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1. Perus- ja tunnistetiedot 
1.1. Tunnistetiedot 

KEMIÖNSAAREN KUNTA 
DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON RANTA-
OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 
 
Osa kiinteistöä 322-495-2-3 Södra-Lambholmen 
 
Suunnitteluorganisaatio 
Rantaosayleiskaavan muutoksen laadinnasta on vastannut Pasi 
Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku).  

Käsittelyvaiheet 
Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu __.__.2022 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä  
Kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä __.__. - __.__.2022 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__. – __.__.2022 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2022 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kemiönsaaren Södra Lambholmenissa 
Hiittisten kylässä noin 7,5 kilometriä linnuntietä Taalintehtaan taa-
jamasta ja noin 13,5 kilometriä Dragsfjärdin taajamasta etelään 
sekä noin 28 kilometriä Kemiönsaaren kuntakeskuksesta lounaa-
seen. Suunnittelualue sijaitsee saaressa eikä alueelle ole kiinteää 
tieyhteyttä. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 
1). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Suunnittelualueen kiinteistölle 322-495-2-3 Södra-Lambholmen on 
alueella voimassa olevassa Dragsfjärdin itäisen saariston ranta-
osayleiskaavassa osoitettu vierekkäin yhteensä 3 RA-rakennus-
paikkaa, joista yksi on rakennettu. Rantaosayleiskaavan muutok-
sen tavoitteena on siirtää kahta yleiskaavan mukaista rakentama-
tonta RA-rakennuspaikkaa hieman kaakkoon sekä luoteeseen voi-
massa olevan kaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle, sillä 
yleiskaavan mukaiset RA-rakennuspaikat ovat paikoin soistuneita 
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ja ruovikkoisia ja lisäksi ruovikkoalueilla esiintyy runsaasti esimer-
kiksi lintuja. Kaavamuutoksessa vahvistetaan lisäksi alueelle jo ra-
kentunut yleiskaavan mukainen RA-rakennuspaikka. Rakennus-
paikkakohtainen rakennusoikeus määräytyy voimassa olevan yleis-
kaavan mukaisesti, joka suunnittelualueella on 200 k-m².  

Rantaosayleiskaavan muutos laaditaan oikeusvaikutteiseksi yleis-
kaavaksi, jossa erityisesti määrätään yleiskaavan tai sen osan 
käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Toteutu-
essaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-
sesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. Lähtökohdat 
2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Rantaosayleiskaavan muutos koskee osaa kiinteistöä 322-495-2-3 
Södra-Lambholmen. Kaavamuutos koskee voimassa olevan yleis-
kaavan loma-asuntojen aluetta sekä maa- ja metsätalousvaltaista 
aluetta.  

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,4 ha ja suunnittelualueen 
kiinteistö on yksityisessä omistuksessa.  

Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue on tyypillistä saariston kallioista metsämaata, 
jossa suunnittelualueen maasto kohoaa paikoitellen melko jyrkästi. 
Ranta-alueella on paikoitellen myös paljaita kallioalueita sekä ruo-
vikkoa.  

Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnalli-
sesti arvokkaita maisema-alueita. 

Suunnittelualueen eteläosan maastoa: 
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Suunnittelualueen maastoa voimassa olevilla yleiskaavan 
mukaisilla RA-rakennuspaikoilla: 
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Suunnittelualueen pohjoisosan rantaa: 

 

 

Kaava-alueen maaperä on kalliomaata (Lähde: 
http://gtkdata.gtk.fi/maankamara). 

Suunnittelualueelta laaditaan luontoselvitys kevään ja kesän 2022 
aikana, jonka tulokset huomioidaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella kiinteistön 322-495-2-3 Södra-Lambholmen 
alueella sijaitsee vapaa-ajan asuinrakennus. Suunnittelualueen lä-
hiympäristössä sijaitsee pääosin loma-asutusta. 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja tai rakennetun 
kulttuuriympäristön arvokohteita. 

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara
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Vapaa-ajan asuinrakennus kiinteistöllä 322-495-2-3. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa rakennetun kulttuuriympäristön 
arvokohteita tai muinaisjäännöksiä.  

Maanomistus 

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. 

Liikenne 

Suunnittelualueelta ei ole kiinteää tieyhteyttä kunnan palveluverk-
koon. Yhteysalukset liikennöivät suurimpiin saariin Taalintehtaalta 
ja Kasnäsistä ja kyläalueilla on yhteisessä käytössä olevat venesa-
tamat. 
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Palvelut 

Kaavamuutos tukeutuu Kemiönsaaren kunnan olemassa oleviin 
palveluihin. Lähimmät palvelut sijaitsevat Taalintehtaan taaja-
massa noin 7,5 kilometriä suunnittelualueesta pohjoiseen, Drags-
fjärdin taajamassa suunnittelualueelta noin 13,5 kilometriä pohjoi-
seen sekä Kemiönsaaren kuntakeskuksessa noin 28 kilometriä 
suunnittelualueesta koilliseen. 

