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MOLPEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEIS-
KAAVA 
1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 § mukaisesti tulee laatia osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
kaavan päätavoitteista ja suunnittelun kulusta, vuorovaikutuksesta ja aikataulusta. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa kuvataan myös suunnittelun, selvitysten sekä vaikutustenarvioinnin lähtö-
kohdat.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää suunnittelun edetessä.   

2 HANKKEEN KUVAUS 

Yhtiö Molpe Vindkraft Ab Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Molpen kylän eteläpuolelle Korsnäsin 
kunnassa. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan mahdollisuuksia rakentaa 9 voimalaa, joiden kokonais-
korkeus olisi 290 metriä ja joiden nimellisteho olisi 5-10 MW voimalaa kohden. Tuulivoimapuiston 
kapasiteetti olisi näin ollen n. 45-90 MW. 

Kaavoitusprosessin alussa suunnitellaan tuulivoimapuiston voimalasijoittelua. Voimalasijoittelussa 
huomioidaan alueen luonnonolosuhteet, melu- ja välkemallinnusten tuloksia ja tuotanto-optimointi 
tavoitteena rakentaa tuotantotaloudellisesti kilpailukykyinen tuulivoimapuisto.  

Sähkönsiirtoyhteys tullaan rakentamaan olemassa olevaan 110 kV voimajohtoon Närpiö-Maalahti.  

3 KAAVOITUKSEN TAVOITTEET 

Molpe Vindkraft Ab Oy on toimittanut kaavoitushakemuksen Korsnäsin kunnanhallitukselle.  

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen. Voimaloiden lisäksi 
tuulivoimapuisto koostuu sisäisestä tieverkostosta, maakaapeleista sekä sähköasemasta.  

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen huomioiden alueen luon-
non erityispiirteet sekä lieventäen rakentamisen mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle.  

Suunnittelun yhteydessä huomioidaan myös muut prosessin aikana esille tulevat suunnittelualueen 
maankäyttötavoitteita sekä suunnittelutavoitteita.  

Tuulivoimapuiston rakentamisen tavoitteet perustuvat ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin Suomi 
on sitoutunut. Tuulivoimatuotannon kapasiteettitavoite Suomessa on 9TWh vuoteen 2025 men-
nessä. Vuonna 2019 tuulivoimalla tuotettiin 6,14 TWh, joka vastaa 9 % Suomen sähköntuotannosta 
(Energiateollisuus 2020).  

Osayleiskaava laaditaan niin, että siihen perustuen on mahdollista hakea rakennuslupaa tuulivoima-
loille MTL 77a § mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Korsnäsin 
kunnanvaltuusto.  

4 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Kaava-alueen koko on n. 835 ha. Kaava-alue sijoittuu n. 6 km koilliseen Korsnäsin kuntakeskuksesta 
ja 2 km Molpen kylän eteläpuolelle. Kaava-alue rajoittuu Maalahden kunnanrajaan. Kaava-alue on 
metsätalouskäytössä ja alueella on metsätieverkosto. Hankeomistaja on solminut maankäyttösopi-
muksia alueen maanomistajien kanssa.  
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Kuva 1. Kaava-alueen sijainti. 

 

Kuva 2. Kaava-alueen ortokuva.  
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5 KAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

5.1 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa suunnittelujärjestelmää. Maakuntakaavoituk-
sessa sekä muussa aluesuunnittelussa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee huomioida 
niin, että mahdollisuudet niiden saavuttamiselle edistetään. Tätä osayleiskaavaa koskevat valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet on esitetty alla. 

TOIMIVAT YHDYSKUNNAT JA KESTÄVÄ LIIKKUMINEN 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, 
ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja 
yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle 
asuntotuotannolle. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu en-
sisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. 

TERVEELLINEN JA TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen 
sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.  

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.  

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herk-
kien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja ra-
javalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdol-
lisuudet. 

ELINVOIMAINEN LUONTO- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ LUONNONVARAT 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen tur-
vaamisesta.  

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säi-
lymistä.  

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatku-
vuudesta.  

