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Lemussa Maskun kunnassa järjestettiin kyläkävely 26.4.2014. Mukana oli 11 kävelijää.  

Kyläkävely järjestettiin Avoimet kylät – tapahtuman yhteydessä. Kävelyn järjestelyissä auttoi 
kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry:n sihteeri Tauno Linkoranta. 

Lemun kyläkävely on osa ProAgria Länsi-Suomen ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten 
Matka kylämaisemaan – hanketta. Hanke on kohdennettu Varsin Hyvä ry:n toimialueen 
asukkaille, yhdistyksille ja yrityksille. Hankkeessa on mukana viisi kylää, jotka ovat Maskusta 
Lemu, Niemenkulma ja Askainen ja Pöytyältä Uusikartano ja Tourula Keihäskoski.  

Hankkeen aikana luodaan kyliin edellytyksiä tulevaisuuden kylämatkailulle tekemällä 
maisemasta ja luonnosta monipuolinen vetovoimatekijä. Kylämatkailun edellytyksiä lisätään 
muun muassa suunnittelemalla kyliin kylä- tai maisemapolkuja ja kylätapahtumia. Tavoitteena 
on myös lisätä asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon 
monimuotoisuutta.  

Matka kylämaisemaan -hankkeen puitteissa on järjestetty viisi kyläkävelyä vuosien 2013–2014 
aikana. 

       

 

JOHDANTO 
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Ongelma: Kirkon peittyminen puuston taakse. 

Viljelysseudun ympäröimän Lemun kirkonmäen alkuperäisellään säilyneeseen miljööseen kuuluu 
keskiaikaisen kirkon lisäksi hirsinen pitäjän viljamakasiini sekä uusklassillinen kellotapuli. 

Lemun keskiaikainen harmaakivikirkko on 
nimetty Pyhälle Olaville. Kirkon vanhin osa 
on nykyinen asehuone ja keskiaikaisista 
osista nuorin on pohjoissivun sakaristo. 
Kolmilaivaisen kirkkosalin keskilaivassa on 
tähtiholvit ja sivulaivoissa ristiholvit.  

Kirkkoa ympäröi vanha kivimuurin rajaama 
hautausmaa, jonka vieressä on 1887 
rakennettu hirsinen, pystylaudoituksella 
vuorattu ja punamullattu lainamakasiini. 
Siinä toimii Lemun kotiseutumuseo. Kirkon 
koillispuolen kalliolla, kirkon ohi kulkevan 
tien vastakkaisella puolella, seisoo puinen 
uusklassillinen kellotapuli vuodelta 1812. 

Hautausmaan pysäköintialueen porttien 
luota alkaa kävelytien ja nurmikon väliin 
jäävä pieni ketorinne, jossa kasvaa 
luutamänty, koivuja sekä kukkivia 
pikkupuita ja erimuotoisia katajia. 
Hiekkapohjaisen kedon kuivan keskiosan 
valtalajeja ovat ahdekaunokki, 
keltamatara, mäkitervakko, nuokkukohokki 
ja huopakeltano. Rehevimmillä reuna-
alueilla kasvaa hietakastikkaa ja 
nurmipuntarpäätä.  

 

Metsän lähimaisemaa voidaan kehittää harvennuksella ja raivauksella. Puiden latvuksille 
annetaan tilaa kasvaa leveiksi ja tuuheiksi. Harvennuksella saadaan aikaan lähimaisemaan 
vaihtelua, kun koko metsää ei käsitellä samalla tavoin. Eri kasvupaikoille kehitetään erilaisia 
lähimaisemia, maisema syntyy vaihtelevista tilasarjoista. Elämyksellinen metsä syntyy paikoissa, 
jossa eri-ikäiset ja – lajiset puut ja pensaat vaihtelevat.  

 

 

KOHDE 1 LEMUN KIRKKO 
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Metsän erilaisia tilatyyppejä: 

• maisemapuu 

• puuportti 

• puuryhmä 

• kujanne 

• avara pilaristo 

• tiheä pilaristo 

• puoliavoin monikerroksinen 

• monikerroksinen tiheä 

metsä 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimenpidesuositus: 

Kirkon ja Kirkkotien väliin jäävä puustoaluetta voidaan hoitaa aluskasvillisuutta poistaen sekä 
poistamalla toisiaan hankaavat puut tai oksat. Alueen hoidon tavoitteena on lisätä näkymiä 
tieltä kirkolle ja säästää kookkaat, vanhat puut alueella.  

