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HUIPPUOSAAMISTA
NYT JA TULEVAISUUDESSA
Turvakolmio Group suunnittelee, tuottaa, toimittaa ja
ylläpitää kattavia turvatekniikan palveluja haastavimpiinkin asiakasympäristöihin. Ratkaisumme koostuvat
kameravalvonta-, rikosilmoitin-, kulunvalvonta- ja
lukitusjärjärjestelmistä sekä paloturvallisuusjärjestelmistä. Asiakkaamme edustavat muun muassa valtionhallintoa, kuntia ja julkisyhteisöjä sekä teollisuuden,
rakentamisen ja kaupan alan yrityksiä, joista monien
kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään.
Yrityksen kasvun ja kannattavuuden taustalla on
sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö. Yhtiömme
korkea asiakasuskollisuus perustuu henkilöstömme
tuottamaan erinomaiseen asiakaskokemukseen.
Tämä merkitsee loistavaa asiakaspalvelua ja erinomaisia asiakaskokemuksia sekä uskollisia asiakkaita.
Kaikesta tästä taas seuraa yrityksemme toiminnalle
kasvua ja kannattavuutta.
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Toimiala käy läpi historiansa suurinta murrosta, jonka
ajureina toimivat digitalisaatio, uhkakuvakentän monimutkaistuminen sekä asiakkaiden kasvava halu ostaa
turvaa palveluna. Pitkällä aikavälillä on odotettavissa
perinteisten turvapalveluiden ja tietoturvapalveluiden
toimijoiden yhdistymistä kokonaisvaltaisia turvapalveluita tuottaviksi toimijoiksi. Tässä murroksessa Turvakolmiolla tulee olemaan merkittävä rooli alan vahvana
asiantuntijana ja palveluntuottajana.

Pekka Usva

toimitusjohtaja

ERINOMAINEN
ASIAKASTYYTYVÄISYYS
NPS 55, toukokuu 2019 -mittaus

TURVAKOLMION VAIHEET
1993

Perustajajäsenet Pasi Tikkanen ja Kimmo
Kalervo pistävät pystyyn Tikkanen &
Kalervo Ay:n, joka on aluksi yksityisetsivätoimisto. Yhteistyöketjuun liittyvät
Mika Laaksosen Murtosuojaus Elektroniikka
Oy sekä Jamsec Oy. Yhdessä yritykset
muodostavat Turvakolmion.

1999

Muutto ensimmäisiin virallisiin
toimitiloihin Keravalle. Työntekijöitä
seitsemän.

2009

Muutto Tuusulaan, Honkarakenteen
yhteyteen. Työntekijöitä noin 10.

ASIAKKAIDEMME
SANOMAA:

Toimitukset vastaavat
sovittua.
Tuotteet ja järjestelmät
toimivat sovitulla tavalla.
Vikatilanteessa saa
apua nopeasti.
Ammattitaitoiset
ja osaavat asentajat.

TURVAKOLMIO GROUP
Niittytie 33 B, 01300 Vantaa
Vaihde: 010 202 6000
www.turvakolmio.fi

2010

Mukaan ulkopuolelta palkattu toimitusjohtaja. Tampereen toimipiste avataan.

2016

Enemmistöosakkaaksi sijoitusyhtiö
Helmet Capital. Kasvuun päätetään
panostaa entistä kovemmin.

2017

Turvakolmio laajentaa toimintaansa
lukituspuolelle ostamalla Lukitusapu
Oy:n. Samana vuonna muutetaan nykyisiin
toimitiloihin Vantaan Koivuhakaan.

2018

Turvakolmio ostaa Palomatic Oy:n ja
kasvattaa samalla paloturvallisuusosaamistaan. Yrityskauppojen seurauksena mukaan tulee Lahden toimipiste.

2019

Toimitusjohtajana aloittaa Pekka Usva.
Toiminta kasvaa entisestään, ja palvelubisnes tulee vahvasti mukaan liiketoimintaan. Työntekijöitä yli 90. Huittisten
toimipiste avataan. Tilikaudella 2019 yhtiön
liikevaihto kasvoi 26% ollen 12 505 k€
(2018 vuonna 9 956 k€).

