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Tiivistelrflä 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää työtilan,- laitteiden 
ja- menetelmän ergonomisia puutteita korjaamojen kehittäinis- 

ti varten. 

Tutkimus koostuu työnai1.isista havainnOista, työhygienisistä 
mittauksista ja haastatteluista. Maalisumun määrää ei mitattu. 

Ty5 on liikkuvaa seisomatyötä lattialla, pukkien päällä ja 
osaksi rungon päällä. Työ tehdään käsityövälineillä neula- 
pistooli, tasohiomakone, teräsharja, raspi, hajoitusiirnaruiS-

kut. Käytettävistä aineista leviää huoneeseen liuotinhöyryä 
ja maalisumua. HajoituSilmarUiSkUtUksen maalihäviö on n. 
40.. .60 %. Työvälineidefl kannattelu aiheuttaa staattista jän-
nitystä yläraajassa ja olkapäässä. Jännitystä lisää huonoista 
työpukeista johtuva työskentely käsivarsi kohotettuna. Tästä 
seuraa myös, että epäpuhtaudet tulevat hengitysvyöhykkeelle - 
joudutaan työskentelemään vastavirtaan. Työ on kokonaisuudes- 
aan vaihtelevaa, vaihtelua lisää vielä maalarin omaksuma 
:ri 'irjestys. 

a1aarnon tattiassa on kaksi kandeksan metrin pituista kaksi- 
suodattimella varustettua poistoilmakanavaa. Korvausilma tu-

e katossa olevan laajan suodattimen kautta. Mittausten mu- 
k-aan maalaarnoilma vaihtui 30 krt/h. Ilmanvaihto ei yltänyt 
Läheskään ilmoitettuun tehoon. 

Mittauksissa ei todettu kaasumaisten epäpuhtauksieri ylittä-
vän enimmäispitoisuuksia. Sen sijaan maalisumun määrä nousi 
iistinvaraisesti katsottuna varsin suureksi. Neulapistoolin 
melu oli n. lO5dB (A). Tasohiomakoneen melu oli n. 86 dB(A). 
Valaistus oli keskimäärin 470 lx. Maalarilla oli käytettävis-
sä suojakäsineet, silmien-, kuulon- ja hengityksen suojaimet. 

aaiaamoon pitää hankkia asialliset työpukit ja lisää säily-
tystilaa työvälineille. Suojaimien säilytys, puhdistus ja 
kunnossapito on järjestettävä. Siirtyminen hajoitusilmaruis-
kutuksesta korkeapaineruiskutukSeefl vähentäisi liuotinainei-
den ja maalisumun leviämistä työilmaan. 

1 : 
1' 



. - 

. 

KUORMA-AUTON MAALAUS TYÖN ERGONOMINEN TARKASTELU 

Sjsäilysluettelo 

	

1. 	JOHDANTO 

	

1 .1 	Yleistyi 

	

1 .2 	Tutkiruksen tarkoitus 

TUTKI4UKSEN SUORITUS 

7. 1ALAMOHUONE 

3.1 Yleistä 

3.2 Ilmastointilaitteet 

3.2.1 MaalaanoilmaStOirlflifl määräyksistä 

3.2.2 Poistoilmalaitteet 

3.2.3 Korvausilmalaitteet 

3.3 Valaisimet 

3.4 Kalusteet 

3.5 Tyvälineet 

3.6 Suojaimet 

4. TY)NKUVAUS 

4.1 Yleistä 

Tynkulku 

5. £LALAUSTYÖSSÄ KÄYTETYISTÄ AINEISTA 

5.1 Yleistä 

5.1.1 Maslituotteiden turvallisuusmerkiflflät 

5.2 Kolojen täyttb 

Lavan pyyhintä 

5.4 Lavan pohjamaalaus 

5.5 Lavan lopullinen maalaus 

5.6 Ohjaaman pohjatnaalauS 

5.7 Ohjaaman lopullinen maalaus 

5.3 RuosteenestomaalauS 

6. ftYÖHYGIEENISET MITTAUKSEP 

6.1 	Ilmastointi 

6.1.1 	iPoistoilma 

6.1.2 	Korvausilma 

6.1.3 	Ilmastoinnin tehokkuus 



6.2 Lämptila ja ilnan suhteellinen kosteus 

6.3 Ilman epäpuhtaudet 

6.3.1 Yleistä 

6.3.2 Kaasumaiset epäpuhtaudet 

6.4 Vainistus 

6.5 '7Ielu 

7. HAATATTELUT 

'7.1 Maalari 

7.2 Tv.njo'tas 

8. T-{AVAITUT EPÄKOHDAT JA PUUTTEET 

8.1 	Kalusteisiin liittyvät epäkohdat 

8.2 	Tynsuoritukseen liittyvät epäkohdat 

8.3 	Ty3hygieeniset epäkohdat 

9. PARANNUSEHDOTUKSET 

9.1 	Kalusteisiin liittyvät parannusehdotukset 

9.2 	Työsuoritukseen sisältyvät parannusehdotikset 

9.3 	Tvöhygieeniset parannusehdotkset 

KIRJALLI 3IJUSLUETTELO 

i 11TT E E T 

e1unmittsuspöytäkir,ja 

1 	* 

1 



1. 

1. JOHDANTO 

1.1 	Yleistä 

Maalaustyötä on tutkittu seuraavista syistä: 

- 	koneosaston pyynnöstä 

- 	TVL:n työsuojeluorganisaation kautta tulleiden 

valitusten johdosta 

- 	tutkimus kuuluu korjaamojen tyyppityöpaikkOjen 

ergonomiaSelVitYStefl sarjaan 
ts 

12 	 Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen tarkoituksena on 

- 	hankkia tietoa korjaamojen kehittämistä varten 

- 	selvittää työtilojen, -laitteiden ja -menetelmien 

ergonomiSia puutteita 

2. TUTKIMUKSEN SUORITUS 

Tutkimuspaikka oli TVL:n Kainuun piirin korjaamon maa-

larno Kajaanissa. 

