VUOSIKERTOMUS 2020

2

SISÄLLYSLUET TELO
PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 		

4

AUTONRENGASLIITTO RY			

6

HALLINTO				

6

Hallitus6
Toiminnantarkastajat7
Liiton edustus eräissä elimissä
7
Liittokokous 1.6.2020
8
Liiton organisaatio 2020
8
Jäsenistö, työmarkkinat, rengasmarkkinat
9
Liiton toiminnan tavoitetila 2020
9

JÄSENISTÖ-TYÖRYHMÄ			
Rengasalan etujärjestö
Kunniajäsenet ja ansiomerkit 		
Yrityshuomioinnit			
Jäsentiedottaminen ja liiton kotisivut
Kausitiedotteet			
Mediajulkisuus kesä- ja talvirenkaista
Renkaan urasyvyyden turvasuositukset
Rengasalan asiantuntijaliike		
Rengasalan tekninen foorumi		
Rengasfoorumi			
Kuluttajatutkimus			
Talous				

RENGASMARKKINAT-TYÖRYHMÄ		

10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
17

18

Markkinainformaatio18
Liiton myyntitilasto
18
Rengashintaindeksi19
Pinnoitustilasto19
Pinnoitusten keskihintaindeksitilasto
20
Henkilöautokanta ja ensirekisteröinnit
21
Rengasratsia 2020 -tiedotuskampanja
21
Rengaspaineiden merkitys ajoturvallisuudelle22
Rengaskierrätys			
23
Kansainvälinen toiminta		
24
Pinnoitus				
24

TYÖMARKKINAT-TYÖRYHMÄ		

25

Työehtosopimukset25
Palkkatilasto25
Työturvallisuus25
Rengasturvallisuuskortti 2020
26
Rengasalan tärinäselvitys 2020 		
27
Rengasrikkopalvelu -24/7
27
Rengasratsia 2020 -tiedotuskampanja
27
Rengastoimialan ympäristökäsikirja
27
3
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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Jarmo Nuora

Edellisen vuoden toimintakertomuksen oman osuuteni päätin
lausahdukseen ”muutos on mahdollisuus”. Vuoden 2020 aikana
muutosta ja myllerrystä sitten riitti pelottavankin paljon. Talvisia
ajokelejä odotettiin ja odotettiin eikä niitä eteläiseen Suomeen
koskaan saatu. Näin ollen toimialan alkuvuosi lähti liikkeelle todella
alakuloisissa merkeissä talvirengaskaupan jäädessä kymmeniä
prosentteja edellisen talven tasosta.
Tämän kaiken päälle rysähti sitten koronapandemia, joka keväällä
tarkoitti todella rajuja toimenpiteitä valtakunnan tasolla. Jokainen
toimialalla eli jännityksessä, kuinka tässä käy, ja meidän kevään
tärkein ponnistuksemme, kevätsesonki, osui juurikin tuohon
pahimman paniikin aikaan. Hyvin nopeasti yritykset kuitenkin
löysivät sellaiset toimintamallit, joilla pystyimme luovimaan
erilaisten rajoitusten ja uhkien keskellä. Pelko oli suuri sesongin
onnistumisesta lopputuleman ollessa kuitenkin kohtuullinen,
vaikkakin reilusti miinusmerkkinen.
Suuri määrä erilaisia tilaisuuksia jouduttiin vuoden aikana
perumaan tai siirtämään tulevaisuuteen. Enpä olisi vielä alkuvuonna uskonut, että Autonrengasliiton hallituksen kokouksia
pidetään etänä, näin kuitenkin kävi ja uusi toimintamalli on vieläpä
erittäin hyvin omaksuttu. Päätöksiä ja analysointia siis pystytään
edelleen tekemään tehokkaasti, vaikkakin jonkinlainen kaipuu
saman pöydän äärelle ainakin allekirjoittaneella on.
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Rengasratsia kampanja jouduttiin muuttamaan kokonaan
tiedotuskampanjan muotoon suunnitellun turvallisuuskampanjan
sijaan. Turvallisuus on etusijalla kaikessa tekemisessämme, olipa
se sitten kampanjointia, työn suorittamista tai tiedottamista - eikä
tästä tingitä.
Vaikka vuosi oli mitä erilaisimpia haasteita täynnä, toimiala onnistui
kuitenkin kokonaisuutena suhteellisen hyvin. Ulkomaan matkailun
loputtua ihmiset siirtyivät liikkumaan kotimaassa, joka tarkoitti, että
renkaita kulutettiin edelleenkin. Luminen alkutalvikin toi hieman
piristystä kaupankäyntiin ja lopputulema ei siis ollutkaan pelätyn
kaltainen, vaikkakin myyntimäärät putosivatkin edellisvuodesta.
Kaiken tämän markkinoiden myllerryksen keskellä Autonrengasliiton
asiamieskin ehdittiin vaihtamaan kevään aikana. Kesäkuun
alusta liittoamme astui luotsaamaan jo pitkän linjan työmarkkinaasiantuntija Maarit Leppänen. Pitkäaikainen asiamiehemme Östen
Brännäs jäi siis ansaitulle eläkkeelle siirrettyään viestikapulan ja
ison kasan tiedostoja Maaritin huostaan.
Sopeutumista viime vuosi siis on vaatinut, mutta on se myös
todistanut, että muutos on mahdollisuus. On vain osattava ja
etenkin uskallettava ajatella asioita uudella tavalla.
Kohti syvempiä uria.
Jarmo Nuora
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AUTONRENGASLIIT TO 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 ARLpalvelu Oy:n, joka on osakkaana Suomen Rengaskierrätys
Oy:ssä.
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.
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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 Johanna Rantala
Toimitusjohtaja Ville Ruokanen
Toimitusjohtaja Jari Silfverberg
Toimitusjohtaja Teemu Tuuri
Toimitusjohtaja Teija Vekka-Pirhonen
Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhteensä kuusi kertaa.

TOIMINNANTARKASTAJAT
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi tarkastamaan vuoden
2020 tilejä ja hallintoa valittiin liittokokouksessa Lotta Willberg
ja Ben Wickström sekä varatoiminnantarkastajiksi Timo
Laukkanen ja Juha Vesikko.

