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Savonlinnan kaupungintaloon uusittiin lukitusjärjestelmä 
 
 
 
 

 
 
 
Savonlinnan kaupungintaloon uusittiin iLOQin S5-pääsynhallintajärjestelmä. BLC Turva asensi 
omavoimaisen lukituksen koko kiinteistöön. 
 
”Olemme tyytyväisiä uuteen lukitusjärjestelmäämme. iLOQ -ratkaisun ansiosta voimme hallinnoida työntekijöiden 
pääsyä kiinteistöihin tehokkaasti. Juuri markkinoille tullut iLOQ S5 -järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi 



kadonneiden avainten poistamisen etänä, jolloin järjestelmä pysyy aina ajan tasalla. Pääsy voidaan myöntää 
erikseen yhteisiin tiloihin, työhuoneisiin, varastoihin jne. Kaikki tarvittavat pääsyoikeudet voidaan ohjelmoida 
samaan avaimeen, jota työntekijät käyttävät liikkuessaan kaupungintalolla”, kertoo Savonlinnan kaupungin 
kiinteistötyönjohtaja Timo Konsti. 
 
”Kartoitimme Savonlinnan kaupungintalon nykyisiä sekä tulevia tarpeita pääsynhallinnan suhteen. Kävimme 
myös läpi mitä kaikkea iLOQ S5-pääsynhallintajärjestelmä mahdollistaa ja tämän jälkeen suunnittelimme 
järjestelmän vastaamaan asiakkaan tarpeita. Projekti hoidettiin meidän ja asiakkaan kanssa yhteistyössä 
tekemien suunnitelmien ja aikataulujen pohjalta. Uusi iLOQ S5 -pääsynhallintajärjestelmä on ollut heillä käytössä 
ja asiakas on ollut tyytyväinen digitaalisen lukituksen tuomiin etuihin”, sanoo Joni Liukkonen, BLC Turva 
Savonlinnan myyntipäällikkö. 
 
”Meille tämä on jälleen osoitus siitä, miten merkittäviä asiakasetuja digitaalisuuden avulla voidaan saavuttaa ja 
miten ratkaisumme soveltuvat erilaisiin kiinteistöihin. Olemme hyvin tyytyväisiä voidessamme syventää 
yhteistyötä Savonlinnan kaupungin kanssa”, sanoo iLOQin Suomen myyntijohtaja Toni Päivinen. 
 
 
Lisätietoja 
 

 
• Toni Päivinen, myyntijohtaja, iLOQ Oy, puhelin 040 3170 232, toni.paivinen@iLOQ.com 
• Timo Konsti, kiinteistötyönjohtaja, Savonlinnan kaupunki, puhelin 044 417 4763, 

timo.konsti@savonlinna.fi 
• Joni Liukkonen, myyntipäällikkö, BLC Turva Savonlinna, puhelin 044 561 8146, joni.liukkonen@blc.fi 
 

 
iLOQ lyhyesti 
 
iLOQ on nopeasti kasvava suomalaisyritys ja lukitusalan teknologisen vallankumouksen johtaja. Yrityksen 
tuotteet korvaavat mekaanisen lukituksen digitaalisella kulunhallinnalla. iLOQ-ratkaisut perustuvat yrityksen 
kehittämään, patentoitavaan teknologiaan, joka mahdollistaa sähköisen lukitsemisen ilman paristoja tai 
kaapeleita. iLOQ korvaa mekaaniset ja sähkömekaaniset lukitusjärjestelmät ympäristöystävällisillä 
omavoimaisilla ratkaisuilla, jotka ratkaisevat kadonneista tai kopioiduista avaimista, lukon ylläpidosta ja 
elinkaarikustannuksista aiheutuvat ongelmat. www.iloq.com 
 
BLC Turva lyhyesti 
 
BLC Turva on turva-, valvonta- ja lukitustekniikkaan erikoistunut palveluyritys. Kattava palveluverkosto ja 
paikallinen palveluosaaminen ovat kotimaisen yhtiön keskeisiä vahvuuksia. Panostamme voimakkaasti palvelu- 
ja tuotekehitykseen, mikä näkyy yhtiön tavoitteena olla asiakkaan turvallisuuskumppani koko toimitetun 
turvaratkaisun ja -järjestelmän elinkaaren ajan. Yrityksellä on toimipisteet 12 paikkakunnalla: Joensuu, Imatra, 
Lappeenranta, Vantaa, Kuopio, Savonlinna, Mikkeli, Tampere, Jyväskylä, Seinäjoki, Helsinki ja Oulu. Yksi 
yrityksen merkittävistä menestystekijöistä on erittäin ammattitaitoinen henkilökunta. Palveluksessamme on 200 
turvallisuusalan ammattilaista. BLC Turva kuuluu kotimaiseen BLC -konserniin. 
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