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1. Perustiedot hankkeesta 
 

 

 

Hankkeen toteuttaja:   Metsähallitus, Luontopalvelut Lappi 

 

Hankenumero:   122298 

Hankkeen virallinen nimi:  Ivalojoen suiston lintutornit 

Hankkeen toteutusaika  1.3.2020-30.9.2021 

Hankkeen toteutuskunta:  Inari 

Hankkeen luonne:  Paikallinen/alueellinen 

 

Ohjelma:    Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 

Ohjelman toimenpide: 7 Maaseudun palvelut 

Ohjelman alatoimenpide:  7.4 Maaseudun palvelut, investointi 

 

Ohjausryhmä: Hankkeelle ei asetettu ohjausryhmää.  

Työryhmä: Hankkeen toteutusta varten hankkeella oli työryhmä, jossa jäseninä 

olivat:  

projektipäällikkö Tarja Tuovinen / Metsähallitus 

puistomestari Markku Välitalo / Metsähallitus 

asiantuntijajäsenenä Ilkka Roininen / Inarin luonnonystävät ry. 
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2. Yhteenveto hankkeesta 
 

Ivalojoen suiston lintutornit -hankkeen toteutti Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut. Rahoitus 

saatiin Manner-Suomen maaseutuohjelmasta 2014 – 2020. 

Hankkeessa toteutettiin kahden olemassa olevan lintutornin kunnostus. Kohteet kunnostettiin 

erityisesti alueen lapset ja nuoret huomioiden. Juurakkovuopajan tornille menevät pitkospuut 

uusittiin myös (127 m). 

Molemmat tornit kunnostettiin perusteellisesti, koska ne olivat käytännössä vaarallisessa kunnossa ja 

asiakasturvallisuutta ei enää voitu taata. Tornien rakenteissa kunnostettiin portaat sekä kaiteet, 

tasanteiden lattiat, katosrakenteihin lisättiin räystäät.  

Tasanteita kiertäviä seinämiä ei voitu madaltaa turvallisuutta vaarantamatta. Sen vuoksi lapsia 

ajatellen seinämiin tehtiin aukkoja, joista myös eri-ikäiset lapset voivat turvallisesti kiikaroida 

jokisuiston tapahtumia ja lintuja. Ylös meneviin kaiteisiin tehtiin turvallisuutta lisäämään kaiteet. 

Torneille Veskoniemen tieltä opastavat viitat olivat tien kunnostuksen yhteydessä vioittuneet 

käyttökelvottomiksi ja ne uusittiin hankkeessa myös.  

Ivalojoen suiston lintutornit ovat Ivalon alueen varhaiskasvatuksen sekä eri kouluasteiden alaluokista 

lukioon saavutettavissa koulupäivän aikana. Inarin luonnonystävät ry. olikin jo hankkeen 

suunnitteluvaiheessa aktiivisesti yhteydessä Inarin kunnan sivistystoimeen, jotta hankkeessa 

osattaisiin huomioida myös lapsikäyttäjien tarpeet. Ivalon ympäristössä ei ole muita vastaavia 

kohteita yhtä helposti saavutettavissa, yhtä ainutlaatuisessa luontokohteessa. Kunnostetut tornit 

palvelevat luontomatkailijoiden joukossa erityisesti lintujen vuoksi alueelle saapuvia.  

Lintutornien avajaisia vietettiin Mielikköjärven tornilla 23.9.2021. Paikalle oli saapunut 

varhaiskasvatuksen työntekijöitä lapsiryhmien kanssa testaamaan kuinka uudistetut rakenteet 

toimivat. Lisäksi paikalla oli Inarin luonnonystävät ry:stä asiantuntijoita kertomassa kohteesta ja 

lajistosta mitä paikalla voi nähdä. Metsähallitukselta paikalla oli puistomestari Aimo Leppäkangas. 

Jatkossa kohteiden käyttöä seurataan vieraskirjaperiaatteella. Lisäksi Inarin luonnonystävät ry. 

