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VERSIOHISTORIA 

 

0.9 Kaavaluonnos 13.1.2021 Käsitelty Kustavin kunnanhalli-

tuksessa __.__.2021 § __ 
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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

KUSTAVIN KUNTA 

KLUUSKERIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS  

 

Ranta-asemakaavan muutos koskee: 

Kiinteistöä 304-415-1-87 KLUUSKÄRI III. 

 

Voimassa olevan ranta-asemakaavan korttelia 1 (osa) sekä maa- 

ja metsätalousaluetta. 

 

Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Kortteli 1 (osa) sekä maa- ja metsätalousaluetta. 

 

Suunnitteluorganisaatio 

Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta on vastannut dipl.ins. 

Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu __.__.2021 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 

kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä __.__. – __.__.2021 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2021 

Kunta on hyväksynyt kaavan __.__.2021 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kustavin Lypyrtin kylässä Kluuskerin saa-

ressa noin 12 km linnuntietä Kustavin keskustasta luoteeseen. 

Suunnittelu-alueelle ei ole kiinteää tieyhteyttä.  

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 

2). 
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1.3. Kaavan tarkoitus 

Kaavatyön tavoitteena on vahvistaa voimassa olevan ranta-asema-

kaavan mukainen RA-rakennuspaikka suunnittelualueen itäosassa 

sekä osoittaa erillinen saunarakennuksen rakennusala suunnittelu-

alueen länsiosaan maa- ja metsätalousalueelle. Suunnittelualueen 

tavoitteellinen kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m².  

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maa-

kunnallisesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue muodostuu kiinteistöstä 304-415-1-87 KLUUS-

KÄRI III ja sijaitsee kahdella palstalla. Ranta-asemakaavan muutos 

koskee voimassa olevan ranta-asemakaavan loma-asuntojen kort-

telin 1 rakennuspaikkaa 3 sekä maa- ja metsätalousaluetta.  

Suunnittelualue on pinta-alaltaan yhteensä noin 1,9 hehtaaria. 

Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa yhteensä noin 70 met-

riä ja mitoitusrantaviivaa noin 65 metriä. 

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue on pääosin tavanomaista saariston kallioista met-

sämaata. Kluuskerin saaren länsi- ja pohjoisrannat kohoavat pai-

koitellen melko jyrkästi, saaren itäranta on loivempaa ja paikoin 

ruovikkoista.  

 

 

Suunnittelualueen länsirantaa. 
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Suunnittelualueen itärantaa. 

Kaava-alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alu-

eeseen, Ströömin kulttuurimaisema. Satakunnassa ja Varsinais-

Suomessa on toteutettu vuosina 2012–2014 maakunnallinen mai-

semaselvitys, jonka yhteydessä on päivitetty sekä valtakunnalli-

sesti arvokkaat että maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja 

aluerajaukset. Suunnittelualue sijaitsee inventoinnissa valtakun-

nallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ehdotetulla alueella (Lou-

nais- ja saaristomeren seutu, Ströömin meriväylä.) Inventoinnissa 

ehdotettuja uusia maisema-alueita ja aluerajauksia ei ole vielä 

vahvistettu. 

  

Maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. 

Inventoinnissa maisemaehdotusta perustellaan seuraavasti:  

Ströömi edustaa lounaisrannikon ja Saaristomeren seutua ja välisaariston vyöhy-

kettä. Sröömin maisemallinen arvo perustuu murroslinjan luomaan hienoon ja 

selkeästi rajautuvaan maisematilaan sekä vanhaan ja monipuoliseen asutus- ja 

kulttuurihistoriaan. Kantatilat, torpat ja niihin kytkeytyvä kulttuurihistoria ovat 

saumattomasti yhteydessä Ströömin luomiin mahdollisuuksiin kalastuksen ja me-
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renkäynnin parissa. Alueen arvokkaat kulttuuriympäristöt ovat alueen tunnetuim-

pia nähtävyyksiä, kuten Lypyrtin kylä ja luotsiasema, Vanha Postitie Vartsalassa 

sekä Katanpään linnake. Ströömillä on ollut suuri merkitys merenkululle ja alue 

on elinvoimaista saaristoa, vaikka elinkeinot ovat osin muuttuneet. 

 

Lähde: Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Ehdotus Satakun-

nan ja Varsinais-Suomen arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014. ELY-keskuksen ra-

portteja 75. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue kiinteistön 304-415-1-87 KLUUSKÄRI III alueella 

on rakentamaton. Suunnittelualueen viereisillä kiinteistöillä sekä 

suunnittelualueen ympäristössä sijaitsee pääosin loma-asumista.  

