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Ratkaisu ainaiseen Airbnb-ongelmaan – ei enää
avainsählinkiä
Tiedote. Julkaistu: 29.11.2017, 09:25
Pisla

Koodilukolla toimivat avainsäilöt ovat jo käytössä
vuokramökeillä
Talven lomasesonki lähestyy, ja matkailijat lähtevät pian lomakohteisiinsa.
Avainsäilö on turvallinen tapa säilyttää avainta sen vastinpariksi tarkoitetun
lukon läheisyydessä. Sellainen on erityisen kätevää Airbnb-toiminnassa,
mökeillä ja vuokrattavilla vapaa-ajanasunnoilla, joissa avain on jatkuvasti
saatava vaihtuvalle käyttäjälle. Numerokoodilla avautuva avainsäilö poistaa
aikataulujen ja tapaamispaikkojen vekslaamisen. Matkalle lähtiessä taas on
syytä suosia TSA-hyväksyttyjä matkalaukkujen lukkoja. Ilman TSA-hyväksyntää
riskinä on, että turvatarkastuksen henkilökunta murtaa lukon kyselemättä jo
lentokentällä.
Yksityisten asuintilojen vuokraamiseen keskittynyt yhteisöpalvelu Airbnb kasvattaa jatkuvasti
suosiotaan myös Suomessa. Sen kautta on majoittunut jo yli 200 miljoonaa matkailijaa ympäri
maailman. Suomessa vuokrattavia kohteita oli viime vuonna 3800.
Airbnb-vuokraajilla on kuitenkin yksi jatkuva riesa: avainten saaminen vuokralaisille. Kun
majoittajan sekä majoittujan äidinkieli, asuinpaikka, aikataulu ja kulkureitit yleensä eroavat
toisistaan, avainten saaminen majoittujalle voi vaatia vuokraajalta melkoista taiteilua. Ja asiakas
olisi kuitenkin pidettävä tyytyväisenä, jotta Airbnb:n palauteosioon ei kerry kritiikkiä, joka
todennäköisesti vähentää uusia mahdollisia majoittujia.
Avainpulmaan on kuitenkin tarjolla ratkaisu. Seinään kiinnitettävät pienet avainsäilöt ovat kätevä
tapa säilyttää avainta turvassa oven läheisyydessä. Sinkkivalulla valmistetun kotelon rakenne on
vankka. Säilöön talletettua avainta ei tarvitse kuljetella mukanaan, vaan sen välittäminen vaikkapa
Airbnb-asiakkaille on vaivatonta.
– Avainsäilön lukko aukeaa numerokoodilla. Sen voi kiinnittää esimerkiksi asunnon ulko-oveen tai
ovenpieleen, mistä sen saavat tarvittaessa kätevästi vaikkapa yllätysvieraat tai Airbnb-asiakkaat.
Avauskoodia pystyy muuttamaan vaikka jokaisen käyttökerran jälkeen, kertoo avainsäilöjä
maahantuovan Pisla Oy:n avainasiakaspäällikkö Marko Paananen.
Kerrostalon lukittuun alaoveen avainsäilöstä ei ole apua, mutta Suomessa on paljon omakotitaloja,
pari- ja rivitaloja sekä alaoven ovikoodilla varustettuja kerrostaloja, joissa Airbnb-vieraita majoittuu.
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Avaimet näppärästi mökkien vuokralaisille
Avainsäilö on otollisen avulias myös vapaa-ajanasunnoissa. Suomessa on kaiken kaikkiaan yli
502 000 mökkiä. Niistä merkittävä osa on yritysten tai yhdistysten omistamia ja vuokrauskäytössä.
Vuokramökeissä käytetään jo paljon Pislan avainsäilöjä. Kuten Airbnb:ssä, myös vuokramökin
omistajan on kätevintä toimittaa avaimet vuokralaiselle sillä tavoin.
– Mökin omistaja voi asettaa säilölle uuden koodin ja lähettää sen vuokralaiselle esimerkiksi
tekstiviestinä. On näppärää, kun ei tarvitse sopia ja sovitella aikatauluja tai kohtaamispaikkoja,
Paananen toteaa.
Avainsäilölle on käyttöä myös kotioloissa ja omalla mökillä. Se on helppo tapa pitää esimerkiksi
vara-avain tallessa.
– Mikä sen ärsyttävämpää kuin aloittaa kesän ensimmäinen mökkireissu kotona
avaimenetsimisoperaatiolla? Jos käy mökillä harvoin tai talvella ei lainkaan, avaimenhan jättää niin
varmaan talteen, ettei muista enää itsekään, mihin se tuli pantua. Moinen stressi poistuu, kun varaavain on koko ajan tallessa mökillä avainsäilössä, Paananen huomauttaa.

