Naruskajärven
loma-asuntoalue

sähköistettiin

Teksti: Anita Seppänen

Kun Pohjois-Sallassa Aitatsivaaran tukiasema
päätettiin sähköistää, avautuivat aivan uudenlaiset
mahdollisuudet sähköliittymän hankkimiseen
Naruskajärven rantamaisemissa aijaitsevien vapaaajanasuntojen ja tonttien omistajille.
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Yhä useammat loma-asunnon omistajat haluavat helpottaa vapaa-ajan
viettoaan hankkimalla loma-asuntoonsa sähköistyksen. Sähköistäminen
lisää loma-asunnon käyttömahdollisuuksia, esimerkiksi etätyöskentelyyn.

Sallan yhteismetsä on kaavoittanut
järven tuntumaan nelisenkymmentä vapaa-ajan asunnolle tarkoitettua tonttia, joista osalle on jo rakennettu lomaasunto, osa on rakennusvaiheessa ja jonkin verran vielä rakentamatta.
- Kevät-kesän aikana Koillis-Lapin
Sähkö teki sopimukset 27 Naruskajärven
mökkitontin omistajan kanssa sähköliittymän toimittamisesta. Sallan asentajamme
toteuttivat työn eli veivät sähköt linjoineen ja mittaritauluineen jokaiselle tontille kesä-heinäkuun aikana, kertoo Pekka
Puikko. Hänen vastuualueenaan KoillisLapin Sähkössä ovat asennusten tarkastukset ja muun muassa uusien liittymien
myynti.
Naruskajärven
loma-asuntoalueen
sähköistäminen on yksi suurimmista yksittäisistä sähköistyskohteista sen jälkeen,
kun Koillis-Lapin Sähkö sai verkkoalueensa kaikkiin kyliin sähköistyksen valmiiksi vuosikymmeniä sitten.
Naruskajärven loma-alueen sähköistä-

minen muuttui asiakkaille edullisemmaksi, kun aikaisemmin kuuden kilometrin
etäisyydellä sijainnut korkeajännitelinja
uudistettiin Aitatsivaaran tukiaseman
tarpeiden vuoksi ja sijoitettiin maastoon
vajaan kilometrin etäisyydelle loma-asuntoalueesta.
Aitatsivaaran linjalta rakennettiin
noin 700 metrin matkalle linjayhteys
loma-asuntoalueelle ja samalla rakennettiin loma-asuntoaluetta varten jakelumuuntaja. Mökkien sähköistämistä varten vedettiin loma-asuntoalueelle noin
kaksi kilometriä pienjännitelinjaa. Alueen sisällä jakelulinja asetettiin maastoon
mahdollisimman huomaamattomasti siten, ettei se häiritsisi maisemaa ja alueen
luontaista tunnelmaa. Myös kaikki työaikaiset jäljet maastossa korjattiin.
- Sallan työporukka teki erinomaista
työtä, jossa otettiin ympäristöarvot hyvin
huomioon.
- Tässä kohteessa työt toteutettiin niin
sanotulla avaimet käteen periaatteella eli

jokaiseen valmiiseen loma-asuntoon asennettiin mittaritaulut, joissa on myös pistorasiat. Niistä voivat sitten mökin sisällä
sähköistystyötä tekevät saada virran työkoneisiin ja työaikaiseen valaistukseen,
Pekka Puikko sanoo.
Sisustussähköistyksen jokainen lomaasunnon omistaja toteuttaa parhaaksi katsomanaan aikana ammattimiesten työnä.
Liittymän hinnaksi Naruskajärvellä kertyi
1500 euroa/ vapaa-ajanasunto ja sen lisäksi asiakas hankki vielä tarvittava oheistarvikkeet ja laitteet.
Puikon mukaan uusien liittymien kysyntä Koillis-Lapin Sähkön neljä kuntaa
kattavalla toiminta-alueella, Kemijärvellä, Sallassa, Savukoskella ja Pelkosenniemellä on viime vuosina kehittynyt pääasiassa loma-asuntojen sähköistämisten
myötä. Uusia omakotitaloja alueelle on
rakennettu viime vuosina vähän, mutta
muu rakentaminen on ollut vilkkaampaa.

Toni tähtää Belgradiin

Kemijärveläinen Toni Ahola (14) on
rauhallinen, ahkera ja koulussa hyvin menestyvä nuorukainen, mutta kun hänet
päästetään uima-altaaseen, vauhti on
huimaa. Toni kuuluu ehdottomasti Suomen kärkeen kilpauimarina ja tämä on
pantu merkille muuallakin kuin Kemijärvellä.
Nuori uimarilahjakkuus kutsuttiin
syksyllä Suomen Uimaliiton järjestämälle
ikäkausimaajoukkueen leirille Vierumäelle. Leirillä katsastettiin 14-vuotiaiden uimareiden joukosta valmennusryhmä, jonka tavoitteeksi asetettiin Euroopan Nuorten Olympiapäivät Belgradissa, Serbian
pääkaupungissa ensi heinäkuussa.
Toni hyväksyttiin Vierumäen leirillä
valmennusryhmään, josta sitten valitaan
ensi kesäkuussa 4-6 tyttöä ja poikaa edustamaan Suomea Belgradiin. Suomen Uimaliiton edustajien mukaan Tonilla on

erityistä luontaista uimarin lahjakkuutta,
joka edistää nopeaa kehittymistä ahkeran
harjoittelun lisäksi. Harjoittelupaikkana
palvelevat kylpylä-uimahalli Poukaman
altaat ja kuntosalit sekä kotikulman lenkkeilymaastot Kemijärvellä. Tonia on alusta saakka valmentanut Rovaniemellä
opiskeleva Tomi Karppinen.
Kilpauimarin uran Toni aloitti kahdeksanvuotiaana, ja on siitä lähtien harjoitellut ahkerasti ja osallistunut kilpailuihin
sekä leireille. Menestystä on kertynyt kisamatkoilla, viime vuosina puolenkymmentä kultamitalia miltei jokaisesta uintikilpailusta eri puolilta Suomea. Joulukuussa Toni Ahola matkaa Australiaan
rovaniemeläisten kilpauimareiden kanssa
uimaleirille, missä nuoria lupauksia valmentaa Jani Sievinen.
Toni Aholan lupaavaa uimarinuraa
tukevat kotiseudulla toimivat yhteistyö-

Toni Ahola on valittu uimareiden
ikäkausimaajoukkueeseen.
kumppanit elinkeinoelämästä, muun muassa Koillis-Lapin Sähkö Oy, Energiapolar
Oy, Pölkky Oy.

