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Taustaa hankkeelle Varsinais-Suomessa
Taustalla maakuntakaavoitusta varten laadittu keskusverkkoselvitys, jossa
selvitettiin taajaman numeerista kehitystä 1980-2010:
• taajaman pinta-ala, kerrosala, väestö ja työpaikat

Lisäksi laadittu Taajamaverkkoanalyysit (2014-2017), joissa tarkasteltiin
• Taajamatyyppejä
• Taajamien hajautumiskehitystä
• Taajamien palvelutarjonnan monipuolisuutta

Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan
taajamatoimintoja ja niiden kehittämistä koskevat määräykset:

Hankkeen kehys ja tavoitteet
MAAKUNNAN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN
KUNTIEN JA MAAKUNNAN YHTEISTYÖ TAAJAMIEN ELINVOIMAISUUDEN
EDISTÄMISESSÄ
MAAKUNTAKAAVAN TOTEUTTAMISEN EDISTÄMINEN
• Konkretisoidaan ja kytketään kuntien ja maakuntien identiteetti- ja
elinvoimakysymykset uudistuvan maakuntakaavoituksen sisällöksi
• Kehitetään maakunnan ja kuntien välisen alueidenkäytön suunnittelun
edistämisen yhteistyötä ja roolijakoja.
• Tarkastellaan uusien maakuntien edistämistehtävää ”Kuntien
alueidenkäytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen
edistäminen” em. taajamatarkastelun pohjalta.

Taajamarakenteen laadulliset tekijät ja
paikalliset vahvuudet
Selvitetään taajamien laadullisia ominaisuuksia elinvoimaisuuden
ja uudistumisen edistämiseksi
Paikalliset rakennetun ympäristön identiteettitekijät ja vahvuudet
ovat myös maakunnan elinvoimatekijöitä
HYÖDYT KUNTA - JA MAAKUNNAN SUUNNITTELUUN
• kerätty tieto, laaditut analyysit ja seuranta - hyödyt
kuntasuunnitteluun
• paikallisten vahvuuksien ja ominaispiirteiden analysointi
kuntatasolla
• vuorovaikutuksen painopiste muuttuu kaavoituksen virallisista
vaiheista tiedon keruuvaiheessa tapahtuvaan vuorovaikutukseen

Ajatus identiteettitarinasta
Mikä tekee taajaman sellaiseksi kuin se on? Millaisia käännekohtia paikkakunta
on kokenut ja mitä niistä on seurannut?
Millainen on taajaman identiteettitarina?
• Keskustat ovat alati jonkinasteisessa muutoksessa. Aina ei ole helppoa
tunnistaa niitä tekijöitä, joilla on merkitystä taajaman identiteetille.
• Taajaman kehitystarina voi muuttua ja kasvaa, ja identiteetti voi vastata ajan
tuomiin haasteisiin, jos sen perusta on tukeva. Rajut muutokset voivat myös
katkaista tarinan ja identiteetille voidaan joutua rakentamaan uutta
perustaa. Rakennettuun ympäristöön piiloutuukin paljon viestejä, joiden
merkitys aukeaa, kun ymmärretään kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä.
• Identiteetti ja imago ovat osa taajaman elinvoimaisuutta, joka koostuu
monista asioista ja voi näyttäytyä erilaisena tarkastelijasta riippuen.
Ymmärrys taajaman identiteetin muodostavista tekijöistä sekä niihin kohdistuvien
muutosten vaikutuksista on tärkeää taajamia kehitettäessä ja uutta
suunniteltaessa.

Elinvoimaisuus
Taajaman elinvoimaisuus rakentuu useista osatekijöistä.
Elinvoimaisuuteen liitetään usein ns. kovat vetovoimatekijät, jossa kasvu on perusta ja
muutos on mitattavissa. Tässä hankkeessa on haluttu laajentaa elinvoimaisuuden käsitettä ja
ulottaa tarkastelua taajamakuvallisiin ominaispiirteisiin sekä koettuihin vetovoimatekijöihin.

