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1.  RASKAAT KUORMA-AUTOT 

Kuorma-autoa käytetään maa-  ja kiviainesten, päällystemassojen,  kaluston  ja  tarvik-
keiden kuljetukseen. Lisälaittein varustettuna kuorma-autoa käytetään  mm. lumen  ja 
sohjon auraukseen ja liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta -aineiden levitystöihin. 

Työterveyshaitat: 
-  lähes kaikki työtehtävät tehdään muun liikenteen seassa, josta seuraa liikennetapa-

turmavaara 
-  kuorma-autolla ajo  ja  lukuisten lisälaitteiden samanaikaiskäyttö aiheuttavat kuljetta-

jalle fyysisiä  ja  psyykkisiä kuormitustioja 
-  fyysinen kuormitus aiheutuu pääosin staattisesta lihastyöstä 
- liikennetarkkaavaisuusvaatimus, yksintyöskentely  ja talvikuukausien  epäsäännölliset 

työajat  ja ylityöt  aiheuttavat psyykkistä kuormitusta 
-  nykyaikaisen kuorma-auton ohjaamoergonomia  on  keskimittaiselle kuijettajalle 

 sopiva, mutta säätöjen rajallisuudesta seuraa pieni-  ja  suurikokoisilla henkilöilä 
kuormittavia työasentoja 

-  liikuttaessa ohjaamoon  ja  lavalle putoamisriski  
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1.1 Luiniaurat 

Tiestölle  satanut lumi poistetaan pääsääntöisesti kuorma-auton aurauspuskuriin  ja 
hydraulijärjestelmään liitettävillä lumiauroila.  Yleisimmin käytetään vinoetuauraa. 
Aurausleveyden lisäämiseksi  on  kehitetty levitettäviä auroja. Kuorma-auton sivulle 
kiinnitettävä sivuaura lisää aurausleveyttä jopa  1,6  metriä. Erikoistöitä varten  on 

 olemassa kääntyviä  ja alueauroja. Sohjonpoistoa  on  parannettu kehittämällä  mm. 
 kaksoisteräaura,  jossa varsinaisen  auran  takana  on  kumiterällä  varustettu terä. Tavalli-

simmalla kalustolla aurausnopeus  on  noin  40  -  60 km/h.  AJusterää ja/tai sivuauraa 
 käytettäessä nopeus  on  noin  20  -  30 km/h.  Samanaikaisesti voidaan aurata etuauralla, 

alusterällä  ja sivuauralla.  Kaikki aurojen toiminnot säädetään ohjaamosta. Aurojen 
kulutusteränä käytetään yleensä metalli- ja/tai kumiterää. 

Työterveyshaitat: 
-  kuljettajaa kuormittavat muu liikenne, yksintyöskentely, epäsäännöllinen työaika, 

pitkät työrupeamat, jatkuva tarkkaavaisuusvaatimus  ja  monen lisälaitteen yh-
teiskäyttö 

- kulutusterän  vaihdossa  on  kumaria  ja kiertyneitä työasentoja ja  tapahtuu liukastu-
misja 

-  auran  kiinnitys-  ja irrotusvaiheessa liukastumis- ja ruhjoutumisvaara 
- pöllyävä irtolumi  heikentää näkyvyyttä aurattaessa  
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1.2  Alusterät 

Kuorma-auton alusterää käytetään polanteen-  ja sohjonpoistoon ja  kesällä materiaalien 
muotoilu-  ja levitystyöhön. Alusterän  säädöt tapahtuvat ohjaamosta. Vaihdettavana 
kulutusteränä käytetään yleisimmin hammas-, tappi-, kumi-, verkko-  ja tasaterää. 

Työterveyshaitat: 
- kulutusterän  vaihdossa työasennot ovat kiertyneitä, nostoasennot rasittavia, alusta  on 

 liukas  ja kiiojen kiinnityksessä  irtoaa metalliroiskeita 
-  terän sijainti auton  alla  aiheuttaa huonon työasennon, vaikeuttaa toiminnan seu-

raamista  ja työjäljen  arviointia  
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1.3  Kuormausnosturit  

Osassa kuorma-autoja  on  ohjaamon  ja  tavan väliin asennettu hydraulinen nosturi,  jota 
 käytetään kappatetavaran nostoihin esim. rumpurenkaat, suotasäkit jne. Keskinosturin 

hallinta tapahtuu nosturin hallintavivuista ohjaamon ulkopuolella. Käytössä  on  myös 
takanostureita. 

Työterveyshaitat: 
-  taakan kiinnitystä  ja irrotusta  varten noustaan lavalle  I  putoamis-  ja liukastumisvaara. 
-  taakan väärä nosto  ja  käsittely / ruhjoutumisvaara  I  huom! suojakypärä 
-  autoa pidetään käynnissä  noston  aikana / pakokaasut 
- takanosturin irroitus  ja kiinnitysvaiheessa ruhjoutumisvaara 
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1.4 Sirottelulaitteet  

Sirottelulaitteila  voidaan annostella  ja  levittää suolaa  ja  hiekkaa liukkaudentorjunnas
-sa  sekä kalsiumkioridia pölynsidonnassa. Sirottelulaitteet ovat vedettäviä  tai perälauta
-ja runkokiinnitteisiä. Sirottelijan  toimintoja ohjataan ohjaamosta.  

Työterveyshaitat: 
-  laitteiden irrotus-  ja kiinnitysvaiheessa liukastumisvaara 
- tukkeutumien poistossa ruhjoutumisvaara 
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1.5 Automaatit 

Automaatit  ovat kuorma-auton lavalle sijoitettavia yksiköitä, joissa  on  säiiö-  ja  annos-
telijaosa. Käytössä  on  suolaliuosautomaatteja  ja ns. yhdistelmäautomaatteja,  jotka 
annostelevat hiekkaa, suolaa  ja suolaliuosta. Levitettävä suolaliuos tankataan varas-
tosäiliöstä. Automaattia  ohjataan ohjaamossa olevasta yksiköstä, jolla voidaan säätää 
aineiden annosmäärä, heittoleveys  ja heittosuunta. Levitettävien ainesosien keskenäistä 

 suhdetta voidaan muuttaa. 

Työterveyshaitat: 
- automaatin  kiinnitys-  ja irrotusvaiheessa liukastumis- ja ruhjoutumisvaara 
- säiiöiden täyttövaiheessa putoamisvaara 
- tukkeutumien poistossa rulijoutumisvaara 
- suolapölyärsytys  iholla suolaliuoksen teko-  ja täyttövaiheessa  
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1.6  Reunantäyttölaitteet 

Reunantäyttölaitteilla annostellaan mursketta  auton lavalta ajoradan reunassa olevalle 
tukilcaistalle. Perälautasovitteinen laite siirtää murskeen tien laitaan kierukalla.  Run

-kosovitteisessa  laitteessa murske siirtyy hilmalla. Laitteiden toiminta säädetään ohjaa- 
mosta. Työskentelynopeus  on  noin  5 km/h.  

Työterveyshaitat: 
-  työtä tehdään muun liikenteen seassa  I  vaaratilanteet 
-  kiinnitys- irrotus-  ja puhdistusvaiheessa ruhjoutumisriski 
-  laitteen sijainti takana aiheuttaa kiertyneen työasennon 
-  oikean murskemäärän annostelu vaatii tarkkuutta  
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1.7  Perälauta  ja vaihtolava 

Perälaudat  toimivat yleensä hydraulisesti ohjaamosta käsin. Vanhojen kuorma-autojen 
perälauta avataan  ja  suljetaan käsiii. 

Työterveyshaitat: 
- perälaudan  käsittelyssä käsien ruhjoutumisvaara 

Vailitolava  

Osassa kuorma-autoista  on  vaihtolavamekanismi,  joka mandollistaa kuorman lastauk 
 sen ja  purun  lavan  ollessa maassa.  

Työterveyshaitat: 
- rispaantuneista  lavan  vetovaijereista  voi  tulla  pisto-  ja  viiltohaavoja 
- lavaa  vaihdettaessa tapaturmavaara  
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1.8  Perävaunu 

Osaan raskaita kuorma-autoja voidaan kytkeä perävaunu. Perävaunutyyppejä  on 
 perinteinen kippaava (  kuvassa  )  ja ns. kasettiperävaunu,  jossa vaunun kuormalava 

siirretään vetoauton lavalle kuorman tyhjennysvaiheessa. Perävaunua käytetään materi-
aalien pitkillä siirtomatkoilla.YhdistelmäajoneUvolla ajo  on  vaativaa. 

