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Teknistä kehitystä

Luostolle luontoa
kunnioittaen
Rovakaira Oy suunnittelee Luostolle uutta sähköasemaa, joka on tarkoitus
ottaa käyttöön vuonna
2008. Luoston ja eteläisen
Sodankylän sähkönjakelun
varmuuden parantamiseksi
sähkön syöttöpiste siirretään Luoston läheisyyteen.

t

iedossa olevat uudet kaava-alueet sekä matkailuhankkeet ennustavat Luoston alueen kasvua,
ja se tietää myös suurempaa sähkön
kulutusta. Lisätäkseen kapasiteettia
alueella Rovakaira Oy suunnittelee
uutta Luoston sähköasemaa. Sähkön
syöttöön asemalle tarvitaan kuutisen
kilometriä 110 kV voimajohtoa Aihkipalon ja Luoston välille. Sähkö tulee
nykyään Luostolle, sekä laajalle alueelle
Sodankylän eteläpuolelle, 20 kilometrin
päästä Kurkiaskan vesivoimalaitokselta
110/20 kV sähköaseman kautta.
Voimajohdon sijoittamiselle on saatava

ympäristövaikutusten arviota (YVA),
mutta Rovakaira teettää ympäristöselvityksen poikkeuksetta asiaan erikoistuneella biologilla. Selvitys toimitetaan
ympäristökeskukselle ja usein muillekin
viranomaisille tiedoksi ja mahdollisia
täydennyspyyntöjä varten. Tämän vaiheen jälkeen päästään keskustelemaan
maanomistajien kanssa johdon sijoituksesta ja korvauksista.
Erittäin uhanalainen laaksoarho (Moehringia
lateriﬂora) on aidattu, etteivät työkoneet
vahingoita sitä johtotyömaalla.

lupa. 110 kV ja sitä suurempijännitteisissä johdoissa lausunto haetaan kaikilta viranomaisilta, joiden vastuualueeseen johto saattaa vaikuttaa. Tyypillisiä
ovat paikallinen kunta, maakuntaliitto,
ympäristökeskus, Ilmailulaitos, Tiehallinto, Merenkulkulaitos ja maakuntamuseo. Lausuntojen perusteella haetaan rakentamislupaa energiamarkkinavirastosta.

Ympäristöarvot huomioidaan
johtojen sijoituksessa
Olennainen osa lupaprosessia on johtoalueen ympäristöarvojen selvittäminen.
110 kV johtojen sijoittaminen ei vaadi

Laaksoarhoa suojellaan koneilta
Luoston johdon sijoitusprosessin yhteydessä voimajohtoalueelta paljastui
muutaman neliömetrin alue pientä valkokukkaista laaksoarhoa (Moehringia
lateriﬂora). Voimajohtoa rakentaessaan
Rovakaira pitää huolen, ettei erittäin
uhanalainen laaksoarho joudu työmaalla koneiden yliajamaksi.
Rovakairassa ei haluta turmella mitään
ympäristöllisesti arvokasta, kaikkein
vähiten uhanalaisten tai harvinaisten
kasvien ja eläinten elinympäristöjä. Esimerkiksi muutama vuosi sitten paljastui
voimajohdon sijoitusprosessin alkuvaiheessa kotkan pesä kaavaillulta johtoreitiltä. Suunnitelmia muutettiin radikaalisti ja johto sijoitettiin lopulta aivan
eri reitille.

Teksti ja kuvat Anu Pesonen

Metrimakkara ja savukylki ovat

Vikajärven
kyläkauppiaan
myyntivaltit

i

loisesti hymyilevä kauppias AnnaLiisa Ovaskainen istahtaa keskipäivän hiljaisena hetkenä baarin puolelle. Hän on vuodesta 1972 asti ollut
samalla tontilla, ensin myymälänhoitajana ja vuodesta 1986 kauppiaana.