• Käytettyjen menetelmien avulla on syvennetty ymmärrystä niistä tekijöistä,
joista taajaman identiteetti rakentuu. Hankkeessa on selvitetty, millaisista
osatekijöistä taajamakuvallinen kokonaisuus muodostuu ja miksi – mitä
ovat olleet ne muutostekijät, jotka ovat muuttaneet taajamakuvaa ja mitä
muutos on taajaman identiteetille tarkoittanut.
• Hankkeen tuloksena on historiallisista kerrostumista ja ajallisesta
kokemuksesta, tilallisesta tarkastelusta ja toiminnallisista sisällöistä syntynyt
Auran ja Mynämäen taajamien identiteettitarinat.
• Tarinoiden avulla voidaan luoda näkymä pitkäjänteiseen kunnan
kehittämiseen ja moniulotteista pohjaa suunnittelulle ja kunnan
strategialle.

Menetelmä –
kolmen menetelmän
kokonaisuus
• Hankkeessa on ollut
mahdollista kehittää edelleen
työmenetelmää, jonka avulla
taajamien ominaispiirteitä ja
identiteettiä voidaan
tarkastella
moniulotteisemmin.
• Menetelmien kokonaisuudella
on rakennettu taajaman
identiteettitarinaa.

Taajaman identiteettitekijöiden tunnistaminen
Menetelmä taajamien suunnitteluun
Kulttuurisen kehityksen ja toiminnallisuuden merkitys taajaman
elinvoimaisuudessa ja uusiutumisessa
Inventointi

Taajamakuvan ja -rakenteen analyysi

Vuorovaikutus

KOKEMUS
ARVO
MERKITYS

Toiminnallinen ja sisällöllinen analyysi

Suunnittelun ja kehittämisen
tietopohja
• Kolme erillistä itsenäistä
menetelmää
• Jokainen tuottaa suunnittelulle
tarpeellista tietoa
• Jokainen taso tuottaa
johtopäätöksiä keskeisistä
tekijöistä, joilla on
muutostilanteessa merkitystä
alueen identiteettiin
• Tasoja rinnakkain
tarkastelemalla voidaan
identiteettiin vaikuttavat tekijät
paremmin tunnistaa ja käyttää
suunnittelun lähtökohtina.

Inventointi – historiallinen perintö

Tiedon tuottaminen ja kokoaminen rakennusperinnöstä ja taajamarakenteen
historiallisesta kehityksestä

• Rakennusperinnön selvittämistä tehtiin rakennusinventoinnilla. Kenttätyön ja
historiatutkimuksen avulla tuotettiin perustietoa alueen rakennuksista ja
historiasta; lopputuloksena kohteet arvotettiin. Taajamallisessa tarkastelussa
keskeistä oli tarkastella rakennusten muodostamia aluekokonaisuuksia ja
alueella tunnistettavia arvoja.
• Taajaman kehitykseen ja rakennusperintöön vaikuttaneita tekijöitä tarkennettiin
syventämällä historiallista ja kulttuuriseen kehitykseen vaikuttaneiden
yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelua paikallisella tasolla (aikatilatarkastelu).
• Taajaman rakenteellista kehitystä tutkittiin konstruoimalla rakennusvuosien
perustella taajaman aikakerrokset. Kerroksellisuuskartat muodostavat yhdessä
vanhojen valokuvien kanssa kokonaiskuvan tähänastisesta taajaman kehityksestä
ja myös purettujen rakennusten jättämästä, jo unohdetustakin jäljestä taajaman
identiteetille.

Rakennushistorian inventointi alueittain
Museon inventointiportaali MIP

Taajamakuvan ja –rakenteen analyysi –
tilallinen kokemus
Taajamien tilallinen analysointi teemoittain

• Taajamakuva-analyyseissa tarkasteltiin taajaman rakenteen kehitystä ja
näkymiä, liikenneratkaisujen merkityksiä taajamassa sekä rakennetun
ympäristön suhdetta maisemaan, viheralueisiin ja vesistöihin.
• Tilallinen tutkimus havainnoi julkisen tilan olemusta ja sen muodostavia
tekijöitä, mutta myös puuttuvia elementtejä.
• Analyyseissa tutkittiin
• katutilaa ja liikenneratkaisuja,
• avoimien tilojen rajautumista,
• kaupunkitila- ja maisemanäkymiä,
• viherrakenteita ja
• taajaman suhdetta jokeen.
Tarkoituksena tunnistaa miten tilat ovat kehittyneet (muuttuneet/säilyneet)
ja millainen tila on (vaihteleva/yksipuolinen).