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 

Varsinais-Suomen maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Varsinais-Suomen 
maakuntakaavan. Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkis-
tyksen kehittämistarpeita (MRV). Suunnittelualue kuuluu loma-
asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 3, eli 3-5 lay/km ja 50 % 
vapaata rantaa. 
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Ote maakuntakaavasta, jossa suunnittelualueen ohjeellinen sijainti 
punaisella: 

 

Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaa-
va 

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kokoukses-
saan 14.6.2021 luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 
ja maakuntahallitus on päätöksellään 13.9.2021 maankäyttö- ja 
rakennuslain 201 §:n mukaisesti määrännyt kaavan tulemaan voi-
maan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Suunnittelualue on vai-
hemaakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla 
on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV). 
Alueita voidaan osoittaa maa- ja metsätalouden lisäksi loma-asu-
miseen ja matkailutoiminnoille. Alueita voidaan käyttää myös har-
kitusti haja-asutusluonteiseen pysyvään asutukseen.  
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Ote vaihemaakuntakaavasta, jossa suunnittelualueen suurpiirtei-
nen sijainti punaisella: 

 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liiken-
teen vaihemaakuntakaava 

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 
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kaavamuutosalu-
eelle ei kohdistu merkintöjä vaihemaakuntakaavassa. 

Voimassa olevat maakuntakaavamääräykset: 

 

              

 

                  

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Dragsfjärdin 
itäisen saariston rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty kunnan-
valtuustossa 28.5.2018 ja saanut lainvoiman 21.2.2020. Suunnit-
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telualue on voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu loma-asun-
toalueeksi (RA) sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-
1). Suunnittelualueelle on oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoi-
tettu yhteensä kolme (3) lomarakennuspaikkaa ja rakennuspaik-
kakohtaista kokonaisrakennusoikeutta 200 k-m².  

Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta, jossa suunnittelu-
alueen ohjeellinen rajaus sinisellä: 
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Yleismääräysten mukaan: 

Tätä yleiskaavaa voidaan käyttää MRL 72.1 §.n mukaisesti rakennusluvan 
perusteena yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen AO-, AM-, RA-, RA-1-, RA-2-, 
RA-3-, RA-4- ja RM/A -alueilla. 

Maastollisista tai muuten perustelluista syistä voi RA-, RA-2-, RA-3- ja RA-4 -
alueen kokonaisrakennusoikeuteen laskettavan erillisen saunan ja vierasmajan 
toteuttaa myös yhtenä enintään 45 k-m²:n / 180 m³ suuruisen rakennuksena. 

Perinteistä rakennustyyliä edustavan tai kulttuurihistoriallisesti muuten 
arvokkaan, ennen vuotta 1940 rakennetun asuinrakennuksen saa AO-, RA-, RA-
1-, RA-2-, RA-4- ja RM/A -alueilla kunnostaa rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla 
kaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta ja muista kaavamääräyksistä 
riippumatta. Tällaisia rakennuksia voi erityisistä syistä myös laajentaa edellyttäen, 
että lisärakentaminen ei heikennä rakennuksen historiallista arvoa. Laajennus saa 
olla enintään 25 k-m², kuitenkin enintään puolet vanhan rakennuksen 
kerrosalasta. Laajennusosa lasketaan alueen rakennusoikeuteen ja se korvaa 
erillisen virasmajan. 

Edelläolevan määräyksen nojalla säilytettäviä rakennuskia varten ei saa 
maanmittaustoimituksella erottamalla muodostaa erillistä tilaa. 

Rakennuslupamenettelyssä tule uhanalaiset lajit ottaa huomioon rakennusten 
sijoittelussa. 

Alueella noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa jätevesiä koskevaa 
lainsäädäntöä ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. 

Alueen vesihuolto ja jätevesien puhdistus tulee hoitaa ympäristöviranomaisten 
hyväksymällä tavalla.  

Asemakaava / ranta-asemakaava 

Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä ranta-ase-
makaavaa. 

