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YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS

12. Digiaikakausi mullistaa kaiken toiminnan
Flexim Security Oy:n tulevaisuutta visioivassa Lume-seminaarissa
yhtiön toimitusjohtaja Jukka Laakso painottaa tuotekehityksen
merkitystä liiketoiminnassa.

28. Poliisi panostaa ennalta ehkäisyyn
Vierailimme Helsingin poliisin ennalta estävän toiminnan yksikössä. Se pitää yllä positiivisia suhteita ääritoimintaan alttiisiin
ryhmiin ja ohjaa ryhmiä pois syrjäytymisen tieltä.

15. Suomi nousuun!
Kun puhumme digitalisaatiosta, emme missään nimessä puhu
palveluiden sähköistämisestä, painottaa Suomen arvostetuimpiin
Internet of Things -osaajiin kuuluva Tiedon teollinen internet
start-up-liiketoimintayksikön johtaja Taneli Tikka.

30. Keskusrikospoliisi tutkii haastavimmat jutut
Kysyimme keskusrikospoliisin päälliköltä Robin Lardotilta, mikä
rooli krp:llä on koko poliisin organisaatiossa ja millaisena Lardot
näkee Suomen turvallisuustilanteen.

18. Kaupunkiasumisen rohkea visio
Arkkitehti Aleksi Niemeläinen ennustaa, että jakaminen ja elämäntyylit ovat tulevaisuuden rakentamisen pohjana.
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21. Tulevaisuuden teknologia järisyttää
Tohtori, diplomi-insinööri ja futuristi Elina Hiltunen kertoo
kolmesta erilaisesta tulevaisuudestamme, jotka meitä saattavat
odottaa.
24. Tulevaisuudessa korostuvat kustannuslogiikka ja
kvanttisalaus
F-Secure Oyj:n tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen kertoo hämmästyttäviä esimerkkejä tästä päivästä ja tulevaisuudesta.

33. Turvallisuuskokemuksia kaukomailta
UPM Kymmenen Oyj:n turvallisuusjohtaja Mikko Viitasaari,
Nokia Oyj:n turvallisuusjohtaja Niklas Lindroos ja Wärtsilä Oyj:n
turvallisuuspäällikkö Heikki Hernesmaa kertovat kokemuksistaan
eri maanosista.
36. Syventävää erikoistumista
Yhä useampi turvallisuusalan yritys haluaa riveihinsä turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittaneita osaajia. Selvitimme viidestä oppilaitoksesta, mistä koulutuksessa on kyse.
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40. Takaako CE-merintä työvälineen turvallisuuden?
Asianajaja Toni Sortti kertoo korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä, joka linjaa sitä, miten pitkälle työnantaja voi luottaa
työturvallisuudessa CE-merkintään.

58. Tietoturva ry
59. Finnsecurity ry
60. Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry

TEKNIIKKA
42. Videohallinta lisää myyntiä
Aiemmin kauppiaat ovat pitäneet videovalvontaa kustannuseränä,
mutta nyt tilanne on päinvastoin. Uuden tekniikan hienoudet
lisäävät myyntiä ällistyttävän tehokkaasti.
44. VTT tutkii ostokäyttäytymistä
Siwaan asennetuilla syvyyskameroilla mitattiin jopa asiakkaiden
silmänliikkeitä. Tiedot auttavat seuraamaan, mihin asiakkaan huomio kaupassa kohdistuu.
46. Paikkatieto tulee kaikkialle
Paikkadata on digiyhteiskunnan kivijalka, jonka pohjalle rakentuvat nyt hämmästyttävän monenlaiset bisnesedut.
50. Mallinna tunkeutuminen
Kaikille ilmainen Turean-ohjelmisto analysoi kaikki vaihtoehtoisetkin tunkeutumisreitit kiinteistöön. Ohjelmistoa käyttää esimerkiksi Laurea-ammattikorkeakoulu turvallisuuden opetuksessaan.

28.

PALONTORJUNTA
52. Palotekninen suunnittelu huomioi kokonaisuuden
Kun uusia asuinalueita suunnitellaan, on lukuisia asioita, jotka
pitää huomioida.
54. Sipoonrantaa pohdittiin monelta kantilta
Selvitimme, mitä Sipoonrannan paloteknisessä suunnittelussa piti
huomioida.
55. Turvallisuus on ydintoiminto
Ongelmia on ollut pelastussuunnitelmien laatimisessa, laitteistojen
kunnossapidossa, alkusammutuskalustossa ja poistumisturvallisuudessa, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palotarkastaja
Kari Telaranta.

HISTORIA

VAKIOT

62. Toimintaa ilman kauheita kiemuroita
Jo 35 vuotta sitten Kuusamon nimismies ymmärsi sutjakkaan yhteistyön vartiointiyritysten ja viranomaisten välillä, paljastaa Etsiväja Vartioimistoimisto T. Latvalan perustaja Tauno Latvala.
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Pääkirjoitus
Toimiala – uutiset
Näkökulma
Ihmiset ja tapahtumat
Turvamarkkinat
Tuotteet
Pakina

