
Sähkölukot 
 

ABLOY ja sen tuotteet: 
 

Abloy on suomalainen lukkovalmistaja, joka on valmistanut lukkoja vuodesta 1907 lähtien. Abloy 

on ollut osana ruotsalaista Assa Abloy-konsernia. Suurin osa suomen lukoista on valmistanut Abloy 

ja sen valikoimiin kuuluu useita mekaanisia-, sähköisiä- ja elektronisia lukkoja ja 

lukitusjärjestelmiä. 

 

ABLOY OPTIMA: 
 

Abloy Optima on helppokäyttöinen etäluettavalla tunnisteella toimiva langaton järjestelmä, joka 

soveltuu niin pieniin kuin keskisuuriin kohteisiin, joissa käyttäjiä on jopa 1500. Asennuksen voi 

tehdä uudiskohteisiin sekä jo olemassa oleviin kohteisiin ilman kaapelointia. Abloy Optima 

tuotteisiin kuuluu johdotetut lukijat, kaappien lukitus, paristokäyttöiset lukijat sekä tunnisteet. 

Abloy Optima tarjoaa myös erilaiset kulunhallinta ratkaisut riippuen asiakkaan tarpeista. 

 

Stand Alone-ratkaisu soveltuu parhaiten pieniin kohteisiin, joissa käyttäjiä ja hallinnoitavia ovia on 

vähän, esim pieniin toimistoihin. Kulkuoikeuksien hallinnointi on helppoa, oikeuksia muokataan, 

lisätään ja poistetaan yksinkertaisesti ja nopeasti ohjelmointikortin avulla, eikä tarvita 

tietokoneohjelmaa hallinnointiin. Ratkaisu on edullinen asentaa ja helppo hallinnoida. Halutuille 

tunnisteille voidaan antaa erikoiskulkuoikeuksia. Päiväkäyttötilassa liikkeen ovi avataan koko 

päiväksi esim. omistajan tunnisteella ja lukitaan vasta kun viimeinen työntekijä lähtee liikkeestä.  

maksimi 500 tunnistetta/ovi 

 

Offline-ratkaisu sopii pieniin toimistoihin ja kohteisiin, jossa manuaalinen järjestelmänhallinta ei 

aiheuta lisätyötä ja kulkurekisteriä seurataan harvoin. Offline–ratkaisun hallinta on erittäin helppoa 

ohjelmiston ja ohjelmointilaitteen avulla, kulkurekisteri ja muutokset kulkuoikeuksiin viedään 

oville ohjelmointilaitteella. Ratkaisu sisältää kulunvalvontajärjestelmän normaalit ominaisuudet ja 

tunnisteiden hallinta on yksinkertaista ja helppoa. Maksimi 1500 käyttäjää, tallentaa 1000 

viimeisintä kulkua ja käytössä 14 aikaohjelmaa. 

 

 

 



Update On Card on ratkaisu, jos kohteessa on paljon käyttäjiä ja kulkuoikeudet pitää saada 

muuttumaan nopeasti. Ratkaisu on hyvin joustava ja soveltuu hyvin erilaisiin kohteisiin. Ulko-oviin 

sijoitetut lukijat päivittävät tunnisteiden kulkuoikeudet ja keräävät käyttäjän kulkurekisterin. 

Tunniste päivittää kulkuoikeuksien muutokset sisäoviin sitä mukaa kun käyttäjä niissä kulkee. 

Kulkuoikeuksien muutokset voidaan tarvittaessa viedä lukijoihin myös ohjelmointilaitteella. 

Hallinnointi voidaan tehdä etänä ja ovella käymisen tarve sekä ylläpitokulut pienenevät. Maksimi 

1500 käyttäjää, tallentaa 1000 viimeisintä kulkua ja käytössä 14 aikaohjelmaa. 