Taajamakuvan ja maiseman arvokartta
• 1+2 synteesinä syntyy Taajamakuvan ja maiseman arvokartta – Tilallista kontekstia tutkiva
analyysi, jossa yhdistyy
• tietopohja inventointi ja arvotus -paikkatiedosta,
• kehityshistoriasta ja
• tila-analyyseistä
• Inventoinneissa määritellyt arvotukset täydentyvät, kun tarkasteluun otetaan mukaan
tilallisen analyysin osatekijät ja historiallinen kokonaisuus - asioiden yhteydet ja identiteetin
jatkumo tarkentuu. Tarkastelun avulla voidaan paremmin ymmärtää
miljöökokonaisuuden kokonaisarvoa ja merkitystä – identiteetin syvintä olemusta.
• Yksittäisten rakennusten merkitys tilanmuodostukselle ja rajautumiselle tunnistetaan
• Alueinventointi tarkentuu miljöökokonaisuustarkastelussa, jossa huomioidaan
rakennusten lisäksi julkisessa tilassa syntyvät näkymät, viherrakenne (puut, istutukset,
avoimet näkymät, vesisuhde) 
Voidaanko miljöökokonaisuuden arvottamiselle luoda kriteeristö, jossa huomioidaan
rakennusten historiallisen perinnön lisäksi tilallisuuteen liitettäviä arvoja?

Mynämäen arvokartta

Toiminnallinen ja sisällöllinen analyysi
Toimintojen merkitys ja näkyminen taajamakuvassa

• Taajaman toiminnallinen ja sisällöllinen tarkastelu sisältää taajamakuvan taakse
kätkeytyvien sisältötekijöiden kartoitusta. Tarkastelulla nostetaan esiin toimintojen
merkitys ja näkyminen taajamakuvassa.
• Kohtaamispaikkatarkastelussa on kartalla osoitettu taajaman nykyiset paikat, joissa
kohdataan. Taajama merkitsee ihmisille usein arjen ympäristöä, jossa
toimintamahdollisuudet, palvelut ja kohtaamiset ovat tärkeitä. Kokemus yhteen
kuuluvuudesta ja hyvästä ja monipuolisesta palvelustasosta on konkreettinen osa
elinvoimaisuutta.
• Voimavarojen ilmentyminen fyysisessä ympäristössä -selvityksessä
•
•
•

Huomioidaan eri intressiryhmät
Tunnistetaan kunnan imagotekijöitä
Nostetaan esiin tarkastelussa syntyvät

• tavoitteena on syventää ja tarkentaa taajamakuvallista tarkastelua ja löytää eri
tekijöiden yhteisvaikutuksia ja kartoittaa kehitysehdotuksia voimavarojen
hyödyntämiseen ja niistä viestimiseen fyysisessä ympäristössä.

Voimavaratarkastelu
Voimavarojen ilmeneminen fyysisessä ympäristössä –
tavoitteena on syventää ja tarkentaa
taajamakuvallista tarkastelua.
• Huomioidaan eri intressiryhmät
• Tunnistetaan kunnan imagotekijöitä
• Nostetaan esiin tarkastelussa syntyvät
kehittämispotentiaalit ja -ideat
Voimavarateemat:
- Sijainti
- Liikenneyhteydet
- Kunnan koko
- Julkiset palvelut
- Elinkeinot
- Yksityiset palvelut
- Kulttuuriympäristö
- Maisema ja virkistys
- Kulttuuri
- Luonnonvarat ja –kohteet

Havaintoja ja tuloksia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lähtökohtana arjen ympäristö
Tiedon keruuta kulttuurihistoriallisella selvittämisellä
Rakennussuunnittelu osaksi miljöösuunnittelua
Tilallisuuden merkitys taajamakuvassa
Taajaman toiminnoissa ja painopisteissä tapahtuvat muutokset
Taajaman identiteettiin vaikuttavat muutokset eivät aina ole asukkaiden ja
kunnan itsensä päätettävissä
Vuorovaikuttaminen ja osallistaminen – kokemusasiantuntijoina asukkaat
Voimavarat, kohtaamispaikat ja välittämisen ilmapiiri
Tunnistaminen ja tunnustaminen ovat tärkeässä osassa käsikirjoitettaessa
kehitys- ja identiteettitarinan jatkoa
Arvot – Kokemus – Merkitys -kokonaistarkastelu työkalupaletiksi
suunnitteluun ja kehittämiseen