Myynti: 010 202 6050
myynti@turvakolmio.fi

ETELÄ-SUOMI
Niittytie 33 B, 01300 Vantaa
LÄNSI-SUOMI
Aunankorvenkatu 6, 33840 Tampere
Kirjatie 5, 32700 Huittinen
ITÄ-SUOMI
Siltamäenkatu 35, 15300 Lahti

2020

Yhtiö rakentaa pitkän aikavälin kasvua ja
kannattavuutta korkean asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden kautta.

JÄTÄ TARJOUSPYYNTÖ!
turvakolmio.fi/pyyda-tarjous/
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TURVATEKNIIKKA

TURVATEKNIIKKAA
HAASTAVIMPIINKIN
YMPÄRISTÖIHIN
On tärkeää turvata yritysten toimitilat ja toiminnan
jatkuvuus. Ilman hyvin toimivaa turvatekniikkaa
voi helposti käydä niin, että jonakin aamuna ei
työpaikkaa tai työvälineitä enää olekaan olemassa.
Perinteisimmillään turvatekniikka on videovalvontaa. Käytetyin turvatekniikan palvelu on kulunvalvonta, joka yhdessä rikosilmoittimen kanssa
toimii tehokkaasti rikosten ehkäisyssä ja selvittämisessä.
Me Turvakolmiossa tarjoamme asiakkaillemme
monipuoliset ja luotettavat integroidut turvatekniikkaratkaisut, jotka suunnitellaan tarkoin
asiakkaan tiloihin ja tarpeisiin sopiviksi. Palveluumme kuuluvat myös järjestelmien ylläpito ja
laajennukset. Työnlaatumme on ensiluokkaista,
ja pystymme suojaamaan suurimmat, vaativimmat
ja haastavimmatkin ympäristöt.

Turvakolmio Group Oy on toiminut turvatekniikkapartnerinamme jo vuosikymmenen ajan. Yhteistyökauteen on sisältynyt Tampere-talon
merkittävä laajennus- ja uudisrakennusprojekti,
johon Turvakolmio toteutti turvallisuuteen
liittyvät tekniset järjestelmät.
Yhteistyömme sinetti on laaja ylläpitosopimus,
jolla taataan Pohjoismaiden suurimman kulttuurija kongressikeskuksen turvallinen toiminta myös
pitkälle tulevaisuuteen.
Marko Koivisto
kiinteistöpäällikkö / Tampere-talo Oy

Mika Nieminen

liiketoimintajohtaja

Lue lisää nettisivuiltamme:

turvakolmio.fi > palvelut ja tuotteet
>turvatekniikka
WWW
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PALVELUITAMME

` kameravalvonta
` kulunvalvonta
` rikosilmoittimet
` ovipuhelimet
` henkilöturva

SÄHKÖPALVELU

LUOTETTAVAA SÄHKÖPALVELUA JO YLI 30 VUOTTA

Sähköasennukset
Sähkötarvikemyynti
Huollot ja korjaukset
Saneeraukset
Aurinkoenergia

Uudisrakennukset
Ilmalämpöpumput
Sähköalan erikoistyöt
Urakointi
Sähköauton lataus

Koulutie 5, 04500 Kellokoski | Puh. 09 282 653
info@sahkopalvelukoskela.fi

www.sahkopalvelukoskela.fi
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PALOTURVALLISUUS

ERITYISOSAAMISENA
PALOTURVALLISUUS

Jos Helsingin ydinkeskustaa katsotaan ilmasta käsin,
mahtuu mukaan monta merkittävää kohdetta,
joiden paloturvallisuudesta vastaa Turvakolmio.
Olemme yksi maan suurimpia paloturvaosaajia ja
meillä on alalta vankka erityisosaaminen. Monimerkkitalona pystymme tarjoamaan asiakkaille
kokonaisvaltaiset paloturvapalvelut järjestelmän
merkistä riippumatta.
Palvelemme asiakkaitamme laajalla skaalalla, johon
sisältyvät paitsi paloturvajärjestelmät laidasta laitaan,
myös niiden ylläpito ja huolto. Huoltotoiminta on
tärkeä osa toimintaamme – meillä on tuhansia
palohuoltokohteita eteläisen ja keskisen Suomen
alueilla. Laajan toiminta-alueemme salaisuus on
ammattitaitoinen ja luotettava kumppaniverkostomme, jonka kanssa teemme hyvää yhteistyötä.
Meidän puoleemme kannattaa kääntyä kaikissa
yrityksen paloturva-asioissa!

