Pyhätunturi Oy:n liiketoimintajohtaja Jukka Nopanen valmistautuu jo
matkailukeskuksen talvikauteen.
Hän uskoo matkailijamäärien
kasvavan Pyhällä viiden vuoden
kuluessa huimasti.

Pyhä
kasvaa hallitusti
Pyhällä riittää ruskaturisteja. Matkailukeskuksesta löytyy sekä Lapin luonnon
rauhaa että matkailukeskuksen sykettä.

Sähkölinjojen siirtokykyä parannetaan

Turistiryhmiä patikoi Pyhätunturin rinnettä
alas tunturimaiseman loistaessa parhaissa
ruskan väreissä. Lumitykit ovat jo
asemissaan tunturin juurella, ja vähän
matkan päässä kone kaivaa uuden vapaaajan asunnon pohjaa.
Yhtä aikaa Pyhätunturilla aistii paitsi Lapin
jylhän luonnon rauhan, myös kasvavan
matkailukeskuksen sykkeen.

- Pyhätunturin matkailu ja sen tarvitsemat palvelut kasvavat
hallitusti. Tulevaisuuden suunnitelmat ovat tukevalla pohjalla,
sanoo Pyhätunturi Oy:n liiketoimintajohtaja Jukka Nopanen.
Hallitulle kasvulle on luotu pohjaa Koilliskairassa jo vuosia.
Yhteistyön tuloksena Pyhä-Luoston tunturialueesta on
hitsautunut yksi toimiva matkailualue. Kahden tunturin
kehittämiseksi rakennettu visio vuoteen 2008 on edennyt
aluesuunnitelmaan, joka toimii pohjana ydinalueiden asemakaavoille.
- Keskeistä on selkeyttää liikennettä ja rakentaa ydinalueelle ihmisläheisiä ja tiiviitä kävelykyliä palveluineen.
Autopaikat ovat pihatason alla, pihatasossa on tilat kaupallisille palveluille ja ylemmissä kerroksissa asuin- ja majoitustilat, Nopanen esittelee visiota.
Myös ydinalueiden ulkopuolelle tulevat loma-asunnot
suunnitellaan pääsääntöisesti niin, että niistä on mahdollista

laskea lähimmälle hissille ja vastaavasti rinteistä
on paluuladut majoitukseen.
Tunturikeskuksen ydinalue koostuu 3-4 -kerroksisista rakennuksista, joiden väliin jää kapeita
kaartuvia katuja ja aurinkoisia aukioita.
Suunnitelman toteutuessa Pyhän ja Luoston
matkailukeskuksissa niiden matkailullinen
kapasiteetti kasvaa kaksin-kolminkertaiseksi,
Nopanen kertoo.
Tällä hetkellä Pyhän ydinalueesta viiden
kilometrin säteellä on 3.400 vuodepaikkaa.
Vision mukaan määrä nousee 11.000:een.
Alueen matkailuliikevaihdoksi tavoitellaan 30
miljoonaa euroa nykyisen 22 miljoonan sijasta,
Nopanen hahmottelee.
Hallitulla ja suunnitelmallisella kehittämisellä
Pyhä-Luosto nousee Suomen viiden suurimman
kansainvälisen matkailukeskuksen joukkoon
vuoteen 2008 mennessä. Silloin kansainvälisiä
matkailijoita olisi kävijöistä puolet, hän uskoo.
Oman kortensa kekoon Pyhätunturin ja koko
Koilliskairan matkailuelinkeinon hyväksi kantaa
myös Koillis-Lapin Sähkö. Yhtiö uusii Pelkosenniemeltä Pyhälle johtavan sähkölinjan tulevan
laskettelusesongin alkuun mennessä.
Pelkosenniemeltä Pyhälle kulkevaa linjaa
peruskorjataan kahdeksan kilometrin matkalta
ja uutta linjaa rakennetaan 4,5 kilometriä,
kertoo alueteknikko Kaarlo Pöyliö Koillis-Lapin
Sähköstä.
Yhtiön 100.000 euron investoinnilla paranevat linjan sähkönsiirtokyky Pyhän matkailukeskukseen ja sähkön jännitetaso. Asiakkaalle se
heijastuu entistäkin luotettavampina sähkön
toimituksina ja toimivuutena.
- Sähkön laadun paranemisella on merkitystä
etenkin tilanteissa, joissa Pyhällä on sähkön
käyttö runsaimmillaan.
Samalla kertaahan saattavat olla toiminnassa laskettelukeskuksen lumitykit, hissit,
mökkisähköt, saunat sekä tietysti laskettelukeskuksen ravintola- ja majoituspalvelut, Pöyliö
luettelee.
Uusi linja mahdollistaa sähköliittymän linjan
varrella kaavoitetuille tonteille.
Jännitetason paraneminen otetaan tyytyväisenä vastaan myös Pyhän korkeimmalla
huipulla sijaitsevalla radio- ja tv-asemalla.
- Ongelmia ei ole ollut tähänkään mennessä,
mutta kyllä se palvelee lähetinasemaa ja tietysti
radion kuuntelijoita ja tv:n katselijoita, sanoo
Digita Oy:n huoltoteknikko Matti Poikela.