Tutkimuksessa seurattiin yhden kuorma-auton maalaustyö, 

lukuun ottamatta rungon maalausta. 

Tutkimus koostuu työhygieenisistä mittauksista, työn-

johdon ja työntekijöiden haastatteluista ja tutkijoiden 

havainnoista. 

1 	

Tutkimuksen suorittivat 2.-5.9.1975 Heikki Tomi ja 

Maritta Piirilä TVH:n järjestelytoimistosta. 

3. MAALAMOHUONE 

5.1 	Yleisti 

Koraamo on n. 20 vuotta vanha. Se saneerattiin vv. 

1974 - 1975. Kokonaan uusittu maalaarno otettiin käyt-

töön maaliskuussa 1975. Maalaamon päämitat ovat 
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Maalarin työskennellessä oli yleensä kytkettynä 20° C 

puhallin. Ruiskutettaessa oli kytkettynö. 20 0  ja 40° C 

puhaltimet (yht. 2 kpl). Kuivatusvaiheessa oli kytket-

tynä ka 4 kki kolme puhallinta. 

	

3.3 	Valaisimet 

Valaisirnet ovat neljässä rivissä 	7 osteutkiva1ai- 

sinta 	2 putkea. Lisäksi on molemmissa päädyissä 2 

loisteputkivalaisirita 	2 putkea. Loisteputket ovat 

OSRAM-L 40W/25X. Valsisimet olivat 4,75 m korkeudella 
lattiasta paitsi päädyissä 3,90 rn. Vaaisimet olivat 

puhtaat ja ehjät. 

	

3.4 	Kalusteet 

Kaapeilla varustettu työpöytä. Mitat 2,05 x 0,92 
h 0,89 rn. Pöydällä on käytössä olevia maaleis ja tyi-
välineitä. Kaapissa säilytetään maalipurkke.ia. Hanki-
taan toinen samankokoineri pöytä, jotta lattialla loju-
vat purklt saadaan asianmuksiseen siiln. 

Kolmiosainen vaatekaappi, josta yksi osa s voojan käy-
tössä ja kaksi osaa maalaajan kävtss. 	aapin mitat 

0,90 x 0,45 x 1,75 m. 

Liikennemerkkiefl kalvojen kiinnityspöytä, jossa yksi 

• 	 säilytystaso 0,23 m lattiata. Pydän mi. 	1,40 x 3,10 

x h 0,93 rn. 

Hyllykkö liikenneerkkitarPeidefl säilyttä.iiseen. Mitat 

2,05 x 0,8 x h 1,85 rn. 

Paineilman otto 
Paineilmaa saa kandesta paikasta. Vain toisessa on pai-
rieilrnan tasaaja ja veden- ja ljynerotin. 

PakokaasunpOiStOksflaV0 lattiassa 
Pesulavuaari 
HiilihappOSammUtin ulko-oven vieressä 

Rullaverhot ikkunoissa 
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Kuva 6. 	Tikkaat. Tikkaa t 

Koko korkeus 1 ,58 rn 

Ylin askel 1 ,0a 

Askelkorkeus 

Askelsyvyys 0,14 

Ylir askel 0,28 " 

Askelleveys 0,25 - 	0,32 	rr. 

Puk 	j 	1 

Koko korkeus 1 , 	5 n 

Lattialeveys 0,90 

Askelkorkeus 	iu 0,35 

Askelsyvyys, 0,12 

ylin 	skel 0,24 

Pukin oituus 1,35 

Tallat 	Yiloiss 0.10 x 0,10 	rn 

PUkki 2 

Korkeus 	0,72 rn 

Lattialeveys 	0,45 

Pällysleveys 	0,27 " 

Pituus 	1 ,35 " 
Tallat jaloisaa 0,10 + 0,10 rn 

Perikit 3 kpl 

2 kpl 1,08 x 0,26 x h 9,43 m 

1 kpl 0,65 x 0,26 x h 0,45 m 

Jakka ra 

0 0,29 x h 0,42 rn 



	

3.5 	Tyvälineet 

Neulapistool i 
Käsityökalu ruostuneid.en paikkojen puhdistukseen, toi-

mii paineilmalla, paino 4 kg, tärisee, pitä kovaa me-

1ennittä k?rstaa. 

Fohjamaal iru isku 
KäsityikalU, merkki Äerograph, maalin sy5tt omalla tai- 

nolla ja painelirnallo, 	paino maalauskun- 
1' 	 nosa n. 2 kg. 

Ts sohiomakone 
äsitySkalu, jspanilisvalmisteiflefl, toimii raineilmalla, 

paino 3 kg, tärisee, meluaa, pöly ineytyy 150 cm pitui-

sen letkun päässä olevaan kangaspussiin, pussi tupsaut-

telee heilandellessaafl pölyä ympäristöönsä lattialle. 

Hiomakoneessa käytetään rullasta leikattavaa hiomapaperia 

5 11,5 x 28 cm 2 . Paperi kiinnitetään päistään koneeseen 

painetaan rei'ityslevyä vasten. Reikiä tulee 11 kpl 

0 6 mm. Irnunopeus on reiässä 0,50 m/sek ja reikien vä- 

1 fJ.0 	.20 n/ek. 

ia1truiiku 
Ksitybkalu, merkki Atias Copco ecco 40, maalin syöttö 

inei1m?Tla, raino tykunnossa n. 2 kg. 

Pa ireilaapistOoli 
Kevyt suukappale ilmaletkun päähän. 

- 

P1 k.kutyöväline itä 
raspi, teräsharja, taltta, p5lyhara. 