Yhteistyömme Turvakolmion kanssa alkoi, kun
Lasipalatsin peruskorjaus ja Amos Rex -museon
lisärakentaminen käynnistyivät. Tilatut työt tehtiin
hyvin, ja Turvakolmio pysyi luvatussa aikataulussa.
Koko projektin valmistuttua teimme Turvakolmion
kanssa huoltosopimuksen. Omaa työtäni helpottaa,
kun on luotettava kumppani, joka osaa asiansa ja
tulee nopeasti paikalle aina tarvittaessa.
Kenneth Seger
tekninen isännöitsijä / Oy Estlander & Co Ab

Lue lisää nettisivuiltamme:

Jouni Malmberg

aluejohtaja, Länsi-Suomi

turvakolmio.fi > palvelut ja tuotteet
>paloturvallisuus
WWW
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PALVELUITAMME
` paloilmoittimet
` palovaroittimet
` turvavalaistus
` savunpoisto

www.agisfs.fi
asiakaspalvelu@agisfs.fi
puh. 09 755 2880

Palonsammutus- ja
turvajärjestelmäpalvelut

Erikoissammutus- ja
kaasusammutusjärjestelmät

Kokonaispalveluna hyväksyttynä sprinkleri- ja kaasusammutusliikkeenä.

Äänievakuointijärjestelmät

Huolto- ja
kunnossapitopalvelut sekä
huoltopäivystys
24/7
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LUKITUS

LUKITUSJÄRJESTELMÄ
TUO TURVAA JA
TEHOKKUUTTA
Kunnollinen lukitusjärjestelmä tuo turvaa ja mielenrauhaa ja lisää parhaimmillaan myös yritystoiminnan
kustannustehokkuutta. Esimerkiksi suurissa kiinteistöissä ympärivuorokautisen työvoiman tarve vähenee
silti turvatason noustessa, kun kiinteistössä liikkuvat
henkilöt pääsevät kulkemaan ja tarvittaessa päivittämään avainten kulkuoikeuksia itsenäisesti kohteessa.
Tämä on mahdollista nykyaikaisten, digitaalisten
lukitusjärjestelmien avulla – oli sinulla käytössäsi
sitten avain, kulkutunniste, matkapuhelin tai henkilökohtainen PIN-koodi.
Pystymme ratkaisemaan kaikki oviympäristön
haasteet ja ongelmat omakotitalojen lukituksista
suuriin, tuhansien kulkupisteiden kiinteistöihin.
Meiltä saa kaiken lukoista kameroihin, ja merkkivalikoimamme on markkinoiden laajimpia. Vaikka
mekaaninen lukitus pitää edelleen hyvin pintansa,
seuraamme aikaamme ja tarjoamme asiakkaillemme
yhä enemmän digitaalisia lukituspalveluja. Digitaalisuuden etuja ovat muun muassa järjestelmien helppo
hallittavuus ja muokattavuus, sekä seuranta- ja raportointimahdollisuus.
Lukkoliikkeemme on toiminut alalla vuodesta 1990.
Olemme ABLOY-, iLOQ- ja SALTO Systems-valtuutettu
lukkoliike sekä Turvaurakoitsijat Ry:n jäsen.

Lue lisää nettisivuiltamme:
turvakolmio.fi
> palvelut ja tuotteet >lukitus

WWW

Vili Mäkinen

liiketoimintajohtaja
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PALVELUITAMME
` sähköinen lukitus
` mekaaninen lukitus
` elektromekaaninen lukitus
` oviautomatiikka

Olemme käyttäneet Turvakolmion monipuolisia
lukituspalveluita aina lukkojen huolloista
sarjoituksiin. Työn laatu on ollut erinomaista
ja palvelu sujuvaa.
Lasse Moisio, palvelupäällikkö / HY247

` avainturvallisuus

• Varmennettu hälytyksensiirto
• Etäyhteydet
• asiakaspalvelu@addsecure.fi • 010 287 7700
• www.addsecure.fi

se.com/fi
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CLAUDO ®

KAIKKI YHDELLÄ
SOPIMUKSELLA
CLAUDO® on avainsana sille, että asiakas saa meiltä
kaiken, mitä hän tarvitsee kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen. CLAUDO® on Turvakolmion kehittämä
palvelu- ja sopimusmalli, joka tarjoaa luotettavan,
helpon ja kustannustehokkaan tavan hankkia kaikkia
toimittamiamme turvateknisiä järjestelmiä.