Työterveyshaitat: 
-  perävaunun irrotus-  ja kytkentävaiheessa liukastumis- ja ruhjoutumisriski 
- yhdistelmäajoneuvon  käsittely liikenteessä vaatii tarkkuutta 
-  kasetin käsittelyssä liikennetapaturmavaara. 
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1.9  Yhteydenpitolaitteet  

Käytössä  on NMT-, ARP-/erillisverkko-  ja  LA-laitteita. Samassa ajoneuvossa voi olla 
jopa kolme erillistä laitetta. Lisäksi  on  käytössä henkilöhakulaitteita. 

Työterveyshaitat: 
-  laitteiden hallinta työtilanteessa vaatii keskittymistä / vaaratilanteet liikenteessä 
-  puhelimeen vastaaminen  on  hankalaa  jos  laitteista puuttuu "kädet vapaana" -toiminto 

-  
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I  
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1.10  Vaihteisto  

Yleisimmin autoissa  on Fuller-vaihteisto,  jossa  on 13  vaihdetta eteenpäin  ja  kaksi 

taaksepäin.  Vaihteisto  on  synkronisoimaton.  Osassa uusimmista autoista  on  synk-

ronisoitu  tai  puoliautomaattivaihteisto.  

Työterveyshaitat 
-  monimutkainen  vaihteisto  lisää työn rasittavuutta  lisälaitteiden samanaikaiskäytösSä 
-  toistuva vaihteen käyttö rasittaa oikeaa kättä  ja hartiaseutua ja kytkimen  käyttö 

vasenta jalkaa  
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2.  KEVYET KUORMA-AUTOT 

Kevyttä kuorma-autoa käytetään  mm.  päällysteen paikkauksessa, reunapaalujen  pesus-
sa  ja  kevyen liikenteen väylien kunnossapidossa. Kevyet kuorma-autot ovat ulkomitoil-
taan  ja  kokonaispainoltaan  pienempiä kuin raskaat kuorma-autot. Lisälaitteina käyte-
tään auroja, keskinostureita  ja  sirottelulaitteita.  Näiden laitteiden toimintaperiaate  on 

 sama kuin raskaiden kuorma-autojen vastaavissa laitteissa. 

Työterveyshaitat: 
-  työ tehdään muun liikenteen seassa / vaaratilanteet 
- ohjaamoergonomian puutteet 
- nosturin  käytössä tapaturmariski 
-  lavalle nousussa putoamisvaara 
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2.1 Reunapaalupesurit  

Kevyiden kuorma-autojen omana  lisälaitteena  voidaan pitää  reunapaalujen  ja  liikenne- 

merkkien  pesulaitteita. Pesureiden  hallinta tapahtuu auton hydrauliikan  ja/tai sähköjär- 

jestelmän  avulla  ja  hallintalaitteet  sijaitsevat auton ohjaamossa.  Reunapaaluja  pestään 

myös normaalilla  painepesurilla  auton ikkunasta käsin.  

Työterveyshaitat 
-  työ tehdään muun liikenteen seassa  / vaaratilanteet 
- pesurin  käyttö  ja  muun liikenteen seuranta  kuormittavat  kuljettajaa  
-  auton ikkunasta tapahtuva  painepesurin  käyttö tehdään  kiertyneessä työasennossa 
- lisälaitteen irrotus-  ja  kiinnitysvaiheessa ruhjoutumisvaara 
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2.2  Aurausviltoituslaitteet 

Aurausviitoituslaite  kytketään kevyen kuorma-auton  tai  traktorin  taakse. Viittojen 
laitto tapahtuu pääsääntöisesti käsin. Automaattilaitteella työskenneltäessä tarvitaan 
viitoitustyössä  ainoastaan kuljettaja. 

Tyoterveyshaitat: 
-  työ tapahtuu muun liikenteen seassa  I  vaaratilanteet 
- viitojen  asentaja altistuu  vedolle, pölylle, ja pakokaasuille 
-  kuljettajan ylävartalo  on  oikealle kiertynyt 
- viittojen lastauksessa  ja lisälaitteen irrotus- ja kiinnitysvaiheessa  on  koihiintumis-  ja 

ruhjoutumisvaara  
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2.3 Liikemiemerkkien asennus/korj austeline  

Teline mandollistaa turvallisen liikennemerkkien asennuksen  ja  korjauksen. 

Työterveyshaitat: 
-  työ tehdään muun liikenteen seassa  I  vaaratilanteet 
- telinetyössä liukastumis-  ja  putoamisvaara 
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3.  TIIEHÖYLÄT 

Tiehöylä  on  kehitetty tasaus-  ja  oikomistehtäviin,  sitä käytetään  soratien  pinnan  tasauk
-seen  ja  muokkaukseen,  tierakennusmateriaalien  tasaus-  ja  levitystyöhön,  lumen,  jään  ja 

 sohjon poistoon, tieluiskien tasaukseen  sekä avo-ojien tekoon  ja  puhdistukseen. 
Tiehöylä  painaa  14  -  18  tonnia ja sen  pituus  on  yli  12  metriä. 
Työ tehdään pääsääntöisesti  tiehöylän  alle  asennetulla terälevyllä.  Apuna käytetään 

 etulevyä, sivuauraa  ja  karheenlevitintä.  Kaikkia toimintoja ohjataan  ohjaamosta. 
 Nykyaikaisissa  höylissä  laitteet toimivat  sähköhydraulisesti.  Runko-ohjaus lisää  työle-

veyttä  ja  ketteryyttä.  Vanhemmissa  höylissä  toiminnot ovat osittain mekaanisia.  

Työterveyshaitat: 
-  työ tapahtuu muun liikenteen seassa  I  vaaratilanteet 
- hallintalaitteiden  ja  istuimien ergonomiapuutteet  vanhemmissa  höylissä /  tuki-  ja 

 liikuntaelinoireet 
-  terän vaihdossa  ja  huoltotöissä kiertyneitä  ja  kumaria työasentoja 
-  vanhemmissa  höylissä  haittana  on  suuret  lämpötilaerot,  melu  tärinä  ja  pöly 

 -  runko-ohjaus vaatii erityistä tarkkaavaisuutta.  
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3.1 Terälevy 

Terälevyn  toiminta säädetään ohjaamosta. Terälevyyn asennetaan vaihdettava kulutus- 
terä. Kulutusteriä  on  useita eri malleja  mm.  tasaterä. hammasterä, reikäterä, kumiterä, 
tappiterä. Teränvaihdossa kiiojen irrotus  ja  kiinnitys tapahtuvat käsin vasaraa apuna 
käyttäen. Kulutusterä painaa  25  -  30 kg.  

Työterveyshaitat 
- kulutusterän  vaihdossa työskennellään kumarassa  ja kirtyneessä työasennossa 
- kullutusterän  vaihdossa liukastumisriski-  ja roiskeriski 
-  jatkuva terän säätö kuormittaa yläraajoja 
- kiiojen irroituksessa  ja kiinnityksessä  tarvitaan voimankäyttöä / rasitusvammariski  
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3.2  Karheenlevitin  ja etulevy 

Tiehöylän  perässä sijaitseva karheenlevitin levittää  ja  muotoilee terälevyn irrottamafl 
karheen. Uusimpia karheenlevittimiä säädetään ohjaamosta sähköhydrauliseSti. Etule-
yya  käytetään karkeaan tasaustyöhön. 

Työterveyshaitat 
-  vanhempien levitinmallien säädössä  ja  kulutusterän  vaihdossa kumarat  ja  kiertyneet 

työasennøt 
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3.3 Öljysoran repijä 

Oljysoran repijää  käytetään äljysorapäällysteen rikkomiseen. Repijä asennetaan joko 
tiehöylän  alle emäterän  yhteyteen  tai  taakse karheenlevittimen tilalle. Käytössä  on 
lautas-  ja piikkirepijöitä. 

Työterveyshaitat: 
- tiehöylän  perään asennetuissa malleissa joudutaan työskentelemään kiertyneessä 

työasennossa 
- repijän asennus-  ja huoltotöissä kumarat ja  kiertyneet työasennot 
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3.4  Kaltevuusmittarit, kaifistusautomatiikka  ja kellunta  

Tiehöylään  on  saatavissa terän sivukaltevuutta osoittavia mittareita. Mittarit helpottavat 
työtä, koska kuljettaja näkee niistä terän oikean kaltevuuden, jolloin jatkuva kurkottelu 
emäterään  jää  pois. 

