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Tuulilasi on auton korin kantava osa, jossa tulee 
huomioida seuraavia asioita 
• Käytettävä alkuperäistä/laadultaan vastaavaa tuulilasia 
• Noudatettava valmistajan korjausohjeita (elektroniset laitteet, kalibroinnit, anturit, 

kamerat, lämmitettävät lasit, sadetunnistin, ajovaloautomatiikka, 
liikennemerkkien tunnistus, etäisyystutkat, äänieristekalvot jne) 

• Vanhan lasin irrotuksessa noudatettava erityistä huolellisuutta (maalipinnan 
rikkoutuminen !) 

• Asennuksessa huomioitavia asioita mm. korkeudet tuulilasiaukossa, 
kiveniskemät tuulilasin reunoissa (myös muut mahdolliset korivauriot 

• Oikeat liimat (turvallisuus turvalaitteiden toimiessa, mm. apumiehen 
turvatyynyn oikea toimiminen) 

• Ammattitaitoinen henkilö, joka tuntee auton rakenteen sekä turvalaitteiden 
toiminnan sekä ymmärtää ja tiedostaa tuulilasissa olevan tekniikan 

• Vuotava lasi tuo seurannaisvahinkoja (home, elektroniikkaviat jne.)  
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Tuulilasikampanja 
vko 7,8,9 2016 



www.akl.fi 

Ensimmäinen tuulilasikampanja  

• Kampanja viikonloput 7,8,9 (pe-su) 
• Kampanjapaikat olivat ABC- huoltoasemat 

– ABC Renkomäki (Metropolia AMK) vko 7 
– ABC Koulukatu (TurkuAMK) vko 7 
– ABC Kolmenkulma (Tampere, Metropolia, Turku AMK) vko 8 
– ABC Tupos (Oulun YO Konekillan opiskelijat) vko 9 
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Tarkastukset 

• N. 3200 kpl tarkastuksia 
• Tarkastukset suoritettiin AMK-opiskelija sekä Autoliiton 

tiepalvelumiesten toimesta 
• Tarkastukset tehtiin ”pumppuasemalla” sekä parkkipaikalla 
• Tarkastuksissa aina asiakkaan suostumus 
• Asiakkaalle tarkastuskortti mukaan 
• Tarkastuksessa huomioitiin myös tuulilasinpyyhkijän kunnot 
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Kiveniskeymä 
61 % 

Halkeama 
25 % 

Lasi kulunut 
9 % 

Sulat kuluneet 
2 % 

Muu asia 
3 % 
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Kiitos! 
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