	

3.6 	2uo;iet 

Kuppimalliset kuulonsuojaitDet, auojaksineet, silmien-

suojaimet, hengityksen suojain, jossa pölysuodatin ja 

aktiivihiilisuodatin, suojavaatetuksena haalarit. Paine-

ilrnshuppu oli lossinkorjauksessa lamassa. 
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Kuva 8. 
K.ytössä olleet suojairnet 
- silrDäsuojain 
- kuulonsuojairi 
- hengityksenSuO.iaifl 
- kädensuojain 

--- 

Kuva 9. 
Tyväl jne itä 
- tasobiornakone 
- neulapistooli 
- painetirna 
- raspi 

[- 	Kuva 10. 
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4. 	TYÖNKUVAUS 

	

4.1 	Yleist?i 

Maalarin tyi sisälti 	jäosiassa TVL: ;5iiUUfl piirin 

teiden kunnossapitokalUston maalausta. Suurimmat kone- 

ryhmät ovat kuorma-autot ja tiehiylät. Väliaikotna maa-

lan maalaa liikennemerkkejä ja liimaa liikennemerkkiefl 

kalvo ja. 

Tyi on kokonaan seisomaty5tä lattialla, pukkien päällä 

tai auton rungon päällä. Ty sisältää monia tyivaiheita. 

Käyttäessään neulapistoolia, tasohiomakonetta ja maali-

ruiskuja maalani joutuu työskentelemään käsivarsi ojen-

nettuna työvälinettä kannatelleri. Matalista ja huonoista 

oukeista johtuen inaalari joutuu työskentelemäin Daljon 

käsivarret kohotettuina. Kuorma-auton korkets on ohjaa-

mon kohdalta n. 2,6 m. Lavan alareunari korkeus latti-

sata on n. 1,3 m. Lavan laiaan korkeus on n. 0,65 m. 

Lvo oli kirillä kohotettuna n. 1 m. 

Kuva 11. Maalsustyöh5n vaikuttavia iiitto.a. 

Konti0-iEU L-11 
(mm) 

o 

0 

C\J 

- 	 ___________ 	 - 
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Maalaus tehtiin hajoitusiimaruiSkutUkSena. Maali hajoi-
tettiin pisaroiksi paineilmaruiskUtUSPistoolissa. Maa-
lisurnulla on taipumus levitä ympärist5ön. Hajoitusilma-
ruiskutuksesSa on maalihävi 40...60 %. Maaliin se-
koitetaan ennen maalausta n. 30 % ohenninta. 

Maal imenekki 
- 	pohjamaalia 	 2...3 1 
- 	liikennemerkkimaalia, TVH:n keltaista 4...,5 
- 	rungon maalaus, punaista 	 2 " 

Melua, liuotinh5yryjä, pölyä, maalisurnua ja kosketus- 
haittoja maalari torjuu kyttärnl1. suoiaimia. 

4.2 	Työnkulku 

Työnkulku tapahtuma järjestyksessä 
- 	ei-maalattavien osien peittäminen 
- 	ruostuneiden paikko.en nuu 
- 	kolojen täyttö 
- 	lavan pyyhintä 
- 	lavan pohjamaalaus 
- 	ohjaamon hionta 
- 	pölyn poisto paineilmalla 
- 	käsinhionta 
- 	lavan lopullinen maalaus 
- 	ohjaaman pohjamaalaus täyttöpaikoista 

1 •. 	 - 	ohjaamon pohjamaalauspaikkOiefl honta 
- 	ohjaarnon lopullinen maalaus 

- 	 - 	peittojen poisto ja pensselirnaalausta 
- 	rungon ja lisälaitteideri maalaustyö 
- 	viimeistely ja lopettelu 

Taulukossa 1 esitetään tyvälineet, aineet, työnkesto 
ja suojaimien käyttö työvaiheittain eriteltynä. 



Taulukko 1. Tyiv1inee, 	neet, tynketo ja suoaiet tyvaheittain 

Tyn 
Tyinvaihe 	TyivflLneet 	neet 	 LT 	cesto 	Suo jairiet 

Ei maalattavien - 	 Teippi, paperi 	- 	2,5 	- 

osien pettti- 
nen 

Ruostuneiden 
paikkojen puh-
distus 

Kolojen tyttö 

1 Lavan pyyhintä 

Lavan pohjaaa-
laus 

Neulapistooli, 
paino 4 kg 

Aluslevy ja 
kumilasta 

Rätti 

Pohjaaali- 
1 ruisku, paino 

2 kg 

Kovettuva tassa 
Herberts Stan- 

1dox 	 LT3 

Dicco-tinneri 	1 LT 3 

Linspar ret311i-i LT 3 
pohj-araa1t ja 
Duranol-ohen- 
nin (mieluuin 
tärpätti tai 
ruiskuohennin 

Huotn. 

105 dB (A), 
tärinää 

Liuo tehyryä 

0,5 	Kuulonuojain, 
siltniensuojaifl 

Suo jak.sineet, 	Liuotehyryä 
sil'niensuojain 

- 

Hengitykse- 	Liuotehbyryä, 
suojain, Suoja- DaaliSUTUa 
käsineet 



t 
Ohjaarnon hionta Raspi, taso- 	- 

hiomakone, jos- 
sa pölynimu. 
Koneen paino 
3 kg 

Pölyn poisto 	Paineilmapis- 	- 
paineil!nalla 	tooli 

Lavan lopulli- Maaliruisku, 
nen maalaus 	paino 2 kg 

Ohjaamon pohja- Pohjamaal i- 
maalaus täyttö- ruisku, paino 
paikoista 	2 kg 

Ohjaamon pohja- - 
maa lauspa ikko- 
jen hionta 

Ksinhionta 	Raspi, viila 	Hiomapaperi 	- 	1 

Liike nnemerkki- LT 1 	1 
maali, ohenti- 
mena ruisku- 
oheriniri 	 LT 1 

ctne pohjamaa- 	LT 3 	0,5 
ii, ohentitnena 
diccotirineri 	LT 3 

Hiomapaperi 	- 	0,5 

"•1 
pölyä, tärinää 

Pölyä 

Hengityksen- 	Liuotehöyryä, 
suojain, suo- 	maalisumus 
jakäsineet 

Liuotehöyryä, 
maalisumua 

0,25 	- 

Ohjaamon lo-
pullinen maa-
laus (2 krt) 

