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Lausunto
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24.3.2022
Alueellinen vastuumuseo

Carita Uronen / kaupunkisuunnittelu, Lahden kaupunki
carita.uronen@lahti.fi
Viite: Lausuntopyyntö 9.3.2022
Asia: Asemakaavan muutos A-2820, luonnosvaihe, Nastola ja Uusikylä, Lahti
Suunnittelualue sijaitsee Nastolan ja Uudenkylän kaupunginosien rajalla Kouvolantien ja Lahti – Kouvola rautatien välisellä alueella. Alueen etäisyys Lahden keskustasta on 16 kilometriä. Alue rajautuu itä- ja
länsipuolelta teollisuustontteihin, pohjoisesta Kouvolantiehen ja etelästä rautatiehen.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 19,6 ha.
Pyydettynä lausuntonaan Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo esittää asiakohdan hankkeesta seuraavaa.
Arkeologinen kulttuuriperintö
Ajantasaista tietoa suunnittelualueen rakentamattomien osien muinaisjäännöksistä ei ole saatavilla. Tiedot tulee
siten päivittää sekä mahdollisten esihistoriallisten että myös historiallisen ajan muinaisjäännösten osalta ja
huomioida kaavatyössä. Edellä esitetyn perusteella museo edellyttää kaavahankkeeseen liitettävää
maastotarkastusta/inventointia osana suoritettavia selvityksiä. Koska kyse on pienehköstä alueesta ja siten
lyhyestä tarkastuksesta, voi museo pyynnöstä suorittaa tarkastuksen virkatyönään kesän/syksyn 2022 aikana.
Arkeologisen inventoinnin voi tilata myös haluamaltaan arkeologian toimijalta. Lista arkeologian alan
konsulteista löytyy Museoviraston internet-sivuilta (kohta: Arkeologisten kenttätöiden tilaaminen). Suoritetun
inventoinnin raportti on lähetettävä alueelliselle vastuumuseolle hyväksyttäväksi ennen kuin se lähetetään
tilaajalle.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema
Museolla ei ole huomautettavaa asiaan.

Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo
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Kopio:
Aihe:
Päivämäärä:

Honkanen Mia
Uronen Carita
Malin Ismo; Laitinen Tarja
LAUSUNTO Asemakaavan muutos A-2820 Wipaktie 2, Konekorjaamontie 3, Varikontie 1 ja 3, Nastola ja
Uusikylä
perjantai 25. maaliskuuta 2022 11.34.43

Hei Carita,
Alla lausunto luonnonsuojelun näkökulmasta:
Asemakaavan muutosalueelle on tehty luontoselvitys (Metsänen 2021), jossa alueelta on löydetty
rauhoitettua ja uhanalaista (VU) kangasvuokkoa sekä silmälläpidettävää (NT) harjuajuruohoa ja
kelta-apilaa. Kangasvuokon kasvupaikat on huomioitu kaavassa luo-merkinnällä ja seuraavalla
kaavamääräyksellä: ”luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue, jossa sijaitsee
rauhoitetun kangasvuokon esiintymä”. Kaavamääräystä olisi hyvä vielä täsmentää siten, että
esiintymää heikentävät toimenpiteet kielletään.
Silmälläpidettävän harjuajuruohon ja kelta-apilan esiintymät olisi syytä myös merkitä kaavaan.
Silmälläpidettävät lajit ovat taantuneita lajeja, joista suurella todennäköisyydellä muuttuvat
uhanalaisiksi lajeiksi. Esiintymät voidaan merkitä kaavaan esim. luo-2 rajauksella, jossa
kaavamääräyksenä on esim. seuraava: silmälläpidettävän kasvilajin esiintymä. Kohteilla ei saa
suorittaa kasviesiintymää heikentäviä toimenpiteitä.
Kaava-alueen pohjois- ja itäreunalle on merkitty suojaviheralue (EV), joka on tällä hetkellä
puustoinen. Kaavamerkintään olisi hyvä lisätä selventävä kaavamääräys, esim. alue tulee
säilyttää puustoisena.
Mia