 AVARA PILARISTO 

• Väljää puunrunkojen rajaamaa metsää 

• Syntyy luontaisesti vanhoihin, kyislajisiin 
mäntymetsiin tai koivumetsiin 

TIHEÄ PILARISTO 

• Sekametsät 

• Harvennuksilla voidaan korostaa läpinäkyvyyttä 
ja näkymien suodattumista puunrunkojen lävitse 

PUOLIAVOIN MONIKERROKSINEN 

• Voi olla entistä hakamaata 

• Näkyvissä metsän aukkoinen rakenne 

• Pihlajat, tuomet ja muut pikkupuut rikastavat 
metsän kuvaa 

• Usein sekametsää 

• Kasvustoltaan rikas ja rehevä 

• Kuuluu kulttuurimaisemaan 

• Häviävät ilman hoitoa, sillä metsän vanhetessa kuusialikasvos muuttaa metsänkuvaa 

MONIKERROKSINEN TIHEÄ METSÄ 

• Maisemakuva sulkeutunut joko puuston tai pensaskerroksen vaikutuksesta 

• Varjoinen 

• tila rajautuu lähipuihin ja pensaisiin 

• koostuu usein varjopuulajeista, kuten kuusesta ja lepästä 
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HUOMIOI MAISEMA METSÄSUUNNITELMASSA: 

• metsän sijainti maisemassa, visuaaliset tekijät 

• metsämaisematyypit 

• näkymät, minne metsä näkyy ja mistä 

• metsäkuviot metsätyypin, puuston ja iän mukaan 

• yksityiskohdat, reitit, hakamaat, maisemapuut, kivet, kosteikot 

MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN HARVENNUSTA: 

• jos ollaan yleiskaava-alueella, niin tarvitaan kunnan rakennusviranomaiselta 
maisematyölupa 

• tarkista, onko alueella metsälaki voimassa ja onko alueelle asetettu metsänkäsittelyn 
rajoituksia 

• maanomistus 

• voimakkaat, tasaväliset raivaukset tai koko pensaskerroksen poisto aiheuttavat ongelmia. 
Pihlajat, ja pajut alkavat vesoa voimakkaasti ja vesakkoa on poistettava toistuvasti. 
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Lemun kirkkoympäristö on valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.  

Kyläkävelyn aikana nähtiin Lemun ensimmäinen 
koulu, talouskauppa, Kaivosten kauppa sekä 
rukoushuone. Kohteista on teetetty myös vanhoja 
valokuvia, joita kävelyn aikana verrattiin 
nykytilaan.  

Kemppien tupa on Lemun kirkon vieressä sijaitseva 
kotiseutumuseo. Se toimii vuonna 1858 
rakennetussa entisessä pitäjänmakasiinissa. Hirsistä 
kiviperustukselle tehty rakennus on 
kaksikerroksinen ja vuorattu punamullatulla 
pystylaudoituksella. Rakennukseen johtavat 
massiiviset, vuonna 1873 valmistuneet kiviraput. 
Alun perin rakennuksessa oli myös kaksinkertaiset 
hirsiseinät ja niiden välillä tyhjä tila 
viljavarkauksien estämiseksi. 

Nyynäisten kartanomaisema on luokiteltu 
valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi. Nyynäisten kartanon ja 
kruunun virkatalon kulttuurihistoriallinen merkitys 
perustuu vaiheisiin keskiaikaisena asumakartanona 
sekä maisemalliseen asemaan Mietoisten ja Lemun 
laajalla viljelystasangolla. Kartano sijaitsee 
entisellä Lemunlahden merenpohjalla. Tila on 
sijoittunut mäenkumpareelle ja sitä ympäröi 
tasainen ja avoin viljelysmaisema, mihin kuuluvat 
myös toisen maailmansodan jälkeen lohkotut 
siirtoväen tilat. Nyynäisten nykyiset rakennukset 
ovat ryhmittyneet jalopuita kasvavan vanhan 
kartanon pihapiirin alueelle.  

