
                 

 

                       

 

 

Mottagare 

Malax kommun 

 

Dokumenttyp 

Program för deltagande och bedömning  

 

Datum 

20.10.2020 

 

 

 

 

 

 

MALAX KOMMUN  

PETALAX DELGENERALPLAN 
 



 

 

 

 

 

 

 

MALAX KOMMUN – PETALAX DELGENERALPLAN 

 

 

  

 

Ramboll 

Hovrättsesplanaden 19 E 

65100 VASA 

T +358 20 755 7600 

F +358 20 755 7602 

www.ramboll.fi   

 

Författare Jonas Lindholm 

Datum 6.2.2019, 21.3.2019, 20.10.2020 

Granskare Päivi Märjenjärvi 
 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
 
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. UTGÅNGSPUNKTER ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN 

SAMT – FÖRORDNINGEN 1 
2. PLANERINGSOBJEKT OCH INFLUENSOMRÅDE 2 
3. KONTAKTPERSONER 12 
4. INITIATIV OCH PLANLÄGGNINGSBESLUT 3 
5. PLANERINGENS UTGÅNGSLÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 3 
5.1 Planeringsuppdrag och syfte 3 
5.2 Den byggda miljön 5 
5.3 Miljöns nuvarande tillstånd 5 
5.4 Planläggningssituationen 6 
5.4.1 De riksomfattande målen för områdesanvändningen 6 
5.4.2 Österbottens landskapsplan 2030 6 
5.4.2.1 Landskapsplanens etapplaner Error! Bookmark not defined. 
5.4.3 Österbottens landskapsplan 2040 Error! Bookmark not defined. 
5.4.4 Delgeneralplan 8 
5.4.5 Detaljplan 8 
6. BEFINTLIGA UTREDNINGAR OCH UTREDNINGAR SOM SKALL 

UTARBETAS 9 
7. BEDÖMNING AV KONSEKVENSER 9 
8. INTRESSENTER OCH SAKKUNNIGA 9 
9. DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN 10 
10. TIDTABELL 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

1. UTGÅNGSPUNKTER ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH 

BYGGLAGEN SAMT – FÖRORDNINGEN 

Delgeneralplanen uppgörs i enlighet med Markanvändnings- och bygglagen samt -förordningen 

(MBL, MBF). I lagstiftningen betonas växelverkan med markägare och övriga intressenter så att 

alla skall kunna ge sin åsikt i saken. Utöver detta stadgas i lagen bl.a. när och hur planen med 

dess tillhörande material skall läggas till påseende. Följande punkter berör inledandet och inform-

ationen om planprojektet, vilket skall meddelas allmänheten: 

 

MBL 62 § - Växelverkan när planer bereds 

 

”Planläggningsförfarandet samt informationen om utgångspunkterna, målen och eventuella alter-

nativ för planeringen när planen 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 sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent) har möj-

lighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningen och skriftligen 

eller muntligen uttala sin åsikt om saken.” 

 

MBL 63 § - Program för deltagande och bedömning 

 

”När en plan utarbetas skall ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt pro-

gram för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser utarbetas i 

ett tillräckligt tidigt stadium. 

När frågan om planläggning har väckts ska detta meddelas så att intressenterna har möjlighet att 

få information om utgångspunkterna för planläggningen, den planerade tidtabellen samt förfaran-

det för deltagande och bedömning. Informationen ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med 

tanke på planens syfte och betydelse. Informationen kan också ges i samband med informat-

ionen om planläggningsöversikten.” 

 

MBF 30 § - Framförande av åsikter när planer bereds 

 
”I 62 § markanvändnings- och bygglagen avsedd möjlighet för intressenter att framföra sina 
åsikter när en plan bereds kan ges genom att beredningsmaterialet läggs fram och intressenterna 
ges möjlighet att skriftligen eller muntligen framföra sina åsikter inom en viss tid eller vid ett sär-
skilt möte om planen eller på något annat lämpligt sätt. I detta sammanhang kan även andra 
kommunmedlemmar framföra sina åsikter. 

