
ROLTEXIN RATKAISUT

g
/



Roltex Oy
on suomalainen vuonna 1993 perustettu yritys, joka on kasvanut
runsaan kymmenen vuoden aikana kuormaussiltalaitevalmistajasta
uudistusmieliseksi kokonaistoimittajaksi. Tänä päivänä voimme
palvella asiakasta ongelman kartoittamisesta ja ratkaisun etsimisestä
alkaen laitteen elinkaaren loppuun asti. Myös tuotevalikoima on
laajentunut: kuormaussiltojen lisäksi teollisuusovituotteet ja
nostopöydät ovat merkittävä osa toimintaa. Palveluumme kuuluu
suunnittelu, asennus, huolto ja tarkastukset.

Määrätietoinen kehittäminen näkyy kasvuna kotimaan lisäksi
vientialueilla. Vientiä on Ruotsin ja Baltian maiden lisäksi myös
Venäjälle, jonne perustettiin tytäryhtiö vuonna 1996.
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Toiminta-ajatus
Toimintamme ohjaavana ajatuksena on rat-
kaista asiakkaan kuormauspulmat toimittamalla
ja ylläpitämällä laitteita, jotka parantavat
tuottavuutta, työskentelyergonomiaa ja työ-
turvallisuutta. Toiminta-ajatukseemme kuuluvat
myös ratkaisut, joilla saavutetaan energian-
säästöä tuotanto- ja varastotiloissa. Saavut-
taaksemme asiakkaidemme luottamuksen
meidän tulee olla kehityksen kärjessä alaan
liittyvissä ratkaisuissa ja tuotteissa. Tämän
takaa jatkuva tuotekehitysprosessi, jossa
asiakkaiden tarpeet huomioidaan.
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Liukkaus
Etenkin talvisaikaan on lastaussillan pitäminen
puhtaana hankalaa. Liukas ja epätasainen
pinta altistaa liukastumisille ja putoamisille.
Tapaturmat ovat ikäviä ja kalliita eikä tavara-
vahingoiltakaan voi välttyä. Liukkaus myös
hidastaa ja hankaloittaa työtä selvästi.
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Oletteko sään armoilla?
Suomi on pohjoinen maa, jossa säätilat vaihtelevat rajusti eri vuodenaikoina.
Lastauslaituri on suuri, avoin aukko ulkomaailmaan, joten sään vaikutuksia ei kannata
vähätellä. Työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien seurausten lisäksi säällä
on runsaasti muitakin taloudellisia seurauksia.

Veto
Avoin lastauslaituri antaa tuulen puhaltaa va-
paasti sisälle. Lastausalueelta se jatkaa pitem-
mälle sisätiloihin, missä se aistitaan vetona.
Veto ei tee kenenkään terveydelle hyvää. Se
myös koetaan yhdeksi ikävimmistä työympäris-
töhaitoista, joka huonontaa työskentelyolosuh-
teita merkittävästi. Vedon aiheuttamat vaivat ja
poissaolot maksavat yrityksille vuosittain suuria
summia. Työntekijöiden viihtymiseen ja hyvin-
vointiin kannattaa panostaa.

LASTAUSALUE
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Tuotevahingot
Lastaustilasta on useimmiten suora yhteys va-
rastoon. Jos käytössä on avoin lastauslaituri,
pääsee sää sisälle ja voi mahdollisesti vahin-
goittaa varastoitavia tuotteita. Monet tuotteet
tarvitsevat tasaista lämpötilaa – kylmää tai
lämmintä – eivätkä kestä lämpötilan vaihteluita.

Lämpöenergia
Suomessa sisälämpötila on suurimman osan vuotta
korkeampi kuin ulkolämpötila. Avoin lastauslaituri
antaa lämmön karata lahjaksi harakoille ja seu-
rauksena ovat korkeat lämmityskustannukset ja
palelevat työntekijät.

Etsimme tilanteeseenne sopivimman ratkaisun. Ota yhteyttä.

Kuormaustilaelementit, ovitiivistimet, pikarulla- ja laskosovet, Isotek-ovet, nosto-ovet

1 m3 huoneilman lämmittämiseen
tarvitaan energiaa 30-35 W.