Suunnittelualueen eteläpuolella, kiinteistön 304-415-1-90 KLUUS-

KÄRI alueella, sijaitsee historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja 

ympäristöllisesti arvokas 1800-luvun hirsirunkoinen kalastustorppa 

ulkorakennuksineen (Museon informaatioportaali MIP). 

 

Kalastustorppa ulkorakennuksineen suunnittelualueen viereisellä kiinteistöllä 304-

415-1-90 KLUUSKÄRI. 
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Muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa.  

2.2. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston 

vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakun-

nallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttö-

tavoitteista ainakin seuraavat: 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-

den alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-

vyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen 

maakuntakaavan, joka on osa samana päivänä hyväksyttyä Varsi-

nais-Suomen maakuntakaavaa. Suunnittelualue on maakuntakaa-

vassa merkitty maa- ja metsätalous-/retkeily-/virkistysalueeksi 

(MRV). Suunnittelualue on lisäksi osoitettu Selkämeren kalastuk-

sen ja kalatalouden kehittämisvyöhykkeeksi sekä kulttuuriympä-

ristön tai maiseman kannalta tärkeäksi alueeksi (maakunnallisesti 

arvokas maisema-alue, Ströömin kulttuurimaisema). 

Suunnittelualueen ulkopuolelle kiinteistön 304-415-1-90 KLUUS-

KÄRI alueelle on osoitettu merkittävä rakennetun ympäristön 

kohde 1800-luvun hirsirunkoinen kalastajatorppa ulkorakennuksi-

neen (sr 4048). Kohteen arvotus on seudullinen. 
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Suunnittelualueen suurpiirteinen sijainti maakuntakaavassa: 

 

Lähde: Maakuntakaavakartta 
 

 

 

 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoitusta osoittavaan 

vyöhykkeeseen 2, eli 5-7 lay/km ja vapaan rannan osuus 40 % 

kokonaisrantaviivasta. 

 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liiken-

teen vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja maakunta-

hallitus on päätöksellään 27.8.2018 määrännyt kaavan tulemaan 
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voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kaavamuutosalu-

eelle ei kohdistu merkintöjä vaihemaakuntakaavassa. 

Suunnittelualueen sijainti vaihemaakuntakaavassa: 

 

Lähde: Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava-
kartta. 

 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavaa. 

Ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Kustavin kunnanvaltuuston 

23.5.1994 § 36 hyväksymä ja lääninhallituksen 16.9.1994 vahvis-

tama Kluuskerin ranta-asemakaava (hyväksytty kumotun raken-

nuslain mukaisena rantakaavana). Suunnittelualue on voimassa 

olevassa ranta-asemakaavassa osoitettu loma-asuntojen kortteli-

alueeksi (RA-2) sekä maa- ja metsätalousalueeksi (M). Loma-

asuntojen rakennuspaikalle saa rakentaa yksikerroksisen loma-

asunto- ja saunarakennuksen, vierasmajaksi soveltuvan enintään 

25 m²:n suuruisen erillisen rakennuksen ja loma-asuntoon liittyviä 

talousrakennuksia. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 

120 m². Suunnittelualueelle on osoitettu myös saunan (s) ja vene-

vajan (v) rakennusalat. Saunan enimmäiskerrosala on 25 m² ja 

venevajan 30 m². 
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Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta (suunnittelualue sini-

sellä): 

 

Lähde: Kluuskerin ranta-asemakaavakartta. 

 

 

 

 

 

Rakennusjärjestys 

8.7.2011 voimaan tulleen Kustavin kunnan rakennusjärjestyksen 

mukaan: 

- Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden asuinrakennuk-

sen. Rakennuksessa voi olla yksi tai kaksi asuntoa. Rakennuspai-

kalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talous-

rakennuksia. Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhtei-

nen sallittu kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-

alasta ja asuinrakennus enintään 350 k-m². 
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- Rakennettaessa saariin, johon ei ole tieyhteyttä lomarakennusten 

rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 100 k-m² suuruisen 

lomarakennuksen, joka voi olla 1½-kerroksinen maiseman ja kas-

villisuuden niin salliessa, vierasmajan enintään 25 k-m² ja saunan 

enintään 30 k-m². Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 

enintään 150 k-m². Saunan lisäksi saa rakentaa yhden enintään 20 

k-m²:n suuruisen talousrakennuksen. 