Käyttää torneja aktiivisesti omassa retkitoiminnassaan ja teemapäivissä. Yhteistyötä 

varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa jatketaan. 
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Kuva 1. Ivalojoen suiston lintutornit sijaitsevat Veskoniementien varrella Ivalojoen suistoalueella. Pohjoisemman 

Juurakkovuopajan lintutornin yhteydessä korjattiin myös kohteelle menevät pitkospuut. 
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3. Ivalojoen suiston lintutornit -hankkeen ja rahoitusohjelmien tavoitteet 
 

3.1. Manner-Suomen maaseutuohjelman tavoitteet 

 
Hanke oli Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 - 2020 (Maaseutuohjelma) mukainen 
yleishyödyllinen investointihanke, joka toteutti Lapin alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa 
2014 – 2020.  
 
Maaseutuohjelman avulla tähdätään elinvoimaisen maaseudun säilymiseen, ympäristön tilan 
paranemiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman strategiset painopisteet vuosille 2014–2020 ovat: 
 
• Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja 

ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. 

• Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten 

kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. 

• Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua. 

Lapin alueellisen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 visiona on monialainen, elinvoimainen 
pohjoinen maaseutu.  
 
Ivalojoen suiston lintutornit -hanke edistää Leader Pohjoisin Lappi ry:n strategian Elämisen 
edellytykset -palvelut ja infra painopistettä 
 
Ivalojoen suiston lintutornit -hanke uudistaa ja parantaa maaseudun nuorten ja lasten 
luontoharrastamisen edellytyksiä sekä tuo Ivalon kylän läheisyyteen myös matkailijoille kaksi 
toimivaa luontokohdetta.  Hankkeella edistetään Lapin alueellisen maaseudun kehittämisohjelman 
2014-2020 toteutumista Lisäämällä paikallisten harrastusmahdollisuuksia ja tuomalla 
matkailuyritysten asiakkaiden ulottuville monipuoliset luontokohteet. Kohteet lisäävät paikallisten 
harrastusmahdollisuuksia ja mahdollistavat luontosuhteen kehittymisen kautta maaseudun 
elinvoimaa ja elämänlaatua. 
 
 

3.2. Ivalojoen suiston lintutornit -hankkeen tavoitteet 

 

Luonto on lähellä Inarin kunnassa kaikkialla ja kunnan slogan: ”Voimakas luonnostaan” kertoo, kuinka 

luonto on oleellinen osa kaikessa toiminnassa. Ivalon kuntakeskuksen lähellä ei kuitenkaan ole 

montaa helppoa käyntikohdetta varhaiskasvatuksen ja koulujen tarpeista katsottuna.  

Ivalojoen suiston lintutornit -hankkeen konkreettisena tavoitteena oli kunnostaa kaksi lintutornia ja 

toiselle vievät pitkokset, ja kestävän kehityksen periaatteilla parantaa Inarin kunnan oppilaitosten 

opiskelijoiden mahdollisuuksia kehittää omaa luontosuhdettaan turvallisesti. Toisin sanoen 

lähialueen ja Inarin kunnan kouluille saatiin hankkeessa kaksi varhaiskasvatukseen ja koulujen 

käyttöön sopivaa helposti saavutettavaa käyntikohdetta. 
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Hankkeessa kohteet saadaan kustannustehokkaasti pidettyä asiakasturvallisina ja kehitettyä 

toimintaa kolmen rakenteen osalta. Ne lisäävät eri-ikäisten lasten ja nuorten luontosuhteen 

syventämismahdollisuutta jo kokeneiden luonnossa liikkujien ja luonnontuntijoiden kanssa (Inarin 

Luonnonystävät ry:n jäsenistö). Rakenteiden olemassaolo tukee paikallisyhteisöjen luontosuhteiden 

ylläpitoa ja edistää luontomatkailumahdollisuuksia alueella. 