Rakennusjärjestys 

Kemiönsaaren kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnan-
valtuustossa 10.12.2008. Rakennusjärjestyksen mukaan: 

• Rakennuspaikan tulee sijainniltaan, muodoltaan, maasto-
olosuhteiltaan ja maaperältään olla tarkoitukseen sopiva. 
Sen tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m², itsenäinen 
kiinteistö, joka on muodostettu ennen kuin tämä rakennus-
järjestys on saanut lainvoiman, joka on pienempi kuin 3000 
m², mutta kuitenkin vähintään 2000 m², voidaan hyväksyä 
rakennuspaikaksi, jos se muuten täyttää tässä rakennusjär-
jestyksessä rakennuspaikalle asetetut ehdot. Vahvistetussa 
kaavassa vaatimus rakennuspaikan koosta voi olla tästä 
poikkeava.  
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• Loma-asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle saa raken-

taa yhden lomarakennuksen, vierasmajan 25 m², saunan 25 
m² ja talousrakennuksia, kokonaisrakennusoikeus on 240 k-
m². Kerrosluku ja kerrosala lasketaan ympäristöministeriön 
ohjeiden mukaisesti. Rakennuspaikalle rakennettavaksi sal-
littu kerrosala saa olla enintään 15 % rakennuspaikan pinta-
alasta. 

• Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiin-
nittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateri-
aaleihin ja väritykseen. Rakennus tulee sijoittaa siten, että 
se ei riko rannan luonnollista ääriviivaa ja siten että jäteve-
sien käsittely voidaan ratkaista. 

• Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pää-
osin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. Maasto tu-
lee säilyttää luonnonmukaisessa tilassa.  

• Asuinrakennuksen/rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja 
sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maise-
man luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 
Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkor-
keuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli 
edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla yleensä 
vähintään 30 metriä ja asunnon alimman lattiatason vähin-
tään 2,5 metriä keskiveden korkeudesta.  

• Saunarakennuksen saa rakentaa edellä mainittua metrimää-
rää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä maini-
tulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee yleensä olla 
vähintään 10 metriä, ei kuitenkaan lähempänä kuin että 
saunan jätevedet voidaan hyväksytyllä tavalla johtaa ja kä-
sitellä. 

Vanha rakennuskanta 

Alueella ei ole vanhaa rakennuskantaa, joka tulisi erityisesti huo-
mioida kaavan laadinnan yhteydessä. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakarttana on käytetty Maanmittauslaitoksen kiinteis-
törekisteri- ja maastokartta-aineistoja. Pohjakartta on esitetty mit-
takaavassa 1:10 000. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 
3.1. Kaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Rantaosayleiskaavan muutoksen laatiminen on lähtenyt liikkeelle 
kiinteistön 322-495-2-3 Södra-Lambholmenin maanomistajan 
aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

Kaavamuutoksesta pyydetään viranomaislausunnot kaavaluonnos- 
ja tarvittaessa kaavaehdotusvaiheessa. 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Kemiönsaaren tekninen lautakunta on tehnyt kaavatyön vireilletu-
lopäätöksen __.__.2022 § __. 

Kaavatyön osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon 
tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä vi-
ranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.  

Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin: 

- suunnittelualueen maanomistaja, käyttöoikeuden haltijat, naapu-
rikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen hal-
tijat 
- Kemiönsaaren kunnan hallintokunnat: tekninen toimi, rakennus-
valvonta, palo- ja pelastustoimi, kunnan elinkeino-, ympäristö- ja 
vapaa-aikatoimet 
- viranomaiset: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-
keskus 
 
Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu __.__.2022 kunnan ilmoi-
tuslehdissä ja tiedoksi kaavatyön osallisille. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma (OAS) sekä 3.10.2022 päivätty kaavaluonnos 
ovat olleet nähtävillä __.__. - __.__.2022 välisenä aikana. 

Kaavaehdotus 

Kemiönsaaren tekninen lautakunta on käsitellyt __.__.____ päivä-
tyn kaavaehdotuksen kokouksessaan __.__.____ § __. 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__ - __.__.____ välisenä ai-
kana. 
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Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEESSA) 
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4. Yleiskaavan kuvaus 
4.1. Kaavan rakenne 

Rantaosayleiskaavan muutoksessa osoitetaan loma-asuntoaluetta 
(RA) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-1). 

Kaavamuutoksessa osoitetut uudet RA-rakennuspaikat ovat raken-
tamiskelpoisempi kuin muutettavan rantaosayleiskaavan rakenta-
mattomat rakennuspaikat. 

Mitoitus 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 5,36 hehtaaria. 

RA  n. 1,17 ha 

M-1 n. 4,19 ha 

Palvelut 

Kaavamuutosalueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut sijaitse-
vat Taalintehtaan taajamassa noin 7,5 kilometriä kaava-alueesta 
pohjoiseen, Dragsfjärdin taajamassa 13,5 kilometriä kaava-alu-
eesta pohjoiseen sekä Kemiönsaaren kuntakeskuksessa 28 kilo-
metriä kaava-alueesta koilliseen.  

