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Tämä opas on syntynyt Työturvallisuuskeskuksen hankkeena, kumiteollisuuden ja auton-
rengasalan työalatoimikunnan yhteistyönä, ja sen toteutti Tmi Rauno Pääkkönen. Tässä 
oppaassa selvitetään rengastöissä ja pinnoituksessa syntyviä tärinälle altistumisia ja anne-
taan ohjeita tärinälle altistumisen hallitsemiseksi ja torjumiseksi. Toivomme, että tämä opas 
auttaa ymmärtämään tärinän merkitystä rengasalalla. 

Rengasalalla on jo useiden vuosien ajan tehty työtä työturvallisuuden kehittämiseksi. Työ-
turvallisuus on merkittävä asia rengastyössä. Työturvallisuuskeskus on vuonna 2018 julkais-
sut oppaan ”Työturvallisuus rengasalalla”. Rengastoimialalle on tehty teematutkinta ren-
gasräjähdyksistä (TOT 3/11), mitattu rengasräjähdysten aiheuttama impulssimelu raskaan 
kaluston rengastöissä (Työterveyslaitos 2011), ergonomiaselvitys (Työterveyslaitos 2015) 
sekä videot ”Rengastöiden riskit hallintaan” (2012), ”Rengastyöt turvallisesti” (2016) ja ”Ren-
gasalan meluselvitys” (2018). 

Lisäksi toimialalle on kehitetty valtakunnallinen rengasturvallisuuskorttikoulutus. Koulutuk-
set aloitettiin 31.5.2006. Tämä rengasalan tärinäopas on jatkoa aiemmille rengasalan työtur-
vallisuuden kehittämiseksi tehdyille toimenpiteille. 

Kiitämme kaikkia oppaan tekemiseen osallistuneita tahoja ja työpaikkoja. Valokuvat ovat 
Vesa Kotaviidan ja Tommi Soinisen ottamia. 

Helsingissä syksyllä 2019 

Rauno Pääkkönen ja rengasalan korttikoulutusryhmä 

 

ESIPUHE
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kiihtyvyys (m/s2) Tärinän voimakkuuden mittayksikkö työsuojelussa. 
    Lyhenne a (acceleration).

toiminta-arvo 2,5 m/s2 Päivittäisen (8 h) käsiin kohdistuvan tärinäaltistuksen toiminta-
    arvo. Jos toiminta-arvo ylittyy, työpaikalle on laadittava riskinar- 

   vioinnin perusteella tärinän torjuntaohjelma.

raja-arvo 5,0 m/s2 Päivittäisen käsiin kohdistuvan tärinäaltistuksen raja-arvo. Jos
    altistuksen raja-arvo ylittyy, työnantajan on ryhdyttävä viipymättä  

   toimenpiteisiin altistuksen vähentämiseksi alle raja-arvon.

hertsi (Hz)  Taajuuden mittayksikkö, värähdystä sekunnissa. Käsiin kohdistu- 
   vaa tärinää mitataan taajuusalueella 6,3–1 250 Hz.

taajuuspainotus  Käsiin kohdistuvaa tärinää mitataan taajuuspainotettuna niin, että  
   herkimmillään tärinälle altistuminen on 12,5 Hz kohdalla (kerroin  
   1) ja herkkyys vähenee sitten melko tasaisesti arvoon 1 250 Hz  
   (kerroin 0,01). Standardi ISO 5349-1.

maksimi  Tärinän hetkellinen suurin arvo (amax) jonakin aikavälinä (esimer- 
   kiksi sekunti, 10 s tai minuutti).

altistuminen  Tärinän kohteena oleminen. Käsiin kohdistuvalle tärinälle altistu- 
	 	 	 mista	mitataan	työkalun	kädensijasta,	sormesta,	kämmenestä	tai		
   käsineestä.

tärinän mittaussuunnat Tärinää mitataan kolmessa suunnassa x, y ja z, jotka muodostavat
    toisiaan vasten kohtisuorat suunnat ja sitten tärinän kiihtyvyy- 

   det ax, ay ja az. Kun arvot summataan geometrisesti, saadaan mit- 
   tausajan summa-arvo asumma.

keskimääräinen tärinä Vaihtelevalle tärinälle laskettu keskimääräinen taajuuspainotettu  
   ja suuntasummattu (x, y, z) arvo esimerkiksi työpäivän ajalle (8 

    tuntia) tai työvaiheen kestolle (esimerkiksi 5 minuuttia). Päivän  
   keskiarvon suuretta kuvataan lyhenteellä a8h. 

liipasinaika  Tärisevän laitteen käyttöaika työpäivän aikana.

MITTAYKSIKKÖJÄ JA TERMISTÖÄ
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Rengasalalla on erilaisia riskejä, ja niitä ar-
vioidaan erilaisilla riskinarvioinnin menetel-
millä ja välineillä. Melulle ja tärinälle altistu-
minen on yksi rengasalan riskeistä.

Suomessa ilmaantuu vuosittain noin 60 
tärinästä aiheutuvaa ammattitautia. Tyy-
pillisesti nämä ovat olleet rakennus- tai 
metallialalla, mutta on epäilty, että myös 
rengasasentajilla on tärinän aiheuttamia 
ammattitauteja. Tärinä aiheuttaa myös mui-
ta kuin käsien hienoverenkiertoon kohdis-
tuvia vaikutuksia. Ruotsalaisten selvitysten 
mukaan verenkiertohäiriöt ovat vain 15 % 
tärinän haitoista, ja muut haitat ovat her-
movaikutuksia 21% ja tuki- ja liikunta-elin-
vaurioita 64 %. Tärinän aiheuttamia haittoja 
arvioidaan toiminta-arvon ja raja-arvon pe-
rusteella (VNa 48/2005). Kuva 1 havainnollis-
taa valkosormisuuden riskiä tärinälle altis-
tumisen ja tärinän kiihtyvyyden perusteella.

