
  231-RAK1526 

 

 

 

 

 

 

TAIVASSALON KUNTA 

POHJOLAN RANTA-ASEMAKAAVA 

 
 

KAAVASELOSTUS 

Kaavaluonnos 

Versio 0.9 

 

 

 

 

22.5.2018 

Nosto Consulting Oy 



Nosto Consulting Oy  2 (17) 

Taivassalon kunta: Pohjolan ranta-asemakaava   

Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  22.5.2018 

 

Sisällysluettelo 

1. Perus- ja tunnistetiedot ....................................................................................... 4 

1.1. Tunnistetiedot ..................................................................................... 4 

1.2. Kaava-alueen sijainti ............................................................................ 4 

1.3. Kaavan tarkoitus .................................................................................. 5 

2. Lähtökohdat ........................................................................................................... 6 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista ........................................................... 6 

Alueen yleiskuvaus .................................................................................. 6 

Luonnonympäristö .................................................................................. 6 

Rakennettu ympäristö ............................................................................... 6 

Muinaismuistot ....................................................................................... 7 

Maanomistus ......................................................................................... 7 

2.2. Suunnittelutilanne ................................................................................ 7 

Maakuntakaava ...................................................................................... 7 

Yleiskaava ............................................................................................ 8 

Ranta-asemakaava ................................................................................... 8 

Rakennusjärjestys ................................................................................... 9 

Emätilaselvitys ....................................................................................... 9 

Luontoselvitys ........................................................................................ 9 

Vanha rakennuskanta ............................................................................. 10 

Kaavan pohjakartta ................................................................................ 10 

Rakennuskiellot .................................................................................... 10 

3. Suunnittelun vaiheet .......................................................................................... 11 

3.1. Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ....... 11 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö .................................................................. 11 

Viranomaisyhteistyö ............................................................................... 11 

Osalliset ja vireille tulo ............................................................................ 11 

Kaavaluonnos ...................................................................................... 11 

Kaavaehdotus ...................................................................................... 11 

Kaavan hyväksyminen ............................................................................. 11 

4. Ranta-asemakaavan kuvaus ............................................................................. 12 

4.1. Kaavan rakenne ................................................................................. 12 



Nosto Consulting Oy  3 (17) 

Taivassalon kunta: Pohjolan ranta-asemakaava   

Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  22.5.2018 

 

Kaavan kuvaus ja perustelut kaavaratkaisulle .................................................. 12 

Mitoitus ............................................................................................. 13 

Palvelut ............................................................................................. 14 

4.2. Aluevaraukset ................................................................................... 14 

Korttelialueet ....................................................................................... 14 

Muut alueet ......................................................................................... 14 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset .......................................................... 15 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ......................................................... 15 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön .................................................. 15 

Muut vaikutukset .................................................................................. 16 

5. Ranta-asemakaavan toteutus ........................................................................... 17 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat............................. 17 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus ..................................................................... 17 

5.3. Toteutuksen seuranta ......................................................................... 17 

 

LIITTEET 1) Asemakaavan seurantalomake 

 2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

3) Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIOHISTORIA 

 

0.9 Kaavaluonnos 22.5.2018 Käsitelty Taivassalon kunnan-

hallituksessa pp.kk.2018 § nn 

    

 



Nosto Consulting Oy  4 (17) 

Taivassalon kunta: Pohjolan ranta-asemakaava   

Kaavaselostus (Luonnos), Versio 0.9  22.5.2018 

 

1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

TAIVASSALON KUNTA 

POHJOLAN RANTA-ASEMAKAAVA 

 

Ranta-asemakaava koskee: 

Kiinteistöä Pohjola III 833-459-8-24. 