Lähtökohtana arjen
ympäristö
Taajamat ovat arjen ympäristöä, jonka suunnittelua
ohjaavat arjen toimintoihin ja käytäntöihin liittyvät
vaatimukset sekä elinvoimaisuuteen liitetyt tavoitteet
palveluiden ja työpaikkojen säilyttämisestä ja
kasvattamisesta paikkakunnalla. Rakennettua ympäristöä
muovaavat erityisesti ajassa vaikuttavat arvot, jotka
ohjaavat myös päätöksentekoa.
Taajamakuva voi muotoutua ajan saatossa usein
rakennushanke kerrallaan tai kuten tulosten valossa
nähdään, tie- tai ratahankkeiden voimakkaasti
ohjaamana.
Yksittäisen hankkeen merkitys ja vaikutukset
taajamakuvalle ja identiteetille voi muodostua pienistä
mutta merkityksellisistä asioista. Toisaalta ne voivat olla
erittäin radikaaleja.
Näiden tiedostaminen helpottaa linjaamaan hankkeelle
ja suunnittelulle asetettavia tavoitteita, joilla on
vaikutusta koko taajamakuvaan ja identiteettiin.

Tiedon keruuta
kulttuurihistoriallisella
selvittämisellä
Keskustojen kehittämissuunnitelmat aloitetaan usein
nykytilanteesta lähtien kohti tulevaisuutta.
Nykytilanteeseen mennessä tapahtuneet muutokset,
niiden syyt ja seuraukset osana laajempaa kokonaisuutta
eivät useinkaan kuulu osaksi perusselvittämistä
Erillisselvityksinä laadittavien kulttuurihistoriaselvitysten
avulla voidaan varmistaa, että arvokkaiden rakennusten
säilyminen turvataan
Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita, että ympäröivää
kehystä, olemassa olevaa rakennetta ja siihen liittyvää
historiaa ja merkityksiä, identiteettiä, olisi välttämättä
täysin tunnistettu.
Kehittämissuunnitelmien ja suunnittelun pohjaksi
tarvitaankin tietoa historiallisista kehitysvaiheista ja
identiteetin perustasta.
Taajaman aikakerrosten ja kehityshistorian tunteminen
auttaa uusien elementtien ja uuden identiteettikerroksen
kytkemisessä tiedostaen osaksi tarinaa.

Rakennussuunnittelu osaksi
miljöösuunnittelua
Rakennuskeskeisessä suunnittelussa rakennus
pahimmillaan jää ilman kontekstia – yhteyttä
ympäristöön
Taajaman identiteetin kannalta erityisesti
rakennusten suhde ja kytkeytyminen ympäristöön
ja kaupunkitilaan on merkityksellistä.
Rakennuksilla on aina suhde ympäröivään tilaan –
miljööseen tai maisemaan. Jokainen rakennus on
aina osa ympäröivää miljöötä ja siihen sisältyviä
aika- ja arvokerroksia sekä tilallisia merkityksiä.
Tämän yhteyden merkityksen ymmärtäminen on
oleellista muutoksia suunniteltaessa.

Tilallisuuden merkitys
taajamakuvassa
Taajaman ominaispiirteitä muodostavat rakennusten
lisäksi niiden väliin jäävät tilat. Tilallisen hierarkian
toteutuminen on taajamakuvalle erittäin tärkeää.
Jäsentyneen tilan merkitys ja tarkoitus avautuu myös
paremmin.
Julkisessa tilassa olevat näkymäakselit taajaman
merkityksellisiin ja asukkaille tärkeisiin rakennuksiin
tai muihin elementteihin kokoavat taajamakuvaa ja tilaa ja voivat luoda merkityksiä, joita ei välttämättä
aina tiedosteta.
Avoimien ja rakentamattomien aukioiden ja tilojen
merkitys ymmärretään, kun löydetään selitys
historiasta ja nykyhetkeen johtaneesta kehityksestä.
Aina tilojen jäsentymättömyyden syytä ei ole
helppoa ymmärtää. Selitys voi löytyä aiemmin
paikalla sijainneesta rakennuksesta tai tielinjauksen
muutoksen
aiheuttamasta
tilahierarkian
katoamisesta.
Rakenteellisten aikakerrosten selvittäminen osana
tilallista taajama-analyysia auttaa huomioimaan
merkitykselliset paikat ja myös eheyttämään ja
uudistamaan jäsentymättömiä alueita.