Pihlajamäki on mahdollinen kivikautinen 
asuinpaikka kallioiden ympäröimän pienen 
peltotilkun pohjoispäässä, suojaisessa 
maastokohdassa 

 

 

KOHDE 2 KYLÄN KULTTUURIHISTORIA 
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Järäisten kivialli sijaitsee mäen lakialueen etelä- ja itäreunalla, missä se jatkuu suhteellisen 
suoralinjaisesti pohjois-koillis- – eteläsuuntaisena n. 70 metrin matkan. Molemmissa päissä valli 
on ladottu siirtolohkareiden väliin niitä hyväksi käyttäen. Siirtolohkareiden välissä vallikivet ovat 
pääasiassa sammalen alla, mutta valli erottuu suoralinjaisena kohoumana. Vallin länsipuolella, 
n. 5 m: n etäisyydellä on suuri siirtolohkare, jonka tienpuoleisen lounaiskyljen on kaiverrettu 
huolellisesti isoin kirjaimin PIPPINGSKÖLD. Valli vaikuttaa ihmisen tekemältä, mutta sen 
tarkoitus on tuntematon. 

Miilumäen tammihaka on vanha hakamaa joka sijaitsee Halkkonaukon pohjoisrannalla ja siellä 
kasvaa vanhoja kookkaita tammia. Keskiosan tammien lisäksi alueella kasvaa havupuustoa ja 
runsaasti lehtopensaita. Kasvillisuus on osin lehtomaista, paikoin niittykasveja on runsaammin. 

Oukkulanlahden Natura-alue sijaitsee Askaisten, Lemun ja Maskun kuntien, joka on tärkeä 
lintujen pesimä- ja levähdysalue. Se koostuu muutamasta merenlahdesta ja niiden ranta-
alueista. Alue sisältyy Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkostoon linnuston 
erityissuojelualueena, ja lisäksi alue kuuluu valtioneuvoston vuonna 1982 vahvistamaan 
valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Natura-alueen pinta-ala on 898 ha.  

Suurin osa alueen maista ja vesistä on yksityisomistuksessa, mutta siellä on myös valtion 
omistamia alueita ja lisäksi jakamattomia vesialueita. Valtion maiden hallinta kuuluu 
Metsähallitukselle. Luonnonsuojelualueita alueelle on perustettu toistaiseksi vain yksityismaille 
yhteensä 145 ha.  
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Varsinais-Suomessa tyypillisiä ovat tiiviit kylät, keskiaikaiset kirkot ja linnat, kartanot sekä 
peltomaisemat. Vaikka ympäristössä on tapahtunut muutoksia, moni kylä on edelleen isojaon 
aikaisella paikallaan ja osan sijainti on keskiaikaista perua. 

Varsinais-Suomen maisema on pienipiirteistä ja vaihtelevaa eikä selvärajaisia laajoja 
maisemakokonaisuuksia voida hahmottaa. Ympäristöministeriön maisemamaakuntajaossa 
Varsinais-Suomi on jaettu kuuteen maisemamaakuntaan. Lemu kuuluu Lounaiseen 
viljelyseutuun, jossa peltojen osuus maa-alasta on suurimmillaan. Täällä tiivis kyläasutus on 
perinteisesti sijoittunut viljavien savikoiden tuntumassa oleville kumpareille.  

Pitkän asutus- ja elinkeinohistorian vuoksi maakunnassa on runsaasti valtakunnallisesti arvokasta 
rakennettua kulttuuriperintöä ja arvokkaita kulttuurimaisemia. Valtakunnallisesti merkittäviksi 
rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi on Varsinais-Suomessa luokiteltu 183 aluekokonaisuutta, 
mikä on enemmän kuin missään muussa maakunnassa. Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-
alueita on Varsinais-Suomessa kahdeksan. 