 

Wireless on ratkaisu, kun tarvitset reaaliaikaista kulunhallintaa, kohteessasi on paljon käyttäjiä ja 

käyttäjätiedot muuttuvat usein. Langattomuus tuo merkittäviä etuja, itsenäiset lukijat 

kommunikoivat langattomasti keskittimen kanssa ja keskitin on yhteydessä Ethernet-verkon avulla 

tietokoneeseen. Järjestelmän käyttö on nopeaa: lukkojen päivitys tapahtuu automaattisesti 15 

minuutin välein, kulkurekisteri ja muutokset kortinhaltijain tiedoissa päivittyvät reaaliaikaisina, 

mikä tahansa lukko voidaan avata ja sulkea tietokoneelta. Tarve käydä ovella vähenee ja 

ylläpitokustannukset pienenevät. Kulkuoikeuksia voidaan myös rajoittaa ovikohtaisesti ja 

käyttäjäkategorioittain (esim. työntekijät, siivoojat jne.). Ratkaisuun kuuluu normaalin 

kulunvalvontajärjestelmän ominaisuudet: aika, kalenteri ja kulkurekisteri. Maksimi 1500 käyttäjää, 

tallentaa 1000 viimeisintä kulkua ja käytössä 14 aikaohjelmaa. 

Johdotetut lukijat voidaan liittää olemassa olevaan oviautomatiikkaan sekä sähkölukkojen 

ohjaukseen. Johdotettuja lukijoita on saatavilla sisä-, ulko- ja vakuutusrajapintaoviin, sekä nosto-

oviin ja portteihin. Lisäksi lukijoita voidaan käyttää hissien ohjauksessa, jolloin käyttäjä ohjataan 

esimerkiksi suoraan oman huoneistonsa kerrokseen.Valittavissa on näppäimellinen tai näppäimetön 

versio. 

 

Paristokäyttöiset lukijat soveltuvat sisä- ja ulko-oviin ja ne voidaan asentaa jo olemassa oleviin 

oviin ilman lisäjohdotusta. Pitkäkilpiset lukijat voi asentaa sisäoviin, paristokäyttöiset lukijat voi 

asentaa sisä-, ulko- ja vakuutusrajaoviin. 

 

Kaappien lukitukseen on Abloy Optima kaappilukko, joka avautuu näyttämällä oikeaa tunnistetta. 

Abloy Optiman tunnisteet ovat yleensä kortteja, tageja tai rannekkeita, joiden tunniste on liitetty 

mekaniseen avaimeen. 

 

Hinnat Abloy Optima tuotteille löytyvät vuoden 2018 katalogista, sivuilta 49-51: 

http://lukkomatti.nettisivu.org/wp-

content/uploads/sites/18/2018/01/ABLOY_Tuotehinnasto_1_2018.pdf 

http://lukkomatti.nettisivu.org/wp-content/uploads/sites/18/2018/01/ABLOY_Tuotehinnasto_1_2018.pdf
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Huomioitavaa hinnastosta, pitkäkilpisille lukijoille tulee tilata lukkorunko ja karat erikseen, jotka 

lisäävät niiden hintaa. Käyttääkseen näitä lukkojärjestelmiä, tulee lukon lisäksi ostaa 

hallinnointipaketti, joka on hinnaltaan 222-5469 euron väliltä, riippuen paketista ja asiakkaan 

tarpeista. Lisäksi hintaan kuuluu erikseen lisenssit sekä  mahdolliset lisenssien päivitykset, jotka 

vaihtelevat 135-2953 euroon ja 27,40-2818 euroon, riippuen lisenssistä ja sen päivittämisestä. 

 

ASSA ABLOY APERIO: 
 

Aperio-mallissa on mukana kolme erilaista tuotetta, C100-nuppilukija, L100-lukko ja AH30-

keskitin (HUB). Aperio-teknologian avulla lisäovien liittäminen olemassa olevaan 

kulunvalvontajärjestelmään on kustannustehokasta langattoman tiedonsiirron avulla 

 

C100-nuppilukija on helposti asennettava, vähän ylläpitoa vaativa, sylinterin korvaava nuppi RFID-

lukijalla. RFID-teknologiat joilla tuote toimii ovat iClass, Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare 

Plus, HID Prox ja EM Prox. Tuote mahdollistaa mekaanisten lukkojen liittämisen osaksi 

kulunvalvontaa. Ohjelmoitavissa 10 kpl lukijakohtaisia kulkutunnisteita, jotka avaavat oven 

liikennöintikatkon aikana. Yhteensopiva AH20- ja AH30-keskittimien kanssa. 