Kauppa on auki joka päivä
”Paljon on muuttunut kaupan elämä
35 vuoden aikana. Ei ole enää asiakkaana niitä ihmisiä kuin alkuaikoina ja
tavarakin on muuttunut. Valikoimat ja
kysyntäkin olivat vaatimattomammat
silloin”, Ovaskainen pohdiskelee muutosta. ”Kyllä ne ovat virvoitusjuomat
ja makkara menevimmät tuotteet tänä
päivänä”, toteaa kauppias, vaikka kaikki tähdellinen tavara tästä alle 200 m2
kaupasta löytyykin.
Vikajärven kylän 250 asukasta ovat kaupan ja baarin kivijalka, mökkiläiset ja
ohikulkijat tuovat kassaan loput eurot,
joilla kauppaa pyöritetään. ”Kesäisin
asiakkaita käy 400 päivässä ja talvella
250. Pelkällä kaupalla ei pärjäisi, mutta bensanmyynti, baari ja posti tukevat
hyvin toimintaa”, kauppias kuvaa toimeentulon rakennetta.
”Tämä kauppa on aina ollut auki arjet
ja pyhät. Alkuaikoina anottiin ministeriöstä erikoislupaa sunnuntain aukioloon
ja enää sitä ei voi edes ajatella lopettavansa, kun asiakkaat ovat siihen tottuneet.”

Kyläkauppa palvelee
yksilöä ei massoja
Kauppa työllistää neljä henkeä. Kauppiaan tytär ja poika ovat palvelleet jo
parikymmentä vuotta tiskin takana ja lisäksi on palkattu yksi vakituinen myyjä.

Vikajärven kauppa on ollut vuosikymmenet Kemijärven
tienhaaran maamerkki nelostiellä. Siinä pysähtyvät
kyläläiset, mökkiläiset, matkailijat, metsästäjät ja muut
tieltä poikkeavat. Yhdellä ovenavauksella voi kaupan
lisäksi asioida baarissa, bensa-asemalla, postissa ja
veikkaustoimistossa. Ja ennen kaikkea saa nauttia
perinteisen kyläkaupan tunnelmasta.

Suuret marketit imevät asiakkaat ja
syövät kyläkauppojen tulosta. Kauppias on huomannut, ettei nuori väestö
osaa oikein ostaa muualta kuin isoista
marketeista. ”On toki uskollisia asiakkaita, jotka pyrkivät ostamaan kaiken
mahdollisen meiltä”, kauppias kiittelee.
Palvelu kuulostaa ylellisen yksilölliseltä,
sillä kun asiakkaat pyytävät tilaamaan
määrätylle päivälle jotakin tavaraa, he
sen silloin myös saavat.
Mökkiläiset keskittävät myös mielellään ostoksensa Vikajärvelle ja tärkeitä
asiakkaita ovat metsästäjät, kalastajat
ja matkailijat. Ne hyvät ajat, jolloin ar-

Kauppias Anna-Liisa
Ovaskainen on 35 vuotta
palvellut asiakkaita Vikajärvellä.

ei valitakaan. Korostaa kuitenkin, että
sinniä pitää olla. Jatkuva huolehtiminen
on raskasta. Tavaraa on oltava riittävästi, mutta vanhenemispäivämäärät
pistävät puristamaan tilaukset mahdollisimman tarkoiksi. Tilausten suunnittelu lähtee jopa sääennustuksista. Aurinkoinen viikonloppu laittaa ihmiset liikkeelle. Retkievästä haetaan. Mutta jos
ennuste ehtiikin kääntyä sateeksi, kun
tilaus on tehty jo alkuviikosta, saattavat
eväät jäädä hyllyyn.
Kalenteri on myös tärkeä suunnittelun
väline. ”Tänä vuonna metsästyksen aloitus, 20.8., osui maanantaille ja metsästäjät lähtevät silloin selvästi vähemmän
eväineen liikkeelle kuin aloituksen sattuessa lauantaille”, kauppias kertoo. Varaston kiertonopeus on hänellä näppituntumassa, eikä sitä sen kummemmin
tilastoida. Tavaraa toimitetaan tukusta
tiheään tahtiin, eikä suuria varastoja
tarvita.

