
  

   
   
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 9.9.2020 P41541 
 

 

   

MOLPE VINDKRAFT AB OY 

  

DELGENERALPLAN FÖR MOLPE VINDKRAFTPARK 

 

PLAN FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 

 

 



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PLAN FÖR DELTAGANDE 
OCH BEDÖMNING 

1 (1) 

   
9.9.2020   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 AVSIKTEN MED ETT PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING .................................................. 1 

2 BESKRIVNING AV PROJEKTET ................................................................................................................ 1 

3 PLANLÄGGNINGENS MÅLSÄTTNINGAR ................................................................................................. 1 

4 PLANOMRÅDETS LÄGE .......................................................................................................................... 1 

5 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANLÄGGNINGEN ......................................................................................... 3 

5.1 RIKSOMFATTANDE MÅL FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN ............................................................ 3 

5.2 LANDSKAPSPLAN ......................................................................................................................... 4 

5.3 GENERALPLANER ......................................................................................................................... 5 

5.4 DETALJPLANER ............................................................................................................................ 6 

5.5 BYGGNADSORDNING ................................................................................................................... 6 

5.6 NATURFÖRHÅLLANDEN ............................................................................................................... 6 

5.7 KULTURMILJÖ .............................................................................................................................. 9 

5.8 ÖVRIGA VINDKRAFTPROJEKT ..................................................................................................... 10 

6 UTREDNINGAR OCH KONSEKVENSBEDÖMNING ................................................................................. 11 

7 DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN ...................................................................................................... 11 

8 PLANLÄGGNINGSPROCESSENS SKEDEN OCH BESLUTSFATTNING ........................................................ 12 

9 KONTAKTUPPGIFTER ........................................................................................................................... 13 

 



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PLAN FÖR DELTAGANDE 
OCH BEDÖMNING 

1 (13) 

9.9.2020   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

DELGENERALPLAN FÖR MOLPE VINDKRAFTPARK 
1 AVSIKTEN MED ETT PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 

Enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL) 63 § skall ett program för deltagande och bedömning 
utarbetas gällande planens huvudmål och planeringens gång, växelverkan och tidtabell. I program-
met för deltagande och bedömning beskrivs även utgångspunkterna för planeringen samt utred-
ningar och planens konsekvenser. 

Programmet för deltagande och bedömning kan vid behov kompletteras under planeringens gång. 

2 BESKRIVNING AV PROJEKTET 

Företaget Molpe Vindkraft Ab Oy planerar en vindkraftpark söder om Molpe by i Korsnäs kommun. I 
samband med planläggningen undersöks möjligheten att bygga 9 vindkraftverk med en helhetshöjd 
på 290 meter samt en nominell effekt på 5-10 MW per vindkraftverk. Vindkraftparkens kapacitet 
skulle därmed vara ca 45-90 MW. 

I början av planläggningsprocessen görs layoutplaneringen för vindkraftparken. Layouten planeras 
med beaktande av områdets naturförhållanden, resultat av buller- och skuggningsanalyser samt pro-
duktionsoptimering med målsättningen att bygga en vindkraftpark som är produktionsmässigt kon-
kurrenskraftig.  

Elöverföringsförbindelsen kommer att byggas till den befintliga 110 kV elöverföringslinjen Närpes-
Malax.  

3 PLANLÄGGNINGENS MÅLSÄTTNINGAR 

Molpe Vindkraft Ab Oy har tillställt en planläggningsansökan till Korsnäs kommunstyrelse.  

Målsättningen med delgeneralplanen är att möjliggöra byggnationen av vindkraftparken. Vindkraft-
parken består i tillägg till vindkraftverken av vägnätverket inom vindkraftparken, jordkablar samt en 
elstation. 

Planeringens målsättning är att möjliggöra vindkraftparkens byggnation med beaktande av områdets 
naturförhållandens särdrag samt att lindra byggandets möjliga negativa konsekvenser för miljön.  

I samband med planeringen beaktar man övriga markanvändningsmål inom planområdet samt mål-
sättningar för planeringen som kan uppkomma under planeringsprocessens gång.  

