VUOSIKERTOMUS 2019

1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

myös siihen, että työtä on voitava teettää nykyistä
joustavammin.

Autonrengasliiton kolmas kvartaali on takana. 75
vuotta aktiivista toimintaa toimialan eteen on tarkoittanut monia päätöksiä, joiden vaikutukset ovat näkyneet vielä vuosienkin päästä. Toiminta on kuvastanut
hyvin yrittäjämäistä mallia, jossa kvartaalit lasketaan
vuosissa eikä kuukausissa. Viimeisen kvartaalin saavutuksena voidaan pitää toiminnan vaikutusten ulottamista toimialan ulkopuolelle. Isoimpana ponnistuksena lienee Rengasratsia-kampanja, joka kiistatta on
vaikuttanut liikenneturvallisuuteen kuluttajien tietoisuuden kasvaessa ja tiellä liikkuvien autojen renkaiden kunnon parantuessa.

Toimialan muutos on ollut melkoinen Autonrengasliiton 75 vuoden toiminnan aikana, eikä muutosta pidä
pelätä tulevaisuudessakaan. Jatkuvasta muutoksesta
on tullut uusi normi alalla kuin alalla – siihen on siis
vain sopeuduttava.
Muutos on aina mahdollisuus.
Jarmo Nuora

Liittokokouksessa Helsingin Katajanokalla nostettiin
esille asioita, jotka vahvasti luotsasivat tulevaisuuden
vaatimuksia myös rengastoimialalla - ympäristö, työturvallisuuden kehittäminen, kuluttajien odotukset
tämän päivän markkinoilla ja rengasteknologian kehitysaskeleet. Nämä kaikki osa-alueet meidän on hallittava, jotta meillä on toimiala, joka on riittävän kiinnostava työpaikkana, vastuullinen toimija ympäristön
huomioon ottaen ja valmis vastaamaan kuluttajien ja
autoteollisuuden haasteisiin myös tulevaisuudessa.
Jarmo Nuora

Merkkejä orastavista taloudellisista haasteita Suomen ja maailmankin markkinoilla oli näkyvissä jo
alkuvuodesta. Nihkeä talouskasvu jarrutti myös autonrenkaiden jälkimarkkinoita. Tästä huolimatta kesärengaskauppa kävi kohtuullisesti, joskin talvirenkaiden kysyntä oli nihkeää jo alkuvuodesta. Markkina
näytti kuitenkin kohtuulliselta aina marraskuun alkupuolelle asti, jonka jälkeen kauppa pysähtyi kuin seinään. Yhtenä suurena vaikuttavana tekijänä oli tietysti täysin lumeton alkutalvi.

2. AUTONRENGASLIITTO RY
Autonrengasliitto ry:n tehtävänä on rengasliikkeiden ja
rengaspinnoitusyritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvonta.
Autonrengasliitto ry:n jäsenyritykset ovat Palvelualojen
työnantajat PALTA ry:n (Palta) jäseniä. Autonrengasliitto on jäsenenä Liikenneturvassa ja omistaa palveluyhtiö
ARL-palvelu Oy:n, joka on osakkaana Suomen Rengaskierrätys Oy:ssä.

Joulukuun alussa voimaan astunut talvirengaspakko
oli viimeinen kalenteriin sidottu. Kesäkuussa 2020
voimaan tulevan uuden tieliikennelain muutoksen
seurauksena talvirenkaiden käyttöpakko sidotaan
keliin marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Tavallaan käyttöpakko laajenee osassa maata, mutta toisaalta mahdollistaa kesärenkailla ajamisen aiempaa
pidempään, mikäli keli ei talvirengasta vaadi. Muutoksen suurimpana haasteena lienee tuo kelimääritelmä, milloin ja millaisella alueella talvinen keli pitää
olla, jotta pakko astuu voimaan.

Kansainväliset yhteytensä liitto hoitaa ensisijassa
pohjoismaiden rengasalan järjestöjen Nordiska Däckrådetin, eurooppalaisen pinnoitusalan kattojärjestön
Bipaverin (International Federation of National Associations of Tyre Specialists and Retreaders) sekä
pohjoismaiden rengasalan teknisen järjestön STRO:n
(The Scandinavian Tire & Rim Organization) kautta.
Autonrengasliiton jäsenyritykset harjoittavat renkaiden
ja vanteiden vähittäis- ja tukkukauppaa, tarvikekauppaa, renkaiden pinnoitus-, huolto-, korjaus- ja asennustoimintaa sekä renkaiden vientiä ja tuontia.

Loppuvuodesta valmistaudittiin tuleviin työehtosopimisneuvotteluihin, joskin isossa kuvassa neuvottelut
takkuilivat, joka tarkoitti myös meille aloituksen siirtymistä. Nykyisessä tilanteessa maltillinen palkkaratkaisu olisi enemmän kuin tervetullut, jotta kustannusrakenne toimialla säilyisi kilpailukykyisenä. Haasteita
riittää myös tulevina vuosina, vaihdetaanhan renkaita
edelleen käsityönä eikä näköpiirissä ole teknologista
kehitystä, jolla käsityö voitaisiin korvata. Kuluttajien
vaatimuksen palvelun saatavuuden osalta aiheuttavat
myös omat paineensa toimialan liikkeiden aukioloaikoihin. Tämä heijastuu varmasti tulevaisuudessa
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3. HALLINTO

Kumi- ja autonrengasalan työalatoimikunta
Erkki Salmivalli
jäsen
Tommi Soininen (14.6 alkaen) jäsen

3.1. Hallitus
Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Jarmo Nuora
Varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja Carl Segercrantz
Jäsenet
Toimitusjohtaja Sami Horto
Toimitusjohtaja Juhani Huhtanen
Toimitusjohtaja Roope Kemppainen
Toimitusjohtaja Timo Kärkkäinen
Toimitusjohtaja Jyrki Larvanto
Toimitusjohtaja Hannu Lintala (24.5. saakka)
Toimitusjohtaja Pentti Määttä (31.7. saakka)
Toimitusjohtaja Johanna Rantala
Toimitusjohtaja Ville Ruokanen
Toimitusjohtaja Jari Silfverberg
Toimitusjohtaja Teemu Tuuri
Toimitusjohtaja Teija Vekka-Pirhonen

Nordiska Däckrådet
Sami Horto
Östen Brännäs

jäsen
jäsen

BIPAVER
Jukka Lankolainen

puheenjohtaja

3.4. Liittokokous 16.3.2019
Liittokokous pidettiin 16.3.2019 klo 11.00 Hotel
Katajanokassa Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna 16 jäsenyritystä ja 4 yhteistyöjäsenyritystä.
Liittokokouksessa oli yhteensä 23 henkilöä. Liittokokouspäivän eri tilaisuuksiin osallistui yhteensä 94
henkilöä.
Kokouksessa esitettiin vuosikertomus, vahvistettiin
tilinpäätös 31.12.2018 ja myönnettiin tilivelvollisille
vastuuvapaus kyseiseltä tilikaudelta. Jäsenmaksut
säilyivät ennallaan. Talousarvio ja toimintasuunnitelma
hyväksyttiin sellaisenaan. Kokouksen puheenjohtajana
toimi liiton puheenjohtaja Jarmo Nuora.
Todettiin, että Jarmo Nuora on liittokokouksessa
17.3.2018 valittu liiton puheenjohtajaksi liittokokousten
väliseksi kaksivuotiskaudeksi 2018-2020. Todettiin
puheenjohtajan kaksivuotiskauden jälkimmäisen
vuoden alkaneen.
Liittokokouksen jälkeen pidettiin hallituksen järjestäytymiskokous, jossa liiton varapuheenjohtajaksi valittiin
Carl Segercrantz. Lisäksi kokouksessa päätettiin
hallitustyön organisoinnista.

Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhteensä 7 kertaa.

3.5. Seminaari ”Rengasalan asiantuntijaliike”

3.2. Toiminnantarkastajat

Liittokokouksen jälkeen pidettiin klo 13.00 alkaen seminaari teemalla ”Rengasalan asiantuntijaliike”.
Avauspuheenvuorossaan liiton puheenjohtaja Jarmo
Nuora käsitteli liiton organisaatiota 2019, myynti- ja
pinnoitustilastojen sekä pinnoitusten keskihintaindeksin
ja rengashintaindeksin kehityslukuja.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja hallintoa valittiin liittokokouksessa
Lotta Willberg ja Ben Wickström sekä varatoiminnantarkastajiksi Timo Laukkanen ja Juha Vesikko.
3.3. Liiton edustus eräissä elimissä

Palvelujohtaja Pirjo Rinnepelto Apila Group Oy:stä käsitteli rengastoimialan ympäristöasioiden hallintaa otsikolla ”Rengastoimialan ympäristökäsikirja”. Asiantuntija
Vesa Kotaviita Työturvallisuuskeskuksesta käsitteli
rengastöiden melukysymyksiä tuoreen melututkimuksen
pohjalta otsikolla ”Rengasalan meluselvitys”.

Suomen Rengaskierrätys Oy, hallitus
Jarmo Nuora
varapuheenjohtaja
Jari Silfverberg
jäsen
Johanna Rantala
varajäsen
Teija Vekka-Pirhonen
varajäsen
ARL-palvelu Oy, hallitus
Pentti Määttä
Juhani Huhtanen
Timo Kärkkäinen
Johanna Rantala
Teija Vekka-Pirhonen

Toimitusjohtaja Jarmo Nuora Rengasnuora Oy:stä
käsitteli kuluttajien näkemyksiä renkaiden ostamisesta, rengasliikkeistä ja rengastietämyksestä otsikolla
”Kuluttajatutkimus 2018” ja myyntipäällikkö Panu Ihamuotila Continental Rengas Oy:stä renkaiden teknistä
kehitystä otsikolla ”Kehittyvä rengasteknologia”.

