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1.1 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Suunnitteluhankkeessa tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, joka mahdollistaa Hy-
ryntien tielinjauksen siirron ja Kuhmo Oy:n ja Kuhmon Lämpö Oy:n teollisuuskorttelei-
den laajenemisen etelään lähivuosien investointeja varten.  
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelu alue sijaitsee Kuhmon keskustan länsipuolella olevien teollisuusalueiden Sor-
mula Kantola välissä MT 900 maantien lähialueella. 
 

1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista ja muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvi-
tyksistä ja lähdemateriaalista 

 
Seurantalomake. 
Keskustaajaman osayleiskaava ja sen selvitykset 
Maakuntakaava 
Tiesuunnitelmat 9/2020-> 
Luontoselvitys 42/2020 
 

2 TIIVISTELMÄ 

 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Suunnitteluhankkeessa tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, joka mahdollistaa Hy-
ryntien tielinjauksen siirron ja Kuhmo Oy:n ja Kuhmon Lämpö Oy:n teollisuuskorttelei-
den laajenemisen etelään tulevaisuuden investointeja varten.   
 
Kaavaprosessi käynnistyi syksyllä 2020.  
Kaava kuulutettiin vireille 9.10.2020. 
Kaavaluonnos oli nähtävillä  
Kaavaehdotus oli nähtävillä  
 

2.2 Asemakaava 
 
Kaavaratkaisussa Hyryn tien linjausta MT900 ja sen vaatimaan maantien aluetta on siirret-
ty etelään päin. Maantien vanhan sijainnin kohdalla olevat vapautuneet alueet ovat osoitet-
tu tonttimaaksi, T( Kuhmo Oy ja Kuhmon Lämpö Oy). Yksi T-kortteli (tontti) on poistu-
nut tielinjauksen kohdalta. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Asemakaavan muutos mahdollistaa maantien MT 900 siirron. Siirtämisen vaatimat tie-ja 
rakennussuunnitelma ja toteutus ajoittuu lähivuosille.  Kuhmon kaupunki valvoo raken-
nuslupien ja maankäyttösopimusten avulla alueen toteutumista. Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus toimii MT900 tienpitäjänä. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Suunnittelualue sisältää maantien aluetta (MT900) ja siihen rajoittuvia teollisuuskorttelei-
ta ja puistometsiä. Alue on totutunutta aluetta, jossa reunoilla on vanhaa rakennuskantaa..  
 

3.1.2 Luonnonympäristö  
 

Suunnittelualueella ei ole varsinaista luonnonympäristöä. Alueen kasvillisuus, linnusto ja 
eläimistö on tavanomaista rakennetulle ympäristölle.  
 
Suunnittelualueella ei ole tiedossa uhanalaisten kasvien esiintymiä. Suunnittelualueella ei 
ole myöskään todettuja luonnonsuojelu- tai metsälaissa suojeltuja luonnonympäristöjä. 
 

 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Suunnittelualueen reunoilla tai välittömässä läheisyydessä on teollisuushalleja, toimistoti-
loja ja varastorakennuksia sekä asuinrakennuksia. Alueella on rakennettua katu verkostoa 
sekä kunnallistekniikkaa ja tele- ja sähkökaapeleita.  
 
Pilaantuneet maa-alueet 
 
Alueen toiminnasta johtuen alueella voi olla pilaantuneita maa-alueita.  
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3.1.4 Maanomistus 
 

Alue on yksityisten, Kuhmon kaupungin ja alueella toimivien yrittäjien hallinnassa tai 
omistuksessa. 

 
3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet 
 
Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka on otetta-
va huomioon. Tavoitteet on tarkistettu, ja uudistetut tavoitteet ovat tulleet voimaan 
1.4.2018. Keskeiset teemat valtakunnallisissa alueidenkäyttö-tavoitteissa ovat: 
 
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
2. Tehokas liikennejärjestelmä 
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteut-
tamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viran-
omaisten toiminnassa. 
 
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  
 
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa alue-
rakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan 
edellytykset elinkeino-ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttä-
mälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.  
 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tu-
keutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahviste-
taan yhdyskuntarakenteen eheyttä.  
 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väes-
töryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, 
liikkumis-ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.  
 