LIITON EDUSTUS ERÄISSÄ ELIMISSÄ
Suomen Rengaskierrätys Oy
hallitus
Jarmo Nuora
		
varapuheenjohtaja
Jari Silfverberg 			
jäsen
Johanna Rantala			varajäsen
Teija Vekka-Pirhonen		
varajäsen
ARL-palvelu Oy 		
hallitus
Johanna Rantala			puheenjohtaja
Juhani Huhtanen			jäsen
Timo Kärkkäinen			jäsen
Teija Vekka-Pirhonen		
jäsen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
edustajisto
Jarmo Nuora			jäsen
Kumi- ja autonrengasalan
työalatoimikunta
Erkki Salmivalli			jäsen
Tommi Soininen			jäsen
Nordiska Däckrådet
Sami Horto			jäsen
Östen Brännäs ja
1.6.2020 alkaen Maarit Leppänen jäsen
BIPAVER
Jukka Lankolainen		

puheenjohtaja
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LIIT TOKOKOUS 1.6.2020
Liittokokous pidettiin 1.6.2020 poikkeuksellisesti sähköpostitse koronavirustilanteen vuoksi.
Kokouksessa esitettiin vuosikertomus, vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2019 ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus
kyseiseltä tilikaudelta. Jäsenmaksuperusteet päätettiin sinänsä pitää ennallaan, mutta koronavirustilanteen vuoksi päätettiin,
että laskutetaan vain puolet vuoden 2020 jäsenmaksuista. Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.
Kokouksen puheenjohtajana toimi liiton puheenjohtaja Jarmo Nuora.
Jarmo Nuora valittiin liittokokouksessa kaksivuotiskaudeksi 2020-2022.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 4.6.2020 liiton varapuheenjohtajaksi valittiin Carl Segercrantz. Lisäksi kokouksessa
päätettiin hallitustyön organisoinnista.

LIITON ORGANISAATIO 2020
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 Johanna Rantala ja sen jäseninä olivat Timo Kärkkäinen, Juhani Huhtanen
ja Teija Vekka-Pirhonen. Työryhmän vastuualueeseen kuului myös ARL-palvelu Oy:n hallinto. ARL-palvelu Oy:n
toimitusjohtajana toimi Östen Brännäs ja 4.6.2020 alkaen Maarit Leppänen.
Jari Silfverberg toimi rengasmarkkinat-työryhmän puheenjohtajana. Työryhmän jäseninä olivat Roope Kemppainen, Jyrki
Larvanto, Jukka Lankolainen (pinnoitus, Bipaver) ja Juha Mustakangas (tekniset asiat).
Työmarkkinat-työryhmän puheenjohtajana oli Carl Segercrantz. Jäseninä olivat Sami Horto, Teemu Tuuri ja Ville Ruokanen.
Jukka Lankolainen ja Juha Mustakangas eivät olleet hallituksen jäseniä. He osallistuivat omien vastuualueidensa asioiden
käsittelyyn.
Organisaatioon kuuluivat lisäksi pinnoitus- ja koulutustyöryhmät. Pinnoitustyöryhmään kuuluivat Roope Kemppainen, Markku
Haavisto, Jukka Lankolainen, Janne Ruhanen ja Teppo Vekka. Koulutustyöryhmään Petri Asikainen, Jarmo Nuora, Heli
Kangasniemi, Sami Horto, Mikko Huhtala ja Timo Kärkkäinen.
Liiton asiamiehenä toimi alkuvuonna varatuomari Östen Brännäs ja 1.6.2020 alkaen Maarit Leppänen. Assistenttina
28.2.2020 asti Niina Korpi, 1.3.2020 alkaen 31.8.2020 asti Merja Huopainen ja 1.9.2020 alkaen Riikka Möhkölä.
Työehtokysymyksiä on asiamiehen lisäksi hoitanut varatuomari Antti Kujala. Balance-Team Oy on vastannut taloushallinnosta,
jota on hoitanut Leena Huusko.
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.
Palta on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Liiton toimitusjohtaja on Tuomas Aarto. Työmarkkinayksikköä johtaa
Kaj Schmidt ja elinkeinoyksikköä Tatu Rauhamäki. Palta solmii runsaat 150 työehtosopimusta.
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JÄSENISTÖ, TYÖMARKKINAT, RENGASMARKKINAT
JÄSENISTÖ

TYÖMARKKINAT

•

•

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

•

•

•

•

•

•

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 TOIMINNAN TAVOITETILA VUONNA 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
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JÄSENISTÖ-TYÖRYHMÄ
Jäsenistö-työryhmän vastuualueeseen kuuluvat
mm. jäsenistöön, talouteen, viestintään ja
kuluttaja-asioihin liittyvät kysymykset. Työryhmän
puheenjohtajana toimi Johanna Rantala.
Rengasalan etujärjestö
Autonrengasliiton tarkoituksena on parantaa jäsentensä
elinkeinopoliittisia toimintaedellytyksiä, valvoa jäsentensä
etuja työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä edistää jäsentensä
välistä yhteistoimintaa.
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.
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.
Varsinaiset jäsenet
Liiton jäsenyritysten lukumäärä 31.12.2020 oli 60 ja
toimipaikkojen lukumäärä 218. Jäsenyritykset edustavat yli
70 % Suomen rengasmarkkinoista ja niiden palveluksessa oli
vuonna 2020 noin 1 600 henkilöä. Jäseneksi ovat kertomusvuoden aikana liittyneet Star-Rengas Oy ja Turun Seudun
Rengas ja Tarvike Oy. Tavoitteena on ollut tiivistää jäsenten
ja liiton välisiä yhteyksiä sekä edistää liiton jäsenten välistä
yhteistoimintaa.
Yhteistyöjäsenet
Liiton toimintaa tukee merkittävästi alaa lähellä oleva
yhteistyöjäsenistö. Yhteistyöjäsenten lukumäärä oli
31.12.2020 yhteensä 31.
Kumppanuusfoorumi
Perinteinen liiton hallituksen ja yhteistyöjäsenten välinen
yhteistapaaminen, kumppanuusfoorumi, jouduttiin toimintakertomusvuonna perumaan koronavirusepidemian vuoksi.
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Kunniajäsenet ja ansiomerkit
Koska koronavirusepidemian vuoksi ei pidetty
vuosikertomusvuonna vuosikokoustilaisuutta, myöskään
kunniajäseniä ei nimitetty eikä ansiomerkkejä myönnetty
vuosikertomusvuonna.
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, SvenErik 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 Skov-gaard (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 (†).
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 (†).