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntä-
mistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäaluei-
den sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 

UUSIUTUMISKYKYINEN ENERGIAHUOLTO 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. 
Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.  

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettami-
seen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauk-
sissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 
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5.2 MAAKUNTAKAAVA 

Alueella on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaava on n.s. kokonaismaakunta-
kaavana, joka käsittää koko maakunnan ja sen eri yhteiskuntatoiminnot. Uuden maakuntakaavan ta-
voitteena on, että vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa 
on hyvä elinympäristö. Kaavassa tavoitteet konkretisoidaan alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä aluei-
den käytön periaatteiksi ja muun muassa palveluja, liikennettä, kulttuuriympäristöjä, virkistystä ja 
energiahuoltoa koskeviksi aluevarauksiksi. 

Kaava hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 15.6.2020.  

Osayleiskaava-alueella on voimassa merkintöjä liittyen pohjaveteen sekä yhteystarvemerkintä voi-
majohdolle. Koko maakuntakaavan alueella on voimassa myös maakuntakaavan yleisiä määräyksiä. 
Tämän alueen osalta voidaan nostaa esille erityisesti seuraavat yleiset määräykset: 

- Happamia sulfaattimaita koskeva yleinen suunnittelumääräys. Maankäytön suunnittelun tulee 
perustua riittävään tietoon happamien sulfaattimaiden sijainnista ja laadusta sekä niiden aiheut-
tamista riskeistä. Uusi toiminta tulee sijoittaa niin, että vältytään lisäämästä kuivaustarvetta eri-
tyisesti kaikkein ongelmallisimmilla alueilla. 

- Hiljaisia alueita koskeva yleinen suunnittelusuositus. Maankäyttöä ja toimenpiteitä suunnitelta-
essa ja toteutettaessa tulee teemakartalla osoitetut hiljaiset alueet sekä niiden lähialueet huomi-
oida siten, että mahdollistetaan luonnon äänistä ja hiljaisuudesta nauttiminen. Taajamissa tai nii-
den läheisyydessä olevien virkistysalueiden osalta hiljaisuuden kokeminen tulee suhteuttaa ym-
päröivien toimintojen luonteeseen. 
 

 

Kuva 3. Molpen kaava-alue suhteessa Pohjanmaan maakuntakaavaan 2040.   

Pohjanmaan liitto laati selvityksen hiljaisista alueista 2016. Selvityksen pohjalta saatiin rajattua maa-
kunnan potentiaaliset luonnonrauha-alueet. Hiljaisten alueiden teemakartalla esitetään maa-alueet, 
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joilla melumallinnuksen mukaan ei ylitetä 35 dB:iä. Pohjanmaan hiljaisten alueiden luokiksi muodos-
tuivat luonnonrauha-alueet (<35 dB) sekä maaseutumaiset hiljaiset alueet (35-40 dB). 

 

 

Kuva 4. Ote Pohjanmaan maakunnan hiljaisten alueiden teema-
kartasta.  

 
 
 
 
 

Molpen tuulivoimapuiston kaava-alue ei kuulu maakunnallisesti merkittävien tuulivoimapuistojen 
osoitettuihin tuulivoima-alueisiin. Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 maakunnallisesti merkittä-
väksi tuulivoimapuiston kooksi on määritelty 10 voimalaa. Näin ollen Molpen tuulivoimapuisto ei kat-
sota olevan maakunnallisen merkittävyyden kokoluokassa.  

5.3 YLEISKAAVAT 

Molpen osayleiskaava on voimassa suunnitellun tuulivoimapuiston alueen pohjoispuolella. Osayleis-
kaavassa on osoitettu alueita maatalouskeskuksille (AM), pientalovaltaisille asuinalueille (AP) sekä 
maa- ja metsätalousvaltaisille alueille (M-2). Suunnitellun tuulivoimapuiston länsipuolella Rantatien 
merenpuoleisella alueella on voimassa Korsnäsin rantayleiskaava.  
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Kuva 5. Molpen osayleiskaava. 

5.4 ASEMAKAAVAT 

Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa asemakaavoja.  