Kallistusautomatiikka  säätää terälevyn kaltevuuden automaattisesti. 

Uusissa höylissä  on hydrauliikkaa säätävä  kellunta-automatiikka, jonka avulla terä 
saadaan seuraamaan tienpintaa kevennettynä  tai painatettuna.  Kellunta-automatiikka 
parantaa kuijettajan mandollisuuksia muiden toimintojen suorittamiseen  ja  liikenteen 
seuraamiseen. 

Työterveys: 
- automatiikkojen  käyttö vähentää kuijettajan ylävartalon kuormitusta.  
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5.  TRAKTORIT 

Traktoria käytetään lanan vetoon, materiaalien kuormaukseen  ja auraukseen.  Siihen 
voidaan asentaa  aura,  harjalaite, sirottelija, vesakonraivain, niittolaite  ja aurausviitto-
jen asennuslaite. Traktorin  käyttö kunnossapitotöissä  on  kausiluontoista  ja  vähäistä. 

Työterveyshaitat: 
-  traktorit ovat melko vanhoja  I  ohjaamoergonomian  puutteet, melu, pöly, tärinä  ja 

lämpötilaerot 
- traktoriin  noustessa  ja poistuttaessa liukastumis- ja putoamisvaara 
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5.1 Lana 

Lana on  traktorin takanostolaitteeseen kytkettävä soratien pinnan hoitolaite. Lanauksen 
 tarkoituksena  on  tasoittaa tienpinnan pienet epätasaisuudet  ja kuopat,  sekoittaa tien 

kulutuskerroksen massat keskenään  ja kelirikkoaikana  nopeuttaa tien  pinnan kuivumis-
ta.  Mekaaniset lanat vaativat ohjaamosta poistumisen lanan säätötyön ajaksi, hydrauli-
toimisissa lanoissa säätö tapahtuu  traktorin ohjaamosta. 

Työterveyshaitat: 
- ajotyössä  ja kulutusterän  vaihdossa kiertynyt  ja kumara työasento 
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5.2  Harjat 

Harjauksella  puhdistetaan tienpinnat hiekoitushiekasta. Harjalaite  on  traktoriin  asennet-
tu, pyörivillä harjoilla varustettu laite. Harjalaite voi olla kytkettynä myös tiehöylään 

 tai  kuorma-autoon. Toimintatavaltaan harjalaite voi olla siirtävä  tai  keräävä. Siirtävä 
 harja siirtää epäpuhtaudet tien sivuun  ja keräävä  harja kerää materiaalin harjalaitteessa 

olevaan säiliöön. 

Työterveyshaitat: 
- harjauksen  nostattama pöly huonontaa näkyvyyttä / vaaratilanteet 
- työskentely tapahtuu liikenteen seassa  I  vaaratilanteet 
- kastelusta  huolimatta pöly tunkeutuu  traktorin  ohjaamoon  I  pölyaltistus 
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5.3  Aurat  ja  sirottelulaitteet 

Lumenpoistossa  traktorin  eteen sijoitetaan vinoetu-  tai alueaura. 

Työterveyshaitat: 
- aurauksessa pöllyävä  lumi heikentää näkyvyyttä / vaaratilanteet 
- työskentely muun liikenteen seassa / vaaratilanteet 
-  auran kiinnityksessä ja irrotuksessa liukastumis- ja kothuintumisriskit 

/ 

Sirottelulaitteet 

Sirottelulaitteet  ovat  traktorin  taakse kiinnitettäviä hiekoitushiekkaa  tai  suolaa levittäviä 
lisälaitteita. Laitteet ovat lautas-  tai telasirottimia. 

Työterveyshaitat: 
-  kuljettaja seuraa työnjälkeä  ja  materiaalin määrää säiiössä / kiertyneet työasennot 
- lisälaitteen irrotus-  ja kiinnitysvaiheessa  on liukastumis-  ja kolhiintumisriskit 



5.4  Vesakonraivaimet  ja nuttokoneet 

Vesakonraivaimia  käytetään vesakkojen raivaustyöhön tienvarsilta  ja  niittokonetta 
 heinän nhittoon viheralueilta. Ne ovat  traktorin  sivulle  tai  taakse kiinnitettäviä hyd-

rauliikasta käyttövoimansa ottavia laitteita. Niillä leikataan vesakkoa pyörivään telaan 
kiinnitettyjen terälappujen, leikkuulautaseen kiinnitettyjen terien, ketjujen  tai  peikkien 

 pyörivien ketjujen avulla. Traktori liikkuu työskentelyn aikana tiellä muuta liikennettä 
hitaammin. 

Työterveyshaitat: 
-  työskentely muun liikenteen seassa  I  vaaratilanteet 
-  työ tapahtuu ylävartalo kiertyneenä 
- pyörivistä terälaitteista  saattaa singota kiviä ohjaamoon  ja  ympäristöön 
- työssä syntyvä pöly tunkeutuu  traktorin  sisälle 
- vesakonraivauksessa  on  huono näkyvyys työkohteen etupuolelle 
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6.  LOSSIT  

I 	 Losseila  kuljetetaan ihmisiä  ja  ajoneuvoja vesistön yli. Lossit ovat ruoripotkuriohjat - 
tuja ja  niiden kulku voidaan varmistaa vaijerilla. Kuljettaja työskentelee lossin toisella 
laidalla olevassa ohjaamossa. Lossin kuijettaminen tapahtuu ajosuuntaan nähden  

I poikittain istuen  tai  seisaaltaan. Ajoasento määräytyy ohjaamopulpetm mallista. Lossin 
ohjaus tapahtuu sähköhydraulisella manumatic- järjestelmällä  tai  mekaanisella / hyd- 

1 

	

	

raulisella käsipyöräohjauksella. Lossipenkereillä  olevat sulkupuomit avataan ohjaamos - 
ta  sähköisesti  tai  mekaanisesti. Lossin moottorit sijaitsevat ajokannen  alla.  

' 	 Lossien ohjaamojen uudistamishanke  on  vireillä Kaakkois-Suomen tiepiirissä. 

Työterveyshaitat:  

I -  yksintyöskentely,  säännöllinen kolmivuorotyö  I  psyykkinen kuormitus 
- kiertynyt ajoasento  ja  hallintalaitteiden  epäedullinen sijainti yhdessä  vedon ja  

lämpötilavaihteluiden  kanssa kuormittavat tuki-  ja  liikuntaelimistöä  

I -  huoltotyo  matalassa, hamarassa  ja  vetoisessa  konehuoneessa aiheuttaa hukastumis-  ja 
 koihiutumisriskin 

-  mekaanisesti avattavat puomit kuormittavat ylaraajoja  ja  selkaa  

I  
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7.  MUUT LAITTEET  

Tielaitoksen perustienpitäjät tiemestaripiirissä  tekevät monipuolisia kunnossapitotöitä 
 1 iikenneturvallisuuden  varmistamiseksi. Työtä tehdään tienvarsilla  ja ajoradalla. Ko. 

 töissä tarvitaan monipuolisia laitteita. Tarvallisimmat laitteet ovat: 

Pienkoneet,  kuten ruohonleikkurit 

Höyrynkehitin, pesulaite  ja pikipannu 

 S irotep intaus  laitteet  

Ajoratamerkintälaitteet 
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7.1 Pienkoneet 

Ruohonleikkurit,  moottori-  ja raivaussahat  sekä muut pienkoneet. 

Pienkonekalustoa käytetään  mm.  viheralueiden hoidossa, vesakonraivauksessa. 

Työterveyshaitat: 
-  melu / kuulovaurio 
- tapaturmariskit / viiltohaavat, verenvuodot  
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7.2  Höyrynkehitin, pesulaitteet  ja pikipannu 

Höyrynkehittimellä  tehdään vedestä tulista höyryä jään sulattamiseen  mm. rummuista. 
 Laite nostetaan yleensä kevyen kuorma-auton lavalle. 

Työterveyshaitat: 
Palovammavaara: 
- höyryputken halkeamisen /  katkeamisen yhteydessä 
- höyrynkehittimen käsittelyssä 

Pesulaitteet 

Ajoneuvoon liitetyilä pesulaitteilla  pestään  mm. ajorataa  ja  sillankansia. 