Målsättningen med att bygga vindkraftparken grundar på främjandet av de klimatpolitiska mål som 
Finland har förbundit sig till. Vindkraftproduktionens kapacitetsmålsättning i Finland är 9 TWh t.o.m. 
år 2025. År 2019 producerades 6,14 TWh el med vindkraft, vilket motsvarar 9 % av Finlands elpro-
duktion (Energiateollisuus 2020).  

Delgeneralplanen uppgörs så att det är möjligt att ansöka om bygglov på basen av den i enlighet med 
MBL § 77a. Delgeneralplanen uppgörs med rättsverkningar och den godkänns av Korsnäs kommun-
fullmäktige.  

4 PLANOMRÅDETS LÄGE 

Planområdets storlek är ca 835 ha. Planområdet är beläget ca 6 km nordost om Korsnäs kommun-
centrum och 2 km söder om Molpe by. Planområdet gränsar till Malax kommungräns. Planområdet 
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är i skogsbruksanvändning och det finns befintliga skogsvägar på området. Projektägaren har ingått 
markanvändningsavtal med markägare inom området. 

 

Figur 1. Planområdets läge. 

 

Figur 2. Ortofoto över planområdet.  
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5 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANLÄGGNINGEN 

5.1 RIKSOMFATTANDE MÅL FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN 

De riksomfattande målen för områdesanvändningen är en del av planeringssystemet. Vid planering 
på landskapsnivå och annan områdesplanering skall de riksomfattande målen för områdesanvänd-
ningen beaktas så att möjligheterna att uppnå dem främjas. Nedan har presenterats de riksomfat-
tande mål som berör denna delgeneralplan. 

FUNGERANDE SAMHÄLLEN OCH HÅLLBARA FÄRDSÄTT 

En polycentrisk områdesstruktur som bildar nätverk och grundar sig på goda förbindelser främjas i 
hela landet, och livskraften och möjligheterna att utnyttja styrkorna i de olika områdena understöds. 
Förutsättningar skapas för att utveckla närings- och företagsverksamhet samt för att åstadkomma en 
tillräcklig och mångsidig bostadsproduktion som befolkningsutvecklingen förutsätter. 

Förutsättningar skapas för en kolsnål och resurseffektiv samhällsutveckling, som i främsta hand stö-
der sig på den befintliga strukturen. 

EN SUND OCH TRYGG LIVSMILJÖ 

Man bereder sig på extrema väderförhållanden och översvämningar samt på verkningarna från kli-
matförändringen. Nytt byggande placeras utanför områden med översvämningsrisk eller också sä-
kerställs hanteringen av översvämningsriskerna på annat sätt. 

Olägenheter för miljön och hälsan som orsakas av buller, vibrationer och dålig luftkvalitet förebyggs. 

Ett tillräckligt stort avstånd lämnas mellan verksamheter som orsakar skadliga hälsoeffekter eller 
olycksrisker och verksamheter som är känsliga för effekterna eller också hanteras riskerna på annat 
sätt. 

De behov som gäller samhällets övergripande säkerhet beaktas, i synnerhet försvarets och gränsbe-
vakningens behov och för dem säkerställs tillräckliga regionala utvecklingsförutsättningar och verk-
samhetsmöjligheter. 

EN LIVSKRAFTIG NATUR- OCH KULTURMILJÖ SAMT NATURTILLGÅNGAR 

Det sörjs för att den nationellt värdefulla kulturmiljön och naturarvet värden tryggas.  

Bevarandet av områden och ekologiska förbindelser som är värdefulla med tanke på naturens mång-
fald främjas.  

Det sörjs för att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation samt för att nätver-
ket av grönområden består. 

Förutsättningar för bioekonomin och den cirkulära ekonomin skapas samt ett hållbart nyttjande av 
naturtillgångarna främjas. Det sörjs för att sammanhängande odlings- och skogsområden som är vik-
tiga för jord- och skogsbruket samt områden som är viktiga för den samiska kulturen och de samiska 
näringarna bevaras. 