 

L100-lukko on monipuolinen langaton kulunvalvontajärjestelmän tuote, se on yksinkertainen ja 

kustannustehokas vaihtoehto johdollisille ratkaisuille, koska ovikaapelointia ei tarvita eikä oviin 

tarvitse tehdä muutoksia asennuksen yhteydessä. Lukko avautuu näyttämällä tunnistetta RFID-

lukijaan, joka avaa oven hyväksyttyään tunnisteen. L100-lukko hyväksyy samat RFID-teknologiat 

kuin C100-nuppilukija. 

 

AH30-Keskitin toimii Aperio-lukkojen ja olemassa olevan kulunvalvontajärjestelmän välisenä 

linkkinä. Keskittimessä on RS485-liitäntä, joten se on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien 

järjestelmien kanssa. Lisäksi se ottaa yhteyden lukkoihin AES 128-bittisen salatun, 2,4 GHZ:n 

langattoman yhteyden avulla. Mahdollistaa kahdeksan oven liittämisen yhteen keskittimeen, jonka 

kantama on 20 metriä. 

 

Hintoja suoraan Abloy Aperio tuotteille ei varsinaisesti löytynyt, tuotehinnastossa ei ollut kyseisen 

tuotemallin hintoja, mutta jotain suuntaa löytyi. Abloy Optima järjestelmälle löytyi nuppilukijoita, 

joista langattoman hinta oli 612,00€, joten C100-nuppilukijan hinta olisi varmaan saman suuntaista. 

Tarkempia hintatietoja halutessa, tulisi ottaa yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään ja kysellä sieltä, 

mitä tällaisen järjestelmään haltuun ottaminen tulisi maksamaan. 



ABLOY PPROTEC2 CLIQ: 
 

Abloyn Protec2 Cliq-tuote valikoimaan kuuluu Abloy CLIQ Web Manager-ohjelmisto, avainsäilöt, 

kalustelukot, Protec2 Cliq-avain ja riippulukot. 

 

Abloy:n Protec2 CLIQ-avain on Patentoitu, levyhaittoihin perustuva Protec2 huolehtii mekaanisesta 

turvallisuudesta, kun taas elektroninen CLIQ-teknologia mahdollistaa joustavan avainten, 

kulkuoikeuksien ja kulkurekisterin hallinnan. Käyttäjälle Protec2 CLIQ on vaivaton: yksi avain 

riittää avaamaan kaikki tarvittavat kohteet ja ovet. Kulkuoikeuksien päivittäminen avaimelle 

onnistuu seinä- tai mobiiliyksikön kautta milloin tahansa. Päivitystarpeesta ilmoitetaan käyttäjälle 

sähköpostilla. Avaimelle voidaan määrittää voimassaoloaika pariksi tunniksi, työpäiväksi tai 

pidemmäksi aikaa. Jos avain häviää, se ei ole turvallisuusriski voimassaoloajan umpeuduttua. 

 

Abloy CLIQ We Manager on selainpohjainen ohjelmisto avainten, niihin liittyvien kulkuoikeuksien 

ja lukostojen joustavaan etähallintaan. CLIQ Web Manager-ohjelmisto ei vaadi asennusta koneelle. 

Kulkuoikeuksien päivitykset niin voimassaoloaikojen kuin aukaisuoikeuksien osalta onnistuvat 

miltä tahansa tietokoneelta, jossa on verkkoyhteys. Kulkuoikeuksien päivittyminen voidaan myös 

automatisoida. Jokainen avaimen käyttökerta rekisteröityy järjestelmään, joten täsmällisen 

kulkurekisterin seuranta on mahdollista selainpohjaisesti. Kulkurekisteri siirtyy järjestelmään, kun 

käyttäjä käy päivittämässä kulkuoikeuksiaan seinä- tai mobiiliyksikössä. Kadonnut avain ja uuden 

lisääminen on myös joustavasti tehtävissä ohjelmiston kautta. 

 

Protec2 CLIQ parantaa avainsäilön avainturvallisuutta ja helpottaa hallinnointia. Seinään sijoitettu 