****************************************
Mia Honkanen
luonnonsuojeluvalvoja
p. 050 559 4053
Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristö/ ympäristöpalvelut
Askonkatu 2
15100 LAHTI
http://www.lahti.fi
****************************************

Lähettäjä:

Lähetetty:
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Ahtiainen Anna-Kaisa (ELY)
<anna-kaisa.ahtiainen@elykeskus.fi>
perjantai 25. maaliskuuta 2022
11.52
Kirjaamo_Lahti
ELY Viestintä Häme; PäijätHämeen liitto;
Toimisto_museo
Lausunto kaavan
valmisteluaineistosta,
Asemakaavan muutos,
Wipaktie 2,
Konekorjaamontie 3 sekä
Varikontie 1 ja 3, A-2820

Liitteet:
Lausunto_kaavan_valmistelu
aineistosta,_Asemakaavan_
muutos,_Wipaktie_2_(Wipak
),_Konekorjaamontie_3_sek
ä_Varikontie_1_ja_3,_A2820,_Nastola,_Uusikylä,_La
hti__2022-0314_Lausunto.pdf
Hei,
ohessa Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten lausunto otsikossa
mainitusta asemakaavasta.
Terveisin
Anna-Kaisa Ahtiainen

Anna-Kaisa Ahtiainen
Alueidenkäytön asiantuntija
anna-kaisa.ahtiainen@ely-keskus.fi
0295 026 700 (myös tekstiviestit)
Ympäristöyksikkö / Alueidenkäyttö
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Käyntiosoite: Koulukatu 25, 13100 Hämeenlinna
www.ely-keskus.fi/hame | Twitter @HELYkeskus
Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilöille tai yhteisölle, jolle se
kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut
viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa
ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.
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Lahden kaupunki
Kaupunkisuunnittelu
kirjaamo@lahti.fi

Lausuntopyyntö 9.3.2022

Lausunto kaavan valmisteluaineistosta, Asemakaavan muutos, Wipaktie 2 (Wipak),
Konekorjaamontie 3 sekä Varikontie 1 ja 3, A-2820, Nastola, Uusikylä, Lahti
Asemakaavan muutos koskee Nastolan (35.) kaupunginosan korttelin 551
tonttia 7 ja Uudenkylän (36.) kaupunginosan korttelin 551 tontteja 8–13 sekä
katualuetta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää Wipakin
asemakaava vastaamaan nykyisiä ja tulevia laajenemistarpeita.
Asemakaava-alueeseen kuuluun myös Wipakin itäpuolinen osa, jossa
päivitetään kahden yksityisen teollisuustontin kaavamerkintöjä sekä jaetaan
teollisuustontti useammaksi pienemmäksi teollisuustontiksi.
Luontoarvot
Kangasvuokko (Pulsatilla vernalis) on vaarantunut ja koko maassa
rauhoitettu kasvilaji. Kaavamerkinnöissä on huomioitu luo-merkinnällä
luontoselvityksen (Lahden Wipakin asemakaava-alueen luontoselvitys
2021, Timo Metsänen, 28.9.2021) mukaiset kangasvuokon kasvupaikat.
Kasvupaikat ja luo-merkinnät sijoittuvat kaavaluonnoksen is-1- ja EValueille. Näiden alueiden ja luo-merkintöjen määräyksiä tulee tarkentaa
siten, että alueiden käyttö ja hoito tukee lajille soveltuvan elinympäristön
säilymistä ja voimistumista eikä luontoselvityksessä mainitut uhat lajin
säilymiselle toteutuisi. Varikontien varressa olevaa EV-aluetta tulee
laajentaa ainakin kangasvuokkoesiintymän (kasvupaikka, jossa eniten
yksilöitä) kohdalta.
Alueella havaittiin myös silmälläpidettävää harjuajuruohoa ja kelta-apilaa,
joista harjuajuruohon eteläisin havaintopaikka säilynee kaavan mukaisella
is-1-alueella. Harjuajuruoho on tärkeä ravintokasvi monille uhanalisille
hyönteisille, kuten perhosille. Laji vaatii paahteista ympäristöä, joten alue
tulisi säilyttää avoimena.
Luontoselvityksen mukaan Varikontien varren kangasvuokkoja uhkaa paitsi
esiintymälle
levittäytyvä
komealupiini
myös
alueella
tehtyjen
metsähakkuiden hakkuutähteiden jättäminen yksilöiden ja kasvupaikan
päälle. Kaupungin tulee huolehtia komealupiinin torjunnasta ja
hakkuutähteiden siivoamisesta alueella.
Hulevedet ja pohjaveden suojelu

HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 025 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 29, 15141 Lahti
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
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Kaavaselostuksen mukaan Wipakin laajennuksen yhteydessä on laadittu
pinta- ja pohjavesien hallintasuunnitelma, hulevesiviemäröintisuunnitelma
sekä suunnitelma sammutusvesien käsittelystä (Geo-Ykkönen Oy, 2020).
Hulevedet imeytetään pääasiassa omalla tontilla. Wipakin tontilla on omia
hulevesijohtoja alueen kaakkoiskulmassa, joita pitkin hulevedet johdetaan
radan eteläpuolelle ja imeytetään maastoon. Kaavaselostuksen osalta jää
epäselväksi, kuinka T2 -korttelialueella nykyisin hoidetaan hulevedet ja
selostusta on tältä osin syytä täydentää. Kaavassa annetaan T1- ja T2korttelialueita koskeva määräys ”hulevedet imeytetään pääsääntöisesti
tontilla ja tarvittaessa ohjataan hulevesiviemäriin”. ELY-keskus ottaa
hulevesien hallintaan tarkemmin kantaa ehdotusvaiheessa.
Pohjaveden virtaussuunta Wipakin alueelta on etelään kohti radan
eteläpuolella olevaa suota, johon pohjavedet purkautuvat. Kaavoitettavat
toiminnot (T-2) ja alueen hulevedet eivät siten vaaranna alueen
pohjoispuolella
sijaitsevan
pohjavesialueen
pohjavettä.
Lisäksi
asemakaava-alueen pohjoisosaan on kaavoitettu suojaviheralue (EV) ja
pääasiassa luonnontilaiseksi jäävä alue (is-3), jotka lisäävät suoja-aluetta
pohjavesialueeseen nähden.
Maaperä
Alueella on harjoitettu pitkään muovin valmistusta, kemikaalien käsittelyä ja
varastointia, polttoaineiden varastointia sekä varikkotoimintaa. Näin ollen
alueen maaperä voi olla pilaantunut. Viimeistään ennen rakentamiseen
ryhtymistä on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistamistarve selvitettävä ja
selvityksen tulosten perusteella mahdollisesti puhdistettava maaperä.
Kaavamerkintöihin ja -määräyksiin on syytä lisätä kohteen T-alueille pimamerkintä ja myös kaavaselostuksessa todeta tilanne (pima = mahdollisesti
puhdistettava maa-alue).
Seveso
Kaavaselostuksen mukaan Wipak Oy on Tukesin valvoma Seveso IIIdirektiivin mukainen lupalaitos, jonka konsultointivyöhyke on 0,2 kilometriä.
Konsultointivyöhyke määritetään lähtökohtaisesti kohteen tontin rajasta.
Konsultointivyöhyke tarkoittaa laitoksen ympärillä olevaa aluetta, jossa
rakentamisen turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kyseessä
ei ole suojaetäisyys tai vaaravyöhyke. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto,
2019). ELY-keskus huomauttaa, että kaavaselostusta on hyvä täydentää
esittämällä konsultointivyöhyke. Asemakaavakartalla konsultointivyöhyke
tulee esittää siltä osin kuin se rajautuu suunnittelualueelle. Seveso IIIdirektiivin mukaiselle laitokselle tulee käyttää kaavamerkintää T/kem
(teollisuus-ja varastorakennusten korttelialue, jolla on / jolle saa sijoittaa
merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen”).
Kaavan vaikutusten arviointia esitetään täydennettäväksi Seveso III direktiivin mukaisen laitoksen toiminnan vaikutuksista lähiympäristöön.
Liikenne
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Kaavaselostuksessa
on
niukasti
arvioitu
kaavamuutoksen
liikennevaikutuksia. Liikenteen on todettu lisääntyvän Varikontiellä
kaavamuutoksen myötä. Suunnitteluvaiheessa tulee arvioida liikenteen
lisääntyminen ja sen vaikutukset, erityisesti Kouvolantien (mt 312) liittymiin.
Tämän lausunnon valmisteluun on osallistunut ympäristöasiantuntija
Pauliina Kauppinen, vesitalousasiantuntija Elina Mäkäläinen, johtava
asiantuntija Olli Valo ja maankäytön asiantuntija Anu Schulte-Tigges
(Uudenmaan ELY-keskus).
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt Alueidenkäytön asiantuntija
Anna-Kaisa Ahtiainen ja ratkaissut Yksikön päällikön sijainen Annu
Tulonen.