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, edustajisto
Jarmo Nuora
jäsen
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3.6. Liiton organisaatio 2019

Työmarkkinat
• Työnantaja-asiat ja työnormit, työvoima-asiat,
palkkaus ja palkkatilastot;
• Työsuhde- ja työehtosopimusasiat, asiakirjamallit
ja lomakkeet;
• Ammatillinen koulutus, koulutustyöryhmä ja opettajafoorumi;
• Työturvallisuus, rengasturvallisuuskorttikoulutus ja
kehitysohjelma;
Rengasmarkkinat
• Elinkeinoasiat, ajoneuvo- ja rengasnormit, markkinatilastot, lausunnot;
• Rengasratsia, kesärengastutkimus sekä muut
kampanjat ja tutkimukset;
• Pinnoitus, pinnoitustyöryhmä, pinnoitusjärjestö
Bipaver, ympäristöasiat ja julkaisutoiminta;
• Tekniset asiat, tekninen foorumi, tekninen järjestö
STRO ja kehitysohjelma;

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
kanssa operatiiviseen edunvalvontatoimintaan sekä sitä,
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 kuului myös hallituksen ulkopuolisia
henkilöitä.
Jäsenistö -työryhmän puheenjohtajana toimi Pentti Määttä ja sen jäseninä olivat Juhani Huhtanen, Timo Kärkkäinen, Teija Vekka-Pirhonen ja Johanna Rantala. Työryhmän vastuualueeseen kuului myös ARL - palvelu Oy:n
hallinto. Yhtiön toimitusjohtaja on Östen Brännäs.

Liiton toiminnan tavoitetila vuonna 2019
 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;

Jari Silfverberg toimi rengasmarkkinat -työryhmän
puheenjohtajana. Työryhmän jäseninä Roope
Kemppainen, Jyrki Larvanto, Hannu Lintala, 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 (työturvallisuus).
Jukka Lankolainen, Erkki Salmivalli ja Juha Mustakangas eivät olleet hallituksen jäseniä. He osallistuivat omien vastuualueidensa asioiden käsittelyyn.
Organisaatioon kuuluivat lisäksi pinnoitus- ja koulutustyöryhmät. Pinnoitustyöryhmään kuuluivat Roope
Kemppainen, Markku Helin, Markku Haavisto, Jukka
Lankolainen, Janne Ruhanen ja Teppo Vekka. Koulutustyöryhmään Petri Asikainen, Jarmo Nuora, Heli Kangasniemi, Sami Horto, Mikko Huhtala ja Timo Kärkkäinen.

3.8. Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Autonrengasliitto ry:n jäsenet ovat myös Paltan jäseniä. Palta on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n
toiseksi suurin jäsenliitto. Paltan jäsenistöön kuuluu
yli 2 000 palvelualoilla toimivaa yritystä ja yhteisöä.

Liiton asiamiehenä toimi varatuomari Östen Brännäs ja
assistenttina Niina Korpi. Työehtokysymyksiä asiamiehen ohella on hoitanut varatuomari Antti Kujala ja liiton
hallintoasioita hoiti Auli Havas. Balance-Team Oy on
vastannut taloushallinnosta, jota on hoitanut Leena
Huusko.

Palta on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.
Liiton toimitusjohtaja on Tuomas Aarto. Työmarkkinayksikköä johtaa Kaj Schmidt ja elinkeinoyksikköä Tatu
Rauhamäki. Palta solmii runsaat 150 työehtosopimusta.
4. JÄSENISTÖ -TYÖRYHMÄ

3.7. Jäsenistö, työmarkkinat, rengasmarkkinat
Jäsenistö-, työmarkkinat- ja rengasmarkkinat - työryhmien vastuualueet:
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;

Pentti Määttä
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Jäsenistö -työryhmän vastuualueeseen kuuluvat mm.
jäsenistöön, talouteen, viestintään ja kuluttaja-asioihin
liittyvät kysymykset. Työryhmän puheenjohtajana oli
toimitusjohtaja Pentti Määttä.

Tilaisuudessa käsiteltiin renkaiden myynti- ja hintakehitystietoihin, suhdannekatsaukseen, työturvallisuuteen, ajankohtaisiin pinnoitus- ja rengaskierrätysasioihin sekä rengasratsiaan 2019 ja 2020 liittyviä
kysymyksiä.

4.1. Rengasalan etujärjestö

4.4. Kunniajäsenet ja ansiomerkit

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

Hallitus kutsui Östen Brännäsin liiton kunniajäseneksi.
Hallitus myönsi kultaiset ansiomerkit Timo Myllymaalle,
Ville Ruokaselle ja Risto Tuomiselle sekä hopeiset
ansiomerkit Marko Saarenpäälle ja Vesa Liikaselle.

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.

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

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.
4.2. Varsinaiset jäsenet
Liiton jäsenyritysten lukumäärä 31.12.2019 oli 61 ja
toimipaikkojen lukumäärä 225. Jäsenyritykset edustavat
yli 70 % Suomen rengasmarkkinoista ja niiden palveluksessa oli vuonna 2019 noin 1 600 henkilöä. Jäseneksi ovat kertomusvuoden aikana liittyneet RengasRiihi Oy ja AH Autopalvelu Oy. 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
31.12.2019 yhteensä 31.

Hopeiset ansiomerkit: Isto Aaltonen, Valentina Ahlavuo,
Petri Asikainen, Satu von Bagh, Harri Elo, Anna Forsman, Sami Hagelberg, Markku Haikala, Keijo Hatakka,
Pertti Heikkilä, Erkki Heinonen, Erkki Heinonen (TTK)
Jari Havelin, Göran Hilli, Jari Hettula, Sami Horto,
Juhani Huhtanen, Paavo Häyhä, Tapani Ihalainen,
Raimo Iivanainen, Kari Järvi, Marco Kaarre, Tero
Kaarre, Heli Kangasniemi, Matti Koivusaari, Niina
Korpi, Lauri Koskimäki, Timo Kärkkäinen, Jouko Lahti,
Jyrki Larvanto, Vesa Liikanen, Pauli Liimatainen, Jari
Lindeman, Paul Lindfors, Toni Lindfors, Hannu Lintala,
Teuvo Littu, Hannu Mettälä, Jouko Muhli, Juha Mustakangas, Pekka Mäkinen, Kai Niemi, Timo Niinioja, Mika
Nyberg, Kare Ojaniemi, Simo Pirttimäki, Markku Rajala,
Timo Repo, Jukka Rinne, Conny Rundberg, Markku
Ruokanen, Marko Saarenpää, Markku Salama, Sauli
Saari, Paavo Salo, Mika Savolainen, Carl Segercrantz,
Kimmo Siirtola, Esa Suhonen, Timo Suni, Pasi Toppinen, Jouko Toivonen, Teemu Tuuri, Jukka Vaara, Juha
Valtonen, Teppo Vekka, Kari Vuokko, Matti Kupiainen
(†), Juhani Kyrklund (†) ja Juha Siltala (†).

Kumppanuusfoorumi
Perinteinen liiton hallituksen ja yhteistyöjäsenten välinen yhteistapaaminen, kumppanuusfoorumi, pidettiin
Helsingissä 10.12.2019. Osanottajia oli 45 henkilöä.

Kumppanuusfoorumi 10.12.2019
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4.5. Yrityshuomioinnit

sen alla on Rengasasiantuntija – Däckspecialist.
Tarkoitus on, että kilpi kiinnitetään jäsenliikkeen sisäänkäynnin yhteyteen.

Liiton hallitus aloitti 15.3.2014 uuden perinteen
huomioimalla yrityksiä, jotka ovat olleet liiton jäseninä
yli 25 vuotta.
Seuraavat yritykset ovat saaneet yrityshuomion yli
25 – vuotisesta jäsenyydestään:
Kantolan Rengas Oy (1944, liittymisvuosi), Vianor Oy
(Isko Oy, 1944), Lapin Kumi Oy (1949), Lujakumi Oy
(1963), Korja-Kumi Oy (1963), Oriveden Kumi-korjaamo
Ky (1969), Virtain Kumikorjaamo Ky (1971), Vuoksen
Kumi Oy (1972), Pohjolan Rengas Oy (1973), Suomen
Euromaster Oy (1974), Koivusaari Oy (1974), Kumi- ja
lasihuolto Hannu Potinkara (1977), Rengasmesta Oy
(1985), Rengastoppi Oy (1992), Rollic Ab (1989),
Retrorenkaat Ky (1993), Seinäjoen Rengaskeskus Oy
(1992) Teräs-Rengas Oy (1990), Ässä-Rengas Oy
(1990) ja Ab Däck-Rengas P. Lindfors Oy (1991).

4.10. Rengasalan tekninen foorumi 2019
Rengasalan teknisen foorumin asialistalla olivat renkaiden käyttösäännökset osana tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistusta, joka tulee voimaan 1.6.2020.
Uusi tieliikennelaki kokoaa yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskevan lainsäädännön.

4.6. Jäsentiedottaminen ja liiton kotisivut
Jäsenille ja yhteistyöjäsenille lähetettiin kertomusvuoden
aikana 15 jäsentiedotetta.

Renkaiden käyttöä koskevat säännökset on uudistettu
pääosin talvikäyttöön tarkoitettuja renkaita koskevilta
osin. Uuden lainsäädännön seurauksena muuttuu
kiinteä kalenteriin sidottu talvirengaspakko keliperusteiseksi ”jos sää tai keli sitä edellyttää”. Muutos koskee sekä kevyttä että raskasta kalustoa ajanjaksolla
marras- maaliskuu.

