
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa Tornion seurakunnasta pi-

tää erityisen hienona sitä, että jokaiselle työntekijälle voidaan 

nyt antaa täsmälleen tämän työtehtävän mukainen avain. Mo-

net tekevät liikkuvaa työtä ja käyttävät päivän mittaan useita 

seurakunnan tiloja varsin laajalla alueella. 

Papit, seurakuntamestarit, toimistosihteerit, nuorisotyönohjaa-

jat, lastenohjaajat ja kaikki muut pääsevät kaikkiin tarvitsemiin-

sa tiloihin, mutta eivät joudu kantamaan isoa avainnippua. Yksi 

ainoa avain riittää – siihen on ladattu jokaisen omassa työssään 

tarvitsemat pääsyoikeudet. 

”Meillä on myös yhteistyökumppaneita, kuten hautaustoimis-

toja ja pitopalveluyrityksiä, joille voimme nyt antaa ajallises-

ti ja paikallisesti rajatut pääsyoikeudet sisältäviä avaimia”, to-

teaa Kerimaa. 

Aikaisemmin Tornion seurakunnalla oli käytössään useita eri lu-

kitusjärjestelmiä. Tilannetta monimutkaisti entisestään se, että 

Tornion nykyinen seurakunta syntyi kolme seurakuntaa yhdistä-

mällä. iLOQin ansiosta seurakunta on päässyt eroon sekä mo-

Jokaiselle työtehtävän 
mukainen avain
Tornion seurakunta otti käyttöönsä iLOQin lukitusjärjestelmän vuoden 2009 
syksyllä. Se kattaa lähes kaikki seurakunnan kiinteistöt. Kokemukset järjestel-
mästä ovat erittäin myönteiset: tyytyväisiä ovat niin sen ylläpitäjät kuin lukkoja 
ja avaimia käyttävät seurakunnan työntekijätkin. 

nista päällekkäisistä järjestelmistä että vuosien mittaan hukkaan 

joutuneiden avaimien tuottamasta turvariskistä.

”Yksi työntekijämme on ehtinyt jo pudottaa iLOQin avaimen, 

mutta poistin vain sen pääsyoikeudet hänen toimenkuvansa 

mukaisista lukoista ja asia oli hoidettu hetkessä kuntoon”, ker-

too Kerimaa.

Tornion seurakunnassa iLOQin järjestelmään kuuluu tällä het-

kellä noin 130 lukkoa. Se on käytössä melkein kaikissa seura-

kunnan kiinteistöissä: muun muassa kolmessa kirkossa, kol-

messa seurakuntatalossa, kirkkoherranvirastossa, pappilassa 

sekä erilaisissa huoltotiloissa ja hautausmaan rakennuksissa. 

Järjestelmän hallinnointia kiinteistöpäällikkö Kerimaa pitää help-

pona ja kätevänä.

”Paljon vaikeampaa oli aikaisemmin, kun jouduin jatkuvasti pyö-

rittämään melkoista erimallisista avaimista koostuvaa rulettia: 

lainaamaan avaimia, karhuamaan niitä takaisin, teettämään ja 

tilaamaan niitä lisää. Nyt pääsyoikeuksien lisääminen ja pois-

taminen sujuu hetkessä”, hän huomauttaa.

Tornion seurakunta CASE 

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 