Hankkeen toteutuminen voidaan todentaa seuraamalla rakenteiden käyttöastetta esimerkiksi 

vieraskirjamerkintöjen avulla. Tarvittaessa voidaan kohteissa käyttää tilapäisesti myös sähköisiä 

laskureita, joista Metsähallituksella on pitkä kokemus. Inarin Luonnonystävät ry. seuraa omalta 

osaltaan yhteistyön määrää varhaiskasvatusryhmien ja eri oppilaitosten luokkien kanssa. 
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4. Ivalojoen suiston lintutornit -hankkeen toteutus 
 

4.1. Toimenpiteet Ivalojoen suiston lintutornit -hankkeessa 

a) Juurakkovuopajan lintutornin  ja pitkosten kunnostus 

Materiaalit vietiin kohteelle 2020 heinäkuussa, kun töiden alkuun päästiin kohteilla. Varsinainen 

kunnostustyö aloitettiin vasta syyskuussa 2020.  

Kohteessa kunnostettiin lintutornin portaat- ja lintutornin lattiataso. Portaiden- ja lintutornin 

lattiatason rakentamiseen käytettiin lehtikuusta. Lehtikuusi on elinkaareltaan merkittävästi pitempi, 

kuin perinteinen mänty. Portaat rakennettiin ns. ”messiportaina”, joka helpottaa portailla alaspäin 

tuloa. 

 

 

 

Kuva 2. Juurakkovuopajan torni kunnostettuna. Uudet kaiteet takaavat turvallisen kulkemisen torniin ja alas (kuva Ilkka 

Roininen/Inarin luonnonystävät ry.) KKJ 

7631955, 3526471 

 

Juurakkovuopajan torniin tehtiin ylätasanteen umpikaiteisiin lapsille aukkoja, joista voi turvallisesti 

kiikaroida ympäröivää luontoa. 
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Kuva 3. Juurakkovuopajan tornin ylätasannetta sisältä. Lattia on uusittu ja tasanteen kaiteisiin tehty kiikarointiaukkoja 

myös lapsille (kuva Ilkka Roininen/Inarin luonnonystävät ry.). KKJ 

7631955, 3526471 

 

Lintutornille menevät pitkospuut purettiin ja tilalle rakennettiin lehtikuusesta uudet pitkospuut. 

Pitkospuiden pituus on 127 m. Pitkokset toteutettiin kolmesta rinnakkain menevästä lankusta. 

 

 

Kuva 4: Pitkospuiden uusiminen Juurakkovuopajan lintutornille (kuva Kari Penttinen). KKJ 

7631587, 3526905 
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Kuva 5. Valmiit pitkokset. Matkan varrella on myös levähdyspaikka suomaiseman katseluun (kuva Ilkka Roininen/Inarin 

luonnonystävät ry.). KKJ 7631564, 3526923 

 

b) Mielikköjärven lintutornin kunnostus 

Mielikköjärven lintutorni on samanlainen kuin Juurakko-ojan lintutorni. Lintutornin korkeus maasta 

lattiatasanteelle on 5,3 m. Mielikköjärvelle kunnostettiin portaat, porraskaiteet ja ylätasanteen lattia. 

Lisäksi tornin ylätasanteen kaiderakennelmiin tehtiin lapsikävijöitä ajatellen aukkoja, jolloin 

turvallinen ympäristön ja luonnon havainnointi mahdollistuu myös pienillä lapsilla. Portaiden kaiteet 

ovat myös turvallisuustekijä ja olivat edellytyksenä, jotta kohdetta voidaan suositella lapsiryhmille. 

 

 
 
Kuva 6. Kunnostetun Mielikköjärven tornin portaita on turvallista kulkea (kuva Kari Penttilä) KKJ 

7628051, 3528715 
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Kuva 7: Lintutorneille uusittiin viitat Tielaitoksen virallisen mallin mukaisesti. Kuva Mielikköjärven tornille menevästä 

viitasta. (kuva Tarja Tuovinen/Metsähallitus). KKJ 7628051, 3528715 

 

 

c) Talkoilla tehty työ 

Kaikki maastotyöt tehtiin pääsääntöisesti talkootyönä. Materiaalihankinnat venyivät covid-19 

seurauksena. Tilatut materiaalit eivät tulleet ajallaan ja sen seurauksena materiaalikuljetukset 

työkohteille toteutettiin pääsääntöisesti Metsähallituksen kustannuksella palkkatyönä. Talkoilla 

toteutettiin työ kohteilla sekä tilaisuuksiin liittyvät kahvitukset ja muut järjestelyt. Talkootyöstä 

vastasi Inarin luonnonystävät ry. jäsenistöineen. Talkoopäiviä/kertoja kertyi yhteensä 47 vuoden 

2020 aikana ja vuoden 2021 aikana 14. 