Kertomusvuoden aikana on kehitetty kotisivujen suomen-, ruotsin- ja englanninkielisten osioiden sekä asiantuntijafoorumin (jäsensivujen) sisältöä. Rengastietoosiota on laajennettu ja kuluttajille suunnattua informaatiota on lisätty.
4.7. Kausitiedotteet
Kertomusvuonna julkaistiin 5 kausitiedotetta. Talvilomatiedote ”Hyvillä renkailla kohti hiihtomaisemia” julkaistiin
13.2.2019. Kesärengastiedote ”Kahden euron kolikko
on halpa henkivakuutus" julkaistiin 11.4.2019 ja kesälomatiedote ”Karkeat tienpinnat kuluttavat renkaita
19.6.2019. Talvirengastiedote ”Talvirenkaasta on löydyttävä riittävät nastat, urat ja pito vielä keväälläkin”
julkistettiin 11.10.2019 ja joulutiedote ”Jouluna jokaisen
pitää päästä perille” 17.12.2019.

Rengasalan teknisen foorumin puheenjohtajana toimi
Juha Mustakangas edustaen Autonrengasliitto ry:tä ja
jäseninä olivat Kai Niemi Bridgestone Europe
NV/SA:sta, Raine Ristola Continental Rengas Oy:stä,
Matti Morri Nokian Renkaat Oyj:stä (kevyt kalusto),
Teppo Siltanen Nokian Renkaat Oyj:stä (raskas kalusto), Mika Nurmi, Kalle Ruonala (21.3. alkaen) Goodyear Finland Oy:stä, Jukka Rinne Oy Suomen Michelin Ab:stä ja sihteerinä Jukka Lankolainen edustaen
Autonrengasliitto ry:tä.

4.8. Renkaan urasyvyyden turvasuositukset

4.11. Rengasfoorumi 2019

Laki edellyttää kesärenkailta vähintään 1,6 millin
urasyvyyttä, mutta turvasuositus sadekelillä on vähintään 4 milliä. Mikäli urasyvyys on alle suosituksen, on syytä harkita renkaiden uusimista tai noudattaa sadekelillä erityistä varovaisuutta.

Kertomusvuoden aikana päätettiin, että seuraava
rengasfoorumi -tilaisuus järjestetään vuonna 2020.
Tilaisuudessa tulee käsiteltäväksi uuden tieliikennelain
rengasmääräykset.
Rengasfoorumissa on kysymys siitä, että rengasalan
keskeiset toimijat haluavat lisätä vuorovaikutusta keskeisiin auto-, liikenne- ja moottoritoimittajiin ja tarjota
mahdollisuus saada tuoretta toimialatietoa, syventää
rengastietämystä, vaihtaa näkemyksiä ja luoda henkilökohtaisia kontakteja.

Talvirenkailta lainsäätäjä vaatii vähintään 3 millin
urasyvyyttä, mutta turvasuositus vaativilla talvikeleillä
on vähintään 5 milliä. Mikäli urasyvyys on alle suosituksen, on niin ikään syytä harkita renkaiden uusimista tai noudattaa vaativilla talvikeleillä erityistä varovaisuutta.

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

Liiton turvasuositukset eivät siis tarkoita, että rengas
on elinkaarensa lopussa, jos kesärenkaan urasyvyys
alittaa 4 mm tai talvirenkaan osalta 5 mm.
4.9. Rengasalan asiantuntijaliike
Autonrengasliiton jäsenliikkeen tunnistaa seinäkilvestä, jossa on Autonrengasliiton suomenkielinen logo ja
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4.12. Mediajulkisuus kesä- ja talvirenkaista

5.1. Markkinainformaatio

M-Brain Insight Oy on Autonrengasliiton toimeksiannosta seurannut kuten edellisinä syksyinä kuinka
paljon eri medioissa on käsitelty syys-, loka- ja marraskuun 2019 aikana kesärenkaita rengasratsiassa
sekä talvirenkaita ja talvirengastusta loka- ja
marraskuun aikana. Mediaseurannan kohteena ovat
loka- ja marraskuun aikana olleet talvirenkaat, silloin
kun talvirenkaat ovat olleet jutussa merkittävässä
roolissa.

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
• eri ajoneuvolajien ensirekisteröinnit 4 kertaa vuodessa
• tieliikenteen tavarankuljetukset 4 kertaa vuodessa

Kesä- ja talvirenkaita on syys-, loka- ja marraskuussa
2019 käsitelty yhteensä 251 artikkelissa. Sanomalehtien yhteislevikki mainitulta kolmen kuukauden ajanjaksolta on 8 670 007 kappaletta, jonka M-Brain
Insight Oy on arvioinut mainosarvoltaan vastaavan
614 683 euroa.

Liiton tavoitteena on edistää avoimuuden lisäämistä
alan tiedotuksessa.
5.2. Rengasmarkkinoiden koko
Autonrengasliiton hallitus on arvioinut, että henkilö- ja
jakeluauton renkaiden markkinakoko on noin 3,7 miljoonaa kpl. Henkilöautonrenkaiden osuus on noin
3 330 000 kpl ja jakeluautojen renkaiden noin 370 000
kpl. Uusien linja- ja kuorma-autonrenkaiden markkinakoko on vuositasolla arviolta 150 000 kpl.

4.13. 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.

5.3. Liiton myyntitilasto
Myyntitilasto julkaistiin kuukausittain ja siihen osallistui
18 yritystä (1.8. alkaen). Tuoteryhmiä oli 8. Myyntitilaston kattavuus on tilastollisesti merkittävä.
Tuoteryhmät: henkilöauton kesärenkaat, henkilöauton talvirenkaat, jakeluauton kesärenkaat, jakeluauton talvirenkaat, uudet kuorma- ja linja-auton renkaat,
pinnoitetut kuorma- ja linja-auton renkaat (asiakaspinnoitukset ja pinnoitukset omiin runkoihin), maatalousvetorenkaat sekä erikoisvanteet.

Toimipaikkakohtainen jäsenmaksu määräytyi siten,
että ensimmäisen toimipaikan jäsenmaksu oli 150
€/vuosi. Toisesta toimipaikasta alkaen jäsenmaksu oli
50 €/vuosi. Minimijäsenmaksu oli 469 euroa.
Jäsenmaksukertymä vuonna 2019 oli 245 049,00 €.
Tilikauden ylijäämä oli 31 249,65 €. Liiton talous on
vakaalla pohjalla.

Rengasmarkkinoiden kehitysluvut vuodelta 2019 osoittavat liiton myyntitilaston mukaan, että henkilöauton
kesärenkaiden markkinat ovat kasvaneet prosentin ja
talvirenkaiden markkinat supistuneet 14 %. Jakeluauton
kesärengasmarkkinat ovat kasvaneet 2 % ja talvirengasmarkkinat supistuneet 4 prosenttia. Pinnoitettujen
raskaiden renkaiden markkinat ovat supistuneet 2 % ja
uusien raskaiden renkaiden markkinat niin ikään 2 %.

5. RENGASMARKKINAT -TYÖRYHMÄ
Rengasmarkkinat -työryhmän vastuualueeseen kuuluvat
mm. elinkeinoasioihin, ajoneuvo- ja rengasnormeihin,
markkinatilastoihin, teknisiin asioihin, rengaskampanjoihin, rengastutkimuksiin, pinnoitukseen ja ympäristöasioihin liittyvät kysymykset. Työryhmän puheenjohtajana
oli toimitusjohtaja Jari Silfverberg.

Liiton myyntitilastoon osallistuvat Lapin Kumi Oy,
Lujakumi Oy, Rengasnuora Oy, Rengasmesta Oy,
Oulun Autokumi Oy (31.7 saakka), Rengasmaailma Oy,
Suomen Euromaster Oy, Nummelan Rengasmyynti Oy,
Kantolan Rengas Oy, Teräs-Rengas Oy, PK-Rengas
Oy, Vianor Oy, Pirkkalan Rengaskauppa Oy, RengasSoppi Oy, Seinäjoen Rengaskeskus Oy, Bandaris Oy,
RengasTek Oy, Roihupellon Rengas Oy ja Ab DäckRengas Oy.
Myyntitilaston vastaajayritykset edustavat 186 toimipaikkaa liiton 225 toimipaikasta.
5.4. Rengashintaindeksi
Vertailu kuluttajahintaindeksin ja rengashintaindeksin
kehityksestä on kertomusvuoden aikana julkaistu 4 kertaa. Yhteenveto perustuu Tilastokeskuksen keräämiin
hintatietoihin. Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät

Jari Silfverberg
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5.8. Rengasriskit 2000 - luvulla

hintatietoja rengashintaindeksiä varten samassa yhteydessä, kun keräävät tietoja kuluttajahintaindeksiä varten.
Rengashintaindeksin muodostamisessa on mukana noin
60 rengasalan yritystä eri puolilta maata.

Vuosina 2000 – 2017 sattui yhteensä 3 649 henkilöja pakettiautojen aiheuttamaa kuolemaan johtanutta
moottoriajoneuvo-onnettomuutta, joista aiheuttajaosapuolen renkaisiin liittyviä onnettomuuksia oli 516
tapausta. Rengasonnettomuuksissa kuoli yhteensä
613 henkilöä ja vammautui vaikeasti 193 henkilöä.

Kuluttaja- ja rengashintaindeksi on 2010 = 100. Rengashintaindeksi 31.12.2019 oli 98,71 ja kuluttajahintaindeksi 112,76.
5.5. Pinnoitustilasto

Renkaat ovat keskeisin auton ajo-ominaisuuksiin
liittyvä turvallisuustekijä. Renkaat ovat olleet riskitekijänä joka seitsemännessä (14,1 %) henkilö- tai pakettiauton aiheuttamassa kuolonkolarissa 2000-luvulla.
Renkaat ovat vuosittain olleet riskitekijänä keskimäärin 29 kuolonkolarissa.