Maaliruisku, 
paino 2 kg 

Liikennemerkki- LT 1 	2 
maali, ohenti- 
rnena ruisku- 	LT 1 
ohennin 

Hengityksen- 	Liuoteh6yryä, 
suojain, suo- 	runsaasti maa- 
jakäsineet 	lisumua 



Peittojen pois- 
	 2 

to ja pensse- 

1 imaalausta 

Rungon ja 

lisälaitteideri 

maalaustyö 

Raappa rauta, 

terisharja, 

tasohiomakone, 

pa jne ilma pia-

tooli, maali-
ru iskut 

Pohjamaali, 

liikennemerkki- 

maali, ruos-
teenestotDaali 

ja ohentiinet 

LT 3 	Hengityksen- 

LT 1 	suojain, suo- 

jaksineet 

LT1 	1 

Liuotehbyryjä, 

maalisumua 

Viimeistely ja 

lopettelu 

0 



Sa piuuna - 
hyllykki 

paine-
iia 

v e s - 
hans 

-. 

0 

0 
:3 
(D 

-s 

0 

.i 1 k - o v i 

I1as oinnin ovi kor- 	1 1 1 ja va sistuk- jaaoha1- iij 
sen h lunta Llifl 	 vaatelaappi 

pakokaa u- 1avuri 

Litker1reer:kien Kai-
vo.jen IiinnItyspyt 

oito 1iriava 

cuor-aut 2,41 x 7,1 x 7,61), Jyry-Sisun 
pituus on 7,95 
Tieh?iyi 	2,50 x 	,4 : h 2,95) (rn) 

1 	 p0 istoilrna kanava 

To t1 

:: 1 	
bI 
	puhdas paineiirta 

ikkuna 2,10 x 2,30 m ikkuna 4,40 x 2,30 rn 	 ikkuna 4,41) x 2,30 
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Kuva 	. 

Ruostuneiden paikkojen 
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lilla. 
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Lavan pyybintä tinneriii. 
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5. 	1.kALAiJ3TYSS K. TETYTST AINEISTA 

Yle iti 

alituotteiden turvallisuusmerkinrYit 

Liuotteien rvhmittely 

ii t Dtt? - er erkitsevistoimikunta 	v'wnna 19 7  
seanut aikaan nk. LT-ryhmityksen eU liuotteiden tytur-
vallisuusryhtnät. Jaotteiuperusteena kiytetn Sosiaali- 
ja terveysministerifl hyväksymi. normeja typaikan il-
man epäpuhtauksien enirnmäispitoisuuksiSta. LT-ryhrnät 
ilmoittivat teoreettisesti, monellako flmacuutto'netrill 
on laimennettava yhdestä maalilitrasta haihtuvat iluot-
teet, jotta normeja ei ylitettäisi. 

	

LT-ryhrn. 0 	alle 100 m 	ilmaa/tuotel itra 

	

1 
	100...400 

	II 

	

2 
	 400...800 rn 	1 

yli 800 m 3  

L?r'-iin kuuluu seur vinlaisia maa1itvypnejä: 

LT-ryhi L 
1 

lateksimaUt, 	l vi:-il i t 
alkyyd imaal i t 
alkyydilakat, liuotetitoiset puunsuoja-

aineet 
liuoteohjenteiset reaktiomaalit, poit-
tomaalit, vinyylimaalit, kloorikautsu-
r::lit, selluloo PO9 

LT-ryhmät on merkitty ma1ituotteisiLn selvsti. LT-
ryhmäluokituksen antoa ilmamäärä vastaa laimennusilman-
vaihtoa. Kohdistetulla poistolla voidaan tulla toimeen 
huomattavasti pienemnilii. 

VAROITUS 
SIsaltMä tolueensa, isobutyyli- 
alkoholia, butyyli- ja etyyli- 

asetsattia. Uuotehöyryt vaa- 
rallisIa hengitettyina. 

Huole idi rIittvästa tuula- 
tukses e tai kyt8 hengity.- 

suojaa. Ei lasten kiin. 

VARNING VADLIGT 
lnnehller toluen, isobutylalko- 
hoi, butyl- och etyiac.tat. Los 
ningsmedelsngorna tarliga stt 

inandae. Srj för god luft-
vxiing elier anvand andninr 
skydd. Fö 	 rgti 	Or 

4 



LTryhma'grupp 

VAROtTUS: Sislt 	taikabsns1inII. Liuote 	 VARMNG, VAD(JGT: lnnelIer Iadbsnsin. 
höyryt vaarallisia hpngitettyir. HUOI#Ö riit- 	 Lösnlngsrnedelsingoma tar$la stt inwidas. 
taasla tuuletuksesta tai kyt hengltyssuo. 	 Sörj 1Ö od tutiväxting eller an4nd and- 
Ei lasten kasiin. 	 ningsskydd. Förvaras otkorntigt lör bern. 

VSAMgvpp 

Pigentt, sideainest a Usäsineet 

Maalituotteissa olevat i.rmentit, sideatneet ja lisä- 

aineet saattavat olla terveydelle haitailisia. Merkntä-

järjestelmän mukaan haitallisen aineen nimi mainitaan 

etiketissä. Sen lisäksi kerrotaan lyhyesti niistä vai-

kutuksista, joita tuotteen käytti saattaa aiheuttaa. 
Teksteissä käytetään rääasialiisesti seuraavia Terkn- 

t 5 j i: 

- 	h5yryt vaarallisia herige. 

