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Micheliniltä uusi tutkimus 
Rengastietämyksessä yllättävän suuria eroja Pohjois maiden kesken 
 
Suomalaiset ovat paremmin selvillä rengasasioista k uin muut pohjoismaalaiset. 
Naisten ja miesten rengastietämyksen välillä on tos in Suomessakin merkittäviä 
eroja, ja esimerkiksi renkaiden vaihtamisen hoitaa yleensä mies – tai rengasliike.  
 
Michelin Nordic teki PFM Researchin avulla laajan tutkimuksen siitä, miten pohjoismaalaiset autoilijat 
tuntevat rengasasioita ja samalla syvennyttiin muihinkin autoiluun liittyviin seikkoihin. Tutkimus suoritettiin 
huhtikuussa 2014 ja siinä haastateltiin 4 000 pohjoismaalaista autoilijaa, tuhatta kustakin maasta. 
 
Suomalaisista autoilijoista useampi kuin kaksi kolmesta vaihtaa kesärenkaisiin joko pääsiäisen aikaan, 
kun päivälämpötila ylittää viisi astetta, tai kun kaikki lumet ovat sulaneet. Tanskassa joka viides ajaa 
kitkarenkailla kesälläkin. Kaikissa Pohjoismaissa renkaat vaihtaa yleensä mies. 
 
Suomalaiset ja norjalaiset autoilijat ovat ahkerampia kuin ruotsalaiset ja tanskalaiset. Näin voi ainakin 
päätellä siitä, että vain vajaa kolmannes suomalaisista ja norjalaisista vaihdattaa renkaansa alan 
liikkeessä. Ruotsalaisten ja tanskalaisten keskuudessa runsaat 40 prosenttia käyttää ammattilaisten 
apua. 
 
Tanskalaisista joka viidennellä on vaarallinen uskomus, että sadekelillä talvirenkaat ovat kesälläkin 
turvallisemmat kuin kesärenkaat. Ruotsissa ja Norjassa näin uskoo vain yksi kymmenestä, ja Suomessa 
vielä harvempi. 
 
– Testeissä on osoitettu, että nastattomat talvirenkaat käyttäytyvät kesäisissä lämpötiloissa 
epäluotettavasti märällä tiellä. Vesiliirron riski on merkittävästi suurempi kuin kesärenkailla1. 
Talvirenkaiden kumiseos on suunniteltu alle 7°C lämpötiloissa toimivaksi, ja kesäkelillä, satoi tai paistoi, 
niiden pito-ominaisuudet huononevat ratkaisevasti, sanoo Michelinin tekninen asiantuntija Toni Rämet . 
 
Renkaiden kunto kannattaa tarkastaa ennen kesälomam atkaa 
Kesälomille lähdetään usein täyteen kuormatulla autolla, jossa on koko perhe matkustamossa ja 
tavaratila täyteen lastattuna. Siksi on erittäin tärkeää tarkastaa renkaiden kunto ennen tien päälle lähtöä. 
Rengaspaine tulee säätää täydellä kuormalla ajoon, ja renkaiden kuluneisuus on tutkittava. 
Epäsäännöllisesti kuluneet tai lakisääteisen minimiurasyvyyden 1,6 mm saavuttaneet renkaat on 
vaihdettava, eikä turvallisuuden kannalta ole pahitteeksi vaihtaa renkaita jo siinä vaiheessa, kun 
urasyvyys on kulunut noin 3 millimetriin. 
 
Suomalaiset tuntevat suhteellisen hyvin lain 1,6 mm minimiurasyvyydestä. 77 prosenttia miehistä vastasi 
tähän kysymykseen oikein, mutta naisista vain 45 prosenttia. Ruotsissa asia tunnetaan huonosti: vain 53 
prosenttia miehistä ja 34 prosenttia naisista vastasi oikein. 
 
Rengaspaine pitäisi lomakauden ulkopuolellakin tarkistaa kerran kuukaudessa, ja sen osaa suomalaisista 
miehistä 97 prosenttia tehdä itse, mutta naisten kohdalla vastaava prosentti on vain 56. Tässä 
ruotsalaiset ja varsinkin norjalaiset naisautoilijat kunnostautuvat: Ruotsissa 67 prosenttia ja Norjassa 
peräti 76 prosenttia naisista osaa tarkistaa rengaspaineen. 
 
Kysely osoitti myös, että Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kolmannes autoilijoista ei tiedä, minkä 
merkkisillä renkailla ajaa. Tässä asiassa suomalaiset ovat vahvoilla: 90 prosenttia miehistä ja naisistakin 
55 prosenttia tietää renkaittensa merkin. 
 
Suomalaiset lähettävät tekstiviestejä – usein ajaes saankin 
Erittäin huolestuttava tutkimuksessa saatu tieto oli se, että väitteeseen ”Lähetän silloin tällöin 
tekstiviestejä ajaessani” peräti 21 prosenttia eli viidennes suomalaisista vastasi olevansa täysin tai 
osittain samaa mieltä. Tämä on hälyttävän paljon suurempi osuus autoilijoista kuin Ruotsissa (5 %) ja 
Tanskassa (8 %). Norjalaisistakin vain 10 % myöntää lähettävänsä tekstiviestejä ajaessaan. 
                                                                    
1 * www.dackinfo.se/vinterdack/inte-vinterdack-pa-sommaren 
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