Pinnoitusmateriaalin valmistajan ja maahantuojien
ilmoitusten perusteella laadittu pinnoitustilasto osoittaa,
että kuorma-autonrenkaiden pinnoitusmäärät esivulkanoitua pinnoituskumia käytettäessä ovat supistuneet
144 749 renkaasta 138 664 renkaaseen. Henkilöautonrenkaiden pinnoitusmäärät olivat 8 667 rengasta vuonna 2019.
5.6. Pinnoitusten keskihintaindeksitilasto
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 2019 oli 135 (2018:132) ja
uusien renkaiden keskihintaindeksi 119 (2018:125).

Henkilö- ja pakettiautojen renkaisiin liittyvät kuolonkolarit 2000 - 2017

Keskihintaindeksitilastoon osallistuvat 5 yritystä:
Vianor Oy, Suomen Euromaster Oy, Lujakumi Oy,
Lapin Kumi Oy ja Rengasmesta Oy.

Renkaiden merkitys korostuu vaativissa ja nopeasti
muuttuvissa kelioloissa. Renkaisiin liittyvistä onnettomuuksista 67 prosenttia tapahtuu lumisella, jäisellä
tai vetisellä kelillä, vaikka useimmiten tieliikenneonnettomuudet sattuvat kuivalla tai paljaalla kesä-/ talvikelillä. Lumisen tai jäisen kelin kuolonkolareista
peräti 33,0 prosentissa arvioidaan renkailla olleen
vaikutusta onnettomuuteen.

5.7. Henkilöautokanta ja ensirekisteröinnit
Liikennekäytössä oleva henkilöautokanta oli
2 720 307 kpl 31.12.2019 kun se vuotta aikaisemmin
oli 2 696 334 kpl. Pakettiautoja oli vuoden 2019 lopussa 330 671 kpl. Kuorma-autoja oli 95 141 kpl ja
linja-autoja 12 577 kpl. Liikennekäytössä oleva koko
autokanta oli 31.12.2019 yhteensä 3 158 696 kpl,
mikä oli 28 056 kpl enemmän kuin vastaavana aikana
edellisenä vuonna.

Rengasonnettomuudet kelityypeittäin

Vuonna 2019 ensirekisteröitiin 114 199 uutta henkilöautoa. Määrä on 5 prosenttia edellisvuotta vähemmän.
Pakettiautojen ensirekisteröinti oli 14 702 kpl. Linjaautoja ensirekisteröitiin 593 ja kuorma-autoja 4 020 kpl.
Ajoneuvolajittaiset ensirekisteröinnit 2019
12/18
Henkilöautot
Pakettiautot
Kuorma-autot
Linja-autot
YHTEENSÄ

12/19

1-12/18

1-12/19

Muutos

8 213

120 505

114 199

-5 %

1 104

1 118

15 515

14 702

-5 %

320

229

3 898

4 020

3%

25

79

475

593

25 %

7 613

9 639

140 393

133 514

-5 %

6 164

Rengasriskit on ryhmitelty Autonrengasliiton riskianalyysissa kolmeen pääryhmään. Yksittäisistä rengasriskeistä 47 prosenttia lukeutuu huonokuntoisiin renkaisiin, 31 prosenttia sopimattomaan rengastukseen ja 13
prosenttia vääriin rengaspaineisiin. Muiden rengasriskien osuus kaikista rengasriskeistä on noin 10 prosenttia. Yleisin rengasriski on siis huonokuntoiset renkaat,
jolla tarkoitetaan heikkokuntoisia nastarenkaita tai kuluneita renkaita.
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Rengasriskien jakauma

set säästäisivät vuosittain jopa 100 miljoonaa euroa
käyttämällä oikeita rengaspaineita.
5.10. Talvirenkaiden kesäkäyttö rengasratsiassa
Rengasratsia 2019 -tiedotuskampanjan rengaspainemittausten yhteydessä selvitettiin myös talvirenkaiden yleisyys. Syksyllä 2019 tavattiin 2 265 auton otoksessa talvirenkaita 4,2 prosentilla autoilijoista. Syksyllä
2018 oli talvirenkailla varustettujen autojen osuus 1 889
auton otoksessa samoilla paikkakunnilla 5,2 prosenttia.

5.9. Rengaspaineet
Rengaspaineiden merkitykseen liikenneturvallisuuden,
taloudellisuuden ja ympäristön kannalta kiinnitettiin
kertomusvuoden aikana erityishuomiota. Rengaspaineita mitattiin 13. 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.

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

Syyskuun alussa 2018 kuljettajilta kysyttiin myös renkaiden ilmanpaineiden viimeistä tarkistusajankohtaa.
Autoilijoista 40,6 % oli tarkistanut paineet suosituksen
mukaisesti viimeisen kuukauden aikana, kun vastaava
osuus kaksi vuotta aiemmin oli 51,0 %.

5.11. Tekniikan Maailman sadekelitestit
Tekniikan Maailman sadekelitestit ovat vuodelta 2016.
Sadekelitesti toteutettiin Test World Oy:n toimesta
Nokian testikeskuksessa. Vertailtavana olivat laadukkaat kesärenkaat ja pohjoisiin olosuhteisiin tarkoitetut
nastattomat talvirenkaat uutena ja kuluneena. Keskeiset testitulokset:

Rengasratsia 2019 -tiedotuskampanjassa mitattiin
rengaspaineita Helsingissä, Jyväskylässä, Porissa,
Rovaniemellä ja Kuopion seudulla. Rengaspaineita
mitattiin 2 265 autosta. Tarkastelun kohteena olivat
samalla akselilla sijaitsevien renkaiden paine-erot.
Vähintään 0,5 barin paine-eroja todettiin 3,7 prosentissa tarkastetuista autoista, kun vuonna 2018 osuus oli
samoilla paikkakunnilla 6,9 prosenttia 1 889 auton
otoksessa.

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.

Vajaapaineisilla renkailla auton hallinta ääritilanteissa
vaikeutuu, ohjauksen puoltaminen lisääntyy ja rengas
saattaa rikkoutua. Turvallisuuden ohella rengaspaineilla
on myös huomattava taloudellinen merkitys.
Painemittaukset rengasratsioissa 2014-2019

Kosketuspintavertailu eri urasyvyyksillä
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.

Samalla akselilla sijaitsevien renkaiden paine-ero
(%) vähintään 0,5 baria.
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 suomalai-

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

Rengasratsian tietoiskun ”Tunne renkaasi ja olosuhteet” pääviestinä on kesärenkaiden turvasuositus
sadekelillä vähintään 4 milliä, joka havainnollistetaan
ns. kolikkotestin avulla.

Rengasratsia 2019 painottui tiedotustoimintaan, joka
merkitsi, että kampanja toteutettiin ilman tien päällä
tapahtuvia laajamittaisia rengasratsioita ja kesärengastutkimusta. Julkisuutta luotiin aktiivisen mediatyön
avulla samaan aikaan valtakunnallisesti ja paikallisesti
Liikenneturvan ja Autonrengasliiton yhteistyönä.
Tiedotuskampanjan perusratkaisu oli muutoin olennaisilta osiltaan sama kuin edellisinä vuosina. Valistuksen ja valvonnan pääpaino oli renkaiden kunnossa, rengasriskeissä ja vesiliirrossa. Kampanjassa
korostetaan myös rengaspaineen liikenneturvallisuusmerkitystä ja ajokelin mukaista rengastusta.
Kampanjan tiedotuskärjen muodostivat Kesärengastutkimuksen 2018 tulokset, Tekniikan Maailman sadekelitestit 2016, nettivideo ”Vesiliirrossa vitsit vähissä”
2016, rengasratsia tietoisku 2016, ”Pitävätkö tassusi?”
– kosketuspintataulu, kelitaulu ”Sopivatko tassusi
ajokeliin?” ja ”Henkilö- ja pakettiautojen rengasriskit
2000 – luvulla” -julkaisun analyysitulokset sekä kampanjaesite ”Ratsaa renkaasi ajoissa”.

Kolikkotesti. Jos kolikon 4 mm leveä nikkelireunus pilkahtaa esiin
renkaan kuviopalan alta, on syytä harkita renkaan uusimista tai
noudattaa sadekelillä erityistä varovaisuutta.

5.13. Ratsaa renkaasi ajoissa - kampanjaesite
Rengasratsia 2019 – tiedotuskampanjaan laadittiin kampanjaesite ”Ratsaa renkaasi ajoissa”. Kampanjaesitteestä tehtiin myös ruotsinkielinen versio ”Kolla däcken i tid”.
Kampanjaesitettä tehtiin 27 000 suomenkielistä ja
1 600 ruotsinkielistä kappaletta. Kampanjaesitteitä toimitettiin rengasratsioihin, jäsenyritysten ja Liikenneturvan
toimipaikoihin.

Kampanjan tavoitteena on muistuttaa renkaiden
turvallisuusmerkityksestä syksyn sadekeleillä, aktivoida autoilijoita tarkkailemaan renkaidensa kuntoa
ja ilmanpaineita ja saada autoilijat ajamaan keliin
sopivilla ja turvallisilla renkailla.
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. Rengasratsia 2019 -tiedotuskampanja
Rengasratsia 2019 -tiedotuskampanja järjestettiin
viikolla 37 (9. – 13.9.). Poliisi, Liikenneturva ja Autonrengasliitto olivat 23. kertaa yhteisellä asialla hyväkuntoisten renkaiden puolesta vesiliirtoa vastaan. Viimevuosina on vuorovuosina järjestetty tiedotus- ja turvallisuuskampanja. Turvallisuuskampanjassa tarkastetaan laajamittaisesti renkaita tien päällä ympäri Suomea ja tehdään kesärengastutkimus.