Avonainen 3x3 m oviaukko
läpäisee ilmaa 9 m3 sekunnissa,
minkä lämmittämiseen tarvitaan
siis noin 300 W.

1 m3

Energiaa
30-35 W

1 m3 1 m3 1 m3

1 m3 1 m3 1 m3

1 m3 1 m3 1 m3

Energiaa 300 W
 sekunti



Liukastumis- ja
putoamisvaara
Kun lastauslaituri on avoin, aiheuttaa sää
väistämättömästi silloin tällöin liukkautta. Las-
tauslaiturilla liukastuminen, horjahtaminen tai
kompastuminen voi johtaa putoamiseen, jonka
seuraukset saattavat olla vakavia. Oman riskinsä
tuo ajoneuvon ”karkaaminen” kesken lastauk-
sen, mikä on aina odottamaton tapahtuma.
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Tapaturmista eroon
Joka vuosi tapahtuu Suomessa kymmeniätuhansia korvauksiin johtavia työtapaturmia.
Usein nämä olisi voitu ehkäistä ennakolta suunnittelemalla työskentelyolosuhteet
turvallisemmiksi. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi työturvallisuuden huomioon ottaminen
vähentää yrityksen kustannuksia huomattavasti. Sairastaminen maksaa monin tavoin.

Muita tapaturmia
Mikäli lastauslaiturin korkeuseroa ei ole tasattu
kuormaussillalla tai nostopöydällä, joudutaan
taakat  nostamaan käsin tai käyttämään työtur-
vallisuuden vastaisia ”irtolevyjä”, mikä aiheuttaa
suuria tapaturmariskejä.

Suomessa sattuu vuosittain noin

 95 000
työtapaturmaa, joista noin 45
johtaa kuolemaan.

Lähde: Työtapaturmat. Tilastokeskus

Korkeusero
Lastauslaiturin ja kuorma-auton lavan välillä
oleva korkeusero aiheuttaa ylimääräistä työtä,
johon kuluu aikaa. Kun tavarankuljetuksessa
käytettävät autot ovat hyvin erilaisia – paketti-
autot, kuorma-autot, rekat, erikoismatalat autot
– ongelma vielä korostuu. Samalta tasolta
lastaaminen säästää paitsi aikaa, on myös
turvallisempaa ja vähentää tavaravahinkoja.

Mikä vikana lastauslaiturilla?
Lastauslaituri on yrityksen tärkeimpiä yhteyksiä asiakkaisiin. Lukemattomat erilaiset
ja erikokoiset autot telakoituvat siihen päivittäin lastaamaan tai purkamaan tavaraa.
Mitä enemmän liikennettä ja toimintaa, sitä enemmän pienilläkin epämukavuuksilla
on vaikutusta. Materiaalivirrassa tapahtuvat katkokset maksavat helposti enemmän
kuin tulee ajatelleeksikaan. Jokainen pysähdys, laiturin laskeminen tai nostaminen,
liikkeellelähtö tai keskeytys vie aikaa. Siksikin kannattaa kiinnittää niihin huomiota.

Avolaituri
Avolaiturin ongelma on nimenomaan avoimuus.
Koska suojaa ei ole, voi horjahtaminen johtaa
putoamiseen ja loukkaantumiseen. Sama voi
tapahtua siirrettävälle tavaralle.

Eräs asiakkaamme lastasi aikaisem-
min 20 jalan merikontit käsin ilman
kuormaussiltaa. Siihen kului 2 mie-
heltä ja trukkikuskilta 4 tuntia. Kuor-
maussillan hankinnan jälkeen lastaus
voitiin suorittaa suoraan trukilla sisäl-
le konttiin. Nyt trukkikuski selviää
hommasta yksin puolessa tunnissa.

4 h

1/2 h

LASTAUSALUE
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ROLTEXIN RATKAISUT

VÄHENTÄVÄT TAPATURMAVAARAA OLEELLISESTI

Etsimme tilanteeseenne sopivimman ratkaisun. Ota yhteyttä.