Abloy-avainsäilö on turvallinen ja kätevä tapa säilyttää avaimia. Avainsäilön sisältämällä 

reittiavaimella esimerkiksi huoltomies pääsee vain tarvitsemiinsa kohteisiin. Säilöt on sarjoitettu 

avautumaan reittiavainta tarvitsevien organisaatioiden avaimilla ja ne pidetään kiinteistön omasta 

sarjoituksesta erillään. Etähallittava Protec2 tuo huippuluokan mekaanista turvallisuutta ja 

elektronisen varmistuksen,  lisäksi CLIQ teknologia tekee järjestelmän joustavaksi ja vaivattomaksi 

käyttää. Kulkuoikeudet on sidottu aikaan ja avain voi olla voimassa esimerkiksi päivän, viikon tai 

kuukauden kerrallaan. Tämän jälkeen käyttäjä käy lataamassa lisää kulkuoikeutta seinä- tai 

mobiiliyksiköstä, voidaan automatisoida Jokainen avaimen käyttökerta tallentuu kulkurekisteriin, 

josta näkyy missä ja milloin avainta on käytetty. Lisäksi kadonneen avaimen poisto ja uuden 

avaimen lisääminen järjestelmään on etähallinnan ansiosta tehty vaivattomaksi, eikä avainsäilöjä 

tarvitse sarjoittaa uudelleen. Myös käyttäjän kannalta Protec2 CLIQ on yksinkertainen, sillä yhdellä 

ainoalla avaimella pääsee aina sinne minne tarvitseekin päästä. 



Abloy tarjoaa erilaisia kalustelukkoja asiakkaiden haluamiin eri tarpeisiin, useimpiin 

käyttötarkoituksiin soveltuu Abloy:n mekaaniset lukot, mutta ammattikäyttöön tarvittaessa voidaan 

käyttää myös Abloy:n Protect2 järjestelmää. Riippulukot on varustettu CLIQ-ominaisuuksilla ja 

lukot on luokiteltu IP68-luokkaan, mikä kertoo korkeimmasta tiiveystasosta ulkoisia haittoja, kuten 

pölyä ja vettä vastaan. Lukko käyttää myös Protect2 CLIQ-avainta. 

 

Hinnat Abloy:n Protect2 CLIQ-tuotteille löytyy myös 2018 vuoden katalogista, sivuilta 44-48 

http://lukkomatti.nettisivu.org/wp-

content/uploads/sites/18/2018/01/ABLOY_Tuotehinnasto_1_2018.pdf 

Huomion arvoista tuotteiden hinnoista on CLIQ Web Manager-ohjelmiston eri versiot, Lisenssi 

täytyy ostaa tietylle määrälle CLIQ-tuotteita, jonka hinta vaihtelee 226,99-1332,85 euron välillä. 

Lisäksi on vuosittainen palvelumaksu sekä vuosittainen CLIQ Connect-palvelumaksu, jotka 

vaihtelevat tuotemäärän mukaan. Lisäksi on vielä lisenssin päivitys, jos tuotteiden määrä ylittää 

lisenssiin oikeuttavan määrän. 

 

Yale Doorman: 
 

Yale Doorman-älylukko on mahdollista avata ja lukita eri tavoilla - koodilla tai kulkutunnisteella 

sekä lisätarvikkeena saatavalla kaukoavaimella tai älypuhelimella. Yale Doorman on kehitetty 

ASSA ABLOY konsernin yhteistyönä ja tuotteessa käytetään Abloyn kehittämää ja valmistamaa 

lukkorunkoa. 

 

Yale Doorman -kulkutunniste on pienikokoinen, avaimenperämallinen ja helppo pitää mukana. 

Koskettamalla kulkutunnisteella lukkoa, lukko avautuu välittömästi. Jos kadottaa tunnisteen, voi 

poistaa kadonneen tunnisteen käyttöoikeudet, turvallisuus säilyy ja kadonneen avaimen riski katoaa. 

Samalla voi ohjelmoida uuden tunnisteen käyttöön. Sisään pääsee kätevästi myös koodilla. Koodi 

on väliaikainen ja voimassa  vain yhden vuorokauden (24h), jonka jälkeen koodi lakkaa toimimasta. 

 

Kaukoavaimella etäaukaisu on helppoa. Kaukoavaimella voit avata oven ovikellon soidessa vaikka 

yläkerrasta. Tämä on kuitenkin lisätarvikkeena älylukolle, eikä tule paketin mukana. Yale Doorman-

älylukko on myös Verisure -yhteensopiva, jolloin voit päivittää sen Verisuren Smartlock-paketilla. 