- 	ruiskutussumu vaarallista 

- 	nauttiminen vaarallista 

- 	roiskeet vaarallisia 

- 	hiontaphly vaarallista 

- 	ärsyttää iho 

- 	sy3vyttää iboa 

- 	ärsyttää limakalvoja 

- 	syvyttää limkalvoja 

- 	ärsyttää silmiä 

- 	syvyttää silmiä 

Varo i tus teks tien merk tys 

Varoitus. - Tuote on terveydelle haitallinen, mikäli 

sitä ei käsitellä oikein. 
Vaara. - Tuotteen käsittelyssä on noudatettava varo- 

20. 



21. 1 

vaisuutta. Voroituektiar esiintv 	.tin sana 

"hengenvaaralliSta". 
Nauttiminen vaarallista. - Vaara aai.ir erehyksess 

nauttimisee on pieni, paitsi lasten osalta. Eräit. maa-

teja, varsinkin lyijypitoiSia, on syyti. varoa ja on huo-

Lehdittava, ettei maalia joudu suuhun esim. avidess, 

juodessa tai tupakoidessa likaisin 	I.a. Maalin ohn- 

netta ei erehdyksess. tule luulla juonaksi. Ohenteita 

ei koskaan saa kaataa pulloon tai astiaari, jota k.ytetin 

juomien säilyttämiseen. T'imi kielletin a Myrkvasetik-

nn n:a 612/69 1c: 	.sri 

1Iyrkyä ei saa säilyttäii sellaisissi T'11°j 	a 1 asti- 

oissa, joita tavanornaisesti käytetään maito-, mallasjuo-

ma-, virvoitusjuoma-, alkoholijuoma- tai mehupul.loina, 

eiki muussa nautittavaksi tarkoitettujen vaarattomieri 

aineiden ailyttmie9fl vi'sti 	tetvsa n9llyk- 

Ruiskutussumu var;lii st . 	- Rak.enr.......... 

atettava huomioon, e.tti LT-ryhmissi 1 , 	a 

•umu sisiltäi. maalipisaroiden ohella 	uotehdyrvjh. 

l,rsuodafln ei tilldin riitä, vaan tarvi ttaessa on kv-

tettäv aktiivihiili- ja plysuodattimel1a varustettua 

suo, int 	tai naine- tai raitilIflaa'T,ar. 

Lontapdly vaaralliata. - Tämä seflka on otettava huo-

mioon, jos maalauksen yhteydessä on suoritettava kuiva-

hionta tai vanha maali on kaavittava pois. flkona ty5s-

kenneltessä on seisottava tuulen yläpuo'ella eik. tuu-

len alapuolella olevia ihmisiä mydskn sas unohtaa. 

Tarvittaessa voidaan käyttdä plysuodatti.me1la varustet- 

ua henityssuojainta tai uaine- tai r.ts1mana3maria. 

rsyttdä ihoa. 	- Trii taroittaa 	ihrLn 	Lien irtvi.s- 

t.. Suojatoimenpiteiflä voidaan kytt' suojakäsineit4 

ja ihon suojavoiteita. Useimnat maalien liuotteet pois-

tavat ihosta rasvan. Tämän johdosta iho helposti kuivuu 

liikaa ja tulee araksi. Hoitoaineeksi soveltuu rasva- 
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- 

. 

i tc 1 nen 	vde. 	uri svvt 	vitti 	rifl 	PUO iiuoTe- 

oineillo. iholle roinkunut nao1i on tyvhittiv po 

11tt!St ja vast' 	lkeen 	 1nv resu v- 

- 5i1].bir 	It\ 	 v:j r; _ 

iner 	to1ehdit±nv, ettei st1ri:n rse roiskeit.. 

Arnatii1aukSeo on oyyt kh:ytt suoa1aseja. Joo 
varovaiudesta huo1iritta oinetta roskuu i1rniiri, on 

heti hueitaVo ':r]ii 

rsytt5Ti 1imaka1vo1a. - Aine voi rsytti itnakaivo1 
1 i} nni ienitystei$?i (nen, kurkku. 	konutket 

,+-.+•-• 	 - 	_ Y 1 

voi.rnakkaa;i kuin ärsvttiminen. 

	

. 	e n tivtt 

- 	1'.1 	)/ , 	- iIj $ 

Vroitus 

- 	i.s1tä styrooii 

- 	Ttuoteh5yryt vaari11isia 
- 	 uo1ehdi riittävist tuuletuksesta tai 1dyt. 

engitysSUojii irni: 

k (1) '- e -t 	n 

	

5. 	Iv1 	:yThiUti 

)TflC-tinner 	T 

i1ti 	paino-• 

-. 	toIueeni 	65 

- 	butylalkoholia 	5 

- 	butylasetaattiu 	30 

Kehttii } ihtue 	rnyrk1i i H 4 kazu.H 

— 



5.. 	ljaVOfl pohjaisa1u: 

Tikkurilan LlNSPAR-e tailisob :T'i i T 

s isältää 
- 	ksvleeni-ä 	aromaattsa hiilvetvi 
- 	trirnetylbentseenii 	' 	. 
- 	kromttipignefltti 

Ohentimena DURANOL. (Oheritimena pitiis kiyttiä tär-

pättiä tai ruiskuohennitita. Tämä tuli esille puhelin- 
keskustelussa Tikkurilan vritehtaalle). 

5.5 	Lavan lopullinen maalaus 

Tikkurilan liikennernerkkirnaali LT 1 

sisältää 
- 	lakkabensiiniä 
- 	lyijykromaattis 

Liuotehyryt vaarallisia bengitykselle. 	auttirrinen 

ruiskutussumu ja hiontapT5ly vaarallisia. 

Ohentimena ruL3kuobennin LT 1. Sisältää teollisuus-

bensi.niä. 

