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Oman neuvottutyylin vahvuuksien ja heikkouksien ymmärtäminen on kriittisen tärkeää taktisissa neuvotteluissa, korostavat kokeneet turvallisuusammattilaiset Harri Gustafsberg ja Sami Sallinen. Sivut 14–17
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rajoittamista enemmän kuin turvallista poistumista hätätilanteessa. Turvallisista avausratkaisuista
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Selvitimme, miten poistumisen voi
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Hyperspektrikamera kuvaa näkymättömän näkyväksi. Rejlersin
käynnistämässä tutkimushankkeessa selvitetäänkin, voiko hyperspektrikameralla paljastaa viat ennen
kuin ne edes näkyvät. Kameroiden
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Markus Pöyhönen on tutkinut
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Esittelemme kaksi kotimaista turvallisuussertifikaattia: TU-turvaurakoitsijasertifikaatin ja Fincsc-kyberturvallisuussertifikaatin.
Keille
sertifikaatit on tarkoitettu, mitkä ovat
niiden hyödyt ja mitä sertifikaattien
saaminen edellyttää.

Kiwa Inspectan Business Manager
Erkki Mäkelä kertoo, miten toteutetaan
hyvä turvallisuuskulttuuri. Sivut 18–19
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suuronnettomuuteen, kertoo
Turvalliset avausratkaisut
poistumisreiteillä -oppaan kirjoittanut
Mikael Huhtala. Sivut 26–28

Näinkin yksinkertainen asia kuin
hämähäkinverkko valvontakameran
linssin edessä voi pilata laatukuvan.
Mitä poliisi valvontakuvilta odottaa ja
mitä neuvoja antaa? Sivut 30–33

Turvallisuussertifikaateista kertovassa
artikkelissa Seti oy:n pääarvioija
Minna Pänkäläinen avaa TUturvaurakoitsijasertifikaattia.
Sivut 38 –41
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