Ranta-asemakaavalla muodostuu: 

Korttelit 1 ja 2, venevalkama-aluetta, maa- ja metsätalousaluetta 

sekä vesialuetta. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi Lappa-

lainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaavan tekninen piirtämi-

nen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai Kft:ssä (Budapest, 

Unkari). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 5.4.2018 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  5.4. – 7.5.2018 

on ollut nähtävillä 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä __.__.2018 – __.__.2018 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.2018 – __.__.2018 

Kunta on hyväksynyt kaavan __.__.2018 

 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Taivassalossa Vehaksessa noin neljä kilomet-

riä Taivassalon kuntakeskuksesta länteen. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 
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1.3. Kaavan tarkoitus 

Kaavatyön tavoitteena on suunnitella kaava-alueelle kaksi omaran-

taista loma-asunnon rakennuspaikkaa, yhteinen venevalkama sekä 

erillispientalojen rakennuspaikkoja taustamaastoon. Kaavatyössä 

suunnitellaan kulkuyhteydet rakennuspaikoille. 

Toteutuessaan kaavalla ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-

sesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7,3 hehtaaria. Rantaviivaa on 

noin 135 metriä. 

Alueelle on kiinteä tieyhteys. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin kallioista metsämaata. 

Alue on maastoltaan vaihtelevaa, ja tilan koillisosassa maasto on 

jyrkkäpiirteistä. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella on rakennettuna yksi lomarakennus piharaken-

nuksineen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomarakennus 
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Kaava-alueen naapurustossa on vapaa-ajan asutusta, ja 

lähialueilla on myös vakituista asutusta. 

 

Muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 

Maanomistus 

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 

maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsi-

nais-Suomen maakuntakaavaa. 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan 

alueella. 

Talousrakennuksia 
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Yleiskaava 

Taivassalon oikeusvaikutteinen rantayleiskaava 1:20 000 on vah-

vistettu ympäristöministeriössä 8.3.1988. 

Ote rantayleiskaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueen ranta-alue on rantayleiskaavassa loma-asunto-

aluetta (RA). Taustamaastoon on osoitettu maa- ja metsätalous-

valtaista aluetta (M-1). 

 

Suunnittelualue kuuluu loma-asuntojen mitoituksessa noudatetta-

vaan vyöhykkeeseen 1, jonka keskimääräinen mitoitus on 9 

lay/km. Hyvän rantaviivan mitoitus on 10,4 lay/km ja huonon ran-

taviivan mitoitus 5 lay/km. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa ranta-asemakaavaa. 

Suunnittelualue rajautuu idässä/koillisessa Vehaksen yhteislaitu-

men asemakaavaan (ranta-asemakaavan muutos), joka on hyväk-

sytty 8.6.2004. 
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Rakennusjärjestys 

1.1.2013 voimaan tulleen Taivassalon kunnan rakennusjärjestyk-

sen mukaan: 

- Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikalle saa rakentaa 

yhden enintään kaksiasuntoisen kaksikerroksisen asuinrakennuk-

sen. Lomarakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksi-

asuntoisen 1½-kerroksisen loma-asunnon. Rakennuspaikalle saa 

lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä yksikerroksisia ta-

lousrakennuksia. Ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetulla raken-

nuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 

10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 k-m². 

- Rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla saa loma-asunnon kerros-

ala olla enintään 120 k-m². Lisäksi saa rakentaa enintään 30 k-m² 

saunarakennuksen, enintään 25 k-m² vierasmajan sekä lämpöeris-

tämättömiä varastorakennuksia enintään 40 k-m². Rakennusten 

yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 215 k-m². Alle 2000 

m²:n suuruisilla vanhoilla rakennuspaikoilla saa loma-asunnon ker-

rosala olla enintään 100 k-m². Tällöin rakennusten yhteenlaskettu 

kerrosala saa olla enintään 195 k-m². 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta suunnittelu-

alueella. 

Emätilaselvitys 

Emätila on määritetty 19.9.1969 tilajakotilanteen perusteella. 

Kiinteistö Pohjola III 833-459-8-24 on rekisteröity 19.9.1969 ja on 

siten ns. emätila. Pohjola III -kiinteistöstä 833-459-8-9 (rek. 