Kuormaustilaelementit, ovitiivistimet, kuormaussillat, nostopöydät, Wheel-lok ja muut lastauslaiturin lisävarusteet

ROLTEXIN RATKAISUT POISTAVAT KORKEUSERON

JA AVONAISUUDEN AIHEUTTAMAT HANKALUUDET

Kuormaussillat, nostopöydät, ovitiivistimet



Murrot
Suojaamaton lastauslaituri on helppo reitti sisälle
varastoon. Varastosta taas pääsee edelleen
yrityksen muihin tiloihin. Häikäilemättömälle
konnalle lastauslaituri on muutenkin avuksi: sen
avulla voi helposti lastata varastetut tavarat omaan
autoon.
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Lastauslaiturilta sisälle?
Lastauslaituri on rajapinta yrityksen ja ulkomaailman välillä, jossa liikkuu monenlaista
väkeä: oman henkilökunnan lisäksi tavaraa tuovien ja hakevien autojen kuljettajia ja
apumiehiä. Täysin ulkopuolisetkin saattavat kadota tähän joukkoon eikä kukaan osaa
epäillä.

Tietosuoja
Varasto ei ole julkista aluetta, johon kaikilla
tarvitsisi olla pääsy. Rekkakuskienkaan ei ole
tarve nähdä varaston puolelle. Siellä säilytettävät
tavarat, tuotteet ja materiaalit kuuluvat yrityksen
sisäisiin asioihin. Kun pitää asiattomat poissa,
tietosuojakin paranee.

LASTAUSALUE
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ROLTEXIN RATKAISUT ESTÄVÄT TEHOKKAASTI

ASIATTOMIEN SISÄÄNPÄÄSYN LASTAUSLAITURIN KAUTTA

Etsimme tilanteeseenne sopivimman ratkaisun. Ota yhteyttä.

Kuormaustilaelementit, ovitiivistimet, pikarulla- ja laskosovet, rullakalterit, nosto-ovet, oviautomatiikka

Hallinta
Kun tiedetään, kuka liikkuu missäkin ja kellä on
pääsy minnekin, helpottuu myös valvonta. Yllätyksiä
ei pääse sattumaan, kun henkilöiden vapaa liikku-
minen on estetty työskentelyolosuhteita parantavilla
laitteilla.



Tilat erilleen
Varkaan toimia vaikeutetaan huomattavasti jo
sillä, että eri tilat on erotettu toisistaan. Mitä
vaikeampi ovea on avata, sitä pitempään se
hidastaa varkaan menoa tai pysäyttää kokonaan.
Esimerkiksi kauppakeskuksessa oleva myymälä
eristetään kauppakeskuksen aulasta, varsinaiset
myymälätilat varastosta ja varasto lastauslaiturista.
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Murroista eroon!
Suomessa murtaudutaan joka vuosi lukuisiin teollisuuden ja kaupan kiinteistöihin.
Vakuutusyhtiöt ovat joka vuosi korvanneet niistä noin 10 miljoonaa euroa (Lähde:
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto).  Myymälät ovat täynnä houkuttelevaa tavaraa
ja tilaisuus tekee varkaan, sanotaan. Ilmeisimmät murtomahdollisuudet on järkevää
tukkia jo ennakolta.

Vuonna 2004 poliisin tietoon tuli

164 000
varkautta, törkeää varkautta ja
näpistystä, joista joka neljäs oli
myymälävarkaus tai -näpistys. Nii-
den määrä on vähitellen kasvanut.

MYYMÄLÄT



Kiinnioloaikaan
Öisin myymälän kiinnioloaikaan on murtoriski
suurimmillaan. Ikkunat, ovet ja lastauslaituri ovat
murtomiehen reittejä sisälle. Niiden suojaaminen
vähentää myös ilkivallan mahdollisuutta.
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ROLTEXIN RATKAISUT PITÄVÄT EPÄTOIVOTUT

VIERAAT MYYMÄLÄN ULKOPUOLELLA

Etsimme tilanteeseenne sopivimman ratkaisun. Ota yhteyttä.

Pikarulla- ja laskosovet, rullakalterit, nosto-ovet, oviautomatiikka

Vakuutukset
Koska toimialojen murtoalttius eroaa suuresti
toisistaan, määrittelevät vakuutusyhtiöt tarkkaan,
millaisia vastuita myymälöiden murtosuojauk-
selle asetetaan ennen kuin on edes mahdollista
saada vakuutusta. Murtovakuutusmaksua voi
pienentää nostamalla suojaustason toimialan
vaatimustason yläpuolelle.



