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Sähkölinja Viirinkylän, Lapin läänin kauneimman kylän, tien varteen pilaa            

kauniin kylämaiseman. 

 

Rovakaira Oy:n  kokouskutsu : ”Rovakaira Oy järjestää maanomistajille keskustelutilaisuuden 

maanantaina 28.11. klo 18:00 Ravintola MiKaKossa, Kuusamontie  4947. Tervetuloa.                          

Monille maanomistajille ei tullut kutsua lainkaan. Jotkut menivät kokoukseen ilman kutsua. 

Kokous olisi pitänyt järjestää yhdessä Viirin kyläyhdistyksen kanssa. Kyseessä on kaikkia kylän 

asukkaita koskeva merkittävä asia.  

Väestökadosta huolimatta kylän talot ja pihapiirit on pidetty hyvässä kunnossa. Tästä ovat 

huolehtineet kylän asukkaat ja muualla asuvat kotilojensa kunnosta huolta pitävät.                      

Erkki, Raili ja Matti Alaviiri ovat pitäneet korkeatuottoista lypsykarjatilaa. He ovat säilyttäneet kylän 

viljelymaiseman.                                                                                                                                                                      

Tähän tilanteeseen ei sovi lainkaan, että ulkopuolinen Rovakaira Oy tulee ilman keskusteluyhteyttä 

kaatamaan kylän männiköitä ja kotipihojen puita.       

Rovakaira Oy, Suunnittelu/Juha-Pekka Holm 28.11.2016 

Johtoalueen raivaaminen ja 20 Kv johdon saneeraus. 

Rovakaira rakentaa uuden säävarman siirtojohdon Kuusamon tien reunaan maantien suoja-alueelle. 

Uutta johtoa varten raivataan 10 metriä leveä johtokatu. 

TÄMÄ ON ROVAKAIRA OY:n KATEGOORINEN ILMOITUS. MAANOMISTAJIEN KANSSA EI OLE NEUVOTELTU 

. USEILLE MAANOMISTAJILLE EI LÄHETETTY EDES KUTSUA KOKOUKSEEN. KOKOUKSEN AJANKOHTA ON 

HUONOSTI VALITTU JA ILMOITUSAIKA LYHYT. 

Rakentavia päätöksien tekoa varten on tärkeää perehtyä päätettävän asian vaikutuksiin.  

Poikkeuksellisen tärkeää tämä olisi ollut Lapin lääniin kauneimman kylän näkymistä päätettäessä. 

Kokouskutsun sisältö 

Kutsussa lukee tummennettuna : ” Palauttakaa  molemmat sopimukset meille 9.12. 

mennessä.” Kirjoituksessa mainitaan vain käyttöoikeussopimus. Mikä on toinen 



sopimus? Käyttöoikeussopimus on avoin valtakirja Rovakaira Oy:lle. Tällaisen 

valtakirjan pyytäminen lyhyen ja puutteellisen esityksen yhteydessä on sopimatonta. 

Kirjeen lopussa lukee: Yhteistyöterveisin Juha-Pekka Holm, maankäyttöinsinööri. 

Varsinaisen kirjeeseen on niitattu avoin sivu. Teksti: ”Edellä olevan sopimuksen ja 

laskelman hyväksymme.” 

Tämä tyhjä sivu sisältää vain allekirjoitukset. Ei ole mitään normaalia sopimustekstiä, 

ei sopimusmuotoa eikä laskelmaa. On vain esitys, mitä Rovakaira Oy tulee 

tekemään.  

Keskustelutilaisuus maanomistajille 28.11. Ravintola MiKaKossa. 

Samieni tietojen mukaan Juha-Pekka Holm esitti mm seuraavia perusteita 

johtoalueen raivaamiselle. 

1. Kaapelin vetämistä varten on vaikeaa kaivaa talvella. 

Miksi talvella pitäisi kaivaa? Kaivetaan ensi kesänä. 

2. Johtojen ja kaapelin yhdistäminen hankalaa. 

Muualla Suomessa tämä ei ole ongelma. 

3. Kaapelin vetäminen on kallista. 

Muualla Suomessa kaapeleita käytetään sähkönsiirtoon taajamissa. Viirinkylä 

on täysin vertailukelpoinen monien kuntakeskusten taajamiin. Lapin läänin 

kauneimpana kylänä Viirinkylän taajama on erikoisasemassa. 