Yrityshuomioinnit
Liiton hallitus aloitti 15.3.2014 uuden perinteen huomioimalla yrityksiä, jotka ovat olleet liiton jäseninä
yli 25 vuotta. Koska koronavirusepidemian vuoksi ei pidetty vuosikertomusvuonna vuosikokoustilaisuutta, myöskään
yrityshuomioita ei myönnetty vuosikertomusvuonna.
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), KorjaKumi 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).

Jäsentiedottaminen ja liiton kotisivut
Jäsenille ja yhteistyöjäsenille lähetettiin kertomusvuoden aikana 14 jäsentiedotetta.
Liiton kotisivuilla on jäsensivujen (Asiantuntijafoorumi) lisäksi mm. ajankohtaistiedotteita ja kuluttajille suunnattua
rengastietoa.
Kausitiedotteet
Kertomusvuonna julkaistiin 4 kausitiedotetta.
•
•
•
•

Talvilomatiedote ”Hiihtolomat tuovat talven tien päälle” julkaistiin 19.2.2020.
Kesärengastiedote ”Rengashuolto muistettava koronan keskelläkin" julkaistiin 24.3.2020.
Kesälomatiedote ”Koronakesän moottoritie ennennäkemättömän kuuma” julkaistiin 21.6.2020.
Joulutiedote ”Ota aikaa ja aja rauhassa jouluillaksi perille” julkaistiin 18.12.2019.

Mediajulkisuus kesä- ja talvirenkaista
M-Brain Insight Oy on Autonrengasliiton toimeksiannosta seurannut, kuinka paljon eri medioissa on käsitelty syys-, loka- ja
marraskuun 2020 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.
Kesä- ja talvirenkaita on syys-, loka- ja marraskuussa 2020 käsitelty yhteensä 396 artikkelissa. Sanomalehtien yhteislevikki
mainitulta kolmen kuukauden ajanjaksolta on 14 235 963 kappaletta, jonka M-Brain Insight Oy on arvioinut mainosarvoltaan
vastaavan 1 028 570 euroa.
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Renkaan urasyvyyden turvasuositukset
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 ja noudattaa sadekelillä erityistä varovaisuutta.
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 ja noudattaa vaativilla talvikeleillä
erityistä varovaisuutta.
Liiton turvasuositukset eivät siis tarkoita, että rengas on elinkaarensa lopussa, jos kesärenkaan urasyvyys alittaa 4 mm tai
talvirenkaan osalta 5 mm.
Rengasalan asiantuntijaliike
Autonrengasliiton jäsenliikkeen tunnistaa seinäkilvestä,
jossa on Autonrengasliiton suomenkielinen logo ja sen
alla on Rengasasiantuntija – Däckspecialist. Tarkoitus
on, että kilpi kiinnitetään jäsenliikkeen sisäänkäynnin
yhteyteen.
Rengasalan tekninen foorumi 2020
Rengasalan teknisen foorumin asialistalla olivat renkaiden käyttösäännökset osana tieliikennelainsäädännön
kokonaisuudistusta, joka tuli voimaan 1.6.2020. Uuden lainsäädännön seurauksena kiinteä kalenteriin sidottu talvirengapakko
muuttui keliperusteiseksi ”jos sää tai keli sitä edellyttää” ajanjaksolla marras- maaliskuu.
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), Kalle Ruonala Goodyear Finland Oy:stä, Jukka
Rinne Oy Suomen Michelin Ab:stä ja sihteerinä Jukka Lankolainen edustaen Autonrengasliitto ry:tä.
Foorumi kokoontui ja järjesti keskustelutilaisuuden vuosikertomusvuonna.
Rengasfoorumi 2020
Rengasfoorumin järjestäjinä ovat Rengasvalmistajat ry, Nokian Renkaat Oyj, Suomen Rengaskierrätys Oy ja Autonrengasliitto ry. Rengasfoorumiin kutsutaan auto- ja liikennetoimittajien lisäksi keskeisiä sidosryhmiä ja rengas-alan
toimijoita. Rengasfoorumi on vuosien kuluessa järjestetty 13 kertaa. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 23.5.2002.
Rengasfoorumi-tilaisuus oli tarkoitus järjestää vuosikertomusvuonna, mutta se jouduttiin koronavirusepidemian vuoksi
perumaan. Sen sijaan Rengasfoorumin nimissä järjestettiin tiedotuskampanja, jossa keskiössä olivat uuden tieliikennelain
rengasmääräykset kolmen eri tiedotteen muodossa otsikoilla:
2.10.2020 ”Tarkasta talvirenkaat ajoissa”
13.10.2020 ”Korona edellyttää turvavälejä renkaanvaihdossa”
5.11.2020 ”Talvi vaatii tien päällä malttia ja oikeita renkaita”
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KULUT TAJATUTKIMUS 2020

Autonrengasliitto selvitti kuluttajatutkimuksella autoilevien taloudessaan rengasasioista
vastaavien 18-74 -vuotiaiden suomalaisten kuluttajien näkemyksiä autonrenkaisiin
ja rengasliikkeisiin liittyen toukokuussa 2020. Kysymyksiin vastasivat autoa ajavat ja
taloudessaan rengasasioista vastaavat suomalaiset. Lopullinen vastaajajoukko (1026)
painotettiin väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan.
Tutkimuksen toteutti YouGov Finland.