Lämpötilaerot
Myymälässä on usein alueita ja tiloja, joissa
on erilainen lämpötila: kylmätilat / muut tilat,
ulkotilat / sisätilat ja varasto / myymälä.
Lämpötilaero pyrkii tasaantumaan ja aiheuttaa
vedon lisäksi lämpöhukkaa.
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Vetääkö?
Veto on yksinkertaisesti ikävää. Se aistitaan kalseutena, joka luo epäviihtyisän ilmapiirin,
jossa eivät viihdy asiakkaat eivätkä työntekijät. Vetoa syntyy, kun ilmavirta pääsee
esteettä liikkumaan pitkissä avonaisissa tiloissa. Lämmityskulut nousevat ja sairastuvuus
lisääntyy.

Eri tilojen välillä
Varaston ja myymälän välillä oleva kapea,
avoin kulkuaukko aiheuttaa väistämättä vetoa.
Varastosta saattaa edelleen olla suora yhteys
avoimelle lastauslaiturille. Talvella sisään
puhaltaa kolea veto, joka helposti yltää
myymälään asti.

Asiakkaat myymälässä
Kenen tahansa ei tarvitse päästä tai edes nähdä
myymälän varaston tai toimistotilojen puolelle.
Henkilökunnalla ei riitä aikaa valvomaan kaikkia
kulkuväyliä. Varaston ja myymälän välinen
kulkuyhteys tulee suojata siten, ettei luvallinen
kulku vaikeudu.

Työntekijöiden kulkuluvat
Työntekijöillä on erilaisia tehtäviä yrityksessä ja
ne edellyttävät liikkumista eri tiloissa. Kausiapu-
laisen tehtäviin kuuluu aivan muuta kuin toimis-
totyöntekijän tai varastomiehen. Jokaisen työn-
tekijän on kuitenkin voitava liikkua myymälä-
kiinteistössä laajemmin kuin asiakkaiden, joten
kulun on pysyttävä helppona.

Varaston sisällä
Varastokin saattaa muodostua ulko- ja sisä-
tiloista, joiden välillä on jatkuva liikenne.
Lastauslaituri on suurena avoimena aukkona
heikoin kohta, josta lämpö karkaa ja veto
saa alkunsa.

Asiattomilta pääsy kielletty
Asiattomien ihmisten – olivatpa he myymälän asiakkaita tai työntekijöitä – ei ole syytä
päästä kaikkiin tiloihin. Rajaamalla selkeästi kunkin ryhmän käytettävissä oleva tila
helpotetaan valvontaa, parannetaan tietosuojaa ja todennäköisesti saadaan myös
varkaudet ja näpistely vähenemään.

MYYMÄLÄT
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ROLTEXIN RATKAISUT ESTÄVÄT ASIATTOMILTA KULUN

Etsimme tilanteeseenne sopivimman ratkaisun.

Ota yhteyttä.

Pikarulla- ja laskosovet, rullakalterit, nosto-ovet, oviautomatiikka

ROLTEXIN RATKAISUT AUTTAVAT PITÄMÄÄN

VEDON KURISSA JA LÄMMÖN TALLESSA

Pikarulla- ja laskosovet, liuskaverho-ovet, heiluriovet, nosto-ovet, Isotek-ovet



Veto
Teollisuuden tuotantotilat muodostuvat usein
monista suurista toisiinsa yhteydessä olevista
halleista. Pitkät yhtenäiset ja avoimet alueet
mahdollistavat vedon syntymisen, mikä koetaan
epämiellyttävänä ja häiritsevänä. Vedon aiheut-
tamat vaivat ja poissaolot maksavat yrityksille
vuosittain suuria summia.
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Tilat erilleen

Noin kolmannes työtapaturmista
liittyy liikkumiseen työpaikoilla
sekä yrityksen sisäisiin kuljetuksiin.
Yksi onnettomuuksia edesauttava
tekijä on huono näkyvyys, erityi-
sesti oviaukoissa.

 

Työterveyslaitoksen tutkimuksen
mukaan työpaikoilla tapahtuvista
tapaturmista n. 10 %:sta aiheutuu
yli 30 päivän poissaolo.

