
Kittilälehti  |  Torstaina 7. lokakuuta 2021 3

UUTISET

Uusi lämpölaitos 
tuo helpomman 
talven
Viiden 
miljoonan 
euron 
investoinnilla 
saadaan 
polttoaineesta 
enemmän irti.

MIIKA SIRKIÄ

VIRALLISET avajaiset jäivät 
koronan vuoksi pitämättä, 
mutta Kittilän Aluelämpö 
Oy:n uusi lämpölaitos on 
jo täydessä toiminnassa.

Kuuden megawatin bio-
lämpölaitos sai käyttöluvan 
keväällä. Rakennushan-
ke maksoi noin viisi mil-
joonaa euroa, ja siihen saa-
tiin Business Finlandin ra-
hoitusta. Kittilän Alueläm-
pö Oy:n suurin omistaja on 
Kittilän kunta.

Lämpölaitoksen kattila 
asennettiin paikoilleen tois-
sa kesänä. Noin kymmenen 
metriä korkea ja sata tonnia 
painava kattila nostettiin si-
sälle puretun katon kautta 
erikoisnosturilla. Piipulla-
kin on korkeutta 30 metriä. 
Vielä ensi kesäksi jäi piha-
töitä ja polttoainekatoksen 
teko. Kevään, kesän ja syk-
syn aikana lämpölaitoksel-
la on tehty koeajoja.

– On tehty erilaisia seok-
sia, kosteus vaihtelee ja pu-

ru-kuoriseos on erilaista 
kuin metsähake. Kun ”re-
septit” saadaan kohdilleen 
niitä voi lennosta vaihtaa, 
Kittilän Aluelämpö Oy:n 
toimitusjohtaja Pekka Ten-
nivaara sanoo.

Turve sen sijaan jää vä-
hemmistöön lämpölai-
toksen polttoaineena. Sen 
osuus tulee olemaan neljäs- 
osa, kun aiemmin suhde 
oli toisinpäin. Turvetta saa-
daan Kolarin Teuravuomal-
ta ja Kaukosesta, ja sitä käy-
tetään etenkin talven kyl-
mien jaksojen aikana. 

Puuta lämpölaitos saa 
esimerkiksi metsänhoito-
yhdistyksen kautta ja purua 
paikallisilta sahoilta. Pui-
ta myös ostettiin kunnalta 
tulvapenkereen rakennus-
työmaalta. Talven tullen 
polttoaineet aumataan kor-
keiksi kasoiksi, joista niitä 
on lumisissa olosuhteissa 
helpompi lastata laitokseen.

Uusi lämpölaitos on pitkälti 
automaattinen. Polttoaine 
menee hihnaa pitkin kat-
tilaan, ja laitteet ajelevat it-
sekseen. Työntekijät ovat 
paikalla virka-aikaan, ja li-
säksi yksi on päivystysval-
miudessa. Luvassa on to-
dennäköisesti viime vuosia 
helpompi talvi.

– Voi mennä viikko, että 
ei ole mitään. Vanhan lai-
toksen kanssa saattoi tul-
la viisikin hälytystä yhtenä 
yönä, Tennivaara sanoo.

Lämpölaitos on tehol-

taan yhtä suuri kuin van-
han laitoksen kaksi kattilaa 
yhteensä. Lisäksi hyötysuh-
de on parempi ja palami-
nen puhtaampaa. Esimer-
kiksi jäämishappea, häkää 
ja hiukkaspitoisuuksia seu-
rataan reaaliajassa. Vanhaa 
1990-luvun kattilaa käyte-
tään varalla esimerkiksi ke-
sällä tehtävien huoltotöiden 
aikana. 

Lämpölaitoksen proses-
seja seurataan valvomosta. 
Ruuduilta näkee live-ku-
vaa aina tulipesästä lähtien 
ja sen, kuinka kaikki toimii 
lähes 20 kilometrin mittai-
sessa kaukolämpöverkos-
tossa. Nyt vesi lähtee yli sa-
ta-asteisena ja palaa takai-
sin noin 60-asteisena. 

Kaukolämpöverkkoa laa-
jennettiin vuonna 2018 kir-
konkylältä lentoasemalle. 
Välille on rakennettu myös 
pumppaamo.

Työntekijätkin on huo-
mioitu paremmin uudes-
sa laitoksessa – sisältä löy-
tyy tilavan valvomon lisäk-
si neuvottelutilat ja sauna.

Kittilän kirkonkylän uusi lämpölaitos sai käyttöluvan keväällä. Sisältä löytyy kymmenen metriä korkea kattila, ja piippukin   kohoaa 30 metriin.
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nanjohtaja Antti Jämsén 
kertoi puheenvuorossaan 
kuntaan rakenteilla tai suun-
nitteilla olevista rakennus-
hankkeista. Hän mainitsi 
yhtenä Valtatien varteen ra-
kennettavan uuden valtion 
virastotalon. 

