Kaarlonkeskuksen ulkonäkö on
säilytetty tarkalleen alkuperäisenä.
Koillis-Lapin Sähkön sisäänkäynnin
edessä tehtiin vielä remonttia syyskuussa. Tilat esitellään asiakkaille
avoimien ovien päivänä lähiaikoina.

Koillis-Lapin Sähkö
muuttanut
uudistettuun

Teksti ja kuvat: Terttu Niemelä

Kaarlonkeskukseen
Arvokas 1950-luvun talo
on korjattu alkuperäistä
kunnioittaen Sisääntulo
Koillis-Lapin Sähkön uusiin
tiloihin Annaliisankadulla
yllättää myönteisesti.
Eteisaulassa huokuu uusien
tilojen tuoksu, mutta yhtä
aikaa 1950-luvun tyylisten
pallovalaisimien alla henkii
vanhan talon tunnelma.

Juuri näin on tarkoitettukin, sillä Kaarlonkeskus on pe-

ruskorjattu vanhaa vaalien, sanoo
Koillis-Lapin Sähkö Oy:n toimitusjohtaja
Seppo Pernu tyytyväisenä sähköyhtiön
uusiin tiloihin.
- Kaarlonkeskus on Kemijärven lähihistorian arvokkaimpia rakennuksia, joten peruskorjauksessa otettiin erityisen
tarkasti huomioon talon arkkitehtuuri ja
ja alkuperäinen ilme. Peruskorjausta valvoi museovirasto.
Entisen kaupungintalon kulttuurihistoriaa on säilytetty pitämällä talon julkisivu alkuperäisenä, samoin uusittujen
ikkunoiden muoto ja monet rakenneratkaisut.

Koillis-Lapin Sähkön uusien
tilojen lattiat ja toimistohuoneet ovia ja
nimikylttejä myöten on korjattu 1950luvun hengessä. Silti tämänpäivän mukavuuksista ja työturvallisuusvaatimuksista ei ole tingitty. Hyvästä esimerkistä
käyvät toimistohuoneiden ilmastointi ja
moderni valaistus -sähköyhtiössä kun

ollaan. Ulkonäköseikoilla ei tosin ollut
juuri merkitystä siinä, että Koillis-Lapin
Sähkö löytyy nyt Kaarlonkeskuksesta.

Tilajärjestelyjen taustalla on
Kemijärven kaupungin ja Koillis-Lapin
Sähkön yhteinen toimitilojen vaihtohanke. Kaupunki tarvitsi tilat Vapaudenkadulla, missä sijaitsivat jo kaupungin
palvelupiste sekä sosiaali- ja koulutoimisto.
Koillis-Lapin Sähkön keskustoimipaikan muutto Särkikankaalle nykyiseen
Honkatien tukikohtaan oli myös esillä.
Honkatien etäisen sijainnin vuoksi asiakkaiden asiointi olisi entisestään vaikeutunut ja siksi Honkatielle siirtymisestä oli
helppo luopua, Pernu toteaa.
Uusien tilojen etuna on se, että palvelutilat ovat katutasossa eikä kolmannessa kerroksessa, kuten edelliset tilat.
Kellarikerroksessa on arkisto-, varasto- ja
sosiaalitiloja. Asiakkaiden on helppo löytää uudelle toimipaikalle ja asiakaspalvelukin on sijoitettu lähimmäksi sisäänkäyntiä.

Entisen kaupungintalon hengessä
pallovalaisimet koristavat Koillis-Lapin Sähkön uusien tilojen käytävää,
jonka alkupäästä asiakas löytää Aila
Uimarihuhdan (edessä vas.), Eeva
Rantakokon ja Leena Kotajärven työhuoneet.