7.6.1956) on myyty määräalan kauppana Kuusilehdon tila, joka on 

rekisteröity 19.9.1969. 

Kiinteistöllä Pohjola III 833-459-8-24 on mitoitusrantaviivaa noin 

135 metriä. Kiinteistö sijaitsee rantayleiskaavan mukaisella hyvän 

rantaviivan alueella, jossa mitoitusluku on 10,4 lay/km. Kiinteis-

töllä on siten rakennusoikeutta mitoitusrantaviivan perusteella noin 

1,4 loma-asuntoyksikköä (lay). 

Pohjolan ranta-asemakaava-alueella emätilaselvityksen mukaista 

tilakohtaista rakennusoikeutta (mitoitusta) voidaan tarkastella va-

paammin, koska suunnittelualue on osa Vehaksen kyläaluetta. 

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta laaditaan kevään/kesän 2018 aikana luonto-

selvitys, joka huomioidaan kaavaehdotusta laadittaessa. 
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Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa vanhaa rakennuskantaa, joka 

tulisi erityisesti huomioida kaavoituksessa. 

Kaavan pohjakartta 

Kaava-alueelta on laadittu ranta-asemakaavan pohjakartta 

(1:2000), joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-ase-

makaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. Pohjakartta on hy-

väksytty 8.3.2018 (kiinteistöinsinööri Leena Viljanen). 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistämi-
nen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Osalliset ja vireille tulo 

Taivassalon kunnanhallitus on tehnyt ranta-asemakaavatyön vireil-

letulopäätöksen 10.2.2018 § 38. Kaavatyön vireilletulosta on kuu-

lutettu 5.4.2018. Lisäksi osallisille on ilmoitettu vireilletulosta kir-

jeitse. Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 

(OAS, liite 2). 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen ranta-asemakaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut kunnassa nähtävillä 

5.4.–7.5.2018 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana ei tullut mielipi-

teitä osallisilta. 

Kaavaluonnos 

Taivassalon kunnanhallitus on käsitellyt 22.5.2018 päivätyn kaa-

valuonnoksen kokouksessaan __.__.2018 § ___. 

Kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2018. 

Kaavaehdotus 

(TÄYDENNETÄÄN KAAVATYÖN EDETESSÄ) 

Taivassalon kunnanhallitus on käsitellyt __.__.2018 päivätyn kaa-

vaehdotuksen kokouksessaan __.__.2018 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2018. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavan kuvaus ja perustelut kaavaratkaisulle 

Suunnittelualue muodostuu osasta kiinteistön Pohjola III 833-459-

8-24 aluetta. Suunnittelualueelle on osoitettu kaavassa yksiasun-

toisten loma-asuntojen korttelialuetta (RA-1), erillispientalojen 

korttelialuetta (AO), venevalkama-aluetta (LV-1), maa- ja metsä-

talousaluetta (M) sekä vesialuetta (W). 

Suunnittelualue kuuluu rantayleiskaavassa loma-asuntojen mitoi-

tuksessa noudatettavaan vyöhykkeeseen 1, jonka keskimääräinen 

mitoitus on 9 lay/km. Hyvän rantaviivan mitoitus on 10,4 lay/km 

ja huonon rantaviivan mitoitus 5 lay/km. Hyvän ja huonon ranta-

viivan mitoitusluvut perustuvat Taivassalon kunnasta saatuun ran-

tainventointiaineistoon. Rantayleiskaavassa ei ole ohjattu rakenta-

mattoman rannan osuutta rantaviivasta. 

Rantayleiskaavan mitoitus kaava-alueella on 10,4 lay/km. Pohjola 

III -tilan mitoitusrantaviiva on 135 metriä, joten tilalla on rantavii-

van perusteella laskennallista rakennusoikeutta 1,4 loma-asunto-

yksikköä (lay). 

