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”Vetypaloa on lähes mahdoton
havaita silmällä muutamien
metrien päästä, sillä liekki on
näkymätön. Siksi paloilmoitinjärjestelmät pitää varustaa
uudenlaisilla ilmaisimilla
erityisesti vetyä varten”, peräänkuuluttaa turvallisuuskonsulttiyhtiö Jensen Hughes Suomen
toimitusjohtaja Juha-Pekka
Laaksonen.
sivut 36-38

”Arvioni mukaan tekoälyväärennösten myötä käsin kirjoitettujen
dokumenttien ja allekirjoitusten
todistusvoima tulee laskemaan”,
kertoo asianajaja Ismo Kallioniemi.
Sivut 12-14

”0,1 sekuntia on karkea arvio vielä
siedettäväksi viiveeksi, kun kaukoohjattavaa laitetta tai droonia ohjataan”, sanoo Harri Posti. Hän työskenteli Oulun yliopiston edustajana ja
koordinaattorina viime vuoden lopulla
päättyneessä Priority-hankkeessa,
jossa testattiin siirrettävää viranomaisverkkoa. Sivut 16–19.

”Olemme muun muassa parantaneet
puhelimen tietoturvaa erillisellä
uuden sukupolven tietoturvapiirillä
sekä erinäisillä suojauksilla fyysisiä
hyökkäyksiä vastaan”, mainitsee Bittium
oyj:n Vice President Tero Savolainen
ja viittaa yhtiön tietoturvalliseen
puhelimeen, jossa kommunikaatiokin
on salattu. Sivut 20–21

”Tiesimme, että tiedontarve tulee
olemaan kova, koska uhkaus oli niin
vakava ja yksityiskohtainen. Ja kun
kohde oli kauppakeskus, se lisäsi
viestinnän tarvetta todella paljon”,
alustaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Elina Havu
kriisiviestinnän artikkelisarjassamme.
Sivut 23–25
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Tekniikka vedyn turvalliseen käsittelyyn on pääosin jo olemassa, mutta
osaamisen levittäminen laajalle
käyttäjäkunnalle on valtava haaste. ”Tarvitaan uudenlaista turvallisuuskulttuuria”, sanoo Juha-Pekka
Laaksonen Jensen Hughesilta Helsingistä.
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