
Simossa myötätuulta                      

Kevät on kunnissa tilinpäätösten aikaa. Simon kunnassa vuosi 2020 toteutui 1,45 milj. euroa ylijäämäisenä.  
Talousarviossa oli varauduttu alijäämään, mutta valtionosuuksien koronatuet ja samanaikaisesti 
poikkeuksellisen alhaiset erikoissairaanhoidon menot korjasivat tilanteen positiiviseen suuntaan.  

Positiiviseen suuntaan on myös kunnan kehitys muutenkin menossa. Ja se on mukavaa se! Simo on yksi 
Perämerenkaaren vahvoista tuulivoimapitäjistä. Simossa Sarvisuon 27 tuulivoimalan pystytykset alkavat 
parhaillaan. Ylempänä Tainijokivarressa Lyypäkin alueella Metsähallitus on aloittanut kaavoituksen 40 
voimalle ja Myrsky Oy puolestaan Sarvisuon jatkoksi 13 voimalan kaavoituksen. Kuntataloudessa 
tuulivoiman kiinteistöverotulot ovat merkittävät ja verotulojahan tarvitaan lisääntyvän palvelutarpeen 
rahoittamiseen.  

Simossa on menossa kaksi vahvasti kunnan elinvoimaa ja myös pitovoimaa tukevaa kaavoitushanketta. 
Yritystoimintaan liittyen vt. 4 – varteen tulevan teollisuusalueen laajennuksen kaavoitussuunnittelu on 
aloitettu. Pitovoimaan liittyen on Maksniemen Karsikkoniemessä Leuannokan merenranta-alueen kaavoitus 
omakotirakentamiseen myös aloitettu. Leuannokan asuntoalue on herättänyt kovasti kiinnostusta heti 
alueen hankittuamme ja odotukset tämän todella komean merenranta-alueen osalta ovat korkealla. 
Kaavoitus on valitettavan pitkäjänteistä toimintaa ja me malttamattomat joudumme vielä vähän aikaa 
odottelemaan. Hyvää kannattaa kuitenkin odottaa. 

Simossa on toteutettu ja menossa valtavan suuria tiehankkeita vt. 4 perusparannukseen liittyen. 
Viantienjoki-Maksniemi väli on valmistunut ja tässä erityisesti Simoniemen eritasoliittymä parantaa 
kuntalaisten ja kaikkien tiellä liikkujien liikenneturvallisuutta. Syksyllä alkoi erittäin vaarallisen Maksniemen 
Karsikon risteyksen eritasoliittymän rakentaminen napakalla aikataululla. Valmista pitäisi olla jo 
loppusyksystä. Hyvä niin! Seuraavana alkaa erityisesti raskaalle liikenteelle vaikean ja vaarallisen vt. 4 
risteyksen Ranuantie-Onkalon eritasoliittymän rakentaminen.  

Liikenneturvallisuus valtaväylän varrella paranee ja osuu hyvin Metsä Fibren biotuotetehtaan 
valmistumisen aikatauluihin. Metsä Fibren 1,6 miljardin investointi luo vahvaa uskoa toimeliaisuuteen ja 
elinvoimaan koko Meri-Lapissa. Tätä päätöstä kyllä kovasti odotettiin. 

Koronatilanne on Simossa onneksemme ollut rauhallinen. Harmittavasti epidemia on estänyt käytännössä 
lähes kaiken yrittäjien ja kunnan yhdessä perinteisesti järjestämät tapahtumat. Odotamme varmasti kaikki 
rokotusten etenevän nopeasti, jotta pääsisimme hieman vapaammin kohtaamaan toisiamme. Sekin aika 
vielä tulee ja simolaista sisukkuutta tarvitaan tässä vielä tovi. Pysytään terveinä! 

Jäämme vielä odottamaan Simojoen vapautumista ja lohennousun alkamista sekä kuuman pesäpallokesän 
saapumista Eino Leinon Maaliskuulla –runon sanoin. ”Ei vielä leivon suvilaulut soi, ei virrat vuolaat syökse 
kuohumalla, mut keväästä jo urvut unelmoi ja kesä haaveksii jo hangen alla.”  

Oikein hyvää pääsiäistä ja kevään jatkoa kaikille! 
 

Vivi Marttila, kunnanjohtaja 
#rakkauestaSimoon ❤ 


