Toimitusjohtajan
katsaus
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siakkaiden vuoksi yhtiö toimii ja kehittyy. Rovakairan verkkoon liittyi heinäkuussa
yhtiön 30 000:s asiakas. Tuli tunne, että oli-

sivatpa ne muutamat, yhtiön vuonna 1947 perustaneet henkilöt, saaneet tämänkin tietää. Mutta varmaan
heillä oli visio siitä, että sähkö on aikaa myöten välttämättömyys ja aineellisen kehityksen yksi peruspilari.
Alkuvuosina keskeistä oli saada mahdollisimman moni
liitettyä sähköverkon piiriin. Verkkoa laajennettiin ankaralla työllä ja vähillä pääomilla kaikkialle jakelualueelle.
Vähitellen sähköä alettiin käyttää muuhunkin kuin
valaistukseen. Sähköiset kodinkoneet, sähkölämmitys,
automatiikka eri muodoissaan osoittavat, että sähköstä
on moneksi. Tulevina vuosina me toteutamme uudissähköistystä tavallaan toiseen kertaan kun kymmeniä vuosia sitten rakennetut johdot korvataan uusilla.
Sähköverkkojemme uusiminen on tänä vuonna edennyt kiitettävää tahtia. Tätä kirjoitettaessa työn alla ja
valmistumassa on noin 100 kilometriä uutta keskijännitejohtoa teiden reunoihin. Ensi vuoden töiden valmistelu ja suunnittelu on jo menossa. Haja-alueiden johtojen uusiminen jatkuu noin sadan kilometrin vuositahdilla.
riittävän hyvätasoisena niin asumisen kuin yrityseläLisäksi olemme aloittaneet säävarman verkon kehittä-

mänkin tarpeisiin. Syksy tuo syysmyrskyt ja talvi tuo

misen myös taajamien asemakaava-alueilla. Näillä alu-

usein tykkylunta. Luonnonilmiöt saattavat aiheuttaa

eilla osa keskijännitejohdoista kaapeloidaan maan alle.

ongelmia sähkönjakelussa. Ongelmien ratkaisemista

Olemme kaavailleet seuraavien vuosien rakentamis-

varten meillä on ammattitaitoinen ja motivoitunut pai-

määräksi noin 25 – 30 kilometrin kaapelointia vuosit-

kallinen henkilöstö.

tain. Jokainen, nyt jo yli 30 000 asiakkaasta on meille
yhtä tärkeä. Mielestäni tämä näkyy ainakin siinä, että

Syysterveisin Rovakaira Oy

investoimme sähköverkkoon niin haja-alueilla kuin taa-

Tapio Jalonen

jamissakin. Sähköverkko on tarkoitus pitää kaikkialla
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Tähän kotiin muutetaan viimeistään jouluna 2016, sanovat Jonna ja
Janne Korhonen.

Rovakaira Oy:n
30 000:s asiakas
rakentaa omakotitaloa Hirvaalle
Teksti ja kuva: Markku Torkko

Kalliolle, kukkulalle
rakennan minä majani…
Tule, tule, tyttö nuori,
jakamaan se mun kanssani…
Vanhan suomalaisen kansanlaulun sanat
nousivat hakematta mieleen, kun ajelin elokuun lopun lämpimässä sateessa Rovaniemeltä kohti Hirvaan uutta asuntoaluetta.
Tarkempi osoite kuului: noin 15 kilometriä kaupungista, nelostien varteen nousseen tilataideteoksen - pajuhirven - kohdalta
oikealle ylös kohti Jukkatalon perustuksia.
Perillä odottivat Janne ja Jonna Korhonen Rovakaira Oy:n 30 000:nennet sähkönkäyttöpaikan asiakkaat. Päämäärätietoiset nuoret uskovat tavoitteeseensa ja arvelevat muuttavansa Pöykkölästä Hirvaalle jou-

2

lun viettoon uuteen kotiinsa vuoden 2016
lopulla.
Mikäpä voisi heiluttaa tällaista uskoa, kun
tulevan 120 neliön kodin isäntä sattuu vielä
olemaan talonrakentaja ammatiltaan.
Vaimo on ammatiltaan lähihoitaja. Hän
toimii yksityisessä kotihoidossa, mutta on
aloittanut sairaanhoitajaopinnot Lapin
ammattikorkeakoulussa tarkoituksenaan
valmistua vuonna 2017.
Pellosta Rovaniemelle muuttanut Janne
(23) ja syntyperäinen rovaniemeläinen Jonna
(22) kohtasivat toisensa ”yhteisten kavereitten kautta” reilut viisi vuotta sitten. Naimisiin he menivät kesällä 2014 ja tänä kesänä
nuoripari päätti muuttaa Alakorkalosta
Pöykkölään Jonnan vanhempien luokse asumaan rakennustyön ajaksi.
- He itse ehdottivat tällaista ratkaisua,
jonka me kernaasti hyväksyimme.
Samassa talossa asuu myös kolme sisarusta. - Tilaa on riittävästi kaikille, Jonna

lisää.
Janne muistuttaa, että hänen työnsä on
varsin liikkuvaa, koska hän rakentaa Kontiohirsitaloja Levillä ja sen lisäksi tekee erilaisia
asennustöitä myös eri puolilla Rovaniemeä.