Tutkimuksessa kysyttiin muun ohella sitä, mitkä ovat kuluttajille keskeisimpiä tekijöitä
rengasostopäätöstä tehtäessä ja miksi hän päätyy tiettyyn merkkiin. Lisäksi selvitettiin
sitä, millaiset tekijät vaikuttavat rengasliikkeen valinnassa, mistä renkaita ostetaan ja
kuinka todennäköisesti kuluttaja ostaa renkaat samasta rengasliikkeestä uudelleen.
Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä riskejä kuluttajan mielestä liittyy huonoilla renkailla
ajamiseen, sekä tiedusteltiin mm. sitä, millainen käsitys kuluttajilla on renkaiden
minimiurasyvyyksistä. Samalla selvitettiin, miten tietoisia kuluttajat olivat 1.6.2020
voimaantulleesta tieliikennelain muutoksesta, joka muutti talvirengaspakon keliperusteiseksi, sekä siitä, vaikuttaako lainmuutos kuluttajan renkaanvaihtokäytäntöihin.
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RENKAIDEN OSTOPÄÄTÖS
Renkaiden ostopäätöstä tehdessään
kuluttajan päätökseen vaikuttaa
vahvimmin renkaiden hinta sekä laatuja turvallisuustekijät. Hintavertailua eri
merkkien ja liikkeiden välillä.

TIEDONHAKU OSTOPÄÄTÖSTÄ
TEHDESSÄ
Kuluttaja hakee tietoa renkaista ennen
kaikkea rengasliikkeiden internetsivuilta
ja myös rengasvalmistajien sivuilta.
Useampi kuin kaksi viidestä vastaajasta
mainitsee edelleen rengastestit
merkittävänä tiedonlähteenä.

RENGASLIIKKEEN VALINNASSA
VAIKUT TAVAT TEKIJÄT
Kuluttaja haluaa, että renkaiden hinnat
on ilmoitettu selvästi. Vaikka edullisen
hinnan mainitsee kolmannes vastaajista, lähes yhtä moni mainitsee
kohteliaan ja asiakkaan tarpeet
huomioivan palvelun merkityksellisenä
tekijänä rengasliikkeen valinnassa.
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VIIMEKSI OSTET TUJEN
RENKAIDEN OSTOPAIKKA
Hieman alle puolet kuluttajista mainitsee
ostaneensa renkaansa autonrenkaiden
erikoisliikkeestä ja asennuttaneensa
renkaat vanteelle samassa liikkeessä.
Autokorjaamosta tai autoliikkeestä
renkaat on ostanut hieman useampi
kuin joka kymmenes vastaajista.

SYY T VIIMEISIMMÄN
RENKAANOSTOPAIKAN VALINTAAN
Renkaan ostopaikkaa valittaessa yli kaksi
viidestä vastaajasta mainitsee valintapäätöksen
syyksi edullisen hinnan. Kuitenkin yli kolmannes
vastaajista mainitsee merkittäväksi tekijäksi
liikkeen sijainnin sekä helppouden. Lähes kolmannes arvostaa hyviä aiempia kokemuksia
liikkeestä sekä ammattitaitoista henkilökuntaa.
Lähes yhtä moni mainitsee tietyn rengasmerkin
ja ystävällisen henkilökunnan syynä
ostopäätökseen.

VIIMEKSI KÄY TET TYÄ
RENGASLIIKET TÄ KOSKEVA ARVIOINTI
84 % vastaajista oli samaa mieltä
väittämästä, jonka mukaan palvelu liikkeessä
oli kohteliasta, ja 81 % sitä mieltä, että
palvelu oli asiantuntevaa. Lähes yhtä moni
koki, että henkilökunta on huomioinut
asiakkaan tarpeet ja että palvelu oli nopeaa.
Vain 38 % vastaajista koki, että liike on
alansa edelläkävijä.
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KIINNOSTUS RENGASLIIKKEEN
TARJOAMIA ERI PALVELUITA
KOHTAAN
Yli kaksi viidestä vastaajasta on kiinnostunut
siitä, että rengasliikkeessä tarkistetaan ja
säädetään aurauskulmat. Joka kolmatta
vastaajaa kiinnostaa rengashotellin palvelut
ja lähes yhtä montaa erikoisvanteet. Useampi
kuin joka viides mainitsee, että olisi kiinnostunut
vaihdattamaan öljyt, pesettämään auton,
huollattamaan ilmastointilaitteen tai teettämään
määräaikaishuollon rengasliikkeessä.

RENKAANVAIHTO
LAINMUUTOKSEN JÄLKEEN
Vaikka talvirenkaita koskevat määräykset
muuttuivat uuden tieliikennelain myötä
1.6.2020 alkaen, kaksi kolmasosaa
vastaajista ilmoitti vaihtavansa talvirenkaat
alle kuten ennenkin talven lähestyessä lokamarraskuussa 2020. Alle kolmasosa suunnitteli
siirtävänsä renkaiden vaihtoa niin pitkälle kuin
mahdollista.

KÄSITYS HUONOILLA KESÄRENKAILLA AJAMISEEN
LIIT TYVISTÄ RISKEISTÄ
Kun nimetään kaksi keskeisintä huonoilla
kesärenkailla ajamiseen liittyvää riskitekijää,
87 % kuluttajaa tunnistaa vesiliirron riskin
keskeisimmäksi riskitekijäksi. Pitkän
jarrutusmatkan mainitsee kaksi viidestä.
Lisäksi mainitaan huono auton ohjattavuus
(27 %) ja renkaan puhkeamisen vaara
(23%).
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RENGASRATSIA-KAMPANJAN
HYÖDYLLISYYS AJOTURVALLISUUDEN EDISTÄJÄNÄ
Vastaajista 84 % pitää Rengasratsia-kampanjaa
hyödyllisenä ajoturvallisuuden edistäjänä.

