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Inex arkistoi siirtohyllyihin
Elintarvikkeiden ja käyttötarvikkeiden tukkukauppaa harjoittavassa Inex
Partnersissa ovat viime vuosina puhaltaneet muutosten tuulet. Ne ovat
keskittäneet henkilöstöä uudistettuun pääkonttoriin Espoon Kutojantielle
ja logistiikkakeskukseen Karantielle. Uusiin tiloihin on tarvittu myös
nykyaikainen arkistoratkaisu, Kastenin Compactus® Office -siirtohyllystö.
Inexin pääkonttori Kutojantiellä ja logistiikkakeskus Karantiellä ovat molemmat
vanhoja rakennuksia, jotka on saneerattu vastikään. Molempien rakennusten
konttoritilat ovat pääsääntöisesti avotilaa. Erillisiä arkistointitiloja ei ole, joten
arkistokalusteet oli sijoitettava toimistotiloihin.
Saneeraustyössä konsulttina ja suunnittelupäällikkönä toimi ISS-palvelut Oy:n
sisustusarkkitehti SIO Janne Keihokari, jonka mukaan perinteinen hyllyratkaisu
ei tullut kyseeseen, koska käytettävissä oleva tila ei olisi riittänyt.
- Inexillä oli selkeät vaatimukset tarvittavista hyllymetrimääristä. Kun
arkistokalusteet tulivat avotilaan, ne eivät saaneet olla liian korkeita ja
käytettävissä olevat neliötkin olivat rajallisia. Siksi koko hanke lopulta
kilpailutettiin, Keihokari selvittää.
Sisustuksellisena lähtökohtana oli lisäksi Parviainen Arkkitehtien suunnittelema
värimaailma, jossa on käytetty paljon lakattua koivupintaa ja toimiston harmaata.
Kalusteiden tuli olla myös pääkonttorin arvolle sopivia. Hankinnassa oli lisäksi
huomioitava myös kalusteiden kokonaispaino, joka ei saanut ylittää välipohjan
kantavuuden maksimirajaa.
- Constructor Finlandin tarjoama Compactus Office –siirtohyllystö osoittautui
tarjouskilpailussa selkeästi parhaaksi vaihtoehdoksi. Entiseen verrattuna
lattiatilaa tarvitaan nyt vain kolmannes. Hyötysuhde entisiin kaappeihin verrattuna
on huikea, turvallisuuspäällikkö Jari Takki Inexistä painottaa.
Ratkaisut tilojen ja tarpeiden mukaisesti
Compactus Office –siirtohyllystö on moduulirakenteinen siirtohyllystö, joita
voidaan tarpeen mukaan kasvattaa pituus- ja/tai leveyssuunnassa. Inexillä kaikki
käytettävissä oleva tila käytettiin hyväksi. Hyllystön ainutlaatuisten
lattiaelementtien ansiosta kiskoja ei kiinnitetä lainkaan lattiaan, joten hyllystö
voidaan pystyttää vaikka parketille. Se on tarvittaessa helppo siirtää toiseen
paikkaan.
Compactus- Office –siirtohyllystön sokkeli ja vaunut ovat tumman harmaat.
Peitelevyksi Inex valitsi toimiston muuhun värimaailmaan istuvan pyökin ja
koivun. Hyllystölle on värien lisäksi saatavissa useita vakiokorkeuksia ja
syvyyksiä. Inexilläkin hyllykoot ja hyllystöjen määrät vaihtelevat sijainnin
mukaan.

- Hyllyt ovat manuaalisesti kammella siirrettäviä ja ne ovat toimineet
moitteettomasti. Saimme alussa myös käyttökoulutusta, josta
oleellisimpana yksityiskohtana mieleen jäi hyllyjen tasapainoinen
kuormittaminen. Ne ovat lähes äänettömiä ja ne ovat kaikki lukittavia,
koska niissä säilytetään muun muassa reskontran ja henkilöstöhallinnon
dokumentteja, turvallisuuspäällikkö Jari Takki kertoo.
Suurinta siirtohylly-yksikköä käyttää Inexillä noin 40 henkilöä. Työaikaa
säästyy, kun arkistot ovat lähellä käyttäjiä. Säästöä syntyy vuosien
varrella myös tilansäästöstä, kun neliöt ovat mahdollisimman
tehokkaassa käytössä.
- Materiaalia on arkistoissa tosi paljon ja mikäli sitä ei olisi saatu näin
lähelle käyttäjiä, olisi se tarkoittanut joka kerta kellarikerroksen
menemistä ja siellä materiaali ei myöskään ole näin helposti
löydettävissä, palkkahallinnon esimies Leena Kainulainen sanoo.
- Nämä tilat on nyt hyödynnetty täysimääräisesti. Arkistointiratkaisu on
osoittautunut onnistuneeksi eikä vähiten siksi, että saimme
Constructorilta arvokasta apua jo suunnitteluvaiheessa. Myös kalusteiden
toimitukset sujuivat sovitussa aikataulussa, vaikka kiire olikin melkoinen,
Jari Takki toteaa.

Toimitukset:
Karantie 2, “Palkanlaskenta”
Peitelevyt ja taustalevyt “monoform-levyä”, väri pyökki.
Kokonaiskorkeus 2036 mm ( 5 käyttötasoa + katto ).
1 kpl kiintohylly taustalla 1*300/1000.
1 kpl siirtovaunu taustalla ja lukkolaitteella 1*350/1000.
11 kpl siirtovaunuja tukiristikoin 2*300/1000.
Karantie 2, “tulliarkisto”
Pintakäsittely RAL 9002.
Kokonaiskorkeus 2366 ( 6 käyttötasoa + katto ).
5 kpl siirtovaunuja tukiristikoin 2*390/1000+800.
lisäksi joka välikössä riippukansiovetokehyksiä.
Kutojantie 2, avokonttorin säilytyskalusteena
Peitelevyt ja taustat monoform-levyä.
Kokonaiskorkeus 1606 mm ( 4 käyttötasoa + katto).
1 kpl kiintohylly taustalla 300/4*1000.
6 kpl siirtovaunu tukiristikoin 2*300/4*1000.
1 kpl siirtovaunu taustalla ja lukituslaitteella 1*350/4*1000.
Toimitettu: Syksy 2004/kevät 2005
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