Talkootunteja kertyi varsinaisen rakennustyön lisäksi kohteiden ympäristön siivouksesta, 

kierrätyskeskuskäynneistä sekä viestimisestä jäsenistölle talkoopäivistä ja tapahtumista. 
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Kuva 8. Talkootöitä teki yhteensä n. 30 eri henkilöä, mutta pääosa talkootunneista kertyi n. viiden aktiivisimman töistä 

(kuva Kari Penttinen).  KKJ 7628051, 3528715 

 

4.2. Ivalojoen suiston lintutornit -hankkeen toteutusaikataulu 

 

Hankkeelle haettiin alun perin toteutusaikaa yhdelle kesäkaudelle 2020. Hankepäätös saatiin 

2.4.2020. joten rakennusmateriaalien kilpailutus ja kuljetus työkohteille siirtyi myöhäiseen 

kevääseen, jolloin kuljettaminen oli jo haasteellista. Myös materiaalien saamista hidasti covid-19 

viruksen vaikutukset. Varsinaiset työt aloitettiin heinäkuussa 2020.  

Ensimmäisen kesän aikana toteutettiin materiaalien vienti kohteille. Lisäksi molemmissa paikoissa 

aloitettiin portaiden kunnostus, ylätasanteiden lattioiden uusiminen sekä porraskaiteiden teko. 

Kesällä 2021 toteutettiin tornien suojalaitoihin katseluaukot, kohteiden siivous sekä 

Juurakkovuopajan tornille menevien pitkosten uusiminen. 

Hankkeelle haettiin jatkoaikaa, koska materiaalitoimitusten viivästyminen aiheutti sen, että 

varsinaisia kunnostustöitä ei päästy aloittamaan heti kesäkauden alkaessa. Myös talkootyön 

eteneminen ajateltiin liian optimistiseksi. Tämän vuoksi hankkeelle haettiin jatkoaikaa ja sitä 

myönnettiin 30.9.2021 saakka. Tuohon mennessä saatiin työt valmiiksi ja avajaiset pidettyä. 



12 
 

 

Kuva 9. Avajaisten kunniavieraina olivat Ivalon varhaishoidon lapset ohjaajineen. Inarin luonnonystävien aktiiviharrastajat 

toimivat asiantuntevina oppaina (kuva Kari Penttinen). KKJ 7628051, 3528715 

 

Hankkeen lopullinen toteutusaika oli 1.3.2020-30.9.2021. 

 

4.4 Viestintä 

 

Hankkeesta viestittiin eri vaiheissa. Inarin luonnonystävät ry. viesti hankkeesta omissa tiedotteissa 

jäsenistölleen säännöllisesti. Tarkoituksena oli sitouttaa jäsenistöä talkoisiin. Talkootapahtumissa 

sekä avajaisissa oli mukana median edustajia ja hankkeesta julkaisivat kanavissaan Yle sápmi 

(julkaistu Yle Areenassa 14.10.2020 https://areena.yle.fi/audio/1-50653337 ), paikallislehti 

Inarilainen (liitteet 1-3b) sekä Lapin Kansa (liite 4). Avajaisista tiedotettiin ilmoituksella paikallislehti 

Inarilaisessa (liite 5). 

 

  

4.3. Resurssit 

 

Hankkeeseen oli sisäisesti varattu Metsähallituksen eri henkilöiden työpanosta yhteensä n. 3 htkk 

toteutus- ja raportointivaiheeseen sekä suunnitteluvaiheeseen vähemmän. Tämä työaika ei 

kuitenkaan ollut edellytyksenä rahoitukselle, joten työaikakirjanpitoa ei ole tehty hankekoodeille. 

Kaikki vastikkeeton työ tuli Inarin luonnonystävät ry:n kautta. Materiaalihankinnat siihen liittyvine 

kilpailutusprosesseineen on tehty Metsähallituksen toimesta.  

