
Uusi lukitusjärjestelmä
helpotti putkiremonttia
Kun vanhassa asunto-osakeyhtiössä Helsingin Ulvilantiellä ryhdyttiin valmistelemaan 
laajaa putkiremonttia, havaittiin pian, että myös yhtiön lukitusjärjestelmä kaipaa perus-
teellisen päivityksen. Remontin tekeminen olisi paljon sujuvampaa, mikäli lukot uusit-
taisiin jo ennen korjaustöiden alkua.

Asunto Oy Ulvilantie 27CASE 

Asunto Oy Ulvilantie 27 valmistui Helsingin Munkkivuoreen vuon-

na 1957. Yhtiö on suuri: se käsittää kolme kahdeksankerrok-

sista ja yhtä monta kolmekerroksista taloa, joissa on yhteensä 

234 asuntoa ja vajaat kymmenen liikehuoneistoa. Runsaan vii-

denkymmenen vuoden aikana erilaisia avaimia, yleisavaimia ja 

sarjoituksia oli ehtinyt kertyä isossa yhtiössä melkoinen määrä.

”Kassakaapissa oli hirveä nippu avaimia, joista oli työlästä pysyä 

perillä”, kertoo Petri Lampinen, Asunto Oy Ulvilantie 27:n isän-

nöitsijä ja isännöitsijätoimisto Talohallinta Oy:n toimitusjohtaja.

Lampisen mukaan kävi nopeasti selväksi, että linjasaneeraukse-

na toteutettava putkiremontti hankaloituisi huomattavasti, ellei 

yhtiön lukitusjärjestelmää ensin uusittaisi. Remonttimiesten olisi 

vaikea tehdä työtään, kun ei tarkkaan tiedetä mikä avain käy mi-

hinkin lukkoon, eikä kaikkiin asuntoihin pääsyn aukaisevaa yleis-

avainta edes ole olemassa.

Asuntoyhtiö ratkaisi pulman hankkimalla iLOQin lukitusjärjestel-

män. Se asennettiin kaikkiaan runsaaseen viiteensataan lukkoon. 

Isännöitsijä Lampisen mukaan iLOQin avulla saavutettiin paljon 

etuja. Putkiremontti helpottui, kun urakoitsijan työntekijät pääsi-

vät yhdellä avaimella kaikkiin asuntoihin. Turvataso pysyi myös 

korkeana, koska ovet pystyttiin pitämään koko ajan kiinni hait-

taamatta työntekijöiden kulkua.

Joskus isojen remonttien aikana katoaa yleisavaimia. Näin kävi 

myös Ulvilantie 27:ssä. iLOQin järjestelmän ansiosta tilanteesta 

selvittiin helposti. Kadonneen avaimen pääsyoikeudet poistettiin 

kaikkien asuntojen lukoista jo samana päivänä muutamassa tun-

nissa. Seuraavana päivänä sama tehtiin yleisten tilojen lukoille. 

Vanhassa mekaanisessa järjestelmässä lukkojen uudelleen sar-

joittaminen olisi ollut valtava urakka.   

Myös pari asukasta on jo ehtinyt hukata oman avaimensa. Kos-

ka taloyhtiöllä on ollut tiedossa kadonneen avaimen numero, on 

sen käyttöoikeus pystytty poistamaan heti ohjelmoimalla uu-

delleen asunnon lukko sekä niiden tilojen lukot, joihin avaimella 

pääsee. Näin avaimella ei voi enää kulkea yhtiön tiloissa. Asu-

kas on voinut käyttää muita hallussaan olevia avaimia eikä asun-

non lukkoa ole tarvinnut sarjoittaa uudelleen tai hankkia koko-

naan uusia avaimia.

”Näiden tapausten jälkeen voin sanoa, että iLOQ on maksanut 

itsensä takaisin jo nyt – vajaassa vuodessa”, toteaa isännöitsi-

jä Lampinen.
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