5J' 	OIanori nohjamaalaus 

ACME-maa].i LT 3 
sisältää 
- 	hutyyliasetaattia 
- 	tutyylialkoholia 
- 	ksvleeniä 

rat 	ra ;)Lco-tinneri aT3. 	Katso 5.3. 

5.7 	)h,a: on .Lor)Ljlinen aol.aus 

Tikkurilan ilikenneTnerkkimaali LT . Katso 5.5. 
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Kuva 2 
Maal iru isku. 
- Aerograph pohjamaali-

ruisku 
Ruos teenestoa ineen rieku 

- .&tlas eopco e'co 40 
;:ijj].. isen 	skaen 
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5.S 	fuo teen; ;n1u:-: 

2Afl20-ru 	e e n' toTr 1 i 

1 t 

- 	 1 

'i 	\rr€?r+f 

6. 	TYÖHYGI FNI 	1 	1: 

6.1 	I1mostonY 

6.1.1 

	

rr 	ojtt 

	

1. 2 x 1  COC 	/', th? 

TerrnoanemornetrilUi suoritetus3 mteE 

koksisuodattimien Di1tä virtausnoPeu(e> 	oleT1ss 

suo ttLrnisso ke rn 2,45 /s. 

1ittausisteit ot.t 	T;oleirrJsa 	ttitssa. 

Virtausnopeus oli suodattiTnen etupäässä n. 0,50 /s. 

Peräpääss nopeus oli n. 0,40 mis. Koraamohallin puo-

leisessa suodattimessa oli virtausnopeus biean suurem- 

pi kuin toisessa. 

Molempien suodattimieri nii11ti on 	kpi r t 'L2it.i 

1,00 x 0,69 rn. 

Koko pinta-ala 	0,69 

Ritilän osuus 	0,13" 

Vapaa pinta-ala 	0,56 tD 

Teho vapaan aukon mukaan laskettuna: 

8 x 0,56 x 0,45x 3600 	7500 -'/h 

Teho Iriskon julkaisussa /75 olevan 	vis 	kss 	r- 

kettuna: 

At + Av 	At = aukon koko ala 
xv 

2 	Av = aukon vapaa ala 
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0,69 	0,56 x 8 x 0,45 x 600 	00 

TarkistusrnittaUS ilmanva ibtokanai e 	ta -:a toi t 

antoi virtausnopeudeksi molemmille kanafl 	'. t 	:r 

Kanavan ala on 0,29 	Teho aa 	 1. 

6.1.2 
	Korvaus ilma 

Piirustuksessa on ilmoitettu: 	3 kai iiTastr1ttr'Ot 

Ilmarnäärä 3 x 10 000 j)/h 	Lrnr"ir 	 ' 000 si'i 0. 

Säätöpelti rnoottorioh.aukseila. 

KorvausilmakOjeiden tehoa ei päästy itt:in 	ttea 

ton hankalan sijainnin johdosta (5 m 	readessa). 

Korvausi]snEin rnääräi. voitiin verrata ra 	 40ria 

tarkkailemalla yli- ja olipa inetta huoneessa. Kytkemäl-

i molemmat poistoi imalaitteet ää11e syntyi huoneeseen 

voimakas alipaine. Alipaine muuttui lieväksi ylipainee 

si kun kaikki kolme korvausilmalaitetta al kvtkettyn 

päälle. 

Poistoilman tehoksi saatiin mittauksissa n. 6 000 m 3 /h. 

Korvausilmafl määrä on tällöin suurimmillaan n. 20 000 rn/h. 
Korvaus ilma la itteiden teho on 	n. 6500 n/h 

6.1.3 
	Ilmastoinriin tehokkuus 

Huoneen tilavuus on 2,2 x 8,8 x (6» - ,) 	33 tr_. 

Poistoilmateho on16 000 m 3 /h. 

Iltnastoiflni-fl tehokkuus pointoilmari mukaan is: 	uas ari 

n. 30 krt/h. 

6.2 	Lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus 

Mittarit Terrnoanemoujetri ja Vaisalan asteusmittari HM 11 
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T . 	 . 	 . 	 . 	.. 
ij9 tii..)ii aamull 	n. 	4 	a 	es 	pa.va11a 	. 2 	0. 

uringonaiate kohotti hieman 1ärnitilaa. Kuivatusvai- 
eessa lr;7tila nousi viel. y1emrrs. Ulkona oli auringon-

p?:tJ, 	ti]:. 	v'fl7 

». 

:.9.1975 ;:io 
- 	 olaatnon lattia 29 
- 	 u korkeus 	26 
- 	4 m korkeus 	24 
- 	 orjaamoha1li 	34 % 
- 	ulkona 	 44 	 utaiv 

3.9. 197% 	10 1 

- 	 a1aarno (h 1 	) 	34 % 
- 	ui ••ori. 

;:ij 
- 	 1aamo (h 1 m) 4U 

1% 	toi. 

o.) 

6.5.1 	1 fl_pi t 

	

ieu 	 l kytettviss 

vtn Dräger kaasuntoteamislaite. .itteella todettiin 

1 u 	in. r'ritoisuuksio ty3i.lrnt' 

e1 	11it 	i.,uaitetta. Plyä esiin- 

tyi 	......... t5I hallett8eSs paineil- 

.rutturin urLge.ma oli toderriik1isesti maali- 
'H 	i ollut 	i ti1 	ttta. 

6.5.2 	utiet ep31.pubtcuet 

Epipuht:i rriitattii.ri seuraaviila i1riaisinputki1la: 
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yet y1eisiL::i3iflPUt'H 

tolueeni, suurin sallittu ritoisuus 200 pr 

'ensol 	 10 

tty1eik1er - 	-"-- 	• 1 

:'cicorio 	r 	- 

'•' ' 	 'ier 	ttiin epäDuhtsui 	viss 

1srir 

itt'k.Ts ei tode:tu ej:h: IfukG:e 	en: 	sui tni- 

uukser rliiyksi4. 	1itustuioket ovat tauiessn II. 

