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Viranomaismääräysten mukaista
ja turvallista Labkotecin laatua

Liikuntakeskus
Pajulahden

kulunhallintaan
Suomen Olympiakomitean virallinen
valmennuskeskus Pajulahti on enemmän kuin urheiluopisto – päivittäin
jopa yli 1000 ihmistä nauttii paitsi
huippuluokan harjoitustiloista, myös
koko perheen seikkailupuistosta sekä
majoitus- ja yrityspalveluista. Labkotecin puomien ja säännöllisen huollon
ansiosta liikenne kulkee sujuvasti,
turvallisesti ja viranomaismääräysten
mukaisesti.
Pajulahden värikäs historia sai alkunsa toukokuussa 1929, jolloin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunta myönsi valtuudet ostaa
kiinteistön naistoimikunnan voimistelu- ja
urheilukotia varten. Nykyisellään Pajulahti
on kymmeniä urheilulajeja palveleva, 4,3
rakennushehtaarin yhteisö. Vilkasta liikennettä riittää penkkiurheilijoista olympiatason
ammattilaisiin, perheisiin ja yrityksiin.   
– Kun edessämme oli kulun varmistaminen
viranomaismääräysten mukaisesti, erotinhälyttimistä itselleni tutun Labkotecin nimi
nousi heti mieleen. He kykenivät vastaamaan
vaatimuksiin parhaalla mahdollisella tavalla,
kertoo isännöitsijä Esko Ihamäki.

Isännöitsijä Esko Ihamäen mukaan
Labkotecin puomit takaavat Pajulahden
liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden.

ne on mahdollista avata kaikissa olosuhteissa.
Käytännössä tämä tarkoittaa mobiiliohjauksen
ohella mekaanista lukitusta, jolloin pelastustien kululle ei jää rajoittavia tekijöitä esimerkiksi sähköjen mennessä poikki tai muussa
häiriötilanteessa.
– Erityisen kätevää on, ettei puomille ajaessa
tarvitse nousta autosta. Riittää, kun soittaa
kännykästä puomille, ja se avautuu kullekin
henkilölle määritetyn kulkuoikeuden mukaisesti. Tämä parantaa niin liikenteen sujuvuutta kuin kulun mukavuutta, Esko toteaa.

Yksinkertaisen toimivaa
Pajulahdella ollaan puomiprojektiin tyytyväisiä.
– Labkotecin valikoima oli kattava, ja he toteuttivat asennuksen sovitussa aikataulussa ja
sopimuksen mukaisesti. Työ sujui helpommin
kuin olin kuvitellut, ja asiat vietiin laadukkaasti
maaliin. Käyttökoulutus oli selkeä ja ytimekäs,
opimme hetkessä niin mobiilihallinnan kuin
käsiaukaisun – tosin ei näin helppotoimisille
laitteille paljon opastusta tarvita. Ja vaikka
huoltosopimus ei ole lakisääteinen, otimme
sen silti. Sopimuksen myötä Labkotecin väki
tarkistaa puomilaitteet kerran vuodessa ja toimittaa meille raportin korjausehdotuksineen.
Tämän helpommaksi ei liikenteenohjaus voi
tulla, Esko kiittelee.

Määräysten mukaisesti

Erityisen kiitoksen ansaitsee Labkotecin läheiPuomien uudistus sisälsi laitesijoittelun, virannen ja aktiivinen palvelu.
omaisräätälöinnin, asennustyöt, käyttökoulu– Labkotecilla on hyvä henki ja heitä on helptuksen sekä vuosihuollot. Puomit toteutettiin
po lähestyä. Toisin kuin monet muut, he eivät
viranomaismääräysten mukaisesti siten, että
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vain asenna tuotteitaan ja jätä niitä tänne, vaan
tarjoavat mahdollisuuden kehittää ratkaisua koko
elinkaaren ajan. Suosittelen Labkotecia varauksetta, Esko jatkaa ja toivottaa lukijat tutustumaan
Pajulahden kauniisiin järvimaisemiin.
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Viranomaismääräysten mukainen avausmekanismi,
jolla puomin saa auki kaikissa tilanteissa.

Liikuntakeskus Pajulahti
• Lahden Nastolassa toimiva
olympiatason urheiluopisto
• Kehittää kilpa- ja huippu-urheiluun
liittyviä harjoitusolosuhteita, valmentajakoulutusta ja valmennusleiritystä
• Aktiviteettia huippu-urheilijoille, yrityksille
ja yksityishenkilöille
• Päiväkävijöitä jopa yli 1000
• Lue lisää: www.pajulahti.com
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