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Kirjoittaja Ona Gardemeister 
on Turvaurakoitsijat ry:n 

toimitusjohtaja 

' 
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Rennosta tyosta 
haastavaan alylukitukseen 
kohti tuntematonta tulevaisuutta 
Turvaurakoitsijat ry:n oli tarkoitus pitiiii tammikuun FinnSec-messuilla esitys siitii, miten turvaurakointi on muuttunut vuo-
sien saatossa. Kun messut siirrettiin syksyyn 2023, piiiitimme kysyii asiasta kahdelta pitkiin linjan kokeneelta ammattilaisel-
ta, Ajan Lukko oy:n osakkaalta Esa Karjalaiselta ja Turvatalo Tapiolan Yleishuollon toimitusjohtajalta Asko Ahlbomilta. Kun 
1980-luvulla tyii oli vielii rentoa meininkiii ja tikanheittoakin, nyt iilylukitus ja kehittynyt turvateknologia ovat tuoneet aivan 
uudenlaisia haasteita. Tulevaisuutta ei kukaan eniiii uskalla ennustaa. 
Ajan Lukko oy:n yrittiijii, turvallisuusin-
sinoori Esa Karjalainen muistelee hy-
myssa suin aikaa nelj§nkymmenen vuo-
den takaa: 

Asennukset rajoittuivat paljolti Abloyn 
lukkoihin ja ovensulkijoihin. Tyotahti oli 
verkkainen, ja aikaa jai vaikkapa tikan 
heittoon. Tupakansavu leijaili my6s mei-
dan liikkeemme sisiitiloissa. Sarjoituspal-
veluun jonotimme tunteja. 

Huoltoautot olivat tavallisia henkiloau-
toja, ja piiivystyskeikat koettiin tarkeiksi. 
Niille liihdettiin vaikka ruokap6ydiistii 
kesken juhlaillallisen - jos siis satuimme 
edelleen olemaan selvin pain. Myymaliit 
ja katukauppa toivat suurimman osan lii-
kevaihdostamme. Myimme lukkoja myos 
viikonloppuisin omakotitalorakentajille, 
ja automme p6rr8sivat asuinalueilla ah-
kerasti. Autojen oviakin availimme paljon. 

Lukitusala oli ukkoutua 1980-luvun 
alussa, mutta siihkoisten laitteiden ryn-
nistys toi alalle uusia nuoria lekij6ilii. Sen 
jiilkeen ala alkoi kehittyii huimasli. Eniten 
muutosta toivat s8hk6isten j8rjestelmien 
kehitys mekaanisista lukoisla nykyajan 
iilylukkoihin. Kun mekaanislen lukkojen 
myynti 1980-luvulla oli yksinkertaisla ty6-
ta, iilylukkojen myynti on liina piiiviinii jo 
erittain monimutkaista. Ominaisuuksia ja 
erilaisia mahdollisuuksia on valtavasti. 
Kaikki myyjiil eival aina liedii, mila myy-
viit, eiviilka ostajat tiedii, mitii oslavat. 

Turvatalo Tapiolan yleishuolto oy:n toimi-
tusjohtaja Asko Ahlborn muistelee hiin-
kin hymyillen: 

Kun tulin lukitusalalle 1980-luvulla, 
tarjouksia vasta aloileltiin tekemiiiin kir• 
joituskoneella. Se oli leppoislakin aikaa. 
Sitten lulivat kalliit tietokoneet, ja emme 
a/uksi ymmartaneet niista mit88n. Aika 
nopeasti tielokoneista kuitenkin alkoi tul-
la kiiteviii tyokaluja. 

Yhteydenpilo tapahtui lankapuheli-
mella, ja puhelinlinjat olivat ahkerassa 
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ki:iyt0ssa. Soittelimme tiiviisti esimerkiksi 
Abloylle ja kyselimme lukitusten sarjalie-
toja. Puhelinnumero tuuttasi 1i:ihes aina 
varattua, ja numeroa piti veivata tunnista 
toiseen uudestaan. 

Eraana pi:iiviinii saimme hienon uuden 
laitteen: puhelinnumeroautomaatin. Siinii 
oli my6s ennen kuulumattoman niippiira 
ominaisuus: napin painalluksella avautui 
Abloyn "salainen kuuma linja'. Aaahh silii 
lyon helppoutta! 

Eriiiinii paivana saimme my6s oudon 
jiirkiileen: lelefaxin. Se oli matkalaukun 
kokoinen tosikallis vekotin. Lukkoliikkeet 
ostivat innokkaasti lelefaxeja lukkosep-
pien yhteishankinnalla Helsingin puhe-
linyhdistyksellii HPY:ltii. Siihen loppui 
puhelinnumeroiden jatkuvat uudelleen 
veivaamiset. 

Faxit olivat erityisen kiitevia. Toki mo-
demi ty6nkuvan muutos ei ollut aivan 
yksinkertaista, sillii jouduimme viiiinlii-
maan Abloyn kanssa uudesta toiminnas-
ta tosissaan: faxit koettiin turvallisuusris-
keiksi jo silloin. 