Keskeinen viesti kampanjassa on kesärenkaiden
urasyvyyssuositus 4 milliä sadekelillä. Turvasuositus
sadekelillä lanseerattiin vuonna 1997 rengasratsiakampanjaan ja sitä on noudatettu siitä lähtien. Tulkintaohje
neljän millin turvasuositukselle on, että tulee harkita
renkaiden uusimista tai noudattaa sadekelillä erityistä
varovaisuutta, jos urasyvyys on alle suosituksen.

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.
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Rengasratsia 2019 -tiedotuskampanja koostui kattotoimista, jotka hoidettiin keskitetysti ja paikallisista toimista, jotka olivat alueittain tai paikkakunnittain
jäsenliikkeiden vastuulla. Kattotoimiin kuuluivat mm.
kontaktit valtakunnallisiin avainmedioihin ja keskeisiin
yhteistyötahoihin, tietoiskut TV1:ssä, valtakunnallinen
tiedotustilaisuus 9.9. sekä kampanja-aineiston laatiminen ja postitus.

Tiedottamisen tueksi poliisi ja Autonrengasliiton ”valkotakkiset rengastohtorit” järjestivät neuvontahenkiset rengasratsiat viidellä paikkakunnalla. Niitä järjestettiin Helsingissä, Porissa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Rengasratsioissa tarkastettiin 2 265 auton renkaat.
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 50.

Kampanja avattiin Helsingissä Lasten liikennekaupungissa 9.9. info- ja ratsiaiskulla. Infotilaisuudessa puhuivat tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Liikenneturvasta, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta ja kampanjapäällikkö Risto Keskiruokanen Autonrengasliitosta. Infon jälkeen oli median edustajilla
tilaisuus tutustua ratsioihin.

Rengasratsioissa liiton jäsenyritysten edustajat olivat
yhdenmukaisesti pukeutuneet valkoisiin rengasratsia 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”, kampanjahanskat ja
urasyvyysmittari. Kampanjaesitteitä, urasyvyysmittareita
ja kampanjahanskoja jaettiin kutakin 2 000 kpl.
Kampanjan tukimateriaali koostui Autonrengasliiton,
Liikenneturvan ja poliisin kampanjaesitteestä ”Ratsaa
renkaasi ajoissa”, Suomen Rengaskierrätys Oy:n kampanjahanskoista ja avainperämallisesta urasyvyysmittarista, lehdistötiedotteista, kuvamateriaalista ja mediaohjeista sekä ratsiavälineistä kuten kampanjalippiksistä, opaskylteistä, tutkimuskaavakkeista, vyölaukuista, kirjoitusalustoista ja ratsiahaalareista.

Tiedotustilaisuus Lasten liikennekaupungissa 9.9.2019

Rengasratsia 2019 – tiedotuskampanja käsiteltiin laajasti rengaskirjeessä 21.8.2019. Kampanjan seurantatiedotteet julkaistiin 12.9.2019 ja 19.9.2019.

Kampanjan tietoiskua ”Tunne renkaasi ja olosuhteet”
esitettiin TV1:ssä 15 kertaa 2. – 8.9.2019.
Kampanjan tiedotusmateriaaliin kuuluivat:
ennakkotiedote (2.9.): ”Renkaan pito pahimmillaan
pikkurillin varassa”;
kampanjatiedote (9.9): ”Rengasratsia käyntiin tiedotuspainotteisesti”;
taustatiedotteet: ”Uusi elämä vanhoille renkaillesi”
(Suomen Rengaskierrätys Oy), ”Renkaiden tarkastusja huoltovinkit” (Autonrengasliitto);
tutkimustiivistelmät: Kesärengastutkimus 1997-2018 (Autonrengasliitto 2019), Tekniikan Maailman sadekelitesti
2016 (TM/Test World Oy, 2016); Henkilö- ja pakettiautojen rengasriskit 2000 – luvulla (Autonrengasliitto, 2019);
julkaisut ja videot: Kesärengastutkimus 1997–2018 (tutkimusraportti, Autonrengasliitto, 2019);”Tunne renkaasi
ja olosuhteet” - tietoisku” (TV-tietoisku, Autonrengasliitto,
Liikenneturva, poliisi, 2016); “Vesiliirrossa vitsit vähissä”
(nettivideo, Autonrengasliitto/Tekniikan Maailma, 2016);
”Rengasratsia” (Poliisitube/Liikennepoliisit Dennis &
Heikki, 2017).
Paikallisiin toimiin kuuluivat yhteydet paikallispoliisiin ja
Liikenneturvan aluetoimistoihin, ratsiahenkilöiden valinta ja koulutus, rengasratsioiden järjestäminen, mediakontaktit paikallislehtiin ja -radioihin, alueelliset tiedotustilaisuudet ja paikalliset mediatapaamiset.
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Rengasratsia Helsingissä 9.9. Kuva: Valentina Ahlavuo

Rengasratsia 2019 - tulokset
1. Mediajulkisuus
Rengasratsia 2019 - tiedotuskampanja onnistui erinomaisesti. Mediaseuranta 31.10.2019 osoittaa, että
kampanjaa käsiteltiin jälleen kerran laajasti koko
mediakentässä. TV -tietoiskua ”Tunne renkaasi ja olosuhteet” esitettiin 15 kertaa (2.9. – 8.9.2019) TV1:ssä,
yhteensä 7 minuuttia 30 sekuntia. Ylen arvio on, että
tietoiskujen nettokontaktit olivat 1,3 miljoonaa (vähintään yhden tietoiskun nähneet henkilöt). Ylen valtakunnallisilla radiokanavilla kampanjaa käsiteltiin 3 kertaa,
yhteensä 2 minuuttia 7 sekuntia. Paikallisradioiden
osalta ei ollut seurantaa.

Painetussa mediassa kampanjaa käsiteltiin suurissa
sanomalehdissä sekä maakunta-, alue-, paikallis- ja
ilmaisjakelulehdissä yhteensä 55 lehtiartikkelissa. Painetun median yhteislevikki oli 1 781 259 kappaletta,
jonka M-Brain Insight Oy on arvioinut mainosarvoltaan
vastaavan 142 888 euroa. Kampanjaa käsitteleviä verkko-osumia oli 1.9.–30.9.2019 yhteensä 104 kappaletta.
Verkko-osumien määrä ei sisällä sosiaalista mediaa.
Rengasratsia-kampanjointia on 1997 – 2019 käsitelty
printtimediassa yhteensä 4 542 artikkelissa, joiden
yhteenlaskettu levikkimäärä on noin 163 miljoona kappaletta. Vastaavana ajanjaksona on kampanjaa käsitelty televisiossa noin 8 tuntia.

Kesärengastutkimus 2019 Helsingissä.

Ajanjaksolla 1997-2019 on järjestetty yhteensä 23
rengasratsiakampanjaa. Seurantajaksolla 1997 - 2019
on tarkastettu turvallisuuskampanjoissa (16 kappaletta) 192 645 auton renkaat ja tiedotuskampanjoissa
(7 kappaletta) 12 199 auton renkaat. Rengasratsiakampanjoissa on tarkastettu yhteensä 204 844
auton renkaat.

2. Rengasratsiat 9.-13.9.2019
Tiedotuskampanjan rengasratsioissa tarkastettiin tänä
syksynä Helsingissä, Jyväskylässä, Porissa, Kuopiossa ja Rovaniemellä yhteensä 2 265 auton renkaat.
Tiedottamisen tueksi järjestetyissä rengasratsioissa
ilmeni, että huonorenkaisia autoilijoita oli tutkimusotoksessa vain 6,4 prosenttia, kun syksyllä 2018 vastaava
osuus samoilla paikkakunnilla oli 9,2 prosenttia.

Kesärenkaiden kuntoseurannan tavoitteena on
 kerätä kattavaa tietoa kesärenkaiden kunnosta ja
autoilijoiden rengastuntemuksesta
 saada tutkimusperustaa rengasturvallisuuden
edistämiseen tähtäävälle tiedottamiselle
 seurata kesärenkaiden kunnon kehittymistä
Tutkimuksessa kesärenkaat on jaettu urasyvyyden
perusteella kolmeen kuntoluokkaan: hyvä
(5 mm tai yli), tyydyttävä (3-4 mm) ja huono
(2 mm tai alle). Autoilijoiden rengastuntemusta mitataan pyytämällä kuljettajaa arvioimaan kuluneimman
renkaansa kuntoa.

Rengasratsia tiedotuskampanjoita on vuosien varrella
järjestetty yhteensä 7 kappaletta. Niissä on tarkastettu
yhteensä 12 199 auton renkaat 16 paikkakunnalla. Tiedotuskampanja toteutetaan ilman laajamittaisia rengasratsioita ja kesärengastutkimusta.

Kesärengastutkimuksen 2018 tuloksia

Tiedotuskampanjoiden tutkimustuloksia ei sisällytetä
kesärengastutkimukseen. Tulokset julkistetaan pääasiallisesti vain kampanjan seurantatiedotteessa, jäsentiedotteissa ja vuosikertomuksessa.
5.15. Kesärengastutkimus 2018

Huonorenkaiset autot
Kesärenkaiden kuntokehitystä tarkastellaan auton
kuluneimman renkaan mukaan. Huonokuntoiseksi
luokitellaan urasyvyydeltään 0–2 mm:n kesärengas.
Syksyllä 2018 huonokuntoisia kesärenkaita oli 10,3
prosentilla autoilijoista eli vähemmän kuin kertaakaan
koko kuntoseurannan aikana. Laittomilla (urasyvyys alle
1,6 mm) kesärenkailla ajavien osuus oli 2,4 prosenttia.

