
KUULUTUS 

Exilion Tuulihankkeet Ky:n tarkoituksena on rakentaa 110 kV:n liityntävoimajohto Iin Palokankaan ja Isokankaan tuulivoi-
mapuistoille, jotta tuulivoimapuistoissa tuotettu energia voidaan siirtää Suomen kantaverkkoon. Liityntävoimajohto lähtee 
Palokankaan tuulipuistoon rakennettavalta sähköasemalta ja liittyy Halmekankaan kautta Fingridin uuteen, vuonna 2021 
valmistuvaan, Simossa sijaitsevaan Simojoen sähköasemaan. Isokankaan tuulipuisto liitetään rakennettavaan liityntävoima-
johtoon Isokankaan tuulipuiston sähköasemalta. Liityntävoimajohdon yleissuunnittelusta vastaa FCG Finnish Consulting 
Group Oy. 

Liityntävoimajohdon pituus on noin 20 km ja se sijoittuu Iin ja Simon kuntiin. Voimajohtoreitti sijoittuu pääosin Fingrid Oyj:n 
Isohaara–Raasakka 110 kV:n voimalinjan itäpuolelle levennettävään johtokäytävään muutoin paitsi kiertäessään uudessa 
maastokäytävässä Asemakylän asutuskeskittymän Kuivaniemellä. Osuudella, jossa uusi voimajohto sijoittuu Fingrid Oyj:n 
110 kV:n voimajohdon rinnalle, kokonaisjohtoalue levenee 20 metrillä. Pylvästyyppinä käytetään pääosin harustettua te-
räsputkipylvästä. 

Liityntävoimajohdon toteuttamiseksi Exilion Tuulihankkeet Ky on hakenut lunastuslupaa, jonka perusteella perustetaan py-
syvä käyttöoikeus voimajohdon pystyttämiseksi ja pitämiseksi johtoaukealla kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla. 

 

Kuulutus koskee 110 kV voimajohtoa välillä Palokangas−Halmekangas 

Kunnat: Ii ja Simo 

 

Liityntävoimajohdon sijaintikartta ja johtoalueen poikkileikkauspiirrokset ovat nähtävillä 28.5.-1.7.2021 Iin kunnan verkko-
sivuilla (www.ii.fi) sekä Simon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla (www.simo.fi). Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk-
sien lunastuksesta annetun lain 9.4 §:n mukainen kuuleminen järjestetään kokouksessa, joka pidetään Iissä seuraavasti: 

Aika: torstaina 17. kesäkuuta 2021 klo 16:00 

Paikka: Nätteporin auditorio, Puistotie 1, 91100 Ii 

Kuulemiskokous on ensisijaisesti suunnattu niille maanomistajille, jotka eivät ole tehneet ennakkosopimusta johdon sijoit-
tumisesta kiinteistölleen. Tilaisuudessa varataan kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille, joiden etua 
tai oikeutta asia koskee, mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta. Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen lausuman 
pöytäkirjaan, varataan siihen mahdollisuus kokouksessa tai jos hän sitä vaatii, kokouksen jälkeen määräajassa, joka ei saa 
olla 14 vuorokautta lyhyempi. Kokouksessa ei käsitellä korvausasioita. 

Lisätietoja hankkeesta antaa suunnittelupäällikkö Juha Saurio / Sitema Oy, e-mail: juha.saurio@sitema.fi, p. 044-750 5333. 

Lausunnot tulee toimittaa viimeistään torstaina 1.7.2021 sähköisesti osoitteeseen ville.korkeamaki@fcg.fi (sähköpostin ot-
sikoksi pyydämme laittamaan: Lausunto, Palokangas-Halmekangas) tai postitse osoitteeseen: FCG Finnish Consulting Group 
Oy, Ville Korkeamäki, Otavankatu 14, 28100 Pori. 
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