EN ENERGIFÖRSÖRJNING MED FÖRMÅGA ATT VARA FÖRNYBAR 

Man bereder sig på de behov som produktionen av förnybar energi har och på de logistiska lösningar 
den förutsätter. Vindkraftverken placeras i första hand i enheter som består av flera kraftverk.  

De linjedragningar som behövs för kraftledningar och för gasrör för fjärrtransport, vilka har betydelse 
för den nationella energiförsörjningen, och möjligheterna att realisera dem säkerställs. Vid linjedrag-
ningen för kraftledningar utnyttjas i första hand redan befintliga ledningsgator. 
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5.2 LANDSKAPSPLAN 

Österbottens landskapsplan 2040 är i kraft på planområdet. Landskapsplanen är en s.k. helhetsland-
skapsplan som omfattar hela landskapet och dess olika samhällsfunktioner. Målet för den nya land-
skapsplanen är att Österbotten ska år 2040 vara en konkurrenskraftig region med välmående befolk-
ning och god livsmiljö. I planen konkretiseras målen i form av principer för region- och samhällsstruk-
turen samt områdesanvändningen och i form av områdesreserveringar för bland annat service, trafik, 
kulturmiljöer, rekreation och energiförsörjning. 

Planen godkändes på landskapsfullmäktiges möte 15.6.2020. 

På planområdet gäller beteckningar för grundvattenområde samt en förbindelsebehovsbeteckning 
för kraftledning. På hela landskapsplanens område gäller även landskapsplanens allmänna bestäm-
melser. För detta område kan speciellt lyftas fram följande allmänna bestämmelser: 

- Allmän planeringsbestämmelse för sura sulfatjordar. Planering av markanvändning ska basera 
sig på tillräcklig information om sura sulfatjordar, var de finns, deras kvalitet och de risker som 
de ger upphov till. Ny verksamhet bör placeras så att man undviker att öka dräneringsbehovet i 
synnerhet i de områden som är mest problematiska. 

- Allmän planeringsrekommendation för tysta områden. Vid planering och förverkligande av mar-
kanvändning och åtgärder bör de tysta områden som finns anvisade på temakartan samt deras 
närområden beaktas så att det är möjligt att njuta av naturens ljud och tystnaden. Upplevelsen 
av tystnaden i rekreationsområden som ligger i tätorter eller i deras närhet bör sättas i relation 
till de omkringliggande verksamheternas art. 

 

Figur 3. Molpe planområde i förhållade till Österbottens landskapsplan 2040.  

Österbottens förbund gjorde år 2016 en utredning över tysta områden. Utifrån utredningen avgrän-
sades potentiella tysta naturområden i landskapet. De landområden som enligt bullermodellen inte 
påverkas av buller över 35 dB presenteras på temakartan över tysta områden. Klasserna för 
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Österbottens tysta områden är områden med naturens lugn (< 35 dB) samt landsbygdslika tysta om-
råden (35– 40 dB). 

 

 

Figur 4. Utdrag ur temakarta för tysta områden i Österbottens 
landskap.  

 
 
 
 
 

Planområdet för Molpe vindkraftpark ingår inte i anvisade vindkraftområden för vindkraftparker av 
regional betydelse. Storleken på regionalt betydande vindkraftparker har i Österbottens landskaps-
plan 2040 ställts vid 10 vindkraftverk. Därmed anses Molpe vindkraftpark inte vara av regionalt bety-
dande storleksklass.  

5.3 GENERALPLANER 

Molpe delgeneralplan är i kraft norr om den planerade vindkraftparkens område. I delgeneralplanen 
har man anvisat områden för lantbruksenheters driftcentra (AM), bostadsområden dominerade av 
småhus (AP) samt jord- och skogsbruksdominerade områden (M-2). Väster om den planerade vind-
kraftparken på havssidan av Strandvägen gäller Korsnäs strandgeneralplan.  
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Figur 5. Delgeneralplan för Molpe. 

5.4 DETALJPLANER 

Det finns inte detaljplaner i planområdets omedelbara närhet. 

5.5 BYGGNADSORDNING 

Korsnäs kommuns byggnadsordning har godkänts av kommunfullmäktige 4.6.2003. 

