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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauppakatu – Tallikatu asemakaavan muutos

5.12.2017

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavoituksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on kertoa,
miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa kaavan laadintaan voi vaikuttaa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään tarvittaessa kaavatyön edetessä. Päivitetty OAS on koko kaavaprosessin ajan esillä Pieksämäen kaupungin kotisivuilla osoitteessa
www.pieksamaki.fi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §).
ALOITE
Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt maanomistaja Osuuskauppa Suur-Savo 2.11.2016. Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on hyväksynyt aloitteen ja päättänyt käynnistää alueen asemakaavan
muuttamisen 14.12.2016 § 89. Alueella on voimassa Pieksämäen keskusta-alueen strateginen osayleiskaava,
joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.1.2016.
SUUNNITTELUALUE
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pieksämäen kaupungin ydinkeskustassa Kauppakadun ja Tallikadun välissä
olevalla alueella. Suunnittelualue käsittää 1. kaupunginosan korttelissa 96 sijaitsevat tontit 3, 14 ja 15. Alue rajautuu lännestä Kauppakatuun, etelässä Myllykatuun, idässä Tallikatuun ja pohjoisessa korttelin 96 tontteihin
11 ja 12.

Kuva. Suunnittelu alueen rajaus

KAAVAN TARKOITUS
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa korttelin osaan kolmen asuin-, liike- ja toimistorakennuksen rakentaminen niihin liittyvine paikoitustiloineen. Rakentamisen tarkoituksena on tiivistää kaupunkirakennetta ja uudistaa kaupunkikuvaa. Kaavassa huomioidaan osayleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet.
Maankäytön kehittämisestä laaditaan maankäyttösopimus kiinteistön omistajan ja Pieksämäen kaupungin
kesken.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Nykytila / Maankäyttö
Suunnittelualue sijoittuu Pieksämäen ydinkeskustaan Kauppakadun ja Tallikadun väliselle alueelle. Suunnittelualueella sijaitsee Osuuskauppa Suur-Savon päivittäistavarakauppa, joka on rakennettu vuonna 1997. Muut
piha-alueet ovat asiakaspysäköintikäytössä. Tallikadun puolella on polttoaineen kylmäasema. Korttelin poikki
kulkee kevyenliikenteenväylä Asemaraitti.

Kuva. Päivittäistavarakaupan pysäköintialueet ovat kaupan länsi- ja pohjoispuolella.
Maakuntakaava
Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava. Kaava on laadittu koko Etelä-Savon maakunnan alueelle ja
siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Vanhat seutukaavat on kumottu muilta osin paitsi ohjeellisen oikoratavarauksen osalta välillä Lahti-Heinola-Mikkeli. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Savon maakuntakaavan 4. lokakuuta 2010. Kaava astui samalla voimaan. Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muilta osin paitsi seuraavien merkintöjen osalta:
• km 11.42 Pieksämäki, Naiskangas, vähittäiskaupan suuryksikkö
• km 5.40 Juva, Vehmaa, vähittäiskaupan suuryksikkö
• km 8.42 Mikkeli, Itäportti, vähittäiskaupan suuryksikkö
• km 16.42 Savonlinna, Länsiportti, vähittäiskaupan suuryksikkö

Maakuntakaavassa kaava-alueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät:
• Taajamatoimintojen alue / A 11.1 Pieksämäen keskustaajama
• Keskustatoimintojen alue (kohdemerkintä) / c 11.40 Pieksämäen ydinkeskusta

Kuva. ote 4.10.2010 vahvistetusta maakuntakaavasta
Etelä-Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt 12.12.2016 Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan. Keskeisin
päivittämisen kohde oli luonnonvarojen kestävä käyttö. Vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu merkintöjä
asemakaavoitettavalle alueelle.

Kuva. ote 12.12.2016 hyväksytystä Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavasta

Yleiskaava

Kuva. ote 14.2.2012 hyväksytystä osayleiskaavasta
Alue kuuluu Pieksämäen keskustan eteläosan osayleiskaavaan. Kaava on hyväksytty alun perin 14.2.2012 kaupungin valtuustossa ja 25.1.2016 Pieksämäen keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan toiseksi tarkennusaluekaavaksi. Suunnittelualueelle on osoitettu seuraava kaavamerkintä:
Keskustatoimintojen alue.
Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä ja tilaa vaativaa erikoiskauppaa, keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu- ja myymälätilaa. Alueelle voidaan sijoittaa myös alueen sisäisiä
liikenneväyliä, pysäköintitiloja, virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita. Aluetta
suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kevyen liikenteen, julkisen liikenteen ja huoltoliikenteen
sekä pysäköintijärjestelyjen tarkoituksenmukaisuuteen ja alueen viihtyvyyteen. Alueen rakennukset tulee
suunnitella arkkitehtuuriltaan korkealaatuisiksi ja ne tulee sovittaa osaksi alueen valtakunnallisesti merkittäviä
rakennettuja kulttuuriympäristöjä (Pieksämäen rautatieläisympäristöt ja Pieksämäen Keskuskatu, RKY 2009).
Asemakaavoituksen yhteydessä on selvitettävä maaperän pilaantuneisuus ja meluntorjuntakeinot.
Pieksämäen keskusta-alueen strategisessa osayleiskaavassa (hyv. 25.1.2016) suunnittelualueelle kohdistuvat
lisäksi seuraavat määräykset:
• Tiivistyvä keskusta-alue / Toiminnoiltaan monipuolinen keskusta-alue. Alueen kaupunkirakennetta tulee tiivistää kaupunkikuvaa eheyttävällä tavalla.
• Toiminnallinen kehittämisvyöhyke / Aluetta kehitetään sekä palveluiltaan monipuoliseksi että kaupunkikuvallisesti laadukkaaksi kävelypainotteiseksi alueeksi. Alueen kehittämisessä on kiinnitettävä
erityistä huomiota viihtyisän, turvallisen ja esteettömän kevyen liikenteen ympäristön luomiseen.

Kuva. ote 25.1.2016 hyväksytystä strategisesta osayleiskaavasta (kaavakartta 1:20000)
Asemakaava
Suunnittelualue on kauttaaltaan ennestään asemakaavoitettua aluetta. Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1968. Alue on kaavassa osoitettu yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Autonsäilytysrakennusten korttelialue on osoitettu Myllykadun varteen. Korttelin poikki on osoitettu yleiselle jalankululle varattu korttelin osa.

Kuva. Ote voimassa olevasta asemakaavasta

Nykyinen päivittäistavarakauppa on rakennettu kortteliin poikkeamisluvalla.
Käytettävissä olevat selvitykset
• Pieksämäen keskustan strategisen osayleiskaavaan aineistot (Ramboll, 2013-2015)
• Pieksämäen kaupungin liikennemeluselvitys, FCG, 26.11.2010
Laadittavat selvitykset
Kaavatyössä pyritään hyödyntämään jo laaditut selvitykset ja tarpeen vaatiessa laaditaan lisäselvityksiä.
Pohjakartta
Pieksämäen kaupungin numeerinen pohjakartta täyttää asetuksen 1284/99 vaatimukset.
TAVOITTEET
Alustavat tavoitteet
Suunnittelun keskeisenä tavoitteena on kehittää Kauppakadun ja Tallikadun aluetta asuin-, liike- ja toimistorakentamiseen sekä tiivistää kaupunkirakennetta. Asemakaavatyö jatkaa Pieksämäen keskustan kaupunkikuvan
ja toimintojen kehittämistä, jota on edeltänyt vanhan veturitallin ympäristön asemakaavan muutos sekä keskustan eteläosien osayleiskaavatyö. Keskeisessä osassa on myös kevyenliikenteen yhteyksien kehittäminen.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta tuli voimaan 1.3.2009.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä niiden soveltamisala on tarkemmin selostettu julkaisuissa, jotka löytyvät ympäristöhallinnon kotisivuilta www.ymparisto.fi/vat. Tavoitteet tulee ottaa huomioon asemakaavaa laadittaessa. Asemakaavaa koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat mm. seuraavat:
Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen.
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.
Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset asuntorakentamiselle ja
sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle elinympäristölle. Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden
keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajanalueina.
VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN JA ARVIOINTI
Vaikutusalue
Pieksämäen keskustan maankäytön ja rakentamisen kehityksellä on vaikutuksia sekä kaava-alueella ja sen lähiympäristössä että myös laajemmin koko kaupunkia koskevana. Asemakaavan ratkaisujen vaikutukset pyritään tunnistamaan ja selvittämään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan katsoa olevan merkittäviä vaikutuksia.
Vaikutusten arviointi
Kaavoitukseen sisällytetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen vaikutusten arviointi, jonka tarkoituksena on selvittää tarpeellisessa määrin kaavan toteuttamisen aiheuttamat vaikutukset ennakolta. MRL 9
§:n mukaan k aavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa

määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Vaikutuksia arvioidaan koko kaavoituksen ajan osana prosessia.
Ympäristövaikutusten selvityksessä käsitellään myös periaatteet mahdollisten haitallisten vaikutusten estämiseksi tai lieventämiseksi.
Asemakaavatyön yhteydessä pyritään tunnistamaan ja selvittämään kaikki merkittävät kaavan ja sen vaihtoehtojen toteutukseen liittyvät vaikutukset. Vaikutuksia tarkastellaan tarpeen mukaan eri alueellisilla tasoilla: koko kaava-aluetta ja sen lähiympäristöä koskevana ja koko kaupunkia koskevana. Vaikutusten tunnistaminen ja
selvittäminen jäsennetään seuraavasti:
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
• olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttömahdollisuudet.
Vaikutukset liikenteeseen
• ajoneuvoliikenteen järjestäminen, liikennemäärät ja pysäköinti
• kävely ja pyöräily
• liikenneturvallisuus
Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen
• infrastruktuurin rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset ja tulot
• liikennekustannukset; kaavan vaikutukset energian käyttöön
Vaikutukset kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
• kaupunki- ja taajamakuva
• rakennettu kulttuuriympäristö
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
• Alueen identiteetti ja imago
• toiminnallisuus: liikkuminen, palvelut, virkistys, työpaikat
• koettu ympäristö: kulttuuriympäristö, esteettisyys, turvallisuus
• terveys: esim. melu, ilman laatu, pinta- ja pohjavesien laatu.
Muut vaikutukset
• kaavaprosessiin liittyvän vuorovaikutuksen yhteydessä esille tulevat selvitystarpeet
Vaikutusten selvittämisen yhteydessä tarkastellaan myös MRA 17 §:n mukaisesti kaavan suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan, yleiskaavaan ja kunnan muuhun suunnitteluun. Vaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arvioina sekä tehtyjen selvitysten perusteella. Arvioinneissa hyödynnetään laadittuja selvityksiä, kaavan mitoitustarkasteluja, tietoa vastaavista kohteista sekä kaavoitustyön aikana eri osallistahoilta saatavaa palautetta. Pääosa vaikutusten arvioinneista tehdään kaavaehdotusvaiheessa.
OSALLISET
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan
valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat:
• alueen maanomistaja
• viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja –haltijat
• kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä elinkeinonharjoittajat, joiden oloihin
asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ja jotka ilmoittautuvat osallisiksi.
• kaupungin asiantuntijaviranomaiset
• kaupungin ao. hallintokunnat
o Pieksämäen nuorisovaltuusto
• valtion viranomaiset
o Museovirasto
o Etelä-Savon ELY- keskus
o Pohjois-Savon ELY- keskus
o Pieksämäen kihlakunnan poliisilaitos
• muut viranomaiset ja yhteisöt
o Etelä-Savon maakuntaliitto
o Etelä-Savon Pelastuslaitos
o Mikkelin Puhelin Oyj
o Savon Voima Oyj
o TeliaSonera Finland Oyj
o Pieksämäen Vesi Oy
• yhdistykset
o Pieksämäki-Seura ry
o muut yhdistykset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään ja jotka ilmoittautuvat osallisiksi.
• ne tahot, jotka katsovat olevansa osallisia ja ilmoittautuvat osallisiksi
OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai
suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 §). Mielipiteensä voi esittää
• OAS:in nähtävänä oloaikana
• kaavaluonnoksen nähtävänä oloaikana
• kaavaehdotuksen nähtävänä oloaikana
Kaavoituksen etenemisestä tiedotetaan Pieksämäen lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla, sekä kaupungin
Internet-sivuilla.
Työn käynnistämisvaiheessa 21.3.2017 järjestettiin MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu Etelä-Savon
ELY-keskuksessa. Muu viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvotteluin sekä
lausuntopyynnöin.
KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO
Kaavoituksen käynnistäminen / toukokuu 2016 – huhtikuu 2017
Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen 14.12.2016 § 89 asemakaavan muuttamisesta Kauppakadun ja Tallikadun välisellä alueella.
Asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan Pieksämäen Lehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla. Osallistumisja arviointisuunnitelma lähetetään osallisille ja on nähtävillä Naarajärven palvelupisteessä (Kanttila, Vilhulantie
5, Naarajärvi) teknisen toimen neuvonnassa koko kaavoitusprosessin ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla www.pieksamaki.fi.