Pikipannut 

Halkeilleen  ja  rikkou-
tuneen tienpäällysteen 
paikkaus  tehdään piellä. 
Kiinteä piki lämmitetään 
pikipannulla juoksevaan 
muotoon. Lämmin piki 
kaadetaan 	nokallisella 
kannulla 	tiepäällysteen 
avonaisiin saumoihin. 

Työterveyshaitat: 
Palovammavaara: 
- pikipannua  käsiteltäessä 
-  kuuman  pien  roiskuminen  työntekijän päälle 
-  kuuman  pien  syttyminen  
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7.3 Sirotepintauslaite 

Sirotepintausta  käytetään pääasiassa vanhojen päällysteiden korjaukseen. Laitteella 
tehdään sirotepintauksia myös paikkapintauksena. Laite annostelee  ja  ruiskuttaa bitu

-min  tielle sekä sirottelee kiviaineksen bitumin päälle. Kuljettaja säätää laitteen toimin-
taa ohjaarnossa olevasta ohjausyksiköstä. 

Työterveyshaitat: 
-  työskentely tapahtuu muun liikenteen seassa  I  vaaratilanteet 
-  samanaikainen kuorma-auton ajaminen  ja sirotepintauslaitteen säätölaitteiden  käyttö 

aiheuttavat psyykkistä kuormitusta 
- staattisesti kuormittava ajoasento 
- sideainealtistus bitumisäiliöiden täyttövaiheessa  ja sirotepinnoitetun ajoradan 

viimeistelyssä ja  tarkastuksessa 
- sideaineen syttymisvaara  
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7.4  Aj oratamerkintälaitteet 

Ajoratamaalauskoneella maalataan  tiehen tiemerkintöjä, keskiviiva, reunaviivat jne. 
Taajama-alueilla tehdään ajoratamerkintöjä telan  tai  paineruiskun  avulla. Vilkasliiken-
teisimmillä paikoilla käytetään massasta tehtyjä kestomerkintöjä. 

Työterveysliaitat: 
-  liikenteen seassa työskentely  I  vaaratilanteet. 
-  altistuminen maalien  ja  massojen vähäisille liuotinpäästöille 
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KAB I/Seating  -554  

8.  ISTUIMET 	
BeGe  9001A  Ilmajousitettu 

Teiden kunnossapitoon  ja  rakentamiseen käytettävien koneiden  ja  laitteiden kuijetta
-minen ja  hallinta tapahtuu työkoneiden ohjaarnosta istualtaan. Hyväkuntoinen  ja 

 säädettävä tyäistuin  ja  ohjaamon hallintalaitteiden järkevä sijoittelu ovat kuljettajan 
tuki-  ja liikuntaelinvaivoj  en ennaltaehkäisyä. 

Työterveys:  
Katso  TOP-kortti  811: Kuijettajan  istuimen säätä, liitteestä. 

Kuijettajan  istuimen asennon tulisi olla sellainen, että selkärangan nikamalevyjen 
kuormitus  on  tasainen 

Istuimen laatu: 
-  Kova  istuin välittää iskuja selkärankaan  ja veitto  istuin vaikeuttaa koneen hallintaa 

istuintuen puuttuessa 

Säädöt: 
- istuirnen  väärä etäisyydensäätö aiheuttaa niska-hartiaseudun  ja  käsien jännitystä 
-  pitkillä  ja  lyhyillä kuijettajila voi olla vaikeuksia istuimen säätämisessä oikealle 

korkeudelle. Puutteellinen istuimen korkeudensäätö aiheuttaa lihasjännitystä jaloissa  
ja alaselässä. 

-  liian korkealla olevan istuirnen etureuna painaa reisiä, jolloin jalkojen verenkierto 
häiriintyy. 

-  väärä selkänojan kaltevuus aiheuttaa selkään lihasjännityksiä  ja  selkärangan 
nikamiin  ja välilevyihin  haitallisen kuormituksen. 

Selän lihasjännitystä voidaan vähentää  ja  selkärankaa tukea uusimmissa istuimissa  jo 
 vakiona olevalla ristiseläntuella 

Kaakkois-Suornen  ja  Savo-Kaijalan tiepiireissä on  siirrytty kuorma-autoissa ilma-
jousitettuihin istuirniin. 

Liitteet: 	 Kuljettajaistuimien ergonominen  tarkastelu.  
Heikki  Torni Tielaitos/Tpk  11.1.1995 95/20/Tpk-7 341 



Tielaitos  
Tuotannon palvelukeskus 
Helsingin kehitysyksikkö 

 Heikki  Torni,  puh.  1487 2591  

Selvitys  
11.1.1995  

KULJETTAJANISTUIMIEN ERGONOMINEN  TARKASTELU  

Be -Ge  9001 A  ja KAB  Seating 554  kuljettajanistuirnet tiehäyläkäytässä  

Sis ältä 
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 6.1  Yleistä  

6.2 Be -Ge  9001 A 

6.3  KAB  Seating 554  

Esitteitä 



YHTEEN  VETO  

Kunnossapidon kuijettajille  järjestetään runsaasti kuntoutusta. Merkittävä 
lähtökohta kuntoutukseen  on  tuki-  ja  liikuntaelinten  vaivat. Näillä puoles-
taan  on  selvä yhteys istuma-asennossa tehtävään sidonnaiseen työhön. 
Yhteys korostuu, mikäli istuma-asento  on  huono. Muita fysikaalisia osate-
kijöitä ovat muun muuassa:  veto, tårinä,  melu, huonot näkyvyysolosuhteet 

 ja  ohjaamoergonomian  epäkohdat. Kuljettajatyön vaativuutta lisää työs-
kentely liikenteen seassa  ja  varsinkin talvihoidossa hankalissa olosuhteis-
sa. Työ  on  pelkkään ajamiseen nähden merkittävästi sidonnaisempaa. 
Lihaksistoon syntyy tällöin herkästi jännityksiä haitallisin seurauksin. 

Korkeatasoinen  ja  helposti säädettävä kuijettajanistuin edesauttaa laadu-
kasta  ja  tuloksekasta työtä sekä kuijettajan terveyden säilymistä. 

Millaiset istuimet?  

1. Istuinten  on  täytettävä viranomais-  ja  standardien vaatimukset.  

2. Istuinten  pitää olla helposti säädettävissä hyvään asentoOn. 
- Paineilmasäätö  on  mekaanista säätöä vaivattomampi.  

3. Istuimen pitää olla lujarakenteinen. 
- Huonokuntoiset istuimet kunnostetaan  tai  uusitaan.  

4. Istuinten  käytön työnopastus järjestetään niin, että kaikki kuijettajat 
hallitsevat asian. 

Mikä istuin?  

Be-Ge 	Kestärys  on  osoittautunut heikoksi. Paineilmalla säädetään  
vain  joustoa  (tai  korkeutta). lstuimessa ei ole hyväksyttävää 
korkeussäätöä. Jouston säätöön kytketty korkeuden "säätö' 
ei sovi kaikille kuijettajille. Kunnossa ollessaan istuin  on  osal-
le kuljettajia hyvä. 

KAB  Seating  Ok.  Paineilmalla  säädetään  vain  joustoa. Käyttökokemusta 
 on vain  yhdestä istuimesta. Kestävyyttä pitää seurata.  

Grammer 	Prosyyrien  ja  keskustelujen perusteella hyvä (ilmaistuimia  LS 
95 H 1/90 AR  ja  MSG 95 A/20).  HUOM. paineilmalla  sääde-
tään joustoa, korkeutta  ja  ristiselän  tukea. Hinta korkea. 

ISRI 	Prosyyrien  ja  keskustelujen perusteella hyvä. Paineilmalla 
säädetään joustoa  ja  ristiselän  tukea. Hinta korkea.  Tie-
höylään  sopivaa omalla  kompressorilla  varustettua istuinta ei 
tuoda maahan, syynä hintakilpailu.  Sisu-Autolle toimitetaan 
ilmajousitettua korkeaselkänojaista  6500/517  mallia. 