 

 

KOHDE 3 MAISEMAN ARVOT 
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Ongelma: Epäsiisti ja toimimaton piha-alue 

Yhdistysten talo sijaitsee keskeisellä paikalla Lemun 
keskustassa. Tontti on rinnetontti, jossa on tällä hetkellä lasten 
leikkipaikka, sekä kulkuväylät talolle. Pihasta saa epäsiistin 
kuvan hoitamattomien pensasaidanteiden ja maankulumisen 
vuoksi. Suurien korkeuserojen takia pihaa on hankala käyttää 
lastenvaunujen kanssa ja pintamaa on kulkeutunut 
kulkuväyliltä rinteiden alaosaan. Myös pihan korot ja 
pintavesien ohjaukset ovat toimimattomat. 

 

Toimenpidesuositus: 

Pihalle laaditaan Matka kylämaisemaan – hankkeen yhteydessä 
pihasuunnitelma, jossa on otettu huomioon piha-alueen kaikki käyttäjäryhmät. Pihaa ehostetaan 
siistimällä rajaavat pensasaidanteet, sijoittamalla istuskelualue pihalle ja uusimalla lasten 
leikkipaikka. Myös kulkuväylien sijainti mietitään uusiksi ja pintavesien valunta otetaan 

huomioon.  

  

 

 

 

 

 

 

KOHDE 4 YHDISTYSTEN TALO 
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Lemun kylällä haluttaisiin aloittaa toritoiminta 

  

Lemun keskustassa sijaitsee tyhjä nurmipohjainen 
tontti, jota reunustavat vuorimännyt Kirkkotien ja 
Askaistentien puolelta. Alueelle suunnitellaan 
toritoimintaa sen keskeisen sijainnin takia. 
Toritoiminta kannattaa aloittaa pienessä 
mittakaavassa ja vasta toritoiminnan lähdettyä 
kunnolle liikkeelle, voidaan toritoimintaa laajentaa 
vaikka koko alueelle.  

 

Torialueelle tehdään suunnitelmat hankkeen aikana ja toteutus tapahtuu seuraavina vuosina. 
Torin suunnitelmassa otetaan huomioon näkymät tieltä ja kaupalta päin sekä maanpinnan 
kulutuksen kesto. Tien varressa kasvavat vuorimännyt toimivat alueen rajaajina, mutta estävät 
näkymän torille. Alkuaikana tori tarvitsee markkinointia sekä näkyvyyttä, joten aluetta ei voida 
rajaamalla sulkea kokonaan. Vuorimäntyjen tilalla toimisivat paremmin kapeat pilaripuut tai 
matala pensasaidanne.     

 

 

 

 

 

 

KOHDE 5 TORIALUE 
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Haaste: Sijainti Lemun harmaakivikirkon 
vieressä, valtakunnallisesti merkittävässä 
kirkkomiljöössä.   

 

Tila on alun perin ollut toimiva pientila, jossa 
on ollut pienimuotoista viljelyä sekä 
karjanhoitoa. Tilan alueita on laidunnettu. 
Tila oli tyhjillään noin 20 vuotta, kunnes 
Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit lunastivat 
tilan. Heidän toimestaan aluetta on niitetty 

ensimmäisen kerran vuonna 2007. Vuonna 2012 alueella oli hevosia laiduntamassa ja kesien 
2013–2014 aikana alueella on ollut lampaita laiduntamassa. Tilalle haettiin vuonna 2013 
maatalouden ympäristötuen eritysympäristötukea luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
hoitoon. Alueelle laadittu hoitosuunnitelma on viisivuotinen ja hoidon tavoitteena on siistiä ja 
hoitaa aluetta, jotta pientilan käytettävyys säilyy. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

KOHDE 6 MÄNTYLÄN KOTISEUTUKESKUS 
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Komealupiinin (Lupinus polyphyllus) alkuperä 

Kaikki Suomessa esiintyvät lupiinit ovat vieraslajeja. Komealupiini tuotiin Pohjois-Amerikasta 
koriste- ja rehukasviksi Eurooppaan 1800-luvun alkupuolella. Suomessa sitä on käytetty lähinnä 
koristekasvina. Helposti siemenistä lisättävää kasvia on levitetty ahkerasti puutarhoihin ja 
mökeille, joista se on edelleen karkaillut pitkin tienvarsia lisääntyen räjähdysmäisesti. 

