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Hyvä firma katsoo tulevaisuuteen, sähkön siirtohinnat yhä
maan edullisimmat
- Hieman haikealtahan tämä kieltämättä tuntuu. Kyseessä on pitkä aika. Olen
kasvanut tähän yhtiöön kiinni. Toisaalta on ilo jättää seuraajalleni hyvässä
kunnossa oleva firma. Yhtiö jää osaaviin käsiin ja luottamukseni seuraajaani
on luja. Tästä on hyvä suunnata kohti
uusia haasteita.
Näin toteaa syyskuun puolivälissä toimitusjohtajan tehtävät jättävä Rovakaira Oy:n toimitusjohtaja, insinöörineuvos Hannu Haase.
Rovakaira on kannattava yhtiö, joka
on viime vuosina jakanut omistajilleen
myös osinkoa. Erityistä ylpeyttä Rovakairassa tunnetaan kuitenkin siitä, että
yhtiöllä on maan edullisimmat sähkön
siirtohinnat.
- Tämä seikka - eurooppalaisittainkin
edulliset siirtohinnat - jää asiakkailtamme usein huomaamatta, sanoo yhtiötä
29 vuotta luotsannut Haase.
Sähkö on pohjoisessa menekkituote:
sähköä kulutetaan Lapissa Suomen
maakunnista eniten. Tämä selittyy lä-

hinnä sähkölämmityksen suosiolla; yli
puolet Lapin kotitalouksista pidetään
lämpimänä sähköllä.
Muutamasta, muun muassa sähköveron
aiheuttamasta hinnankorotuksesta ja
osingon jaosta huolimatta Rovakairan
siirtohinnat ovat maan edullisimmat.
Siirtohinnan edullisuus nousee entistä
suurempaan arvoon, kun tiedetään jakelualueen laajuus ja Lapin ilmastolliset
olosuhteet.
- Suurempia hinnankorotuspaineitakaan ei tällä hetkellä ole, hinta vastaa
kustannustasoa, Haase sanoo.

Maakunnan sähköistäjä
Kesäkuun 3:ntena päivänä 1947 perustettu Rovakaira Oy täytti reilu vuosi siten 60 vuotta. Hannu Haasen isä Gunnar Haase kuului yhtiön perustajiin.
Hän oli Rovakairan toimitusjohtajana
vuodesta 1947 vuoteen 1979 eli 32
vuotta.
Yhtiön tehtävä ja tavoite oli selkeä: se
perustettiin sähköistämään Rovaniemen
maalaiskunta. Jo olympiavuonna eli
1952 myös Kittilä ja Sodankylä tulivat
yhtiön osakkaiksi sähköistyksen edettyä
näihin kuntiin.

Toimitusjohtaja Hannu Haase on nähnyt yhtiön kehityksen parhaat vuodet ja
niihin ratkaisevasti omalla työpanoksellaan vaikuttanut.
Vuodesta 1979 asiakkaiden määrä on
noussut 11 086:sta 27 108:aan. Sähkön
siirron lukemat ovat samana aikana kohonneet 106 gigawattitunnista 470 gigawattituntiin. 20 kV:n johtojen pituus
on noussut 2 087 kilometristä 3 257
kilometriin. 110 kV:n johtojen pituus
on kasvanut noin 10 kilometristä 265
kilometriin.
Vain henkilöstön määrä on pudonnut
118:sta 71:een. Selitys tälle löytyy ennen kaikkea työmenetelmien tehokkuuden kasvusta.

Rovakaira 1979-2007
ASIAKKAITA
SÄHKÖN SIIRTO GWh
20kV JOHTOJA km
HENKILÖSTÖ

1979
11 186
106
2 087
118

2007
27 108
470
3 257
71

Muutosta, kehitystä
DI Hannu Haasen vuosiin Rovakairan
johdossa mahtuu monenlaista muutosta ja runsaasti kehitystä. Myös tulevaisuuden haasteisiin yhtiössä edetään
luottavaisin mielin.
1970-luku oli öljyn ja sähkön kilpailua
sekä uudissähköistyksen aikaa. 80-luvulla alkoi vapaa-ajan asuntojen sähköistys, samalla kun sähkölämmitys otti
valta-aseman. Vajaassa kolmessa vuosikymmenessä sähkön kulutus nelinkertaistui.