Rengasalalla täriseviä koneita ovat erilai-
set mutterinvääntimet, mutta myös muissa 
töissä syntyy tärinää. Rengasalalla kehoon 
kohdistuva tärinä ei ole yleensä ongelma, 
ja siksi tässä keskitytäänkin käsiin kohdis-
tuvaan tärinään. Tärinällä on yhteisvaiku-
tuksia meluun, tapaturmiin ja ergonomisiin 
haittoihin.

Rengasalalla tärinää voidaan arvioida esiin-
tyvän eniten henkilöautopuolen rengastöis-
sä, mutta tärisevät työkalut kohdistavat 
voimakkaampaa	tärinää	työntekijöiden	
käsiin kuitenkin raskaiden ajoneuvojen ren-
gastöissä. Suomessa rengasalalla käsiin 
kohdistuvaa tärinää on mitattu satunnaises-
ti	asiantuntijalaitosten	toimesta.	Suomessa	
työterveyshuolloilla ei ole tällä hetkellä tä-
rinän	mittausvalmiuksia.	Sen	sijaan	työter-
veyshuoltojen vastaanotoilla voidaan kysyä 
käsitärinän oireista tai vaikutuksista.

TAUSTAA

Tärinän kokonaiskiihtyvyys, m/s2

esiintyvyys 10 %
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KUVA 1
Tärinän kokonaiskiih-
tyvyyden ja altistu-
misvuosien perus-
teella koottu sormien 
valkosormisuuden 
riski (ISO 5349). Esi-
merkki: kun tärinälle 
altistuminen päivä-
keskiarvona (a8h) on 
2,5 m/s2 ja työuraa 
on 12 vuotta, niin 
joka kymmenennellä 
työntekijällä	esiintyy	
valkosormisuutta.
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Kun tarkastellaan ihmisten tärinälle altis-
tumista, mittaussuureeksi on vakiintunut 
tärinän kiihtyvyys (a), jota mitataan kiihty-
vyyden mittayksiköllä m/s2. Kiihtyvyys on 
nopeuden muutosta kuvaava suure. Pyöri-
misliikkeessä olevat koneenosat tai iskevät 
koneenosat aiheuttavat yleensä nopeuden 
muutokset eli kiihtyvyyden. Tärinän hai-
tallisuuden on todettu olevan tärinän taa-
juudesta riippuva, joten käsiin kohdistuvaa 
tärinää mitataan yleensä taajuuksilla 6,3–1 
1250 Hz ja signaalin taajuuksia painotetaan 

standardeissa sovitun mukaisesti. Tämä 
tarkoittaa, että käsiin kohdistuvan tärinän 
mittausanturi mittaa kolmessa suunnassa 
x, y ja z. Tärinää mitataan tehollisarvoina. 
Tärinän huippuarvoille ei ole ohjearvoja. Eri 
suunnissa mitatuista ja taajuuspainotetuis-
ta tärinän keskimääräisistä kiihtyvyyksistä 
lasketaan geometrinen summataso, jota 
sanotaan taajuuspainotetuksi hetkelliseksi 
kokonaiskiihtyvyydeksi (asumma).

ALTISTUMISEN ARVIOINTI

Tutkimuksessa tärinää mitattiin tärinämit-
tarilla L&D HVM 100 (kuva 2) ja kolmiakseli-
sella ICP-tärinäanturilla Dytran (ICP = inte-
groitu pietsokidepiiri). Mittausjärjestelmä oli 
kalibroitu vuonna 2019 ja mittareille tallen-
netut tiedot purettiin mittareita varten ole-
valla analysointiohjelmalla Blaze 6.05. Ana-
lysointiohjelmalla voitiin tarkastella muun 
muassa työvaiheiden ajallisia vaihteluita.

Tärinälle altistuminen on useimmiten las-
kentaa, jossa hetkellisten tai lyhyeltä ajalta 
keskiarvotettujen tärinäkiihtyvyyksien ja 
tärisevien työkalujen käyttöajan (liipasinai-
ka) perusteella lasketaan päivittäinen altis-
tuminen ja verrataan tuloksia toiminta-ar-
voon 2,5 m/s2 ja raja-arvoon 5,0 m/s2 (VNa 
48/2005). Taulukossa 1 on esitetty erilaisten 
käsiin kohdistuvien laitteiden hetkellisiä tä-
rinäarvoja.

KUVA 2
Tärinän mittari HVM 100 ja kolmiak-
selinen pietsosähköinen anturi. Oi-
kealla raskaan renkaan käsiraspin 
aiheuttaman tärinän mittausta.
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Koneen valmistajan, maahantuojan tai myy-
jän on annettava tietoa tärinästä. Laiteval-
mistajien ilmoittamat tärinäarvot vaihtele-
vat kuitenkin merkittävästi, koska koneita 
voidaan käyttää hyvin monella tavalla ja 
koneita voidaan kytkeä muihin työkaluihin 
(kuten mutterinvääntimiä hylsyihin ja mo-
menttivarsiin). Työnantajan tulee tietää ne 
työkalut, koneet, laitteet tai alueet, joissa 
tärinä ylittää päivän keskiarvona toimin-
ta-arvon. Työnantajan tulee selvittää työn-
tekijöiden	altistuminen	tärinälle.	Työnteki-
jöille on tiedotettava, mikäli tärinä ylittää 
toiminta-arvon.