Smartlock-ominaisuuden avulla kodin lukitusta voi ohjata puhelimella Verisuren 

mobiilisovelluksella. Tämä palvelu on kaukoavaimen kanssa lisävaruste 

 

http://lukkomatti.nettisivu.org/wp-content/uploads/sites/18/2018/01/ABLOY_Tuotehinnasto_1_2018.pdf
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Yale Doorman-älylukko toimii neljällä  AA-alkaliparistolla. Jos paristot varoituksista huolimatta 

pääsevät loppumaan, voidaan lukko käynnistää 9 voltin paristolla ulkopuolelta ja avata lukko 

rekisteröidyllä elektronisella avaimella. Sisäpuolen painike avaa aina lukon, vaikka siihen ei 

tulisikaan virtaa. 

 

Hinnaltaan Yale Doorman-älylukko on 350-400 euroa, riippuen jälleenmyyjästä, mikä asettaa sen 

suunnilleen samanhintaiseksi kuin Abloy:n muut lukkomallit. 

 

iLOQ ja sen tuotteet: 
 

iLOQ on suomalainen lukonvalmistaja yritys, joka perustettiin vuonna 2003. Sen tarkoituksena on 

muuttaa perinteisen mekaanisen lukituksen digitaaliseksi pääsyoikeuksien haltijaksi. Yhtiön 

tarkoituksena on toteuttaa elektroninen lukitus ilman paristoja tai kaapeleita. 

 

iLOQ S10: 
 

iLOQ S10 on maailman ainoa elektroninen lukitusjärjestelmä, joka kehittää tarvitsemansa 

sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. Lukot ja avaimet toimivat siten ilman paristoja. 

Pääsyoikeuksien hallinta on digitaalisella iLOQilla helpompaa ja turvallisempaa kuin mekaanisilla 

järjestelmillä. Ylläpito- ja elinkaarikustannukset ovat huomattavasti edullisemmat kuin mekaanisilla 

tai paristokäyttöisillä elektromekaanisilla lukitusjärjestelmillä. 

 

iLOQ S10-järjestelmän ydin on patentoitu omavoimainen lukkosylinteri. Sylinterin sisällä on 

generaattori, joka tuottaa pääsyoikeuksien tunnistamiseen tarvittavan sähkövirran avaimen 

työntöliikkeestä. Tieto lukkosylinterin ja avaimen mikrosirun välillä siirtyy vahvasti salattuna. Jos 

pääsyoikeus myönnetään, vapautuu lukkosylinterin lukitussalpa ja lukko voidaan avata avainta 

kääntämällä. Kun avain poistetaan lukkopesästä, lukitussalpa loksahtaa kiinni. 

 

iLOQ S10-järjestelmän pääsyoikeuksia hallinnoidaan internetin kautta iLOQ Manager-

ohjelmistolla. Ohjelmiston käyttöoikeudet varmennetaan henkilökohtaisten kirjautumistietojen 

lisäksi iLOQ-ohjelmointiavaimella. Uuden avaimen ohjelmointi, pääsyoikeuksien räätälöinti ja 

kadonneen avaimen poistaminen onnistuvat nopeasti ja helposti. Avaimesta voidaan ohjelmoida 

esimerkiksi yleisavain, mutta kaikki pääsyoikeudet poistetaan heti kun avaimen katoaminen 

huomataan. Lukkosylinterin uudelleenohjelmointi tapahtuu joko avaimella tai ohjelmointilaitteella. 



Voit myös etähallita järjestelmää verkkomoduulilla ja kiinteistöön asennettavalla avainten 

ohjelmointipisteellä. 

  

iLOQ S10 on myös yhteensopiva Suomessa käytössä olevien nykyaikaisten skandinaavisten 

lukkorunkojen kanssa. iLOQ S10 ei vaadi muutoksia oviporauksiin, lukot voidaan asentaa heti kun 

ovet ovat paikallaan. Saneerauskohteissa lukot voidaan asentaa työmaakäyttöön ennen urakan 

aloittamista, jolloin työskentely kohteessa helpottuu eikä isoja avainnippuja tarvita. Järjestelmä on 

edullinen ylläpitää, sillä lukot ja avaimet toimivat ilman paristoja tai kaapelointeja. 