Kahdeksaa 
haastatellaan 
kunnan- 
johtajan 
virkaan
KUNNANHALLITUS on päät-
tänyt kutsua haastatelta-
vaksi kahdeksan kunnan-
johtajan virkaa hakenut-
ta henkilöä. Haastattelut 
pidetään ensi viikon kes-
kiviikkona. Kittilään vali-
taan kunnanjohtaja viiden 

vuoden määräajaksi. Kun-
nanjohtaja Antti Jämsé-
nin määräaikainen tehtä-
vä päättyy tämän vuoden 
lopussa. 

Haastatteluun ovat saa-
neet kutsun diplomi-in-
sinööri Janne Hietaniemi 
Oulusta, agrologi (YAMK) 
Tanja Häyrynen Rovanie-
meltä, diplomi-insinöö-
ri Olli Hurskainen Turen-
gista, sotatieteiden tohto-
ri ja valtiotieteiden lisensi-
aatti Jari Rantapelkonen 
Enontekiöltä, hallintotietei-
den maisteri ja insinööri Ju-
ha Saario Jyväskylästä, filo-
sofian tohtori Kari Synberg 
Levästä, filosofian tohtori ja 
yhteiskuntatieteiden maiste-
ri Hanna Toiviainen Kera-
valta sekä filosofian maiste-
ri Markku Vehkaoja Muu-
ramen Kinkomaalta. Veh-
kaojalla on myös upseerin 
akateeminen virkatutkinto 
ja opistoupseerin virkatut-

kinto. 
Kunnanjohtajaksi haki yh-

teensä 17 henkilöä, joista yk-
si peruutti hakemuksensa. 
Hakuaikaa jatkettiin aiem-
min syksyllä. Ensimmäises-
sä haussa hakijoita oli kah-
deksan. 

Kunta ei 
lämpene 
malmin- 
etsinnälle 
lähellä Leviä
SAKUMPU Exploration 
Oy hakee lupaa etsiä mal-
mia Kätkäjärven ja Äkäs-
järven väliin sijoittuvilta 
Homevaaran, Homevuot-
son, Kaltiojänkän ja Kau-
niinmaanvuoman alueilta. 
Kaksi malminetsintälupa-

hakemusta koskee yhteen-
sä yli 3000 hehtaarin ko-
koista aluetta. Yhtiö aikoo 
etsiä alueelta kultaa ja ku-
paria ja tehdä siellä muun 
muassa kallioperäkartoi-
tusta, pohjamoreeninäyt-
teenottoa ja maastogeofy-
sikaalisia mittauksia sekä 
tuloksista riippuen myös 
syväkairauksia.

Kittilän kunnanhallitus to-
teaa omassa lausunnossaan 
Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto Tukesille, että kyseiset 
alueet soveltuvat sen mieles-
tä huonosti tai eivät ollen-
kaan kaivostoiminnalle, ja se 
pyytääkin luvanhakijaa har-
kitsemaan malminetsintä-
toimien kannattavuutta alu-
eilla. Malminetsintä ei kun-
nanhallituksen lausunnon 
mukaan saa aiheuttaa hait-
taa reittien käytölle, paikal-
liselle asutukselle, poronhoi-
dolle tai Levin matkailuelin-
keinolle. 

Alueilla, joille malminet-
sintälupaa haetaan, on voi-
massa Levin ympäristön 
osayleiskaava, ja ne sijaitse-
vat Levin matkailukeskuk-
sen läheisyydessä. Niillä kul-
kee moottorikelkkareitti ja 
ulkoilureittejä, joita käyte-
tään hiihtämiseen, patikoin-
tiin ja pyöräilyyn. Ulkoilu-
reitit ovat suosittuja ja tär-
keä yhdysreitti Pallas-Ylläs-
tunturin kansallispuistoon. 
Kätkätunturin päällä kulkee 
sekä talvi- että kesäkäytös-
sä oleva paljon käytetty pa-
tikointireitti, jolta on näkö- 
ja kuuloyhteys hakemusalu-
eelle. 

Pääosa hakemuksen alu-
eista on osoitettu kaavassa 
maa- ja metsätalousalueek-
si. Aakenusjärven läheisyy-
dessä on lisäksi retkeily- ja 
ulkoilualuetta, jossa kaava-
määräys kieltää ympäristön 
arvoja heikentävät toimen-
piteet, sekä luonnon moni-

Sanna-Kaisa 
Kivilompolo 
valittiin 
ympäristö- 
tarkastajaksi
YMPÄRISTÖTARKASTAJAN 
virkaan on valittu San-
na-Kaisa Kivilompolo. Va-
ralle valittiin Julia Nora ja 
toiselle varasijalle Joonas 
Neuvonen. Rakennus- ja 
ympäristölautakunta päätti 
valinnasta viime viikolla. 

Virkaan oli kahdeksan ha-
kijaa, joista viidellä oli vaa-
dittava koulutus ja pätevyys. 
Hakijoista kolme haastatel-
tiin.

muotoisuuden kannalta eri-
tyisen tärkeä petolintujen 
pesimäalue. 