5.6 NATURFÖRHÅLLANDEN 

YT- OCH GRUNDVATTEN 

På planområdet finns grundvattenområdet Källorna (PV id 1047552). Utanför planområdet finns 
grundvattenområdena Molpe (PV id 1028003) och Vägvik (PV id 1028051).  
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Planområdet är utdikat för skogsbrukets ändamål. I planområdets nordostliga delar finns Långträsk-
mossen som delvis är i naturtillstånd. Pörsbäcken i de västra delarna av området rinner ut i havet. 
Enligt uppgjorda naturutredningar på området är bäckarna inte i naturtillstånd.  

 

Figur 6. Grundvattenområden på planområdet. 

NATURMILJÖ 

I samband med naturutredningarna som har gjorts i området har man konstaterat följande värdefulla 
naturobjekt (objekt som är belägna inom planområdet med ljusgrön markering): 

Objekt Beskrivning 

A Flygekorre 

B Dermossen, Lokalt värdefull myrmark, skogsL 10§. 

C Långträskmossen, Lokalt värdefull myrmark, skogsL 10§. 

D Hultholmsskogens gamla skog, Lundartad moskog, blandade trädslag. 

E Holmens gamla skog, Lundartad moskog, blandade trädslag. 

F Järpkärrets gamla skog, Lundartad och grandominerad moskog. 

G Kolmanåsskogens gamla skog, Lundartad och grandominerad moskog. 

H Kipprots gamla skog, Lundartad och grandominerad moskog. 

I Stenträsket, Sjö i naturtillstånd. 

J Pitsjömossen, outdikad del av myrområde. 

1 Skogsholme med fastmarksskog, skogsL 10§ 

2 Skogsholme med fastmarksskog, skogsL 10§ 
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3 Skogsholme med fastmarksskog, skogsL 10§ 

4 Myr, skogsL 10§ 

5 METSO-stödobjekt 

6 METSO-stödobjekt 

7 METSO-stödobjekt 

8 METSO-stödobjekt 

 

 

Figur 7. Värdefulla naturobjekt på projektområdet som undersökts i samband med MKB-processen. 

BERGSGRUND OCH JORDMÅN 

Planområdet är huvudsakligen fin morän. I tillägg till detta förekommer sand, torv och silt. Bergsgrun-
den består av glimmergnejs.  
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Figur 8. Jordmån och berggrund på området (GTK 2020). 

SAMHÄLLSSTRUKTUR 

I enlighet med SYKE:s samhällsstrukturdata är Molpe en tätort, medan omkringliggande områden är 
klassade som landsbygd.  

 

Figur 9. Planområdet i förhållande till omgivande samhällsstruktur.  

5.7 KULTURMILJÖ 

Vid inventeringen av fornlämningar i samband med MKB-processen avgränsades fornlämningen Der-
mossen. Vid senare granskning har fornlämningens område utvidgats och namngivits till Hultholm. 
Fornlämningen är kvarlevor som anknyter till jordbruksanorna på området. Fornlämningen är inte 
belägen på planområdet men gränsar till planområdet i öst. 
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De närmaste nationellt värdefulla landskapsområdena är Övermalax–Åminne (MAO100109) och Solf-
Söderfjärden (MAO100110). Dessa är belägna på ett avstånd som överskrider 12 km. 

De närmaste byggda kulturmiljöerna av riksintresse är Molpe fiskehamn (< 5 km), Korsnäs kyrka och 
prästgård (> 5 km) samt Fyr- och lotsöarna i Kvarkens skärgård (> 5 km).  

I landskapsplanen har man anvisat värdefulla kulturmiljöer på landskapsnivå; Korsnäs gruvområde, 
Petalax kyrkomiljö, Velkmossens ladlandskap, Bjurbäck-Taklax ladlandskap, Korsnäs Kyrkbyvägens 
miljö, Harrström by och fiskehamn. 

I landskapsplanen har även anvisats den kulturhistoriskt betydande Strandvägen. 

Norr om planområdet (> 5 km) finns UNESCO-objektet Kvarkens skärgård. Kvarkens skärgård och 
Höga kusten i Sverige bildar ett gemensamt världsarvsobjekt för två stater och ger tillsammans en 
komplett bild av landhöjningsfenomenet. 

