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6.
Opiskelijat Nenna Muurinen ja Axel Wrede
suhtautuvat tulevaan uraansa innokkaasti.
Sivut 6–7.

24.

30.

Oikeustieteen tohtori Jyri Paasonen ehdottaa, että laki yksityisistä turvallisuuspalveluista nimi pitäisi vaihtaa. Sivut 24–25.

T1 Consulting Oy:n johtava turvallisuuskonsultti
Pekka Syvälahti sanoo, että pääsynhallinta elää
merkittävintä muutosta hänen 35-vuotisen uransa
aikana.

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS
6. Nuoret uskovat tulevaisuuteen Kansijuttu
Laurea-ammattikorkeakoulussa on jo useamman vuoden
ajan koulutettu turvallisuusalan osaajia sekä kansainvälisessä
Security management BBA -ohjelmassa että suomenkielisessä
tradenomikoulutuksessa. Mitä nuoret odottavat omalta ja
turvallisuusalan tulevaisuudelta?
8. Tee yleisötilaisuudesta turvallinen
Urheilutapahtumien, rockfestivaalien ja muiden yleisötilaisuuksien
järjestäjät joutuvat panostamaan turvallisuuteen yhä enemmän.
Yleisötilaisuuksien turvallisuudesta on kuitenkin vain vähän tutkittua
tietoa. Itä-Suomen yliopisto on nyt tutkinut yleisötilaisuuksien
turvallisuutta ja nostaa esiin merkittäviä riskejä ja tehokkaita
parannusehdotuksia.

12. Nuorten ääni kuuluviin liikepaikkojen
turvallisuussuunnittelussa
Moni kavahtaa iso joukkoa nuorisoa, joka käyttäytyy vilkkaasti, häiriköi
ja kiroilee kovalla äänellä. Yhteistyössä Nuorten Palvelut ry:n kanssa
ABC-liikennemyymälät ja kauppakeskuksia hallinnoiva Citycon Finland
ovatkin kehittäneet ratkaisuja, jotka parantavat kauppakeskusten ja
liikennemyymälöiden turvallisuutta. Nuoret, kauppiaat ja asiakkaat ovat
tyytyväisiä.

YRITYSTURVALLISUUS
22. Liikematkustaja, hallitse riskit!
Kun liikematkustaja liikkuu oudossa ympäristössä vieraassa maassa, edessä voi olla riskejä ja ongelmia, joista pitää selvitä. Avainasemaan nousevat yrityksen matkaturvapolitiikka ja liikematkustajan
omat riskienhallinnan tiedot ja taidot.

26. Kannattaako työturvallisuusrikos?
Vaikka työturvallisuusrikoksen seuraukset ovat usein vakavia, ja ihmiset jopa kuolevat tai loukkaantuvat loppuiäkseen, tuomiot voivat olla
vain sakkoja. Onko rikoksen tekeminen halvempaa kuin lain noudattaminen?

24. Lakiuudistus puhuttaa – pulmana jo lain nimi
Hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2014 aikana
hyväksyttäväksi uudistettu laki yksityisistä turvallisuuspalveluista. Se
tulee korvaamaan samannimisen vanhan lain. Oikeustieteen tohtori
Jyri Paasonen on tutkinut turvallisuusalan sääntelyä ja lakiehdotusta. Hän muistuttaa, ettei lopullista lakiehdotusta ole vielä annettu ja
toivoo, että siihen tulee vielä muutoksia.

28. Turvasuunnittele pätevästi
Turvallisuusjärjestelmien suunnittelussa tehdyt virheet tulevat usein
kalliiksi. Selvitimme, mitä suunnittelussa ainakin pitäisi tehdä oikein,
jotta sudenkuopilta voi välttyä. Selvitimme myös, mitä hyötyä on
suunnittelijoille ja urakoitsijoille tarkoitetusta uudentyyppisestä Turvalisenssi-verkkopalvelusta.

TEKNIIKKA
30. Kevyempi pääsynhallinta mullistaa markkinoita
Rfid-tagiin perustuva pääsynhallinta on harpannut ison askeleen
eteenpäin. Yllättävästi kehitys ei ole tullut perinteisiltä kulunvalvonnan yrityksiltä, vaan lukkovalmistajilta, jotka ovat kehittäneet jotakin
uutta ja innovatiivista. Edullisemman hintansa ansiosta rdif-lukitusjärjestelmät soveltuvat nyt myös palvelu-, kerros- ja omakotitaloihin
sekä yritysten sisäoviin.
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33. Uusi ja kevyt vai perinteisempi kulunvalvonta
Mitä tulisi ottaa huomioon, kun hankkii lukitusratkaisun?

