
 

Rovakaira Oy tuhoaa Lapin läänin kauneinta kylämaisemaa. 

 

Viirinkyä on valittu Lapin läänin kauneimmaksi kyläksi 1987. Rovakaira Oy on  

ilmoittanut rakentavansa tiheään asutun nauhamaisen taajaman tien varteen 

siirtojohdon. 

Rovakaira Oy lähetti 28.11. 2016  kirjeen niille tien varren maanomistajille, joiden 

maille suunniteltu johtokatu sattuu tuleman. Muut tien varren maanomistajat eivät 

ole kirjettä saaneet eivätkä kyläläiset edes tiedoksi.                                                                        

”Rovakaira Oy rakentaa uuden säävarman siirtojohdon Kuusamontien reunaan 

maantien suoja-alueelle. Uutta johtoa varten raivataan 10 metriä leveä johtokatu.”  

Olen asianosainen. En saanut kirjettä enkä mitään tietoa siirtojohdon rakenta-

misesta eikä moni muukaan.  

Kirjeen liitteenä oli otsikkoteksti pienin kirjaimin  ”Edellä olevan sopimuksen ja 

laskelman hyväksymme, allekirjoitukset  Maanomistaja, Johdonomistaja. 

Miten vuonna 1987 Lapin läänin kauneimmaksi kyläksi valitun Viirinkylän 

maanomistajille tarjotaan hyväksyttäväksi sisällyksetön sopimus? 

Kysellen ja asiasirpaleisiin perehtyen olen muodostanut kokonaiskuvan 

siirtojohtohankkeesta. 

Lähetin Rovakaira Oy:n toimitusjohtajalle kirjeen, jossa ehdotin nykyisen 

sopimusmenettelyn lopettamista ja yhteydenottoa Viirin kyläyhdistykseen. 

Viirinkylän säilyttäminen kauniina koskee kaikkia kyläläisiä ei ainoastaan tien varren 

maanomistajia. En saanut vastausta.                                                                          

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja lähetti Rovakairaan kirjeen, jossa hän totesi mm 

Viirinkylän olevan perinnemaisema.   

Toisessa (kolmannessa) ilmeisesti Vanttauskosken maanomistajille tarkoitetussa 

tilaisuudessa kuten aikaisemmissakin tilaisuuksissa kyläläiset pyysivät Rovakairaa 

päivittämään uudet siirtojohdot kylän kohdalla sijaitsevalle nykyiselle linjalle, jolloin 

suunniteltua tienvarsihakkuuta ei tarvitsisi kylän kohdalla suorittaa.   

Siirtolinjan rakentaminen on selkeästi taloudellisempi kuin linjan vetäminen 

maantien varteen ja helposti toteuttavissa. Vastakkain asettelusta päästäisiin 

kertaheitolla.  



Tiedustelin sähköpostilla, missä vaiheessa on em. asian käsittely. Sain vastauksen, 

jossa on yleisiä selityksiä, mutta ei vastausta esittämääni kysymykseen 

Vuorovaikutteinen johtaminen.                                                                           

Vuorovaikutteisen johtamisen aloitusvastuu on yrityksen johdolla. Osaavilla 

kysymyksillä päästään henkilöiden ja eri sidosryhmien kanssa rakentaviin 

keskusteluihin. Kuuntelemalla ja arvostamalla ihmisten mielipiteitä luodaan hyvät 

edellytykset ajatusten vaihtoon ja päätösten tekoon.  

Viirinkylän asukkaat ovat Rovakaira Oy:n asiakkaita ja omistajia joko suoraan tai 

Rovaniemen kaupungin kautta. Kaupungin tulee pitää huolta asuinympäristöjen 

viihtyisinä pitämisestä. Rovakairan omistajaojauksella on mahdollista vaikuttaa 

monia kulttuuriarvoja käsittävän Viirinkylän säilymiseen kaupungin edustavana 

maaseutualueena.                                                                                                         

Rovakaira on monopoliyhtiö. Monopoliyhtiöissä unohtuu, mitä ja ketä varten yhtiö 

on perustettu. Vallankäyttö johtaa yksioikoiseen päätöksentekoon, välinpitämättö-

myyteen ja tiivistyy omien käsitysten esittelyyn. Viesti on mennyt perille. Valtaosa 

ihmisistä pitää omia vaikutusmahdollisuuksia olemattomina. Taktiikkana on asioida 

yksittäisten maanomistajien kanssa ja kieltäytyä neuvottelemasta kokonaisnäke-

myksiä omaavien ryhmien kanssa. Tämä on historiasta tuttu hajota ja hallitse 

periaate. 

Ehdotus. Rovakaira OY:n toimitusjohtaja kokeilee, pystyykö hän muuttamaan 

Rovakairan johtamista vuorovaikutteiseen suuntaan. Viirin kyläyhdistys olisi 

oivallinen neuvottelukumppani. Samalla olisi mahdollisuus perehtyä Yläkemijoen 

vanhimman asutun alueen historiaan. Viirinkylässä on suojainen pienilmasto. 

Vehnää on viljelty 1930-luvulla. Sieltä löytyy asutuksen jälkiä tuhansien vuosien 

takaa. Kirjallista tietoa on 1600-luvulta. Jokivarren ensimmäinen kansakoulu 

perustettiin lahjoitusmaalle talkoovoimin 1907. 

Viirinkylästä johdettiin 1920-luvulla perustettua Kivalon kokeilualuetta, 15 000 ha. 

Ala-Koivulan pihapiiriin istutettiin jo tuolloin sembramäntyjä. Jos sembramännyt 

olisivat hiukan lähempänä tietä, ne kaadettaisiin. Kotitilani komeaa männikköä 

kaadetaan 10 metrin leveydeltä. Tien varteen ja pihapiireihin sodan jälkeen istutetut 

koivut, sembramännyt, lehtikuuset ja varhemmat puustot kaadetaan. 

Saksalaiset polttivat Viirinkylän komeat talot. Kemijoki Oy vei ilman vuorovaikutusta 

Kemijoen rannat. Asianosaisena ja Viirin kyläyhdistyksen asiamiehenä tunnen 

Kemijoki Oy:n epäoikeudenmukaiset menettelytavat monien vuosien ajalta. Nyt 

Rovakaira OY on turmelemassa Lapin läänin kauneimman kylämaiseman. 



Sattumalta sain katseltavakseni Viirinkylän ja Vanttauskosken kartat. Siirtolinja 

irtaantuu Viirinkylästä maantien reunasta ja siirtyy Vanttauskoskelle johtavan 

vanhan maantien varteen, ylittää peltoaukeamat, ohittaa alakautta Vanttauskosken 

keskustan ja nousee Koskelan talon kohdalla maantien varteen. 

Miksi siirtolinja ei voi kulkea Viirinkylässä samalla tavalla kuin Vanttauskoskella? 

Yläkemijoen nettisivulla Viirinkylän tiedostossa on mahdollista esittää näkemyksiä 

Rovakaira Oy:n siirtolinjahankkeesta. Osoite: ylakemijoenhistoria.wordpress.com ja 

Google Yläkemijoen historia. 

                                                                            Antero Koivula 

 

 

 

                                        