Työntekijöiden	tärinäriskiä	arvioitaessa	työ-
terveyshuollon tulee ottaa huomioon täri-
nälle herkät ihmiset, melu, tärinän välilliset 
vaikutukset,	työntekijän	terveydentilasta	
saadut	tiedot	ja	muut	riskitekijät,	kuten	
kylmyys ja märkyys. Toiminta-arvon ylitty-
minen tarkoittaa tärinäntorjuntaohjelman 
laatimisvelvoitetta	ja	työntekijöiden	mää-
räaikaistarkastuksia. Raja-arvo tarkoittaa, 
että työnantajan on viipymättä ryhdyttävä 
toimenpiteisiin altistumisen alentamiseksi 
raja-arvon alle. Tärinäntorjuntaohjelmassa 
tekniset	toimenpiteet	ovat	etusijalla.	(Val-
tioneuvoston asetus 48/2005.)

TAULUKKO 1. 
Esimerkkejä lyhytaikaisista tärinän arvoista.

TÄRINÄN AIHEUTTAJA

tärinän koko-
naiskiihtyvyys
m/s2

tärinä työssä,
tyypillinen päivän 
keskiarvo 

tärinätyöaika 
päivässä enintään 
verrattuna  
toiminta-arvoon

käsityökalut  (toiminta-arvo 2,5 m/s2) m/s2

paineilmapora 5 ... 20 2 ... 10 0,5 h ... 13 h

moottorisaha 2 ... 5 1 ... 7 1 h ... 24 h

kulmahiomakone 1 ... 8 0,5 ... 5 2 h ... 24 h

mutterinväännin 1 ... 9 1 ... 15 13 min ... 24 h

täryttimet 5 ... 20 0,5 ... 10 0,5 h ... 24 h
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1. Selvitä koneen todellinen käyttöaika  
 (liipasinaika) päivässä

2. Selvitä tärisevän laitteen hetkellinen  
 tärinän kiihtyvyys. 

3. Arvioi tilanne alla olevan kuvan 3 mukai-
sesti tai laskemalla. Punaisen käyrän ylit-
tyessä raja-arvo ylittyy, ja vihreän käyrän 
ylittyessä toiminta-arvo ylittyy. Jos vihreä 
käyrä ei ylity, erityisiä toimenpiteitä ei tar-
vita.

Tärinäaltistumisen arviointi tai mittaus

ESIMERKKI 1

    Mutterinväännintä käytetään työssä yh-
teensä tunti päivässä. Laitevalmistaja 
antaa mutterinvääntimelle hetkellisen 
tärinäkiihtyvyysarvon 4,5 m/s2, jota vielä 
korjataan käytetyn koneen varmuusker-
toimella 1,5, jolloin hetkelliseksi tärinän 
kiihtyvyydeksi saadaan 6,8 m/s2. Tunnin 
altistumisajan toiminta-arvo on 7,1 m/s2 
ja raja-arvo on 14,1 m/s2. Altistuminen ei 
ylitä toiminta- eikä raja-arvoa. 

raja-arvo toiminta-arvo

altistumisaika, tuntia

asetus 48/2005, käsitärinä
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0
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alle toiminta-arvon

yli raja-arvon

KUVA 3. 
Tärinän toiminta-arvo ja raja-arvo altistumisajan funktiona. Punaisilla nuolilla on merkitty koneen 
tärinän kiihtyvyys (6,8 m/s2) ja altistumisaika päivässä (1 tunti).
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Tärinän torjuntaohjelma on vapaamuotoinen 
asiakirja osana työsuojelun toimintaohjel-
maa (liite 1). Siinä kuvataan nykyinen tärinä-
tilanne,	tunnistetaan	altistuvat	työntekijät	
ja kuvataan käytännön prosessi, jolla työn-
tekijöiden	tärinäaltistusta	vähennetään.	
Siihen kootaan aikataulut, vastuut ja työhön 
käytettävät resurssit. Tärinälle altistumisen 
hallintamenetelmiä ovat vaihtoehtoiset työ-
menetelmät, ergonomialtaan vähätärinäiset 
työvälineet,	lisälaitteet,	kädensijat,	työvä-
lineiden kunnossapito ja kunto, työpistei-
den	suunnittelu	ja	sijoittelu,	työntekijöiden	
opastaminen, altistuksen keston ja tärinän 
voimakkuuden rajoittaminen, riittävät lepo-
jaksot sekä kylmyydeltä ja kosteudelta suo-
jaava vaatetus.

Lisäksi työpaikalla pitää suojella tärinälle 
erityisen	alttiiden	työntekijöiden	terveyttä	
ja turvallisuutta. Näitä henkilöitä ovat esi-

merkiksi luontaista valkosormisuutta omaa-
vat tai rannekanavan tukkoisuutta oireilevat 
tai henkilöt, joiden käsien tuntokyky on 
huono. Vaaroja ja haittoja voidaan vähentää 
mm. turvallisilla työtavoilla, vammojen ja 
oireiden tunnistamisella ja ilmoittamisella, 
teknisillä mahdollisuuksilla, tärinää vaimen-
tavilla	kädensijoilla,	hyvällä	koneiden	huol-
tamisella ja kohtuullisella puristusvoimalla. 
Edelleen suositellaan työskentelemään kä-
det lämpiminä ja vähentämään tupakointia 
työpäivän aikana. Käsineet eivät yleensä 
vaimenna tärinää merkittävästi, mutta ne 
pitävät kädet lämpiminä ja suojaavat käsiä. 
Huonot työasennot voivat lisätä puristusvoi-
maa tärisevästä työkalusta ja lisätä tärinälle 
altistumista. Tarpeettoman suuri puristus-
voima lisää tärisevästä työkalusta käteen 
siirtyvää tärinää.

