- Nyt meillä on Kemijärvellä tarjota asiakkaille
juuri se, mitä ehdittiin niin kovasti kaivatakin:
aivan ihka uusi autopesuri, jonka pesujälkeen
asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, Hannaliisa
Sutinen kertoo.

Liikennemyymälän kaikissa toiminnoissa ovat käytössä energiatehokkaat
koneet ja laitteet.

Teksti ja kuvat:
Anita Seppänen

Lähes 1000 neliön liikennemyymälä palvelee keskeisellä paikalla

ABC-Kemijärvi kalustettiin

energiaa säästävästi
i
loiset värit, herkulliset tuoksut
ja hymyilevä henkilökunta tervehtivät kulkijaa, kun hän astuu
sisään Kemijärvellä maaliskuussa avattuun ABC-liikennemyymälään. Se on
ketjun toinen myymälä Lapissa, ensim-

- Hankimme keittiöömme uunit, jotka lämpiävät hetkessä ja kypsentävät kaikelaiset annokset nopeasti asikkaille, liikennemyymälän
päällikkö Hannaliisa Sutinen esittelee.
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mäinen rakennettiin Tornioon ja koko
maassa ABC-liikkennemyymälöitä on
jo yli 300.
- Huolehdimme sinusta on tunnuslauseemme ja olemme pyrkineet sisäistämään sen myös niin pitkälle, että
otimme sen huomioon muun maussa
tämän palvelupaikan sisustuksessa,
esimerkiksi energian käytössä. Energian säästäminen on uuden teknologian
tuottamien sovellusten ansiosta helppoa ja mahdollista myös huoltoasemilla, sanoo liikennemyymälän päällikkö
Hannaliisa Sutinen.

- Tärkeää tällaisen palveluyrityksen
toiminnalle on tietysti se, että saamme
tarvitsemamme energian, niin lämmön
kuin sähkönkin toimitukset luotettavasti. Koillis-Lapin Sähkö on osoittautunut hyväksi kumppaniksi, joka palvelee
uutta yritysasiakasta osaavasti kiperissäkin tilanteissa. Sen huomasimme,
kun rakennusaikatauluamme jouduttiin niin verkkoyhtiöstä kuin meistäkin riippumattomien tekijöiden vuoksi
muuttamaan.
- Liikennemyymälän energia-, tietoliikenne- ja palvelutoiminnot ovat
kytkettyinä tavalla tai toiselle tietokonepohjaiseen järjestelmään. Hankimme
vielä ennen kesää UPS-laitteet varmentamaan järjestelmämme toimintaa.
ABC-Kemijärven liikennemyymälän
palveluvarustukseen kuuluvat huoltoasema, 140-paikkainen ravintola, 235
neliön market, autonpesu, Veikkauksen
pelit muun muassa ja lähiaikoina konseptiin kytkeytyy myös Matkahuollon
palvelut.
- Tällainen palveluyritys tarvitsee ja
käyttää runsaasti energiaa. Joten on selvää, että suunnitteluvaiheessa etsimme
markkinoilta keittiön, ravintolan, marketin ja koko aseman laitevarustukseen
sellaisia koneita ja toimintamenetelmiä,
jotka kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa.
Keittiöön hankittiin tavanomaisten,
18 tuntia päällä olevien pizzauunien
sijaan markkinoiden uusimmat uuniratkaisut, jotka lämpiävät hetkessä tarvittavaan lämpötilaan ja ruoka saadaan
nopeasti asiakkaalle.
Liikennemyymälään on asennettu
myös keskuskoneelliset kylmälaitteet,
joiden tuottama lämpö otetaan talteen
ja käytetään liikennemyymälän lämmitykseen. Tietokoneen keskusyksikköön
on asennettu niin ikään käsky, että kone
automaattisesti sulkee kaikkien kylmälaitteiden edessä verhot yön ajaksi, kun
liikennemyymälä on suljettuna kello
24-06.
Myös ravintolasalin, pylonin ja tankkien valoja säädetään hämäräkytkimen
avulla. Ja säästöjä energiankulutukseen
tuo kaiken muun ohella se, että kaikki rakennuksessa käytettävät lamput

Korkean pylonin mainosten valojen
voimakkuutta säädellään automaatiojärjestelmään kytketyllä hämäräkytkimellä.

Liikenemyymälässä marketin kylmäkaappien ja elintarvikehyllyjen eteen laskeutuvat
automaattisesti yön ajaksi suojaverhot, jotka pitävät lämpötilan sopivana ja säästävät
energiaa.

vuoden mittaan käytetään
sähköä, se nähdään ajan kanssa. Ensi toukokuussa kaikesta
energian kulutuksesta on jo
käytettävissä ensimmäisen
vuoden tarkat tiedot.
Kustannusarvioltaan noin
2,6 miljoonan euron ja pinta-alaltaan 1000 neliön uusi
liikennemyymälä on nyt palvellut Kemijärven keskustassa
pari kuukautta. Avajaisten aikaan maaliskuussa ensimmäisellä viikolla kävi noin 8500
asiakasta.
Avajaishumun
jälkeen
määrä on tasaantunut ja
vaihtelee jatkossa matkailun
sesonkien ja elinkeinoelämän
kehityksen mukaan.

muun muassa ravintolasalissa ovat
energiansäästölamppuja.
Kuinka paljon liikennemyymälässä

Hannaliisa Sutinen (oik.) ja Maritta Kosonen
tarkistavat päätteeltä kylmäkalusteiden toimintasäätöjä.
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