Talous
Autonrengasliiton jäsenmaksu määräytyi 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.
Toimipaikkakohtainen jäsenmaksu määräytyi siten, että ensimmäisen toimipaikan jäsenmaksu oli 150 €/vuosi. Toisesta
toimipaikasta alkaen jäsenmaksu oli 50 €/vuosi.
Koronaviruspandemian vuoksi kuitenkin päätettiin, että jäsenistöltä laskutetaan vain puolet jäsenmaksusta. Tämä toteutettiin
käytännössä siten, että toinen erä jätettiin laskuttamatta.
Jäsenmaksukertymä vuonna 2020 oli 126 513,00 €. Tilikauden alijäämä oli -65 020,87 €. Liiton talous on vakaalla pohjalla.
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RENGASMARKKINAT-TYÖRYHMÄ
Rengasmarkkinat-työryhmän vastuualueeseen
kuuluvat mm. elinkeinoasioihin, ajoneuvo- ja
rengasnormeihin, markkinatilastoihin, teknisiin
asioihin, rengaskampanjoihin, rengastutkimuksiin,
pinnoitukseen ja ympäristöasioihin liittyvät
kysymykset. Työryhmän puheenjohtajana toimi
toimitusjohtaja Jari Silfverberg.
Markkinainformaatio
Liitto julkaisi talous- ja markkinatilanteeseen liittyviä
vuosikertomusvuotta koskevia yhteenvetoja ja selvityksiä:
•
•
•
•
•

pinnoitusraaka-aineen perusteella tehty pinnoitustilasto
kerran vuodessa
pinnoituksen keskihintaindeksitilasto kerran vuodessa
liiton myyntitilasto 12 kertaa vuodessa
rengashintaindeksi kerran vuodessa
eri ajoneuvolajien ensirekisteröinnit kerran vuodessa

Liiton tavoitteena on edistää avoimuuden lisäämistä alan
tiedotuksessa.
Liiton myyntitilasto
Myyntitilasto julkaistiin kuukausittain ja siihen osallistui
18 yritystä. 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.
Rengasmarkkinoiden kehitysluvut vuodelta 2020 osoittavat
liiton myyntitilaston mukaan, että henkilöauton kesärenkaiden markkinat ovat supistuneet kolme prosenttia ja
talvirenkaiden markkinat supistuneet seitsemän prosenttia
verrattuna vuoteen 2019. Jakeluauton kesärengasmarkkinat
ovat kasvaneet kuusi prosenttia ja talvirengasmarkkinat viisi
prosenttia. Pinnoitettujen raskaiden renkaiden markkinat ovat
säilyneet ennallaan ja uusien raskaiden renkaiden markkinat
ovat kasvaneet kolme prosenttia.
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Liiton myyntitilastoon osallistuvat Lapin Kumi Oy, Lujakumi
Oy, Rengasnuora Oy, Rengasmesta Oy, BestDrive Finland
Oy (ent. Rengasmaailma Oy), Suomen Euromaster Oy,
Nummelan Rengasmyynti Oy, Kantolan Rengas Oy,
Teräs-Rengas Oy, PK-Rengas Oy, Vianor Oy, Pirkkalan
Rengaskauppa Oy, Rengas-Soppi Oy, Seinäjoen Rengaskeskus Oy, Bandaris Oy, RengasTek Oy, Roihupellon Rengas
Oy ja Ab Däck-Rengas Oy.
Myyntitilaston vastaajayritykset edustavat 181 toimipaikkaa
liiton 218 toimipaikasta.

Rengashintaindeksi
Vertailu kuluttajahintaindeksin ja rengashintaindeksin kehityksestä julkaistiin kertomusvuotta koskien kerran. Yhteenveto
perustuu Tilastokeskuksen 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.
Kuluttaja- ja rengashintaindeksi on 2010 = 100. Rengashintaindeksi 31.12.2020 oli 99,42 ja kuluttajahintaindeksi 113,02.

Pinnoitustilasto
Pinnoitusmateriaalin valmistajan ja maahantuojien ilmoitusten perusteella laadittu pinnoitustilasto osoittaa, että kuormaautonrenkaiden pinnoitusmäärät esivulkanoitua pinnoituskumia käytettäessä ovat supistuneet 138 664 renkaasta 128 324
renkaaseen. Henkilöautonrenkaiden pinnoitusmäärät olivat 5 000 rengasta vuonna 2020.
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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 2020 oli 138 (2019:135) ja
uusien renkaiden keskihintaindeksi 125 (2019:119).
Keskihintaindeksitilastoon osallistuvat 5 yritystä: Vianor Oy, Suomen Euromaster Oy, Lujakumi Oy, Lapin Kumi Oy ja
Rengasmesta Oy.
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Henkilöautokanta ja ensirekisteröinnit
Suomessa oli liikennekäytössä 31.12.2020 yhteensä 2 748 448 henkilöautoa, kun vuoden 2019 lopussa liikennekäytössä oli
2 720 307 henkilöautoa. Vuonna 2020 ensirekisteröitiin 96 417 henkilöautoa, mikä on noin 15,6 % vähemmän kuin vuonna
2019.

Rengasratsia 2020 -tiedotuskampanja
Rengasratsia 2020 -tiedotuskampanja järjestettiin viikolla 37 (7.-11.9.). Poliisi, Liikenneturva ja Autonrengasliitto olivat 24.
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.
Vuosikertomusvuonna Rengasratsia oli tarkoitus järjestää turvallisuuskampanjana. Rengasratsia 2020 toteutettiin kuitenkin
koronavirusepidemian vuoksi poikkeuksellisesti täysin ilman tien päällä tapahtuvia laajamittaisia rengasratsioita ja
kesärengastutkimusta. Myös Rengasratsia-kampanjan erillinen tiedotustilaisuus jouduttiin perumaan koronan vuoksi.
Rengasratsia 2020 toteutettiin julkaisemalla seuraavat tiedotteet:
•
•
•
•
•

Rengasratsia tulee taas – korona vaihtoi rengastarkastukset valistukseen (Autonrengasliitto ja poliisi, ennakkotiedote
viikko 36)
Syvät urat renkaassa vievät varmimmin perille (Autonrengasliitto, viikko 37)
Hyvätkään renkaat eivät auta, jos vauhtia on liikaa (Liikenneturva, viikko 37)
Kierrätys antaa renkaalle uuden elämän (Suomen Rengaskierrätys Oy, viikko 37)
Yhteenveto Rengasratsiasta (viikko 38)

