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AM Lukkoasema | yrityksenä
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9Falk Securityn nimi muuttuu:

G4S Security Service, jonka 
tytäryhtiö on G4S Lukkoasema

AM Security ostaa G4S Suomi Oy 
Lukkoasemien liiketoiminnan:
Tytäryhtiö AM Lukkoasema Oy

Polar-Lukitus Oy osaksi AM 
Lukkoasemaa. Ylivieskaan uusi 
toimipiste

AM Lukkoasema on kotimainen, valtakunnallisesti toimiva lukitus- ja 

turvallisuusalan yritys, joka on osa AM Security –konsernia. 

- Toimipisteet: Helsinki, Jyväskylä, Kajaani, Oulu, Tampere, Vantaa ja Ylivieska

- Liikevaihto n. 25 m€ (2019)

- Henkilökuntaa 138

- Abloy- ,Rollock, Dormakaba- ja iLOQ –valtuutettu

- Finanssialan keskusliiton hyväksymä

- Suomen Turvaurakoitsijaliiton jäsen

- ISO9001-, ISO14001- ja OHSAS18001 –sertifioitu

- Turvallisuusalan elinkeinolupa



Kulkeminen rajoitettu PIN-koodilla, kulkutunnisteella tai 
puhelimella

Valmistajan suljetut järjestelmät
> Rajoitetut mahdollisuudet liittää toisen osapuolen ohjelmia
> Rajapintojen toteutus ja ylläpito kallista

Ylläpito-ohjelmistot 
> Yleisesti konekohtaiset ohjelmistot ja lisenssit

Ovikohtainen hinta jopa 10 kertaa kalliimpi kuin 
kulunhallintaovissa
> Vaatii toimiakseen sähkölukkoja ja kaapeloinnin oviin 

Käyttö rajoittuu yleensä oviin 
> Esim. riippulukot, kalustelukot, avainsäilöt ei mahdollisia

Kokonaisturvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan aina 
mekaanisia avainpesiä
> Uudelleen sarjoitus vaatii aina ammattitaitoisen lukkosepän työtä

KULUNVALVONTA



Lähes rajattomat mahdollisuudet
> Yhdellä ohjelmistolla voidaan ylläpitää koko kiinteistön lukkoja paikasta 
riippumatta

Mahdollista hyödyntää mm. biometristä tunnistusta, bluetoothia, 
PIN-koodia, soitto mobiililaitteella, NFC ja RFID-tekniikka

Kulunhallintalukkoja löytyy esim. oviin, kalusteisiin, avainsäilöihin,  
riippulukkoihin sekä koneiden ja laitteiden ohjaukseen

Kulkuoikeuksien muuttaminen helppoa pääkäyttäjän toimesta.
> Lukkojen kulkuoikeuksien muutokset ei vaadi lukkosepän toimia.
> kokonaisturvallisuus

Kulunhallintaan siirtyminen helppoa
> Vaihdetaan vain avainpesät kulunhallintaan tarvittaviin oviin > eikä vaadi ovien 
työstämistä.

KULUNHALLINTA



Hallinta tapahtuu pilvipohjaisen ohjelmiston/järjestelmän kautta
> Paikasta riippumattomuus, mahdollisuus etäavaukseen
> Ei konekohtaista ohjelmistoa

Osassa järjestelmissä omavaraisuus ja/tai avaimettomuus

Tunnisteet tai avaimet voivat kuljettaa ajantasaista 
kulkuoikeustietoa käyttäjän mukana

Yhdellä järjestelmällä/ohjelmistolla voidaan hallinnoida 
käyttäjien pääsyoikeuksia kaikkiin lukkoihin

Sama avain voidaan ohjelmoida toimimaan kaikkiin tarvittavin 
lukkoihin> Yhden avaimen periaate

Ei välttämättä vaadi toimiakseen kalliita sähkölukkoja

Järjestelmien rajapinnat avoimia
> Voidaan liittää toisen osapuolen ohjelmistoon esim. ajanvarausjärjestelmään 
ja hallinnoida vaikkapa neuvottelutilojen varauksia.

KULUNHALLINTA - EDUT



Potilastilojen ovien avaus automaattisesti 
> Oven avaus Bluetoothin avulla

Pukukaapit
> Ei nimettyä kaappia > vapaat kaapit käytettävissä

Lääkekaapit
> Samaan avaimeen voidaan antaa kulkuoikeus oviin sekä lääkekaappiin 
> Avaimen käytöstä jää aina kulkuloki

Tilan tai kaapin käyttötarve muuttuu
> Uudelleen sarjoitusta ei tarvita > kulkuoikeuden päivitys avaimelle
esim. avainpäivityspisteen kautta 

Koneiden ja laitteiden käynnistys vain tiettynä aikana
> Eliminoidaan inhimillisten virheiden mahdollisuus

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ



Avainpesät

Kalustelukot

Riippulukot

Avainsäilöt

Avainpäivitysyksikkö

Lukijat (PIN- koodilla ja ilman)

Avain kulkutunnisteella

TUOTEVALIKOIMA



Ari Pudas | Yksikönpäällikkö
ari.pudas@amlukkoasema. fi | 010 480 3867

amlukkoasema.fi

YHTEYSTIEDOT