Isa mullistus oli sekin, ettii eraana piii-
vana saimme Abloylta tilaamamme avai-
mel lukkoliikkeeseemme kuriiripalvelui-
na, Toki sekin vaati •pieniii neuvottelujaM 
Abloyn kanssa, sillii kuriirilkin liedettiin 
lurvallisuusriskiksi jo 80-luvulla. 

Entii turvaurakointi tiinii 
piiivana, mikii on muuttunut? 
Esa Karjalainen ja Asko Ahlborn jatkavat: 

Turvaurakoilsijat toteuttaval lukituksen 
lisiiksi laajoja kokonaisturvallisuuspro-
jekteja julkisella ja yksityisellii seklorilla. 
Tikanheitot oval jiiiineet. 

lisiiksi projektisuunnitteluissa asiak-
kaat ovat keskeisesti mukana, Digitaali-
sesta turvallisuudesla on tullut fyysisen 
ja rakenteellisen turvallisuuden lisiiksi 
olennainen osa turvaurakoilsijoiden pal-
veluita ja toiminlaa. 

Kotienkin suojaus on muuttunut. Todel-

Todella monia kotioviakin avataan jo i:ilykelloilla ja 
-puhelimilla, kertoo Esa Karjalainen. 

lk88ntyv8 vaestO tuo aivan uusia haasteita, sanoo 
Asko Ahlborn. Kuva on vuodelta 2012, jolloin 
Turvatalo Tapiolan yleishuolto valittiin woden 
turvaurakoitsijaksi. 

la mania koliovia avataan jo iilykelloilla ja 
-puhelimilla. Alyajattelu yleistyy, ja tuole· 
valikoima monipuolistuu tuoteinlegraati-
oiden kautta. 

Samalla sovelluksella, josla larkaslat, 
onko ovesi lukittuna, voit k8ynnist88 esi-
merkiksi automaattisen nurmikon kastelun. 

Entii tulevaisuus? 
Sita ei uskalla enaa ennustaa. 

iilykkyys kiinleislo· ja lurvajarjeslel-
missa kuitenkin lis88ntyv8t. Digitalisaa-
tio ja loT lisaaviil myos olettamusla, ettii 
kaikki tielo olisi helposti saalavilla yhdes-
tii paikasla. 

Turvaurakoilsijal oval jo nyl ryhlyneel 
toimittamaan asiakkailleen monipuolisia 
digitaalisia palveluila. Meidan pitiiii en-
tista enemmiin ymmiirtaa tietosuojaa ja 
-turvaakin. On pyslyttiivii olemaan luol· 
tamuksen arvoisia. 

lk88ntyv8 vaest0 tuo uusia haastei-
la. Kun suunnilellaan palvelutalojen ja 
hoitolailosten lurvallisuusjiirjestelmiii, 
pitiiii miettiii asukkaiden lurvallisuutta 
myos siltii kannalla, ettei ilse kulkemi-
nen aiheula heille vaaraa. Meidan onkin 
tunnettava myos esteeton kulku. Lisiiksi 
on tunnettava hoitajakutsujiirjeslelmiii, 
paloilmoitinj8rjestelmi81 poistumistieva-
laistusta, oviautomatiikkaa ja kameraval-
vontajiirjestelmia. 

Myos kolihoidon kulun suunnittelu 1uo 
haasteita. Miten varmislamme, ettii koti-
hoitoa larvitsevat saaval koliinsa hoitoa 
tarvittaessa nopeasti? Miten onnistum-
me nostamaan kotien henkiloturvallisuu-
den uudelle lasolle, kun kodeissa on en-
tista huonompikuntoisia asukkaita? 

Enta mihin suuntaan muuttuu edun· 
valvontayhdistyksemme Turvaurakoitsi-
jat ry:n toiminta? Vaikea tietaii. Yhdistys 
toteuttaa jo nyt esimerkiksi historiansa 
ensimmiiistii TikTok-kampanjaa nuorten 
houkuttelemiseksi alalle. Hiimmiistyttii· 
vaa on: Jo ensimmiiisen kampanjaviikon 
aikana kahdella yhdistyksen mainosvi-
deolla on ollut yli 1,5 miljoonaa katselu• 
kertaa! Se on niln Jiirisyttiivii luku, etta tu-
levaisuudesta ei tleda enaa kukaan. 

Kuvia menneilta vuosilta 
Keriisimme muistin virkistiimiseksi muutamia hauskoja kuvia 
menneiltii vuosilta. Eliimii on aiemmin ollut melkoisen paljon 
leppoisampaa kuin tiinii piiiviinii. 

Kokoukset on otettu kutakuinkin rennosti. 

•)l~ '~ .• ,, .. ,_.l 
1..- ·, . • , , '-, ,r -ll . -., 

OSlkOkOUKSee 
aouvut oSIJl/ij 

V 
.,.....~ -

=- ~ • •l· 

' 1 .:=,r~ /·• 
i ,~ ~-

......... , ,. . ----~ 
' .. ~ a;-. "4lll'~ ~ . . -1 · · :;7,~·-·· -:.-~ ·)~; i, . 
II 

1/2022 j 53 