Asiakaspalvelun laskuttajilla
Leena Kotajärvellä ja Aila Uimarihuhdalla sekä kustannuslaskija Eeva Rantakokolla on kokemusta uusista tiloista elokuun alusta lähtien.
Naiset kiittävät toimipaikan valoisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Asiakaspalvelun sijoittamisesta sisäänkäynnin tuntumaan on saatu hyvää palautetta asiakkailta, Rantakokko sanoo.
Toimistojen sijainti samassa kerroksessa on myös oman työn kannalta tehokasta, Kotajärvi ja Uimarihuhta lisäävät.
- Nyt kaikki on käden ulottuvilla. Toimistotilat ovat nyt edelliseen verrattuna
hieman pienemmät, mutta henkilökunnan mielestä tehokkuus korvaa menetetyt neliöt.
- Työtila on viihtyisä ja tehokas, vaikka entiseen verrattuna pienempi. Asiakkaiden saavutettavuus, mutta toisaalta
oma työskentelyrauha ovat tärkeitä, Uimarihuhta toteaa.
Kotajärvi sanoo saaneensa asiakkailta
hyvää palautetta siitä, että parkkipaikalta

Sähkökatkon
sattuessa
Syysmyrskyt voivat aiheuttaa
sähkökatkoksia. Siksipä sähkökatkokseen on hyvä varautua etukäteen. Kotona on hyvä olla helposti löydettävissä taskulamppu, kynttilöitä ja tulitikkuja, varasulakkeita ja tulisijallisessa
rakennuksessa kuivia halkoja.
Katkoksen sattuessa tarkista ensin,
onko vika omissa sulakkeissa tai laitteissa
ja onko naapurilla sähköt. Jos sähkö ei
palaudu kohtuullisessa ajassa, soita vikailmoitusnumeroomme 016-821896. Se
päivystää ympäri vuorokauden.
Tarkista kotona, että ikkunat ja ovet
ovat kiinni ja suojaa jäätyvät laitteet. Sytytä tuli tulisijaan, pue lämpimästi ylle ja
nauti elävän tulen loimusta!
Älä avaa pakastinta, vaan suojaa se
huovilla tai sanomalehdillä. Sulje auki
jääneet sähkölaitteet, kuten TV, videot,
stereot ja tietokone. Herkät laitteet voi
suojata vetämällä pistotulpat irti ja ukonilmalla antenni- ja puhelinjohdot. Jos pakasteet sulavat katkoksen pitkittyessä,

huolehdi ettei vesi valu pitkin lattioita.
Tarkista pakasteen sulamisvauriot vasta
kun sähkö on palannut.

Ota yhteys vikapäivystysnumeroomme, kun näet kaatuneita pui-

ta sähkölinjalla tai katkenneen sähkölinjan. Ilmoita tarkka paikka yhtiöön.
Älä koskaan koske maahan pudonneeseen sähkölinjaan tai yritä raivata
linjan päälle kaatunutta puuta. Johdossa
voi olla edelleen hengenvaarallinen jännite. Ole kärsivällinen, sillä korjaamme
viat mahdollisimman nopeasti. Suurhäiriötilanteessa asiasta tiedotetaan muun
muassa paikallisradiossa. Tarvitset siis
patterilla toimivan radion tai autoradion.
Sähkön palauduttua aloita laitteiden
päälle laittaminen valaistuksesta rakennuksen eri huoneissa. Jos sähköt toimivat
epänormaalisti, esimerkiksi liian kirkkaina tai lamput rikkoutuvat, katkaise virta
pääkytkimestä ja soita vikailmoitusnumeroomme 016-821896.

ei ole pitkä matka ja että sisällä asiakaspalvelun löytää helposti.
Liittymäasioissa yhtiössä asioineet Heikki Kurkinen ja Aaro Saaranen katselevat
hetken ympärilleen ja toteavat näkemänsä hyväksi.
- Ensin mentiin vanhasta muistista
Vapaudenkadulle ja ihmeteltiin, että mihin yhtiö on joutunut sitten viime loman.
Selvisihän se asia ja tänne Annaliisankadulle löysi aivan helposti, Koillis-Lapissa
mökkeilevät tuumivat.

Kaarlonkeskuksessa KoillisLapin Sähköllä on 573 neliötä. Talossa
on myös Kemijärven Vuokratalojen,
Kemijärven Kehityksen sekä Asuntovälitys Kemijärven Tövelin toimistot. Lisäksi
talon toisessa kerroksessa on yhdeksän
asuntoa. Sähköyhtiö on yhden kolmasosan osakkaana Kiinteistöyhtiö Kaarlonkeskuksessa, kaupungin osakkuus on
kaksi kolmasosaa.

