
Onko kiinteistönne alaovi hidaste?

Terveydenhuoltolain mukaan ensihoidon on saavuttava 
kohteeseen kriittisissä tapauksissa alle kahdeksassa 
minuutissa. Aina asetettu vasteaika ei kuitenkaan toteudu. 
Ongelmana ovat erityisesti taloyhtiöiden tiukentuvat 
turvallisuus- ja lukituskäytännöt jotka estävät ensihoidon 
avun toimittamisen sovitussa ajassa. Avun saapumisessa 
voi olla näin kymmenien minuuttien tai jopa tunnin viive, sillä 
ambulanssihenkilökunta joutuu odottamaan virka-apua tai 
huoltomiestä päästäkseen sisään. Tämä saattaa aiheuttaa 
henkilövahinkoja sekä ikävää rahanmenoa, kun rakenteita 
joudutaan rikkomaan.

Mekaanisen avaimen ongelmat

Kiinteistöjen kasvavien turvallisuusvaatimusten myötä 
ovien mekaaniseen lukitukseen sisältyy paljon haasteita. 
Mekaanisten avainten kopiot tai alaovien avauskoodit 
saattavat olla kenen tahansa hallussa. Ovia haluttaisiin 
pitää jatkuvasti lukittuna, mutta se hankaloittaa jakelu-, 
pelastus- huolto- ym. toimenpiteitä. On myös yleistä, 
että remontin jälkeen kaikki taloyhtiön lukot joudutaan 
sarjoittamaan uudestaan. Niin ikään avainten keskitetty 
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säilytys on hankalaa, aikaavievää sekä riskialtista. 
Putkilukkojen käyttökin on usein ongelmallista, koska 
käytännöt vaihtelevat jopa kaupunginosan sisällä.

Miksi 112ovi?

Hätäsisäänkäynti tarjoaa pelastustoimen (ensihoito, 
pelastuslaitos, poliisi) esteettömän pääsyn kiinteistöön 
matkapuhelimella ilman rikottuja ovia. Huomaamaton lukko-
ohjain toimii yhdessä olemassa olevan lukitusratkaisun 
kanssa. Tämä on edullista sekä mutkatonta, sillä vanhaa 
lukkoa ei tarvitse vaihtaa.

Kiinteistön esteettömän pääsyn lisäksi 112ovi parantaa 
kiinteistön asukkaiden turvallisuutta sekä pelastustoimen ja 
muiden oven käyttäjien tuottavuutta.

Vastaavanlaista teknologiaa on testattu käytännössä useiden 
vuosien ajan Lahden seudun kotihoidossa. Lukottoman 
tarjoamassa järjestelmässä on panostettu erityisesti 
laajennettavuuteen, tietoturvaan sekä helppokäyttöisyyteen. 
Mitään tietoturvakriittistä tietoa ei säilytetä matkapuhelimessa 
ja puhelimen kadotessa avausoikeuksien poisto on helppoa.
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Ratkaisuun on tulossa myös laajennuspaketti, missä taloyhtiö 
voi lisätä järjestelmään muita ovia. Näitä ovat esimerkiksi 
pesutupa ja sauna maksu- ja varauskalentereineen, sekä 
erilaiset tekniset tilat, joissa vierailee huoltokäynneillä talon 
ulkopuolisia tahoja. 

Vähällä käytöllä olevia yhteiskäyttötiloja voi vuokrata 
ulkopuolisille aiempaa helpommin sillä mekaanisia avaimia 
ei tarvitse enää erikseen käsitellä, jakaa tai palauttaa. 
Kulkuoikeuksien jakaminen jatkossa huoltoyrityksille 
tai asukkaille on mutkatonta ja turvallista. Mobiiliavaus 
helpottaa myös kiinteistön kulunvalvontaa sillä 
järjestelmästä nähdään tarvittaessa kuka menee sisään 
mistäkin ovesta ja mihin aikaan.

Taloyhtiön hallituksen tilauspäätöksen jälkeen paikallinen, 
valtuutettu lukkoasentaja asentaa avausmekanismin 

valittuihin oviin. Samalla oveen kiinnitetään tarra, joka 
kertoo että ovi on 112 -yhteensopiva ja paikallisen 

pelastuslaitoksen käytettävissä.

Yhteistyössä Lisätietoja
Asiakaspalvelu & -tuki

Lukoton Experience Oy (palvelun toimittaja) 

Mobile: 050 5856 866, www.112ovi.fi
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Miten järjestelmä toimii?

1. Puhelimen Lukoton -ohjelma 
tunnistaa lukon

2. Puhelin tarkistaa 
kulkuoikeuden avainpilvestä

( Jos kulkuoikeus on olemassa. )

3. Avainpilvi lähettää 
kertakäyttöisen avaimen

4. Puhelin välittää avaimen 
lukolle

5. Lukko avautuu

Lukko ei ole suoraan 
yhteydessä internet:iin.

• Kiinteistöön esteetön pääsy valituilla 
kulkuoikeuksien haltijoilla

• Kulkuoikeuksien hallinta helposti pilvestä

• Sähköistä avainta ei voi kopioida

• Mekaaniset avaimet jäävät rinnalle - jos niin 
halutaan

• Toimii olemassaolevien lukkorunkojen kanssa ilman 
kallista lukkojen uusimista

• Helppo laajentaa muihin oviin kuten 
lämmönjakokeskus, sauna ja muu yhteiskäyttö

• 112-yksiköille ja tarvittaessa jakelulle automaattiset 
kulkuoikeudet

Järjestelmän hyödyt lyhyesti
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