
Teollisuuden turvallisuusratkaisut 
Häiriötöntä tuotantoa



Mitkä ovat edustamasi teollisuudenalan  
suurimmat riskit? Miten yrityksenne on 
suojautunut niiltä nyt ja miten suojautuminen  
on tarkoitus hoitaa tulevaisuudessa?

Riskianalyysi
Riskit vaihtelevat yrityksen koosta ja toimialasta 
riippuen, mutta yksikään yritys ei ole turvassa 
kaikilta vaaroilta. Jotta riskien toteutuminen 
ja sen aiheuttamat taloudelliset menetykset 
voitaisiin välttää, ne on aiheellista tunnistaa ja 
analysoida hyvissä ajoin.

Yksi kokonaisratkaisu
Yrityksen turvaksi on mahdollista hankkia useilta 
eri toimittajilta monenlaisia laitteita ja palve-
luita. Kattavin ja yrityksenne tarpeita parhaiten 
vastaava suojaus syntyy kuitenkin silloin, kun 
hankitte turvallisuuden kokonaisratkaisun yhdel-
tä toimittajalta. Tällöin kaikki järjestelmät ovat 
yhteensopivia, yhteydenpito palvelutoimittajaan 
yksinkertaista ja tarvittaessa muutoksia palvelu-
kokonaisuuteen on helppo tehdä. 

Keskity ydintoimintoihin
Securitas on erikoistunut turvallisuus- 
palveluihin. Samoin kuin muillakin aloilla,     
erikoistuminen ja rautainen ammattitaito  
takaavat nopean, tehokkaan ja asiantuntevan  
palvelun. Yhteistyössä yrityksenne kanssa 
suunniteltu turvallisuuskokonaisuus täyttää 
tarpeenne käyttämättä omia resurssejanne. 
Voitte keskittyä siihen, minkä itse osaatte  
parhaiten.

Turvaamme tuotantoanne
Turvallisuudesta huolehtiminen on laaja 
kokonaisuus. Osa toimenpiteistä on oma-
ehtoisia, osa lakisääteisiä. Turvallisuus- 
henkilöstön tehtäväkenttä voi ulottua henkilö-
korttien tekemisestä ja porttirakenteiden suun-
nittelusta laaja-alaisiin turvallisuuspäällikkö-
tehtäviin ja palokuntatoimintoihin. Securitaksen 
ensisijainen ja toimintaamme ohjaava tavoite on 
turvata tuotantonne häiriöttömyys ja jatkuvuus. 

Anna meidän auttaa kokonaisvaltaisen turvallisuusratkaisun suunnittelussa!



Miksi juuri Securitas?
Yli puolen vuosisadan kokemus  
turvallisuuspalveluiden tuottami-
sesta Suomen eri toimialoille kertoo jo 
itsessään siitä, että meihin luotetaan 
ja että pystymme muuntautumaan 
monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin. 

Teollisuuden tuntija
Tänä päivänä Securitas palvelee 
useita eri toimialoja. Toiminnan 
alkaessa yli puoli vuosisataa sitten 
vartiointipalveluita keskityttiin tarjoa-
maan nimenomaan teollisuudelle. 
Teollisuuden kehittyessä myös alan 
toimijoille tarjoamamme palvelut 
ovat muuttuneet ja lisääntyneet. 
Teemme yhteistyötä eri teollisuuden-
aloja edustavien yritysten kanssa, ja 
turvallisuusratkaisu suunnitellaan 
aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden 
pohjalta. Tarjoamme käyttöönne 
turvallisuusalan laajimmat resurssit ja 
johtavan osaamisen. 

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti palveluista, jotka 
ovat tyypillisesti käytössä teollisuusalan yrityksissä. 
Palveluita yhdistellen syntyy teidän tarvitsemanne 
kokonaisuus – kustannustehokkaasti ja luotettavasti!



Paikalliset palvelut
Paikallisvartiointi
Teollisuusvartija on läsnä kiinteistönne alueella 
sellaisina aikoina, kun lisäturva on tarpeen. 
Vartijan tehtäviä voivat olla esim. ajoneuvo- ja 
henkilöliikenteen valvonta, erilaiset opastus-
tehtävät, omaisuuden vartiointi ja tarkastus-  
kierrokset. Kokonaisuuteen voidaan sisällyttää 
myös kulunvalvonnan pääkäyttäjyys sekä avain-
hallinta – joko paikallisena tai etäpalveluna.

Työturvallisuus
Turvallinen työympäristö on yksi keskeisimpiä 
asioita teollisuudessa. Teollisuusvartija voi suun-
nitelluin toimenpitein parantaa työntekijöiden 
ja muiden alueella liikkuvien henkilöiden turval-
lisuutta. Securitaksen palveluihin voivat kuulua 
mm. alueen turvallisuusperehdytykset,  
työturvallisuuskorttikoulutukset ja koulutus-
tietojen hallinnointi. Tarkastuskierroksiin voidaan 
liittää erilaisia työturvallisuustehtäviä, kuten 
vaaraa aiheuttavien olosuhteiden ennakointia. 
Pystymme huolehtimaan myös kaikista työ- 
turvallisuuslaissakin mainituista työnantajan 
velvoitteista ensiaputarvikkeisiin liittyen: 
teemme kattavan tarvekartoituksen, hoidamme 
hankinnat ja ylläpidon ja laadimme hankinnoista 
raportin Kela-korvauksen hakemista varten.