Turvakolmion palvelu- ja yhteistyöhalukkuus on ollut silmiä avaavaa jo
ensimmäisestä neuvottelutilanteesta
lähtien. Ensitapaamisesta jäänyt tunne
on jatkunut tähän päivään saakka, ja
Turvakolmion tahtotila tuntuu aidosti
olevan helpottaa asiakkaan liiketoimintaa
ja toimia kumppanina turvallisuudessa.
Tero Koppinen, tuotantopäällikkö
Helsingin kaupungin
rakentamispalveluliikelaitos Stara

Solmimamme sopimukset sisältävät aina järjestelmien huollon ja ylläpidon. Ylläpitosopimukseen
kuuluvat pääkäyttäjäpalvelut, joiden puitteissa
valvomme laitteiden ja verkon toimintaa ja huolehdimme muun muassa virustorjunnasta, koodimuutoksista ja aikaohjauksista. Kuukausilaskutettava
käyttövuokrasopimuksemme mahdollistaa järjestelmien käyttöönoton ilman suuria investointeja.
CLAUDO®n ansiosta pystymme tarjoamaan palvelut
asiakkaalle avaimet käteen -periaatteella, jolloin
asiakas voi keskittyä omaan liiketoimintaansa
ilman turhaa huolehtimista yrityksen turvajärjestelmistä. Asiakas pysyy ajan tasalla järjestelmänsä
toiminnasta säännöllisten tapaamisten ja määräajoin tuottamiemme raporttien avulla.

Sami Pakarinen
myyntijohtaja

Lue lisää nettisivuiltamme:

turvakolmio.fi > palvelut ja tuotteet
> palvelut > claudo

WWW

Langatonta suojausta ammattilaisille
Maahantuonti
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MIKSI CLAUDO®?

TURVATEKNIIKKA

Laajentamisen helppous
Verovähennyskelpoinen
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CLAUDO®

Nopeuttaa ja helpottaa hankintoja
Kaikki laitteet ja palvelut samalla laskulla
Asiakkaan tarpeet huomioidaan yksilöllisesti
Perustuu aina kirjalliseen sopimukseen, ei yllätyksiä

Kuukausilaskutuksen ansiosta ei isoja laiteinvestointeja
Takuu, huollot ja ohjelmistopäivitykset sisältyvät palveluun

Katso video maan ja lumen
vastaanotosta!
https://bit.ly/3fwYO1K

WWW

Automatisoi prosessit, lisää tehokkuutta ja paranna kannattavuutta.
Älykkään WYS Palvelualustan avulla
visualisoit metadataa ja hyödynnät
datasta jalostettua tietoa.

Web Your Services Oy | Atomitie 5 C, Helsinki | www.wys.fi | info@wys.fi

Turvallisuusasiantuntija, lisää asiantuntemustasi ja
tilaa TURVALLISUUS & RISKIENHALLINTA -lehti!

www.turvallisuus.com
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CASE: NOLI STUDIOS
Noli Studios on uusi hotellikonsepti, joka toimii Helsingin Katajanokalla ja Sörnäisissä. Kaikki turvallisuuteen
liittyvät palvelut kulunvalvonnasta lukitusjärjestelmiin
ja kameravalvontaan sekä ovipuhelimiin Noli
Studiosille toimitti Turvakolmio.
Yhteistyö sujui mutkattomasti. Turvakolmion ammattilaiset toivat projektien puitteissa esille uusia
näkökulmia ja ohjasivat sitä ammattitaitoisesti
oikeaan suuntaan. Urakka-aikataulut olivat välillä

Katso video!

https://bit.ly/3gyM6RI
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haastavia, mutta niihin mukauduttiin ja urakoista
selvittiin aikataulussa.
Ensimmäisten projektien päätyttyä yhteistyö Turvakolmion ja Noli Studiosin välillä on jatkunut hedelmällisenä. Turvakolmio on keskeisessä roolissa myös
jatkossa, kun Noli Studios jatkaa lukitus-, turvallisuusja kulunvalvontajärjestelmiänsä kehittämistä.
Ilari Salo, Regional Manager / Noli Studios

Markkinoiden energiatehokkaimmat
poistumistievalaisimet
Kotimaiset Neptolux N -sarjan valot pienentävät kiinteistön energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä. N-sarjan
valaisimissa hyödynnettävä NiMH-yksikköakkuteknologia takaa normaaleissa käyttöolosuhteissa
mm. kondensaattoriratkaisuja pidemmän käyttöiän.
Uusin led-tekniikka käyttää alhaista polttovirtaa ja
pitää toimintalämpötilan matalana sekä pidentää
akun elinkaarta.