Melu
Melu on yksi yleisimmistä työympäristössä haittaa
aiheuttavista tekijöistä. Yksittäisistä haittatekijöistä
melu aiheuttaa eniten ammattitauteja. Tästä syystä
työturvallisuussäännöksissä on asetettu tarkat
rajat melulle. Kun melua tuottava kone eristetään
omaan tilaansa, on kulkureitin konetilaan silti
oltava helppo ja joustava ilman, että äänieristys
menetetään.

Lämpötila
Jos vierekkäisten tuotantotilojen lämpötila on tai
halutaan pitää erilaisena, on kulkureitti niiden
välillä suljettava, koska muutoin lämpötila pyrkii
tasaantumaan kahden tilan välillä. Korkeampien
lämmityskustannuksen lisäksi avoimuus aiheuttaa
myös vetoa. Tilojen välillä tapahtuvaa liikennettä
– oli se trukkiliikennettä tai mitä tahansa – kulku-
reitin sulkeminen ei kuitenkaan saisi häiritä eikä
aiheuttaa turhia vaaratilanteita.

Teollisuudessakin työntekijä voi sitä paremmin, mitä paremmat
ovat työskentelyolosuhteet, sillä niillä on suuri merkitys ihmisen
terveydelle ja viihtymiselle.
Asia ei ole merkityksetön yrityksen kannalta: lisääntyvät poissaolot
maksavat, työntekijöiden jatkuva vaihtuminen maksaa,
alentunut motivaatio maksaa.

TUOTANTO
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ROLTEXIN RATKAISUT VARMISTAVAT RAUHALLISEMMAT,

MUKAVAMMAT JA TURVALLISEMMAT TYÖTILAT

Etsimme tilanteeseenne sopivimman ratkaisun. Ota yhteyttä.

Pikarulla- ja laskosovet, rullakalterit, nosto-ovet, liuskaverho- ja heiluriovet, oviautomatiikka

Vapaa kulku
Teollisuudessakin halutaan usein rajata vapaata
kulkua eri tilojen välillä. Kulkuväylien sulkeminen
ei kuitenkaan saa hankaloittaa luvallista kulkua.



Nostot
Selän venähdykset, taakasta saadut viiltohaa-
vat, käsien tai jalkojen jääminen puristuksiin
ja taakan putoaminen varpaille ovat esimerk-
kejä käsin tehtävissä nostoissa tapahtuvista
tapaturmista. Turvalliset ja helpot nostot tehos-
tavat työtä huomattavasti.
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Hankalat työasennot
paremmiksi

Huonot työasennot aiheuttavat jatkuessaan paitsi työsuorituksen huononemista myös
sairastelua ja poissaoloja. Työsuoritukset, joissa on paljon kumartumisia, kiertoliikkeitä
ja kurkottamisia, ovat erityisen herkkiä aiheuttamaan selkä- tai nivelvammoja, joiden
aiheuttamat sairaspäivät tulevat yritykselle varsin kalliiksi.

Oikea työskentely-
korkeus
Lavat, tavarahäkit, laatikot ja kokoonpantavat
tuotteet on saatava ergonomisesti oikealle
korkeudelle, jotta voidaan varmistaa hyvä
työasento. Toisinaan paras työasento saavu-
tetaan vasta kallistamalla oikealla korkeudella
olevaa työskentelytasoa.

Tavaraliikennettä
Ergonomiaa kannattaa ajatella tässäkin. Pelk-
kää tavaraa kuljetettaessa kerroksesta toiseen
on otettava huomioon myös tavaran siirto
hissiin tai nostimelle ja siitä pois.

Entä kulkeeko ihminen mukana vai ei? Onko
liikennettä kerrosten välillä jatkuvasti vai vain
satunnaisesti? Paljon tilaa vievä, meluava ja
ergonomisesti hankalasti lastattava hissi on
enemmän rasite kuin ratkaisu.

Tavaraa toiseen kerrokseen?
Lastaustila sijaitsee joskus eri kerroksessa kuin varasto. Vielä yleisempää lienee se,
että tuotantotilat sijaitsevat varastoa ylempänä. Toimintaa voi myös olla useammassa
tasossa. Yhteistä näille tilanteille on, että tavaraa on siirrettävä kerroksesta toiseen.
Tarvitaan jonkinlainen hissi tai nostin.

