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 Tuulilasin käsittely edellyttää kah-

ta henkilöä tai nostoavustinta
sekä imukuppikahvoja.

 Turvallisin tapa irrottaa tuulilasi



kehyksestä on nailonlanka, joka
ei vaurioita maalipintaa eikä verhoiluja.

Tuulilasissa olevan tekniikan irrotus vaatii oikeiden työkalujen ja
osaamisen lisäksi myös notkeutta.
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Korikorjaamolaatuluokituksen kattavuus kasvoi

hinkoa. Tuulilaseihin liittyvät työt
työllistävätkin korikorjauksia tekevien autokorjaamoiden lisäksi merkittävässä määrin myös tuulilasitöihin erikoistuneita yrityksiä. Alan
toimijoiden mukaan lähes jokaiselta hiukankin isommalta paikkakunnalta löytyy vähintään yksi pelkästään tuulilasitöihin erikoistunut
yritys.

Tuulilasiluokitus takaa
lasikorjausten laadun
Korikorjaamolaatuluokituksen alaisella uudella
tuulilasiluokituksella pyritään takaamaan entistä
laadukkaammat lasivahinkojen korjaukset.
■ Pekka Virtanen
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Nykyaikaisten autojen tuulilasien
vaihtoon kohdistuu selvästi suurempia vaatimuksia kuin aiempina vuosikymmeninä. Tuulilasi on osa auton kantavaa korirakennetta, ja sen
vaikutus turvallisuuteen on merkit-

tävä. Lisäksi tuulilaseissa on nykyään kameroita ja muita antureita,
jotka vaikuttavat auton aktiiviseen
turvallisuuteen.
Esimerkiksi vuonna 2019 Suomessa tapahtui yli 160000 lasiva-

Korikorjaamoiden
laatuluokitus
”Olemme kehittäneet korikorjaamoille laatuluokitusta vuodesta
2007 alkaen. Jo silloin nähtiin, että

ajoneuvossa alkaa olla todella paljon korjaamisen kannalta vaativia
materiaaleja, rakenteita ja tekniikkaa. Vaurioluokkiin perustuvan kolmiportaisen luokituksen sisältö on
koko ajan kehittynyt. Autoalan Keskusliiton korikorjaamolaatuluokituksen tavoitteena on varmistaa korikorjaamoiden tekninen ja toiminnallinen kyky tuottaa asiakaslähtöistä, laadukasta ja kustannustehokasta palvelua”, Autoalan Keskusliiton (AKL) tekninen johtaja Jouko
Sohlberg taustoittaa.
AKL:n korikorjaamoluokituksessa otetaan huomioon sekä työn

tekninen laatu että korjaamon toiminnallinen laatu. Ensin mainittuun vaikuttavat henkilökunnan
ammattitaito, korjaamon laitteisto
sekä käytettävät materiaalit.
Korikorjaamolaatuluokituksessa käydään läpi koko vahinkoprosessi vahingon haltuunotosta
työn luovutukseen. Luokituksen
pohjana toimii korikorjaamon itsearviointi, joka todennetaan virallisella auditoinnilla, jossa varmennetaan korikorjaamon vaativuusluokka. Auditointeja suorittaa Suomen
Vahinkotarkastus SVT Oy, ja auditointi on uudistettava kahden vuo-

den välein.
”Nyt mukana on jo yli 80 korikorjaamoa. Sadan korjaamon raja
menee varmasti kevääseen mennessä rikki, ja vuoden 2021 aikana
päästään varmaankin 120 korjaamoon. Uutta tuulilasiluokitusta on
kehitelty pari vuotta, ja uskomme,
että TL-luokituksen hankkii 30–50
korjaamoa”, Sohlberg kertoo.
Korikorjaamolaatuluokituksen omaavien korikorjaamoiden luettelo on siirtymässä AKL:n sivuilta
omalle korikorjaamoluokitus.fi-sivustolle. Vielä toistaiseksi korjaamot
kuuluvat luokkiin 1, 2 ja 3, mutta
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jatkossa listalle tulee myös merkinnällä TL varustettuja korjaamoita.
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 Uusi tuulilasi valmistellaan peh-
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TL-luokan vaatimukset

mustetulla ja hyvin suojatulla
pukilla. Kamerat ja anturit kiinnitetään tässä vaiheessa, jotta paikalleen nostettuun lasiin ei tarvitse kohdistaa liimaukseen vaikuttavia voimia.