1. TIEL:ssa yleisimmät KA-  ja  työkoneistuinmerkit 

*  Be-Ge 	 (ruotsalainen) 

* Bostrom  Viking,  uusi nimi KAB  Seating  (englantilainen) 

*  Grammer  ja  myös entinen Bremshey 	(saksalainen) 

* lsringhause = ISRI 	 (saksalainen)  

2. Tiehöylien  istuimet TIEL:ssa 

*  Länsi 	ISRI  5000  

* Vammas 	Aiemmin Bremshey, sitten Bostrom  Viking 411, 
v. 1991  lopusta alkaen paineilmajousitetuna 

 Be-Ge  9001A  ja  myös KAB  Seating 554 

3. Työkoneistuinten  tärkeimmät säädöt  ja  varusteet 

*  Istuimen jousto 

*  Istuimen korkeus jalkatilasta 

*  Istuimen etäisyys hallintalaitteista 

* Istuintason kaltevuus 

*  Selkänojan kaltevuus 

* Ristiselän tuki 

* Kyynärnojat 

* Turvavyö 

*  Lämmitys 

LIITE 	Kuljettajan istuimen säätö, tielaitoksen  TOP-kortti  no 811  
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?LEISKUVAUS  

Kunnossapito-  ja inaarakennustyöt  tehdään pääosin kulj ettaj atyönä koneilla. 
Kuij ettaj  at  työskentelevät ohj aarrssa istuen. Näennäisestä helppx1estaan 
huolimatta jatkuva istuima-asento  on  fyysisesti kuormittavaa  ja itn  selkää 

 ras ittavaa.  Istuin säädetääri aina työtä aloitettaessa sekä työn aikana 
tarpeen mukaan. 

Ny3cyiset  istuimet ovat iraiotoilultaan  ja säätöimandoilisuuksiitaan  entistä 
parelTloia. 	Istuimen  säätöjä  ovat: 

Säätä 	 Terveydellinen merkitys  

1. Jouston  säätä. 

	

	 Istuin valmentaa työstä, tiestä  ja  koneesta 
tulevat iskut. Elimistön ei tarvitse toimia 
iskunvaimentimena. Liian löysä  j  ousto  haittaa 

 aj osuoritusta  istuimen heilurnisen vuoksi.  

2. Etäisyyden säätä. 

	

	Kädet ulottuvat ohjauspyörän yläosaan suorina 
 ja  ala-osaan rennosti koukistettuina  ja  voi- 

than  nojata se]Jzänojaan. Vähennetään niska-
hartiaseudun  ja ylävartalon  jännitystä. 
Käytetään myös ohj auspyörän säätää, mikäli 
sellainen  on. 

3. Korkeussäätä. 	 Jalat ulottuvat rennosti  pelkimi  lie  ja  istuin 
tukee hyvin reisiä. 	Lihasj ännitys vähenee  
j  aloissa  ja alaselässå.  Istuimen etureuna ei 
saa painaa reisiä ( verenkierto estyy ).  

4. Istuinosan kaltevuussäätä. Tokeva istuma-asento vähentää  1  ihasj ännitystä.  

5. Selkänoj  an  kaltevuussäätä.  Selkää tukeva istuma-asento vähentää lihas-
jännitystä. Selkäranjan asento paranee.  

6. Ristiselän  tuen säätä. 

	

	Saadaan selkäran}za oikeaan asentcxn, vähen- 
netään lihasj ännitystä. 

Oheisissa kuvissa esitetään erilaisia kuijettajan istuma-asentoja. Asento  A 
on  ullinen,  sillä  siinä nikainavälilevyjen kuormitus (nuolikuvat)  on  tasai-
nen. Asennot  B  ja  C  ovat epäedullisia,sillä niissä kuormitus  on  epätasainen. 
Toisessa kuvasarjassa esitetään yleisiä selkämuotoja. (Junghans  1979) 

I TIEH  733916  
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MITÄ TEHDÄÄN 	1ITUN  TEHDÄÄN 	MIKSI  
TYÖVAIHEET 	OSAVAIE[EET., TYÖTAVAT. YDINKOHDAT  PERUSTELUT  

V A L N I S T E L U  - käy5i-  läpi  j1 n 	Jepp - saadaan käsitys  
ja  säädöt valmistajan käyt±ö- 	istuiinen raken- 
ohjeen mukaan 	teesta  ja säädöistä 

SAATÖ  
1. jousto  

2. etäisyys  ja  
3. korkeus  

4. istuinosa  

5. seJicänoja  

6. ristiselkä 

Ohjauspyörä 

Kyynärnoj  at 
 Turvavyö 

-  säädetään 	kuijettajan painon -  ei 	jäykkä 	eikä 
mukaan löysä 

-  säädetään 	omiin 	mittoihin -  varma  käyttö  hal- 
sopivaksi, 	niin 	että lintalaitteille, 
- kantapäät  ulottuvat lattiaan verenkierto jalois- 
-  jalat ulottuvat polkimille  sa  toimii, 	vähen- 
-  kädet ulottuvat ohj auspyö- netään 	lihasj  än- 
rälle 	ja hallintavivuille nitystä 

-  säädetään -  tukeva 	istuina- 
asento 

-  säädetään 	työn 	ja 	oman -  tuetaan 	selkää 
tarpeen mukaan 

-  säädetään mikäli mandollista -  selkärangan oikea 
asento 

-  säädetään mikäli mandollista. -  parannetaan istuma- 
Säätä yleensä verrattain  alas  asentoa  ja  koneen 

-  säädetään tilanteen mukaan hallittawutta 
-  käytetään -  turvallisuus 

KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ 
Käytetään  1  iikki.nnismandoll isuudet  hyväksi, poistutaan työn  lomassa ohj aainosta. 

 Muutetaan selkänojan kallistusta  ja ristiselän  tukea hieman aika ajoin. 
Thrkassa työssä säädetään selkänoja enerruiän eteen  ja siirtoajossa  taakse. 

ISTUINKUVIA  
Alla  on  kuvia tielaitoksessa käytössä olevista kuijettajanistuimista. Säädöt 

 on  merkitty nmroilla  tamankortin  mukaisesti. 	(Näiden erimerkkisten 
 i istuinlien uusirrunissa iralleissa  on  kaikissa saatavissa ristiselansaätö.)  

Be-Ge  
ei  siatö 	kuijet- 

1  tajan  painon mukaan  

BDstrom Brernshey  
(Nykyisin  

G  ra  moe  r)  

Isri 	Grairuier  

TYÖSUOJELU  
Istuimensäätöonkuljettajan 	omaehtoinen 
toimenpide, jolla  hän esauttaa  terveenä säilymistään. 

Kuijettajan  istuimen säätä kuuluu osana jokaisen työkoneen käyttöön. 



Tielaitos  

I 	Tuotannon palvelukeskus 
Rkm  Heikki  Torni  
PL 33 00521 Helsinki 

I 

Kysely  
22.11.1994 

Lute 2 1(2)  

I  
Tiehöylänkuljettaja  

VAMMAS RG-17/18 A HÖYLIEN KUUETTAJANISTUIMIEN  ARVIOINTI  

Vuoden  1991  lopusta alkaen Vammas höyliin tuli  Be-Ge  9001 A kuljetta-
janistuin  (ennen istuin oli Bostrom  Viking 411,  sitä ennen Bremshey). 

 Be-Ge-istuimia  on  jo  pitkään ollut tielaitoksen  Sisu-autoissa. 

Aikaisempien istuinten säätämiseen nähden uutena ominaisuutena  on 
höylien Be-Ge kuljettajanistuimissa paineilmalla  toimiva korkeudensäätö. 

Yhdessä vuoden  1992 höylässä on paineilrnasäätöinen KAB-Seating  istuin. 

Tunnettuja isuinmerkkejä ovat nykyisin ainakin  alla  luetellut neljä merkkiä. 
* 	KAB/Seating 	(entinen Bostrom  Viking) 
* 	Grammer 	(Bremshey on  ostettu Grammerille) 
* 	ISRI 
*  Be-Ge  

Kaikissa  em. kuljettajanistuinmerkeissä on  myös paineilmasäätöiset mallit. 

Pyydän teiltä palautetta  Be-Ge-istuimesta  oheisella  kyselylomakkeel
-la.  Lomakkeessa on  mainittu  se höylä,  mitä kysely koskee. Palautuskirjettä 

varten  on  ohessa nimi-  ja osoitetarra. LuTE  Istuimen säädön  TOP-kortti. 

Käyn itse katsomassa ainakin Asikkalassa olevaa KAB -Seating-istuinta  ja 
paria  Be-Ge-istuinta.  