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka-ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne 
ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.  
 
Tehokas liikennejärjestelmä  
 
Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittä-
mällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edel-
lytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka-ja kuljetus-
ketjuille sekä tavara-ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.  
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Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne-ja viestintäyhteyk-
sien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti 
merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.  
 
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  
 
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.  Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmis-
tetaan muutoin.  
 
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö-ja terveys-
haittoja.  
 
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaiku-
tuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan 
muulla tavoin.  
 
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden 
kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toiminto-
jen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.  
 
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolus-
tuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytyk-
set ja toimintamahdollisuudet.  
 
Elinvoimainen luonto-ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  
 
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvojen turvaamisesta.  
 
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yh-
teyksien säilymistä.  
 
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkos-
ton jatkuvuudesta.  
 
Luodaan edellytykset bio-ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyö-
dyntämistä. Huolehditaan maa-ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten vilje-
ly-ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alu-
eiden säilymisestä.  
 
Uusiutumiskykyinen energiahuolto  
 
Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen 
tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.  
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kau-
kokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuu-
det. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 
 
Maakuntakaavat 
 
Kainuussa on voimassa seuraavat maakuntakaavat:  
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Kainuun maakuntakaava 2020 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja Valtio-
neuvosto on vahvistanut kaavan 29.4.2009 (kokonaismaakuntakaava, jota on vastikään 
tarkistettu).  
 
Kainuun 1. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 19.3.2012 
ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 19.7.2013: kaava käsittelee Puolustusvoimien am-
puma- ja harjoitusalueita sekä niiden melualueita. Kaavassa ei ole suunnittelualuetta kos-
kevia merkintöjä.  
 
Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa 
1.12.2014 ja ympäristö-ministeriö vahvisti kaavan 7.3.2016: kaavassa on määritelty mer-
kitykseltään seudullisten kaupan suuryksiköiden sijainti, alaraja ja enimmäismitoitus. 
Kaavassa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkintöjä.  
 
Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja 
vahvistettu ympäristöministeriössä 31.1.2017. Kaavassa ei ole suunnittelualuetta koskevia 
merkintöjä.  
 
Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 16.12.2019. 
Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkis-
tystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä 
ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkai-
sujen osalta kaava kumoaa tai muuttaa osin Kainuun vaihemaakuntakaavan 2020 ratkai-
suja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia muiden voimassa olevien maakuntakaavojen 
kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.  
 
Vireillä olevat maakuntakaavat:  
 
Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt 17.6.2019 käynnistää vaihemaakuntakaavan 
laatimisen Kainuun tuulivoimanmaakuntakaavan tarkistamiseksi.  
 

 
Maakuntakaavayhdistelmä (epävirallinen) 
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Maakuntakaavassa suunnittelualuetta koskee kaavamerkintä 

 
  Taajamatoimintojen alue 
 
 
Merkinnällä A osoitetaan asumisen, hallinnon, palveluiden, teollisuuden ym. työpaikka-
alueiden ja taajamatoimintojen sijoittumisalueita niihin liittyvine liikenne- virkistys-, 
puisto- ja erityisalueineen. Taajamatoimintojen alueiden yksityiskohtaisempi rajaus ja laa-
juus sekä toiminnallinen osa-aluejako ratkaistaan kuntakaavoituksella. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain 71d §:n perusteella vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai 
yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaa-
vassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. 

 
 

 
 
Aluetta koskevat myös Maakuntakaavan yleismääräykset.  
 
Kaupan maakuntakaava 
 
Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi 1.12.2014 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan. 
 
 
 
 
 
 
Tuulivoimamaakuntakaava 
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Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavassa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkintöjä lu-
kuunottamatta yleismääräyksiä:  
 
Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 
Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi 30.11.2015 tuulivoimamaakuntakaavan.  
Tuulivoimamaakuntakaavassa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkintöjä.  
 
Kainuun maakuntavaltuusto on päättänyt 17.6.2019 kokouksessaan käynnistää vaihe-
maakuntakaavan laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. 
Kaavan tarkistaminen on meneillään. 
 
Yleiskaava 
 
Alueelle on voimassa vuonna 2014 hyväksytty osayleiskaava. 
 