TAPASIMME

34. Suunnittele konesali huolella
Keskeisessä asemassa tehokkaasti toimivan konesalin toteutuksessa
ovat fyysiset turvallisuustekijät, jotka mahdollistavat energiatehokkaan
ja vakaan toiminnan kaikissa mahdollisissa häiriötilanteissa. Kerromme, miten hyvä konesali pitää rakentaa, suunnitella ja toteuttaa.

44. Elinikäinen oppiminen kannustaa
Anna-Maija Siikaluoma on kokenut ravintola-ammattilainen, joka
hoitaa turvallisuustehtäviä oman työnsä ohella. Siikaluoma on
opiskellut turvallisuutta aktiivisesti jo usean vuoden ajan ja myös
laajentanut turvallisuusosaamistaan uusille osa-alueille.

SISÄLTÖ

TIETOTURVA

34. Värikoodaus tehostaa konesalin hallintaa ja turvallisuutta
Erilaiset värit auttavat nopeasti löytämään oikean kaapiston isojenkin
kaappirivien keskeltä.
36. Oma konesali vai pilvipalvelu?
Aina ei ole viisasta rakentaa omaa konesalia. Monesti pilvipalvelu on
parempi ratkaisu.
38. Kiirehdi: Sähkönjakokeskuksen standardi muuttuu
Kaikki pienjännitekojeistot ja sähkönjakokeskukset on valmistettava
uuden SFS-EN 61439 -standardin mukaisesti 1.11.2014 mennessä.
Kerromme, miten standardi vaikuttaa konesalien virransyöttöjärjestelmiin.
44. Anna-Maija Siikaluoma

HISTORIA
34.
Konesalien suunnittelu alkaa
turvatason määrittelystä, kertoo
toimitusjohtaja Kari Niskanen,
sivut 34-38

36.
Konesaliratkaisuissa värikoodaus
on innovatiivinen uusi menetelmä,
kertoo myyntijohtaja Janne Puranen. Miten konesalista rakennetaan ja suunnitellaan turvallinen,
sivut 34–38

PALO & PELASTUS
40. Kurkistus tulipalon sytyttäjän sieluun
Millainen ihminen sytyttää tulipalon tahallaan? Rakastaako hän liekkien
rätinää? Onko hän itsetuhoinen? Haluaako rangaista itseään? Tahtooko kostaa sille, jota palavasti rakasti? Aiheesta kertoo valtiotieteiden
maiseteri Päivi Mäkelä.

48. Kun suomalaiset rakensivat Bagdadin palatsin
Vuonna 1978 suomalaiset rakentajat saivat ällistyttävän projektin:
rakentaa Irakiin Bagdadin palatsin. Presidenttinä ja pääministerinä
aloitti seuraavana vuonna Saddam Hussein. Palatsi kesti parit
Persianlahden sodan pommitukset ja muut hajottamisyritykset.

VAKIOT
3.
16.
45.
46.
41.

Pääkirjoitus
Ajankohtaista
Turvamarkkinat
Ihmiset ja tapahtumat
Tuoteuutiset

17.

POLIISI
42. Poliisikoulutus uudistuu ja pitenee
Vielä muutama vuosikymmen sitten poliisin peruskoulutus kesti vain
kolme kuukautta. Tällä hetkellä se kestää kaksi ja puoli vuotta. Ensi
elokuusta alkaen poliisin peruskoulutus muuttuu kolmivuotiseksi.
Uudistuksen taustalla on yhteiskunnan voimakas muuttuminen ja
Suomen sitoutuminen Bolognan prosessiin.

40.
Valtiotieteiden maisteri Päivi
Mäkelä on tutkinut tahallisesti
sytytettyjä tulipaloja. Sivut 40-41.

48.
Eläkeläinen Jouko Ahonen
kertoo ikimuistoisen tarinan siitä,
miten suomalaiset rakensivat
Irakiin Bagdadin palatsin.
Sivu 48–49.

8.
Jalkapallossa yleisöväkivalta on
jo maailmanlaajuinen ilmiö. Sivut
8–10.

42.
Poliisiammattikorkeakoulun
rehtori Kimmo Himberg kirjoittaa
poliisin uudesta kolme vuotta kestävästä tutkinnosta. Sivut 42–43.

12.
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