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-
jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 
(liite 2). 
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Loma-asumiseen varatut alueet 

 

Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet 

 

4.3. Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

Voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukaiselta yleiskaava-alu-
eelta on kaavan laadintatyön yhteydessä laadittu luontoselvitys, 
eikä kaavamuutosalueella ole selvityksen perusteella tiedossa eri-
tyisiä luontoarvoja. Kaavamuutosalueelta on laadittu uusi luonto-
selvitys kevään ja kesän 2022 aikana, jonka tulokset tullaan huo-
mioimaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Kaavamuutoksessa siirretään kahta voimassa olevan yleiskaavan 
mukaista rakentamatonta lomarakennuspaikkaa hieman kaakkoon 
sekä luoteeseen voimassa olevan kaavan mukaiselle maa- ja met-
sätalousalueelle. Rakennuspaikkakohtainen kokonaisrakennusoi-
keus on kaavamuutoksessa osoitettu voimassa olevan yleiskaavan 
mukaisesti.  
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Kaavamuutosalueen lähiympäristössä sijaitsee myös lomarakenta-
mista ja kaavamuutoksessa osoitettu rakentaminen on sopeutetta-
vissa ympäristöön ja maisemaan. RA-aluetta koskevan kaavamää-
räyksen mukaan uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti mai-
semaan ja niiden tulee sopeutua olemassa olevien rakennusten ra-
kennustapaan ja -tyyliin. Lisäksi rakennuspaikan rakennusten tulee 
muodostaa yksi yhtenäinen pihapiiri siten, että rakennukset sijoit-
tuvat enintään 40 m:n päähän toisistaan. 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Kaavamuutoksessa siirretään kahta voimassa olevan rantaosa-
yleiskaavan mukaista loma-asuntojen rakennuspaikkaa (RA). Kaa-
vamuutoksella ei hajauteta tai nähdä olevan haitallisia vaikutuksia 
alueen yhdyskuntarakenteen kannalta. Kaava-alueen lähiympäris-
tössä sijaitsee sekä loma- että vakituista asumista. 

Kaavamuutos tukeutuu Kemiönsaaren kunnan olemassa oleviin 
palveluihin. Suunnittelualueelta ei ole kiinteää tieyhteyttä kunnan 
palveluverkkoon.  

Kaavamuutoksella ei ole tiedossa merkittävää vaikutusta liikenteen 
määrään, eikä vaikutusta myöskään virkistysalueen määrään.  

Kaava-alueella vesihuolto järjestetään kiinteistökohtaisesti. Kaa-
van yleisissä määräyksissä määrätään lisäksi, että alueen vesi-
huolto ja jätevesien puhdistus tulee hoitaa ympäristöviranomaisten 
hyväksymällä tavalla ja alueella noudatetaan kulloinkin voimassa 
olevaa jätevesiä koskevaa lainsäädäntöä ja kunnan ympäristön-
suojelumääräyksiä. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaavamuutosalueella ei ole tiedossa erityisiä rakennetun ympäris-
tön tai kulttuuriympäristöarvoja eikä kaavamuutosalueella sijaitse 
muinaisjäännöksiä. Kaavamuutoksella ei arvioida olevan erityistä 
vaikutusta rakennettuun ympäristöön. 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavamuutoksen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset kohdis-
tuvat maanomistajaan. 

Sosiaaliset vaikutukset 

Kaavamuutoksella ei arvioida olevan erityistä vaikutusta sosiaali-
sen ympäristön muodostumiseen eikä kaavamuutos heikennä so-
siaalisen ympäristön turvallisuutta. Kaavamuutoksessa siirretään 
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kahta voimassa olevan yleiskaavan mukaista lomarakennuspaik-
kaa ja kaava-alueelle osoitetaan lisäksi yleiseen virkistykseen so-
veltuvaa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Kaavamuutoksella 
ei arvioida olevan erityistä vaikutusta alueen virkistysarvoihin.  

Kaavamuutoksen myötä vapaana rannan määrä suunnittelualu-
eella hieman vähenee, kun kahta voimassa olevan yleiskaavan mu-
kaista lomarakennuspaikkaa siirretään. Lomarakennuspaikat on 
pyritty sijoittamaan kuitenkin niin, että ne muodostavat tarkoituk-
senmukaisen ja järkevän kokonaisuuden kaava-alueen lähiympä-
ristöön osoitettujen lomarakennuspaikkojen kanssa maisemahait-
taa minimoiden. 
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5. Kaavan toteutus 
5.1. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun yleiskaavan muutos 
on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistaja vastaa kaavan to-
teuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.2. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Kemiönsaa-
ren kunta. 

 

Turussa __.__.2022 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen 
dipl.ins. 
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