Taajaman toiminnoissa ja
painopisteissä
tapahtuvat muutokset
Taajamien kehitysvaiheissa tapahtuu
yleensä vääjäämättä toimintojen
siirtymistä ja uudelleen sijoittumista.
Toiminnallisten painopistemuutosten
vaikutukset voivat muuttaa keskustan
luonnetta merkittävästi.
Painopisteiden sijainnin merkitys
keskustassa avautuu, kun
kehitysvaihetarkastelua täydennetään
painopistetarkastelulla.
Tällöin voidaan tehdä huomioita keskustan
rakenteesta, elävyydestä ja niiden
suhteesta kulttuurihistoriallisiin arvoihin
sekä mahdollisista vaaroista
kehitystendensseissä.
Hallintokorttelin merkitys

Taajaman identiteettiin vaikuttavat
muutokset
eivät aina ole asukkaiden ja kunnan
itsensä päätettävissä.
Fyysiseen ympäristöön ja taajamakuvaan perinteisesti
vaikuttanut tekijä ovat olleet tieratkaisut liikenteen määrien
lisääntyessä.
Lisäksi on välillisesti rakennettuun ympäristöön vaikuttavia
asioita, joita voi olla vaikea ennakoida ja jotka voivat myös
muuttaa taajaman toiminnallisia painopisteitä ja vaikuttaa
taajamien elävyyteen
• kaupan rakenteellinen murros vaikuttanut
erikoiskauppaan
• digitaalisuus vähentää fyysisten julkisten
palvelupisteiden tarvetta
• Valtionhallinnon palveluiden keskittämiskehitys näkyy
maaseututaajamissa.
• Väestörakenteen muutos
Kaikki tämä heijastuu myös rakennettuun, fyysiseen
ympäristöön – siihen arkiympäristöön, jonka muutosten
ennakointiin ja kehittämisen linjaamiseen ja päätöksenteon
tueksi kunnat tarvitsevat työkaluja.
Onkin tärkeää oppia tunnistamaan niitä, joskus nopeitakin
muutostekijöitä, jotka muuttavat identiteettiä voimakkaasti
ja jopa peruuttamattomasti.

Vuorovaikuttaminen ja osallistaminen –
taajamakävelyillä ja työpajoissa
kokemusasiantuntijoina asukkaat
Asukkaiden kokemukset tärkeistä paikoista ja
rakennuksista, mutta myös epäkohdista omassa
ympäristössä täydentävät kuvaa taajamien
merkityksestä asuinpaikkana.
Rakennettu ympäristö näyttäytyy eri tavoin eri
kohderyhmille
Asukkaat kokemusasiantuntijoina puolestaan
tuovat keskusteluun niitä arjen ympäristössä ja
toiminnassa vaikuttavia asioita, joiden merkitys
myös taajaman kokemiseen ovat tärkeitä
Kokemus yhteen kuuluvuudesta ja hyvästä ja
monipuolisesta palvelustasosta on
konkreettinen osa elinvoimaisuutta.
Taajaman tai laajennettuna paikkakunnan
vetovoimatekijöitä ovat erityisesti sijainti ja
saavutettavuus esimerkiksi keskuskaupunkiin
nähden, kunnan tarjoama palvelutaso sekä
erikoiskauppatarjonta sekä harrastus- ja
urheilumahdollisuudet.

Taajaman merkitykset asukkaille
• Loistava sijainti ja hyvät yhteydet – saavutettavuus
• julkisen liikenteen merkitys puhututtaa – ”käyttäjiä pitää
olla!”