TUOTANTO

Työturvallisuuslaki velvoittaa
työnantajaa rakentamaan työ-
pisteen ja työsuorituksen siten,
että työ voidaan tehdä aiheut-
tamatta työntekijän terveydelle
haitallista tai vaarallista kuor-
mitusta.
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ROLTEXIN RATKAISUT SIIRTÄVÄT TAVARAA

TURVALLISESTI TOISEEN KERROKSEEN

Etsimme tilanteeseenne sopivimman ratkaisun. Ota yhteyttä.

Tavaralavahissit nostopöydästä, Mini 1000 -pilarinostimet

ROLTEXIN RATKAISUT

PARANTAVAT OLEELLISESTI TYÖASENTOJA

Nostopöydät, kallistuspöydät, Alt-varsinostimet, wp- ja tz-vaunut
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Kun homma ei suju
Oli kyseessä sähköhydraulinen kuormaussilta, nostopöytä tai vaikka oviautomatiikka,
on aina ärsyttävää, kun laite ei toimi kunnolla. Säännölliset tarkastukset ja vuosihuollot
varmistavat, että laitteet ovat aina toimintakunnossa eikä yllätyksiä satu. Toiminnan
pysähtyminen huonosti hoidettujen laitteiden takia tulee kalliiksi. Kustannussäästöjä
syntyy pitkällä aikavälillä muustakin syystä kuin seisokkien välttämisestä: laitteiden
käyttöikä kasvaa hyvän huollon ansiosta ja korjaus- ja varaosakustannukset jäävät
pienemmiksi.

Käyttövarmuutta vai
epävarmuutta?
Hyvin kunnossapidetty laite on varma käytössä.
Jos säännölliset huollot on laiminlyöty, saattaa
laite alkaa takkuilla käytössä. Ihmiset alkavat
ärsyyntyä, toiminta hidastuu tai pysähtyy jopa
kokonaan. Ennakoivassa huollossa uhkaavat
viat korjataan ja kuluneet osat vaihdetaan jo
ennen niiden rikkoutumista. Huonosti toimivat
laitteet ovat myös turvallisuusriski.

Katkos tulee kalliiksi
Laitteen rikkoutumisella on monia seurauksia. Se hidastaa toimintaa. Se saa ihmiset
huonolle tuulelle. Se saattaa aiheuttaa lisävahinkoja. Se saattaa jopa aiheuttaa
odottamattoman seisokin joksikin aikaa. Tämä kaikki maksaa.

ROLTEXIN RATKAISUT

ENNAKOIVA HUOLTO

VIKAHUOLTOPÄIVYSTYS

Pakolliset tarkastukset:
- Nosto-ovet (SFS EN 663)
- Kuormaussillat (Vnp 856/98)
- Nostopöydät lastauskäytössä

(Vnp 856/98)
- Kaikki työssä käytettävät koneet

(työlainsäädäntö)

KUNNOSSAPITO
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ROLTEXIN RATKAISUT TAKAAVAT, ETTÄ HOMMA

SUJUU EIKÄ KATKOKSIA SYNNY TURHAAN

Hankalaa on hankala käyttää
Joskus laite, jonka on ollut tarkoitus helpottaa työtä, on käytössä niin hankala, että
se mieluummin jätetään syrjään käyttämättä. Tästä aiheutuu turvallisuusriski sekä
ihmisille että tavaralle. Joskus jopa koko toiminta saattaa pahasti takkuilla. Seurauksena
on kaikkea sitä, mistä haluttiin eroon laite hankkimalla.

ENNAKOIVA HUOLTO

TARKASTUSTOIMINTA
VIKAHUOLTO

ROLTEXIN RATKAISUT

ENNAKOIVA HUOLTO

TARKASTUSTOIMINTA
VIKAHUOLTO

ROLTEXIN RATKAISUT



Kalliosolantie 3, PL 202, 01741 Vantaa
Puh. 0207 50 5000, faksi 0207 50 5030

e-mail: roltex@roltex.fi, internet:www.roltex.fi
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