Paljon muutakin näihin työn vuosiin
mahtuu: muun muassa Kaihua 2:n vesivoimalaitoksen rakentaminen ja osakkuus suoraan ja perustetun Lapin Sähkövoima Oy:n kautta Kemijoki Oy:ssä.
Lapin sähköetujen säilytyksestä käytiin
oma voitokas taistelunsa, samoin Kejosähkön osto-oikeudesta.
Sähkömarkkinalain muutos, sähkön kilpailuttaminen, myynti- ja verkkohinnan
eriyttäminen ajoittuivat 1990-luvulle.
Suuri edistysaskel oli sähkön hankinnan
ja myynnin siirtäminen naapuriyhtiöiden kanssa vuoden 1994 lopulla perustettuun Isommus-Energiaan.
Isommuksesta fuusion kautta Energiapolariksi muuttunut Suomen neljänneksi suurin sähkönmyyjä täyttää lokakuun
8. päivänä 13 vuotta. Rovakaira omistaa myyntiyhtiöstä 20 prosenttia.
Merkittävä muutos oli myös Rovakairan
tuotannon ja jakelun jakaminen omiin

yhtiöihinsä 2000-luvun alussa.
Huhtikuussa 2008 Rovakaira Oy siirsi Veitikantiellä melkein 50 vuotta olleet toimintonsa Revontuli-keskukseen,
jonka neljännestä kerroksesta löytyvät
myös läheisimmät energia-alan yhteistyökumppanit.

Byrokratiaa vastaan

Tulevaisuudessa lämpöpumput ja sähköautot yleistyvät ja lisäävät sähkön
merkitystä. Uusiutuvien energiamuotojen, bioenergian ja sähkön säästön arvo
ja merkitys tulevat myös kasvamaan.
Hallitus valmistelee parhaillaan energiaja ilmastostrategiaa, jonka on määrä
valmistua marraskuussa.

- Olemme palkkaamassa naapureidemme kanssa jälleen energiasäästöneuvojaa, Haase kertoo.
- Asiakkaillemme tuntemattomampi
puoli saattaa olla taistelu EU-byrokraat-

Mies ja harrastukset

tien, ministeriöiden, lainlaatijoiden ja
kuluttajaviranomaisten kehittämiä, uusia sähkönkäyttäjille lisärasitteita tuovia
määräyksiä vastaan.
- Olemme hyvin tietoisia sähkön tärkeydestä asiakkaillemme ja pyrimme sen
vuoksi jarruttamaan tarpeettomia lisärasitteita, Haase huomauttaa.

liittyvät liikuntaan. Aluksi viikonloppuasuntona palvelleesta kesämökistä
tuli perheen vakituinen asunto vuonna
1995.
Silloin kun työ antaa siihen mahdollisuuden, Haase metsästää, vaeltaa - kernaasti Lapissa - marjastaa, sienestää ja
kalastaa. Haase myöntää myös lukevansa kirjoja sen minkä tenniksen peluulta,
suunnistukselta, hiihdolta ja maratoneiltaan ehtii.
Ensimmäisen maratoninsa Haase juoksi
50-vuotiaana Tukholmassa. Kaikkiaan
maratoneja on kertynyt 11 ja paras aika
on kunnioitettava 3.47. Seuraavaksi hän
aikoo juosta Dublinin maratonin Irlannissa tänä syksynä.
Vaikka harrastusten määrä on runsas,
Haase kertoo suunnitelleensa myös uusia harrastuksia. Älkää siis hämmästykö, jos lähivuosina tapaatte energisen
miehen jostakin ihan uudesta miljööstä.

Tulevaisuuden haasteita
Tulevaisuuden haasteista Haase pitää
suurimpana ilmastomuutoksen aiheuttamia ongelmia.
- Kahdeksan vuodenaikaa voi olla uhattuna, mutta ainakin neljä on jäljellä, sanoo Haase.
Vaikka asiantuntijoidenkin käsitykset
ilmaston lämpenemisen nopeudesta ja
vaikutuksista vaihtelevat, vain harvat
enää kiistävät meneillään olevan muutoksen. Yksi suurimmista haasteista
energia-alalla onkin kasvihuonepäästöjen vähentäminen.

Songan kaupunkilähiössä, 33 kilometrin
päässä kaupungin keskustasta asuva insinöörineuvos Hannu Haase tunnetaan
miehenä, jonka useimmat harrastukset

Hannu Haase
Syntyi: 24.6.1945 Kristiinankaupungissa
Kotipaikka: Sonka
Ammatti: toimitusjohtaja
Perhe: vaimo, kaksi lasta ja neljä lastenlasta
Arvonimi: Insinöörineuvos
Sotilasarvo: Reservin kapteeni
Luottamustehtäviä:
- Hannu Haase on pitkän uransa aikana toiminut
ainakin parissakymmenessä luottamustehtävässä
paitsi talous- ja energia-alan yrityksissä ja yhteisöissä myös monissa urheiluun liittyvissä järjestöissä ja yhdistyksissä.
- Ounasvaaran Hiihtoseuran puheenjohtajana
Haase toimi vuosina 1991-1992.
- Hän on myös Alankomaiden kunniakonsuli.

