
Jatkuvasti laajentuneen Technopoliksen tiloissa toimii nyt noin 

1 300 yritystä ja yhteisöä, joissa työskentelee yhteensä 20 000 

ihmistä. Se tarjoaa toimitiloja asiakkaidensa käyttöön Espoos-

sa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, 

Oulussa, Tampereella ja Vantaalla sekä Venäjällä Pietarissa ja 

Virossa Tallinnassa.

Toimitiloissa on jonkin verran luonnollista liikettä koko ajan: asi-

akkaita muuttaa sisään ja joskus myös ulos, osa haluaa muoka-

ta, laajentaa tai pienentää tilojaan, jotkut toivovat pääsevänsä 

samassa kiinteistössä eri paikkaan tai haluavat siirtyä toiseen 

rakennukseen.  Technopoliksen tavoitteena on tarjota asiakkail-

leen sellaiset toimitilat, jotka joustavat näiden tarpeiden mukai-

sesti ja ovat aina kaikin puolin sopivat.

Tällaisissa oloissa lukituksen hallinta ja pitäminen muutosten 

perässä on erittäin vaativa tehtävä. Technopoliksen kiinteistö-

palvelutoiminnoista vastaava johtaja Marko Lind huomauttaa, 

että perinteistä mekaanista lukitusta käytettäessä etenkin sar-

joitus muodostuu hankalaksi. Isoissa kohteissa sarja saattaa 

yksinkertaisesti jopa loppua kesken.

iLOQ auttaa  
tarjoamaan joustavia toimitiloja
Kun toimitiloja vuokraavalla yhtiöllä on hyvin suuri määrä asiakkaita, tapah-
tuu näiden joukossa väistämättä jatkuvasti erilaisia muutoksia.  Tilanne on tut-
tu Technopolis Oyj:lle, joka on tietointensiivisten yritysten ja yhteisöjen toimin-
taympäristöihin ja palveluihin erikoistunut pörssiyritys

Ratkaisun lukituksen haasteisiin tarjoaa iLOQin sähköinen luki-

tusjärjestelmä, jonka käyttöä Technopolis on jatkuvasti laajen-

tanut kiinteistöissään. Se tarjoaa Lindin mukaan useita etuja, 

joita myös Technopoliksen asiakkaat arvostavat.

”iLOQin vahvoja ominaisuuksia ovat joustavuus, turvallisuus ja 

kustannustehokkuus. Järjestelmän sarjoitusmahdollisuudet ovat 

myös käytännössä rajattomat. Lisäksi se korvaa osittain kulun-

valvonnan järjestelmiä ”, hän toteaa.

iLOQin järjestelmässä pääsyoikeuksia on helppo ja nopea päi-

vittää sekä hallita kaikissa muutostilanteissa. Lukituksen turval-

lisuustaso myös pysyy koko ajan korkealla. Ajan mittaan iLOQ 

tulee lisäksi perinteistä mekaanista lukitusta edullisemmaksi, 

koska uudelleen sarjoittaminen sekä pääsyoikeuksien luomi-

nen, poistaminen ja muuttaminen tapahtuu kätevästi avainten 

ja lukkosylinterien sähköisellä ohjelmoinnilla. 

Johtaja Lind kertoo, että iLOQin lukitusjärjestelmä on käytös-

sä jo monissa Technopoliksen tiloissa. Hänen mukaansa koke-

mukset ovat niin myönteiset, että mahdollisuudet järjestelmän 

asentamiseen tutkitaan aina, kun Technopolis rakentaa tai sa-

neeraa toimitiloja.

Technopolis OyjCASE 

”…vahvoja ominaisuuksia
ovat joustavuus, turvallisuus

ja kustannustehokkuus.”

iLOQ Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia korkean turvallisuustason elektronisia 

lukitusratkaisuja, jotka tarjoavat ylivoimaisia etuja avainten sarjoitukseen, lukitusjärjestelmän 

ylläpitoon sekä elinkaarikustannuksiin liittyen. Lisätietoa patentoidusta ja palkitusta iLOQ 

lukitusjärjestelmästä osoitteessa   www.iLOQ.com 


