 Enemmän kuin sähköä
Suvannon kylällä Pelkosenniemellä on onnistuttu säilyttämään vanha
kyläidylli ahkeran kunnostustyön ansiosta. Taloja on punamullattu,
perustuksia kengitetty ja
pärekattoja uusittu museoviraston suojeluksessa.

Hyvä yhteistyö
maanomistajien
kanssa jatkuu
Uusien sähkölinjojen suunnittelu ja
rakentaminen on hienovaraista työtä.
Sähköyhtiö on tiiviissä yhteistyössä
maanomistajien ja kaikkien muidenkin eri
tahojen kanssa jo hyvissä ajoin ennen
kuin ensimmäinenkään puu kaadetaan
uuden linjan tieltä. Koillis-Lapin Sähkön
verkostosuunnittelussa maankäyttöasioita
hoitava

Reijo Mäkikyrö tietää kiemurat, joita
uuden linjan vetäminen saattaa merkitä.
Verkoston suunnittelu lähtee liikkeelle
sopimuksista maanomistajien ja eri
tahojen kanssa.
- Työtä ei käynnistetä ennenkuin jokaisen maanomistajan kanssa on tehty
sopimus ja kaikki tarvittavat lupa-asiat
lausuntoineen ovat kunnossa, Mäkikyrö
sanoo.
Sopimusten hankkiminen saattaa kestää, koska maanomistajat asuvat hajallaan
ja osa ulkomaillakin.
Maankäytössä huomioidaan myös maisemalliset ja ympäristölliset asiat. Mäkikyrön mielestä hyvästä esimerkistä käy
uuden sähkölinjan rakentaminen Pelkosenniemen Suvannon museokylään.
Kitisen joen varressa sijaitseva Suvannon kylä on ainoita Lapin sodan tuhoilta
pelastuneita kylämiljöitä jopa 1700-luvun
alku puolelta peräisin olevine rakennuksiReijo Mäkikyrö (oik.) tekemässä uuden
sähkölinjan vetämistä koskevaa sopimusta
vuodesta 1977 matkailuyrittäjinä Suvannossa
toimineiden Anja ja Osmo Mettiäisen kanssa.

neen. Suvannon kylän vanhoja taloja on
kunnostettu ja uusittu museoviraston suojeluksessa. Niinpä myös uuden sähkölinjan rakentamista on edeltänyt melkoinen
lupien ja lausuntojen kierros.
Idyllisen kylänraitin varteen rakennettava uusi 20 kilovoltin johtolinja olisi
vaatinut kymmenen metrin levyisen
johtoaukon, mutta museoviraston kanssa
tehdyn sopimuksen mukaisesti sähkölinjalle tehdään puolta kapeampi johtoaukko ja se vedetään aivan tien varteen, Mäkikyrö selvittää.
Lausunnot hankittiin kunnalta, museovirastolta, ympäristöministeriöltä ja lupa
vielä tielaitokselta siihen, että saamme
rakentaa linjan välittömästi tien läheisyyteen.
- Uuden sähkölinjan rakentamisessa
otetaan siis tarkasti huomioon vanhan
asutuksen ja koko ympäristön museoarvon säilyminen.

Markasta
euroon

Tuttu Suomen markka jää historiaan
ensi vuonna. Euroopan maiden yhteisvaluutta euro tulee käyttöön vuoden
vaihtuessa, mutta markat ja eurot ovat
käytössä rinnakkain siirtymäkauden eli
ensi helmikuun loppuun. Moni sähkönkäyttäjä varmasti kyselee mielessään,
milloin sähkölaskutus siirtyy euroihin,
kuinka kauan voi maksaa markoilla ja
kuinka kauan markat näkyvät laskuissa.
- Markan vaihtumisen euroon voi
ottaa ihan rauhallisin mielin, sillä hyvin
moni asia hoituu automaattisesti,
rauhoittelee Koillis-Lapin Sähkön laskentatoimen esimies Antero Suikkanen.
Sähkölaskuissa on jo nyt ilmoitettu laskun loppusumma myös euroissa, vaikka
maksettava summa on vielä markoissa.
Laskussa käytettävä valuutta riippuu
siitä ajankohdasta, milloin lasku erääntyy maksettavaksi.
- Jos laskun eräpäivä on vuoden
2002 puolella, lasku on euroina.
Jos laskun eräpäivä on tämän vuoden

Sähköyhtiöllä on Mäkikyrön mukaan
halu ja valmius mukautua erilaisiin
tilanteisiin. Asioista sovitaan yhteistyössä
maan omistajien ja eri tahojen kanssa,
hän tähdentää. Koillis-Lapin Sähkö on
muutenkin mukana ympäristöasioissa.
- Olemme projektiyhteistyössä Isommus-ryhmän verkkoyhtiöiden ja Pidä
Lappi Siistinä ry:n kanssa ja aktivoimme
henkilöstöämme huomioimaan ympäristövaikutukset jokapäiväisissä toiminnoissa. Esimerkkinä Mäkikyrö mainitsee vanhojen pylväiden hyötykäytön selvittämisen.
- Verkosta poistettujen pylväiden hyödyntäminen elinkaaren loppuun on ympäristön kannalta paras vaihtoehto.
Lisäksi kiinnitämme huomiota omien jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostamiseen.
Terttu Niemelä
puolella, lasku on
markkoina.
Sähkölaskuissa
loppusummat
näkyvät euroina ja
myös markkoina
ainakin siirtymäkauden loppuun eli
28.2.2002 saakka.
- Sähkölaskun voi
maksaa yhtiön
kassalla kuten pankeissakin tämän vuoden loppuun saakka
markkoina. Ensi vuoden alussa helmikuun loppuun saakka laskun voi maksaa markoilla tai euroilla.
Suoravelotuksessa oleville sähkönkäyttäjille euroon siirtyminen ei aiheuta
mitään huolta.
- Koillis-Lapin Sähkön siirtohintoihin
ei tule muutoksia ensi vuoden alusta.
Hinnat muutetaan euromääräisiksi ja ne
ilmoitetaan paikallisessa lehdessä
joulukuun aikana, Suikkanen sanoo.
Maaliskuun alusta alkaen käytetään vain
euroja, koska siitä lähtien euro on Suomen ainoa käytössä oleva raha. Markat
ja pennit ovat silloin historiaa.
Terttu Niemelä