Ammattitaidon ja
laadun tae
TL viittaa loppuvuodesta julkistettuun korikorjaamolaatuluokituksen alaiseen uuteen tuulilasiluokitukseen, jonka tavoitteena ovat
entistä laadukkaammat korjaukset myös lasivahingoissa. TL-luokituksella pyritään varmistamaan, että jatkossa myös tuulilasien parissa
työskentelevillä tuulilasi- ja huoltokorjaamoilla on riittävät työkalut ja
osaaminen ajoneuvojen lasien korjaamiseen ja vaihtamiseen.
Tuulilasiluokituksen peruslähtökohdat ovat samat kuin korikorjaamoluokituksessa. Vaatimuksia on kohdistettu esimerkiksi korjaamon tiloihin, asiakaspalveluun
sekä koko korjausprosessin dokumentointiin. Myös henkilöstölle ja
koulutukselle on asetettu edellytyksiä korjauslaadun varmistamiseksi.
Korjaamo, jolla on jo korikorjaamoluokitus, täyttää tuulilasikorjaamon kriteerit, eli TL-luokka on
jatkossa korikorjaamoluokitusten
lähtötaso. Korikorjaamoluokituksen
omaavan tai sitä hankkivan korikorjaamon pitää kuitenkin osoittaa
auditoinnin yhteydessä, että korjaamo täyttää myös TL-luokan vaatimukset.
TL-luokitus lisää olennaisesti
korikorjaamolaatuluokituksen kattavuutta ja kasvattaa samalla luokituksen houkuttelevuutta asiakkaan
näkökulmasta. Laatusertifioiduissa
tuulilasikorjaamoissa hyvä lopputulos varmistetaan tekemällä työ valmistajan ohjeiden mukaisesti.
”Luokituksen piirissä olevien
korjaamoiden osalta voidaan varmistua siitä, että työ on ammattitaitoista
ja laadukasta, ja että se täyttää myös
nykyiset turvallisuusmääräykset. Lopputuloksena on aiempaa parempi
asiakastyytyväisyys, ja korjaukset saadaan kuntoon kerralla.”
TL-luokka on niin uusi asia,
että siihen liittyviä auditointeja ei
ole vielä tehty. Korikorjaamolaatuluokituksen piiriin haluava korjaamo aloittaa hyväksyntäprosessin tilaamalla tunnukset Korikorjaamo-
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• Laatujärjestelmän lasiluokituksen laatutason täyttääkseen korjaamolla pitää olla selkeästi tunnistettava asiakaspalvelutila ja opasteet. Asiakaspalvelutilana voi toimia työnjohdon tila kuitenkin niin, että asiakkaalle pitää olla
osoitettuna istumapaikka, jossa hän voi odottaa palveluvuoroaan.
• Lasitöitä tekevältä henkilöltä vaadittava koulutus selviää tarkemmin sertifiointivaatimuksista. Peruslähtökohdat ovat, että hänellä on autoalan perustutkinto ja todistus lasialan koulutuksesta, tai hänellä on yli kahden vuoden
kokemus lasitöistä sekä todistus lasialan koulutuksesta.

Kameroiden kalibrointi ja tunnistimien mukautus edellyttävät
laiteinvestointeja. Tuulilasikorjaamo voi teettää työn myös alihankintana.