 

iLOQ S10 tuoteperheeseen kuuluu avainpesät, erilaiset avaimet kuten RFID-sirulla varustetut 

avaimet, manager-ohjelmisto, ohjelmointilaite ja -avain, riippulukkoja, avainsäiliösylintereitä, 

kalustelukkoja, lukkosylintereitä ja muita lisävarusteita. Hinnoilta valmis lukkopaketti yhdelle 

lukolle riippuu myyjästä, mutta muutaman verkkosivun perusteella, hinta yksittäiselle valmiille 

lukolle olisi 335-375 euroa. Tämä sisältäisi avainpesän, ohjelmointiavaimet, 3 käyttöavainta ja 

ohjelmointioppaan. Lisäavaimet maksaisivat 20-25 euroa. iLOQ S10 riippulukon hinta alkoi 335 

eurosta. Nämä olivat vain muutaman myyjän esimerkiki hinnat kyseisitä tuotteita, joten hinta 

vaihtelee myyjästä riippuen, mutta saa hyvän käsityksen, minkälaisissa hinnoissa liikutaan. 

Tarkempien hintojen tarvittaessa, on taas hyvä ottaa yhteyttä jälleenmyyjään ja kysyä tarkemmin 

tiettyjen tuotteiden hinnoista. 

 

iLOQ S50: 
 

iLOQ S50 on maailman ensimmäinen pääsynhallintajärjestelmä, joka kerää tarvitsemansa 

sähkövirran NFC-puhelimesta. Puhelin toimii sekä avaimena että virtalähteenä eikä paristoja tai 

kaapeleita tarvita. iLOQ S50 -lukko avataan koskettamalla oven nuppia puhelimella. 

Lukkosylinterin sisällä oleva NFC-radio kerää sähkövirran NFC-induktiosta ja varaa sähköllä lukon 

energiakennot. Toinen energiakennosta käytetään lukon vääntönupin vapauttamiseen ja toinen sen 

automaattiseen lukitsemiseen. 

 

Puhelin tunnistetaan PKI-salausjärjestelmällä (Public Key Infrastructure), lukko ja puhelin 

tunnistavat toisensa AES-256-salausta käyttämällä. Lukon avaaminen tai avausyritykset 

raportoidaan reaaliaikaisesti pilvipalveluun. iLOQ S50 -pääsynhallintajärjestelmää hallinnoidaan 

internetin kautta iLOQ Manager -ohjelmistolla. Pääsyoikeudet voidaan lähettää käyttäjän 

matkapuhelimeen vaikka toiselle puolelle maata. iLOQ S50 -pääsynhallintajärjestelmää voi käyttää 

suoraan Android-puhelimen sovelluksella tai yhdistämällä älypuhelin bluetoothilla iLOQ Fob -



tunnisteeseen. Pääsyoikeuksien hallinta toimii kätevästi samassa järjestelmässä iLOQ S10 -

lukitusjärjestelmän kanssa. 

 

Puhelimilla toimivien älylukkojen edut ovat kiistattomat: pääsyoikeuksien vaivaton luominen, 

jakaminen ja muuttaminen. Niiden ongelmana on kuitenkin ollut se, että lukot ovat tarvinneet 

virtalähteen. ILOQ S50 mahdollistaa digitaalisen lukituksen ilman kuluvia paristoja tai kaapelointia. 

Ratkaisu on täysin ylivoimainen hajautetuissa sarjalukostoissa kuten esimerkiksi kiinteistöjen 

avainsäilöissä sekä kaukana toisistaan sijaitsevissa sähkö- tai tietoliikennekaapeissa. 

 

iLOQ S50 -lukkosylinterissä ei ole paristoa, joka pitäisi vaihtaa. Säänkestävässä lukossa ei ole edes 

pölyä keräävää avainkäytävää tai lukkopesää. iLOQ S50 sopii lähes kaikkiin markkinoilla oleviin 

lukkosylintereihin, riippulukkoihin ja kalustelukkoihin. Sylinteri on helppo ja nopea asentaa 

olemassa olevan lukkosylinterin tilalle ilman oveen tehtäviä muutostöitä. 

 

ILOQ S50 tuoteperheeseen kuuluu avain, jos käyttäjällä ei ole tarvittavaa puhelinta, jonka avulla 

lukkojärjestelmä toimisi. Lukkosylinterit, jotka pystyy asentaamaan helposti, avainsäilöt sekä 

riippulukot, jotka toimivat myös kännykän tai erillisen avain avulla. En löytänyt tarkkoja 

hintatietojen näistä tuotteista netin kautta, joten tarkempien hintatietojen tarvitsemiseen jälleen 

kerran täytyy ottaa yhteyttä jälleenmyyjään, joka toimittaa näitä tuotteita. 