7s1 it' 

2ittri 1-rjer 2 
\ralaistusmittaus suoritettiin illalla. 1 Lki va1U3tuS 

oli kytkettynt. Mittaus suoritettiin 1 	korkeudesta. 

ittauspisteit oli 8 k:l. 	t .n vrrrir 	-ialan 5r: 

ts :entivvv iyk':e€ 1 1 

iIitt 	tulos 45. . . 	TJ:. - Su 	u::: 	0 Lx. 

?iittauskokeilu vaatekaaDin edustalla: 

ttin ?0 lx, 1 m i120 lx, 2 Tfl 600 i, 	: 620 lx. 

'itttarit 3 & K:n 2209 ja annosrne1uitt2ri . Ieulapistoo-

lin aiheuttama melu mitattiin tarkkuuseluriittarilla 

maalarin kuulovyhykkeeltä. AnnosmelumittaukSeSsa mit- 
1 4 
	 tari sijoitettiin aslarin rintataskuun, httauksia kak- 

si 	viisi min. 

Tarkkuusmelumittari 	105 dB (A) 	Liite 1 

nnosmelurnittari 	106 dB (i 

Tnohiomakorteeri eiu si tuttua turi1unittari1la 

maalasjan kuu1ovybhykkeelti. 

Tarkkuusrnelumittari 	86 dB (A) 	Liite 1 



Taulukko II. 	 sten 	rutu:1en it 	sten tu1oet 

1Tynvaihe 	 Polytest Tolueeni Bensoli 	Metyleeni- rik1oori- 
kloridi etyleeni 

VolOen 	 eaitusviheess 	r aI€-'- 	Ei 	mitdtt1 itati 	Ei Ei 	tttu 
iireta, 	: 	 " 

tavas 	virjäytyisti. 

Lavan pyyhint 	 5 mm violetinruea 50 ppm 
(tolueeni) 

Lavan pohjam1au 	Sekoitusvaiheessa ei virjäy- 	25 ppm 	Esipuhdis- 
tymistä. Ruiskutuksen aikana 	 tuskerros 
3 mm tummnnrisceaa. 	 v.rjäyty1 

20 pairial-
lauksella 
rukseaksi 

Lavan maalaus 	 8 ram ruskeanvihre 	 30 pm 	 -"- 

Ohjaanion meFllaua 8 mm ruskeata ± 5 mm vihreät. 13 nm 
5 min, maalauksen j.lkeen 5 
mm ruskeanvihreiksi. 15 min 
maalauksen 	lkeer havaitta- 
vaa virjiytymist. 

20 painal- 	70 ppm 
lust esi- 
pah3istus- 1 kerros 1/3 

* rus keaks! 

0 

9 

f\j 
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i1nastotnnin melu rnttttiin yleismeluna tarkkuusmelurnt-

tarilla 

	

Yksi puhallin päällä 	64 3 (A) 

ksi puhallinta päällä 	64 dB (Ä 

	

'7 On nOniruOIiSt . 	Iyithdi: oi - te 
raskaita nostoa. Ty5välineitä on riittävästi. Joui 

:ilpeileään. Joutuu jännittäniätri kättä, disivartta 

•i1..tä. Lattia on kova. Ty on seion3tytä. Tn- 

ils voi istua. Melua on lyhytaikaisesti. 	alaistu 

-.n hyvä. Lämp5ä on työnteon kannalta liikaa. Ilmari- 

'oihto on melko hyvä. Ruiskutuksen yhteyesaä on 11- 

ssa runsaasti erruhtruk 	Trer s 	rHuk; 

0 	t tU 

rei- nten pukkien honkinta sekä raitisilrohupun kehittä-

. 	, r 	rt 	l ir 	rpr näkyväisvvo 

:rnuoebotu'sonU tu1. 	sot kri oo- 

orien knnoa. 

_J 	J 

'2iytytilo1L'tJ oli 	uli: 	ir:e 
i'älineitä lojui hujan hU • an lattialla ja py- 

:- 	r-'T otak 

Iaa 

tikkaat olivat apeat :a KI ikker-it, ni4stä 	;ut- 

tui 	 onki 	000 iU 	ro 



.z1 1 

etti ne k:tuvat ou.UC5si 	oUtoi1riauodat- 

tmen ritilän päälle 

iorkea Dukki oli hieman liisn iatala naa1austyin 
lirnmiSSä kohteissa, askelmat ia my5s ylätaso 

olivat liian kopeat, pukista puuttui turva- 

kai d e 

toinen pukki al 	i in khoeo a 	t nuuttui 

väl ja skeltn. 

enkit olivat kapeita ja kiikkeril 

- 	hen.kilökohtaisille suojairnille e Tilit ti 

1, 	äilytysro tkk- 

:T 

- 	'rdir 	ir'TL€ 

iair 	L 	t7--T-:!' 	 t7VLij- 

:essa yläraaja ojennettuna käyttäen, kannatellen 

rnal1a ty5välineitä (rieulanistooli, tasohioma- 

ne, 	aliriikut), t1t4 aiheutui staattiata 

innitystä 

.onoiata 	, pueiat 	ulcitt ohtut, että maa- 

ri joutui tyskentelmään yläraaja kohotettu- 

:H, tästä seurasi, että epäpuhtaudet tulivat 
.:alartn jpflpTf7'\ 	1 

1 ali seisoy 

teho täytti 

11ä palata imen osalta annetut 'rnääräykset 

y5ilmassa oli ty5vaiheesto riit'puen p5lyä, 
1 iuotinaineh5yryjä, maalisuua 

äytettyjen aineiden vaarallisuudesta ja käyt-

tohjeista ei ollut riittävästi tietoa 

neulapistooli oii erittäin rneluisa, 105 dB (A) 