Tärinän torjuntaohjelma
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Tärinätutkimuksessa tuloksista määritettiin 
tärinälle altistuminen arvioiduissa työteh-
tävissä, selvitettiin työvaiheita ja niille altis-
tumista sekä tehtiin tärinän aika-analyysejä 
mielikuvan saamiseksi ja laskelmien tekemi-
seksi. Tulosten yhteenveto on taulukkona 2. 
Tuloksissa päivittäinen toiminta-arvo ylittyy 
raskaan työkoneen rengasta raspattaessa 
ja IR 2235 paineilmakäyttöistä mutterin-
väännintä käytettäessä raskaan työkoneen 
muttereihin. Mutterinvääntimen tärinän 
kiihtyvyyden aiheuttama altistumisarvo on 

lähellä raja-arvoa. Henkilöautojen rengas-
työssä tärinälle altistumiset jäivät alle 1,3 
m/s2, ja raskaiden ajoneuvojen El-Max-mut-
terinvääntimen kahvoista saadut tärinän 
kiihtyvyydet ovat päivittäisinä altistumisina 
alle 1 m/s2.

Tärinälle altistuminen ja ohjearvovertailu 
riippuvat ratkaisevasti altistumisajasta. 
Hetkelliset taajuuspainotetut tärinän ko-
konaiskiihtyvyydet olivat 2,3–13,9 m/s2	 (10 
sekunnin keskiarvot).

TULOKSIA TÄRINÄMITTAUKSISTA
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TYÖ JA TYÖKALU
amax asumma liipasin-

aika
8h 
altistus

toiminta-
arvo

raja-
arvo

Pinnoitus m/s² m/s² h m/s² m/s² m/s²

Kolojen avaus 
käsiraspi 
kuorma-auto

5 3,9 1,5 1,7 2,5 5,0

Korjaus käsiraspi 
työkoneen rengas

12,2 7,5 1 2,7 2,5 5,0

Asennustyö

Rengastyö 
IR 2135QXPA 
henkilöauto 

3,8 1,8** 1 1,0 2,5 5,0

Rengastyö 
Milwaukee 
henkilöauto

4,5 2** 1 1,1 2,5 5,0

Sähkötoiminen 
El-Max 
(mutterimopo) 
raskas puoli *

2,3 1,8 1,6 0,8 2,5 5,0

Sähkötoiminen 
El-Max 
(mutterimopo) 
raskas puoli *

2,7 1,6 1,5 0,69 2,5 5.0

Paineilmatoiminen 
IR 2235 
mutterinväännin 
raskas puoli

13,9 11 1,0 3,9 2,5 5,0

Neulahakkuri 1 
vanne raskas puoli

11,2 9,8
2 min/
pv

0,63 2,5 5,0

Paineilmatoiminen 
AOK Industrial 
mutterinväännin 
raskas puoli

7,7 3,4
3 min/
pv

0,27 2,5 5,0

* eri työpaikoilla saadut tulokset

** varmuuskerroin 1,5

TAULUKKO 2. 
Tärinämittausten yhteenveto: amax on 10 s aikavakiolla mitattu jakson suurin arvo, asumma on 
suuntien x, y ja z kiihtyyyksien jakson keskimääräinen kiihtyvyys, liipasinaika on työkalun tehollinen 
käyttöaika päivässä ja a8h altistus on työpäivän keskimääräinen tehollinen kiihtyvyys, jota voidaan 
verrata toiminta-arvoon ja raja-arvoon.
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Paineilmakäyttöisen ja akkukäyttöisen mutterinvääntimen vertailu

KUVA 4.
Paineilmakäyttöisen (IR 2135QXPA) ja akkukäyt-
töisen (Milwaukee) mutterinvääntimen vertailu 
henkilöauton neljän pyörän irrotuksessa.

Kuvassa 4 on esitetty paineilmakäyttöisen (IR 2135QXPA) ja akkukäyttöisen (Milwaukee) mut-
terinvääntimen vertailu henkilöauton neljän pyörän irrotuksessa. Kovin suurta eroa väänti-
mien välillä ei ollut.

Mutterinvääntimen aiheuttama tärinä on melko lyhytaikaista (liipasinaika). Eri suunnissa 
mitatut tärinäarvot vaihtelevat, mutta yleensä käsityökaluissa on jokin merkittävin väräh-
telysuunta (esimerkiksi iskusuunta). Koska standardien mukaan eri suunnissa mitatut täri-
näarvot summataan, merkittävin suure on hetkellinen summa-arvo (asumma, taulukko 2). 
Summa-arvon ja liipasinajan perusteella lasketaan päivän keskimääräinen kokonaiskiihty-
vyyden altistuminen tai voidaan käyttää kuvaa 3 apuna.

IR 2135 asumma Milwaukee asumma Aika aloittamisesta, s

0            20                           40                    60             80                          100                  120

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,5

1,0
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0,00

Toiminta-arvo 2,5 m/s2

Kokonaiskiihtyvyys m/s2
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Raskaan puolen mutterinvääntimen vertailu

KUVA 5.
Erilaisten	mutterinvääntimien	kädensijan	tärinä	
raskaan ajoneuvon pyörän muttereita irrotetta-
essa ja kiinnitettäessä.

Kuvassa 5 on esitetty raskaan puolen mutterinvääntimien vertailua pyörää irrotettaessa ja 
kiinnitettäessä. Erilaisten työkalujen välillä on suuri ero.

Tässä yhteydessä verrattiin myös hylsyjen kulumisen merkitystä (taulukko 3). Hylsyjen kulu-
minen ei näyttänyt merkittävästi muuttavan käsiin kohdistuvaa tärinää. Vanhoilla ja uusilla 
hylsyillä saadut tärinäarvot olivat samaa luokkaa kuin taulukossa 2 esitetyt tulokset. Sen 
sijaan	momenttivarsi	synnytti	lisää	värähtelyä	uuden	nivelen	voiman	kohdistumisessa	mut-
terinvääntimestä momenttivarteen ja edelleen hylsyyn. Momenttivartta käytettäessä het-
kellinen tärinän kiihtyvyys kasvoi 1,5-kertaiseksi. Tämä tarkoittaa, että jos momenttivartta 
käytetään liipasinaikana yli tunnin päivässä, raja-arvo ylittyy raskaan kaluston töissä, ja vas-
taavasti toiminta-arvo ylittyy, jos laitetta käytetään yli 15 minuuttia päivässä.