 
 
 
Asemakaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava.  
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Rakennusjärjestys 
 
Kaupungin valtuusto on hyväksynyt 15.9.2015 rakennusjärjestyksen, joka on tullut voi-
maan 1.1.2016. 
 
Pohjakartta 
 
Asemakaavan pohjakartta täyttää MRL:n 54a §:n asettamat vaatimukset ja vastaa kaavan 
laatimisajankohdan olosuhteita. 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Asemakaavan muutostarve on tullut Kuhmo Oy;n toimesta.  
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Suunnittelu on käynnistetty vuoden 2020 syksyllä. Kaupunginhallitus on päättänyt 
15.9.2020 § 208 kaavan vireille tulosta osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymi-
sellä. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 
4.3.1 Osalliset 
 

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan osallisia ovat alueen maanomistajien lisäksi kaikki, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava huomattavasti vaikuttaa, sekä vi-
ranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Näin ollen osallisia 
ovat mm. alueen käyttäjät, lähialueen asukkaat, yritykset, yhtiöt, järjestöt, kunnan luot-
tamuselimet, viranomaiset, maanomistajat sekä muut tahot, joilla on intressiä kaavoitusta 
koskevissa asioissa.  
 

 viranomaistahot; Kainuun ELY –keskus, Kainuun liitto, Kainuun Museo, Kai-
nuun pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus.  

 kaava-alueen toimijat(yritykset), maanomistajat ja maan haltijat 

 kaavan vaikutusalueen asukkaat 

 muut alueella osalliset toimivat yhteisöt 

 johtoverkko toimijat 
 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Asemakaavamuutos hankkeen vireille tulosta on kuulutettu paikallislehti Kuhmolaisessa, 
kaupungin www-sivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla 9.10.2020 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 9.10.2020 lähtien. 

 Kaavaluonnos oli nähtävillä  
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 Kaava oli virallisesti ehdotuksena nähtävillä 

 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan  
 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Kaavahankkeesta lausunnot viranomaisilta.  
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

Suunnitteluhankkeen tavoitteena on mahdollistaa MT900 linjauksen muuttaminen ja 
saada  korttelille 653 laajentumismahdollisuuksia. Hankkeessa huomioidaan myös raskaan 
liikenteen vaatimat liikenneyhteydet. Suunnitteluhankkeessa tarkistetaan tarvittaessa myös 
alueen kaavamääräyksiä.  

 
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

 
4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 
 

Suunnittelualueelle ei tehty varsinaisia vaihtoehtoja.   
Voimassa oleva asemaakaava (lähtötilanne) 
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Vaihtoehtotarkastelua tehtiin tiesuunnitelman laadinnan yhteydessä mm. liittymien 
suunnittelussa.  
 

 
Havainnekuva (WSP Finland Oy). 
 

 
Ote tiesuunnitelmaluonnoksesta (WSP Finland Oy)  
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Kaavaluonnos 19.10.2020 
 

 
 
 

4.5.2 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
 

Liitteissä kaavaluonnoksesta ja ehdotuksesta saadut mielipiteet ja vastineet. 
 
4.5.3 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 

Kuhmon kaupungin tekninen lautakunta on käsitellyt kaavamuutosta: 

 20.8.2020 § 42 
 
Kuhmon kaupunginhallitus on käsitellyt kaavamuutosta: 

 15.9.2020 § 208 

  
Kuhmon kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan. 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 
5.1 Kaavan rakenne 
 

Kaava-alueella on jo entuudestaan selkeä perusrakenne. Kaavaratkaisussa MT 900 linjaus 
on siirretty etelään päin, joka antaa lisää tilaa T-korttelille. Koskitien varrella olevat asuin-
korttelit eivät muutu(suunnittelualueen ulkopuolella.  

 
5.1.1 Mitoitus ja aluevaraukset 
 

Kaavamuutokselle muodostuu uutta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta.  T 
alueiden rakentamistehokkuus on e=0,4 ja kerrosluku II. Täydentyy… 
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5.1.2 Palvelut 
 

Kaava-alueella ei ole varsinaisia palveluita. Kaavan välittömässä läheisyydessä alueen palve-
lut muodostuvat alueella toimivien yritysten palveluista.  
 