Kampanjassa autoilijoita kehotettiin tarkkailemaan renkaidensa urasyvyyksiä teemalla "Oikeat renkaat oikeaan aikaan".
Kampanjateema korostaa myönteisellä tavalla autoilijan omakohtaista vastuuta renkaidensa kunnosta. Kampanjan
allekirjoittajina olivat Autonrengasliitto, Liikenneturva ja poliisi.
Kampanjan tavoitteena on muistuttaa renkaiden turvallisuusmerkityksestä syksyn sadekeleillä, aktivoida autoilijoita
tarkkailemaan renkaidensa kuntoa ja ilmanpaineita ja saada autoilijat ajamaan keliin sopivilla ja turvallisilla renkailla.
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Kampanjan pääviesti oli, että renkaat ovat yleisin riskitekijä henkilö- ja pakettiautojen tieliikenneonnettomuuksissa, ja että
autoilija muistaisi:
•
•
•
•
•

turvasuosituksen kesärenkaiden urasyvyydeksi sadekelillä olevan vähintään 4 mm
varustaa autonsa ajokeliin sopivilla renkailla
tarkistaa autonsa rengaspaineet vähintään kerran kuukaudessa
etteivät hyvätkään renkaat auta, jos kuljettaja ottaa riskejä
palauttaa vanhat renkaansa veloituksetta kierrätykseen ja pitää näin huolta yhteisestä ympäristöstämme

Rengasratsia 2020 -tiedotuskampanjaan laadittiin kampanjaesite ”Ratsaa renkaasi ajoissa” pdf-muodossa, joka on saatavilla
Autonrengasliiton kotisivuilta. Lisäksi laadittiin ”Ratsaa renkaasi ajoissa” -kuluttajaesite pdf-muodossa, joka on saatavilla
Autonrengasliiton kotisivuilta.
Kolikkotesti.
Jos kolikon 4 mm leveä nikkelireunus
pilkahtaa esiin renkaan kuviopalan alta,
on syytä harkita renkaan uusimista
tai noudattaa sadekelillä erityistä
varovaisuutta.

Rengaspaineiden merkitys ajoturvallisuudelle
Liian alhaiset tai keskenään erilaiset rengaspaineet edustavat kaikista rengasriskeistä noin 13 prosenttia. Alhaiset tai erilaiset
rengaspaineet ovat riskitekijänä keskimäärin 6-7 kuolonkolarissa vuosittain.
Rengaspaineita on mitattu edellisinä Rengasratsia -kampanjassa 13 kertaa. Viimeksi 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.
Vajaapaineisilla renkailla auton hallinta ääritilanteissa vaikeutuu, ohjauksen puoltaminen lisääntyy ja rengas saattaa rikkoutua.
Turvallisuuden ohella rengaspaineilla on myös huomattava taloudellinen merkitys.

Paineimittaukset rengasratsioissa 2014-2019
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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 suomalaiset säästäisivät vuosittain jopa 100 miljoonaa euroa käyttämällä oikeita rengaspaineita.
Talvirenkaiden kesäkäyttö rengasratsiassa
Rengasratsia 2019 -tiedotuskampanjan rengaspainemittausten yhteydessä on selvitetty myös talvirenkaiden yleisyyt-tä.
Syksyllä 2019 tavattiin 2 265 auton otoksessa talvirenkaita 4,2 prosentilla autoilijoista. Syksyllä 2018 oli talviren-kailla
varustettujen autojen osuus 1 889 auton otoksessa samoilla paikkakunnilla 5,2 prosenttia.

Monella autoilijalla näyttää olevan tapana ajaa nastattomat talvirenkaansa loppuun kesäkaudella, vaikka niiden märkäominaisuudet ovat varsin vaatimattomat kesärenkaisiin verrattuna.
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 31.12.2020 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.
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 2020 yhteensä
61 089 tonnia. Pinnoitukseen toimitettiin 191 tonnia, materiaalihyötykäyttöön 51 594 tonnia ja energiahyötykäyttöön 229
tonnia rengasta. Vuosina 1996 - 2020 on kerätty 1 068 273 tonnia käytöstä poistettuja renkaita.
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Kansainvälinen toiminta
Pohjoismaisten rengasalan järjestöjen yhteinen kokous oli tarkoitus järjestää Helsingissä. Koronavirusepidemian vuoksi kokous
jouduttiin kuitenkin perumaan.
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 kaksivuotiskaudeksi. Kaksivuotiskausi uudistettiin 22.9.2020 pidetyssä videokonferenssissa päättymään 2022. Samassa kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Italian autonrengasliiton AIRP:n Guido Gambassi, joka aloittaa puheenjohtajana
2022.
Pinnoitus
Autonrengasliitto on Bipaverin jäsenenä osallistunut pinnoitusteollisuuden edunvalvontaan EU-tasolla.
Vuonna 2020 syntyi konsensus BIPAVER:in ja ETRTO:n välillä pinnoituksia koskevasta rengasmerkinnästä. Tänä keväänä tuleva
renkaiden uudistettu merkintäjärjestelmä laajenee kattamaan pinnoitetut renkaat parin vuoden sisällä. Suurin muutos uusien
renkaiden merkintäjärjestelmään on merkintäskaalan kapeneminen sekä leveämmät raja-arvot. Tämä johtuu siitä, että pinnoitusten
kyseessä ollen muuttujana on rengasrunkojen ikä vierintävastuksen osalta. Rengasmerkintään liittyvät parametrit ilmoittaa materiaalivalmistaja pinnoittajille (EV -pinnoitukset), joten rengasmerkinnän käyttöönotto ei tule aiheuttamaan lisäkustannuksia teollisuudelle.
Pinnoitustilasto ja pinnoitusten keskihintaindeksitilasto julkistettiin vuoden 2020 vuosikertomuksessa.
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TYÖMARKKINAT-TYÖRYHMÄ
Työmarkkinat-työryhmän vastuualueeseen kuuluvat mm. työnantaja-asioihin, työnormeihin, työsuhde- ja työehtosopimusasioihin, työvoima-asioihin,
ammatilliseen koulutukseen ja työturvallisuuteen
liittyvät kysymykset. Työryhmän puheenjohtajana
toimi toimitusjohtaja Carl Segercrantz.
Työehtosopimukset
Työntekijöiden työehtosopimus 4.3.2020 – 31.1.2022
Autonrengasliiton ja Teollisuusliiton välisen työehtosopmuksen sopimuskausi oli alun perin 1.2.2018 – 31.1.2021.
Vuoden 2020 palkantarkistuksista oli tarkoitus neuvotella
erikseen. Teollisuusliitto oli kuitenkin irtisanonut työehtosopimuksen 31.10.2019 päättymään 31.1.2020, joten vuoden
2020 alussa edessä olivat työehtosopimusneuvottelut.
Autonrengasalalla saavutettiin 4.3.2020 Autonrengasliiton
ja Teollisuusliiton välisissä neuvotteluissa neuvottelutulos
rengasalan asentajia, pinnoittajia ja muita työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta, joka hyväksyttiin ja
allekirjoitettiin 9.3.2020.
Uudistetun työehtosopimuksen sopimuskausi on 4.3.2020 –
31.1.2022. Ratkaisun keskeisimmät tekstimuutokset liittyvät
siihen, että ns. kiky-työajan pidennys poistui, mutta sitä
kompensoimaan työehtosopimukseen sovittiin työaikajoustoja, joista on kustannusvaikutteista hyötyä työnantajalle,
sekä lisäksi ns. yleiseen linjaan nähden melko maltillisesta
palkkaratkaisusta.
Työntekijöiden palkkoja korotettiin sopimuskaudella 1.6.2020
tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta
lukien 1,3 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.
Toimihenkilöiden työehtosopimus 6.3.2020 – 31.1.2022
Autonrengasalalla noudatetaan myynti-, hallinto- ja muissa
toimihenkilötehtävissä oleviin toimihenkilöihin Paltan solmimaa työehtosopimusta. Paltan ja Ammattiliitto Pro ry:n
välisen toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopimus-kausi
oli 1.2.2018 – 31.1.2021. Vuoden 2020 palkantarkistuksista
oli tarkoitus neuvotella erikseen. Pro oli kuitenkin irtisanonut
työehtosopimuksen 27.11.2019 päättymään 31.1.2020, joten
vuoden 2020 alussa edessä olivat työehtosopimusneuvottelut.

