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Matkailu kasvaa
ja tuo työtä Sallaan

allan kunnanjohtaja Kari Väyrysen mukaan paikkakunnalla lähivuosina toteutettavat noin 10
miljoonan euron investoinnit ovat selkeästi tällä hetkellä paikkakunnan kehityksen merkittävin tulevaisuuden kasvusektori. Matkailuyrityksiin työllistyy Sallassa
nyt noin sata henkilöä vuosittain ja kerrannaisvaikutukset säteilevät työtä ja toimeentuloa monille muillekin palvelualoille. Kunnan ja matkailualan yritysten panostuksilla Sallatunturin majoitus ja viihtyvyyspalveluita kehitetään voimakkaasti. Edellisten toimijoiden lisäksi Koillis-Lapin Sähkö Oy on mukana hissi- ja rinneinvestointeja toteuttavassa Kaunisharju
Oy:ssä.
- Hyvät näkymät ja päätökset investoinneista edellyttävät myös Sallan kunnan osalta matkailu- ja elinkeinostrategian päivittämistä. Paikkakunnalla vallitsee
hyvin samansuuntainen käsitys matkailun merkityksestä ja tarpeellisuudesta
kaikkien paikkakuntalaisten hyvinvoinnin rakentajana, Väyrynen kertoo.
- Kuntalaiset ovat meillä hyvin ymmärtäneet, että investoinnit matkailuun tuovat myös paikkakuntalaisten ulottuville
monenlaisia palveluita, sellaisiakin, joita ei
kenties olisi ilman hyvässä kasvuvauhdissa olevaa matkailuelinkeinoa.
- Liikenneyhteydet, reitit, hissit, vapaa-

ajan eri harrastusmahdollisuudet sekä
kaupan palvelut ja ohjelmapalvelut ovat
kehittyneet hyvin. Kaikki tämä on yhtä
hyvin tarjolla paikallisille ja lähiseuduilla
asuville kuin tänne muualta saapuville
matkailijoillekin. Näin me se näemme ja
koemme.
Jotta palvelut sujuvat ja asiakkaat saavat täältä etsimänsä loman ja rentoutuksen, kaikkien perustekijöiden kuten liikenneyhteyksien, teknisten palveluiden,
energiahuollon siis perusinfran täytyy olla
kunnossa. Luotettava energiatoimitus on
kaiken a ja o. Sallassa valmistellaan tunturiin rakennustyömaata, jossa lämmönlähteeksi uudisrakennusten alueelle nousee
kotimaista energiapuuta polttoaineena

- Matkailu on tällä hetkellä selkeästi
nopeimmin kehittyvä ja työllisyyttä
kohentava elinkeinoala Sallassa,
kunnanjohtaja Kari Väyrynen sanoo.

käyttävä lämpökeskus.
Kotimaisen energian käyttöön kannattaisi kunnanjohtaja Kari Väyrysen mukaan panostaa muutenkin maailmalta
tuotavien kalliiden energiamuotojen sijasta ja näköpiirissä olevan kansainvälisen
päästökaupan paineiden takia.
-Neljännes maan sähköenergiasta
tuodaan ulkomailta ja on perusteltua tarkastella, kuinka turvallisesti se on tuotettu.
- Minun mielestäni Vuotoksen rakentaminen olisi järkevää ja tarpeellista. Se
toisi työtä, lisäisi kotimaisen vesivoimaenergian tuotantoa ja nostaisi Kemijoella
sijaitsevien voimalaitosten tuotantomahdollisuuksia. Nyt se ei ole tietenkään poliittista realismia mutta uskonpa, että vielä
sekin aika koittaa.
Väyrysen mukaan Sallan rajanylityspaikan liikennemäärien kasvu ei ole tapahtunut siinä vauhdissa kuin oletettiin.
- Selkeimmin liikkumista rajan yli jarruttaa viisumikäytännön monimutkaisuus. Esimerkiksi Sallan saapuvat ulkomaaliset ovat hyvin kiinnostuneita matkustaman päivän, parin retkelle Venäjän
puolelle mutta viisumin hankintaan liittyvät aika- ja hintapulmat jarruttavat tätä
matkailijaliikennettä. Tilanne on vastaava myös Venäjältä Suomen puolelle matkaansa suunnittelevien osalta.