Tämä asiakirja HAMELY/1710/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/1710/2021 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Ahtiainen Anna-Kaisa 25.03.2022 11:34
Hyväksyjä Tulonen Annu 25.03.2022 11:35
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Hyrkkänen Leo
Kirjaamo_Lahti
Uronen Carita; Etola Altti; Laherto Jukka-Pekka
VL: LAUSUNTOPYYNTÖ Asemakaavan muutos A-2820 Wipaktie 2, Konekorjaamontie 3, Varikontie 1 ja 3,
Nastola ja Uusikylä
perjantai 18. maaliskuuta 2022 15.07.29
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A2820 Kaavaselostus.pdf
A2820 Kuulemiskartta ja kaavamääräykset.pdf
A2820 OAS.pdf
Lahden-Wipakin-alueen-luontoselvitykset-2021-final.pdf
A2820 Kuuleminen _Lausuntopyyntö.pdf
Wipaktie - Kouvolantie kulma.pdf
Wipaktie - Kouvolantie kulma sijaintikartta.pdf
Varikontie sijaintikartta.pdf
Varikontie muutos.pdf
Tontin länsi-reuna kaava.pdf
Tontin länsi-reuna sijaintikartta.pdf

Moi
Lahti Energia Sähköverkko Oy:n lausunto ko. pyyntöön.
Wipaktien ja Kouvolantien risteyksessä on karttaliitteiden mukaisesti LES:n kaapeleita ja
puistomuuntamo.
Alueelle ainakin Z-merkintä. Muuntamoille yleensä merkitty EV-alue mutta ei taida olla tässä
välttämätön.
Varikontien varressa liitteen mukaisesti kaapeleita ja puistomuuntamo.
Johtoalueen rajaa pitäisi siirtää tällä kohtaa n.3 metriä pohjoisemmaksi jotta kaapelit ja
muuntamo jää sille.
Lisäksi tontin rakennusalueen rajaa pitää siirtää min. 8 metrin päähän muuntamosta
(paloturvallisuus).
Pitäisiköhän tähän tehdä EV-alue jos muodostuva tontti esim. myydään joskus?
Tästä kohdasta pohjoisempana luonnoksessa on merkintä johtoalueesta (karttaliitteessä vihreällä
merkitty).
Siinä on vanha kaapeli, joka ei enää ole käytössä. Tätä merkintää kaavaan ei tarvita.
Tontin länsi-reunassa on 20kV:n kaapeli. Kaapelin sijainti on epätarkka.
Tälle tarvitaan johtoalue-merkintä.
Ei muuta kommentoitavaa.