• Kahden vuoden auditointivälin aikana mekaanikon pitää suorittaa täydennyskoulutusta vähintään yksi päivä. Täydennyskoulutuksiksi hyväksytään
osaamista kehittävä verkko-opiskelu, korjaukseen liittyvä itseopiskeluosio
ja automaahantuojan määrittämät merkkikohtaiset koulutukset.
• Korjaamolla pitää olla työkalut korjattavien autojen osien irrotukseen ja
asennukseen. Työkaluvaatimuksiin kuuluvat myös momenttiavaimet, pyyhkijänvarsien irrotustyökalut ja verhoilukoukut. Lasitöitä tekevän henkilön
suojavarustukseen kuuluvat viiltosuojakäsineet, suojalasit, turvakengät ja
hengityssuojaus. Korjattavan ajoneuvon suojauksessa tarvitaan esimerkiksi
istuinsuojat.
• Lasin vaihtoon liittyviä työvälineitä ovat lasin irrotustyökalut (leikkauslanka tai lankaleikkuri), lasiasennusteline, liimausvälineet (sähkö- tai paineilmakäyttöinen liimapuristin) sekä lasin nostamiseen tarkoitetut kahvat tai
imukupit. Yhden hengen asentamossa pitää olla lisäksi nostoavustin. Korjaamolla pitää olla myös välineet kiveniskemien korjaamiseksi. Korjaamotilojen pitää olla siistit, ja romulasien kierrätykselle pitää olla selkeä prosessi.
• Liimaustuotteiden tulee olla keskenään yhteensopivia eli käytännössä samaa tuoteperhettä, eikä MS-polymeerejä hyväksytä liimaustuotteiksi. Käytetyt liimaustuotteet kirjataan työkohtaiseen dokumenttiin, mistä kaikki työhön liittyvät asiat on myöhemmin todennettavissa.
• Korjaamolla pitää olla yleistesteri, jolla voidaan lukea korjattavien ajoneuvojen vikadiagnostiikka. Kameroiden ja tunnistimien kalibrointi ja mukautus voidaan teettää myös alihankintana, mutta alihankkijan on oltava lähialueella, eikä tästä saa syntyä lisäkuluja.

Primerin ja liimapalon huolellinen levitys
takaa tuulilasin hyvän kiinnittymisen koriin.

laatuluokitus-portaaliin AKL-Sertifiointi Oy:stä ja täyttämällä sivustolta löytyvän itsearviointilomakkeen.
”Itsearviointi todennetaan virallisella auditoinnilla, jonka tekee
Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n
edustaja. TL-luokan auditointi kestää noin puoli työpäivää. Sen arvonlisäveroton hinta on 400 euroa, ja
lisäksi tulevat matkakulut ja mahdolliset päivärahat. Korikorjaamolaatuluokituksen saadakseen korjaamon ei tarvitse olla AKL:n jäsen”,
Sohlberg kertoo.

Kalibrointia ei saa
unohtaa
”Tuulilasi oli aikoinaan sade- ja
räntäsuoja, mutta nykyään se on
osa auton kantavaa rakennetta ja

toimii kolaritilanteessa matkustajien turvana. Lisäksi tuulilasiin kiinnitetyt kamerat vaativat nykyään
tuulilasin vaihdon jälkeen käytännössä aina kohdistamisen toimiakseen oikein”, Saint-Gobain Autover
Finland Oy:n tekninen asiantuntija
Tomasz Salamon muistuttaa.
Salamon on ollut mukana TLluokitusta kehittävässä työryhmässä
lasitusalan edustajana. Saint-Gobain Autover on Euroopan johtavia
ajoneuvolasien maahantuonti- ja
tukkuyhtiöitä, joka toimittaa ajoneuvolasit sekä ajoneuvolasituksessa käytettävät työkalut, tarvikkeet ja
oheistuotteet kaikkiin automerkkeihin. Saint-Gobain Sekurit valmistaa
puolestaan ajoneuvolaseja autotehtaille ja jälkimarkkinoille.

