
TURVAKSI TM on taloyhtiöiden nykyaikainen turvallisuuskonsepti, joka takaa  
asukkaille kiinteistön sujuvan ja esteettömän käytön ja kulkemisen sekä  
parantaa taloyhtiön tilojen ja ympäristön turvallisuutta kokonaisvaltaisesti.
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LUKITUS
»  Turvallisuuden taso nousee
»  Yhtiön lukitus säilyy aina ajan tasalla, tiloihin 

pääsee vain henkilöt, joilla on pääsyoikeus 
»  Lukituksen elinkaari pitenee, edulliset  

ylläpitokustannukset
»  Nähdään kulkija ja kulkemisen ajankohta,  

vähentää väärinkäyttöjä
»  Avainten lisäys ja poisto helppoa
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TURVAKSI TM kokonaispalvelu parantaa talo
yhtiöiden turvallisuutta laajaalaisesti. Olemme 
erikoistuneet tekemään räätälöi tyjä turva
suunnitelmia toteutuksineen huolehtien näin 
taloyhtiönne turvallisuuden ylläpidosta koko
naisvaltaisesti.

TURVAKSI TM sisältää lukituksen, avainhallin
nan, kameravalvonnan, ovipuhelimet ja ovien, 
pihaporttien ja puomien automatisoinnin 
käyttämällä markkinoiden kehittyneimpiä 
tuotteita. Toimitamme myös ikkunasuojaukset 
sekä uudet ovet ja portit. Yhteistyökumppa
neinamme toimivat alan luotettavimmat 
vartiointiliikkeet.

OVI-, PORTTI- JA PUOMIAUTOMATIIKKA
»  Luvaton pysäköinti poistuu
»  Portit voidaan pitää aina kiinni, vain  

luvallisilla kulkijoilla pääsymahdollisuus
»  Ei sulkemiskustannuksia
»  Kulkeminen helpottuu

KAMERAVALVONTA
»  Ennaltaehkäisee ilkivaltaa
»  Tapahtumat voidaan tutkia jälkeenpäin 
»  Päästään seuraamaan ympäristön tapah

tumat ja kunto omalta työ pisteestä tai 
mobiilisti

Turvallinen asuinympäristö on tärkeä asia. Tiloissa liikkuminen halutaan sujuvaksi  
ja helpoksi niille, joilla on tiloihin kulkuoikeudet. Valitettavasti luvattomat oleskelijat 
porraskäytävissä ja yhteistiloissa, graffitit ja ilkivalta, luvaton pysäköinti ja autoi hin 
kohdistuva ilkivalta, murrot ja avainten katoamisesta johtuvat väärin käytöt ovat  
tavallisia ongelmia taloyhtiöissä.

TURVAKSI TM tarjoaa taloyhtiön vastuuhenkilöille selkeän mallin kiinteistö turvalli-
suuden parantamiseksi - lopputuloksena tyytyväiset asukkaat.

OVIPUHELIMET/KUVAOVIPUHELIMET
»  Ovet voidaan pitää lukittuina aina
»  Kulkijat tallentuvat kuvaovipuhelimen  

muistiin
»  Vieraat helppoa ja turvallista päästää sisään
»  Kuulo ja näkövammaiset voidaan huomioida

Haluamme huolehtia asiakkaidemme turvallisuudesta ja laitteistojen toimivuudesta myös  

jatkossa. TURVAKSI TM ylläpitosopimuksessa määritellään määrävälein tehtävät tarkistukset
varmistaaksemme, että laitteet toimivat tarkoituksenmukaisesti ja turvallisuus säilyy
korkealla tasolla. Kaikki yhdellä sopimuksella!
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Tammelan puistokatu 29, 33500 Tampere

Puh. (03) 2541 600, fax (03) 2541 610

asiakaspalvelu@ajanlukko.fi, www.ajanlukko.fi
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Turvallisuus rakentuu kokonaisuuksien hallinnasta. Ajan Lukko toimittaa kiinteistöjen 
turvatek niikkaa suunnittelusta asennukseen ja ylläpitoon saakka. Olemme toimineet  
turvallisuusalalla yli 42 vuotta, joten meillä on vankka kokemus ja maine luotettavana  
toimittajana ja asiantuntijana.

Abloy-, Kaba- ja iLOQ-valtuutettu lukkoliike • Inspectan auditoima ISO 9001 laatusertifikaatti 

ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmäsertifikaatti • Finanssialan Keskusliiton hyväksymä lukko-  
ja rikosilmoitinliike • Suomen, Pirkanmaan ja Tammerkosken Yrittäjät ry jäsen • Pirkanmaan 
Yrittäjät ry turvallisuustoimikunnan jäsen • Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry jäsen • Tampereen 
Kauppakamarin jäsen • Turvaalan yrittäjät ry jäsen • SP3-sähköurakointioikeudet • Sähkö ja 

teleurakoitsijaliitto STUL ry jäsen • Valtakunnallisen AMSEC-ketjun Omistajajäsen • COSEC  

Nordic partneri 

Pyydä asiantuntijamme paikalle yhtiönne kokoukseen tai erikseen sovittuna aikana!


