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Yrityssuojeluyhdistys ry

Yrityssuojeluyhdistys ry
Juuremme juontavat vuoteen 1963. Toimintamme perustuu ammattitaitoon, luottamukseen ja laajaan yhteistyöverkostoon. Laadimme räätälöityjä pelastussuunnitelmia
sekä järjestämme turvallisuuskoulutuksia yrityksille ja
yhteisöille. Onnistuneen yhteistyön takaavat pitkäaikainen kokemuksemme turvallisuusalalta, kykymme ymmärtää yritysten tarpeita ja huolellinen perehtyminen
kohteisiin. Kotipaikkamme on Helsinki ja toimialueemme
koko maa.

Turvallisuus on yhteispeliä
ja kuuluu jokaiselle. Kun asiat
hoidetaan hyvin, turvataan
yritysten liiketoiminta ja
työpaikat sekä minimoidaan
erilaiset onnettomuus- ja
uhkatilanteet.

www.yrityssuojelu.fi

Yhteistyötä turvallisuusalalla
Toimimme turvallisuusalan aktiivisena vaikuttajana ja
ammatillisena yhteisönä. Olemme Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) valtakunnallinen jäsen,
KTL1E-työryhmän jäsen ja Turvallisuusjärjestöjen foo-

rumin jäsen. Foorumissa kehitämme kansallista turvallisuutta niin kansalaisten kuin yritystenkin näkökulmasta
yhdessä muiden keskeisten turvallisuusalan toimijoiden
kanssa. Foorumina annamme asiantuntijalausuntoja turvallisuusalaan liittyvissä kysymyksissä.

Nopea ja ammattitaitoinen
palvelu on ylpeytemme
PART OF PROSERO

24H PÄIVYSTYS: 040-7000032
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Mekaaniset ja elektroniset oviympäristön turvalaitteet,
lukitukset, hälytysjärjestelmät, kulunvalvonnat,
videovalvonnat, ovipuhelimet sekä ovi- ja porttikoneistot ym

Helsinginkatu 30, 00530, Helsinki | Ma-Pe 8-16 | Asiakaspalvelu: 09-7011 611 | www.avain-asema.fi
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Yhteinen teletila on tietoturvan heikoin lenkki
Kiinteistön yhteisissä teletiloissa on usean liittymänhaltijan liittymiin kuuluvien johtojen kytkentäpaikkoja tai näihin liittymiin kuuluvia telelaitteita. Tilojen kautta kulkee
käytännössä kaikki tieto, joka lähtee kiinteistössä asuvien
ja työskentelevien henkilöiden tietokoneilta tai puhelimilta ja saapuu niihin. Tällainen tieto on perustuslain 10 §:n
mukaan loukkaamaton.
Yhteisten teletilojen lukitus suojaa paitsi tiloja ja niissä
olevia laitteita myös perustuslain turvaamaa viestintäsalaisuutta. Vastuu teletilojen lukituksesta, valvonnasta ja
tietoturvallisuudesta on kiinteistön omistajalla. Niillä on
lisäksi velvollisuus huolehtia siitä, että teleoperaattoreilla
sekä sähkö- ja teleurakoitsijoilla on esteetön pääsy tiloihin.

Turvallinen ratkaisu teletilojen
lukitukseen
KTL1E-järjestelmä on kustannustehokas tapa toteuttaa
yhteisten teletilojen lukitus ja niihin tarvittava kulkuoikeus. Järjestelmää koordinoi työryhmä, johon kuuluvat DNA, Elisa, Telia, Yrityssuojeluyhdistys, Liikenne- ja
viestintävirasto Traﬁcom, Finanssiala, Kiinteistöliitto,
Isännöintiliitto, Turvaurakoitsijat, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ja Abloy. Järjestelmän pääkäyttäjänä toimii
Yrityssuojeluyhdistys.

Tiedätkö, miten teletilan
lukitus on hoidettu taloyhtiössäsi tai työpaikallasi?

www.yrityssuojelu.fi

Yhteisiä teletiloja on niin asuin- ja toimitilakiinteistöissä kuin julkisissa rakennuksissakin.
Tällaisia tiloja ovat talojakamot, alijakamot, kerrosjakamot, vaihdehuoneet ja yhteisiin
tiloihin asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät ovelliset kotelot ja rasiat.

Luotettavat Internet-yhteydet kiinteistöille ja taloyhtiöille
 Gigabitin symmetriset valokuituyhteydet taloyhtiölle n. 3,5 €/kk – 6,5 €/kk/asunto.
Varmista saatavuus ja tarkemmat hinnat meiltä.
 Taloyhtiön yhteinen laajakaista on aina halvempi ja nopeampi kuin
miniminopeudet ja erilliset lisänopeudet.
 Kiinteistötekniikan etäyhteydet ilmaiseksi taloyhtiönetin kanssa.
 Kysy tarjousta valokuituyhteyksistä myös yritykselle ja toimistokiinteistölle!
Nopea asiakaspalvelu - täysin suomalainen yritys - palvelimet Suomessa - jo vuodesta 2004

www.localnet.fi | localnet@localnet.fi | 0456 383 370
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KTL1E täyttää
viranomaisten
vaatimukset
Kiinteistöjen teletilojen lukitusta koskevat yleiset
vaatimukset on kirjattu Traﬁcomin Kyberturvallisuuskeskuksen määräykseen kiinteistön sisäjohtoverkosta
(65C/2018 M). Suositus kiinteistöjen laitetilojen lukituksesta (306/2019 S) sisältää ohjeet asuin- ja toimitilakiinteistöjen sekä julkisten rakennusten omistajille.
KTL1E-lukitusjärjestelmä on Kyberturvallisuuskeskuksen suositusten mukainen järjestelmä yhteisten teletilojen ja reittiavaimille tarkoitettujen avainsäilöjen lukitukseen. Järjestelmässä käytetään ABLOY® PROTEC CLIQ
-teknologiaa. KTL1E-järjestelmiä toimittavat kiinteistöille ainoastaan Abloy-valtuutetut lukkoliikkeet.