- Rakennettaessa saariin on kiinnitettävä erityisetä huomiota ra-

kennuspaikan saavutettavuuteen, yleensä sijaintiin, kokoon, 

maaston muotoon, maaperäolosuhteisiin ja kasvillisuuden peittä-

vyyteen ja maisemallisiin arvoihin. 

- Rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittami-

nen ullakon tasolle tai maanpinnan alapuolelle voidaan sallia, jos 

se on mahdollista ottaen huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus 

sekä soveltuminen rakennettuun ympäristöön. 

- Asuinrakennuksen ja saunarakennuksen kosteudelle arkojen ra-

kenteiden tulee olla vähintään +2,20 m keskiveden korkeutta 

ylempänä. 

- Jätevedet tulee, ellei niitä voida johtaa yleiseen viemärilaitok-

seen, käsitellä kiinteistökohtaisesti ympäristönsuojeluviranomai-

sen ohjeiden mukaisesti. 

- Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta ran-

taviivasta tulee olla vähintään 25 metriä. Jos saunarakennuksen 

pohjapinta-ala on enintään 25 m², saa sen rakentaa vähintään 15 

metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantavii-

vasta. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin raken-

nuspaikalla tulee kuitenkin olla sellainen, että maiseman luonnon-

mukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta ranta-ase-

makaavaa laadittaessa tai muutettaessa. 

Emätilaselvitys 

Suunnittelualueelta ei ole tarpeen laatia emätilaselvitystä, sillä 

kaavamuutoksessa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja.  

Luontoselvitys 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa arvokkaita luontokohteita. 

Suunnittelualueelta laaditaan luontoselvitys tarvittaessa.  
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Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa vanhaa rakennuskantaa, joka 

tulisi erityisesti ottaa huomioon kaavoituksessa.  

Tekninen huolto 

Vesi- ja jätehuolto järjestetään kiinteistökohtaisesti. 

Palvelut 

Lähimmät palvelut sijaitsevat Kustavin keskustassa suunnittelualu-

eesta noin 12 km kaakkoon. 

Liikenne 

Suunnittelualueelle ei ole kiinteää tieyhteyttä. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) täyttää maankäyttö- ja rakennus-

laissa ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.  

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 maanomistajan aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma (OAS) on laadittu 13.1.2021.  

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Viranomaisilta pyydetään tarvittaessa lausunnot kaavaluonnos- ja 

kaavaehdotusvaiheessa. 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS, 

liite 2).  

Kustavin kunnanhallitus on tehnyt ranta-asemakaavatyön vireille-

tulopäätöksen __.__.2021 § __. Kaavatyön vireilletulosta on kuu-

lutettu __.__.2021. Lisäksi osallisille on ilmoitettu vireilletulosta 

kirjeitse.  

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

osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 13.1.2021 päivätty kaa-

valuonnos ovat olleet kunnassa nähtävillä __.__. - __.__.2021 vä-

lisenä aikana. 

Kaavaehdotus 

Kustavin kunnanhallitus on käsitellyt __.__.2021 päivätyn kaava-

ehdotuksen kokouksessaan __.__.2021 __ . Kaavaehdotus on ollut 

yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2021. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavamuutoksessa on osoitettu yksi loma-asuntojen rakennus-

paikka (RA), maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä maa- ja metsä-

talousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY).  

Kaavassa osoitetaan loma-asuntojen korttelin 1 rakennuspaikka 3. 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 1,95 hehtaaria. 

Loma-asuntojen korttelialuetta on osoitettu noin 0,42 hehtaaria ja 

maa- ja metsätalousaluetta noin 1,53 hehtaaria. 

Loma-asuntojen korttelialueelle (RA) on osoitettu rakennusoi-

keutta yhteensä 120 k-m² ja maa- ja metsätalousalueelle (M) yh-

teensä 30 k-m².  

MY-alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta. 

Kaava-alueelle on osoitettu kaavamuutoksessa rakennusoikeutta 

yhteensä 150 k-m². 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeella (liite 1). 

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ranta-asemakaavan muutos ei hajautu yhdyskuntarakennetta. 

Noudattamalla kaavassa rakentamisesta annettuja määräyksiä 

alueen toteutus ei vaaranna luonto-, maisema- tai kulttuuriarvoja. 