5.5 RAKENNUSJÄRJESTYS 

Korsnäsin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.6.2003.  

5.6 LUONNONOLOSUHTEET 

PINTA- JA POHJAVEDET 

Kaava-alueella sijaitsee pohjavesialue Källorna (PV id 1047552). Kaava-alueen ulkopuolella sijaitsee 
pohjavesialueet Molpe (PV id 1028003) ja Vägvik (PV id 1028051).  
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Kaava-aluetta on ojitettu metsätalouden tarkoituksiin. Kaava-alueen koillisissa osissa sijaitsee osittain 
luonnontilainen Långträskmossen. Kaava-alueen länsiosissa sijaitseva Pörsbäcken valuu merelle päin. 
Alueelle laadittujen selvitysten perusteella alueella sijaitsevat purot eivät ole luonnontilaisia.  

 

Kuva 6. Kaava-alueen pohjavesialueet. 

LUONNONYMPÄRISTÖ 

Alueelle laadittujen luontoselvitysten perusteella on todettu seuraavat arvokkaat luontokohteet 
(kaava-alueelle sijoittuvat kohteet on korostettu vihreällä): 

Kohde Kuvaus 

A Liito-orava 

B Dermossen, Paikallisesti arvokas suoalue, Metsälaki 10§. 

C Långträskmossen, Paikallisesti arvokas suoalue, Metsälaki 10§. 

D Hultholmsskogenin vanha metsä, Vanha sekapuustoinen lehtomainen kangas. 

E Holmenin vanha metsä, Vanha sekapuustoinen lehtomainen kangas. 

F Järpkärretin vanha metsä, Kuusivaltainen vanha lehtomainen kangas. 

G Kolmanåsskogenin vanha metsä, Kuusivaltainen vanha lehtomainen kangas. 

H Kipprotin vanha metsä, Kuusivaltainen vanha lehtomainen kangas. 

I Stenträsket, Luonnontilainen järvi. 

J Pitsjömossen, ojittamaton suoalue. 

1 Kangasmetsäsaareke, Metsälaki 10§ 

2 Kangasmetsäsaareke, Metsälaki 10§ 
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3 Kangasmetsäsaareke, Metsälaki 10§ 

4 Myr, skogsL 10§ 

5 METSO-tukikohde 

6 METSO- tukikohde 

7 METSO- tukikohde 

8 METSO- tukikohde 

 

 

Kuva 7. YVA-prosessin yhteydessä selvitetyt arvokkaat luontokohteet.  

KALLIO- JA MAAPERÄ 

Kaava-alue on pääasiassa hienoa moreenia. Tämän lisäksi esiintyy hiekkaa, turvetta ja hiesua. Kallio-
perä koostuu kiillegneissistä.  
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Kuva 8. Alueen maa- ja kallioperä (GTK 2020). 

YHDYSKUNTARAKENNE 

SYKEn yhdyskuntarakennedatan mukaan Molpe on luokiteltu taajamaksi, kun ympäröivät alueet on 
luokiteltu maaseuduksi.  

 

Kuva 9. Kaava-alue suhteessa ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen.  

5.7 KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

YVA-prosessin yhteydessä tehdyn muinaisjäännösinventoinnin perusteella rajattiin muinaisjäännös 
Dermossen. Myöhemmän tarkastelun perusteella muinaisjäännös on nimetty Hultholm:ksi. Muinais-
jäännös on alueen maatalouteen liittyviä jäänteitä. Muinaisjäännös ei sijoitu kaava-alueella mutta 
rajoittuu kaava-alueeseen idässä.  
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Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat Övermalax–Åminne (MAO100109) ja 
Solf-Söderfjärden (MAO100110). Nämä sijoittuvat yli 12 km etäisyydelle.  

Lähimmät valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ovat Moikipään kalasatama 
(< 5 km), Korsnäsin kirkko ja pappila sekä Merenkurkun saariston majakka- ja luotsisaaret (> 5 km).  