Rengasratsia 2019 -tiedotuskampanjan mediatyössä
käytettiin 9.9.2019 julkistettuja kesärengastutkimuksen tuloksia syksyltä 2018 ja koko seurantajaksolta
1997–2018.
Kesärengastutkimuksessa 2018 tarkastettiin 5 948
auton renkaat 34 paikkakunnalla. Seurantajaksolla
1997– 2018 on tarkastettu 192 645 auton renkaat
184 paikkakunnalla, lähes 770 000 rengasta.

Huonorenkaisten autojen osuus 1997-2018 (%)
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Autokantaan suhteutettuna liikenteessä oli viime syksynä
noin 311 000 huonoilla kesärenkailla varustettua henkilöja pakettiautoa. Eli selvästi vähemmän kuin kuntoseurannan alussa syksyllä 1997, vaikka autokanta on kasvanut
samanaikaisesti noin 2,1:stä yli 3 miljoonaan autoon.
Turvasuosituksen mukaiset autot
Laki edellyttää kesärenkailta vähintään 1,6 mm:n
urasyvyyttä, mutta sadekelillä suositellaan vähintään
4 milliä. Syksyllä 2018 turvasuosituksen mukaisilla
renkailla ajoi 74,6 prosenttia autoilijoista. Kuntoseurannan alussa vastaava osuus oli vain 54,5 %.

Nuoret kuljettajat ajavat keskimäärin muita vanhemmilla
autoilla, mikä osaltaan selittää renkaiden kuntoa.
5.16. Rengaskierrätys
Käytettyjen renkaiden järjestelmällinen kierrätys aloitettiin Suomessa 1996. Kierrätysvelvoitteen
hoitamiseksi rengasalan keskeiset toimijat perustivat
Suomen Rengaskierrätys Oy:n 31.10.1995.
Nykyinen jätelaki tuli voimaan 1.5.2012 ja tuottajavastuusäännöksien osalta 1.5.2013. Suomen Rengaskierrätys Oy on hyväksytty tuottajayhteisönä
jätelain mukaiseen tuottajarekisteriin 28.11.2014.
Suomen Rengaskierrätys Oy:n osakkaina ovat
31.12.2019 Bridgestone Europe NV/SA, Continental
Rengas Oy, Goodyear Finland Oy, Nokian Renkaat Oyj,
Oy Suomen Michelin Ab ja ARL-palvelu Oy. Yhtiön
toimitusjohtajana on Risto Tuominen.

Turvasuosituksen mukaiset autot 1997– 2018 (%)

Renkaiden urasyvyydet
Kesärenkaiden urasyvyydet ovat kasvaneet selvästi
kuntoseurannan alkuajoista. Syksyllä 2018 tarkastettujen renkaiden keskimääräinen urasyvyys oli 5,21 mm ja
autojen kuluneimman renkaan osalta 4,65 mm. Vuonna
1997 oli keskimääräinen urasyvyys 4,56 ja kuluneimman
renkaan keskimääräinen urasyvyys 3,90.
Laittomilla (urasyvyys alle 1,6 mm) kesärenkailla ajavien osuus on kuntoseurannan aikana vähentynyt 8,7
prosentista nykyiseen 2,4 prosenttiin.

Suomen Rengaskierrätys Oy:n operaattorina on Kuusakoski Oy. Nykyisen operaattorisopimuksen sopimuskausi alkoi 1.1.2016. Yhteistyö kattaa käytöstä poistettujen renkaiden keräyksen, käsittelyn ja hyödyntämisen.
Suurimmat haasteet liittyvät jatkossa uusien hyötykäyttöratkaisujen kehittämiseen.
Autonrengasliiton edustajat yhtiön hallituksessa olivat
Jarmo Nuora varapuheenjohtajana ja Jari Silfverberg
jäsenenä. Varajäseninä olivat Johanna Rantala ja
Teija Vekka-Pirhonen.
Suomen Rengaskierrätys Oy:n organisoimassa renkaiden keräysjärjestelmässä kerättiin renkaita vuonna
2019 ennätyksellisesti yhteensä 61 436 tonnia. Pinnoitukseen toimitettiin 376 tonnia, materiaalihyötykäyttöön 56 802 tonnia ja energiahyötykäyttöön 5 958 tonnia. Vuosina 1996 - 2019 on kerätty 1 007 184 tonnia
käytöstä poistettuja renkaita.

Arviot renkaiden kunnosta
Renkaiden kuntotarkastuksen yhteydessä kuljettajaa
pyydetään arvioimaan renkaidensa kuntoa asteikolla
huono (0–2 mm), tyydyttävä (3–4 mm) ja hyvä (vähintään 5 mm). Syksyllä 2018 arvioi 59,7 prosenttia autoilijoista renkaiden kuntoluokan oikein.

5.17. Kansainvälinen toiminta

Renkaiden kuntotuntemuksessa ei ole tapahtunut kuntoseurannan aikana merkittävää muutosta, sillä vuonna
1997 oikeiden kuntoarvioiden osuus oli vain 56,4 %.

Pohjoismaisten rengasalan järjestöjen yhteinen kokous pidettiin Kööpenhaminassa 16.-17.10.2019.
Autonrengasliittoa kokouksessa edustivat Sami Horto
ja Östen Brännäs.

Kuntoarviot kuntoluokittain
Kuljettajat tuntevat renkaidensa kunnon paremmin silloin,
kun renkaat ovat suhteellisen uusia ja hyvässä kunnossa.
Hyvillä kesärenkailla ajavista 74,9 prosenttia tunsi renkaidensa kunnon, kun huonorenkaisten autoilijoiden arviot menivät useimmiten pieleen.

Autonrengasliiton edustaja eurooppalaisen pinnoitusalan kattojärjestö Bipaverissa (Federation of European
Retreaders Association) oli Jukka Lankolainen. Hän
toimi järjestön puheenjohtajana. Hänet valittiin puheenjohtajaksi Kölnissä 30.5.2018 pidetyssä kokouksessa.
5.18. Pinnoitus

Huonorenkaisista autoilijoista vain 26 prosenttia tiedostaa renkaidensa kunnon. Useimmat huonoilla renkailla
ajavista eivät näin ollen osaa sopeuttaa ajotapaansakaan renkaidensa mukaan. Huonorenkaiset autoilijat
muodostavat liikenteessä todellisen riskiryhmän.

Autonrengasliitto on Bipaverin jäsenenä osallistunut
pinnoitusteollisuuden edunvalvontaan EU -tasolla.

Nuoret kuljettajat
Vuonna 2018 kiinnitettiin erityishuomiota nuorten
(18–24 v) kuljettajien renkaisiin muutamalla paikkakunnalla. Nuorista 12,2 prosenttia ajoi huonokuntoisilla renkailla, kun osuus kaksi vuotta aiemmin oli 12,6 prosenttia.
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EU komissio päätti 18.10 2018 tulleista kiinalaisille
tuontirenkaille. Päätös merkitsi, että tullit astuivat
voimaan kirjaamisvelvoitteesta helmikuusta 2018
alkaen. Perusteena tullipäätökselle oli eurooppalaisen pinnoitusteollisuuden vaikea taloudellinen tilanne, joka johtui halpojen kiinalaisten kuorma- ja linja-

auton renkaiden valtiosubventioiden vuoksi pinnoitusteollisuudelle aiheuttamasta vahingosta.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on 19.8.2019 antanut päätöksen, jossa autonrengasalan työehtosopimus todetaan soveltamisalallaan
olevan yleissitova. Yleissitovuus merkitsee, että työehtosopimusta tulee noudattaa koko toimialalla.

Päätös on ollut Euroopan laajuisesti pinnoitusalalle
merkittävä. Vuosi 2019 on ensimmäinen kokonainen
vuosi, jolloin kiinalaisten KA-renkaiden tuontitullit ovat
olleet voimassa. Niiden merkitys on tasoittunut hieman
vuoden 2018 alkumenestyksestä. Joka tapauksessa
tullipäätöksellä on ollut suuri merkitys eurooppalaiselle
pinnoitusteollisuudelle. Hyötyajoneuvon renkaiden pinnoitus on ympäristöarvoiltaan sekä kustannus- ja laatutasoltaan kestävä ja varteenotettava vaihtoehto EU:n
talousalueella.

Toimihenkilöiden työehtosopimus 1.2.2018 – 31.1.2021
Autonrengasalalla noudatetaan myynti-, hallinto- ja
muissa toimihenkilötehtävissä oleviin toimihenkilöihin
Paltan solmimaa työehtosopimusta. Paltan ja Ammattiliitto Pro ry:n välisen toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopimuskausi oli 1.2.2018 – 31.1.2021. Vuoden 2020 palkantarkistuksista oli tarkoitus neuvotella
erikseen. Pro kuitenkin irtisanoi työehtosopimuksen
27.11.2019 päättymään 31.1.2020, joten sopimuskauden kolmas vuosi ei toteutunut.

Pinnoituksen työlistalla on voimakkaasti ympäristöasiat.
Typen ja pienhiukkasten päästöt. Renkaiden pinnoitus
on laajamittaisesti tunnustettu raaka-aineita säästäväksi
kierrätysteollisuudeksi, joka tarjoaa kuljetusyhtiöille
matalat kokonaiskustannukset.

Toimihenkilöiden kuukausipalkkoja luontoisetuineen
korotettiin 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka
suuruus oli 1,6 %.

Pinnoitustilasto ja pinnoitusten keskihintaindeksitilasto julkistettiin liittokokouksessa 16.3.2019.