Johtoalueiden
tehoraivaus jatkuu vuoden
loppuun
Koillis-Lapin Sähköllä on
menossa tehostettu
johtoalueiden raivaus.
Töitä on tehty viiden
metsurin voimin keväästä
lähtien. Töitä riittää
vuoden loppuun saakka
varsinkin Kemijärvellä,
Pelkosenniemellä ja
Savukoskella.
Tehoraivauksella parannetaan
merkittävästi sähköturvallisuutta ja
jakeluvarmuutta. Puiden rehevä
kasvu varsinkin parina viimeisenä
kesänä on lisännyt tehoraivauksen
tarvetta. Puuvapaat linjat eivät ole
niin alttiita jakelukeskeytyksille ja
linjavahingoille kuin puiden sekaan
joutuneet linjat. Myös sähkönkäyttäjän henkilöturvallisuus paranee ja

laitevahinkojen riski vähenee, kun
raivauksista huolehditaan. Vaaratilanteita voivat aiheuttaa oksa- ja
runkohankaumien rasittamat
jännitteiset johdot. Johto saattaa
löystyä ja jopa katketa, jolloin
vaaratilanne on käsillä.
Asiakkaat ja maanomistajat ovat
hyvin ymmärtäneet raivaajien
tehtävän siitä huolimatta, että
asuinympäristönkin puihin joudutaan
koskemaan. Raivauksista koituvia
harmeja voi osaksi välttää istuttamalla pihapuut sähkölinjojen ulkopuolelle. Kaadetut puut jäävät aina
maanomistajalle, joka saa halutessaan kerätä puut omiin tarpeisiinsa.
Otamme mielellämme vastaan
tietoa paikoista, joissa oksat ja rungot alkavat kosketella sähköjohtoja.
Tiedoista voi ilmoittaa puhelimitse
0400-159 862 / Kaarlo Pöyliö tai
sähköpostilla
kaarlo.poylio@kls.kemijarvi.fi.

www.kls.kemijarvi.fi
kotisivut uudistuivat

Koillis-Lapin Sähkön kotisivut
internetissä ovat uudistuneet.
Uusilla kotisivuilla asiakkaille
on aikaisempaa enemmän
ajantasaista tietoa yhtiöstä,
tuotevalikoimasta ja palveluista, kuvailee uudistusta
järjestelmäasiantuntija Jukka
Ojala.
Olemme lisänneet sivuilla vuorovaikutteisuutta tihentämällä sivujen
päivitystä sekä madaltaneet tiedotuskynnystä yhtiöstä asiakkaille.
- Ajankohtaisista uutisista löytää

tietoa nopeasti ja selkeästi. Pysyväisluonteisten tiedotteiden lisäksi on
myös vaihtuvia uutisia ja tiedotteita.
Esimerkkinä Ojala mainitsee kotisivuilta löytyvät ilmoitukset sähkönjakelun laajemmista keskeytyksistä.
- Sivuilla esitellään kaikki yhtiön
tuotteet. Siellä niihin voi tutustua
kaikessa rauhassa ja tarpeen mukaan
yhtiölle voi lähettää mittarilukeman,
tarjouspyynnön liittymästä tai muun
viestin.
Kotisivut ovat asiakkaalle suora
linkki yhtiöön ja nykyaikainen
tiedonsiirron väline puolin ja toisin,
toteaa Ojala.