Ajoneuvo- ja henkilötarkastukset
Teollisuusalueille ja niiltä pois kulkee jatkuva 
virta niin omia kuin ulkopuolisiakin henkilöitä ja 
ajoneuvoja. Riippumattoman turvallisuus- 
henkilön tekemien tarkastusten avulla varmis-
tetaan, että liikenteen mukana alueellenne ei 
pääse asiattomia henkilöitä ja ettei alueeltanne 
poistu ajoneuvojen mukana luvatta yrityksenne 
omaisuutta. 

Omavalvonta
Tärkeä osa yrityksenne turvallisuutta on oman 
henkilökuntanne ja alihankkijoidenne henkilö-
kunnan toiminta. Omavalvonnan avulla pysty-
tään mm. vähentämään merkittävästi hävikkiä.

Aula- ja assistenttipalvelut
Aulapalvelu on tiloissanne tai alueellanne  
vierailevalle henkilölle ensimmäinen kontakti 
yrityksenne toimintaan ja omalle henkilöstöl-
lenne yhteyshenkilö monissa käytännön  
asioissa. Receptionistit ovat koulutettuja varti-
joita, joten heillä on vartijoiden toimintavaltuu-
det. Aula- ja assistenttipalveluun voi kuulua 
mm. vieraiden vastaanotto, puhelinvaihteen 
hoito, ID-kuvaukset, kokousjärjestelyt, laskujen 
käsittely, matkavaraukset ja monet muut päivit-
täiseen toimintaanne liittyvät tehtävät, joita oma 
henkilökuntanne on aiemmin hoitanut muiden 
tehtäviensä ohessa.

ID-palvelut
ID-palvelut on tarkoitettu yrityksenne turvallisen 
toimintaympäristön luomiseen ja yrityskuvan 
ylläpitämiseen. ID-korttien avulla tunnistatte 
tiloissanne liikkuvat oman henkilöstön, vie-
railijat, urakoitsijat ja tavarantoimittajat. ID-kortit 
suunnitellaan kanssanne yrityksenne graafisen 
ohjeistuksen mukaisesti. Kuvauksesta voitte 
joko huolehtia itse tai antaa sen Securitaksen 
tehtäväksi. Hallinnoimme puolestanne kortti- ja 
kuvatietokantoja. 



Tekniset ratkaisut
Tekniset järjestelmät ja tekninen suunnittelu
Kokonaisvaltaisen turvallisuusratkaisun merkittävä 
osa ovat erilaiset tekniset laitteet ja järjestelmät, 
kuten rikos- ja paloilmoitinjärjestelmät sekä   
kamera- ja kulunvalvontajärjestelmät. Huoleh-
dimme laitehankinnoista sekä laitteiden huollosta 
ja korjauksista. Annamme myös henkilöstöllenne 
tarvittavan käyttökoulutuksen ja hoidamme   
laitedokumentoinnin. 

Kulunvalvonnan ratkaisut
Asiantuntijamme suunnittelee kanssanne alueenne 
tai toimitilanne sisäänkäynneille rakenteet, joiden 
myötä sisään ja ulos kulkeva henkilö- ja ajoneuvo-
liikenne sujuu valvotusti, tehokkaasti ja turvallisesti. 
Kulunvalvontaa saatetaan tarvita myös alueenne 
sisällä, jolloin pelkkä pääsisäänkäynneillä tehty 
valvonta ei riitä. Näihin tarpeisiinne pystymme 
vastaamaan esimerkiksi siirrettävän kulunvalvonta-
kontin ja projektialueiden välille pystytettävien  
välitarkastuspisteiden avulla.

Etäpalvelut
Osa alueellanne tarvittavista turvallisuuspalveluista 
voidaan hoitaa etäpalveluna. Tekniset ratkaisut 
mahdollistavat mm. ilta- ja yöaikaisen ajoneuvo-
liikenteen seurannan ja kameravalvonnan suorit-
tamisen vuorokauden ympäri päivystävästä  
palvelukeskuksestamme käsin. Etäpalvelut  
täydentävät joustavasti paikallisesti toteutettavia 
turvallisuuspalveluita. 

Asiantuntija- ja suunnittelupalvelut
Turvallisuussuunnitelmat
Securitas voi laatia turvallisuussuunnitelman 
jo yrityksenne uusien toimitilojen rakennus-
vaiheessa tai milloin tahansa myöhemmin.
Huolehdimme suunnitelman kaikkien osa- 
alueiden ylläpidosta ja päivittämisestä. 