Miksi juuri Hirvaalle?
Korhoset päätyivät uuden yksikerroksisen, 120 neliön kotinsa rakentamiseen Hirvaalle monestakin syystä.
- Paikka löytyi oikeastaan heti, kertoo
Jonna.
- Emme kovin suuresti kaipaa kaupunkielämää, maalla on mukavaa, lisää Janne. Toisaalta tästä on lyhyt matka kaupunkiin.
Jonnan mielestä Hirvas on jo nyt alkanut
tuntua ”kodilta”.
Oman kodin rakentaminen oli hyvin luonteva ratkaisu, koska isäntä sattuu olemaan
rakentamisen ammattilainen.
Töitä rakennuksella on nyt tehty kaksi

viikkoa. Maisema vaikuttaa avaralta. Eivät
edes hyttyset ole haitanneet, todistavat nuoret rakentajat.
Vaikka pariskunnalla ei vielä ole lapsia,
he ovat ilahtuneina panneet merkille, että
koulu ja päiväkoti ovat hyvin lähellä, vain
parin kilometrin päässä.
- Kauppa on kaupungissa asti, mutta siellähän kuljetaan usein työn takia.
Janne Korhonen ahertaa uuden kotinsa
tontilla vain viikonloppuisin. Maanantaista
torstaihin hän rakentaa ympäri Lappia, tällä
hetkellä Levillä. Meillä on siellä mökki, ja
työkavereina isä ja velipoika. Välillä saattaa
mukana töissä olla joku talonrakennuksen
opiskelijakin.

Omakotitalo - helppo valinta
Jukkatalo oli todella helppo valinta,
koska Pyhännällä valmistettavat talopaketit
kuuluvat samaan konserniin Suomen suurimman hirsirakennusten valmistajan, Kontiotuote Oy:n kanssa.
Sattumalta myös numerot yhdistävät
Rovakaira Oy:tä ja Hirvaalle omakotitaloaan
rakentavia Korhosia. Jukkataloja on rakennettu jo yli 30 000, ja Korhoset ovat nyt
30 000:s sähkönkäyttäjä Rovakairan jakelualueella. Sähköt kytkettiin työmaan kaapeliin elokuun loppupuolella.
Oman kodin rakentamiseen ryhtyvien
nuorten oli ennen ratkaisuaan käytävä pankinjohtajan puheilla. Luotto järjestyi.
- Missään vaiheessa emme ajatelleet, että
tyytyisimme asumaan vuokralla tai kerrostalo-osakkeessa.
- Osakeasuminen olisi myös edellyttänyt
luoton ottamista, Korhoset toteavat. Ja lisäävät: - Kun itse rakentaa, talosta saa juuri sellaisen kuin haluaa.
Samanlaista ratkaisua he suosittelevat
myös muille nuorille perheille.
Muun muassa leipomista harrastavan
emännän toiveista ovat listan kärjessä leivinuuni ja hella. Nämä toiveet toteutuvat.
Isäntä arvostaa ennen kaikkea poistoilmalla toimivia lämpöpumppuja, jotka
ottavat lämmitysenergiansa talosta poistettavasta ilmasta. Näin hoituu rakennuksen
ilmanvaihto, lämmitys ja jäähdytys.
- Se merkitsee paitsi mukavuutta myös
pienempiä sähkölaskuja, arvelee Janne Korhonen.

Perinteiset harrastukset
Entä nuorenparin harrastukset? Janne
kertoo viihtyvänsä kuntosalilla jo ihan sen
vuoksi, että paikat pysyvät kunnossa. Viime
aikoina salilla käynnissä on kuitenkin ollut
hieman aukkoja rakentamiskiireiden vuoksi.
Janne on myös innokas metsästäjä ja
kalastaja. - Hirviä metsästän Ranualla ja lintuja Pellossa. Listalle on ehkä tulossa myös
karhunpyynti.
Jonnan mieluisimpiin harrastuksiin kuuluvat muun muassa kakkujen teko ja käsityöt. Tärkeitä taitoja tulevalle perheen
emännälle.