Pohjolan ranta-asemakaava-alueella emätilaselvityksen mukaista 

mitoitusta voidaan kuitenkin tarkastella vapaammin, koska suun-

nittelualue on osa Vehaksen kyläaluetta. 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) tuli voimaan 1.5.2017 alkaen 

eräitä muutoksia. Lakimuutos mahdollistaa muun muassa rantojen 

rakennusoikeuden vapaamman tarkastelun olemassa olevilla kylä-

alueilla. MRL 73 §:ää muutettiin siten, että edellytystä ranta-alu-

eille jätettävästä riittävästä yhtenäistä rakentamattomasta alu-

eesta ei enää sovelleta olemassa olevilla kyläalueilla. Lakimuutok-

sen perusteluissa (HE 251/2016 vp, sivu 43) todetaan, että edel-

lytys ranta-alueille jätettävästä riittävästä yhtenäisestä rakenta-

mattomasta alueesta on koettu ongelmalliseksi alueilla, joille on 

laadittu laajahkoja rantayleiskaavoja pääasiassa loma-asumisen 

tarpeisiin. Tällainen rantayleiskaavoitus perustuu tarkasteluihin, 

joissa on kaava- ja aluekohtaisesti määritelty ympäristön erityis-

piirteet ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun huomioon ottavia 

mitoituslukuja uuden rakentamisen määrän osoittamiseksi eri kiin-

teistöjen alueille. Näissä mitoitustarkasteluissa on tärkeää turvata 

myös riittävän yhtenäisen rakentamattoman alueen säilyminen 
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ranta-alueilla. Samojen mitoituslukujen käyttäminen myös ran-

noilla sijaitsevien kylien alueilla ei ole kuitenkaan tarkoituksenmu-

kaista. Kylien alueella on oleellista turvata riittävien lähivirkistys-

alueiden säilyminen ja esimerkiksi mahdollisuus uimarantaan. 

Näissä tilanteissa kylien täydennysrakentamismahdollisuuksien 

turvaaminen on olennaisempaa kuin vaatimus riittävän yhtenäisen 

rantaviivan säilyttämisestä. 

Lakimuutoksen valmistelutekstin (HE 251/2016 vp, sivu 16) mu-

kaan kyläalueilla pitäisi kaavojen mitoitusta voida tarkastella siis 

vapaammin kuin kylien ulkopuolisilla alueilla, joilla riittävän yhte-

näisen rakentamattoman alueen osoittaminen on perusteltua. 

Suunnittelualue rajautuu idässä/koillisessa Vehaksen yhteislaitu-

men asemakaavaan, jossa on osoitettu runsaasti virkistyskäyttöön 

soveltuvaa rakentamatonta rantaa (lähivirkistysaluetta). Kylän 

alueella on siten turvattu riittävien lähivirkistysalueiden säilymi-

nen. Yhtenäisen rakentamattoman ranta-alueen osoittamiselle 

Pohjolan ranta-asemakaava-alueella ei ole näin ollen erityistä tar-

vetta. Pohjolan tilan alueella yhtenäiseksi laskettavan ja yleiseen 

virkistykseen soveltuvan vapaan rannan määrä ei myöskään tosi-

asiassa muutu kaavan toteutumisen myötä, sillä rakentamaton 

rantaosuus (noin 60 metriä) ei nykyisinkään ole laskettavissa yh-

tenäiseksi vapaaksi rannaksi. 

Lakimuutokseen perustuen kaavassa osoitetaan kaksi omaran-

taista loma-asuntoyksikköä. Taustamaastoon osoitetaan lisäksi 

kaksi ei-omarantaista erillispientalojen rakennuspaikkaa rannan 

vaikutuspiirin ulkopuolelle. Erillispientalojen rakennuspaikkojen 

käyttöön osoitetaan lisäksi venevalkama-aluetta. 

Kaavalla vahvistetaan olemassa olevan kyläalueen säilymistä ja 

kehittämistä sekä tuetaan kylän elinvoimaisuutta osoittamalla ky-

läkeskuksen läheisyyteen uusia rakennuspaikkoja. 