 
Möjligheten att framföra åsikter skall kungöras på ett sätt som fungerar med hänsyn till intres-
senternas tillgång till information och som fastslagits i programmet för deltagande och bedöm-
ning. Om inte något annat sätt att informera anses vara lämpligt med beaktande av omständig-
heterna, kungörs saken i samma ordning som kommunala tillkännagivanden offentliggörs. Med-
delandet skall dock alltid publiceras i minst en dagstidning med allmän spridning på orten. 

 
Det som i 2 mom. föreskrivs om information iakttas i tillämpliga delar även i fråga om sådan in-
formation om att planläggning har inletts som avses i 63 § markanvändnings- och bygglagen, om 
inte denna information ges i samband med informationen om planläggningsöversikten. 

 
Vid beredningen av en detaljplan som har ringa verkningar eller en detaljplaneändring som har 
ringa verkningar kan intressenterna ges tillfälle att framföra sina åsikter samtidigt som de infor-
meras om att planläggningen har inletts. I ett sådant fall behöver informationen inte publiceras i 
en dagstidning.” 
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Respons på programmet för deltagande och bedömning 

 

Detta program för deltagande och bedömning är tillgängligt på Kommungården i Malax kommun, 

Malmgatan 5, FI-66101 MALAX eller på kommunens internetsida www.malax.fi. 

 

Respons på programmet för deltagande och bedömning ges enligt följande: 

 

Planläggningsingenjör  

Jonas Aspholm 

Tel. +358 50 412 5900 

E-post: jonas.aspholm@malax.fi 

 

Detta program för deltagande och bedömning kommer att uppdateras vid behov under hela pla-

neringsprocessen. 

2. PLANERINGSOBJEKT OCH INFLUENSOMRÅDE  

Planeringsområdet utgörs av Petalax byområde som ligger beläget ungefär mitt mellan kommun-

centrum i Köpings och Korsnäs kyrkby. Området breder ut sig på båda sidorna om Petalax ådal 

och tangerar i norr Strandvägen. I söder sträcker sig området till Nyby där det även tangerar 

kommungränsen till Närpes stad. 

 

Området har planlagts med delgeneralplan tidigare, vilken nu kommer att revideras och utvidgas. 

Delgeneralplaneområdet omfattar totalt ca 4390 ha, av vilken ca 3770 ha berörs av delgeneral-

plan sedan tidigare.  

 

 

  

Bild 1. Planområdets riktgivande läge och utsträckning. © Lantmäteriverket. 

 

 

 

http://www.malax.fi/
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Bild 2. Planområdets avgränsning i förhållande 

till gällande delgeneralplan. Ny avgränsning med 

rött, tidigare planerat område med grått. 

 

Bild 3. Gällande plan i förhållande till ny områ-

desavgränsning samt utvidgningsareal. 

3. INITIATIV OCH PLANLÄGGNINGSBESLUT  

Initiativet till delgeneralplaneringen har tagits av Malax kommun, Kommunstyrelsen, 5.3.2018 § 

44 på basen av uppgjord projektplan. 

4. PLANERINGENS UTGÅNGSLÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR  

4.1 Planeringsuppdrag och syfte 

 

Målsättningen är att uppgöra en rättsverkande översiktlig delgeneralplan som styr markanvänd-

ningen och framtida planering. 

 

Kommunens huvudmålsättning är att med hjälp av delgeneralplanen både garantera och utveckla en 

hållbar och fördelaktig samhällsstruktur som beaktar områdets särdrag. Samhällsstrukturen bör 

möjliggöra en trivsam levnadsmiljö för områdets nuvarande och framtida invånare. Sett till centrum-

området och arbetsplatserna bör fokus utgå från kommunens utbildningscentrum, med bl.a. grund-

skola och gymnasium, som ligger i Petalax centrum och från primärnäringarna som är starkt repre-

senterade i hela ådalen. Planen ska utnyttja och förtäta befintlig samhällsstruktur, möjliggöra alter-

nativa bosättningsmöjligheter, bl.a. genom att stöda den struktur som skapats i ådalen och genom 

att möjliggöra ny bosättning vid sidan om den egentliga ådalen. Den bör också ge möjlighet till en 

balanserad utveckling i fråga om invånarantalet, vilket innebär att Petalax på lång sikt åtminstone 

bör hålla nuvarande invånarantal eller helst få en liten befolkningstillväxt. Det är viktigt att bevara 
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och utveckla Petalax kyrknejds och Petalax ådals särdrag samt att främja områdets landskapsmäss-

iga-, kulturhistoriska-, och kulturmiljövärden. 

