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HYVÄ KIINTEISTÖN OMISTAJA/HALTIJA – TYÖTURVALLISUUS KORKEALLA ! 
 
Syksyinen tervehdys meiltä Rostek-Tekniikasta vastuullisen kiinteistönhoidon 
työturvallisuuden sektorilta. Olemme yhä toistuvammin saaneet yhteydenottoja 
kiinteistöissä korkealla paikalla tapahtuvien työsuoritteiden turvallisen suorittamisen 
sektorilta.  
 
Vastuullisuus sekä tietoisuus putoamissuojaamisen ja turvallisuuden saralla on 
ilahduttavasti parantunut ja vakavien onnettomuuksien määrätkin ovat kehittyneet 
suotuisasti – toki valitettavasti paljon puhuttu nollatavoite ei ole täyttynyt tässä suhteessa. 
Taustalla on perustavaa laatua oleva ajatus siitä, että vastuu saattaa olla juuri sinun ! 
 
Yhä useampia tahoja liikkuu kiinteistöjemme katoilla ja varsinkin kolmansien osapuolien 
toiminnan kannalta suotavaa onkin suunnitella koko prosessi saapumisesta poistumiseen 
kattavasti ja ”kovalla” tavalla jopa ehkäistä väärinkäytösten mahdollisuudet korkealla 
paikalla tapahtuvan työskentelyn yhteydessä. 
 
Olemmekin lanseeranneet loppuvuodeksi kampanjan kattoturvatuotteista – katso  
 
http://www.rostek-tekniikka.fi/kattoturvatuotteet-30-vuoden-2017-loppuun-asti/ 

 
Pyydänkin Teitä kohteliaimmin arvioimaan tilannetta omistamienne  ja/tai hallitsemanne 
kiinteistömassan osalta – autan mielelläni tilanteen kartoittamisessa. Mikäli 
työskentelyä korkealla paikalla ei voida välttää, tulee varmistua 
 

• Nousutikkaiden turvallisuudesta (putoamissuojaus, pääsyn esto) 
• Putoamissuojauksesta katoilla 

• Henkilökohtaisten varusteiden (PPE) kunnosta 
• Riskien arvoinnista ja tiedostamisesta 
• Vastuukysymyksistä ja valvonnasta  

 
Rostek-Tekniikan missiona on tuoda nostetta työn tuottavuuteen ja turvallisuuteen. 
Rostek-Tekniikka on erikoistunut vaativiin putoamissuojainjärjestelmiin ja 
edustuksessamme on alan innovatiivisimman päämiehen MSA Latchwaysin tuotteet. 
Latchways on ensimmäisenä kehittänyt vaijeripohjaiset järjestelmät samoin kuin 
kiinteistöiden kannalta erittäin toimivan CFP-tolpan joka putoamistapauksessa joustaa eikä 

http://www.rostek-tekniikka.fi/kattoturvatuotteet-30-vuoden-2017-loppuun-asti/
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siten riko kattorakenteita. Latchwaysin suunnitteluperiaatteina ovat olleet turvallisuuden 
lisäksi helppokäyttöisyys sekä ergonometria käyttäjien kannalta mahdollistaen näin 
maksimaalisen käytön niin huolto-kuin tarkastustehtävissäkin. 
 
CFP eli vakiovoimatolpat voidaan kiinnittää lähes kaikkiin kattorakenteisiin ja joihinkin jopa 
vesieristyksiä rikkomatta jolloin asennustyökin on nopeaa ja kustannustehokasta. 
Järjestelmät tarkastetaan kattavasti vuosittain ja laadimme käyttöohjeen aina mahdollista 
pelastautumista (putoaminen) myöden. Tyypillisesti tälläisten järjestelmien elinkaari on 
minimissään kaksikymmentä vuotta, äärimmäisissä olosuhteissa n. 15 vuotta (arktiset 
merialueet). 
 
Nyt on hyvä aika tarkastella kiinteistöjen tilannetta ja mahdollisesti ryhtyä toimenpiteisiin 
niin syksyn ja talven huoltotoimenpiteet saadaan tehtyä vastuullisesti sekä oman 
kiinteistöhuollon että kolmansien osapuolien osalta - tehokkaasti ja turvallisesti.  
 
Liitän oheen muutaman videolinkin sekä yhden kattotuote-esitteen, luonnollisesti annan 
mielelläni lisätietoja kaikista tuotteistamme ja palveluistamme. 
 
ManSafe for roofing /Katto  https://www.youtube.com/watch?v=udXMqHHUwJg 
 
PRD henkilökohtainen pelastautuminen https://www.youtube.com/watch?v=mhVVO26xDm4 
 
Latchways innovaatiot  https://www.youtube.com/watch?v=WAVqnatFEUs 
 

Käy katsomassa kampanjaamme ja täytä yhteyslomake niin törmätään ! 
 
 Jarmo Koskinen 
Myyntipäällikkö, Putoamissuojaus 
ROSTEK-TEKNIIKKA OY 

jarmo.koskinen@rostek-tekniikka.fi 
Vaihde (09) 8634 250 
Gsm. +358 40 5278116 
Ruukintie 18, FI-02330 ESPOO 
www.rostek-tekniikka.fi 
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