Metsähallitus vastaa projektin raportoinnista ja kohteiden ylläpidosta seuraavat viisi vuotta. Jatkossa 

tulee mietittäväksi myös se voisiko viiden vuoden jälkeen ylläpitovastuusta tehdä sopimuksen 

esimerkiksi Inarin luonnonystävät ry:n kanssa, jonka jäsenistö on kohteiden aktiivisin käyttäjäryhmä. 

 

4.4. Toteutuksen organisaatio 

 

Ivalojoen suiston lintutornit -hankkeen omistaja oli Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut. 

Luontopalvelut vastasi materiaalihankinnoista, luvista, toimenpidesuunnitelmista sekä 

https://areena.yle.fi/audio/1-50653337
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työnohjauksesta. Vastikkeettomasta työstä vastasi Inarin luonnonystävät. Materiaalikuljetuksia 

lukuun ottamatta kaikki työt toteutettiin pääsääntöisesti talkootyönä Inarin luonnonystävät ry:n 

organisoimana.  Hankkeella oli työryhmä (kokoonpano mainittu kohdassa 1), joka varmisti työn 

suunnitelman mukaisen etenemisen.  

Metsähallituksen Luontopalvelujen asiakaspalvelupäällikkö toimi hankkeen projektipäällikkönä, joka 

vastasi hankkeen hallinnoinnista ja raportoinnista. 

Käytännön työn ohjauksesta, materiaalihankinnoista sekä laskujen tiliöinnistä vastasi 

puistomestari/vs. kenttäpäällikkö Markku Välitalo. Talouden hoitoon liittyviä tehtäviä puistomestari 

hoiti yhdessä Metsähallituksen hankesihteerin kanssa.  

Talkootöiden organisoinnista ja toteutuksesta talkoolaisten värväykseen Inarin luonnonystävät ry:ssä 

vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Roininen. 

 

4.5. Kustannukset ja rahoitus 

  

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli alla esitetyn mukainen.  

Kustannuslaji       Myönnetty euroa 

Rakentaminen       28 476,92 

Toteutuneet kokonaiskustannukset     22 625,16 

  

Hankkeelle myönnetty rahoitus oli yhteensä 28 476,92 euroa alla esitetyn mukaisesti. 

Rahoituslaji     Myönnetty euroa Toteutunut rahoitus euroa 

Haettava tuki / avustus     18 510,00 
EU-osuus     7 774,20 
Valtio      7 033,80 
Kuntaraha toimintaryhmältä   3 702,00 
Julkinen tuki yhteensä    18 510,00  
Yksityinen, vastikkeeton työ   9 966,92    9 607,50  
Yksityinen rahoitus    9 966,92    9 607,50  
Rahoitus yhteensä    28 476,92  

Kokonaisrahoitus      28 476,92  

 

4.6. Raportointi ja seuranta 

 

Ivalojoen suiston lintutornit -hankkeesta on tehty vaikuttavuuden seurannan vuosiraportoinnit Hyrrä-

järjestelmään Maaseutuviraston edellyttämällä tavalla. Lisäksi myönnetyn tuen vaikuttavuuden 

seurantatietoja toimitetaan 2 vuoden kuluessa tuen viimeisen erän maksamisesta, jos 

Maaseutuvirasto niitä erikseen pyytää. 

Lisäksi hankkeesta raportoidaan tällä Ivalojoen suiston lintutornit -hankkeen loppuraportilla, joka 

toimitetaan rahoittajalle maksatushakemuksen yhteydessä. Kopiot hankeraportista toimitetaan myös 

Inarin luonnonystävät ry:lle.  
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Kävijämäärien kehitystä Ivalojoen suiston lintutorneilla seurataan ensisijaisesti vieraskirjamerkintöjen 

avulla.  

 

4.7. Toteutusoletukset ja riskit 

 

Ivalojoen suiston lintutornit -hankkeen toteutukseen liittyviä riskitekijöitä olivat covid-19 aiheuttamat 

muutokset aikatauluissa ja mahdollisuuksissa järjestää talkoita sekä talkooväen saanti Inarin 

luonnonystävät ry:n riveistä. Talkooväen saamisen riski liittyi lähinnä yhdistyksen aktiivijäsenistön 

ikäjakaumaan. Aktiivit kuuluvat covid-19 viruksen näkökulmasta riskiryhmään.  