Lukon mallilla on väliä
Kun kotiavain on jätetty avainsäilön huostaan ja lähdetty itse reissun päälle, on syytä varmistaa,
että matkalaukut on sinetöity Travel Sentry Approved -merkityillä TSA-lukoilla. Merkintä tarkoittaa,
että turvatarkastusten henkilökunta kykenee työvälineillään avaamaan ja lukitsemaan lukot, vaikka
matkustaja ei olisi paikalla. Numerokoodilliset TSA-lukot ovat siis varmin tapa välttyä lukko-
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ostoksilta kesken matkan. Eritoten Yhdysvaltoihin matkustaessa suositellaan käyttämään TSAhyväksyttyjä lukkoja.
– Varsinkin Yhdysvalloissa TSA-hyväksymättömät lukot murretaan tarvittaessa surutta.
Turvatarkastajia kiinnostaa turvallisuuden takaaminen, eikä niinkään matkailijoiden omaisuus, joten
helpointa on hankkia asianmukaiset lukot, Pislan Paananen sanoo.

Tuotetiedot:
Pisla avainsäilö, materiaali: valettu sinkki, väri: musta, koko: 75 x 35 x 125 mm, suositushinta 35 €
Pisla avainsäilö, materiaali: alumiini ja sinkki, väri: musta ja hopea, koko: 87 X 56 X 125 mm,
suositushinta 49 €
Pisla avainsäilö sangalla, materiaali: valettu sinkki, väri: musta, koko: 135 X 65 X 40 mm,
suositushinta 26,90 €
Pisla TSA numerokoodilukko vaijerilla, materiaali: teräs/ABS-kotelo, kukkakuosin värit valkoinen,
vihreä ja keltainen, koko: 38 mm, suositushinta 10,50 €
Pisla TSA numerokoodilukko, materiaali: teräs ja sinkkikotelo, väri: musta, koko: 29 mm,
suositushinta 9,90 €
Pisla TSA numerokoodilukko, materiaali: teräs/ABS-kotelo, väri: punainen, koko: 29 mm,
suositushinta 9,50 €
Lisätietoja:
www.pisla.fi

Jälleenmyynti:
Rautakaupat, hyvin varustellut tavaratalot ja alan johtavat liikkeet
Kuluttajatiedustelut:
Pisla Oy, puh. 010 843 2111
Pisla Group Oy on vuonna 1976 perustettu yritys, jonka pääpaikka on Viitasaarella Suomessa.
Pisla Group -konserniin kuuluvat tytäryritykset Opa Muurikka Oy Suomessa, Vertex S.A. Puolassa,
Vertex CZ s.r.o. Tsekin tasavallassa ja Pisla O.O.O. Venäjällä. Yhtiö työllistää noin 250 alan
ammattilaista ja liikevaihto on noin 31 miljoonaa euroa. Pisla palvelee rautakauppoja ja tavarataloja
rakentamiseen ja sisustamiseen liittyvissä asioissa Suomessa, Skandinaviassa, Baltian maissa,
Venäjällä, Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa ja Saksassa. Yhtiöllä on omaa tuotantoa Suomessa ja
Puolassa.
Pislan yritysvideoon pääset tästä linkistä!
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