 

Rollock ja sen tuotteet: 

 
Rollock on suomalainen älylukkoja valmistava yritys, jonka tavoitteena tuoda patentoitu älylukko 

uudisrakennuksiin maailmanlaajuiseksi. Yritys perustettiin jo vuonna 2000, mutta se oli 

sivutoimena vuosien ajan, kunnes 2010 yritys alkoi toimia pääsääntöisesti, älylukon tullessa 

markkinoille 2015. Sen valmistama älylukko on pilvipalveluihin perustuva uuden sukupolven IoT-

älylukko. Tuoteperheeseen kuuluu Rollock-älylukko, -älylukija sekä -älypuhelinsovellus. 

 

Rollock-IoT-älylukolla voit helposti hallita lukkoasi pilvipalvelun kautta, olitpa sitten missä 

tahansa. E-avaimien luominen, poistaminen ja lähettäminen tapahtuu helposti mobiilisovelluksen 

avulla. Voit valita haluatko luoda kertakäyttöisen vai pysyvän avaimen, ja lähettää sen suoraan 

vastaanottajan älypuhelimeen. Rollock-älylukon toiminnot on integroitu vastarautaan, josta sähkö 

siirtyy induktion avulla lukkorunkoon. Koska erillisiä lisälaitteita ei tarvita, asennustyöt ja huolto 

sujuvat monin verroin nopeammin ja kustannustehokkaammin kuin edellisen sukupolven 

sähkölukkojärjestelmissä. 



 

Rollock-älylukijalla pystyy liittämään Rollock-lukon hallintaominaisuudet olemassa oleviin 

lukitusjärjestelmiin. Älylukijan avulla mikä tahansa sähkölukko voidaan yhdistää Rollock Access -

palveluun ja sitä kautta hallittavaksi. Älylukijalla ohjattu lukko voidaan avata joko lähiavaimella, 

kännykällä tai verkon yli etänä.  

 

Älylukija myös tarjoaa helpon tavan toteuttaa kevyen ja edullisen ovipuhelinjärestelmän 

kiinteistöön - Rollock Portierin. Palvelun avulla vieraille voi lähettää kertakäyttöisen 

e-avaimen kännykkään tai antaa esimerkiksi lehdenjakajalle pysyvän kulkuluvan NFC-tagin 

muodossa. Rakennuksen pää- tai ulko-oveen asennettaan Rollock-älylukija, jolla ohjataan mitä 

tahansa sähkölukkoa virtuaalisesti pilvipalvelun kautta. Jos kerrostaloyhtiössä on jo sähkölukko, ei 

järjestelmän käyttöönotto vaadi lukon vaihtamista tai monimutkaisia johdotukia. Järjestelmän 

myötä turvallisuus lisääntyy, sillä ulkopuolisten hallussa olevat avaimet vähenevät, eikä jokainen 

tiedä ovikoodia. 

 

Rollock älypuhelinsovelluksella lukon voi avata sekä bluetoothilla lähietäisyydeltä sekä WLAN-

yhteyden avulla etänä mistä tahansa, sijainnista riippumatta. Rollock-älypuhelinsovelluksen avulla 

käyttäjä voi hallinnoida kaikkia lukkojaan ja kulkuoikeuksiaan. Lukon omistaja voi lisätä ja poistaa 

kulkuoikeuksia helposti, käyttäjä kirjoittaa saamansa koodin avainkenttään ja saa kulkuoikeuden 

kännykkäänsä. 

 

Rollock älylukko maksaa 950 euroa, jonka mukana tulee lukkorunko, älyvasterauta, asennusosat, 

painikkeet, ohjelmointikortti sekä 5 NFC-tagia. Hinta verrattuna muihin elektronisiin 

lukkojärjestelmiin on hieman kalliimpi, niiden ollessa noin 300-350 euron luokkaa yleensä. Rollock 

älylukon hinta voi kuitenkin vaihdella jälleenmyyjästä riippuen, sillä nettiartikkelin perusteella 

lukon saisi 800 eurolla, mutta en löytänyt tästä todisteita. Kuten muissakin tapauksissa, tarkemmista 

hintatiedoista kannattaisi ottaa yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään. 

 

 
 
 
 