• Elävä keskusta
• Toimintoja ja tapahtumia
• Vilkas yhdistys- ja järjestötoiminta

• Näkymät ja maaseutumainen luonne
• Hyvinvointi
•
•
•
•

kaunis ympäristö,
maisemat ja puistot,
yhteisöllisyys ja yhteiset hankkeet
kulttuuri ja harrastustoimintamahdollisuudet

• Palvelut;
•
•
•
•

Lasten hoitopaikka,
terveyspalvelut,
monipuoliset kaupat (erikoistavarakaupan hiipuminen),
hyvät lounaspaikat

• Työpaikat

”Hieno asia on palveleva uusi kauppa!”
”Hyvät koulut ja lukio!”
”hyvät pysäkkipaikat”
”Jokirannan kaunistaminen ja puistojen
hoito tärkeää!”
”Uusi eritaso mietityttää”
”Ylpeys siitä mitä ollaan!”
”Keskustaajama antaa kuvan kunnasta”

Voimavarat,
kohtaamispaikat ja
välittämisen ilmapiiri
Kunnan voimavarat muodostuvat monista asioista
ja ne voidaan tulkita lähes aina myös
vetovoimatekijöiksi.
Pehmeät vetovoimatekijät ovat paitsi asukkaille
elämän laadullisesti, myös mm.
matkailuelinkeinojen kehittämiselle
tärkeitä. Kulttuurihistoria ja -ympäristö sekä
kulttuuritoiminta ovat hyviä esimerkkejä tästä.
Rakennetun-, kulttuuri- ja luonnonympäristön on
todettu vaikuttavan välillisesti ihmisen
hyvinvointiin
Fyysinen ympäristö ilmentää myös välittämisen
ilmapiiriä. Keskustojen viihtyisyyttä voidaan
konkretisoida mm. kohtaamispaikkoja ja niiden
määrää ja laatua tarkastelemalla.
On tärkeää kurkistaa ”julkisivun taakse”.
Tarkastelemalla keskustan toiminnallisuutta mm.
kohtaamispaikkoja, painopisteiden muutoksia ja
voimavarojen ilmenemistä fyysisessä
ympäristössä, voidaan luoda lisäarvoa kunnan
elinvoima- ja kehittämistyölle.

Tunnistaminen ja tunnustaminen ovat
tärkeässä osassa käsikirjoitettaessa
kehitys- ja identiteettitarinan jatkoa.
Jotta koko tarinaa voidaan ymmärtää, on tärkeää
tunnistaa niitä tekijöitä, jotka muodostavat taajamalle
identiteettiä.
Analyyttisen tarkastelun lisäksi se edellyttää
arvokeskustelua.
Tarpeellisten havaintojen tekemiseksi tarvitaan
suunnittelun pohjalle selvityksiä paitsi yksittäisistä
rakennuksista, myös julkisen tilan muodostumiseen
johtaneista tekijöistä.
Kokemuksellista tarkastelua on tarpeellista laajentaa
koskemaan koko taajamakuvaa ja siinä ilmeneviä
miljöökokonaisuuksia.
Ajallinen tarkastelu voi myös nostaa esiin
mahdollisuuksia ja ajatuksia rakenteen eheyttämiseksi
sekä antaa selityksiä taajaman epäjatkuvuuskohdille ja
jäsentymättömille alueille.
Kokemus sekä rakennetun ympäristön julkisesta
tilasta ja sen rakennuksista – miljööstä, että taajaman
elävyydestä ja näkymättömiinkin jäävistä
voimavaroista, muodostavat kehyksen taajaman
elinvoimalle ja uusiutumiselle.

Arvot – Kokemus – Merkitys -kokonaistarkastelu
on erilaisia tarkastelutulokulmia ja asukkaiden
osallistamista yhdistävä suunnittelun työkalupaletti,
jolla voidaan koostaa taajaman identiteettitarinaa ja
luoda kestävää kehystä kehittämiselle ja tarinan
jatkumiselle.
Tarkastelun tärkeä tehtävä on tunnistaa taajaman
identiteetille tärkeät tekijät ja niiden merkitys.
Tämän jälkeen muutoksiin tähtäävät päätökset ja
linjaukset voivat perustua kestävämmälle pohjalle ja
uusien elementtien ja kerrosten suunnittelu ja
sovittaminen osaksi olemassa olevaa miljöötä ja
taajamakuvaa voi tapahtua perustellusti ja
lähtötilanne tunnustaen.

Tarinakartat
Auran identiteettikartta http://arcg.is/0rTynD
Mynämäen identiteettikartta https://arcg.is/e95r5