Harjoitukset ja koulutukset
Mitä tahansa turvallisuuteen liittyvää koulu-
tusta tai harjoituksia yrityksessänne tarvitaan-
kaan, toteutamme ne toiveidenne mukaisesti 
valitsemallenne henkilöstöryhmälle. Olemme 
toteuttaneet runsaasti esim. palo- ja pelastus-
koulutuksia, poistumisharjoituksia sekä työ-
turvallisuus-, tulityö- ja kattotulityökortti- 
koulutuksia. Järjestämme myös teollisuusalueen 
turvallisuusperehdytystä.

Turvallisuuspäällikkö-     
ja turvallisuusassistenttipalvelut
Tarjoamme mahdollisuuden ulkoistaa   
erikoisosaamista vaativat turvallisuustehtävät. 
Turvallisuuspäällikkö tai turvallisuus-  
assistentti voi työskennellä osoittamissanne 
työtiloissa sovitun tuntimäärän viikottain tai 
kuukausittain. Asiantuntijamme työn sisältö ja 
vastuut sovitaan asiakaskohtaisesti. 

Palvelut AEO-toimijoille
Authorised Economic Operator -hankkeen 
tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitus-
ketjujen turvallisuutta. Tuemme toimintaanne 
tarjoamalla AEO-hyväksyttyä turvallisuusosaa-
mista. Olemme mukana asiakkaan muuttuvissa 
tilanteissa ja sopeutamme palvelujamme  
kulloistenkin tarpeiden mukaisiksi.   



Paloturvallisuuspalvelut
Palojärjestelmäpalvelut   
Toimitamme paloilmoitin-, palohälytys- ja 
turvavalojärjestelmiin liittyvät palvelut tilojenne 
vaatimukset sekä toiveenne huomioiden.  
Huolehdimme myös savunpoistoluukkujen   
testauksesta ja huollosta sekä hallinnointi-
toimenpiteistä.

Alkusammutuskoulutus
Alkusammutuskoulutus sisältää teoriaa ja 
käytännön osuuden. Teoriaosuudessa hen-
kilöstönne saa tietoa palamisen edellytyksistä, 
palon kehittymisestä ja poistumistieturvallisuu-
desta. Käytännön osuudessa harjoittelemme 
sammuttamista sammutuspeitteellä ja käsi- 
sammuttimella. Kurssin hyväksytysti suorit-
taneet saavat SPEK:n ja SPPL:n hyväksymän 
alkusammutuskortin.

Pelastussuunnitelma 
Turvallisuusasiantuntijamme laativat yrityksel-
lenne pelastussuunnitelman, joka täyttää lakien 
ja asetuksien vaatimukset sekä toimii runkona 
koko yrityksen omatoimisessa varautumisessa 
onnettomuuksien ja tapaturmien varalta.  
Laatimisen jälkeen ylläpidämme suunnitelman 
ajantasaisena puolestanne. Pelastussuunnitelma 
on mahdollista ottaa osaksi yrityksen laajempaa 
turvallisuussuunnitelmakokonaisuutta. 

Sammutinhuolto
Tarkastamme ja huollamme tiloissanne olevat 
sammuttimet, pikapalopostit sekä paineilma- ja 
hengityslaitteet. Käytössämme on asiakas-
kohtainen rekisteri, johon päivitämme 
tehdyt tarkastus- ja huoltotoimenpiteet.  
Rekisterin perusteella ajoitamme määräaikais-
toimenpiteet ja toimitamme teille sovitut  
raportit. Tarkastustoimenpiteet voidaan yhdistää 
esimerkiksi osaksi vartijoiden työnkuvaa.

Palovartija 
Kauttamme saatte prosessin hallintaan,  
tulityön vartiointiin tai sammutetun tulipalon 
jälkivartiointiin koulutetun ammattilaisen sekä 
tarvittaessa savusukelluspätevää henkilöstöä 
vaativiinkin tarpeisiin. Tavoitteidenne mukaisesti 
suunnittelemme ja toteutamme palosuojelu-
toiminnan ja vartiointitoiminnan yhdeksi  
kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi.        

Palokuntapalvelut
Tarjoamme myös tehdasalueiden palokunta-
palveluita. Kokonaisuuteen voi kuulua esim. 
ulkoistettu tehdaspalokunta tai erikseen sovitta-
via osia siitä, palopäällikkö-/palomestaripalveluita 
ja palokaluston hoidon ja ylläpidon tehtäviä.
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Securitas on Suomen johtava turvallisuuspalveluja
tarjoava yritys ja alan valtakunnallinen yhteistyö-
kumppani. Tuotamme monipuolisia, laadukkaita
ja yksilöllisesti räätälöityjä palveluja yrityksille, 
yhteisöille, julkiselle sektorille sekä kodeille. 
Toimimme lähellä asiakasta. Osaavaa henkilö-
kuntaamme ohjaavat Securitaksen perusarvot: 
rehellisyys, valppaus ja avuliaisuus.

Securitas Oy
PL 93
00521 Helsinki
Käyntiosoite:
Elimäenkatu 30
puh. vaihde 0204 911 
info@securitas.fi 
securitas.fi
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