Kyselyn tavoitteena  on  koota tietoa parhaan istuimen valintaan.  Olen  tässä 
asiassa yhteistyössä tielaitoksen resurssipalvelukeskuksen  (Paavo  Paa- 
nanen)  ja Vammaksen  (Veikko Niukkanen) kanssa. 

Kiitokset  jo  etukäteen vaivannäöstä! 

Rakennusmestari 	Heikki  Tomi 



Uite  2 2(2)  
KYSELYLOMAKE VAMMAS RG17/18  A,  vuosimalil  199  , valmistusno 

 Istuin  Be-Ge  9001 A 

I  -  Onko istuin helppo säätää  ja  saatko säädettyä  sen  itsellesi hyvään asentoon? 

* 	Istuimen jäykkyyden säätö 

* 	Istuimen etäisyyden säätö 

* 	Istuimen korkeuden säätö 

* 	Selkänojan kaltevuuden säätö 

* 	Istuintason  kaltevuuden säätö 

* 	Ristiselän  tuen säätä 

* 	Kyynärnojien  säätä  

2. Onko istuin pysynyt kunnossa? 

* 	Onko istuin säilyttänyt myös sivuttaistukiominaisuutensa? 
(Antavatko  istuimen reunat edelleen sivuttaistukea riittävästi?)  

3. Parannusehdotuksia  tai  mielipiteitä koskien  Be-Ge-istuinta  

4. Arvosanasi  Be-Ge -istuimesta  (4  =  heikko,  10  =  kiitettävä)  

5.  Millaisen istuimen haluaisit höylään ? 



I 4. Be -Ge  9001 A  paineilmajousitetun  istuimen arviointi  

	

I LuTE 	Kysefy kuijettajille  

4.1  Kuljettajien vastaukset kyselyyn  ja  haastattelu  

I Kuljettajat olivat pääosin tyytyväisiä istuimeensa. Kolmentoista 
kuljettajan istuimestaan antama kouluarvosana vaihteli rajoissa  
7  -  10,  aritmeettinen keskiarvo oli  8,5. 

I 	 Kritiikkiä sisältäviä mielipiteitä  ja  asioita  K  kysely  
H=  haastattelu  

I 	 Iisalmi  K  

	

* 	Ristiselän  tuki saisi olla parempi 

	

* 	Kyynärnojien säätö  on  kohtuullisen hyvä  

	

I * 	Sivuttaistuki  selälle saisi olla parempi 

Kitee  K 

I 	 *  Jäykkyyden säätö ei ole kunnossa tällä kertaa 

	

* 	Istuintason  kaltevuuden säätö ei ole kunnossa tällä kertaa 

	

* 	Kyynärnojien säätö  monimutkainen, eikä toimi tällä kertaa  

	

I * 	Istuin  on  hyvä istua, mutta  sen  kestävyys  on  heikko!  

I 	 Viinijärvi  K  

	

* 	Ei ole painosäätöä! 

	

* 	Kyynärnojien muovipinta hiostava  

I 	 Parkano  K  
* Kompressori  jouduttu uusimaan  

I 	
* 	Ristiselän  tuki heikko 
* Kyynärnojien säätö  huono 

Kankaanpää  ja  Suolahti  K  

Hyvinkää  H 

	

I 	 * 	Vaihdevipu  jää  hankalasti kyynärnojan  alle 
* Turvavyön  kiinnitys hankalaa ahtauden vuoksi  

Salo,  Suomusjärvi  H  

	

* 	Istuin vuotaa ilmaa hiljakseen 

	

* 	Ristiselän  tuki oli jäänyt huomaamatta 

	

* 	Kyynärnojista  on  ollut  vain  oikeanpuoleinen  käytössä  ja sekin  
vain  joskus 



Vantaa, Sipoo  H 
* 	Kuljettaja sanoi, että  hän  joutuu pitämään istuinta liian kor- 

kealla, jotta saa siihen riittävän jäykkyyden. Istuma-asento 
kärsii tästä (kulj. pituus  176 cm). 

* 	Ristiselän  tukea kuljettaja ei ole käyttänyt, huomannut 
* 	Toinen, juuri eläkkeelle jäämässä oleva kuljettaja  on  pois- 

tanut kyynärnojat ahtauden vuoksi. Uusi kuljettaja sanoi 
laittaneensa ne talteen  ja  ottaa ne kohta käyttöön 

* 	Kuljettaja arveli, että istuimen paine laskee hiljakseen päivän 
mittaan  ja  samalla istuin laskee  ja löystyy.  Asia  korjataan kun 

 se on  haitaksi 
(*  Kuljettajan mielestä  runko-ohjauksen poljin  on  liian lähellä. 

 Se  haittaa jalan sijoittamista vapaasti jalkatilassa.) 

Paimio  H 
* 	Kyynärnojat  eivät ole käytössä, koska ne ovat aivan liian 

lyhyet. Kyynärnojien tyvipäästä puuttui  n. 5 cm  pituinen  U- 
muotoinen jatkokappale 

* 	Selkänojan sivuttaistuki  on  huono 
* 	Sisään/ulos  kulkemisen avartamiseksi kuljettaja pitää istui- 

men  korkeuden rajoitusta jatkuvasti päällä 

Tammisaari, mk00  H 
* 	Ristiselän  tuesta ei löydy sopivaa tukea 
* 	lstuintason  ja  selkänojan sivuttaistuki saisi olla parempi 
* 	Kyynärnojat  eivät ole juurikaan käytössä niiden epävakauden 

vuoksi 

Orivesi  H 
* 	Kuljettaja ei pitänyt istuimen heilumisesta.  Hän  sanoi pitävän- 

sa  istuinta  ylimmässä asennossa, jolloin  se on jäykimmillään. 
* 	Istuimen korkeuden rajoitus ei ollut kuljettajan tiedossa (vipu 

 on  selkänojan takana) 

Hämeenlinna  H 
* 	KA:n  kuljettaja kritisoi  Be-Ge-istuintaan.  Istuin oli löysä  ja 

heiluva  myös ylimmässä asennossa  /Sisu vm.n. -90 

Kristilnankaupunki FAKSI  19.10 1994 
(Faksin  tarkoitus oli pohjustaa keskustelua perusteluiksi parem-
man istuimen löytämiseksi) 
* 	'  Meillä  on  Sisu -autojen  Sk-250 -93, SL 210 -87  ja  -88  istui- 

met  täysin loppuun kuluneita  ja  ne  on  sen  vuoksi uusittava." 
* "  Koska tmp:ssämme  on 100 % monitoimisuus,  joutuu jokai-

nen kuljettaja käyttämään mitä konetta tahansa, niin istuimilta 
vaaditaan laajat säätömandollisuudet. lstuimen kestoiän  on 
pidennyttävå  kolmesta neljästä vuodesta auton käyttöikään 
asti."  

I  



4.2 Tarkastelijan  huomioita 

	

* 	Istuimen nostaa  ja jäykistystä  hallitaan istuimen etureunan oi- 
kealla sivulla olevalla painonapilla. Laskua/löysennystä va-
semmalla sivulla olevalla vivulla. 

* Sisuissa  Be-Ge-istuimen korkeus/jäykkyys hallitaan istuimen 
oikeassa reunassa olevalla säätöpyörällä. Säätöpyöråssä  on 

 valitun jäykkyyden/korkeuden muisti  ja säätöä  osoittava 
sakara. Muistin ansiosta istuin palautuu kulkua helpottavan 
alaslaskemisen jälkeen takaisin aiemmin valittuihin säätöihin. 

*  Istuimen jousto kytkeytyy istuimen korkeusasemaan. Istuin 
jäykistyy ylöspäin nostettaessa  ja löystyy  alaspäin laskettaes-
sa. Erillistä jäykkyyden såätöä ei ole. Kãytännössä valittanee 

 ensin  sopiva jäykkyys. (Valittu jäykkyys määrää samalla 
istuimen korkeuden  tai  valittu korkeus määrää istuimen jäyk-
kyyden. Voidaan tulkita, että istuimessa ei ole työkonestan-
dardin edellyttämää jousitussåätöä  60-120 kg  ja korkeussää-
töä  ±30 mm.)  Työssä sopiva istuma-asento saadaan yleen-
sä erikseen säädettävien ohjauspylvään  ja  ohjauspyörän 
säätöjen avulla. 