Ylemmät toimihenkilöt 2019
Koska ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehdoista
ei ole sovittu autonrengasalaa sitovasti työehtosopimuksella, oli suositus, että ylempien toimihenkilöiden
palkankorotuksissa noudatetaan soveltuvin osin toimihenkilökentässä sovittuja palkankorotusmalleja.

Pinnoitustyöryhmä kokoontui 11.4.2020.
6. TYÖMARKKINAT -TYÖRYHMÄ
Työmarkkinat -työryhmän vastuualueeseen kuuluvat
mm. työnantaja-asioihin, työnormeihin, työsuhde- ja
työehtosopimusasioihin, työvoima-asioihin, ammatilliseen koulutukseen ja työturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Työryhmän puheenjohtajana oli toimitusjohtaja
Carl Segercrantz.

6.2. Palkkatilasto 2018
Autonrengasalalla kerätään vuodesta 2014 alkaen työntekijöitä koskevia palkkatietoja vain kerran vuodessa.
Tiedot kerätään 4. neljännekseltä. Viimeisin käytettävissä oleva palkkatilasto on 4. neljännekseltä 2018.
Säännöllisen työajan keskituntiansio ilman yli- ja sunnuntaityökorotuksia on 13,94 euroa. Tilaston piirissä
on 71 pinnoitustyöntekijää ja 932 asennustyöntekijää.
Lisäksi tilastossa on laitosmiehiä ja muita työntekijöitä
yhteensä 12 työntekijää. Autonrengasalan tilastossa
on siten 1 015 työntekijää.
6.3. Työturvallisuus
Autonrengasliiton toiminnan eräänä keskeisenä painopisteenä on useamman vuoden aikana ollut työturvallisuus. Yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen ja
sen alaisen kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunnan kanssa on tehty työtä työturvallisuustason nostamiseksi Autonrengasliiton jäsenyrityksissä. On järjestetty rengasturvallisuuskorttikoulutusta ja
tehty laajasti sekä monipuolisesti aineistoa työturvallisuuden kehittämiseksi:

Carl Segercrantz
6.1. Työehtosopimukset
Työntekijöiden työehtosopimus 1.2.2018 – 31.1.2021
Autonrengasliiton ja Teollisuusliiton välisen työehtosopimuksen sopimuskausi oli 1.2.2018 – 31.1.2021. Vuoden 2020 palkantarkistuksista oli tarkoitus neuvotella
erikseen. Teollisuusliitto irtisanoi kuitenkin työehtosopimuksen 31.10.2019 päättymään 31.1.2020, joten sopimuskauden kolmas vuosi 1.2.2020 – 31.1.2021 jäi toteutumatta.











Rengasalan asentajien, pinnoittajien ja muiden työntekijöiden palkkoja korotettiin 1.4.2019 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 1,3 %.
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Rengasturvallisuuskorttikoulutus (31.5.2006)
Korttikoulutuksen uusintakoulutus (3.3.2011)
Renkaiden räjähdysten melumittaukset (2011)
Rengastöiden riskit hallintaan -video (2012)
Turvallinen paineistus – juliste (2012)
Suojaa kuulosi – juliste (2012)
Läheltä piti! – lomakkeisto (2013)
Tutkinta rengasräjähdyksistä TOT 3/11, (2014)
Rengasalan ergonomiaselvitys (2015)









Rengastyöt turvallisesti -video (2016)
Työturvallisuus rengasalalla -opas (2018)
Rengasalan meluselvitys (2018)
Korttikoulutusaineiston uudistaminen (2019)
Autonrengasalan työtapaturmat 2016-18 (2019)
Rengasalan tärinäselvitys (2019)
Rengasturvallisuuskortin status (2019)

Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet työn
vaarojen selvittämiseen ja arviointiin, lisätä tietoisuutta
yhteistoiminnan merkityksestä, parantaa työturvallisuutta työpaikoilla ja kehittää työturvallisuusasenteita.
Vuoden 2019 aikana järjestettiin 3 uusintakoulutustilaisuutta Tampereella 16.5., Kuopiossa 6.6. ja Vantaalla 26.9. Aikavälillä 3.3.2011-31.12.2019 on järjestetty yhteensä 31 uusintakoulutustilaisuutta. Tutkinnon
on suorittanut yhteensä 573 henkilöä. Osallistujia on
ollut keskimäärin 18 henkilöä/uusintakoulutus.

Työturvallisuusasioita on käsitelty useassa jäsentiedotteessa kertomusvuoden aikana.
6.4. Rengasturvallisuuskortti 2019

Rengasturvallisuuskorttikoulutuksen koulutusohjelmien
laadintaan ja kehittämiseen ovat osallistuneet Vesa
Kotaviita ja Jukka-Pekka Jantunen Työturvallisuuskeskuksesta, Tommi Soininen ja Juha Levonen Vianor
Oy:stä, Erkki Salmivalli Suomen Euromaster Oy:stä,
Paavo Salo ja Kalle Forsman Teollisuusliitosta sekä
Niina Korpi ja Östen Brännäs Autonrengasliitosta.

Rengasturvallisuuskorttikoulutus
Rengasturvallisuuskorttijärjestelmä on ensimmäinen
toimialakohtainen työturvallisuuskorttijärjestelmä Suomessa. Rengasturvallisuuskorttikoulutukset aloitettiin
31.5.2006. Koulutuksen järjestää 1.1.2014 alkaen
Teollisuusliitto ja Autonrengasliitto yhdessä.
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. Koulutuksen
kohderyhmänä on koko henkilöstö toimitusjohtajasta
asentajaan.

6.5. Rengasturvallisuuskortin status

Tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen rengasturvallisuuskortin, jonka tutkinnon suorittaneille luovuttaa Työturvallisuuskeskus. Kortin voimassaoloaika on viisi vuotta. Kortin uusiminen edellyttää hyväksyttyä jatkokoulutusta.
Vuoden 2019 aikana järjestettiin 3 koulutustilaisuutta,
Tampereella 15.5, Kuopiossa 5.6. ja Vantaalla 25.9
Aikavälillä 31.5.2006 - 31.12.2019 on järjestetty yhteensä 56 koulutustilaisuutta. Tutkinnon on suorittanut yhteensä 1 797 henkilöä. Osallistujia on ollut
keskimäärin 32 henkilöä/peruskoulutus.

Rengasturvallisuuskorttikoulutuksen koulutusaineiston uudistamisen yhteydessä tehtiin koulutusohjelmaan eräitä muutoksia. Koulutusaineistoon lisättiin
osuus yhteisestä työpaikasta ja koulutuksen kesto
pidennettiin tunnilla. Tämä merkitsi, että koulutusohjelma muutosten jälkeen täyttää valtakunnallisen
työturvallisuuskorttikoulutuksen oppimistavoitteet.
Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunta on kokouksessaan 18.12.2019 hyväksynyt rengasturvallisuuskortin statusmuutoksen. Rengasturvallisuuskortin statusmuutos tuli voimaan 1.1.2020. Statusmuutos merkitsee, että rengasturvallisuuskorttikoulutuksen suorittanut saa vuoden 2020 alusta sekä
rengasturvallisuuskortin että valtakunnallisen työturvallisuuskortin.

6.6. Autonrengasalan työtapaturmat 2016-2018
Yhteenveto autonrengasalan työtapaturmista on ensimmäinen lajissaan. Työtapaturmayhteenveto on
rakennettu moottoriajoneuvojen ja pyörien tukku- ja
vähittäiskaupan ammattiluokasta (45). Ammattiluokan
45 tietokannasta on autonrengasalan yritysten Ytunnuksella haettu yritysten ilmoittamia tietoja autonrengasalan työtapaturmista.

Korttikoulutus Vantaalla 25.9.2019

Työtapaturmayhteenvedon ovat tehneet tietokantaanalyytikko Janne Sysi-Aho ja data-analyytikko Jussi
Laatunen Tapaturmavakuutuskeskuksesta. Työtapaturmayhteenvedossa on 11 autonrengasalan yritystä,
pääosin Autonrengasliiton hallituksesta. Yhteenvedon
on viimeistellyt Jukka-Pekka Jantunen Työturvallisuuskeskuksesta.

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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Työtapaturmien määrä on huolestuttavasti ollut kasvussa vuosina 2016 – 2018. Vuonna 2016 oli 110
työtapaturma, vuonna 2017 oli 105 ja vuonna 2018
yhteensä 129 työtapaturmaa. Kolmen vuoden ajalta
on yhteensä 344 työtapaturmaa kohdistuen 11 autonrengasalan yritykseen.

Selvitystyössä on käsitelty mm. sulku- ja varoituslaitteita, joita tarvitaan rajamaan rengastyöalue liikenteelle
varatusta tilasta ja ohjaamaan liikennettä halutulle
ajolinjalle. Selvitystyöhön on osallistunut Risto Lappalainen Väylävirastosta.

Erittäin huolestuttavaa on silmiä koskevien työtapaturmien määrä ja kehitys 2016-2018. Silmät edustavat
suurta osaa eri kehon osiin kohdistuneista työtapaturmista: 15 kpl (2016), 10 kpl (2017) ja 23 kpl (2018). Silmätyötapaturmia on yhteensä peräti 48 kappaletta kolmen vuoden ajalta. Näiden tapaturmien valossa on ehdottomasti käytettävä silmänsuojaimia rengastyössä.

6.9. Vuosilomalain lisävapaajärjestelmä

6.7. Rengasalan tärinäselvitys 2019

Vuosilomalakia on 1.4.2019 muutettu siten, että työntekijälle turvataan oikeus vähintään neljän viikon
palkalliseen vapaaseen siitä huolimatta, että hän on
lomanmääräytymisvuoden (1.4. – 31.3.) aikana ollut
poissa työstä työkyvyttömyyden tai lääkinnällisen
kuntoutuksen vuoksi siinä määrin, että hänen palkallinen vuosilomansa alittaa neljä viikkoa.