Sähköpalvelun varmuus
on toiminnan perusehto
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allatunturin Tuvat palvelee matkailijoita Sallatunturissa jo kolmattakymmentä vuotta. Virkkuloiden perheyritys tarjoaa majoituspalveluita 70 lomamökissä sekä ravintolapalveluita mökkikylän kupeella sijaitsevassa
Kielassa. Osa mökeistä on niin tilavia,
noin 150 neliön kokoisia, suurien ryhmien
tarpeisiin
suunniteltuja. Virkkuloiden
perheyritys huolehtivat myös moottorikelkkareittien kunnossapidosta ja latuverkostosta. Ohjelmana tarjotaan muun
muassa opastettuja moottorikelkkasafareita.
Jotta kaikki matkailuyrityksessä saadaan sujuman ja vieläpä mahdollisimman
kannattavasti, tarvitaan muutamia perusasioista, joiden varmuuteen ja toimivuuteen voidaan täysin luottaa.
- Sähköpalveluiden varmuus on ihan
toiminnan perusehto meidän yrityksillemme. Ei tästä mitään tulisi, jos energiaa jostakin syystä voitaisi toimittaa niin luotettavasti kuin se nyt tapahtuu, toimitusjohtaja Arto Virkkula sanoo.
- Jokin aika sitten Koillis-Lapin Sähkö
paransi vielä Sallatunturin matkailukeskuksen sähköjakelua. Aikaisemmin tunturikeskukseen johdettiin virtaa vain yhtä
kautta mutta kun alueen majoitus- ja palvelukapasiteetti on kasvanut ja laajenee
jatkuvasti, on selvää, että yhden toimituslinjan kapasiteetin varaan ei enää voitu
jäädä. Sähkönkulutus tunturissa kasvaa.
Nyt tunturikeskukseen johdetaan sähkövirtaa Sallan kirkonkylän suunnalta ja
- Yhteisillä, korkeammalla tasolla tehtävillä, ehkä vain tietyille alueilla rajatuilla ratkaisuilla tilannetta voitaisiin kuitenkin ratkaisevasti helpottaa. Se olisi eduksi
elinkeinoelämän ja työllisyyden kehittymiselle täällä meidän seudullamme mutta
uskoakseni myös naapurimaassamme lähialueilla.
Sallan kunta tekee matkailun kehittämiseksi aktiivista yhteistyötä erityisesti
Kuusamon suuntaan. Lentokoneella Euroopan eri maista Sallaan saapuvat matkustajat tulevat Kuusamon kautta. Naapurimaahan lähialueella matkailumahdollisuuksia on parannettu EU-varoin
muun muassa Kutsan luonnonpuiston
infraa ja kelkkareitistöjä kehittämällä.

tunturin eteläpuolelta vedettyjä verkostoja pitkin.
- Toimiva ja luotettava yhteistyö paikallisen sähköyhtiön kanssa on täällä matkailualan kehittymiselle aivan perusedellytys. Hyvin perustein voimme kyllä sanoa, että sähköverkkoyhtiössä on erinomaisella tavalla nähty matkailun kehityksen tarpeet, joka tietysti ajan myötä
vahvistamassa myös yhtiön omankin toiminnan tulosta.
- Tänä vuonna olemme uudistaneet
sähkölinjaa myös tässä vastaanoton ja ravaintoloiden läheisyydessä, yhteistyössä
verkkoyhtiön ja ympäristökeskuksen
kanssa. Aikaisemmin ilmalinja ja pylväät
sijaitsivat hieman hankalasti safarireittimme läheisyydessä. nyt linja on upotettu
maahan. Myös maisemallisesti tämä ratkaisu toi parannusta.
Sallantunturin tuvilla majoitustilat, ra-

vintolat ja palvelu- ja huoltotilat lämmitetään sähköllä. Energia on välttämätöntä
myös palveluvarustukseen kuuluvien kojeiden ja laitteiden toiminnalle. Vuosittain
sähköä kuluukin lähes 50 tavallisen sähkölämmitteisen omakotitalon verran.
- Esimerkiksi 11 uusinta mökkiä lämmitetään tietokoneohjauksella asumislämpöisiksi juuri ennen kuin asiakkaat tulevat. Tyhjillään ollessa lämpötilat pidetään alhaisempana. Vastaanoton tietokone kirjaa lämmönohjaukset samassa kun
asiakkaan varaus kirjoitetaan koneelle.
Arto Virkkulan laskelmien mukaan
lämmönohjausjärjestelmä maksaa itsensä
takaisin 2,5 vuodessa. Muualla Suomessa
vastaavaa ei ole toteutettu mökkimajoituksessa mutta Virkkula uskoo, että suuri
energiantarve ja tietysti kustannukset
kannustavat etsimään säästöjä uutta tekniikka hyväksi käyttäen.

Näiden
kojeiden
avulla
ohjataan
huoneistojen
lämpötiloja
tietokoneilla,
Arto
Virkkula
esittelee.

www.koillislapinsahko.fi
Koillis-Lapin Sähköllä www-sivut on uudistettu. Uusi osoite on
www.koillislapinsahko.fi. Ulkoasultaan uudistuneilla sivuilla voit nyt seurata
Sallasta, Savukoskelta, Pelkosenniemeltä ja Kemijärveltä vartin välein päivittyvää säätilaa kuntien keskuksissa.
Nettisivuilla voit katsella myös minuutin välein päivittyvää webbikameran
kuvaa Kemijärven keskustasta Jaakontorilta.
Sivuilta löytyvät yhtiön esittelyn lisäksi yhteystiedot yhtiössä työskenteleville,
ajankohtaiset tiedotteet lisäksi kaikki Koillis-Lapin Sähkön tuotteet, palvelut
ja vuosikertomukset.
Yhtiössä työskentelevien sähköpostiosoitteet on myös uudistettu muotoon
etunimi.sukunimi@koillislapinsahko.fi.
Tervetuloa tutustumaan sivuihimme!