Maakuntakaavassa on osoitettu arvokkaat kulttuuriympäristöt maakuntatasolla; Korsnäsin kaivos-
alue, Petolahden kirkkoympäristö, Velkmossenin latomaisema, Bjurbäck-Taklaxin latomaisema, Kors-
näs Kirkonkyläntien miljöö, Harrströmin kylä ja kalasatama.  

Maakuntakaavassa on myös osoitettu kulttuurihistoriallisesti merkittävä Rantatie.  

Kaava-alueen pohjoispuolella (> 5 km) sijoittuu UNESCO-kohde Merenkurkun saaristo. Yhdessä Ruot-
sin Korkearannikon kanssa matala Merenkurkun saaristo muodostaa parhaan paikan maailmassa ko-
kea ja ymmärtää viimeisen jääkauden aiheuttamaa maankohoamista. 

5.8 MUUT TUULIVOIMAHANKKEET 

Molpen tuulivoimapuiston ympärillä on toiminnassa olevia, rakenteilla olevia sekä suunnitteilla tuu-
livoimapuistoja seuraavanlaisesti: 

 

Kuva 10. Lähellä sijaitsevat hankkeet, jotka ovat toiminnassa, rakenteilla tai suunnitteilla. (Tuulivoimayhdistys 
9/2020). 
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6 SELVITYKSET JA VAIKUTUSTENARVIOINTI 

Molpe-Petolahden tuulivoimapuiston kohdalla on suoritettu YVA-menettely vuosina 2013-2015. YVA-
selostus sisälsi vaikutustenarvioinnin tuulivoimapuistolle laajuudessa 15-29 voimalaa. Yhteysviran-
omainen antoi lausuntonsa YVA-selostuksesta 15.4.2015 ja näin ollen YVA-menettely on päättynyt.  

Molpen tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen yhteydessä hyödynnetään alueelle laadittuja selvi-
tyksiä ja inventointeja. Suhteessa YVA-menettelyn yhteydessä laadittuihin vaikutustenarviointeihin 
tämän kaavoitusprosessin yhteydessä tullaan laatimaan uusia sekä päivittämään vaikutustenarvioin-
teja niiden osa-alueiden kohdalla, joita koskevat layoutmuutokset sekä muutokset tuulivoimaloiden 
dimensioissa.  

Molpe-Petolahden YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset:  

• Pesimälinnuston kartoitus (Turo Tuomikoski & Harry Lillandt 2013)  

• Muuttolinnuston seuranta (Turo Tuomikoski & Harry Lillandt 2012 & 2013) 

• Biotooppi- ja liito-oravaselvitys (FCG / Nuottajärvi & Partanen 2014) 

• Paikalisten ja muuttavien lepakoiden kartoitus (Thomas Lilley & Jenni Prokkola 2013 ja Thomas 
Lilley 2013) 

• Muinaismuistoselvitys (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu / Itäpalo 2013) 

• Natura-arviointi (FCG / Pihlaja 2014) 

• Maisemaselvitys osana YVA-selostusta (FCG 2014) 
 

Molpen tuulivoimapuiston kaavoitusta varten laaditaan seuraavat selvitykset: 

• Melu- ja varjostusmallinnus 9 voimalalle 

• Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 9 voimalalle 

Kaavoituksessa hyödynnetään myös olemassa olevia selvityksiä / inventointeja sekä muuta valtakun-
nallisen ja maakunnallisen tason selvityksiä.  

Osayleiskaavan vaikutustenarviointi laaditaan MRL 9§ ja MRA 1 § mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan 
siten, että se täyttää yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 §) sekä erityiset sisältövaatimukset tuu-
livoimaosayleiskaavoitukselle (MRL 77b §).  