Hankkeen toteuttamisen aikatauluun liittyi riskejä, koska lintutornien kunnostamiseen liittyvät työt 

olivat kaikki käytännössä materiaalikuljetuksia lukuun ottamatta sulanmaan aikana tehtäviä töitä 

maastossa.  Pitkän talven vuoksi kesän maastotyökausi on lyhyt, ja luonnonolosuhteita on vaikea 

ennustaa.  

Aikatauluun liittyvät riskit realisoituivatkin ja hankkeelle piti anoa jatkoaikaa ja se onneksi saatiinkin.  

Hankkeen myönteisen rahoituspäätöksen saapuminen huhtikuussa 2020 vaikutti siten, että 

materiaalihankintoihin ja niihin liittyviin kilpailutuksiin päästiin sen verran myöhään, että 

materiaalihankinnat ja -kuljetukset kohteille venyivät syöden osan kunnostustöihin ajatellusta ajasta. 

 

4.8. Yhteistyökumppanit 

 

Metsähallituksen Luontopalvelujen yhteistyökumppanina Ivalojoen suiston lintutornit -hankkeessa oli 

Inarin luonnonystävät ry.  

Ennen hankkeen alkua projektista keskusteltiin eri oppilaitosten edustajien kanssa sekä Inarin 

kunnan sivistysjohtajan kanssa.  

 

5. Tulokset ja vaikutukset 
 

Ainutlaatuinen Ivalojoen suistoalue tuotiin projektin kohteiden kunnostamisella paremmin 

tavoitettavaksi ja turvallisemmin koettavaksi luontokohteeksi. Uusina käyttäjäryhminä kohteilla 

tulevat olemaan varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset sekä ala- ja yläkoululaiset. Nyt on koulujen 

ja Inarin luonnonystävät ry:n välisestä yhteistyöstä kiinni, kuinka hyvin projekti kantaa hedelmää ja 

tavoite entistä paremmasta luontosuhteesta Inarin kunnan lapsilla ja nuorilla toteutuu. 

Vanhastaan kohteita ovat käyttäneet aktiivisesti Inarin luonnonystävät ry:n lintuharrastajat sekä 

satunnaiset lintujen tarkkailijat. 

Retkeily- ja käyntikohteena Ivalojoen suiston lintutornit ovat sulan maan kohteita ja painottuen 

lintujen paluumuuttoaikaan. Tämän vuoksi vielä ei voi varmasti sanoa, että käynnit kohteilla olisivat 

merkittävästi lisääntyneet. Käyntejä seurataan ja Inarin luonnonystävät ry aktivoi omia jäseniään 
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kohteiden käyttöön ja sekä tarjoaa kunnan kouluille mahdollisuutta saada asiantunteva lintuopas 

retkipäivälle mukaan.  

 

6. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
  

Palveluvarustukselle toteutetut toimenpiteet ja paikkatieto päivitetään Metsähallituksen PAVE-

paikkatietojärjestelmään. 

Metsähallituksen Luontopalvelut seuraa hallinnassaan olevia rakenteita ja kohteita sekä tarvittaessa 

tekee toimenpiteet asiakasturvallisuuden ylläpitämiseksi. 

Ivalojoen suiston lintutornit ovat luontopalvelujen näkökulmasta hajakohteita ja suhteellisen 

huoltovapaita, koska siellä ei ole tulipaikkoja eikä käymälärakenteita. Tehdyillä toimenpiteillä kohteet 

ovat käyttökelpoisia 10-15 vuotta, jonka jälkeen on tarpeen tehdä kattava kartoitus turvallisuudesta. 

Luontopalvelut huolehtii Ivalojoen suiston lintutorneista, mutta niistä on mahdollista tehdä 

ylläpitosopimus myös esimerkiksi Inarin luonnonystävät ry:n kanssa, jonka jäsenistö on pääasiallisin 

kohteen käyttäjäryhmä.   

 

  