”On luontevaa tarkentaa korikorjauksen laatuluokitusta tuulilasin osalta niihin korjaamoihin, jotka keskittyvät vain lasitustuotteisiin.
TL-luokittelun edellyttämät koulutusvaatimukset tarkoittavat, että
laatuluokiteltu korjaamo pysyy mukana alan kehityksessä.”
”Uusissa autoissa on enenevässä määrin uusia materiaaleja.
Jos esimerkiksi hiilikuituisesta korista irrottaa tuulilasin väärin, siitä
voi syntyä iso vahinko ja korjaamolle iso lasku. Pitää muistaa, että uusi tuulilasi ei vuoda, vaan vuotojen
ja suhinoiden syy löytyy aina lasin
ja korin välisestä kiinnityksestä”,
Salamon huomauttaa.
Saint-Gobain on ulkoistanut
omien asiakkaidensa koulutuksen

suomalaiselle koulutusorganisaatiolle, jonka vetämä Sekurit Academy -koulutusohjelma hyödyntää
Euroopassa kehitettyä koulutusohjelmaa ja sisältää erilaisia koulutuspolkuja.

Huolellinen irrotus
ja liimaus
Oikein tehdyn liimauksen merkitystä korostaa myös Veho Suutarilan
huoltopäällikkö Mika Salmi. Tason 3 korikorjaamolaatuluokituksen omaavalla Mercedes-Benz-korjaamolla vaihdetaan vuosittain satoja tuulilaseja.
”Suurimmat virheet tehdään
yleensä liimausvaiheessa, jolloin lasi jää vuotamaan jostakin reunasta
tai suhisemaan ajossa. Toinen iso

virhe liittyy siihen, että tuulilasissa
olevia kameroita ei kalibroida oikein – tai oikeilla laitteilla – eikä
tunnistimia mukauteta uuteen tuulilasiin.”
”Auto ei välttämättä anna vikailmoitusta kalibroimattomasta
kamerasta, mutta esimerkiksi kaukovaloautomatiikka voi toimia väärin ja vastaantulijat häikäistyvät. Jos
sade- ja hämärätunnistimelle ei
kerrota uuden tuulilasin tietoja, sen
ohjaamat järjestelmät eivät ehkä
toimi samalla tavalla kuin ennen
tuulilasin vaihtoa.”
Tuulilasitöiden alkajaisiksi
suojataan auton istuimet ja muut
vaurioalttiit paikat sekä irrotetaan
tarvittavat verhoilut ja tuulilasissa
olevien laitteiden johdot.

”Käytämme pääsääntöisesti
lankaleikkuria, missä nailonlanka
leikkaa vanhan liimapalon irti korista rikkomatta verhouksia tai ikkunankarmin maalipintaa. Veistä
emme käytä, sillä sitä käytettäessä
on riski aiheuttaa vaurioita. Lasin
kehysaukko puhdistetaan huolellisesti, ennen kuin siihen levitetään
primeria – ja jos siinä on vaurioita
tai ruostetta, ne pitää korjata”, Salmi muistuttaa.
”Hyvin pehmustetulla telineellä olevaan uuteen tuulilasiin kiinnitetään vanhasta lasista irrotettu tekniikka ja levitetään huolellisesti tartunta-aine sekä liimapalko. Liimapalko on lasin ja auton korin välinen
tiiviste, joten lasi pitäisi saada asennusvaiheessa kerralla oikeaan koh-

taan. Muuten liimapalkoon voi syntyä epäjatkuvuuskohtia, joiden kautta vesi pääsee auton rakenteisiin.”
Salmi korostaa työn huolellista tekemistä, kuivumisajan merkitystä ja sitä, että käytetään autovalmistajan hyväksymää tuulilasiliimaa.
”Käytetty liima määrittää kuivumisajan – se kerrotaan aina pakkauksessa tai työohjeessa. Pyrimme
pitämään auton paikallaan kuivumisen ajan. Liimapalko on tuore
2–3 tuntia, mutta on myös sekä nopeammin että hitaammin kuivuvia
liimoja. Yleensä lupaamme auton
vasta seuraavaksi aamuksi, jolloin
liimapalko saa kuivua lämpimässä
hallissa. Vaihtotyö itsessään kestää
auton mallista ja lasin varustelusta
riippuen 1,5–2,5 tuntia. Työ viimeistellään oikein tehdyllä järjestelmien
kalibroinnilla sekä vaihdetun lasin
puhdistuksella.” 
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