HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Lukitus- ja turvajärjestelmät valtuutetusta liikkeestä
Moni avaimensa unohtanut saa
kiittää Loimaan Lukon päivystävää lukkoseppää, joka tulee
apuun yön pimeinäkin tunteina. Kotimaisten ABLOYn ja iLOQin valtuutettu lukkomyyjä on
alueen ainoa yritys, jolla on 24/7
päivystys vuoden jokaisena päivänä.
- Päivystys tuo meille asiakkaita kauempaakin. Toimintapiiri
ulottuu Ypäjälle, Säkylään ja Auraan asti, ja joskus niitäkin kauemmaksi, kertoo yrittäjä Erkki
Kettunen.
Vuonna 1979 perustettu Loimaan Lukko on täyden palvelun
lukkoliike.
- Palveluihimme kuuluvat
kaikki lukkosepän palvelut, hälytysjärjestelmät ja kuluvalvonta sekä sammuttimien myynti ja huolto. Pienellä paikkakunnalla tehdään lähes kaikkea, mitä asiakas huomaa kysyä, sanoo
Kettunen.
Aivan Loimaan keskustassa
sijaitsevasta myymälästä löytyvät esimerkiksi avainpalvelu, vartiointikamerat ja muut hälytyslaitteiden komponentit tai monenlaiset heloitustarvikkeet. Lisäksi valikoimiin kuuluvat myös
muun muassa säle- ja rullakaihtimet, markiisit ja turvakalterit.
Nimikilpiäkin saa.
- Asennuspalvelu ja huolto
ovat meille kuitenkin hyvin tärkeitä. Valtaosa lukitus- ja hälytyslaitteista myydään asennettuina. Työllistämme kolme lukkoseppää, minä ja toinen osakas Juha Koivula mukaan lukien, Erkki Kettunen mainitsee.
Digitaalinen lukitus on tullut
perinteisen lukituksen rinnalle

Vuoden 2017 Loimaan kuntakohtainen yrityspalkinto myönnettiin Loimaan Lukolle, jossa
sinua palvelevat Tuomas Kettunen, yrittäjät Juha Koivula ja
Erkki Kettunen, sekä asiakaspalvelussa Sanna Peltonen ja
Taina Suvila.

myös yksityisasiakkaille. Elektroniset avaimet kiinnostavat, mutta mahdolliset sähkökatkot arveluttavat. Erkki Kettunen suosittelee elektronisista lukoista myös

sellaisia vaihtoehtoja, joissa ei
tarvita verkkovirtaa.
- Esimerkiksi paristokäyttöinen Yale Doorman on helppo
asentaa. Ja iLOQ Oy:llä on vaih-

toehto, joka saa tarvitsemansa
sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. Toisaalta uskon, ettei
mekaaninenkaan avain koskaan
kokonaan poistu, vaikka muut-
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tuu kyllä.
Loimaan Lukon asiakkaista
suurin osa on yksityisasiakkaita,
mutta yritykset teettävät kuitenkin enemmän töitä.

- Yrityksissä sähköinen lukitus on arkipäivää. Hälytyslaitteita ja kulunvalvontaa edellyttävät vakuutusyhtiötkin, vähän
alasta riippuen. Teollisuuslaitoksia ympäröiviin aitoihin tarvitaan
lukitukset, samoin turvakameroita ja murtohälytyslaitteita, Erkki
Kettunen kertoo.
- Kokoamme järjestelmät
asiakkaiden tarpeiden mukaan
useiden valmistajien tuotteista. Suunnittelemme asiakkaalle
juuri sellaisen järjestelmän, kuin
halutaan. Yhteistyötä teemme
myös vartiointiliikkeiden kanssa.
Alan teknologia kehittyy nopeasti, mikä vaatii Loimaan Lukon henkilökunnalta jatkuvaa
kouluttautumista.
- Meillä on kovat vaatimukset, ja ne pitää täyttää. Kuulumme Suomen Turvaurakoitsijaliittoon ja kaikilla lukkosepillämme
on TU Turvasuojaajakortti, sanoo
Erkki Kettunen.