CP 7775-61 tauko
Toiminta-arvo 2,5 m/s2

IR 2235 
mutterinväännin

CP 7775-61  
mutterinväännin

Aika aloittamisesta, s

0            20                           40                    60             80                          100                  120

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Tärinän kiihtyvyys a summa, m/s2

El-Max mutterimopo
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Euromaster Lakalaiva 
18-9-2019

hylsy asumma amax isku liipa-
sin-
aika, s

Työ-
aika 
min

Henkilöautopuoli m/s² m/s² asento

IR Titanium, neljän 
pyörän avaus ja kiristys

vanha 2,2 7,5 1 74 s 6 min

IR Titanium, neljän 
pyörän avaus ja kiristys

uusi 1,8 5,8 1 60 s 7 min

IR Titanium, yhden 
pyörän avaus ja kiristys

vanha 2,6 5,1 2 13 s 2 min

IR Titanium, yhden 
pyörän avaus ja kiristys

uusi 3,2 5,1 2 13 s 2 min

Raskas puoli

IR raskas, yhden pyörän 
avaus ja kiristys,  
10 mutteria

vanha 10 15,5 4 55 s 1,5 min

IR raskas, yhden pyörän 
avaus ja kiristys, 10 
mutteria

uusi 10,4 15,5 4 52 s 1,5 min

Vianor Sarankulma 30-9-2019

Henkilöautopuoli

Wurth, yhden pyörän 
avaus ja kiristys

vanha 1,8 3,1 23 s 6 min

Wurth, yhden pyörän 
avaus ja kiristys

uusi 1,8 3,4 32 s 7 min

Raskas puoli

CP 7775-6, yhden pyörän 
avaus ja kiristys, 8 
mutteria

vanha 9,9 14,1 85 s 1,5 min

CP 7775-6, yhden pyörän 
avaus ja kiristys, 8 
mutteria

uusi 10 14,4 83 s 1,5 min

CP 7775-6, yhden pyörän 
avaus ja kiristys, 8 
mutteria

momentti 16,7 26,5 147 s 1,5 min

TAULUKKO 3.
Uusien ja vanhojen hylsyjen sekä momenttivarren käytössä esiintyneet tärinäarvot.
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Tärinälle altistuminen oli samansuuntaista 
kuin muissakin tutkimuksissa (liite 2). Eu-
roopan unionin julkaisemassa käsiin kohdis-
tuvan tärinän suosituspaperissa mitattujen 
mutterinvääntimien hetkellisen tärinän 
vaihteluvälit olivat 1–25 m/s2 ja 75 % mutte-
rinvääntimien tärinästä oli alle 16 m/s2. Kes-
kimäärin tärinä-arvot ovat olleet noin 7 m/
s2. Tässä työssä keskimääräiset hetkelliset 
mutterinvääntimien tärinäarvot olivat 3–27 
m/s2.

Näillä perusteilla voitaneen esittää taulukon 
4 mukaiset yleistykset. Toiminta-arvo voi 
ylittyä raskaan kaluston mutterinvääntimil-

lä	ja	pinnoituksen	käsiraspeilla.	Sen	sijaan	
henkilöautojen renkaanvaihdoissa tehtävä 
mutterinvääntimien käyttö ei ylitä toimin-
ta-arvoa, jos sovelletaan perusperiaatetta 
15 minuuttia/auto ja 8 tuntia työtä päivässä. 
Myös El-Max-mutterimopon käytöstä tu-
leva tärinäaltistuminen oli kohtuullista. On 
mahdollista, että liipasinajat ovat selvästi 
suurempia kuin tässä tutkimuksessa, jolloin 
vastaavasti tärinän päiväkeskiarvot lisään-
tyvät.

POHDINTA

TAULUKKO 4.
Yleistys autorengasalan käsityökalujen tärinälle 
altistumisesta.

tärinän päivä 
keskiarvo

toiminta-arvo raja-arvo

Mutterinvääntimet 
henkilöautot

1,0 - 2,0  m/s² 2,5 m/s² 5,0 m/s²

El-Max mutterimopo  
raskas kalusto

0,7 -  1,5  m/s² 2,5 m/s² 5,0 m/s²

Mutterinvääntimet  
raskas kalusto

0,3  - 5,0  m/s² 2,5 m/s² 5,0 m/s²

Käsiraspit pinnoituksessa 1,5 - 3,0  m/s² 2,5 m/s² 5,0 m/s²

Kun raskaan kaluston mutterinvääntimien 
massa kasvaa, tärinäarvot pienenevät. Täs-
sä selvityksessä kevyt mutterinväännin In-
gersoll Rand 2235 (2,1 kg) antoi hetkelliseksi 
(2 min keskiarvo) tärinäkiihtyvyydeksi  
5,2 m/s2, kun huomattavasti raskaampi 
mutterinväännin AOK Industrial (8,1 kg) antoi 
vastaavaksi tärinäkiihtyvyydeksi 3,4 m/s2. 
Tämä on ymmärrettävissä Newtonin toisen 
lain mukaan, jossa voiman ollessa vakio 