Vapaa-ajan asunnot
kasvattavat asiakasmäärää
Rovakairan verkkoalueella (Kittilä, Sodankylä ja entinen Rovaniemen maalaiskunta)
sähköverkkoon liitettyjen asiakkaiden määrä
jatkaa kasvuaan, vaikka asukasmäärä pysyy
samana. Sähkönkäyttöpaikkojen määrän
kasvu asukasmäärän kasvua nopeammin
johtuu vapaa-ajan asuntojen liittämisestä
sähköverkkoon, kotitalouksien keskimääräisen henkilömäärän pienenemisestä ja sisäisestä muuttoliikkeestä haja-asutusalueilta
taajamiin.
Rovakairan verkkoalueella asukasmäärä
on pysynyt viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana reilussa kolmessakymmenessäviidessä tuhannessa. Samassa ajassa verkkoon
liitettyjen sähkönkäyttöpaikkojen määrä on
noussut seitsemästä tuhannesta kolmeenkymmeneen tuhanteen. Sähköverkkoon oli
liitettynä 10 000 käyttöpaikkaa vuonna 1976.
Seuraava rajapyykki, 20 000 käyttöpaikkaa,
ylitettiin vuonna 1992.
”Luotettava sähköverkko on olennaisen
tärkeä niin kotitalouksille kuin yrityksillekin.
Rovakaira investoi tänä vuonna jakeluverkon
luotettavuuden parantamiseen yli 11 miljoonaa euroa. Summalla rakennetaan uutta avojohtoverkkoa teiden reunoihin 100 km, kaapeloidaan taajamien keskijänniteverkkoja 25
–30 km ja uusitaan kymmeniä muuntamoja
pienjänniteverkkoineen. Sodankylän sähkönjakelua varmistamaan rakennetaan sähköasema Kelukosken voimalaitoksen yhteyteen”, toteaa Rovakaira Oy:n toimitusjohtaja
Tapio Jalonen.
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Tietonurkka
Sodankylän sähkönjakelun luo- Verkostoraivaukset ovat olentettavuus paranee uuden säh- nainen osa Rovakaira Oy:n sähköaseman myötä.
kön toimitusvarmuuden ja
turvallisuuden ylläpitoa.
Rovakaira Oy rakentaa tämän vuoden aikana
uuden sähköaseman Sodankylän keskustan pohjoispuolelle. Ennen sähköaseman valmistumista
Sodankylän keskustan sähkönjakelu on ollut haavoittuvainen, koska jakelu on ollut vain yhden
sähköaseman varassa.

Johtoalueita raivataan raivausurakoitsijoiden toimesta vuosittain noin 100 – 300 kilometrin matkalla jakeluverkon tarkastuksissa esiin tulleiden
tarpeiden ja asiakkaiden sekä maanomistajien
ilmoitusten perusteilla. Johtoaukkoja raivataan
määräysten ja sopimusten edellyttämissä rajoissa.

Uusi sähköasema parantaa tilannetta oleellisesti.
Jatkossa korvaavan sähkönsyötön järjestäminen
vikatilanteissa ei aiheuta ongelmia.

Johtoaukkoja pidetään vapaana myös oksimalla
puustoa ja poistamalla johtoaukon ulkopuolisia
pitkiä riukumaisia puita tykkylumen aiheuttamien
johtovahinkojen ja sähkökatkojen ehkäisemiseksi.

Sodankylässä sähkön kulutus on ollut viimeisten vuosien aikana noin 2,5 prosentin kasvussa.
On ennakoitavissa, että kunnassa käynnistyneet
ja suunnitteilla olevat kaivoshankkeet lisäävät toimeliaisuutta ja siksi lisäkapasiteetin rakentaminen
on välttämätöntä.
Sähköaseman kokonaiskustannusarvio on 2,5 miljoonaa euroa. Aseman toimittaa ABB Oy Vaasasta.

Johtoalueilta poistettava puusto jää maanomistajan omistukseen ja poiskorjattavaksi. Johtoalueiden reunoilla ja taajamissa annetaan puunkaatoapua jos puusto on vaarassa kaatua johdolle. Kiitokset maanomistajille ja asiakkaille aktiivisesta
yhteistyöstä ja myönteisestä suhtautumisesta verkostoraivauksiin.

rovakairan
yhteystiedot

Rovaniemen palvelupiste
Käyntiosoite: Kauppakeskus Revontuli, Koskikatu 27, 4 krs.
Postiosoite: PL 8013, 96101 Rovaniemi
Puhelin: 016 331 6200
asiakaspalvelu@rovakaira.fi
www.rovakaira.fi
		

Napapiirin toimisto

Käyntiosoite: Pukinpolku 40
Postiosoite: PL 8013, 96101 Rovaniemi
Puhelin: 016 331 6200
asiakaspalvelu@rovakaira.fi
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Kittilän palvelupiste
Lukkarintie 30, 99100 Kittilä
Puhelin: 016 331 6200
asiakaspalvelu@rovakaira.fi

Sodankylän palvelupiste
Kittiläntie 107 B, 99600 Sodankylä
Puhelin: 016 331 6200
asiakaspalvelu@rovakaira.fi

