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PYHÄJOEN KUNTA
Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavamuutos, Niskan alue / Pyhäjokitalon hankekaava Luonnos 30.1.2017
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LAUSUNNOT
1.

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS, 15.3.2017

POPELY/2687/2014
Yleistä
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pyhäjoen kirkonkylällä Pohjoishaaran etelärannalla rajoittuen länsipuoleltaan Vanhatien siltaan ja itäosasta valtatiehen 8. Alueella on käynnistetty asemakaavoitus keväällä
2014. Tuolloin tavoitteena oli osoittaa alueelle asuinrakentamista. Kaavaselostuksen mukaan Pyhäjoen
kunnanvaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen Pyhäjokitalon rakentamisesta asemakaava-alueelle syksyllä 2015. Asemakaavahankkeeseen liittyen on järjestetty viranomaisneuvottelut 28.3.2014, 2.10.2014
sekä viranomaistyöneuvottelu 5.10. 2016. Asemakaavahankkeen eri vaiheet on tuotu kaavaselostuksessa
selkeästi esille.
ELY-keskuksen lausunto
Pyhäjokitalo sijoittuu olemassa olevassa yhdyskuntarakenteessa keskeiselle ja näkyvälle paikalle. Asemakaavamuutoksen laadinnassa tullaan kaavaselostuksen mukaan huomioimaan alueen kehittäminen
lähiympäristöönsä sopeutuen toiminnoiltaan monipuolisena kokonaisuutena. Tämä on sijainniltaan keskeiselle paikalle hyvin sopiva lähtökohta.
Kaavamuutosalueella on voimassa olevassa Pyhäjoen keskustan osayleiskaava 2025:ssa kaavamuutosalue on osoitettu pääosin keskustatoimintojen alueeksi (C). Alueen eteläosassa sijaitsevat on osoitettu
arvokas hajualue (ge). Lisäksi suunnittelualueen pohjois-osaan on osoitettu tulva-alue (tu). Yleiskaavassa
on annettu lisäksi määräyksiä mm. tulvavahingoille alttiiden rakennusosien korkeusasemaa ja liikennemelun huomioimisesta tarkemmassa kaavoituksessa.
Asemakaavaluonnoksessa kortteli 512 on esitetty palvelu-, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueena (PAL-1). Merkinnässä on lisäksi ohjattu rakennusoikeuden käyttämistä eri käyttötarkoituksiin.
Kortteliin on esitetty kaksi enintään kahdeksan kerroksen korkuisen rakennuksen mahdollistamaa rakennusalaa, jotka ovat kaava-aineiston perusteella vaihtoehtoiset. Kaavaselostuksen mukaan kahdeksankerroksisenrakennusalan sijainti ratkaistaan viimeistään asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheeseen
mennessä. Muu rakentaminen PAL-1 – korttelialueella voi olla enintään II-kerroksista. Korttelissa on lisäksi varattu pysäköintialueita ja kulkuyhteyksiä. Kortteli 129 varataan erillispientalojen korttelialueeksi
(AO). Tältä osin muutos voimassa olevaan asemakaavaan ei ole merkittävä. Ranta-alue on osoitettu
puistoksi (VP). Puiston kautta kulkee sijainniltaan ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu reitti.
Pyhäjokitalon roolista ja käyttötarkoituksesta johtuen rakentamisen laadulle on asetettu kaava-aineiston
mukaan korkeatasoiset tavoitteet, ja niiden toteutuminen on pyritty varmistamaan asemakaavamääräyksillä. Kaavan vaikutusten arvioinnissa on tuotu esille hankkeen maisemallinen merkittävyys ja laatutavoitteiden toteutuminen on arvioitu olevan erittäin tärkeää rakennetun kulttuuriympäristön arvojen
säilymisen ja niihin sopeutumisen kannalta.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavaluonnos mahdollistaa korkeatasoisen uuden rakentamisen
keskeiselle paikalle. Kaavahankkeeseen liittyvät suunnitelmat tukevat mielikuvaa korkeatasoisesta rakentamisesta ja kaavaan liittyy tarkahkoja toteuttamista koskevia määräyksiä. ELY-keskus toteaa, että