- 	tasohiomakoneen melu oli 86 dB () 

- 	neulapistoolin ja tsohiomakoneen käyt3ssä oli 

tärinää 

'nalarin kannalta huoneeaja oil iiar lämmint 

asalarin kannalta jlmankosteus oli suosituksen 

larajalla, tavell kotea ilm 	laskee 

3uositukseri alla 

ruiskutusta tehtin ajoltt- ri v tsvrtaari, 	L- 

loin eai.puhtaudet tulivat hngtysvyhykkeelie 

suojaimet olivat likaisia, niier puhilstusta 

a säilytystä ei ollut tärjestettv 

- 	uuionsuojaimiin ei ollut saatavili. 	usi.a tii- 

visterenkaita ja vaimennusvuorauka0i 

hengityksen suojairi (Silva) oli vaLitt väärin: 

se ei suojaa yhtäaikaa sumuita ja liuotinaineelta 

ei ollut käytettävissä paineilmahuppu.a tms 

	

55 	V J 	:1 	T 	t 

:0lNJ0E -ft0 TU:0ET 

tyvt iarsrinuse0dstunet 

- 	irestet0iän ty3vlinei.1e ,a -trreflle asian- 
Tuksiset säilytystilat 

tikkaiden jalat varustetasn tailoillo; tikkaat 

pitäisi vaihtaa vakavempiin tikkaisiin, vapaan 

Leveyden pitäisi olla vähintiiin 0,35 m, askelma-

:rvyyden tulisi olla n. 0,20 m, mikäli ylimm.lti 

sskelsalta tyskenneilään, nitäisi askelmasyvyr- 
n olis n 0,J rv,  tarl3n lsks' Dit1si tur- 
ohteen ulottua n. 0 	:skelman ylänuolelle 

v:rsin.aisins tyiskentelykarokkeina tarvftaan kol-

- e eri korkuista pukkia, korkeudet n. 1,50, 

ja 0,50 n, rukkien p 	aila vakavia, hei- 
nosti siirrettäviä, tyskentelytason leveyden 

tulisi olla n. 0,60 m, 	korkeimmassa pukissa 

	

t -. al1 	r.t 	turvak 	' n 0, . T 1lOitasofl 



TYÖPUKIT MK 1:20 
1 II lU 	(m) 

KORKEUS 1,50 0,85 0,50 

LEVEYS PÄÄLTÄ 0,60 0,60 0,60 

PITUUS 1,50 1,50 1,50 

ASKELKORKEUS 0,30 0,30 0,30 

ASKELSYVYYS 0,20 0,20 0,20 

KAITEEN KORKEUS 0,80 - - 

yli, askeirnien korkeuden tulee olla n. 0,3 rn 

,a syvyyden n. 0,2 rn, pituus n. 1 ,5 rn. 

- 	hankitaan henkilökohtaisten suojainten silv- 

tyskaappi ja sijoitetaan se työpöydäri lähelle 

- 	hankitaan selkäno;allinen taukoistuin 

Kuva 50. Pukkien päätykuvat 

35 

-keeri aLt':v 	'r k 

aa. :akier k;tt 	v. 

jnnituksiä ja Doistaa huonnttvanti enipuhtau- 

sia hengitysvyöhykkeelt 

- 	saattaisi olla mandollista noistaa tyvIlineiden 
annattelu rinustuksen avul1a 
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1 iikukisko/pttUUSSäit, ta]:a/karkea korkeus-
vjeterikannatin/hieflOkOrkeUSSät 

oustussysteetfli c)Lii 	 ieTir1 rU3- 

in 	 ikk:n 

Tee 	et 

- 	 rtv 	 i 	!.:" 
- 
	 neruiskutukseen vähentä. huomntta\rati Liu 

ins irieiden ; 	rnwlisumur 1eviItstä 

i täii tarkitsa rnist 	'obtu 	 rr. 

.t?tun jn mitatun tel 	kuuner 	i 

- 	 rs rk in maali urun vnok 	lmn s 	- 	L 

:nutta uitiisi lisätä ruic:u tusva iheess. 

hunkin rnaalauskohteeseefl valitaan 	}ci1- 

mr;iifl 	nnrton Jn. 	 -uvar 4  1- 

ukse 

:äytettiieEn 	neu 	ri 	. 	'-. 

Tallinet 	ulonsuo.2ftet, n 	I 	n'n '\' 11 

na ennen tycn aloitustn 

*ohiomoren kä.rtv:.: 	 • 	:nuiÖr- 

-1 0 a 1 rn i n 

tsohiorrnkont;fl t 	 :iuv 

.nhdollisirnmafl ;ieneksi. 

i ruiskuteta kOskaafl vastavirtaan, yispäin, 

1 • 	 Vaan aina nytävirtanai36näiri; hionta suon- 

etaan hengitysvyhykkeen 	iolells 

uojai.met Duhdiatetaan 	nnilisesti : puhdistus 

voidaan tehdä yleensä haslealla 	ivavede1li, 

nmlonsuojaitflefl V8 ime uvuorausta ja hengitys- 
suod tirnis e tietenkään testä, vaan 

n irroitetnon esun aksi 

nkitaan 	tavilte suo 'iinten yo i'nto-osia 

'-i käytetä nuonokuntoSi0 suo5IO 

hengityksen suojaimeksi valitaan yhdistelmänaamari 
(esim. Kemiran Siltox PA), parempi olisi kuiten-
:in käyttää paineiJahuppu; (esim. Feriran Timo, 



oa ptne i L:r 	s tw. a c me3 ta nikbaukosta 

aiUf o, jonka näköIevyn puLtauies ta on huo en-

ttava) , markkinoilla 

riivia n. puolinaamar 

uodatinnaamarla saa 	r 

päivittäin, mikäli työ kestää kauemmir 3n 
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