Leo Hyrkkänen
Yleissuunnittelija
Lahti Energia Sähköverkko Oy | Kauppakatu 31, 15140 Lahti
P. 050 323 9080
Telefax. 029 000 8403
leo.hyrkkanen@lahtienergia.fi
www.lahtienergia.fi

Mikäli huomaatte vastaanottaneenne tämän viestin erehdyksessä, pahoittelemme virhettä ja pyydämme teitä poistamaan
viestin. Otattehan välittömästi yhteyttä lähettäjään puhelimitse tai sähköpostitse ja kerrotte tapahtuneesta. Ettehän käytä
erehdyksessä saamianne tietoja tai paljasta viestin sisältöä kenellekään.
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Ohessa Päijät-Hämeen liiton lausunto

Päijät-Hämeen liitto
Aluesuunnittelujohtaja

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
25.03.2022

§ 10/2022

Lausunto asemakaavamuutosluonnoksesta Wipaktie 2, Konekorjaamontie 3, Varikontie 1
ja 3, Nastola ja Uusikylä
Lahden kaupunki pyytää lausuntoa
asemakaavamuutosluonnoksesta Wipaktie 2, Konekorjaamontie
3, Varikontie 1 ja 3, Nastola ja Uusikylä 25.3.2022 mennessä.
Kaavatyöhön liittyvä aineisto on nähtävillä Lahden kaupungin
kotisivuilla.
Suunnittelualue sijaitsee Nastolan ja Uudenkylän kaupunginosien
rajalla Kouvolantien ja Lahti-Kouvola -rautatien välisellä alueella.
Etäisyys Lahden keskustasta kaava-alueelle on 16 kilometriä ja
sen pinta-ala noin 19,6 ha. Linkki sijaintikarttaan.
Kaavan tavoitteena on teollisuustonttien rajojen ja
kaavamääräysten tarkistaminen.
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 alue sijoittuu:
 Rakokiven teollisuus- ja varastoalueen pohjoisosaan (T36)
Toteutunut teollisuusalue radan varrella. Alue on pääosin
pohjavesialueella.
 Lahden, Hollolan ja Nastolan kaupunkialue (ka3)
Yhdyskuntarakenteeltaan tiivis kaupunkiseudun alue, jota
eheytetään ja joka mahdollistaa poikkeavan
merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön
alarajan.
 Nastolan vt12 varren kehittämisen kohdealueelle (kk8)
TEN-T Skandinavia - Välimeri ydinverkkokäytävän osaalue, jossa on kehittämismahdollisuuksia asumisen,
elinkeinoeläman ja raideliikenteen järjestelyissä.
 Nastonharju-Uusikylä pohjavesialueelle (pv91)
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Pohjavesialueen rajausta on muutettu 10/2018 ja Kouvolantien
eteläpuolinen alue on rajattu pois vedenhankintaan soveltuvalta
pohjavesialueelta.
Asemakaavamuutosalueella on voimassa 1980-luvulla vahvistetut
rakennuskaavat. Asemakaavamuutosta ohjaa maakuntakaava
koska suunnittelualueella ei ole voimassa lainvoimaista
yleiskaavaa.

Päijät-Hämeen liitto
Aluesuunnittelujohtaja

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
25.03.2022
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Oikeusvaikutuksettomassa Nastolan nauhataajaman
osayleiskaavassa alue on osoitettu ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattoman teollisuuden käyttöön ja Lahden
yleiskaavaehdotuksessa elinkeinoelämän alueeksi.
Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet
aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors ja erityisasiantuntija Kaisa
Torri.
Päätös

