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Bonava Suomi Oy ja teknologiayhtiö iLOQ solmivat puitesopimuksen 
lukituksen ja kulunhallinnan ratkaisuista Bonavan kohteisiin 
Bonava on tänään allekirjoittanut puitesopimuksen teknologiayhtiö iLOQin kanssa digitaalisen 
lukitus- ja kulunhallinnan ratkaisuista. Sopimuksen myötä valtaosa Bonavan rakennuttamista 
uudiskohteista varustetaan tulevaisuudessa iLOQin digitaalisilla lukitusjärjestelmillä. Yhteistyö-
sopimus on voimassa ensivaiheessa vuoden 2020 loppuun saakka. 

”Tämä on hieno edistysaskel Bonavalle ja antaa hyvän lähtökohdan myös meidän tulevaisuuden 
asumisen ratkaisuihin. Digitaalisen lukitusjärjestelmän avulla Bonava haluaa tuoda asukkaille helppoa ja 
turvallista mutta ennen kaikkea joustavaa liikkumista omassa naapurustossa. Esimerkiksi iLOQin 
lukitusjärjestelmän avulla asiakas voi kulkea naapurustossa yhdellä avaimella, jonka kulkuoikeuksia on 
helppo muuttaa tarpeen mukaan. Jos avain katoaa, lukkoja ei tarvitse sarjoittaa uudelleen ja avaimen 
käytöstä jää lukkoon myös jälki, mikä helpottaa mahdollisten väärinkäytösten selvittämistä jälkikäteen”, 
kertoo Bonavan suunnittelu- ja tuotekehitysjohtaja Kaisu Nousiainen.” 

”Olemme iloisia alkavasta yhteistyöstä. iLOQille tuore sopimus Bonavan kanssa on osoitus siitä, että 
digitaalinen kulunhallinta on saavuttanut jalansijan myös uudisrakentamisessa. Digitaalinen kulun-
hallinta korvaa mekaanisen lukituksen tulevaisuudessa, ja tässä kehityksessä iLOQ on murroksen 
aallonharjalla. Sopimus on myös vahva osoitus siitä, että olemme edenneet yhtiömme kasvussa 
tilanteeseen, jossa pääsemme entistä vahvemmin mukaan uudisasuntotuotantoon”, toteaa iLOQin 
toimitusjohtaja Heikki Hiltunen. 

Digitaalinen pääsynhallinta helpottaa asukkaiden arkea ja tuo kustannussäästöjä 

”Saamme kustannushyötyjä tämän sopimuksen myötä konseptoimalla lukitustuotteemme sekä niiden 
asennustavan. Tämä on tärkeä askel strategiamme mukaisessa tavoitteessa alentaa asumisen 
kustannuksia valtakunnallisesti”, sanoo Bonava Suomen hankintajohtaja Kai Hämeenniemi. 

”Digitaalinen lukitus ja kulunhallinta liittyvät vahvasti tulevaisuuden asumiseen, ja olemmekin 
edelläkävijöitä lukitusalan digitalisaatiossa. Ihmiset ovat kiinnostuneita älykotiteknologiasta, ja 
digitaalinen kehitys helpottaa asuinkiinteistöjen asukkaiden ja muiden käyttäjien arkea huomattavasti. 
Toteutuvan yhteistyön myötä yhä useammat asukkaat voivat nauttia digitaalisen pääsynhallinnan 
tuomasta turvallisuudesta tulevaisuudessa”, sanoo iLOQin Suomen myyntijohtaja Toni Päivinen. 

Lisätietoja: Kai Hämeenniemi, hankintajohtaja, Bonava Suomi Oy, puhelin 040 023 0381, 
kai.hameenniemi@bonava.com ja Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, Bonava Suomi Oy, 
puhelin 040 5555868 tai viestinta@bonava.fi, Toni Päivinen, myyntijohtaja, iLOQ Oy, puhelin 040 3170 
232, toni.paivinen@iLOQ.com 

Bonava lyhyesti 
Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta 
lähtien. Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 2000 
ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 1,5 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq 
Tukholmassa. 

iLOQ lyhyesti 
iLOQ on nopeasti kasvava suomalaisyritys ja lukitusalan teknologisen vallankumouksen johtaja. Yrityksen tuotteet 
korvaavat mekaanisen lukituksen digitaalisella pääsynhallinnalla. iLOQ-ratkaisut perustuvat yrityksen kehittämään, 
patentoitavaan teknologiaan, joka mahdollistaa sähköisen lukitsemisen ilman paristoja tai kaapeleita. iLOQ korvaa 
mekaaniset ja sähkömekaaniset lukitusjärjestelmät ympäristöystävällisillä omavaraisilla akku- ja kaapelivälitteisillä 
ratkaisuilla, jotka ratkaisevat kadonneista tai kopioiduista avaimista, lukon ylläpidosta ja elinkaarikustannuksista 
aiheutuvat ongelmat. 
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