 

5.2 Tavoitteiden toteutuminen ja perustelut 
 

Yleinen perustelu 
 
Kaavamuutoksella on laajennettu teollisuuskorttelia 563 Kuhmo Oy:n ja Kuhmon Läm-
mön alueella, joka mahdollistaa yritysten kasvun jatkossa. Uusi maantienlinjaus ja tiesuun-
nitelmassa tehtävät ratkaisut tulevat parantamaan alueen liikennejärjestelyitä ja turvallisuut-
ta. Tielinjauksen siirrolla ei merkittäviä vaikutuksia lähialueen asuin tontteihin, tien raken-
tamisen yhteydessä mm. voidaan tieliikenteestä aiheutuvaa melua ja pölyä suojata parem-
min.  
 
Kaavamuutos tukee Kuhmon teollisuus- ja yritystoiminnan keskittymistä Sormulan ja Kan-
tolan alueelle ja Kuhmon suurimman yrityksen kehittymistä. 
 
Maakuntakaavojen vaatimusten toteutuminen 
 
Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta, joka sisältää mm. palvelujen- ja teol-
lisuuden aluevaraukset. Kaavamuutos ei tuo muutosta yhdyskuntarakenteeseen ja se paran-
taa jatkossa tiivistä rakennetta. Maakuntakaavassa siirrettävä maantie on osoitettu seututie-
nä. Kaavaratkaisu parantaa alueen liikenteen toimintaa ja liikenneturvallisuutta.  

 
Yleiskaavan vaatimisten toteutuminen 
 
Suunnittelualueelle on yleiskaavassa osoitettu seuraavat varaukset: 

 

 

  

 

 
 
Kaavamuutos tukee yleiskaavan tavoitteita mahdollistamalla T aluevarauksen laajentamisel-
la. Tielinjan siirtyminen etelään päin pienentää metsäaluetta (VL) ja poistaa yhden T ton-
tin. Viheryhteysmerkinnän huomioiminen tulee tiesuunnitelmassa maisemoinnin yhteydes-
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sä ottaa huomioon vaikka alue on jo rakennettua ympäristöä.  Asemakaavaratkaisu ei poik-
kea merkittävästi yleiskaavaratkaisusta.  

 
5.3 Kaavan vaikutukset 
 
5.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Kaavamuutos tuo lisämaata osaan jo olemassa olevaan kortteliin Kuhmo Oy:lle ja Kuh-
mon lämmölle. Lisäalue antaa lisää rakentamis mahdollisuuksia yritysten laajentumisvaa-
timusten mukaisesti. Uusi tielinjaus ja Koskitien liittyminen maantielle yhdestä kohtaa 
parantaa liikenneturvallisuutta. Pajakkakosken puoleinen oleva Koskitien liittymä rauhoi-
tetaan ajoneuvoliikenteeltä. Koskitien varrella olevat asuinrakennukset ja tien siirtymisen 
haittavaikutukset melun ja pölyn osalta voidaan huomioida tien rakennussuunnitelmassa. 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön.  
 

5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 

Kaavamuutosalueella ei ole luonnontilaista luonnonympäristöä eikä arvokkaita luontoar-
voja. Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonympäristöön. 
 

5.3.3 Muut vaikutukset 
 

Kaavamuutoksella ei ole ympäristöön merkittäviä vaikutuksia. 
 

5.4 Ympäristön häiriötekijät 
 

Kaava-alue ja lähiympäristö on yritys- ja teollisuusaluetta sekä ns. pääväylä, joka tuo tavan-
omaista melua erityisesti raskaasta liikenteestä.  
 

5.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset  
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5.6 Nimistö 
 

Alueen nimistö ei muutu. 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 
6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Asemakaava-alue toteutuu, kun tielinjauksen tie-ja rakennussuunnitelma hyväksytään ja ra-
kennuspäätös on tehty. Toteuttaminen ajoittuu todennäköisesti vuosille 2021-2025.  
 

6.2 Toteutuksen seuranta 
 

Kaavan toteuttamisen seuranta toteutetaan tiensiirtohankkeen edetessä ja rakennuslupien 
myöntämisen yhteydessä. 

 
 

Kuhmossa 3.11.2020 