massan lisääntyminen vähentää kiihtyvyyt-
tä. Huono puoli massan lisääntymisessä 
on luonnollisesti työkalun käytön vaikeutu-
minen ja sitä kautta käyttäjän väsyminen. 
Vianor Oy:ssä Sarankulmassa käytettiin pai-
navia mutterinvääntimiä raskaan kaluston 
puolella, mutta ne oli varustettu keventimil-
lä, jolloin ajoneuvojen molemmilla puolilla 
oli riippuvia mutterinvääntimiä, jotka olivat 
helposti siirrettävissä ajoneuvon renkaan 
kohdalle.
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Tärinän arviointi voi olla monimutkaisempaa 
kuin edellä olevassa tarkastelussa. On mo-
nia syitä, miksi tärinälle altistuminen voi olla 
suurempaa kuin tutkimuksessa mitatut ar-
vot. Esimerkiksi ylityöt lisäävät altistumista 
niin, että jos tehdään 12 tunnin työjakso, 
tärinälle altistumisen päivän keskikiihtyvyys 
pitää kertoa luvulla 1,2 ennen vertaamista 
toiminta-arvoon ja raja-arvoon. Edelleen on 
mahdollista, että kuluneet hylsyt, kulunut 
momenttivarsi tai kulunut kone aiheuttaa 
enemmän tärinää kuin uusi kone ja uudet 
hylsyt. Tästä syystä aikaisemmin esimerkis-
sä 1 käytettiin varmuuskerrointa 1,5.

Tässä tutkimuksessa tehtiin mittauksia 
hyvillä työkaluilla ja valvotusti. Näiden esi-
merkkien ja tulosten perusteella rengasalal-
la ei pääsääntöisesti ylitetä raja-arvoa, mut-
ta toiminta-arvo voi ylittyä. Mittaustulokset 
eivät sulje pois mahdollisuutta, että raja-ar-
vokin voi joissakin tilanteissa ylittyä.

Taulukoiden 2 ja 3 tuloksia voidaan myös 
laskea niin, että mittaustulosten perusteella 
lasketaan päivittäisiä laitteiden liipasinaiko-
ja. Näin esimerkiksi henkilöautojen rengas-
työssä ja El-Max-mutterimopon päivittäinen 
tehollinen käyttöaika voi olla luokkaa 12 tun-
tia, mutta jos otetaan huomioon laitteiden 
kuluneisuudesta johtuva tärinän lisääntymi-
nen, tehollinen käyttöaika supistuu normaa-
lin työpäivän mittaiseksi, mikä tarkoittaa, 
että liipasinajat ovat päivässä 2–3 tuntia. 
Raskaan kaluston mutterinvääntimien päi-
vittäinen käyttöaika toiminta-arvoon näh-
den on 1,5–3 tuntia, joka tarkoittaa liipasin-
aikana alle tuntia päivässä.

Toinen asia, joka käsiin kohdistuvalle täri-
nälle altistumista arvioitaessa pitää ottaa 
huomioon,	ovat	mahdolliset	työntekijän	
herkkyystekijät	tai	aikaisempi	altistuminen,	

jolloin	työntekijällä	on	jo	tärinän	aiheuttamia	
varhaisoireita.	Työntekijöillä	voi	olla	mer-
kittävää aikaisempaa tärinälle altistumista 
esimerkiksi rakennusalalta, metalliteolli-
suudesta tai joistakin muista työtehtävis-
tä, joissa on jo syntynyt pieniä muutoksia 
hiusverisuonistoon, hermostoon tai niveliin. 
Tässä suhteessa työterveyshuollon arviointi 
työntekijän	sopivuudesta	on	tärkeä	näkö-
kohta. Työterveyshuolloilla on käytössään 
esimerkiksi	kyselyitä,	joilla	työntekijän	ai-
kaisempaa altistumista ja varhaisoireita voi-
daan kartoittaa.

Tehdyt tutkimukset osoittavat, että käsinei-
den	merkitys	tärinää	vaimentavana	tekijänä	
on vähäinen. Käsineet auttavat asiaa niin, 
että niiden avulla kädet pysyvät lämpimäm-
pinä ja sitä kautta verisuonisto ja hermot 
toimivat paremmin. Märät käsineet voivat 
lisätä yhdessä kylmän kanssa tärinälle altis-
tumisesta tulevaa riskiä. Samoin tupakointi 
heikentää	ääreisverenkiertoa.	Nämä	tekijät	
voivat lisätä tärinäsairauden riskiä, vaikka 
toiminta-arvo ei ylittyisikään.

Voimakkaat iskut voivat myös vaikuttaa kä-
sien toimintaan. Satunnaisesti rengasalalla 
joudutaan takomaan vanteita tai muttereita 
vasaran tai lekan avulla. Jos jostakin syystä 
iskuja tulee käsille päivän aikana paljon, se 
voi myös myötävaikuttaa tärinän kaltaisiin 
oireisiin.

Jokaisella rengasalan työpaikalla tulee ar-
vioida käsiin kohdistuvalle tärinälle altistu-
minen riskinarvioinnin yhteydessä. Lievät-
kin oireet voivat vaikuttaa toimintakykyyn 
esimerkiksi niin, että jos sormien tuntokyn-
nys on heikentynyt, voi olla vaikeaa napittaa 
paitaa tai ääreisverenkierron vauriot aiheut-
tavat käsiin kylmänarkuutta.
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KEINOJA TÄRINÄLLE  
ALTISTUMISEN VÄHENTÄMISEKSI
 
• Työkalun valinta, kunto ja 
   kunnossapito

• Hylsyjen ja karan kunto

• Käsineiden käyttäminen

 • Kahvojen kunto

• Altistumisajan pituus ja ylityöt  
   myös tärinäaltistumisen  
   näkökulmasta
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LIITE 1   TÄRINÄNTORJUNTAOHJELMAN 
LAATIMINEN

1  Työn vaiheet:
1. altistumisen selvittäminen
2.altistumisen arviointi
3.niiden kohteiden määrittäminen, joissa 

tarvitaan torjuntaohjelmaa
4.torjuntaohjelman laatiminen
5.ohjelman seuranta ja päivittäminen 

Altistumisen selvittäminen. Selvitetään, 
onko työpaikalla käsiin kohdistuvaa täri-
nää. Jos on, selvitetään, ketkä käyttävät 
täriseviä työkaluja (luettelo), ja selvitetään 
tärinää	aiheuttavat	tekijät	(työmenetelmät	
ja työvaiheet, koneet, laitteet, käsityökalut, 
yms.).