  

Fortum on antanut sähkönsiirron Caruna Oy:n hoidettavaksi laajalla toiminta-

alueella. Ranuan ja Posion taajamissa Caruna Oy hoitaa taajamien 

sähkönsiirron kaapeleilla. Tällainen toimintatapa sopii Fortumille. Rovakaira 

Oy vastaa sähkönsiirrosta. Rovakaira Oy on paikallinen yhtiö. Viirinkylän 

asukkaat ovat Rovakairan OY:n asiakkaita ja osakkeenomistajia joko suoraan 

tai kuntien edustuksen kautta. Ihmetyttää, miten paikallinen yhtiö kohtelee 

meitä kaltoin ja Fortum hoitaa asianmukaisesti. Kalajoella kunta ja sähköyhtiö 

ovat sopineet kunnan taajaman kaapeloinnista. Nopean aikataulun puitteissa 

ei ole ollut mahdollisuutta selvittää kaapeloinnin sopimuskäytäntöä koko 

maassa. 

Caruna Oy:n toimintaperiaatteissa on myönteinen henki kaapeleiden 

käyttöön. On syytä olettaa, että teksti on tasapainossa sekä sähkönsiirron 

tavotteiden että taloudellisten toteutusten suhteen. Kopio nettisivulta. 

 

 



 

Sähkö kulkee 

Huolehdimme siitä, että sähkö kulkee varmasti ja luotettavasti missä tahansa 

asutkin. Parannamme verkkomme varmuutta ja sähkön toimitusvarmuutta 

ensisijaisesti purkamalla haja-asutusalueilla metsää kulkevia ilmajohtoja ja 

rakentamalla niiden tilalle uutta sähköverkkoa maan alle. TAAJAMA  -ja 

kaupunkialueilla rakennamme uutta sähköverkkoa  sekä saneeramme 

nykyistä ilmajohtoverkkoa. Kaapeloinnin lisäksi asennamme sähköverkkoon 

lukuisa puistomuuntamoita, jakokaappeja sekä muita sähkönsiirron 

kannalta välttämättömiä laitteita 

 

Rakentava ehdotus. 

 

Rovakaira Oy ja Viirin kyläyhdistys aloittavat neuvottelut. Viirin kyläyhdistys 

edustaa kaikkia Viirinkylän asukkaita ja myös kotikylästään pois muuttaneita. 

Olen lähtenyt maailmalle 60 vuotta sitten. Olen käynyt kotikylässäni 

käytännöllisesti katsoen joka vuosi, katsonut maisemia ja tavannut tuttuja. 

Olen ollut kiitollinen hyvästä kasvuympäristöstä ja oikealla tavalla ylpeä Lapin 

läänin kauneimman kylän arvosta. Olen saanut ajatuksissani nauttia 

muistoista ja vielä näihin päiviin asti kylän hyvässä kunnossa säilymisestä. 

Rovakairan puunkaadot kääntäisivät ajatukseni toiseen ääriasentoon, ikäviin 

ajatuksiin. En ole näissä mietteissäni yksin. Maiseman kauneutta ja ihmisen 

ajatuksiin liittyvä tunteita on mahdotonta arvioida rahassa. 

 

Rovakaira Oy esittää kyläyhdistykselle laskelmat, minkä verran kaapelointi 

maksaa enemmän kuin ilmajohdot. Laskelmia tulee tarkastella osana 

kokonaiskustannuksista. Erityisen tärkeää on tarkastella lisäkustannuksia 

pitkällä aikajänteellä. Kylän läpi ajavat autoilijat ja kanssamatkustajat 

nauttivat maisemista, samoin turistit. Olen ollut ikäihmisten patikkamatkoilla  

kymmenessä eri maassa. Viirinkylän maisemat ovat täysin vertailukelpoisia 

näihin nähtävyyksiin.  Turismi kasvaa. Sen vaikutukset ovat hallittavissa. 

 

Rovakaira ja Viirin kyläyhdistys järjestävät ensi kesänä tien varren kuvaukset 

laajoina ja yksityiskohtaisina kuvina. Kuvat redusoidaan vastaamaan näkymiä 

Rovakairan nykyisten ehdotusten mukaisiksi. Tällöin saada käsitys siitä, miltä 

maantien varret näyttäisivät, jos Rovakairan ehdotukset toteutuisivat. 

 



Ylä-Kemijoen nettisivuilla Viirinkylän osassa on syytä käsitellä siirtojohdon 

liittyvää asioiden käsittelyä. Jokaisella on myös mahdollisuus esittää omat 

näkemyksensä. 

 

Rovakaira Oy lopettaa nykyisen muotoiset sopimustarjoukset. Kun 

kaapeliratkaisu toteutuu, sopimukset muuttuvat täydellisesti. Tämä on 

tavoite, johon kannattaa pyrkiä. 

 

Jouduin kirjoittamaan tämän tekstin lauantaiaamuna 10.12. saatuani 

edellisenä iltana tiedon Rovakairan kokoon kutsumasta uudesta                 

kokouksesta maanantaina 12.12. 

 

 

                                                Antero Koivula 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 



 

 

 

 

                                       