7 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihto-
ehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumi-
seen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yh-
teisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan 
valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asi-
asta. (MRL 62 §) 

Osalliset, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa vaikuttaa: 

• Kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja elinkeinonharjoittajat sekä virkistysalueiden käyttä-
jät vaikutusalueella 

• Kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja -haltijat 
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Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

• Alueella ja lähialueella toimivat yhdistykset ja yhteisöt, kuten asukasyhdistykset tai kylätoimikun-
nat  

• Tiettyä etua tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten esim. luonnonsuojelu- ja metsästysyhdis-
tykset 

• Elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhdistykset 

• Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt, esim. energia- ja vesihuoltolaitokset (mm. EPV Regionalnät Ab, 
Molpe Vatten Ab, Suomen Erillisverkot Oy, Ilmatieteen laitos, Finavia Oyj, Fingrid Oyj, Fortum Oyj, 
Digita Ab, Ukkoverkot Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Elisa Oyj, DNA Oy, Corenet, paikalliset radio-
yrittäjät, Bothnia VTS, Cinia Oy). 

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

• Kunnalliset hallintokunnat ja asiantuntijatahot (esim. Korsnäsin kunnan valvontalautakunta sekä 
Länsirannikon ympäristöyksikkö) 

• Naapurikunta Maalahti 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (vastuualueet ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infra-
struktuuri), Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, naapurikunnat, 
Pohjanmaan pelastuslaitos, Liikennevirasto ja liikenneturvallisuusvirasto Traficom, Pohjanmaan 
maakuntamuseo, LUKE, Metsähallitus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Puolustus-
voimat. 

Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä/muistutuksensa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man, kaavaluonnoksen sekä kaavaehdotuksen nähtävillä olojen aikana. Nähtävillä olojen yhteydessä 
pyydetään lausunnot suunnittelua koskevilta viranomaisilta. Viranomaisneuvotteluja järjestetään 
kaavan aloitusvaiheessa sekä ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Tarvittaessa järjes-
tetään viranomaisten työneuvotteluja prosessin aikana.  

8 KAAVOITUSPROSESSIN VAIHEET SEKÄ PÄÄTÖKSENTEKO 

Osayleiskaavan asiakirjojen eri vaiheiden nähtävillä olosta ilmoitetaan Vasabladetissa ja Pohjalaisessa 
sekä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Palaute kaavasta osoitetaan Korsnäsin kunnalle, 
Rantatie 4323, 66200 Korsnäs tai info@korsnäs.fi.  

KAAVOITUKSEN VIREILLETULO SYKSYLLÄ 2020 

Molpe Vindkraft Ab Oy jättää kaavoitushakemuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman Kors-
näsin kunnanhallitukselle, joka päättää kaavan vireilletulosta sekä OAS:in nähtäville asettamisesta.  

OAS asetetaan nähtäville kunnassa. Osallisilla on mahdollisuus jättää kaavasta mielipiteensä. Asian-
omaisten viranomaisten kanssa järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu.  

OSAYLEISKAAVAN LUONNOSVAIHE TALVELLA 2020-2021 

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen materiaali laaditaan ja asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Osal-
lisilla ja kunnan asukkaille on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai 
suullisesti (MRA 30 §). Viranomaisten lausunnot pyydetään ja palaute koostetaan.  

OSAYLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHE KEVÄT 2021 

Kaavaluonnoksen palautteen koostamisen jälkeen järjestetään viranomaisneuvottelu asianomaisten 
viranomaisten kanssa. 

mailto:info@korsnäs.fi
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Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Osallisilla ja kunnan asukkaille on mahdollisuus 
esittää muistutuksensa kaavaehdotuksesta kirjallisesti. Viranomaisten lausunnot kaavaehdotuksesta 
pyydetään.  

OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN KESÄLLÄ 2021 

Annetuille muistutuksille ja lausunnoille laaditaan perustellut vastineet. Korsnäsin kunnanvaltuusto 
päättää osayleiskaavan hyväksymisestä. Hyväksymispäätös kuulutetaan.  

9 YHTEYSTIEDOT 

Korsnäsin kunta 
 
Ulf Granås 
Tekninen johtaja 
Puh 06-3479 130 
ulf.granas@korsnas.fi 

 
Osoite: 
Korsnäsin kunta 
Rantatie 4323 
FI-66200 Korsnäs 
 
Kunnan vaihde: 
Tel 06 3479 111 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
 

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

Molpe Vindkraft Ab Oy 
 

Mikko Iso-Tryykäri 
Kehityspäällikkö Fortum Wind 
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