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Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n tarkoituksena on rakentaa uusi 
400 kV voimajohtoyhteys Huittisten sähköaseman ja Forssan sähköaseman välille. Uusi voima-
johtoyhteys tarvitaan sähkönsiirtokapasiteetin lisäämiseksi ja käyttövarmuuden ylläpitämiseksi 
Suomen länsi- ja etelärannikon välillä. Samassa yhteydessä uusitaan Kokemäen Kolsin ja Fors-
san välinen 110 kV voimajohtoyhteys Huittisista Forssaan. Pääosiltaan 1950-luvulla valmistunut 
johto-osuus puretaan ja uusi johto sijoitetaan pääsääntöisesti yhteispylväisiin uuden 400 kV joh-
don kanssa. Suunniteltavan voimajohtoreitin kokonaispituus on noin 69 km. Valituista johtorat-
kaisuista kerrotaan tarkemmin alla mainituissa tilaisuuksissa, joissa myös esitellään johtoalue-
piirrokset sekä tarkempi kartta. 
 
Edellä sanotusta syystä Fingrid Oyj hakee lunastuslupaa, jonka perusteella perustetaan pysyvä 
käyttöoikeus johtojen pystyttämiseksi ja pitämiseksi johtoaukealla kiinteän omaisuuden ja erityis-
ten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla. 

Kuulutus koskee 400 kV johtoa Huittinen – Forssa sekä 110 kV johtoa Kolsi – Forssa. 
 
Kunnat: Huittinen, Humppila, Loimaa, Jokioinen, Forssa 

Sanotun lain 9 §:n 4. momentin mukainen kuuleminen järjestetään kokouksissa, jotka 
pidetään 

Humppilassa: tiistaina 26. päivänä huhtikuuta 2022 klo 15 
paikka Urpolan Kartanossa 
käyntiosoite Perkiöntie 14 
 
Jokioisissa: tiistaina 26. päivänä huhtikuuta 2022 klo 18.30 
paikka Tietotalo/Jokilääni 
käyntiosoite Humppilantie 9A 
 
Loimaalla: keskiviikkona 27. päivänä huhtikuuta 2022 klo 15 
paikka Maatalousmuseo Sarka/seminaaritila Riihi 
käyntiosoite Vanhankirkontie 383 

Huittisissa: keskiviikkona 27. päivänä huhtikuuta 2022 klo 18.30 
paikka kaupungintalon valtuustosali 
käyntiosoite Risto Rytin katu 36 
 
 
Kuulemiskokoukset on ensisijaisesti suunnattu niille maanomistajille, jotka eivät ole teh-
neet tai eivät sopimusneuvotteluiden edetessä halua tehdä ennakkosopimusta johdon si-
joittumisesta kiinteistölleen. Tilaisuudessa varataan kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttö-
oikeuden haltijoille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, mahdollisuus lausua mielipiteensä hank-
keesta. Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen lausumansa pöytäkirjaan, varataan siihen mah-
dollisuus kokouksessa tai jos hän sitä vaatii, kokouksen jälkeen määräajassa, joka ei saa olla 14 
vuorokautta lyhyempi. Kokouksessa ei käsitellä korvausasioita. 

Helsingissä 31. päivänä maaliskuuta 2022 
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Ollut nähtävillä Loimaan kaupungin
ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 4-
27.4.2022

Sami Männistö/arkistosihteeri/Loimaan kaupunki


