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Johtoalueen raivaaminen ja 20 kV johdon saneeraus Kuusamontien ja Puurosenrannan reunaan 
 
 
Hyvä Rovakaira Oy:n edustaja, 
 
Minä lähestyn teitä ennen kaikkea Viirinkylän asukkaana, Lapin kauneimpaan kylään 
paluumuuttaneena sekä Viirin kyläyhdistyksen puheenjohtajana, kylän asukkaitten valitsemana 
edustajana. 
 
Minua harmittaa suunnattomasti se, että Rovakaira Oy:ltä on lähestytty meitä kyläläisiä, 
maanomistajia näin lyhyellä varoitusajalla koskien johtoalueen raivaamiseen liittyvää 
keskustelutilaisuutta, joka pidetään maanantaina 12.12.2016 klo 18.00 Ravintola MiKaKossa. 
Lisäksi minua ihmetyttää se, että haluatte kyläläisille tärkeässä tilaisuudessa lisätä tilaisuuden 
herkän luonteen lisäksi sen vastenmielisyyttä sillä, että kuvaatte samalla Rovakaira Oy 70- vuotta 
dokumenttielokuvaa. Onko dokumenttielokuvan kuvaamiselle juuri näin sovelias rako löytynyt? 
Tässä tilaisuudessa teidän täytyisi osaltanne osoittaa meitä kyläläisiä, asianomaisia kohtaan 
vilpittömyyttänne (johtuen keskustelutilaisuuden luonteesta), enkä usko että suunnitelmanne 
saavat kyseisessä tilaisuudessa kyläläisiltämme kovinkaan paljon kiitosta, varsinkaan 
dokumenttielokuvan toteutusta ajatellen? Nämä ovat toki vain minun henkilökohtaisia 
mielipiteitäni, mutta uskon tähän yhtyvän yhden jos toisenkin asiaa koskevan kyläläisen, 
maanomistajan. 
 
Viirinkylän kohdalla toivomme, että esittäisitte meille laskelmia ja vertailua siitä, kuinka 
ilmajohdotus ja maakaapelointi toisistaan poikkeavat toteutukseltaan, kustannuksiltaan sekä 
käyttövarmuudeltaan. Toivomme, että ilmajohdon toteuttamiselle Kuusamontien varteen löytyisi 
kylämme kohdalla jokin muu toteutusmenetelmä, joka kuitenkin vastaisi hienoa tarkoitustanne 
parantaa verkostonne säävarmuutta. 
 
Viirinkylä edelleen tänäkin päivänä on maakuntakylänä varsin tiheään asuttu ja sen asukaskanta 
muuttuu vuosittain; joku kyläläinen muuttaa täältä pois, mutta uusia tulokkaita, iloksemme nuoria 
lapsiperheitäkin, on muuttanut viime vuosina poismuuttajien tilalle. Vain muutama talo on 
kylällämme kylmillään, kuitenkin jälkipolvien vuosittaisessa käytössä nekin. Talot on rakennettu 
sotien jälkeen silloisen kulkuväylän varteen, joka nykyisin on varsin vilkas Kuusamontie. Asukkaat 
ovat liikenteen kasvaessa hakeneet taloillensa yksityisyyttä istuttamalla ja hoitamalla tienvarsilla 
puustoa, joka lisää kylän kauneutta ja samalla asukkaitten viihtyvyyttä. Moni asukas kokee 
nykyisellään Kuusamontien jopa vaarallisena vilkkautensa vuoksi, mutta puusto on lisännyt 
turvantuntua talojemme intiimeissä pihapiireissä. Lisäksi metsäntutkimuslaitoksen vanhoilta 
palstoilta on Kuusamontien varteen levinnyt harvinaisempiakin puulajeja, kuten kauniit 
sembramännyt, jotka ovat kasvaneet nykyiseen kukoistukseensa ja kylän kauneuden leimaksi, 
esimerkiksi vanhan Keski-Koivulan kohdalla. Hoitamatonta puustoa on tien varrella hyvin vähän, 
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sillä jokainen maanomistaja on tavallaan kantanut kortensa kekoon ja pitänyt huolta puuston 
siisteydestä Kuusamontien varrella. Kesäisin tuo kylänraitti muuttuu vain entistä ehommaksi, kun 
kauniit koivukujat kukoistavat lehtivihreydellään. 
 