5.8 ÖVRIGA VINDKRAFTPROJEKT 

I omgivningen av Molpe vindkraftpark finns vindkraftparker i drift, under byggnation och under pla-
nering enligt följande: 

 

Figur 10. Närliggande projekt i drift, under byggnation eller under planering (Tuulivoimayhdistys 9/2020). 
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6 UTREDNINGAR OCH KONSEKVENSBEDÖMNING 

Ett MKB-förfarande har tillämpats på vindkraftparken Molpe-Petalax 2013-2015. MKB-beskrivningen 
inkluderade konsekvensbedömning av alternativa stoleksklasser för vindkraftparken från 15 kraftverk 
till 29 kraftverk. Kontaktmyndigheten gav sitt utlåtande över MKB-beskrivningen 15.4.2015 och där-
med är MKB-förfarandet avslutat. 

I samband med planläggningen av Molpe vindkraftpark utnyttjar man de över området uppgjorda 
utredningarna och inventeringarna. I förhållande till den konsekvensbedömning som har gjorts i sam-
band med MKB-förfarandet kommer man att i planläggningen uppdatera och göra nya konsekvens-
bedömningar för de delområden som påverkas av förändringar i layout och vindkraftverkens dimens-
ioner. 

I samband med MKB-förfarandet för Molpe-Petalax vindkraftpark har gjorts följande utredningar: 

• Kartering av det häckande fågelbeståndet (Turo Tuomikoski & Harry Lillandt 2013)  

• Uppföljning av det flyttande fågelbeståndet (Turo Tuomikoski & Harry Lillandt 2012 & 2013) 

• Biotop- och flygekorrekartering (FCG / Nuottajärvi & Partanen 2014) 

• Kartering av lokala och flyttande fladdermöss (Thomas Lilley & Jenni Prokkola 2013 och Thomas 
Lilley 2013) 

• Arkeologisk inventering (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu / Itäpalo 2013) 

• Naturabedömning (FCG / Pihlaja 2014) 

• Landskapsutredning som del av MKB-beskrivningen (FCG 2014) 
 

Inför planläggningen av Molpe vindkraftpark uppgörs följande utredningar: 

• Buller- och skuggningsmodelleringar för 9 vindkraftverk 

• Synlighetsanalys och fotomontage för 9 kraftverk 

I planläggningen utnyttjas också befintliga utredningar/inventeringar och annat material på riks- och 
landskapsnivå. 

Konsekvensbedömningen för delgeneralplanen utförs i enlighet med MBL 9§ och MBF 1§. Delgene-
ralplanen uppgörs så att den uppfyller innehållskraven för generalplaner (MBL 39 §) samt de särskilda 
innehållskraven för delgeneralplaner för vindkraft (MBL 77b§).  

7 DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN 

Planläggningsförfarandet samt informationen om utgångspunkterna, målen och eventuella alternativ 
för planeringen när planer bereds skall ordnas så att markägarna på området och de vars boende, 
arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och samman-
slutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent) har möjlighet att delta i 
beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningen och skriftligen eller muntligen uttala 
sin åsikt om saken. (MBL 62§) 

Intressenter vars boende, arbete eller övriga förhållanden planen kan påverkas betydligt: 

• De invånare, företag och näringsidkare samt användare av rekreationsområden som finns inom 
planens konsekvensområde. 

• Markägare och –innehavare inom planens konsekvensområde 
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Sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen: 

• Sammanslutningar som representerar invånare, t.ex. boendeföreningar eller byaråd 

• Sammanslutningar som representerar ett visst intresse eller en viss befolkningsgrupp, t.ex. na-
turskydds- och jaktföreningar 

• Föreningar som representerar näringsidkare och företag 

• Sammanslutningar som sköter specialuppgifter, t.ex. energi- och vattentjänstverk (Bl.a. EPV Reg-
ionalnät Ab, Molpe Vatten Ab, Suomen Erillisverkot Oy, Meteorologiska institutet, Finavia Oyj, 
Fingrid Oyj, Fortum Oyj, Digita Ab, Ukkoverkot Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Elisa Oyj, DNA Oy, 
lokala radioentreprenörer, Fartygstrafikservicen Bothnia VTS, Cinia Oy) 