Mitoitus 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7,3 hehtaaria. Loma-asuntojen 

korttelialuetta on noin 0,9 hehtaaria, erillispientalojen korttelialu-

etta noin 0,5 hehtaaria, venevalkama-aluetta noin 0,07 hehtaaria, 

maa- ja metsätalousaluetta noin 3,1 hehtaaria sekä vesialuetta 

noin 2,8 hehtaaria. 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeessa (liite 1). 
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Kaavassa on osoitettu kaksi omarantaista lomarakennuspaikkaa 

(RA-1), joiden kummankin rakennusoikeus on 215 k-m². Lisäksi 

kaavassa on osoitettu kaksi erillispientalojen rakennuspaikkaa 

taustamaastoon (AO), joiden kummankin rakennusoikeus on 300 

k-m². 

Suunnittelualueelle on osoitettu kerrosalaa yhteensä 1030 k-m². 

Palvelut 

Alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Taivassalon kir-

konkylässä noin neljän kilometrin päässä. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 

Korttelialueet 

Suunnittelualueelle on osoitettu kaksi yksiasuntoisten loma-asun-

tojen rakennuspaikkaa (RA-1), joista toinen on rakennettu. Lisäksi 

kaavassa on osoitettu kaksi uutta erillispientalojen rakennuspaik-

kaa (AO). 

Kortteli 1 

 

Kortteli 2 

 

 

Muut alueet 
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4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

(TÄYDENNETÄÄN KAAVATYÖN EDETESSÄ) 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavassa muodostuu kaksi uutta vakituisen asunnon rakennus-

paikkaa, joten vakituisen asutuksen määrä lisääntyy alueella vä-

häisesti. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alueen läheisyydessä Vehaksen kylässä on runsaasti vaki-

tuista asutusta, ja kaavassa osoitetaan kyläaluetta täydentävää ra-

kentamista. Kaavamuutoksella vahvistetaan olemassa olevan ky-

län säilymistä ja kehittämistä sekä tuetaan kylän elinvoimaisuutta 

osoittamalla kyläkeskuksen läheisyyteen uusia rakennuspaikkoja. 

Kaavalla ei hajauteta yhdyskuntarakennetta. 

Palvelut 

Kaava-alueella ei ole palveluja. Kaava tukeutuu olemassa oleviin 

palveluihin. 

Liikenne 

Kaavan toteutuminen lisää liikenteen määrää alueella vähäisesti. 

Kaava-alueelle kuljetaan kaava-alueen kaakkoisosasta Säärenmä-

entieltä. 

Kaavassa osoitetaan venevalkama-alue taustamaastoon osoitetun 

erillispientalojen korttelialueen käyttöön. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa suojeltavia kulttuuriympäristöjä 

tai muinaismuistoja. 

Virkistys 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on laajat yhtenäiset vir-

kistysalueet. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaavassa osoitetaan yksi uusi omarantainen lomarakennuspaikka, 

joka tulee näkymään maisemassa vähäisesti. Taustamaastoon 
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osoitetaan lisäksi kaksi uutta erillispientalojen rakennuspaikkaa. 

Yleisissä kaavamääräyksissä ohjataan rakentamistapaa siten, että 

rakennukset sopeutuisivat maisemaan ja rakennuspaikoilla säily-

tettäisiin riittävästi puustoa. Kaavalla ei siten ole merkittävää vai-

kutusta alueen maisemarakenteeseen. 

Suunnittelualueelta laaditaan kevään/kesän 2018 aikana luonto-

selvitys. Selvitys huomioidaan kaavaehdotusta laadittaessa. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 

Muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen tai turvallisuu-

teen, eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloihin tai kuntatalouteen. 
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5. Ranta-asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä 

kaavaselostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun ranta-asemakaava 

on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistajat vastaavat ranta-

asemakaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Taivassalon 

kunta. 

 

 

Turussa __.__.2018 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen  Tanja Konstari 

dipl.ins.   FM 

 