Altistumisen arviointi. Arvioidaan tuotan-
nossa toimivien henkilöiden tärinälle altistu-
minen. Tätä varten selvitetään käytettävät 
tärisevät käsityökalut ja niiden päivittäinen 
käyttöaika. Jos kokonaisaltistuminen jää 
alle 2,5 m/s2, tärinäntorjuntaohjelmaa ei 
tarvita. Jos altistuminen ylittää 2,5 m/s2, 
tehdään tärinäntorjuntaohjelma ja samalla 
selvitetään, ettei raja-arvo 5,0 m/s2 ylity.

Tärinäntorjuntaohjelman kohteiden valinta. 
Ohjelmaan	valitaan	ensisijaisesti	eniten	tä-
rinäaltistusta	aiheuttavat	tekijät.	Kohteita	
tulisi pohtia niin yksityiskohtaisesti, että 
voidaan määritellä mahdollisia tärinän tor-
juntatoimenpiteitä.

Tärinäntorjuntaohjelmassa eritellään ne 
työt ja henkilöt, joiden tärinälle altistuminen 
on yli 2,5 m/s2. Sitten käydään läpi tärinä-

asetuksen mukaisten toimenpiteiden mah-
dollisuudet tärinän vähentämiseksi. Ohjel-
man laatimiseen kannattaa ottaa mukaan 
työtä tuntevia henkilöitä työsuojelu- tai työ-
terveyshenkilöstön lisäksi.

Jos altistumisesta ollaan epävarmoja, siir-
retään henkilöt tai alueet jatkoselvitettäviin 
ja mahdollisesti tehdään tarkempia arvioin-
teja tai mittauksia. Nykyisillä tärinämitta-
reilla nähdään helposti hetkellinen altistu-
minen ja tästä voidaan laskea päivittäinen 
altistuminen.

Tärinäntorjuntaohjelman sisältö
Tärinäntorjuntaohjelmalla kuvataan työ-
suojelun toimintaohjelman osana tärinäal-
tistuksen hallintaa. Tärinän torjuntaohjelma 
asettaa kerättyjen taustatietojen pohjalta 
tavoitteet tärinätilanteen parantamiseksi 
sekä kuvaa tärinän torjuntahankkeiden läpi 
viemisen prosessin.

Tärinäntorjuntaohjelman eteneminen  
jatkuvana prosessina vuosittain
1. Tärinäaltistuksen selvittäminen
2.Tärinäntorjuntaohjelma
3.Ohjelman hyväksyminen ja tarkentaminen: 

pvm/työsuojelutoimikunta
4.Toteuttaminen
5.Tärinätilanteen ja altistumisen seuranta: 

tarkastukset muutosten jälkeen
6.Dokumentointi ja raportointi
7. Vastuuhenkilöt ja aikataulutus.
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Kone Ilmoitettu 
tärinä, m/s2

Mitattu 
tärinä, m/s2

Raja-arvon  
täyttymisen  
altistumisaika, h

Toiminta-arvon 
täyttymisen  
käyttöaika, h

Tärinäaltistus
Tärinää aiheuttavat koneet

Tärinälle altistuminen eri työtehtävissä

Tärinän aiheuttaja

Ammattinimike Mutterin-
väännin

Hioma-
koneet

Rengas-
koneet

Taonta
(iskut)

Mutteri-
mopo

Altistuminen
käsitärinä

xxxxxx 2 h/pv
0,5 h/
pv

10 min/
pv

15 min/
pv

4,4
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Tärinän lähteet, aiheuttajat ja tärinän torjuntaperiaatteet rengastöissä

1) Vaihtoehtoiset työmenetelmät

2) Ergonomialtaan sellaisten työvälineiden valinta, jotka aiheuttavat mahdollisimman  
 vähän tärinää kyseinen työ huomioon ottaen; työkalun teho ja paino

3) Tärinälle altistumista tehokkaasti vähentävien lisälaitteiden käyttö ja käyttöön  
 ottaminen; keventimet

4) Työpaikan rakenteiden, kulkureittien ja työpaikalla käytettävien työvälineiden  
 kunnossapitosuunnitelmat; työkalujen huolto-ohjelmat

5)	 Työpisteiden	ja	työskentelypaikkojen	suunnittelu	ja	sijoittelu;	työasennot

6)	 Työntekijöiden	opastaminen	työvälineiden	oikeaan	ja	turvalliseen	käyttöön	tärinälle		
 altistumisen vähentämiseksi mahdollisimman vähäiseksi; koulutus ja opastus

7) Altistuksen keston ja tärinän voimakkuuden rajoittaminen;

8) Työn suunnittelu siten, että riittävät lepojaksot huomioon ottaen tärinä mahdolli- 
 suuksien mukaan aika ajoin vähenee tai keskeytyy

9) Kylmyydeltä ja kosteudelta suojaavan vaatetuksen antaminen tärinälle altistuvien  
	 työntekijöiden	käyttöön.
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Periaate Muutos
kyllä/ei, 
mikä

Kuka  
vastaa

Milloin  
tehdään

Valmis
xx.yy.20xx

1. vaihtoehtoiset 
työmenetelmät

2. ergonomian 
kehittäminen

3. kunnossapidon   
kehittäminen

4. työtehtävien  
suunnittelu ja sijoitus

5. opastus ja koulutus

6. altistuksen keston 
ja voimakkuuden 
rajoittaminen

7. työ/lepo, tärinän   
jaksottaminen

8. muu, kylmyys/kosteus

Kohde ja keinot
Kirjaa taulukkoon kunkin periaatteen konkreettiset toimenpiteet.