Myndigheter vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen: 

• Kommunala förvaltningsorgan och sakkunniginstanser (t.ex. tillsynsnämnden i Korsnäs kommun, 
Västkustens miljöenhet) 

• Grannkommun Malax 

• Södra Österbottens NTM-central (ansvarsområdena för miljö och naturresurser samt trafik och 
infrastruktur), Österbottens NTM-central, Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, 
grannkommunerna, Österbottens räddningsverk, Trafikverket och trafiksäkerhetsverket Trafi, 
Museiverket, Österbottens museum, Försvarsmakten, Österbottens naturskyddsdistrikt, Vilt- och 
fiskeriforskningsinstitutet, Forststyrelsen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. 

Intressenterna har möjlighet att lämna in sin åsikt/anmärkning i samband med påseende av plan för 
deltagande och bedömning, planutkast samt planförslag. I samband med påseenden begärs utlåtan-
den av myndigheterna som berörs av planeringen. Myndighetssamråd ordas i inledningsskedet samt 
innan påseende av planförslag. Vid behov ordnas arbetsmöten för myndigheterna under processens 
gång.  

8 PLANLÄGGNINGSPROCESSENS SKEDEN OCH BESLUTSFATTNING 

Om påseende av delgeneralplanedokumenten i de olika skedena av processen annonseras i Vasabla-
det och Pohjalainen och meddelas om på kommunens anslagstavla samt kommunens hemsidor. Re-
spons över planen lämnas till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs eller 
info@korsnas.fi.  

PLANLÄGGNINGEN ANHÄNGIG HÖSTEN 2020 

Molpe Vindkraft Ab Oy lämnar in planläggningsanhållan samt plan för deltagande och bedömning till 
Korsnäs kommunstyrelse som besluter om delgeneralplanens anhängiggörande samt påseende av 
PDB. 

PDB ställs till påseende i kommunen. Intressenterna har möjlighet att lämna in en åsikt över planen. 
Inledningsskedets myndighetssamråd ordnas med behöriga myndigheter. 

DELGENERALPLANENS UTKASTSKEDE VINTER 2020-2021 

Beredningsmaterialet för delgeneralplanen uppgörs och ställs till påseende i 30 dagar. Intressenterna 
och kommuninvånare har möjlighet att framföra sin åsikt om planeutkastet skriftligen eller muntligen 
(MBF 30 §). Myndigheternas utlåtande om planen begärs och responsen sammanställs. 
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DELGENERALPLANENS FÖRSLAGSSKEDE VÅREN 2021 

Ett myndighetssamråd ordnas med berörda myndigheter efter att responsen över planutkastet har 
sammanställts. 

Planförslaget sätts till påseende i respektive kommuner i 30 dagar. Intressenterna och kommuninvå-
nare har möjlighet att framföra sin anmärkning om planförslaget skriftligen till kommunen. Myndig-
heternas utlåtande om planförslaget begärs. 

DELGENERALPLANENS GODKÄNNANDE SOMMAR 2021 

Till de anmärkningar och utlåtanden som inlämnats angående planförslaget ges motiverade svaro-
mål. Korsnäs kommunfullmäktige besluter om godkännande av delgeneralplanen. Godkännandebe-
slutet kungörs.  

 

9 KONTAKTUPPGIFTER 

Korsnäs kommun 
 
Ulf Granås 
Teknisk chef 
Tel 06-3479 130 
ulf.granas@korsnas.fi 

 
Adress: 
Korsnäs kommun 
Strandvägen 4323 
FI-66200 Korsnäs 
 
Kommunens växel 
Tel 06 3479 111 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
 

Kristina Salomaa 
Projektchef, FM YKS-588 
Tel 044 298 2006 
kristina.salomaa@fcg.fi 
 

Molpe Vindkraft Ab Oy 
 

Mikko Iso-Tryykäri 
Utvecklingschef Fortum Wind 
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