Nykyisin ilmajohto on sijoitettu maiseman ja palstojemme mukaisesti, mutta te haluatte uudelleen 
sijoittaa sen, kuten se karttapohjalla hienolta näyttää, päätien varteen. Samalla unohdatte sen, 
mikä meille asukkaille on tärkeää; käytännöllinen viihtyvyys sielunmaisemassa. 
 
Itse olen rakentanut perheemme uudistalon kylään vuonna 2014 isovanhemmiltani perinnöksi 
saadulle tontillemme. Talomme sijaitsee 200 metrin päässä Kuusamontien varrelta ja 
rakennuslupaa hakiessamme, meidän täytyi hakea rakentamiselle ensin poikkeamislupa sillä 
perusteella, että kyse oli kulttuurihistoriallisesti tärkeän perinnemaiseman muuttamisesta. Nyt kyse 
on siitä, kuinka Rovakaira Oy suojelee tuota kylämme kulttuurihistoriallisesti tärkeää 
perinnemaisemaa? Minä suojelin sitä rakentamalla talomme puuston katveeseen, poiketen kylän 
läpi kulkevasta Kuusamontiestä 200 metriä, jotta nykyinen perinnemaisema tien varrella ei 
tärveltyisi. Meidän talossamme on lisäksi käytetty perinteisiä rakennusmateriaaleja perinteisin 
rakennusmenetelmin maisemamme suojelemiseksi. Kuinka Rovakaira toteuttaa perinnemaiseman 
ideologiaa kylässämme? Onko tosi, että ilmajohdon rakentaminen Kuusamontien varteen on 
keinonne meidän kyläläisten perinteidemme kunnioittamiselle? Millaisen perinnön jätämme 
jälkipolville Lapin kauneimmaksi kyläksi valitun kotikylämme maisemasta? Rakennuslupaa 
haettaessa kuullaan naapureita, jonka jälkeen kolmannet osapuolet tekevät ratkaisun siitä, onko 
uudisrakentaminen soveliasta. Onko tämän asian tiimoilta Rovakaira kutsunut 
keskutelutilaisuuteen paitsi meidät maanomistajat, mutta myös ne kyläläiset, naapurit, jotka eivät 
maata omista juuri hakkuulle suunnitelluilta alueilta Kuusamontien varrelta? Asia koskee meitä 
kaikki kylällä asuvia. Tämän takia myös ne, jotka nyt ulkopuoliseksi itsensä asiassa tuntevat ovat 
ottaneet minuun yhteyttä kyläyhdistyksemme kautta vaikuttavana henkilönä. Yhteydenottajat ovat 
osaltaan olleet valitettavan järkyttyneitä sekä pettyneitä asioiden kulkuun nykyisellään. 
 
Minä olen nuori, visuaalinen ihminen, ammatiltani rakennusinsinööri, rakennussuunnittelijan 
pätevyyksillä. Minä toivon, että vastaatte meidän ennakkoluuloihimme visualisoiden maiseman 
valokuvien pohjalta sen kaltaiseksi miltä se näyttäisi massiivisten tienvarsihakkuiden jälkeen. 
Nykyisellä tekniikalla se ei tuottane ongelmia. Samalla kyläläiset todella näkisivät mihin ovat 
pyytämissänne sopimusten allekirjoittamisilla suostumassa. En ole ammattilainen arvostelemaan 
suunnitelmienne laadukkuutta, mutta toivoisin, että teillä olisi esittää kyläläisille vaihtoehtoisia 
menetelmiä suunnitelmien toteuttamiseksi ja yhdessä voisimme päästä sopuun siitä, mikä olisi 
kaikkien asianosaisten kannalta viisain ja järkevin tapa toteuttaa tämä uudistus sähköverkon 
säävarmuuden parantamiseksi ja samalla me kyläläiset saisimme pitää perinnemaisemamme 
nykyisessä kauneudessaan. 
 
 
Ystävällisin terveisin teitä lähestyi 
Niina Kähkönen 
Viirin kyläyhdistys ry:n pj 
 