Rengasalan tärinäselvitys tehtiin yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen ja sen alaisen kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunnan kanssa.
Selvitys tehtiin kolmessa yrityksessä. Selvityksessä
mitattiin tärinäarvoja rengasalan työtehtävissä henkilö- ja kuorma-autopuolella sekä pinnoituksessa.
Rengasalan tärinäopas valmistui joulukuussa 2019

Oikeus neljän viikon paikalliseen vapaaseen toteutetaan vuosilomaa täydentävällä lisävapaapäiväjärjestelmällä. Lisävapaapäivät eivät ole vuosilomapäiviä,
vaan niillä hyvitetään vuosilomaa siltä osin kuin täydeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaittu loma alittaa työkyvyttömyys- tai kuntoutuspoissaolon vuoksi
24 vuosilomapäivää. Lisävapaajärjestelmää on selostettu jäsentiedotteessa 8.5.2019.

Rengasalalla täriseviä koneita ovat erilaiset
mutterinvääntimet, mutta myös muissa töissä syntyy
tärinää. Rengasalalla kehoon kohdistuva tärinä ei ole
yleensä ongelma, ja siksi selvityksessä keskityttiin
käsiin kohdistuvaan tärinään. Tärinällä on yhteisvaikutuksia meluun, tapaturmiin ja ergonomisiin haittoihin.
Rengasalalla tärinää esiintyy yleensä eniten henkilöautopuolen rengastöissä. Raskaiden ajoneuvojen
puolella tärisevät työkalut kohdistavat kuitenkin voimakkaampaa tärinää työntekijöiden yläraajoihin.

6.10. Työntekijästä johtuvat irtisanomisperusteet
Hallitus antoi esityksen työntekijän henkilöön liittyvistä irtisanomisperusteista 8.11.2018. Lainmuutosesityksellä – ns. irtisanomislaki – haluttiin varmistaa, että
pienten työnantajien erityiset olosuhteet otettaisiin
riittävällä tavalla huomioon henkilöön perustuvaa
irtisanomisperustetta arvioitaessa. Esityksen tavoitteena oli madaltaa pienten työnantajien työllistämiskynnystä.

Keinoja tärinän altistamisen vähentämiseksi: työkalun
valinta, kunto ja kunnossapito; hylsyjen ja karan kunto;
käsineiden käyttäminen; kahvojen kunto; altistumisajan
pituus ja ylityöt myös tärinäaltistumisen näkökulmasta.
Tärinäselvitykseen ovat osallistuneet: Rauno Pääkkönen Tmi Rauno Pääkkönen, Vesa Kotaviita ja JukkaPekka Jantunen Työturvallisuuskeskus, Erkki Salmivalli Suomen Euromaster Oy, Paavo Salo ja Kalle
Forsman Teollisuusliitto, Tommi Soininen ja Juha
Levonen Vianor Oy sekä Niina Korpi ja Östen Brännäs Autonrengasliitto.

Muutos tuli voimaan 1.7.2019. Yrityksen henkilöstömäärä ja kokonaisarviointi on muodossa: ”on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan”
Lakimuutosta on selvitetty jäsentiedotteessa 31.1.2019.

6.8. Rengasrikkopalvelu - 24/7

6.11. Uusi työaikalaki

Rengastöissä tien päällä työskentelevät työntekijät
ovat alttiina liikenteen aiheuttamille vaaroille. Hyvin
toteutetuilla liikenne- ja suojausjärjestelyillä voidaan
vaikuttaa niin työntekijöiden kuin tienkäyttäjien turvallisuuteen sekä liikenteen sujuvuuteen.

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Laki korvaa
vuoden 1996 työaikalain. Jäsentiedotteessa
27.11.2019 on selvitetty autonrengasalan kannalta
joitakin keskeisiä työaikalain säännöksiä.
Uusilla säännöksillä pyritään varmistamaan joustavat
työaikajärjestelyt erilaisten yritysten ja työnantajayhteisöjen tarpeisiin sekä toisaalta helpottamaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.
Uusi työaikalaki noudattaa voimassa olevan työaikalain pääperiaatteita. Yksityiskohdissa on kuitenkin
joitain eroavaisuuksia.

Tien päällä tapahtuvaan rengastyöhön kytkeytyy valtavasti riskitekijöitä. Tie on työympäristönä vaativa. Työturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota selvittämällä
työturvallisuuslain ja tieliikennelainsäädännön kyseisiä
rengastöitä koskevat säädökset, tavoitteena kehittää
turvallisia työtapoja ja turvajärjestelyjä.
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Ylitöiden seurannan osalta on selkeä muutos. Ylitöiden enimmäismäärän sijasta työnantajan on seurattava enimmäistyöaikojen toteutumista. Laissa ei säädetä enää ylitöiden vuosittaisista enimmäismääristä,
vaan sääntelyn korvaa enimmäistyöaikaa koskeva
säännös. Siirtyminen kokonaistyöajan seurantaan on
siirtymäsäännöksen perusteella mahdollista toteuttaa
vuoden aikana työaikalain voimaantulosta.

Varaosamyynnin osaamisala (varaosamyyjä)
⇒ Valinnainen tutkinnon osa: rengastyöt
⇒ Valinnainen tutkinnon osa: rengas- ja vannemyynti
Ajoneuvoalan ammattitutkinto
Ajoneuvoalan ammattitutkinto on uusi tutkintokokonaisuus, johon on yhdistetty yhdeksän ammattitutkintoa niiden joukossa mm. rengasalan ammattitutkinto.
Ajoneuvoalan ammattitutkinnon osaamisalat
Ajoneuvoalan ammattitutkinto muodostuu viidestä
osaamisalasta, jotka ovat:
 myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala
 vauriokorjauksen osaamisala
 korjaamopalvelun osaamisala
 työnjohdon osaamisala
 rengaspalvelun osaamisala.
Rengasalan ammattitutkinto, joka valmistui 2012, on
yhdistetty sellaisenaan rengaspalvelun osaamisalaan.

6.12. Rengastoimialan ympäristökäsikirja
Rengastoimialan ympäristökäsikirja on Suomen Rengaskierrätys Oy:n ja Apila Group Oy:n yhdessä työstämä ohjeisto, joka helpottaa rengastoimialan ympäristöasioiden ja tärkeimpien työturvallisuuskysymysten
hallintaa.
Ympäristöohjelman toteutus onnistuu itsenäisesti, tai
saatavilla on myös ohjaavia koulutuksia ympäristökäsikirjan käyttöönottamiseksi sekä sertifiointiin tähtäävään ohjelman toteutukseen päivittäisessä työssä.
Ympäristöohjelma on toimipaikkakohtainen.

Rengaspalvelun osaamisala - tutkinnon osat
Rengaspalvelun osaamisalan pakollisena osana on
henkilö- ja pakettiautojen rengastyöt. Tutkinnon osa
vastaa 100 osaamispistettä (osp).
Tutkinnon valinnaisina osina ovat:
 kuorma-autojen, linja-autojen, työkoneiden
ja teollisuuskoneiden rengastyöt (50 osp)
 moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt (25 osp)
 rengasalan varastopalvelut (25 osp)
 tekninen myynti rengastyössä (25 osp)
 renkaan pinnoitus (25 osp)
 ajoneuvohuolto rengasliikkeessä (25 osp).
 Lisäksi voidaan yhdistää toisesta tutkinnosta tai
osaamisalasta 25 osaamispistettä.

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. Ympäristöohjelman toteutus on
käsitelty jäsentiedotteissa 21.3. ja 3.6.2019.
6.13. Rengasalan ammatillinen koulutus
Autonrengasliitto on viime vuosina panostanut merkittävästi ammattikoulutuksen kehittämiseen. Rengasalan
ammatillinen koulutus on sisällytetty autoalan perustutkintoon ja ajoneuvoalan ammattitutkintoon.

Rengaspalvelu - tutkinnon muodostuminen
Rengaspalvelun osaamisalan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen ja yhden tai kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Tutkintoon vaaditaan yhteensä 150 osaamispistettä.

Autoalan perustutkinnon valinnaisiin tutkinnon osiin
on sisällytetty Autonrengasliiton koulutustyöryhmän
laatimat 15 osaamispisteen (aiemmin 10 opintoviikkoa) mittaiset tutkinnon osat rengastyöstä sekä
rengas- ja vannemyynnistä.

Jos valinnaiseksi tutkinnon osaksi valitaan kuormaautojen, linja-autojen, työkoneiden ja teollisuuskoneiden rengastyöt (50 osp), riittää tutkinnon suorittamiseen yksi valinnainen tutkinnon osa, koska tutkintoon
vaaditaan 150 osaamispistettä. Muussa tapauksessa
tutkinto muodostuu pakollisesta osasta ja kahdesta
valinnaisesta osasta.

Autoalan perustutkinto
Autoalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon
osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon
osista (35 osaamispistettä). Ammatillisista tutkinnon
osista pakollisia on 90 osaamispistettä ja valinnaisia
55 osaamispistettä. Autoalan perustutkinto sisältää
kuusi osaamisalaa.
Autoalan perustutkinnon osaamisalat
Automyynnin osaamisala (tutkintonimike: automyyjä)
⇒ Valinnainen tutkinnon osa: rengas- ja vannemyynti
Autokorinkorjauksen osaamisala (autokorinkorjaaja)
Automaalauksen osaamisala (automaalari)
Autotekniikan osaamisala (ajoneuvoasentaja)
⇒ Valinnainen tutkinnon osa: rengastyöt
Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala (pienkonekorjaaja)
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