 

Utöver det nämnda, samt för att uppnå det nämnda, bör fokus ligga på: 

 

• En trivsam boendemiljö, i vilken centrum- och randområdets respektive säregenskaper be-

aktas 

o att utveckla och förtäta centrumområdet med beaktan av dess särdrag, bl.a. genom 

att granska boendemöjligheter kring skolområdet och i riktning mot sportplansom-

rådet 

o att beakta/utveckla och tillgodose behoven för områden av glesbygdskaraktär 

o att bevara åkrarna obebyggda och styra nybyggnation till skogsbryn/-områden samt 

till centrumområdet 

 

• Ett mångsidigt näringsliv 

o att beakta/utveckla möjligheterna för handelsverksamhet i centrumområdet 

o att beakta/utveckla förutsättningarna för kommunens utbildningscentrum 

o att beakta/utveckla primärnäringarnas förutsättningar 

o att skapa förutsättningar för fördelaktiga arbetsmiljöer inom sekundärnäringarna, 

främst med fokus på primärnäringarnas behov 

o att skapa förutsättningar för attraktiva arbetsmiljöer inom tertiärnäringarna, främst 

med fokus på distansartade arbetsmöjligheter 

o att skapa förutsättningar för att bevara närservicen 

 

• Ådalen som helhet 

o ett öppet landskap med ren miljö 

o att skapa rimliga möjligheter till fritidsaktiviteter och rekreation 

o att främja bevarandet av naturens mångfald 

o att ge utrymme för eventuella skötselåtgärder av Petalax å 

o att beakta viktiga avrinningsstråk/-fåror 

 

• Fungerande trafikförbindelser 

o att främja ett smidigt trafikflöde 

o att förbättra förutsättningarna för den lätta trafiken 

o att granska alternativ koppling för sportplansområdet till centrumstrukturen 

 
  



 

5 

 

 

 

 

 

 

4.2 Den byggda miljön 

 

Bebyggelsen i området är av typisk Österbottniskt landsbygdskaraktär av varierad ålder, lokali-

serad i huvudsak i närhet av områdets huvudvägar i kanten av ådalen. Bebyggelsen är skiktad 

och delvis kraftigt förnyad, men kvar finns ännu flera gamla gårdstun som förmedlar ett kulturhi-

storiskt värde. Den centrala delen av planläggningsområdet är delvis detaljplanerad. Kyrkbacken 

med Petalax kyrka som centralt element ligger högst beläget i landskapet.   

 

  

  

 

Bild 4. Utdrag ur Malax kulturmiljöprogram “Jungfrudanser och snickarglädje”. Värdefulla byggnadsobjekt 

vid Lolaxvägen 231 och Kyrktået 11 (Petalax kyrka), samt skärning av planläggningsområdet i väst-östlig 

riktning. 

 

4.3 Miljöns nuvarande tillstånd   

 

Stora delar av området består av öppna obyggda 

odlingsmarker och skogsområden i naturtillstånd. 

Området innehar ställvis en kuperad terräng med 

en flack och låglänt ådal i mitten. En stor mängd 

djurstall/pälsfarmer finns inom området.  