jotta yritysten kilpailukyky ei työaikapidennysten
poistumisen vuoksi heikkene. Lisäksi sovittiin ns. yleisen
linjan mukaisesta palkkaratkaisusta.
Toimihenkilöiden kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotettiin sopimuskaudella 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 prosentin suuruisella
yleiskorotuksella, jollei paikallisesti muuta sovittu.
Ylemmät toimihenkilöt 2020
Koska ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehdoista ei ole
sovittu autonrengasalaa sitovasti työehtosopimuksella, oli
suositus, että ylempien toimihenkilöiden palkankorotuksissa
noudatetaan soveltuvin osin toimihenkilökentässä sovittuja
palkankorotusmalleja.
Palkkatilasto 2019
Autonrengasalalla kerätään vuodesta 2014 alkaen työntekijöitä koskevia palkkatietoja vain kerran vuodessa.
Tiedot kerätään 4. neljännekseltä. Viimeisin käytettävissä
oleva palkkatilasto on 4. neljännekseltä 2019. Säännöllisen
työajan keskituntiansio ilman yli- ja sunnuntaityökorotuksia
on 13,99 euroa. Autonrengasalan tilastoluvussa on mukana 1
092 työntekijää.
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. Yhteistyötä jatkettiin myös
toimintakertomusvuonna.
Autonrengasliiitto laati jäsenistönsä käyttöön vuosikertomusvuonna ”Rengastyön turvallisuus” -julisteen, joka toimitettiin
jäsenistölle pdf-muodossa. Lisäksi laadittiin ”Rengasrikkopalvelu – rengastyöt tien päällä” -vihkonen, joka toimitettiin
jäsenistölle painettuna.

Paltan ja Pron välisissä neuvotteluissa saavutettiin 3.3.2020
neuvottelutulos toimihenkilöiden työehtosopimuksen uudistamisesta, joka hyväksyttiin liittojen hallinnoissa.
Uudistetun työehtosopimuksen sopimuskausi on 6.3.2020
– 31.1.2022. Myös toimihenkilöillä ns. kiky-työajanpidennys
poistui, mutta sitä vastaan sopimukseen neuvoteltiin joustoja,
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Rengasturvallisuuskortti 2020
Rengasturvallisuuskorttikoulutus
Rengasturvallisuuskorttijärjestelmä on ensimmäinen toimialakohtainen työturvallisuuskorttijärjestelmä Suomessa. Rengasturvallisuuskorttikoulutukset aloitettiin 31.5.2006. Koulutuksen
järjestää 1.1.2014 alkaen Teollisuusliitto ja Autonrengasliitto
yhdessä.
Rengasturvallisuuskorttikoulutusta oli vuonna 2019 kehitetty
siten, että 1.1.2020 alkaen järjestettävissä koulutuksissa
myös valtakunnallisen työturvallisuuskorttikoulutuksen oppimistavoitteet täyttyvät. Tämä merkitsee sitä, että rengasturvallisuuskorttikoulutuksen suorittanut saa vuoden 2020 alusta
sekä rengasturvallisuuskortin että valtakunnallisen työturvallisuuskortin.
Korttikoulutuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta rengaslan 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.
Tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen rengasturvallisuuskortin, jonka tutkinnon suorittaneille
luovuttaa Työturvallisuuskeskus. Kortin voimassaoloaika on
viisi vuotta. Kortin uusiminen edellyttää hyväksyttyä jatkokoulutusta.
Korttikoulutuksen uusintakoulutus
Rengasturvallisuuskortin voimassaolon uusintaan tähtäävä
jatkokoulutussarja aloitettiin 3.3.2011. Uusintakoulutuksen
koulutusohjelman keskeinen teema on työturvallisuuden
jatkuva parantaminen, yhteistoiminta ja työturvallisuusasenteiden kehittäminen. Vuoden 2020 alusta alkaen myös uusintakoulutuksen suorittanut suorittaa myös valtakunnallisen
työturvallisuuskortin.
Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin, lisätä tietoisuutta yhteistoiminnan merkityksestä, parantaa työturvallisuutta työpaikoilla
ja kehittää työturvallisuusasenteita.

