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Suomeen ja Lappiin luksusmatkoja järjestävä
Luxury Action harkitsee asiakkaidensa vientiä
muualla kuin Napapiirille, koska alue on
matkanjärjestäjän mielestä toiminnoiltaan ja
liikenneolosuhteiltaan vaarallinen.
Joulusesongin alku Napapiirillä yllätti yrityksemme ja minut
henkilökohtaisesti, mikä voi aiheuttaa muutoksia vieraidemme
ohjelmiin Napapiirillä, sanoo Luxury Actionin toimitusjohtaja
Janne Honkanen.
Honkanen kävi paikalla lauantaina, jolloin oli ensimmäisiä
vilkkaampia joulunajan päiviä.
Olin erittäin yllättynyt Pajakylän nykytilanteesta. Tämän
päivän kokemusten perusteella sinne ei uskalla viedä vieraita,
se ei edusta joulun eikä Joulupukin Pajakylän brändiä, vielä
vähemmän Lapin matkailua. Parkkialueesta on tullut pahainen
markkinapaikka moottorikelkkoineen kaikkineen.
On vain ajan kysymys milloin siellä tapahtuu vakava
onnettomuus, jolla on puolestaan välitön ja väistämätön
vaikutus koko alueen matkailuun.
Tämä koskee alueen kaikkia yrityksiä, jotka ovat investoineet satoja
tuhansia euroja ympärivuotiseen liiketoimintaan sekä alueen
kehittämiseen. Nyt paikalla on merikontteja ja pop-up -yrityksiä,
husky- yrittäjää, kelkkayrittäjää ja niin edelleen.
Kaiken huippu on aidattu moottorikelkkarata keskellä
parkkipaikkaa. Laskujeni mukaan se vie noin 30 auton
parkkipaikan, mikä tarkoittaa varsinkin ruuhka-aikoina
vähintään 60-90 päivittäisen maksavan asiakkaan ostovoiman
katoamista alueen yrityksiltä. Ruuhka-aikoina jo aikaisemmin
on parkkipaikoista ollut Napapiirillä pulaa, Honkanen sanoo.

Yrittäjä ihmettelee,
miten parkkipaikoista
on tehty ohjelmapalvelualueita?
Tarkastin alueen liikennejärjestelyjä, jotka eivät nykyisellään toimi.
Tulen autolla yksisuuntaista tietä infon ohi pohjoisen suuntaan,
vastaani tulee auto, jota väistän, seuraavaksi edessäni on
moottorikelkkarata, katseeni kiinnittyy kelkkaileviin lapsiin, samalla
auton edestä juoksee pieniä lapsia parkkipaikalta kelkkaradalle ja
takaisin. Ehdin väistää.Samanlaisia ongelmia Janne Honkanen
kirjasi moottorikelkkareiteillä Pajakylän ja lentokentän alueella.

Niin sanotut sesonkitoimijat
eivät kunnioita niitä,
jotka ovat omasta
selkänahastaan
tehneet suuren työn,
jotta kaikki mahtuvat
sovussa toimimaan.

Honkanen peräänkuuluttaa Pajakylän alueella laatusertifikaattia ja
sen mukanaan tuomaa laatutakuuta.
Nykyinen toiminta on ala-arvoista, hän jyrähtää. Ensimmäisen
tämän joulun ruuhkapäivän kokemuksen perusteella voi
todeta, että Pajakylän toiminta ei ole tällä hetkellä kenenkään
hallinnassa. Siellä ei ole sääntöjä, ei liene minkäänlaista
turvallisuussuunnitelmaa eikä vastuuhenkilöä.

Yritykseni puolesta joudun
toteamaan, että alue on
asiakkaillemme liian
vaarallinen ja tästä
syystä joudumme
miettimään Pajakylän
käyntien sijaan
muita ohjelmanumeroita.
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