 

Bild 5. Befintliga antalet djurtillstånd och dess ungefär-

liga placering 11/2018. © Malax kommun. 
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4.4 Planläggningssituationen 

 

4.4.1 De riksomfattande målen för områdesanvändningen 

 
De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen fick laga kraft den 1.4.2018. Må-

len för områdesanvändningen är grupperade enligt sakinnehåll i följande helheter: 

• Fungerande samhällen och hållbara färdsätt 

• Ett effektivt trafiksystem 

• En sund och trygg livsmiljö 

• En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar 

• En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar 

 

 

4.4.2 Österbottens landskapsplan 2040 

 

Österbottens landskapsplan 2040 godkändes av landskapsfullmäktige den 15.6.2020 och trädde i 

kraft den 31.8.2020. Planen ersätter landskapsplan 2030.  

 

Petalax centrum är i planen anvisad som ett ”område för centrumfunktioner, centrum med när-

service”.  

Planeringsbestämmelsen för beteckningen säger att kommunerna och städerna i sin strategiska 

planering ska skapa förutsättningar för närservice i dessa centrum. Avgränsningen av centrum 

med närservice bör i den kommunala planläggningen utredas och anvisas.  

 

De mest centrala delarna av Petalax är i landskapsplanen anvisad som ”område för tätortsfunkt-

ioner”. I planeringsbestämmelsen sägs att i den mer detaljerade planeringen bör området plane-

ras i huvudsak för boende, service och arbetsplatser. En enhetligare samhällsstruktur bör främjas 

med hänsyn till tätortens karaktär. Bebyggelse bör inte placeras på enhetliga åkerområden ifall 

den inte gör tätortsstrukturen mer enhetlig. Kollektivtrafiken och nätverket av gång- och cykel-

trafikleder bör utvecklas för att förbättra tillgängligheten till offentlig och kommersiell service 

samt rekreationsområden. Kompletterande byggande bör anpassas till den befintliga bebyggelsen 

samt till kulturmiljö-, landskaps- och naturvärdena. Avsikten är att området detaljplaneras. 

 

I övrigt finns i landskapsplanen olika objektsbeteckningar, bland annat: stomvattenledning, kraft-

ledning, datakommunikationsförbindelse, förbindelsebehov för överföringsavlopp, förbindelsebe-

hov för kraftledning, Petalax kyrkomiljö (kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå), Petalax 

UF (kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå), kulturhistoriskt betydande vägsträckning 

(Strandvägen) område för energiförsörjning, skjutbana (Tallmossens skjutbana), riktgivande cy-

kelled, riktgivande friluftsled och fornminne som fredats med stöd av fornminneslagen. 
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Bild 6. Utdrag ur Österbottens landkapsplan 2040. 
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4.4.3 Delgeneralplan 

 

Delgeneralplanen för Petalax godkändes av kommunfull-

mäktige 27.8.2001 § 135. I planen finns bl.a reservat-

ioner för Jord- och skogsbruk, boende, centrumfunkt-

ioner, allmänna funktioner och djurhusenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. Utdrag ur Petalax delgeneralplan; centrala området 

och hela planen. 

 
 

4.4.4 Detaljplan  

 

En del av de centrala delarna av Petalax är detaljplanerat sedan tidigare och berörs av flera olika 

separata detaljplaner. Detaljplanerna beaktas i delgeneralplaneringen. 

 

 

Bild 8. Detaljplanerade områdens utsträckning (2017) anvisat med grått. 
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5. BEFINTLIGA UTREDNINGAR OCH UTREDNINGAR SOM 

SKALL UTARBETAS 

För projektet kommer befintliga utredningar att utnyttjas i den utsträckning de är aktuella, och 

nya utföras till den del som arbetet kräver för att man skall kunna bedöma vilka betydande kon-

sekvenser planen medför för respektive ämnesområde (se punkt 7). 

 

Befintliga utredningar som kommer nyttjas är bl.a: 

- Malax kulturmiljöprogram (2015) 

- Malax arkeologisk inventering (2008) 

- Farmer och djurtillstånd (2018) 

 

Nya / kompletterande utredningar som kommer uppgöras berör bl.a. 