Vuosikertomusvuonna ei voitu järjestää lainkaan yleisiä
rengasturvallisuuskorttikoulutuksia eikä uusintakoulutuksia koronavirusepidemian vuoksi.
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Rengasalan tärinäselvitys 2020
Rengasalan tärinäselvitys tehtiin yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen ja sen alaisen kumiteollisuuden ja auton-rengasalan työalatoimikunnan kanssa. Selvitys tehtiin kolmessa yrityksessä. Selvityksessä mitattiin tärinäarvoja rengasalan
työtehtävissä henkilö- ja kuorma-autopuolella sekä pinnoituksessa. Rengasalan tärinäoppaan valmis-tuminen siirtyi alkuvuoteen 2021.
Rengasalalla täriseviä koneita ovat erilaiset mutterinvääntimet, mutta myös muissa töissä syntyy tärinää. Rengas-alalla
kehoon kohdistuva tärinä ei ole yleensä ongelma, ja siksi selvityksessä keskityttiin käsiin kohdistuvaan täri-nään. Tärinällä
on yhteisvaikutuksia meluun, tapaturmiin ja ergonomisiin haittoihin.
Rengasalalla tärinää esiintyy yleensä eniten henkilöautopuolen rengastöissä. Raskaiden ajoneuvojen puolella täri-sevät
työkalut kohdistavat kuitenkin voimakkaampaa tärinää työntekijöiden yläraajoihin.
Keinoja tärinän altistamisen vähentämiseksi: työkalun valinta, kunto ja kunnossapito; hylsyjen ja karan kunto; käsi-neiden
käyttäminen; kahvojen kunto; altistumisajan pituus ja ylityöt myös tärinäaltistumisen näkökulmasta.
Rengasrikkopalvelu - 24/7
Rengastöissä tien päällä työskentelevät työntekijät ovat alttiina liikenteen aiheuttamille vaaroille. Hyvin toteutetuilla liikenne- ja suojausjärjestelyillä voidaan vaikuttaa niin työntekijöiden kuin tienkäyttäjien turvallisuuteen sekä liiken-teen sujuvuuteen.
Tien päällä tapahtuvaan rengastyöhön kytkeytyy valtavasti riskitekijöitä. Tie on työympäristönä vaativa. Työturvalli-suuteen
on kiinnitetty huomiota selvittämällä työturvallisuuslain ja tieliikennelainsäädännön kyseisiä rengastöitä kos-kevat säädökset, tavoitteena kehittää turvallisia työtapoja ja turvajärjestelyjä.
Selvitystyössä on käsitelty mm. sulku- ja varoituslaitteita, joita tarvitaan rajamaan rengastyöalue liikenteelle varatus-ta
tilasta ja ohjaamaan liikennettä halutulle ajolinjalle. Selvitystyöhön on osallistunut Risto Lappalainen Väylävirastos-ta.
Autonrengasliiitto laati jäsenistönsä käyttöön vuosikertomusvuonna ”Rengasrikkopalvelu – rengastyöt tien päällä” -vihkosen.
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.
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.
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JÄSENET
Ab Däck-Rengas P. Lindfors Oy
AH Autopalvelu Oy
Best Drive Finland Oy
CB Däck AB
Colmec Oy
CR-Renkaat Oy
Däckhuset Lyks Rengastalo Ab Oy
E V-Pinta Oy
Haapajärven Kumikeskus Ky
JH-Rengas Ky
Kaerlan Kumi Oy
Kantolan Rengas Oy
KA-Rengas Oy
Koivusaari Oy
Kolarin Kumi Oy
Korja-Kumi Oy
Koskin Rengaspiste Oy
K-Rengas ja Huolto Oy
Kumi- ja lasihuolto Hannu Potinkara
Lapin Kumi Oy
Lujakumi Oy
Mouhijärven Kumikorjaamo Ky
Nummelan Rengasmyynti Oy
Oriveden Kumikorjaamo Ky
Oy K. Lytz Ab
Pentep Oy
Pieksämäen PintaPojat Oy
Pirkkalan Rengaskauppa Oy
PK-Rengas Oy
Pohjolan Rengas Oy
Rengas Turku Oy
Rengashuolto - Däcksservice Fant
Rengasmaa Oy
Rengasmesta Oy
Rengasnuora Oy
Rengas-Riihi Oy
Rengas-Savotta Oy
Rengas-Soppi Oy
RengasTek Oy
Rengas-Vekka Oy
Retrorenkaat Ky
Roihupellon Rengas Oy
Rollic Ab
Scason Oy
Seinäjoen Rengaskeskus Oy
Someron Rengas Ky
Star-Rengas Oy
Suomen Euromaster Oy
Suupohjan Akku ja Rengas Oy
Särkisalmen Rengas Putkinen Oy
Tekno-Rengas Oy
Teräs-Rengas Oy
Tikkurilan Rengas Oy
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Turun Seudun Rengas ja Tarvike Oy
Valinta-Rengas Oy
Vammalan Rengaspalvelu Oy
Vianor Holding Oy
Vianor Oy
Virtain Kumikorjaamo Oy
VOK Ähtärin Varaosa Oy
Yhteistyöjäsenet
Automediat Oy
ALCAR Heringrad Finland Oy
Bridgestone Europe NV/SA
Compilator Ab
Continental Rengas Oy
Diagno Finland Oy
Goodyear Finland Oy
Eurovulk Oy
Finntest Oy
Finnkone Oy
Full Fit Team Oy
Green Tread Oy
Gripen Wheels Finland Oy
Ham-Re Oy
Koivunen Oy
Kuusakoski Oy
Nokian Renkaat Oyj
Pirelli Tyre Nordic Ab
Oy Rautamo Ab
RemaTipTop Oy
Rengascenter Oy
RengasDuo Oy
Oy Suomen Michelin Ab
Specialfälgar i Finland Oy
Tecalemit Oy
Tikka Spikes Oy 1 730 euro Tampereen Öljytukku Oy
Trade Agency Markku Mäkelä
Turvanasta Oy
Va-Pa Tuote Oy
Yokohama Scandinavia Ab
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