, koska rengasasennuksen vaativuustaso on viime vuosina noussut olennaisesti.
Rengastoimialalla tarvitaan monipuolista ammattitaitoa ja vahvaa osaamista sekä osaamisen jatkuvaa
kehittämistä. On varmistauduttava siitä, että toimiala
saa jatkossakin laadukasta ja osaavaa työvoimaa ja
että ammattitaitoa voidaan kehittää rengastyön
osaamistarpeita vastaaviksi.

Valinnaisena voi valita myös yhden tutkinnon osan
henkilöautomekaanikon ammattitutkinnosta, raskaskalustomekaanikon ammattitutkinnosta, pienkonemekaanikon ammattitutkinnosta tai autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinnosta.
6.10. Aikuiskoulutus ja rahoitus

Autoalan perustutkinnon valinnaisiin tutkinnon osiin on
sisällytetty 15 osaamispisteen mittaiset tutkinnon osat
rengastyöstä sekä rengas- ja vannemyynnistä. Rengasalan ammattitutkinto on looginen ja määrätietoinen
jatko ammattiosaamisen kehittämispanostukselle.

Lehtori Mikko Huhtala Länsirannikon Koulutus Oy
WinNovasta laati muistion ”Aikuiskoulutus ja rahoitus”. Muistiossa kuvataan lyhyesti aikuiskoulutusvaihtoehtoja sekä eri koulutusmuotoihin kuuluvia
rahoitusmahdollisuuksia.

Autoalan perustutkinto
Perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä.
Tutkintoon sisältyvän työssäoppimisen (työpaikoilla
opiskeltavat sisällöt) laajuutta ei ole erikseen määritelty, mutta yleensä sitä on tutkinnossa vähintään
6 kuukautta. Ammatillinen perustutkinto suoritetaan
pääasiassa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon perusteiden mukaisesti laaditun
opetussuunnitelman mukaisesti.

Muistiossa käsitellään omaehtoista koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja yhteishankintakoulutusta. Lisäksi muistiossa on kirjoitus valmistavasta koulutuksesta, joka liittyy rengasalan ammattitutkintoon.
Muistio toimitettiin jäsenistölle 14.1.2016.

Autoalan perustutkinto sisältää kuusi osaamisalaa,
jotka ovat autotekniikka, automyynti, varaosamyynti,
autokorinkorjaus, automaalaus ja moottorikäyttöisten
pienkoneiden korjaus. Näihin kaikkiin osaamisaloihin
voidaan valinnaisina tutkinnon osina sisällyttää rengastyöt sekä rengas- ja vannemyynti.
Rengasalan ammattitutkinto
Rengasalan ammattitutkinto on näyttötutkinto ja siinä
osoitetaan autonrengasalan ammattityöntekijältä vaadittava ammattitaito. Näyttötutkinnossa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Ammattitaito osoitetaan ensisijaisesti aidoissa työelämän tehtävätilanteissa. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä
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