Lupiinin leviäminen 

Lupiinin voittokulkua on mahdoton enää kokonaan 
pysäyttää, mutta sen leviämisen hillitsemiselle on 
hyvät perusteet. Pitkään ajateltiin, että lupiini pysyy 
tienpientareilla ja pihoissa eikä kykenisi leviämään 
luontoon. Merkkejä luontoon levittäytymisestä 
havaittiin kuitenkin jo vuosia sitten eikä ole mitään 
syytä epäillä, ettei laji leviäisi myös niityille ja 
lehtoihin. Lajia on havaittu useilta uhanalaisten 
niittykasvien kasvupaikoilta. 

Leviäminen tienvarsillakaan ei ole ongelmatonta. 
Perinteiseen maatalouteen kuuluneiden niitto- ja laidunnustapojen loppumisen myötä lukuisat 
niittyjen ja laitumien kasvit ja hyönteiset ovat tulleet uhanalaisiksi. Huomattava osa niistä on 
löytänyt turvapaikan avoimilta, kuivilta ja niukkaravinteisilta tienvarsikedoilta. Lisäksi lupiini 
sitoo typpeä ilmasta rehevöittäen kasvupaikkaansa. Ravinteikkaalla kasvupaikalla menestyvät 
voimakaskasvuiset lajit, joten niittykasvit ja niillä elävät hyönteiset joutuvat väistymään 
pientareilta.  

Lupiinin torjunta 

Kuten muidenkin hankalien vieraslajien, myös lupiinin hävittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä. 
Lajia voi olla vaikea saada kokonaan hävitettyä kasvupaikalta, mutta sen leviämisen estäminen 
on ensimmäinen askel. Katkaisemalla kukinnot ennen siementen kypsymistä voidaan jo hillitä 
kasvin levittäytymistä uusille paikoille. 

Monivuotisella lupiinilla on pystyjuurakko, eikä se leviä kasvullisesti rönsyjen avulla. Silloin kun 
lupiineja on vielä vähän, kannattaa nähdä vaivaa ja kaivaa ne juurineen ylös maasta. Laajalle 
levinneitä lupiinikasvustoja voi kurittaa niittämällä. Niittojäte tulee aina korjata pois 
kasvualustan liiallisen rehevöitymisen välttämiseksi. Torjuntatyötä on jatkettava useiden 
vuosien ajan, sillä maaperän siemenvarastosta itää uusia lupiininalkuja vuosienkin jälkeen. 

 

KOHDE 7 VIERASLAJIT 
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Jättipalsami  
Jättipalsami (Impatiens glandulifera) saapui Suomeen 1800-luvun lopulla. Kasvia viljeltiin aluksi 
vain kasvitieteellisissä puutarhoissa. Vuosien varrella jättipalsamia on tuotu puutarhakasviksi 
monesta eri maasta ja nykyään sitä tapaa laajalti myös luonnossa. 

Jättipalsami on useissa Euroopan maissa luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi, jonka leviämistä 
luonnossa tulee rajoittaa. Monissa maissa käytetään vuosittain suuria rahasummia jättipalsamin 
kasvustojen hävittämiseen. Vieraslajeja ei saa levittää luontoon, koska ne vaarantavat 
alkuperäisen kasviston ja eläimistön olemassaolon. 

Jättipalsamin tunnistaminen 

Jättipalsami on yksivuotinen mehevävartinen ruoho. Kasvin 
lehdet ovat muodoltaan suikeita ja tiheästi hammaslaitaisia. 
Kasvilla on suuret, jopa 40 mm kokoiset kaksineuvoiset kukat. 
Kukinto on pystyssä oleva terttu. Kukat ovat useimmiten 
vaaleanpunaisia, "rentunruusun" värisiä. Suomessa on tavattu 
useita värimuotoja tummanpunaisista valkoisiin. Kasvin 
hedelmä on litumainen kota, ja se repeää kypsänä herkästi 
singoten siemenet lähiympäristöön. 

Kuten nimikin kertoo, jättipalsamiyksilöt voivat olla suuria, jopa yli kolmemetrisiä. Kasvien 
keskimitta jää kuitenkin yleensä noin 1,5 metriin. Jopa pienet, alle 10 cm korkeat yksilöt 
kukkivat ja muodostavat siemeniä. Suurikokoisimmat kasvit ovat yleensä rehevillä ja kosteilla 
kasvupaikoilla, joilla jättipalsami on erittäin kilpailukykyinen ja valloittaa kasvualaa 
alkuperäiseltä kasvistolta. Jättipalsami ei siedä kuivuutta ja se kasvaa huonosti karuilla 
kasvupaikoilla. 

