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LinnanInfran kulunvalvonta ohjaa, seuraa ja tehostaa:

”Automatiikka on tätä päivää”
Hämeenlinnan LinnanInfran liikennettä ohjaa 
Labkotecin väsymätön TransControl-järjes-
telmä. Kustannustehokkaan automatiikan 
ansiosta kulunvalvonta on sujuvaa ja turval-
lista niin puomeilla kuin maan ja lumen vas-
taanottopaikoilla.

LinnanInfra-yksikkö vastaa Hämeenlinnan kaupungin 
maanrakentamisesta sekä tieverkoston, viher- ja ulkolii-
kunta-alueiden kunnossapidosta ja luontopalveluista. 117 
henkilön vireä palvelukeskus on työpaikka, jossa puhalle-
taan yhteen hiileen. “Täällä on hyvä yhteishenki ja kaveria 
autetaan. Väkemme on ammattitaitoista, ja meiltä onnistuu 
myös kirkkovenesouto ja lavatanssi”, kertoo vastaava 
mestari Markus Lahtinen. LinnanInfrassa riittää liikennettä 
monelle matkalle. ”Huomioiden henkilökunnan, sidosryh-
mät, vierailijat, KuntaPron sekä huoltoajot ja kunnossapito-
kaluston, kulunvalvonta ei ole mikään pikku juttu”, Markus 
toteaa.

Tuloksiin tyytyväinen

Kulku yksikköön tapahtuu lukijalla, kameralla, ajastimella 
ja liikkeentunnistimella varustellun pääportin ohella hen-
kilökunnalle varatusta takaportista. ”Labkotecin ansiosta 
pääsimme eroon turhasta läpikulkuliikenteestä ja asiatto-
mista vieraista. Samalla yleinen turvallisuus parani. Lumen 
ja maan vastaanottopisteissä jokaisesta kuormasta on 
tehtävä raportti; laskutus ja valvonta perustuvat ajoneuvon 
ja kuorman tunnistamiseen kulkuluvalla ja kameralla. Nyt 
tiedämme heti kuka ajoi, mitä, mistä ja milloin. Aiemmin 
kirjaamiseen aikansa kuluttanut valvoja on meillä osaamis-
taan vastaavassa tehtävässä automekaanikkona”, Markus 
mainitsee.

”Viiden vuoden yhteistyön jälkeen uskallan sanoa, että 
olemme saaneet osaavaa ja tarpeita vastaavaa palvelua. 
Lasse Peltonen vastaa aina puhelimeen ja tekee töitä 
oikealla asenteella. Varmatoiminen ja helppokäyttöinen jär-
jestelmä on maksanut itsensä takaisin jo moneen kertaan. 
Automaation on tämän päivän juttu ja sen kysyntä tulee 
kasvamaan. Saman ovat todenneet meillä vierailleet kolle-
gat”, Markus kiittelee. Tästä kelpaa jatkaa eteenpäin!
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Vastaava mestari Markus Lahtinen 
tuntee Hämeenlinnan.
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