- Naturinventering för behövliga områden 

- Klassificering av kulturhistoriskt värdefulla områden och -objekt 

- Samhällsekonomisk analys 

- Dagvattengranskning 

- Trafikutredning 

6. BEDÖMNING AV KONSEKVENSER   

MBL 9 § - Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas 

 

”En plan ska grunda sig på planering som omfattar bedömning av de betydande konsekvenserna 

av planen och på sådana undersökningar och utredningar som planeringen kräver. När planens 

konsekvenser utreds ska planens uppgift och syfte beaktas. 

När en plan utarbetas ska miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, sociala och 

kulturella konsekvenserna, samt övriga konsekvenser av planen och av undersökta alternativ ut-

redas i behövlig omfattning. Utredningarna ska omfatta hela det område där planen kan tänkas 

ha väsentliga konsekvenser”. 

 

Delobjekten för bedömningen av konsekvenserna baserar sig på markanvändnings- och byggla-

gen. Enligt lagens 9 § och Markanvändnings- och byggförordningens 1 § bedöms i samband med 

utarbetningen av planen konsekvenserna för:  

 
1) människors levnadsförhållanden och livsmiljö, 
2) jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet,  
3) växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna, 
4) region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken, 
5) stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön. 
6) utvecklingen av en fungerande konkurrens inom näringslivet. 

7. INTRESSENTER OCH SAKKUNNIGA  

Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas 

betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde be-

handlas i planeringen.  Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma 

verkningarna av planläggningen och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken. 

Som intressenter i planeringen har åtminstone följande definierats (enligt MBF 20 §): 

 

- Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid plane-

ringen: 
• MALAX KOMMUNS OLIKA FÖRVALTNINGS- OCH FÖRTROENDEORGAN – MALMGATAN 5, 

66100 MALAX 

• KORSNÄS KOMMUN, KOMMUNSTYRELSEN – STRANDVÄGEN 4323, 66200 KORSNÄS 
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• NÄRPES STAD, KOMMUNSTYRELSEN – KYRKVÄGEN 2, 64200 NÄRPES 

• NTM-CENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN – PB 156, 60101 SEINÄJOKI 

• NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN – PL 131, 65101 VASA 

• ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – PB 174, 65101 VASA 

• ÖSTERBOTTENS MUSEUM – PB 3, 65101 VASA 

• MUSEIVERKET – PB 913, 00101 HELSINGFORS 

• VÄSTKUSTENS MILJÖENHET – CENTRUMVÄGEN 4, 65610 KORSHOLM 

• ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK – SMEDSBYVÄGEN 14-16, 65100 VASA 

 

- Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch berörs 

av delgeneralplanen: 
• FINGRID OYJ – PB 530, 00101 HELSINGFORS 

• FINLANDS SKOGSCENTRAL – PB 40, 15140 LAHTIS 

• VASA ELNÄT – PB 26, 65101 VASA 

• PETALAX O NYBY SKIFTESLAG – NYBYVÄGEN 26, 66240 PETALAX 

• PETALAX ÅBÄCKENS DIKNINGSBOLAG – VÄSTERVÄGEN 112, 66240 PETALAX 

• ÅGRENS O VELKMOSSBÄCKARNAS DIKESFÖRETAG – NYBYVÄGEN 357, 66240 PETALAX 

• PETALAXNEJDENS INTRESSEFÖRENING 

 

- Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av pla-

nen: 

• Användare, innehavare, markägare och invånare i planeringsområdet och dess influens-

område. 

• Föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper plan-

ändringen kan ha konsekvenser för. 

8. DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN  

MBL 1 § 

Lagens allmänna syfte 

 

Syftet med denna lag är att reglera områdes-

användningen och byggandet för att på det 

sättet skapa förutsättningar för en bra livsmiljö 

och främja en ekologiskt, ekonomiskt, socialt 

och kulturellt hållbar utveckling. 

 

Målet är också att tillförsäkra alla en möjlighet 

att delta i beredningen av ärenden och att sä-

kerställa att planeringen är högklassig och sker 

i växelverkan, att det finns tillgång till 

mångsidig sakkunskap och att det ges öppen 

information om de ärenden som behandlas. 