Ainutlaatuinen opastava
paloturvavalojärjestelmä
ihmisten ja kiinteistöjen
turvallisuuden varmistamiseen
Tulipalon sattuessa tärkeintä on saada ihmiset
ulos mahdollisimman nopeasti.
Turvallisimman poistumisreitin kartoittavat ja sille
opastavat, älykkäät Prodex FIREscape -muuttuvasymboliset paloturvavalot vähentävät henkilövahinkojen riskiä, savuvaurioita sekä estävät tulipalon
leviämistä.

KYSY LISÄÄ!

security@hedengren.fi

Turvakolmio ilmoitus 05.20.indd 1

· 0207 638 635 · hedengren.com/fi/security
27.4.2020 15.21.19
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Katso video!

https://bit.ly/3hoUNOF

HYVÄSSÄ PORUKASSA TYÖ SUJUU!
Meillä Turvakolmiossa on rempseä asenne sekä työhön
että elämään. Hyvä työilmapiiri lisää olennaisesti työssä
viihtymistä ja työmotivaatiota ja sitä kautta vaikuttaa

Suvi Juhas

HR-asiantuntija
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suuresti työnjälkeen. Tarjoamme työntekijöillemme
työtehtäviä laidasta laitaan ja annamme heidän myös
vaikuttaa tehtäviinsä – kun ihminen pääsee tekemään
sitä mistä pitää, on hän hyvä työntekijä.
Pestaamme palvelukseemme ennemmin oikean
asenteen kuin tietyn koulutustaustan omaavia henkilöitä. Meillä on mahdollisuus kulkea monenlaisia urapolkuja; palveluksessamme on niin eläkeikää läheneviä
kuin suoraan koulunpenkiltä tulleita työntekijöitä.
Tekninen tai sähköalan kokemus on eduksi, mutta
koulutamme työntekijämme järjestelmiimme itse.
Lisäksi tarjoamme oppisopimuskoulutusta.

Kannustamme työntekijöitämme muun muassa
nostamalla esiin päivittäiset onnistumiset ja palkitsemalla vuoden parhaan suoriutujan ja työkaverin.
Oma virkistystoimikuntamme edistää osaltaan työssä
jaksamista innostamalla henkilöstöä liikunnan ja
harrastusten pariin sekä järjestämällä yhteisiä tykypäiviä ja pikkujouluja.

ASIAKASMÄÄRIEN HALLINTA
RATKAISU
ANNA IHMISILLE TARPEEKSI TILAA
JOTTA HE OVAT TURVASSA

Olisitko sinä yksi meistä?

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme:
turvakolmio.fi/rekry

ATTENTION
STAY

18
AVAILABLE
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• Reaaliaikainen laskenta ja näyttö
• Muokattava käyttöliittymä

Löydät meidät myös Instagramista!
www.instagram.com/turvakolmio

• Syväoppiva teknologia

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com
@HikvisionEurope

@HikvisionEurope

HIKVISION Europe
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SALTO KULUNHALLINTA
Kun haluat jokaisesta ovesta turvallisen.

SVN-Flex

BLUEnet wireless

JustIN Mobile

• www.jssuomi.fi

SVN data on-card

Vuodesta 2001 lähtien tavoitteenamme on ollut valmistaa ja toimittaa markkinoiden
teknologisesti kehittyneimpiä ja helppokäyttöisimpiä kulunhallintajärjestelmiä.
SALTOn laajasta tuotevalikoimasta löydät juuri omaan kiinteistöösi soveltuvan
kulunhallintaratkaisun. Online, offline ja mobiiliavaus – kaikki samassa järjestelmässä.
Yli 40 miljoonaa päivittäistä käyttäjää yli 90 maassa ja jatkamme markkinoiden
valloittamista.
Tervetuloa innovatiivisen kulunhallinnan maailmaan.

www.saltosystems.fi