Parasta työssä ovat ihmiset
meijan autot purkivat kymmeniä miehiä kauppaan ovat menneet, sillä Sotku
hoitaa omansa niin hyvin, että täydennyksiä harvoin enää haetaan.

Herkkutiskin oma vahva linja
Oma asiakaskuntansa tulee herkkutiskin houkuttelemana. Siihen on valittu
oma vahva linja; metrilenkki, savukylki,
suolasilava ja Kyröläisen makkarapötkö
ovat suosikkeja, joita haetaan kaupungista asti. Lapset ihmettelevät gotlermakkarapötköjä ja makkaransiivutuskonetta. Lämmittää se vanhemmankin ihmisen mieltä palata menneiden aikojen

tunnelmiin, jolloin siivutettiin juuri sen
paksuisia siivuja, juuri se määrä, jonka
haluaa.

”Sinniä pitää olla”
Anna-Liisa Ovaskainen ei valita pitkiä
12 tunnin työpäiviään. Yrittäjyys sopii
hänelle, varsinkin kun nykyään hän on
oppinut pitämään lomat ja vapaapäivät. ”Kaksi viikkoa kesällä ja saman verran talvella. Onhan se enemmän kuin
ne kaksi päivää vapaata, jotka pidin ensimmäisen kymmenen vuoden aikana”,
hän naureskelee.
Hän ei kaunistele työtaakkaansa, mutta
Kyläläiset ovat kaupan
tukijalka.

Aamu seitsemältä baari
täyttyy aamukahvittelijoista. Nyt on alkamassa
iltapäiväkahvien aika.

Tulevaisuuden uhkille Ovaskainen ei
tuhlaa ajatuksiaan. ”Jos joutuu sulkemaan, sitten joutuu.” Mielessä siintävät
pikemminkin kehitysideat laajennuksesta, sillä tavarapaljous ja runsaat rinnakkaisvalmisteet vaatisivat tilaa.
Tämän kokoinen kyläkauppa saisi taas
ensi vuonna anoa valtion rahoitusta investointeihin, mutta silloinkin on omaa
pääomaa sidottava 60 prosenttia.
Kauppias on mietteliäänä; oma ikä laittaa pohtimaan riskinottohalukkuutta.
Ammatin valinta on kuitenkin osunut
nappiin, sillä kauppias on saanut tehdä
töitä ihmisten parissa ja se on siinä hänen mukaansa parasta.

metsään
Enää ei mennä

www.rovakaira.ﬁ
Veitikantie 4, PL 8013,
96101 Rovaniemi
Puhelin (016) 33 771
Asiakaspalvelu (016) 337 720
Faksi (016) 337 801
etunimi.sukunimi@rovakaira.ﬁ

Rovaniemen palvelupiste
Napapiiri, PL 8013,
96101 Rovaniemi
(Käyntiosoite Pukinpolku 40)
Puhelin (016) 33 771
Asiakaspalvelu (016) 337 720
Faksi (016) 337 871
aluetsto.rovaniemi@rovakaira.ﬁ

Sodankylän palvelupiste
Ojennustie 3,
99600 Sodankylä
Puhelin (016) 33 771
Asiakaspalvelu (016) 337 720
Faksi (016) 337 874
aluetsto.sodankyla@rovakaira.ﬁ
Rovakaira pyrkii rakentamaan uudet johdot sekä saneeraamaan
vanhat, keskellä metsää olevat johdot lähelle teiden reunoja.
Näin johdot ovat paremmin turvassa myrskyiltä ja niiden tarkistaminen sekä korjaus sujuu nopeasti.

Tien reunassa olevan johdon puolella metsän reunan puita ja
puskia raivataan sen verran, että näkyvyys hirvien ja porojenkin
varalta paranee.
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