Johtoalueiden
käyttöoikeussopimuksia
uusitaan

Kesällä alkaneessa hankkeessa Rovakaira Oy uusii
kaikki jakelualueellaan vanhentuneet johtoaluesopimukset. Ensimmäisiä sähköjohtoja yhtiön
jakelualueelle ryhdyttiin rakentamaan heti sotien
jälkeen 1940-luvulla. Johtokadut sijoitettiin
silloisen maanomistajan luvalla ja niistä laadittiin
johtoaluesopimus yleensä 50 vuodeksi. Maanomistajille
maksettiin korvaus käyttöoikeuden supistumisesta
ja johtoalueelta kaadetut puut jäivät yleensä
maanomistajalle. Sopimus- ja maankäyttöasioita
on palkattu hoitamaan metsätalousinsinööri
Juha-Pekka Holm.

Sopiminen perustuu valtakunnalliseen suositussopimukseen

Jakelualueen sopimukset
uusitaan linjaosa kerrallaan

Käyttöoikeussopimusten uusimisen yhteydessä maanomistajien kanssa sovitaan johtoalueiden käyttöoikeudesta ja
siitä maksettavista korvauksista. Sopiminen perustuu valtakunnalliseen teleja sähköjohtoja koskevaan suositussopimukseen, mikä on tehty sähkö- ja
telealan sekä maanomistajia edustavien
maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTK ja ruotsinkielisen sisarjärjestön
SLC:n kesken.

Vanhojen sopimusten uusiminen aloitettiin Meltaus-Lohiniva -linjaosalla.
Maanomistajiin otettiin yhteyttä kirjeitse ja heille järjestettiin keskustelutilaisuus kylällä. Kesäkiireistä huolimatta
maanomistajat ovat olleet aktiivisia ja
sopimuksista on reilun kolmen viikon
aikana uusittu lähes puolet. Loput sopimukset tullaan uusimaan syksyn aikana.

Suosituksella on myötävaikutettu siihen, että verkon rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset
ja näiden toimenpiteiden maa- ja metsätaloudelle aiheuttamat vahingot ja
haitat ovat mahdollisimman vähäiset.
Sopimuksen mukaisesti johdoista aiheutuvat haitat ja vahingot korvataan.
Rovakaira Oy pyrkii hoitamaan johtoaluesopimukset tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkien maanomistajien
kanssa.

Tämän vuoden puolella aloitetaan vielä
kahden linjaosan sopimusten uusiminen. Rovakaira Oy:n jakelualueella uusitaan kaikki vanhentuneet ja lähivuosina vanhenevat johtoaluesopimukset.
Maanomistajien kannattaa odottaa
yhteydenottoa Rovakairasta. Linjaosan
sopimisen yhteydessä heitä pystytään
palvelemaan näin paremmin.

Lisätietoja
Rovakaira Oy:stä

Maankäyttöasioiden hoitaja
Juha-Pekka Holm
Puhelin 020 756 6300

Rovakairan uudet
yhteystiedot!

Rovaniemen palvelupiste
Käyntiosoite: Kauppakeskus Revontuli, Koskikatu 27, 4 krs.
Postiosoite: PL 8013, 96101 Rovaniemi
Puhelin 0207 566 300. Asiakaspalvelu 0207 566 320. Faksi 0207 566 301
asiakaspalvelu@rovakaira.fi
www.rovakaira.fi

Napapiirin toimisto

Kittilän palvelupiste
Lukkarintie 30
99100 Kittilä
Puhelin 0207 566 300
Asiakaspalvelu 0207 566 320
Faksi 0207 566 307
asiakaspalvelu@rovakaira.fi

(Käyntiosoite: Pukinpolku 40)
Postiosoite: PL 8013, 96101 Rovaniemi
Puhelin 0207 566 300. Faksi 0207 566 308
asiakaspalvelu@rovakaira.fi

Sodankylän palvelupiste
Ojennustie 3,
99600 Sodankylä
Puhelin 0207 566 300
Asiakaspalvelu 0207 566 320
Faksi 0207 566 309
asiakaspalvelu@rovakaira.fi