Osallisilla on mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Etelä-Savon ELYkeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen, ELY-keskuksen on viivytyksettä järjestettävä kaupungin kanssa neuvottelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi (MRL 62 §).
Mahdolliset huomautukset tästä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja ehdotukset alueen kehittämisestä
ja rakentamisesta tulee toimittaa osoitteella:
Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki
Huomautukset voi toimittaa myös sähköisesti osoitteella: kirjaamo@pieksamaki.fi
Lisätietoja asiasta antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi
Tarkiainen puh. 0400 855 597.
Asemakaavan luonnosvaihe / vuodenvaihde 2017-2018
Toimenpiteet:
• vaikutusten arviointi
• mielipiteet ja ennakkolausunnot
• kaavaluonnos nähtäville
• lausunnot ja muistutukset
• muistutusten ja lausuntojen käsittely
Asemakaavaluonnos on nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja
kaupungin www-sivuilla (Kuulutukset) sekä Pieksämäen Lehdessä. Niiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden
toimialaa kaavassa käsitellään, pyydetään kommentit. Osalliset voivat määräajassa esittää kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta. (MRL 62, MRA 30 §).
Asemakaavan ehdotusvaihe / tammi –maaliskuu 2018
Toimenpiteet:
• vaikutusten arviointien täydentäminen
• työneuvottelut viranomaisten kanssa
• muutokset kaavaan kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta
• kaavaehdotus nähtäville
• lausunnot ja muistutukset
• viranomaisneuvottelu
• muistutusten ja lausuntojen käsittely
• tarvittaessa tehdään muutoksia kaavaan saadun palautteen ja viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta
Kaavaluonnos kehitetään kaavaehdotukseksi, joka asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 27 §). Nähtävillä
olosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin www-sivuilla (Kuulutukset) sekä Pieksämäen Lehdessä. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta. Osalliset voivat
määräajassa jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen.
Kiinteistönomistajan kanssa tehdään maankäyttösopimus ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä.
Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. (MRA 32 §).

Kaavan hyväksyminen / huhti-toukokuu 2018
Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä
Pieksämäen Lehdessä. Hyväksymisestä kerrotaan myös kaupungin www-sivuilla (Kuulutukset). Hyväksymispäätös lähetetään Etelä-Savon ELY-keskukselle ja Etelä-Savon maakuntaliitolle. Niille viranomaisille, kunnan
jäsenille ja muistutuksen tehneille jotka ovat kaavan nähtävillä ollessa sitä pyytäneet, lähetetään kaavan hyväksymisestä tieto.
Kaavan hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Nähtäville asettamisesta alkaa
30 päivän valitusaika, jolloin kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla ItäSuomen hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Kaavan voimaantulo
Valitusajan kuluttua kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman, jollei päätöksestä ole tehty määräaikana valitusta tai MRL:n 195 §:n mukaista oikaisukehotusta tai valitukset on ratkaistu hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Voimaantulosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä Pieksämäen Lehdessä. Vahvistumisesta kerrotaan myös kaupungin www-sivuilla (Kuulutukset). Voimaantulosta lähetetään ilmoitus Etelä-Savon ELYkeskukselle.
Kaavan lähettäminen tiedoksi
Voimaan tullut asemakaava lähetetään Etelä-Savon ELY-keskukselle, maanmittauslaitokselle, Etelä-Savon
maakuntaliitolle ja Pieksämäen rakennuslautakunnalle.
ASEMAKAAVAN VASTUUTAHOT
Kaavoitusviranomainen:
Pieksämäen kaupunki
Maankäyttö
PL 125
76101 Pieksämäki
Yhteyshenkilöt:

Kaavoituspäällikkö
Pekka Häkkinen
p. 044 588 3223
pekka.hakkinen@pieksamaki.fi
Maankäyttöinsinööri
Anssi Tarkiainen
p. 0400 855 597
anssi.tarkiainen@pieksamaki.fi

Kaavan laatija:

Ramboll Finland Oy
Pakkahuoneenaukio 2 (PL 718)
33101 Tampere

Yhteyshenkilöt:

Arkkitehti SAFA Kirsikka Siik
p. 050 324 5527
kirsikka.siik@ramboll.fi
Kaavasuunnittelija Petteri Laamanen
p. 040 169 5429
petteri.laamanen@ramboll.fi

