KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY
Matkailun kehitysnäkymät
Pyhätunturilla ovat valoisat.
Koillis-Lapin Sähkö Oy tukee
omalta osaltaan kasvavan
matkailualueen kehitystä
rakentamalla uuden
110 kilovoltin voimalinjan.

Teksti ja kuvaT: Erkki Hautala

Pyhätunturille
uusi 110 kilovoltin
voimalinja

Karttaan on merkitty noin 11 kilometrin pituisen voimajohdon linja, joka sijoittuu suurimmilta osin
alaville maille.
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Koillis-Lapin Sähkö Oy
tukee Pyhätunturin
matkailualueen
kehitystä rakentamalla
110 kilovoltin voimalinjan
parantamaan sähkön
jakeluvarmuutta

- Sähkön käytön kasvaessa nykyisen jakeluverkon käytössä tulee 3-4 vuoden sisällä
raja vastaan, perustelevat toimitusjohtaja
Arto Junttila ja verkkopäällikkö Jukka
Ojala uuden voimajohdon tarpeellisuutta.
Pyhätunturin matkailualue on KoillisLapin Sähkö Oy:lle merkittävä kasvualue,
sillä matkailuelinkeinon kasvaessa uusia
sähköliittymiä avataan runsaasti.
Pyhätunturin voimajohtohankkeessa
on kuluvan vuoden aikana selvitetty reittivaihtoehtoja ja tehty luontoselvitys sekä
arkeologinen inventointi.
Esisuunnitelman on tehnyt Empower
Oy. Luontoselvityksen on laatinut Biota
Tech Oy. Arkeologisen inventoinnin on
suorittanut Mikroliitti Oy. Reitiltä ei löytynyt merkittäviä muinaismuistokohteita.
Voimajohdon pituus on noin 11 kilometriä. Johtoaukean leveys on 26 metriä
ja aukean molemmin puolin on 10 metrin
levyiset reunavyöhykkeet.
- Uudesta voimajohdosta tulee puuvarma. Se tarkoittaa, että johtoalueen reunavyöhykkeelle jätettävät puut eivät kaatuessaan pääse vaurioittamaan voimajohtoa, verkkopäällikkö Jukka Ojala kertoo.
Pyhätunturin voimajohto haarautuu
parhaillaan rakennettavasta Isokero-Pelko-

senniemen 110 kilovoltin johdosta Pirttivaaran luoteispuolella edeten Hoikanaavan
ja Ruokolampien välistä alavia maita pitkin
lähes suoraan Pyhätunturin suuntaan päättyen Korteselkään, johon rakennetaan uusi
sähköasema.
Voimajohtohanke etenee siten, että
Lapin aluehallintovirastoon on jätetty johtoreittiä koskeva tutkimuslupahakemus.
Lupapäätöksen jälkeen päästään aloittamaan maastotyöt, joista tiedotetaan alueen maanomistajille.
Johtoreitin keskilinjaa avataan sen verran kuin maastomittausten onnistumisen
kannalta on tarpeellista. Lentokoneesta
tehtävällä laserkeilauksella helpotetaan
maastotöitä.
Johtoreitille merkitään hakkuurajat ja
pylväspaikat. Pylväspaikkojen maaperätutkimukset tehdään kesällä 2011.
Lunastuslupahakemus tehdään valtioneuvostolle syksyllä 2011. Sitä ennen kuitenkin pyritään solmimaan maanomistajien kanssa lunastussopimuksia.
Voimajohdon rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2012 ja rakentaa uusi sähköasema Pyhälle saman vuoden
kesällä.

MUISTOLLE

Jaakko Pöykiön
muistolle
Koillis-Lapin Sähkö Oy:n pitkäaikainen työntekijä Jaakko Pöykiö
kuoli 7. syyskuuta 2010. Hän oli
syntynyt 13. kesäkuuta 1952.
Jaakko Pyökiö valmistui kauppaopistosta vuonna 1974. Hän
aloitti työnsä palkkakirjanpitäjänä
Koillis-Lapin Sähkö Oy:ssa 1. huhtikuuta 1980.
Työtehtävissään Jaakko Pyökiö oli erittäin tunnollinen ja täsmällinen. Vapaa-aikanaan hän harrasti moottoripyöräilyä matkojen
ulottuessa kauas kotimaan rajojen
ulkopuolellekin.

Sähkölaitosasentajan ammattitutkintoon tähdännyt oppisopimuskoulutus on päättynyt. Kaikki koulutuksessa mukana olleet ovat suorittaneet tutkinnon.
Kuvassa vasemmalta kouluttaja Pentti Särkelä, alueteknikko Kaarlo Pöyliö, koulutustarkastaja Jorma Raappana, Joel Hyttinen, Jukka Särkelä, Jukka Kontiokoski, Ari Katajamaa, Sami Front ja Juha Uimarihuhta. Kuvasta puuttuu Anssi Hartikainen.
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