
Omavoimaisen iLOQin ansiosta voitiin sähköinen järjestelmä 

asentaa suojelurakennukseen kaapeleita vetämättä.

Tirkkosen taloa kutsutaan usein Tampereen arkkitehtuurin hel-

meksi. Hienolla talolla on komea historia. J. Tirkkosen kangas-, 

lanka- ja muotitavarainliikkeen rakennuttama ja arkkitehtien 

Lars Sonck ja Birger Federley suunnittelema kauppahuone val-

mistui Kauppakadulle vuonna 1901. Viisi vuotta myöhemmin ra-

kennus sai vielä siiven Kuninkaankadun puolelle. Kokonaisuu-

teen kuuluu lisäksi vuonna 1986 rakennettu uusi osa.

Tyyliltään talo on varhaista kansainvälisvaikutteista jugendia. 

Ulkoasultaan se on säilynyt lähes alkuperäisenä. Myös sen si-

sätiloissa on vielä paljon alkuperäistä kiinteää sisustusta. 

Nykyisin Tirkkosen talo on Kevan omistuksessa ja sen tiloissa 

toimii noin kolmekymmentä eri alojen yritystä – lähinnä kaup-

poja ja toimistoja, mutta myös pankki ja kahvila. 

Vanha arvorakennus sai uuden 
lukitusjärjestelmän
Reilusti yli sata vuotta vanha Tirkkosen talo Tampereen keskustassa sai vuo-

den 2010 kesän ja syksyn aikana kaikkiin oviinsa iLOQin lukot. Arvorakennuk-

sen turvana on nyt paitsi rakennussuojelulaki myös huippunykyaikainen säh-

köinen lukitusjärjestelmä.

Tirkkosen talon isännöinnistä vastaava Esko Sivula Pirkanmaan 

Ammatti-Isännöinti (Pamis) Oy:stä kertoo, että talon lukituksen 

uusiminen kävi jo välttämättömäksi. Käytössä olleen mekaani-

sen järjestelmän sarja oli niin vanha, ettei sitä pystytty enää yllä-

pitämään. Vaihtoehtoina olivat hänen mukaansa kokonaan uusi 

mekaaninen tai iLOQin sähköinen järjestelmä.

Valinta kohdistui isännöitsijä Sivulan mukaan iLOQiin mones-

takin syystä.

”Kun vuokralaisia on paljon, täytyy lukituksen osaltaan mahdol-

listaa tilamuutosten joustava tekeminen. Kulkuoikeuksia joudu-

taan muuttelemaan koko ajan. Turvallisuuden kannalta taas on 

tärkeää, että kaikille talossa töitä tekeville voidaan määritellä 

täsmälleen oikeat kulkuoikeudet”, hän toteaa.

iLOQin vahvuutena on myös kadonneen tai vääriin käsiin joutu-

neen avaimen kulkuoikeuksien vaivaton poistaminen. Mekaa-

nista lukitusjärjestelmää käytettäessä avaimen katoaminen ai-

heuttaa kalliin ja työlään uudelleensarjoittamisen. Sivulan mu-

kaan iLOQin järjestelmä maksaakin itsensä nopeasti takaisin.  

Lisäplussaa iLOQ saa siitä, että sen asentaminen myös van-

haan ja suojeltuun rakennukseen käy näppärästi.

Tirkkosen taloCASE

”…voitiin sähköinen lukitusjärjestel-

mä asentaa suojelurakennukseen

kaapeleita vetämättä.”

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