 MBL 6 § 

Växelverkan och information om planlägg-

ningen 

 
Beredningen av en plan skall på det sätt som be-

stäms i denna lag ske i växelverkan med de per-
soner och sammanslutningar vars förhållanden el-

ler intressen i avsevärd mån kan påverkas av pla-
nen. 

 
Myndigheter som bereder planer skall informera 

om planläggningen så att de som berörs av saken 
har möjlighet att följa planläggningen och påverka 

den.  
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Information om att planläggning har inletts, program för deltagande och bedömning  
 
• Att planeringen har inletts informeras i planläggningsöversikten och på kommunens inter-

netsida samt anslagstavla. 

• Samråd med myndigheter enligt MBL § 66.2/MBF § 18. 

• Detta program för deltagande och bedömning finns framlagt vid kommungården och på kom-

munens internetsida (www.malax.fi). Om framläggandet meddelas i lokaltidningen. 

• Om programmet för deltagande och bedömning finns möjlighet att ge skriftliga och muntliga 

åsikter i enlighet med kungörelsen. 

 

Utarbetande av planutkast 

 
• Planutkastet offentligt framlagt under tjänstetid på kommunhuset samt på kommunens inter-

netsida under 30 dagar. 

• Om offentligt framläggande informeras genom kungörelse i lokaltidningen, på kommunens 

anslagstavla och internetsida.  

• Under tiden planeutkastet är framlagt finns möjlighet att göra skriftliga och muntliga åsikter i 

enlighet med kungörelsen. 

• Informationsmöte. 

• Begäran om utlåtande från förvaltningar och myndigheter. 

 

Utarbetande av planförslag 

 
• Planförslaget offentligt framlagt under tjänstetid på kommungården samt på kommunens in-

ternetsida under 30 dagar. 

• Informationsmöte. 

• Om offentligt framläggande informeras genom kungörelse i lokaltidningen, på kommunens 

anslagstavla och internetsida.  

• Under tiden planförslaget är framlagt finns möjlighet att göra skriftliga och muntliga anmärk-

ningar i enlighet med kungörelsen. 

• Begäran om utlåtande från förvaltningar och myndigheter.  

• Samråd eller arbetsmöte med berörda myndigheter ordnas enligt överenskommelse / behov 

enligt MBF § 18. 

 

Godkännande 

 
• Godkännande i styrelse och fullmäktige. 

• Information om godkännandet av plan enligt MBL 67 § och MBF 94 §.  

9. TIDTABELL  

Behövliga grundutredningar kommer utföras under 2019–2020 för att kunna beaktas i planutkas-

tet, vilket uppgörs och presenteras under hösten 2020. Planförslaget kommer uppgöras under vin-

ter 2020–vår 2021. Målet är att delgeneralplanen skall vara klar för behandling i kommunfullmäk-

tige under vintern 2022. 
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10. KONTAKTPERSONER  

Planeringen förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Malax kommun och Ramboll Finland 

Oy. Information om detta program och planläggningsprojektet fås av kommunens kontaktperson. 

 

PLANLÄGGARE:  

 

Malax kommun 

Malmgatan 5 

66101 MALAX 

Tel. +358 6 347 7111 

www.malax.fi 

 

Planläggningsansvarig: 

Planläggningsingenjör, Jonas Aspholm 

T +358 50 412 5900 

E-post: jonas.aspholm@malax.fi 

PLANLÄGGNINGSKONSULT: 

 

Ramboll Finland Oy 

Hovrättsesplanaden 19 E,  

65100 VASA  

Tel. 020 755 7600 

www.ramboll.fi 

 

Planens utarbetare: 

Gruppchef, Jonas Lindholm, YKS-605 

T +358 50 349 1156 

E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi 

 

Projektchef DI Christoffer Rönnlund 

Tel. +358 44 312 2301 

E-post: christoffer.ronnlund@ramboll.fi 

 
 

http://www.malax.fi/
mailto:jonas.aspholm@malax.fi
http://www.ramboll.fi/
mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
mailto:christoffer.ronnlund@ramboll.fi