* lstuimen  alimman asennon (ei joustoa lainkaan)  ja  ylimmän 
asennon (jouston maksimijäykkyys) korkeusero vaihtelee eri 
koneissa  80-130 mm  alueella.  Jos  käytetään istuimen kor-
keuden rajoitusta  on  tämä alue  n. 50 mm  ja  istuin jäykistyy 
nyt alempana. Istuimessa  on  myös-ala-asennon lukitus, 
jossa jousitus ei toimi. 

	

* 	Liian jäykästä istuimesta tarkastelija ei ole kuullut kuljettaji- 
en puhuvan, kylläkin löysistä istuimista. (lstuimen jäykkyys-
/korkeussäädössä  on painavafla kuijettajafla rajoittuneempi 
valintamandollisuus  kuin kevyellä kuljettajalla!) 

	

* 	Istuimen etäisyyssäätö, istuintason kaltevuussäätö  ja  set- 
känojan kaltevuussäätö  ovat  ok. 

	

* 	Ristiselän  tuen säätö  on  hyvä mutta ei aivan kaikille riittävä. 

	

* 	Leveämalliset kyynärnojat  ovat hyvät, mutta  alle  jäävän vaih- 
devivun  käyttö  on  hankalaa. 

	

* 	Istuimen kestävyys  on  liian heikko. Heikkokestoisia ovat 
myös sivuttaistukea antavat toppaukset. Niitä pitäisikin vaih-
taa jopa  parin  vuoden välein. 

* lstuimen  säätämisen osaamisessa / käyttöohjeissa / käyttö-
opastuksessa  on  parantamisen tarvetta. 



5. 	KAB Seating 554 paineilmajousitetun  istuimen arviointi 

Landen tmp, Asikkala, Vammas RG18  A,  vm  1993, no 660, 1165 h 

5.1  Kuljettajan haastattelu 

	

* 	Kuljettaja oli istuimeen tyytyväinen. Kouluarvosana  8. 

	

* 	Etäisyyssäädön kahva  on  haittaavan pitkällä jalkatilassa 
* Kyynärnojat  ovat kapeat  ja  niiden antama tuki  on  epävarma 

	

* 	Selkänojan säätö oli jäänyt huomaamatta  

5.2 Tarkastelijan  huomioita 

	

* 	Istuimen etu-  ja takareunoja  voidaan nostaa  ja  laskea me- 
kaanisesti, säätöalue  on 60 mm. Istuintason kaltevuussäätöä 

 käytetään tarvittaessa myös istuimen korkeussäätönä. 

	

* 	Ilmajousitusta  hallitaan istuimen vasemmassa etureunassa 
olevalla säättimellä. Säätimen käteensopivuutta voisi paran-
taa,  sillä  se on jäykähkö  ja kapeareunaisena  sormia painava. 

	

* 	Istuimen jousto kytkeytyy istuimen korkeusasemaan. Säädön 
korkeusalue  on 100 mm.  Istuin jäykistyy ylöspäin nostettaes

-sa ja löystyy  alaspäin laskettaessa. Erillistä jäykkyyden  sää-
töä  ei ole. Käytännössä valittanee  ensin  sopiva jäykkyys. 
Sitten valitaan työhön sopiva istuma-asento yhdessä  em. 

 mekaanisella istuintason korkeussäädöllä  ja  erikseen säädet-
tävien ohjauspylvään  ja  ohjauspyörän säädöillä. 

	

* 	Istuin  on  tässä höylässä sijoitettu  n. 50 mm ohjemfttaa  kor- 
keammalle keskiasennon mukaan tarkasteltuna. Tämä koro-
tus löysentää" stuinta. Kuljettaja  olikin  valinnut "jäykistävästi' 
alimman mekaanisen asennon. 

	

* 	Istuimen todettu etäisyyssäätö oli  100 mm, prosyyrin  mu- 
kaan  160 mm, työkonestandardin  vaatimus ±  75 mm. 

	

* 	Istuimen etäisyyssäädön kahva  on  liian  ja  tarpeettoman pit- 
källä jalkatilassa. Ulottuma istuimen reunasta  on 70-85 mm. 

	

* 	Selkänojan kallistuksen säätöä kuljettaja ei ollut huomannut. 
Säätö  oli hänen mielestään kohdallaan, hyvä. 

	

* 	Kuljettaja oli säätänyt istuimen mekaanisesti alimpaan  asen- 
toonsa.  Selkänojan säädin oli kosketuksessa turvayvön kote-
loon. Säädintä voi tällöin luulla istuimen rakenneosaksi,  sää- 
din  ei erotu. Säätöä  on  myös hankala käyttää, kun sormet 
käyvät kiinni koteloon. Säätö tapahtuu etusormi/peukalo-
otteella. Säätimen takaosaa voisi muotoilla korkeammaksi 
niin, että siitä voisi painaa säätötilanteessa kämmenpohjalla. 

 Se  helpottaisi säätötoimenpidettä. 

	

* 	Ristiselän  tuki  on säädettävissä. Riittääköhän  tuki kaikille? 

* 	Kyynärnojat  ovat kapeat, kyynärpään luiskahtamista estävä 
painanne  puuttuu, tuki  on  epävarma. 



6.  Lausunto tarkastelun kohteena olevista istuimista 

 6.1  Yleistä 

Työskentely liikenteen seassa usein vielä hankalissa olosuhteissa  on 
 vaativaa työtä. Tiehöylänkuljettaja  on  erityisen sidottu käsi-, jalka-  ja 

näköaistityöskente!yyn.  Tuki-  ja liikuntaelinten  vaivat ovatkin heillä 
yleisiä nähtävästi lihasjännitysten  ja tärinän  vuoksi. 

Korkeatasoiset helposti säädettävät istuimet edesauttavat töiden teho-
kasta  ja  laadukasta tekemistä sekä kuljettajien terveyden säilymistä. 
Kun samaa konetta käyttää usea kuljettaja, korostuvat istuimelle ase-
tettavat vaatimukset. Kuljettajien toiveissa etusijalla  on säätöjen help- 
paus. Hankalasti toteutettavat  säädöt jäävät usein käyttämättä. 

Paineilmasäätöisten istuinten  etuna mekaanislin istuimiln verrattuna  on 
 juuri säätöjen helppous. Tielaitoksessa yleisimmin käytössä olevissa 

ilma-istuimissa  on vain jouston säätö paineilmalla (Be-Ge:ssä  yhdistet-
ty  jouston/korkeuden säätö. 

Tärinä  
Istuimen kautta välittyvää kokokehon tärinää ei mitattu. Istuimien 
vertailu tärinätulosten mukaan edellyttää yhtäläisiä mittaustausolosuh-
teita  ja  riittävää määrää mittauksia. Mittauslaite  on  käytettävissä.  

6.2 Be-Ge  9001 A  

Kunnossa ollessaan istuin  on  sopiva useimmille tiehöylänkuljettajille. 
Istuimen kestävyys  on  osoittautunut heikoksi.Tästä  on  paljon näyttöä. 

Istuimen korkeuden  ja  jäykkyyden säädöt  on  yhdistetty. Istuin ei sovi 
tämän vuoksi ominaisuuksiltaan kaikille kuijettajille. Istuin ei täytä työ-
konestandardin korkeussäätövaatimusta ±  30 mm. -  Istuin sopii pa-
remmin kevyille kuin painaville kuijettajille.  

6.3 KAB Seating 554  

Istuin  on  sopiva tiehöylän istuimeksi. 

Istuimen kestävyys selviää varmemmin myöhemmin. Tarkasteltava 
istuin  on  ollut käytössä vajaan kaksi vuotta. Istuin oli kunnossa. 

Istuimen korkeuden  ja jouston  säädöt  on  yhdistetty. Yhdistetty säätö 
ei sovi kaikille kuljettajille. Istuimessa  on  lisäksi erillinen mekaaninen 
korkeudensäätö ±  30 mm. Se  täyttää työkonestandardin korkeussää-
tövaatimuksen (±  30 mm). 

lstuimen etäisyyssäädön kahvan  aiheuttamaa haittaa jalkatilassa pitäi-
si korjata vaikkapa lyhentämällä  tai  uudelleen muotoilemalla kahvaa. 