Kaavassa on tarkoituksenmukaisin aluevarauksin, merkinnöin ja 

määräyksin pyritty vähentämään rakentamisesta johtuvia vaiku-

tuksia sekä turvattu terveellisen ja turvallisen ympäristön muodos-

tuminen. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 

(liite 3). 
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Korttelialueet 

Kaavassa on osoitettu yksi loma-asuntojen rakennuspaikka (RA). 

Kortteli 1 (rakennuspaikka 3) 

 

Maa- ja metsätalousalueet 

 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

Ranta-asemakaavan muutoksessa on otettu huomioon luonnon-

suojelu, maisema-arvot, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestämi-

nen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet. Rakennus-

paikkojen huolellisella suunnittelulla ranta-asemakaavan toteutta-

minen aiheuttaa mahdollisimman vähän muutoksia luonnonympä-

ristössä. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavassa vahvistetaan yksi voimassa olevan ranta-asemakaavan 

mukainen loma-asuntojen rakennuspaikka. Kaavalla ei arvioida 

olevan merkittävää vaikutusta alueen väestörakenteen kehityk-

seen. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaavamuutoksessa vahvistetaan yksi voimassa olevan ranta-ase-

makaavan mukainen loma-asuntojen rakennuspaikka. Kaavarat-

kaisusta ei aiheudu erityisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteen kan-

nalta. 

Kaava-alueen ympäristössä sijaitsee pääosin loma-asutusta.  

Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. Lähimmät palvelut 

sijaitsevat Kustavin keskustassa kaava-alueesta noin 12 km lin-

nuntietä kaakkoon. 
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Tekninen huolto 

Vesi- ja jätehuolto järjestetään kiinteistökohtaisesti. 

Liikenne 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta liikenteen määrään. Kaava-

alueelle ei ole kiinteää tieyhteyttä. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita.  

Virkistys 

Kaavaratkaisun vaikutus virkistysalueen määrään on vähäinen. 

Kaavamuutoksessa alueelle jää riittävästi vapaata rantaa sekä vir-

kistymiseen soveltuvia alueita. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaavamuutoksessa on vahvistettu yksi voimassa olevan ranta-ase-

makaavan mukainen lomarakennuspaikka sekä saunarakennuksen 

rakennusala kaava-alueen länsiosaan maa- ja metsätalousalueelle. 

Kaava-alue sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla ja valtakunnalli-

sesti arvokkaaksi ehdotetulla maisema-alueella, jossa maisemalli-

nen arvo perustuu eri maisematyyppien murroslinjan luomaan sel-

keästi rajautuvaan maisematilaan sekä vanhaan ja monipuoliseen 

asutus- ja kulttuurihistoriaan. Kaava-alue sijoittuu aivan Ströömin 

merialueen koilliskulmaan, jossa kaava-alueen länsirannan kalliot 

kohoavat paikoitellen jyrkästi. Rantakalliot ovat kaava-alueen koh-

dalla kuitenkin puustoisia, eikä mereltä ole puustosta johtuen nä-

köyhteyttä avokallioita edemmäs esimerkiksi kaava-alueen keski- 

tai itäosiin. Kaava-alueen länsirannalle osoitettu saunarakennuk-
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sen rakennusala on sijoitettu sujuvasti rantapuuston suojaan ja ra-

kennuksen näkyvyyttä alueen maisemassa pyritty näin ollen mini-

moimaan. 

 

Näkymä Ströömiltä kohti suunnittelualueen länsirantaa. Saunarakennus sijoittuu 

rantapuuston suojaan nuolen osoittamaan kohtaan. 

Yleisissä kaavamääräyksissä on ohjattu rakentamista siten, että 

rakentaminen sopeutuisi maisemaan. Rakennusten on kaavamää-

räyksen mukaan sopeuduttava perinteiseen saaristomaisemaan, ja 

rakennusten on oltava puuverhoiltuja. Rakennuspaikan rakenta-

maton osa on hoidettava luonnonvaraisena, ja rakennuspaikalla on 

säilytettävä maiseman kannalta merkittävä puusto. Kaavamää-

räyksillä varmistetaan, että kaavamuutoksesta ei aiheudu haitalli-

sia vaikutuksia alueen maisemarakenteeseen. Ranta-asemakaava-

alueella on lisäksi voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpidera-

joitus. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 

vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen maaperä on pääosin kalliomaata (Lähde: 

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/#). Alueen rakennettavuus on 

hyvä. 
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Taloudelliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maan-

omistajille. 
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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. Maanomistaja vastaa ranta-ase-

makaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Kustavin 

kunta. 
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