Asemakaavamuutos on linjassa maakuntakaavan alueelle
osoittaman aluevarauksen kanssa ja toteuttaa maakuntakaavan
kahden kehittämisaluevarauksen tavoitteita (Lahden, Hollolan ja
Nastolan kaupunkialue, Nastolan vt12 varsi).
Päijät-Hämeen liitto esittää, että hulevesien käsittelyyn
kiinnitettäisiin asemakaavamuutoksessa tarkemmin huomiota.
Laadittujen selvitysten pohjalta on hyvä varata mitoitettuja
hulevesien viivyttämis- ja puhdistamisalueita, määritellä alueen
sisäistä liikennettä, lastausalueita ja niiden mahdollisesti
edellyttämiä katoksia.
Suunnittelualueelta on laadittu useita vesienhallintaan liittyviä
selvityksiä, jotka suositellaan liitettävän kaava-aineistoon tai
vähintään mainittavan lähtötietoaineistossa. Selvityksistä on hyvä
tiivistää olennaisin sisältö kaavaselostukseen ja tehdä niiden
perusteella tarkistuksia kaavan merkintöihin ja määräyksiin. Mm.
- Pinta- ja pohjavesien hallintasuunnitelma,
hulevesiviemäröintisuunnitelma sekä suunnitelma
sammutusvesien käsittelystä, 2018, Geo-Ykkönen Oy
- Alueen voimassa olevat ympäristöluvat
Asemakaavoitettavalla alueella on ollut maaperälle riskialtista
toimintaa useiden vuosikymmenten ajan. Kaavaselostuksessa ei
ole mainittu selvityksiä, joissa olisi tutkittu maaperän tilaa. PäijätHämeen liitto esittää, että alueelle laaditaan
pilaantuneisuustutkimus tai aiemmin laadittujen selvitysten
tulokset liitetään mukaan kaava-aineistoon.
Asemakaavamuutosalueelle sijoittuva Wipak Oy on Seveso IIIdirektiivin mukainen lupalaitos. Toimintojen mahdollisia riskejä ja
ympäristövaikutuksia on suositeltavaa kuvata kaavaselostuksessa
tarkemmin.

Päijät-Hämeen liitto
Aluesuunnittelujohtaja
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Seveso III -direktiivin alaisia ns. suuronnettomuusvaarallisten
laitosten kohdalla konsultointivyöhyke tulee esittää kaavassa ja
kaavamerkinnäksi suositellaan T/kem -merkintää.
Asemakaavamuutoksessa suositellaan varaamaan alueita
yksityiskohtaisemmin teollisuuslaitosten osatoiminnoille ja
antamaan kaavamääräyksiä toiminnasta aiheutuvien
ympäristövaikutusten rajoittamiseksi. Seveso III direktiivin
mukaisen lupalaitoksen osalta kaavassa on hyvä tarkastella
turvallisuusnäkökulmaa ja liittää laadittu riskinarvio (Wipak Oy,
Nastolan tehtaan ympäristöriskien arviointi, Pöyry Finland Oy,
2016) kaava-asiakirjoihin niiltä osin kuin siinä ei ole yrityksen
kannalta salattavaa tietoa, tai referoida kaavaselostukseen siitä
keskeisin turvallisuuteen liittyvä tieto julkiseen käyttöön.
Päijät-Hämeen liitto esittää, että myös
asemakaavamuutosehdotuksesta liitolta pyydetään lausunto.

Niina Ahlfors
Aluesuunnittelujohtaja
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.***

Päijät-Hämeen liitto
Aluesuunnittelujohtaja

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
25.03.2022

§ 10/2022

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Deski /Telia Finland Oyj /Tampere <production-desk@teliacompany.com>
perjantai 11. maaliskuuta 2022 8.37
Kirjaamo_Lahti
RE: LAUSUNTOPYYNTÖ Asemakaavan muutos A-2820 Wipaktie 2,
Konekorjaamontie 3, Varikontie 1 ja 3, Nastola ja Uusikylä

Terve,
Telialla on yhdistettävien tonttien alueella mm. laitetila ja sen vuoksi aika paljon kaapelointeja.
Kun kyseessä on vain tonttien yhdistäminen ja kaavamerkintöjen tarkistaminen, en näe sillä olevan
vaikutusta Telian toimintaan.

Terveisin
Jarno Paasonen
Production Desk
Telia Company
p. 0201332710
www.telia.fi/televerkko