BeGe  9001A  Ilmajousitettu 
PaneiImaUa  toimiva jousitus, joka 
mandollistaa  k'" - " 

 kay  uuden  ja  su 
 kor  k e us sä ä d ö s  



BE  -  GE 9001 A  KULJETTAJANISTUIN  

KULJETTAJAN ISTUIN  
Sisun ergonomiseksi suunnitelfulla ja monipuolisifla 
säädöiflä varuslelulla istuimella löydäl  hyvän  istuma

-ja ajoasennon.  

1. Istuimen kallistus  
2. Korkeussäätö  (9001A) 
3. Tyhjennysventtiili  (900 lA) 
4. Eteen/taakse säätö  
6. Istuimen länimittimet  
7. Risiiselän  tuki  
8. Niskatuki, korkeussäätö  
9. Kyynämojat  
10. Selkänojan säätö  
12. 	Joustosäädin  
Ajo-olojen mukaan voit  joustosäälimellä  12  säätää  is-
luimen jousituksen iskunpituutta. 

Ituimen jousitusvoima säädetãän  kuljettajan painon 
mukaan  korkeudensåätöpyörällä  2 (9001A) tai 5 
(9002M). Pyãritä sãätöpyörää 215 myötäpäivään  niin 
istuin nousee  ja vastapãivåån  jolloin istuin laskee. Is-
tuin voidaan laskea  alas tyhjennysventtiilin 3  avulla. 
Vedä  såålöpyörä  ulospäin, istuin laskeutuu  alas  hel-
poilaen  ulos-  sisäänkåyntiä.  Paina  sãätöpyörä  sisään-
päin, istuin nousee  ja  asettuu säädetyn arvon mukai-
seen korkeuteen.  

Käsinojat  ja niskatuki  ovat  lisåvarusteita  

II 
II  

BeGe  9001A Ilmajous 
Paineilmalla  toimiva jousi 
mandollistaa  korkealuoki' 
kavuuden  ja  suuren  liikku 
korkeussäädössä. (BG  50(  

Sisuissa  näin  

Vammaksissa jäykistys-  ja löysennys 
 erillisillä säätimillä.  
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KAB  554 Specification 
KAB  554  Specifikationer  

505  
600mm  Including A  rm  te sts 
600mm Inklusive Armstöd  

280 

 

C., 
C,, 

SIP to  Iso  5353. Dimensions at mid suspension stroke. middle height adjustment and at mid sliderail adlustment, 
Mätten  är  i l)adnngens medeliSge. hôidjusteringen medeltage och glidskenorna  I medetläge. 	 Indicative dimensons.ljngetäilig dimension 

Manually adjusted, low frequency air suspension 
with double acting hydraulic damper. 

FEATURES  
• 125mm  vertical suspension stroke  
• 60mm  seat height and tilt adjustment 

 •  Fore and aft adjustment-200mm 
•  Backrest angle adjustment  
•  Suspension cover 

OPTIONS  
•  Integral air compressor-i  2V or 24V 

 •  Self levelling valve for  supension 
•  5 Position lumbar support  
•  Adjustable pivoting armrests 

 •  Adjustable headrest  
•  Cushion heaters-12V or 24V 

 •  Seat belt to ISO 6683  (l5kn) 
•  Tether belt version to meet SAE J386 (22.5  kn) 
•  Range of high quality fabric or PVC trims 

Note: 1 .The seat photographed is fitted with optional extras. 
2.The 554 can be fitted with double dampers for 

heavy vibration applications. 
3. Meets ISO 7096 Class 3 and 4 in suitable specification. 

Manuellt justerbar, lågfrekvent  luftjädring  med 
dubbelverkande hydrauliska stötdämpare. 

EGENSKAPER  
•  Fjädringens slaglängd  125mm 
• 60mm  justering av sätets höjd och lutning 

 •  Justering i längsled  200mm 
•  Justering av ryggstöd  
•  Fjädringsskydd. 

TILLBEHÖR  
•  Luftkompressor  1 2V  eller  24V  
• Automatiske  luftventil  
•  Svankstöd  
•  Justerbara armstöd 

 •  Justerbart nackstöd  
•  Elvärme,  12V  eller  24V  
•  Säkerhetsbälte uppfyllande  ISO 6683  (lSkn) 
•  Fjädringsbegränsning för uppfyllande av  

SAE J386  (22.Skn) 
•  Val  av tyg- och  PVC -klädsel av högsta kvalitet 

OBS!  1. Stolen på  bilden  är  utrustad med  extra  tillbehör.  
2. 554  kan utrustas med dubbla dämpare  mot  kraftiga 

vibrationer.  
3. Uppfyller  ISO 7096 Klass 3  och  4  i tillämplig specifikation  

KAB I/Seating 
KAB  Seating Limited, Round Spinney, Northampton NN3 4RS 
Telephone: (0604) 790500 Telex: 31346 Fax: (060.4) 790155 
Australia K.A8 Seating Systems, P0 Box 108. 57855 Boundary Road. 
coors  Plains, Brisbane. Queensland 4108  Tet:  (07) 345 8611 Fax: (07) 849 0603 
Belgium KAB Seating S.A.,  1 Avenue  Reine  Astrid, 1440 Wauthier Braine 
Tel: (02) 3669384/3661742  Fas:  (02) 3660677 
Sweden KAB Seating AB, Akerivägen 10 S. 152 42  Södertälje  
Tel: (08) 550 34330 Fax: (08) 550 87850 
France KAB Seating, 26 rue Pierre Semard, 92320 chatillon 
Tel: (1)40929740 Fax: (1) 40 929741  



IWAI 



GRAMMERIN KULJEYFAJAMSTUIMIET - TEKNTSTA  TIETOA 
Toukokuu  1990 

Typi:  LS 95 H 1/90 AR 	 Piir.nro: 	120 545 
- ilmajousitettu (kompressori-istuin) 	 Grarnmesin vdoma1ii 
(akkuun kytkertävä  johto lähtee jousto-osan takaa alta) 

Pãällinern  musta  kangas (pehmusteet vaihdertavissa jälkikäteen) 
Paino:  38,5 kg 

Käåntölaite: 	+1- 200  sisääriastumista  varten (vasemmalla painonasta) 
-  voi myös lisäksi asentaa  360°  kääntyvän asennuslevyineen ks.  A) 

Sivukallistussäätö: 	El,  ks. rinnakkaismallissaj-nme "Valmet"  on 

Pituusvaaikajousitus: 	ON = ns.'hytkyn-nytkyn" (edessã  alhaalla pieni lukitusvipu) 

Ristiselän  tuki: 	säädertävissä sekä korkeus (oik.ratti) enä paksuus (vas.ratti) 

Selkänojan jatke: 	leveä, irroitettava, kangaspääll. 

Ksinojat: 	 ON  molemmat, kääntyvät ylös 

Painonsäãtö: 	50-130 kg  automaattisesti, koska ilmajousitus 

Pituussäãtö: 	 150 mm, 12,5 ram:n  välein (vipu vasemmalla) 

Korkeudi säãtö: 	60 mm  kolmessa tasossa (ks. alava.sernmalla painikkeen kuvista 
toiminta) 

Joustomatka: 	ei ilmoiteta, koska ilrnajousitettu 

Selkänojan kailistus: 	pikasäätö  n. 27,5 °  alueella  2,5° pykälina, kallistus  myös kokonaan 
eteen (kuten autoissa) -  vas,  sivulla vipu 

[stnithevyn kallistus: 	8-12°  (ratti keskellä edessä) 

Tuxvavyö: 	- - 	EI, ks  B)  saatavana lannerullavyö 

Lärarnityslaite: 	EI, ks.  B)  saatavana vaihtamalla pehmusteet  (n. 1991  alkaen) 
-  tarkistettava aina tehtaalta 

"Kuolleen mieheif-katkaisin: EI ole (ei tarvita)  

I-Iuojnautuksja: 

LiSäsäätöjenjvanistejden  saatavuus  
A) varastostarpjne jälkiasennukseen  itse  
B) tilauj(sesta  tehtaalta jälkiasennukseen itse  
C) tilauksesta asennukseen tehtaalla eli rinnakkaistyyppi 
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ISRI  6500/517 
One more reason 
to be seated with us.  

ssue  August, 02, 1993  

ISRINGHAUSEN 
Gebr. SRINGHAUSEN 

 GmbH &  Co. KG 
An der Bega 58 
D-32657 Lemgo  
Telefon  05261 /210-0 

 Telefax  05261/210-310 
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