Uusia laitteita hankittaessa kiinnitetään seuraaviin asioihin huomiota: 
• koneiden ns. tärinätakuut tai ainakin tieto koneiden tärinäpäästöistä 
• muita asioita ovat mm. käytettävyys, työasennot, melu, käsien pysyminen lämpimänä.



24          RENGASALAN TÄRINÄOPAS

LIITE 2   TÄRINÄN KIIHTYVYYSARVOJA

  Vaihteluväli*

Kone tai laite Tärinän hetkellinen kiihtyvyys 
m/s2

Moottorisaha 5 - 7

Raivaussaha 3 - 5

Piikkausvasara 12 - 18

Kulmahiomakone 4 - 8

Iskuporakone 9 - 16

Mutterinväännin 5 - 9

Neulahakkuri 5 - 7

Kivipora 12 - 18

Käshiomakone 7 - 9

Tärytin 10 - 12

* 25 - 57 % kvartaali

Lähde: Guide to good practice on Hand-Arm Vibration Non-binding guide to good practice 
with a view to implementation of Directive 2002/44/EC on the minimum health and safety 
requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents 
(vibrations). Linkki: http://resource.isvr.soton.ac.uk/HRV/VIBGUIDE/HAV%20Good%20
practice%20Guide%20V7.7%20English%20260506.pdf
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LIITE 3   KUVIA TÄRINÄMITTAUKSISTA JA 
NIIDEN TULOKSISTA

Tärinäanturin kiinnitys käsiraspiin, keskimääräinen tärinän kiihtyvyys (5 minuuttia) raskaan 
renkaan korjauksessa 7,5 m/s2. Liipasinaika oli tunti päivässä, jolloin päivittäinen tärinälle 
altistuminen oli 2,7 m/s2.

Henkilöauton renkaiden vaihtotyössä käytetty akkukäyttöinen (vasemmalla) ja paineilma-
toiminen mutterinväännin (oikealla), keskimääräinen tärinän kiihtyvyys henkilöauton neljän 
renkaan vaihdossa 1,8–2,0 m/s2. Liipasinaika oli tunti päivässä, jolloin päivittäinen tärinälle 
altistuminen oli 1,1 m/s2.
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Henkilöauton renkaiden vaihdossa käytettävä mutterinväännin. Yleensä käytetään pientä 
tehoa, jos renkaiden mutterien kireys tarkistetaan momenttiavaimella.

Henkilöauton renkaiden vaihto ja tärinän mittaus.
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Tärinäanturin kiinnitys El-Max-mutterimopon kahvan varteen (vasen) ja El-Max-mutterimo-
pon käyttöä raskaan työkoneen renkaan muttereita irrotettaessa. Keskimääräinen tärinän 
kiihtyvyys mutterien irrotuksessa 1,8 m/s2. Liipasinaika oli 1,6 tuntia päivässä, jolloin päivit-
täinen tärinälle altistuminen oli 0,8 m/s2.

Ingersoll Rand 2235 -mutterinväännin ja tärinäanturin kiinnitys kahvaan. Hetkellinen tärinän 
kiihtyvyys mutterien irrotuksessa 11 m/s2. Liipasinaika oli tunti päivässä, jolloin päivittäinen 
tärinälle altistuminen oli 3,9 m/s2. 
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Tärinäanturin kiinnitys neulahakkuriin Deprac SN10. Keskimääräinen tärinän kiihtyvyys van-
teen hionnassa oli 9,8 m/s2. Liipasinaika oli 2 minuuttia päivässä, jolloin päivittäinen tärinälle 
altistuminen oli 0,63 m/s2. Laitetta ei kaikilla renkaanvaihtotyöpaikoilla käytetä.

Tärinäanturin kiinnitys raskas mutterinväännin AOK. Keskimääräinen tärinän kiihtyvyys 
mutterien irrotuksessa 3,4 m/s2. Liipasinaika oli 3 minuuttia päivässä, jolloin päivittäinen 
tärinälle altistuminen oli 0,3 m/s2.
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Kulunut ja uusi hylsy raskaalla puolella (vasen). Hylsyt kuluvat myös karan puolelta (oikea).

Momenttivarsi raskaalla puolella. Momenttivarren käyttö lisäsi hetkellistä käsiin kohdistu-
vaa tärinää arvosta 10 m/s2 arvoon 15 m/s2.
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Muistiinpanoja
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Rengasalan tärinäselvitys

Suomessa vaihdetaan säännöllisesti henkilöautoihin ja kuor-
ma-autoihin kesä- ja talvirenkaat ja renkaita myös uusitaan 
kulumisen tai renkaan vaurioitumisen vuoksi. Rengastöihin 
liittyy käsiin kohdistuvaa tärinälle altistumista, mistä on 
ollut vähän tietoa. Tästä syystä tähän selvitykseen on koottu 
kirjallisuustietoa sekä on mitattu ja arvioitu työpaikkojen 
renkaanvaihtotöiden tärinää ja tärinän hallintaa. 

Keinoja tärinälle altistumisen vähentämiseksi

• Työkalun valinta, kunto ja kunnossapito 
• Hylsyjen ja karan kunto 
• Käsineiden käyttäminen 
• Kahvojen kunto 
• Altistumisajan pituus ja ylityöt myös tärinäaltistumi- 
 sen näkökulmasta

Tärinä on otettava huomioon arvioitaessa työpaikan riskejä 
rengasalalla.