alueen rakentuminen korkeatasoisesti on tärkeää varmistaa myös kaavaa toteutettaessa. Kunnan harkinnassa on, olisiko rakentamisen ohjauksen tueksi hyvä laatia rakennustapaohjeistusta. ELY-keskus ei
ota kantaa viitesuunnitelmissa esitettyjen vaihtoehtoihin. Kaavaratkaisua voidaan jatkosuunnitella molempien vaihtoehtojen pohjalta.
Kaavaluonnoksessa on huomioitu pääosin yleiskaavan ohjausvaikutus. Kaavaselostuksessa todetaan kaava-alueen itäosan sijoittuvan liikennemelualueelle, mutta kaava-aineistosta ei ilmene tarkemmin liikenne-
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melutasot tai se, mihin aineistoon toteamus perustuu. Kaavaselostusta on tarkennettava tältä osin. Kaavassa voitaneen hyödyntää olemassa olevaa aineistoja, joita on tarvittaessa täydennettävä. Ainakin vt
8:n toisella puolella sijaitsevassa Niskanmäen kortteleiden 455-457 asemakaavan muutoksen yhteydessä
on laadittu melutarkastelu v. 2012. Myös melulta suojautumista koskevia asemakaavamääräyksiä on
tarkistettava tarvittaessa.
Kaava-alueen Pyhäjokirannan puoleiset alueet sijaitsevat yleiskaavan tulva-alueella. Tulviin varautuminen
on tuotu kaavaselostuksessa esille ja asiasta on kaavassa myös määräys. Alimman rakentamiskorkeuden
määrittämisen osalta kaavaselostuksessa on viitattu vuonna 2014 laadittuun Suomen ympäristökeskuksen ympäristöoppaaseen. Kyseisessä oppaan mukaan alin rakentamiskorkeus määritettävä joko 1/50
tulvan + 0,3 m tai 1/100 tulvan avulla. Tähän on POPELYssä suositeltu lisättäväksi vielä jääpatoalueilla 1
metri. Vanhassa oppaassa lisättiin suoraan 1/50 tulvakorkeuteen se 1m. Siten kaavassa määritetty
suositeltu alin rakentamiskorkeus tulisi olla 0,3 m kaavaluonnoksessa esitettyä suurempi.
ELY-keskus toteaa lisäksi, että kaavan viitesuunnitelmiin sisältyy ranta-alueelle ja osin kaavan vesialueelle esitettyjä laiturirakenteita. Kaavaluonnoksessa näitä ei ole osoitettu. Mahdollisten ranta-alueelle
vesirajaan ja vesialueelle sijoittuvien rakenteiden toteutettavuus ja mahdollisen vesilain mukaisen luvan
tarve on arvioitava erikseen.
Jatkotoimet
ELY-keskus ei näe viranomaisneuvottelun järjestämistä ennen kaavaehdotusvaihetta välttämättömäksi.
Kaavahankkeesta voidaan järjestää tarvittaessa työneuvottelu lausunnossa esitettyjen asioiden huomioon
ottamiseksi. ELY-keskus lausuu kaavaehdotuksesta.
Kaavanlaatijan vastine:
Valtatien 8 liikennemelun vaikutuksista Pyhäjokitalon hankekaavan suunnittelualueelle on hyödynnetty vuonna 2012 Niskanmäen kortteleiden 455-457 asemakaavaa varten laadittua meluselvitystä (Meluselvitys - Koskipuisto 23.3.2012 – Ramboll Finland Oy / Niskanmäen asemakaavan
muutos - Korttelit 455-456 ja osa korttelista 457, 21.11.2012 Pöyry Finland Oy). Selvitys valtatien 8 ajoneuvoliikenteen aiheuttamasta melusta kattaa myös valtatien 8 länsipuolisia alueita.
Selvitys on kirjattu mukaan kaavaselostuksen kohtaan 3.2.8 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset.
Kaavassa esitettyyn alimpaan rakentamiskorkeuteen on lisätty 0,3 m - kosteudelle alttiiden
rakennusosien alin rakentamiskorkeus kaava-alueella on muutoksen jälkeen + 7,9 (N2000).
Kaavaan on vesialueelle (W) lisätty määräys w-1: Ohjeellinen vesialueen osa, jolle saadaan rakentaa laitureita. Laiturien yhteyteen saadaan rakentaa vesivirkistystoimintojen vaatimia rakennelmia. Alueella ei saa säilyttää veneitä. Vesilain mukaisen luvan tarve selvitetään hankkeen
jatkosuunnitteluvaiheessa.
2.