Jättipalsamin alkuperä 

Jättipalsami on kotoisin Himalajan vuoristoalueilta 
Intiasta, jossa sitä tavataan 1 800 metrin 
korkeudelta aina puurajalle noin 4 000 metriin 
saakka. Vuoristoalueilla jättipalsami esiintyy 
jokien ja purojen varsilla ja laidunmailla. 

Suomessa jättipalsami kasvaa usein asutuksen 
läheisyydessä, koska se on yleensä alun perin 
tuotu koristeeksi ja mehiläiskasviksi puutarhoihin. 
Se on levinnyt ihmisten avustuksella eripuolille 
maata jo Perä-Pohjolaa ja Koillismaata myöten. 
Pihoilta se kulkeutuu edelleen sopiviin 
kasvupaikkoihin, mm. tunkioille, rannoille, 
ruovikoihin ja pellonlaiteille. Se leviää erityisen 
helposti joki- ja puronvarsia myöten.   
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Jättipalsamin leviäminen ja esiintymät 

Laji uudistuu vain siemenistä. Sen siemenet sinkoutuvat ympäristöön jopa seitsemän metrin 
päähän, kun kasvin kodat ovat kypsät. 

Vaikka siemenet eivät kellu, ne leviävät helposti veden välityksellä uusille kasvupaikoille. 
Siksi on oltava erityisen tarkka ettei kasvi levittäydy vesistöjen läheisyyteen. 

Siemenet leviävät uusille kasvupaikoille usein ihmisten, kasvinosien siirron tai eläinten 
välityksellä. Monet kasvustot ovat saaneet alkunsa kun puutarhajätteitä on kuljetettu luontoon 
tonttien ulkopuolelle. 

Jättipalsamiesiintymiä tavataan rehevissä elinympäristöissä, meren- ja järven rannoilla, 
ruovikoissa, puro- ja jokivarsissa, tervaleppämetsissä. Jättipalsamilla ei ole Suomessa luontaisia 
vihollisia, jotka rajoittaisivat sen leviämistä luontoon.    

Jättipalsami tuottaa runsaasti siemeniä. Yksi yksilö voi muodostaa jopa 800 siementä. 

Jättipalsamin kasvustojen hävittämien 

Siemenet ovat kuitenkin lyhytikäisiä, ja suurin osa niistä itää heti seuraavana vuonna. Koska 
jättipalsami uudistuu vain siemenistä, perustuu kasvustojenkin hävittäminen siihen, että 
estetään uusien siementen muodostuminen. 

Pienet (muutamien neliömetrien laajuiset) jättipalsamikasvustot on helppo hävittää kitkemällä 
kasvit yksitellen pois mahdollisimman varhain, mielellään viimeistään kukinta-aikana, ennen 
siementen kypsymistä. Hentojuuriset versot irtoavat maasta helposti, eikä erityisiä 
suojavarusteita tarvita. Kitkemisen teho voidaan varmistaa seuraavana vuonna. Jos siementäviä 
yksilöitä ei päästetä syntymään, häviää kasvi paikalta hyvinkin nopeasti. Kasvin pienet siemenet 
kulkeutuvat helposti mullan ja kenkien mukana uusille kasvupaikoille, joten siemeniä sisältäviä 
kasvinosia on käsiteltävä varoen. 

Laajat kasvustot ovat ongelmallisempia. Niiden hävittämistä kannattaa kokeilla niittämällä 
kasvit mahdollisimman alhaalta. Niiton jälkeen on varmistettava, ettei paikalle jää pienikokoisia 
kukkivia yksilöitä. Laajojen esiintymien hävittämisestä on niukasti kokemuksia. Vastaanotamme 
mielellämme tietoja sekä onnistuneista että epäonnistuneista yrityksistä. Kokemusten 
karttuessa myös hävittämisohjeita voidaan täsmentää. 

 

 

 