Tuo säästöjä
Monissa kiinteistöissä teletilat avataan teleoperaattorille
ja -urakoitsijalle erikseen tilauksesta. Tämä voi tarkoittaa
jopa tuntien turhaa odotusta, ja odotusajan maksaa kiinteistön omistaja. KTL1E on kustannustehokas ratkaisu
lukitukseen, sillä teleoperaattorit ja -urakoitsijat pääsevät tiloihin ilman erillistä avauspalvelua. KTL1E-järjestelmään voidaan liittää kaikki tahot, joilla täytyy olla pääsy
kiinteistön teknisiin tiloihin, kuten sähköpääkeskuksiin
ja lämmönjakohuoneisiin.

Katso video KTL1E
lukitusjärjestelmästä
www.youtube.com/
watch?v=HPMdsU9nf18

www.yrityssuojelu.fi

PROTEC CLIQ®
Vie teletilojen turvallisuuden digitaaliselle aikakaudelle
Yksi avain riittää
Jokaisesta avauksesta jää jälki kulkurekisteriin
Käyttöaikoja ja kulkuoikeuksia hallitaan etänä
Kadonnut avain ei laske turvallisuustasoa
Kustannustehokas

Voit pyytää lisätietoja ja
tehdä tilauksen kaikilta
ABLOY-valtuutetuilta
lukkoliikkeiltä.
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Yksilöidyt pelastussuunnitelmat
Pelastussuunnitelman tarkoituksena on luoda mahdollisimman turvallinen ympäristö ja minimoida erilaiset vahinkotilanteet. Velvollisuus suunnitelman laatimisesta
on kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja toiminnanharjoittajilla.
Teemme räätälöityjä pelastussuunnitelmia niin liike- ja
toimistokiinteistöihin kuin kauppakeskuksiin, oppilaitoksiin ja asuinkiinteistöihinkin. Kaikki laatimamme pelastussuunnitelmat ovat kohteeseen räätälöityjä, jolloin ne
toimivat käytännössä ja palvelevat kiinteistön käyttäjiä.

Pelastussuunnitelman jalkautus
Asiakkaan halutessa siirrämme pelastussuunnitelman
nettipelsu.ﬁ-palveluun, jossa suunnitelma on kaikkien
kiinteistön käyttäjien luettavissa. Sähköistä suunnitelmaa on helppo päivittää esimerkiksi palotarkastajan tekemien huomioiden perusteella. Lisäksi voimme pitää
turvallisuuskoulutuksen, joka auttaa kiinteistön käyttäjiä
ymmärtämään omatoimisen varautumisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksen osana turvallisuutta.

TURVALLISUUDEN
ASIANTUNTIJA
Yrityssuojeluyhdistyksellä on
pitkät ja arvostetut perinteet
väestönsuojelun, pelastustoimen
ja yritysturvallisuuden osa-alueilla.
Olemme esimerkiksi laatineet
satoja pelastussuunnitelmia
yrityksille ja yhteisöille ympäri maata
sekä järjestäneet lukemattomia
turvallisuuskoulutuksia, joihin on
osallistunut tuhansia henkilöitä.

www.yrityssuojelu.fi

LUKITUS-, HELOITUS– JA TURVALLISUUSALAN
PALVELEVA KOKONAISOSAAJA

VÄLIKATU 15 • 08 633 2233 • www.kajaaninlukko.fi
helatalo@kajaaninlukko.fi
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Tärkeät turvallisuuskoulutukset
Järjestämme räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia yrityksille ja yhteisöille. Koulutusten tavoitteena on herätellä
ihmisiä ymmärtämään turvallisuuden merkitys omalla
työpaikalla ja miettimään turvallisuusasioita osana omaa
työtä.
Turvallisuuskoulutukset kestävät yleensä noin kolme tuntia, ja pidämme ne asiakkaan omissa tiloissa. Voimme liittää koulutuksiin poistumisharjoituksen, jossa seuraamme
henkilökunnan toimintaa vaaratilanteessa ja annamme
siitä palautteen.
Lisäksi voimme järjestää yhteistyökumppanimme kanssa
laajempia turvallisuuskoulutuksia ja pikaensiapukursseja aina poistumisharjoituksen yhteydessä lavastettaviin
onnettomuustilanteisiin asti (mm. viiltohaavat ja raajojen
murtumat).

www.yrityssuojelu.fi

YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Yhdistyksemme jäseneksi
voivat liittyä turvallisuuden
kanssa tekemisissä olevat
yritykset ja niiden edustajat.
Jäsenemme saavat
kauttamme mahdollisuuksia
ammatilliseen
verkostoitumiseen ja
kouluttautumiseen.
He voivat myös osallistua
sekä yhdistyksen että
jäsenyritysten järjestämiin
tapahtumiin.
Hae jäsenyyttä
kotisivuillamme
yrityssuojelu.fi/fi/jasenyys
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YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY
www.yrityssuojelu.fi
+358 50 430 8326
jarmo.kelo@yrityssuojelu.fi
Toimiston osoite:
Tupavuori 3 E
00570 Helsinki

• www.jssuomi.fi

Postiosoite:
Yrityssuojeluyhdistys ry
Jarmo Kelo
Rannikkolaivurintie 1 D 1
00850 Helsinki