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 8.3.2017

Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa Pyhäjokitalon rakentaminen Pyhäjoen Pohjoishaaran etelärannalle, Vanhatien sillan ja valtatien 8 väliin rajautuvalle alueelle. Suunnittelualue sijaitsee
keskeisellä ja näkyvällä paikalla Pyhäjoen varrella, taajaman vanhan päätien, Vanhatien, ja vilkkaasti liikennöidyn ohikulkutien, valtatien 8, välissä. Suunnittelualue liittyy Vanhatien ja sen varrella sijaitsevan
torialueen muodostamaan kokonaisuuteen.
Alueella ovat voimassa vuonna 2005 vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, vuonna 2015 vahvistettu, 3.3.2017 lainvoimaiseksi tullut Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava ja 7.12.2016 hyväksytty, 2.2.2017 voimaan tullut Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava. Asemakaavaluonnoksessa on huomioitu maakuntakaavoissa annetut aluetta koskevat kaavamerkinnät ja –määräykset. Asemakaavaluonnos on 2014 voimaan tulleen Pyhäjoen osayleiskaavan 2025 mukainen.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ja 1. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on määritelty taajamatoimintojen alueeksi A-1. Suunnittelumääräysten mukaan yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee
sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön
suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ja 2. vaihemaakuntakaavassa alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen Pyhäjoen suun kulttuurimaisema. Maisemakokonaisuus on havainnollinen ja hieno esimerkki perinteisestä ja edelleen elävästä maaseutukirkonkylästä. Kulttuurimaiseman
ominaispiirteet kertovat alueen pitkästä historiasta. Vahvana omaleimaisuutta luovana erityispiirteenä
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hahmottuvat suistoalueen jokinäkymät. Tiedot arvokkaasta maisema-alueesta ja sitä koskevista kaavamääräyksistä olisi hyvä lisätä kaavaselostukseen. Suunnittelualueen kohdalla Vanhatie kuuluu rakennettuna kulttuuriympäristönä valtakunnallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen (RKY) Pohjanmaan rantatie. Tieto kaavamerkinnästä ja määräyksistä olisi hyvä täsmentää kaavaselostukseen.
Pohjois-Pohjanmaan liiton näkemyksen mukaan suunnittelualue soveltuu hyvin kulttuuri-, liikunta- ja
vapaa-ajanpalveluita sekä majoitus-, koulutus- ja juhlatiloja sisältävän Pyhäjokitalon sijaintipaikaksi. Arvokkaalla maisema-alueella suunnittelussa on tärkeää turvata maisema- ja ympäristöarvojen säilyminen
ja huolehtia rakentamisen sopeuttamisesta ympäristöön. Kookas rakennus poikkeaa ympäristöstään,
mikä näkyy erityisesti valtakunnallisesti arvokkaan Vanhatien varrella ja torin ympäristössä. Asemakaavaluonnoksessa rakennuksen osan suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on esitetty VIII, mikä poikkeaa selvästi olemassa olevasta ympäristöstä. Rakennuksen merkitystä taajamakuvassa ja sen suhdetta
olemassa olevaan ympäristöön on ansiokkaasti pohdittu asemakaavaluonnoksen liitteessä ”Pyhäjokitalon
taajamakuvallinen arviointi“. Pohjois-Pohjanmaan liitto pitää hyvänä asemakaavamuutoksen ja Pyhäjokitalon suunnittelua toisiinsa kytkettynä myös jatkossa.
Keskeinen sijainti Pyhäjoen varrella pääteiden väliin rajautuvalla alueella korostaa suunnittelualueelle
sijoittuvan Pyhäjokitalon merkitystä maamerkkirakennuksena. Vilkkaasti liikennöidyn valtatien 8 varrella
sijaitsevalla rakennuksella on hyvät edellytykset muodostua koko kunnan käyntikortiksi. Tämä on hyvä
huomioida jatkossa Pyhäjokitalon suunnittelussa ja mm. tornin sijaintivaihtoehdon valinnassa. Tavoitteeksi on asetettu arkkitehtonisesti korkealaatuinen, paikkaan hyvin sopiva rakentaminen, mikä tukee
hyvin Pyhäjokitalon asemaa maamerkki- ja imagorakennuksena. Pyhäjokitalon ympäristön ja jokirannan
suunnittelu virkistys- ja viheralueeksi tulee luomaan alueelle julkisia ajanvietto- ja kohtaamispaikkoja.
Rakennuksen ja ympäristön suunnittelussa on hyvä huomioida jokimaiseman merkitys osana kokonaisuutta sekä tiealueilta suunnittelualueelle avautuvat näkymät. Tärkeitä ovat erityisesti valtatieltä 8 suunnittelualueelle kohti Pyhäjokitaloa avautuvat näkymät, joen yli kulkevilta silloilta joelle ja sen yli suunnittelualueelle avautuvat näkymät sekä suunnittelualueelta jokimaisemaan avautuvat näkymät.
Kaavanlaatijan vastine:
Kaavaselostusta on täydennetty tarvittavilta osin Pyhäjoen suun maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja Vanhatien valtakunnallisesti merkittävää rakennetun kulttuuriympäristöä koskevilla maakuntakaavan kaavamääräyksillä.
3.

POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO / Kulttuuriperintö, 6.3.2017

OUKA/1423/10.02.01/2017
Pyhäjoen kunta on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museolta lausuntoa Pyhäjoen Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutosluonnoksesta Niskan alueella, kyseessä on Pyhäjokitalon hankekaava. Tämä
lausunto koskee arvokkaita maisema-alueita ja rakennettua kulttuuriympäristöä.
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 129 ja 512. Kaavoitettava alue sijaitsee Pyhäjoen kirkonkylällä
Pohjoishaaran etelärannalla rajoittuen länsipuoleltaan Vanhatien siltaan ja itäosasta valtatiehen 8. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pyhäjokitalon rakentaminen Pohjoishaaran etelärannalle Vanhatiensillan itäpuolelle. Pyhäjokitaloon on alustavasti suunniteltu uimahallia, kirjastoa, kahvilaja ravintolapalveluja, toimistoja, Fennovoiman tiede- ja vierailukeskusta, kulttuuri-, liikunta- ja vapaaajanpalveluja sekä juhla- ja kokoontumistiloja. Lisäksi Pyhäjokitaloon tulisi asuntotorni. Kerrosten lukumääräksi esitetään asemakaavaluonnoksessa kahdeksaa.
Pyhäjokitalon hankekaavan suunnittelualueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia.
Suunnittelualue lähiympäristöineen on osa Pyhäjoen suun maakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta.
Suunnittelualuetta rajaava Vanhatie on osa Pohjanmaan rantatietä, joka on valtakunnallisesti merkittävä
rakennettu kulttuuriympäristö.
Pyhäjokitalo — hankkeesta on laadittu taajamakuvallinen arviointi. Arvioinnissa todetaan, että korkea,
maamerkkimäinen Pyhäjokitalo tulisi hallitsemaa taajamakuvaa erityisesti torin ympäristössä, jokimaisemmassa Vanahatien sillalla sekä Pohjoishaaran ranta-alueilla keskustassa, minkä lisäksi se tulee näkymään myös valtatie 8 sillalta. Rakennuksen verraten suuri koko (näkyminen laajalle alueelle) ja keskeinen sijainti arvokkaalla maisema-alueella kirkonkylän keskusta-alueella asettavat sen arkkitehtuurille ja
materiaalivalinnoille erityisen korkeat tavoitteet. Asemakaavaluonnoksen yleismääräyksissä on kiinnitetty
huomiota näihin seikkoihin.
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Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Pyhäjoen Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutosluonnoksesta Niskan alueella, kyseessä on Pyhäjokitalon hankekaava.
Kaavanlaatijan vastine:
Merkitään tiedoksi.
4.

POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO / Arkeologia, 20.2.2017

OUKA/1423/10.02.01/2017
Pyhäjoen kunta on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museolta lausuntoa Kirkonseudun ja Saarenalueen
asemakaavan muutosluonnoksesta Niskan alueella, Pyhäjokitalon hankekaava (Ramboll 30.1.2017). Tämä lausunto koskee arkeologista kulttuuriperintöä.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pyhäjokitalon rakentaminen muodostamalla erillispientalojen korttelialue, palvelu-, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue sekä puisto- ja lähivirkistysaluetta ja yleisen tien aluetta.
Suunnittelualueella ei sijaitse muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Pyhäjoen kirkonkylän historiallisen ajan asutuksen sijaintia on selvitetty Pyhäjoen keskustan osayleiskaava 2025 muinaisjäännösinventoinnin yhteydessä (Mikroliitti Oy 2014). Selvityksen perusteella suunnittelualueella ei ole ollut historiallisen ajan asutusta.
Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomauttamista Pyhäjokitalon hankekaavan luonnoksesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
Kaavanlaatijan vastine:
Merkitään tiedoksi.
5.

JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS, 15.2.2017

Pyhäjoen kunta on esittänyt lausuntopyynnön Jokilaaksojen pelastuslaitokselle. Pelastusviranomainen on
tutustunut luonnokseen ja lausuu seuraavaa.
Kaavoituksen kohteena olevalle alueelle on mahdollista sijoittaa kahdeksan kerroksinen asuintornitalo.
Korkea ja tiivis rakentaminen edellyttävät, että tehokkaan pelastustoiminnan vaatimukset otetaan kaavoituksessa huomioon. Pelastuslain (379/2011) 30 §:n mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin. Riittävän tehokkaaksi sammutusvesijärjestelmäksi katsotaan, jos veden tuotto on yli 2000 l/min. Sammutusvesipisteen olisi hyvä olla 300 m
säteellä kaava-alueen kiinteistöistä. Kaavoituksen yhteydessä olisi syytä selvittää löytyykö riittävän tehokas vesiasema kaavamuutosalueen sisältä tai sen välittömästä läheisyydestä. Uusien, korjattavien tai
poistettavien palopostien ja vesiasemien sijoituksesta ja tarpeellisuudesta päättää pelastusviranomainen.
Tämä tulee huomioida uusien alueiden kaavoitusvaiheessa tai kaavamuutoksissa. Luonnonvesilähteen
sijaitseminen alueen välittömässä läheisyydessä ei poista em. tarkastelun tarpeellisuutta.
Pelastuslain (379/2011) 11 §:n mukaan hälytysajoneuvoille tarkoitetut tiet on pidettävä ajokelpoisina ja
esteettöminä. Alueelle on osoitettava riittävä määrä parkkipaikkoja siten, ettei tienvarsipysäköinti hankaloita pelastustoimen tehtävien hoitoa.
Kaavanlaatijan vastine:
Merkitään tiedoksi.
Sammutusvesijärjestelmien suunnittelu ja toteutus kuuluu Pyhäjokitalon ja sen lähiympäristön
toimintojen tekniseen jatkosuunnitteluun.
Pyhäjoen kunta vastaa siitä, että tarvittavat pelastustiet ja huoltoajoyhteydet merkitään asianmukaisesti alueelle jo rakentamisvaiheessa. Kunta vastaa myös reittien esteettömyydestä.
6.

FINGRID OYJ, 9.3.2017

Kiitämme lausuntopyynnöstänne ja lausumme seuraavaa:
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Asemakaava-alueella ei ole Fingrid Oyj:n voimajohtoja eikä muita toimintoja. Fingridillä ei ole siten
tarvetta lausua asemakaavan sisällöstä.
Tämä lausunto koskee vain Fingrid Oyj:n voimajohtoja.
Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja, pyydämme lähettämään
lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen kirjaamo@fingrid.ﬁ tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj,
Maankäyttö ja ympäristö, PL 530, 00101 HELSINKI.
Kaavoituksen yhteyshenkilönä Fingrid Oyj:ssä toimii Mika Penttilä puh. 030 395 5230.
Kaavanlaatijan vastine:
Merkitään tiedoksi.
7.

YIT, 9.3.2017

Mielipiteinämme nähtävillä olevasta asemakaavan muutosluonnoksesta esitämme seuraavaa:
Tontin kokonaisrakennusoikeuden määrä voitaneen tarvittaessa tarkistaa hankkeeseen tulevien kaikkien
toimintojen laajuuksien selvittyä ennen kaavamuutoksen menoa ehdotusvaiheeseen.
Luonnoksessa esitetyt rakennusalat näyttävät noudattelevan tiukasti tämän hetkisiä rakennuksesta laadittuja luonnoksia. Rakennusaloihin esitämme lisättäväksi väljyyttä sekä II -kerroksiselle rakennusalalle
että VIII –kerroksisille osille.
Liian tiukkojen rakennusalojen vaarana on, että ne rajoittavat hyvään lopputulokseen pääsyä. Lisäksi väljentämällä rakennusaloja vältytään mahdollisilta kaavamuutosta vaativilta rakennusalaylityksiltä.
Kaavan on sallittava asumisen ohella myös majoitusliiketoiminta. Piha- ja pysäköintialueiden hulevesien
imeyttämisen lisäksi / sijaan tulee sallia myös pintakallistuksin ja avo-ojin sekä tarvittaessa viemäröinnein hulevesienjohtaminen Pyhäjokeen.
Kaavanlaatijan vastine:
Rakennusalan väljentämismahdollisuutta on tarkasteltu asemakaavaehdotuksen suunnitteluvaiheessa ja sitä on paikoin väljennetty.
PAL-1 –käyttötarkoitusmerkintä mahdollistaa majoitusliiketoiminnan, mutta kaavamääräyksen sisältöä on silti tarkennettu ehdotusvaiheessa lisäämällä erikseen maininta majoituksesta.
Hulevesien käsittelytoimenpiteet on huomioitu suunnittelualueelle laadittavassa kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa. Kaavamääräykset eivät edellytä hulevesien viivyttämistä ja imeyttämistä.

MIELIPITEET
Luonnosvaiheessa ei jätetty lainkaan mielipiteitä

