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nkohan meillä käsillä nyt ratkaisujen aika? Meidän tulisi luopua niin mones-
ta meille arkipäiväisestä ja totutusta tavasta. Tulisi löytää uusi tapa tuottaa 
energiaa ja jakaa sitä. Liikenteessä paineet kasvavat - ekologisuus ei ole enää 
vaihtoehto vaan sen käyttöönotto on toteutettava, halusimme tai emme. Koko 

suomea tulee tulevaisuudessa ravistamaan liikennevälineiden ja verkoston uusjako. Valtio 
tulee ennenpitkää luopumaan monopoliasemastaan raideliikenteessä. Myös rataverkosto 
saattaa hyvinkin mennä myyntiin. Tämä tarkoittaa sitä että tänään bussiliikenteessä nähdyt 
verkoston harventamiset tulevat tapahtumaan myös raideliikenteessä. No - eihän sillä väliä 
sanoo #citymies koska kaikki muuttavat kuitenkin kaupunkiin. Tulevaisuudessa onkin ar-
vioitu että tulee tapahtumaan suomen historian suurin väestön siirtyminen suuriin asutus-
keskuksiin. Maaseutu autioituu ja kylät tyhjenevät. Tämä on valitettavasti tulevaisuutta jos 
kehitys jatkuu samankaltaisena kuin nyt. Mitkä ovat sitten tulevaisuuden mahdollisuudet? 
Eräs suuri mahdollisuus liittyy jakamistalouteen. Vähemmän voikin olla enemmän. Lii-
kennevälineet voidaan jakaa uudella tavalla. Yksityisautoja omistavat tulevaisuudessa ehkä 
osuuskunnat ja yhteenlittymät. Älykkäät sovellukset poistavat auton varaus- ja käyttöönot-
to-ongelmat. Eli tieverkosto on edelleen meillä käytössämme. Helsingissä ja pääkaupunki-
seudulla joudutaan tekemään ratkaisevia päätöksiä lähiaikoina. Alueelle tulee muuttamaan 
neljännesmiljoona uutta asukasta. Näiden uusien asukkaiden liikkuminen tulisi järjestää 
joukkoliikenteen varaan. Pääkaupunkiseutu ei nimittäin kestä autoliikenteen kasvua. Län-
simetron arvellaan saavuttavan kapasiteettirajansa 2020 vuosikymmenen aikana. Tämä tar-
koittaa sitä että liikenne on järjestettävä bussi tai raitiolinjan avulla. Ja ekologisesti. Miten 
se tullaan tekemään - sitä ei tiedä vielä kukaan, mutta liikenne tulee olemaan suuri kysy-
mysmerkki - vaikka tekisimmekin hienoja yleiskaavoja joissa liikenne sujuu mallikkaasti ja 
ekologisesti. 
Mika Välipirtti
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Rail Baltic jättihanke edistyy. EU an-
toi alkusuunnitteluun puoli miljar-
dia euroa. Parhaimmassa tapauksessa 
se on valmis 10 vuoden kuluttua eli 
meikäläinenkin kaikella todennäköi-
syydellä kerkiäisi vielä matkustaa sitä 
kautta Keski-Eurooppaan. Toivotta-
vasti vanhuksille on mukavia istuimia. 
Tunnetusti Baltian kolmella valtiolla 
on ollut jähmeyttä edistää yhteistä asi-
aa, mutta yhteisyritys RB Rail AS on 
perustettu. Virossa tulevan radan rei-
tillä ei ole juuri lainkaan pakkopuret-
tavia rakennuksia. Riiassa rata yhdiste-
tään lentokenttään. Nyt on järkevästi 
unohdettu mutka Vilnan kautta eli 
rata tulee kulkemaan Kaunasin kaut-
ta. Tällä hetkellä sieltä rakennetaan 
jo modernia rataa Puolan rajalle. 
Tallinnan liikenteessä näkee jo uusia 
punavalkoisia ratikoita, joille kulle-
kin annetaan oma virolainen naisen 
nimi. Kadri, Viivika, Elise, Linda...+ 
Jatkan vielä kerran jalgratas-juttujani 
Virosta, josta löytyy yhä enemmän 
rattateed-verkostoa. Menneinä vuosi-
na minulta oli useampikin matkaker-
tomus Enemmistö-lehdessä. Lindalla 
matkustin kesäkuussa näppärästi filla-
rin kanssa Eteläsatamasta Linnahalliin 
ja    uudella sähköjunalla Paldiskiin. 
Junissa on omat “koukkuosastot” 
polkupyörille. Pikkukaupunki tuli ai-
kanaan tunnetuksi sukellusvenetuki-

kohtana, jossa oli kaksi ydinreaktoria. 
Perillä odotti vaatimaton majatalo, 
jonka sälekaihdin ei mennyt pime-
än suuntaan. Siksi lähdin seuraavana 
aamuna varhain tutustumaan Viron 
korkeimpaan majakkaan Pakrissa. 
Heti alkoi sataa tihuuttaa. Kylmäkin 
oli. Karvahattu jäi Suomeen. Sitten 
seurasi pitkä EU:n tukema tietyömaa. 
Joka kerta rekan lähestyessä pysäh-
dyin. Kypärä olisi ollut tarpeellinen 
kivien sinkoillessa sinne tänne. Sää 
alkoi parantua kääntyesseäni pienem-
mälle Keila-Joan rannikkotielle. Tal-
linnan länsipuolellakin on jyrkkää ja 
korkeaa kalkkikiivitörmää. Kerran 
poikkesin metsään ja täysin yllättäen 
20-metrinen törmä ei laskeutunut 
mereen vaan rantametsikköön. Kau-
hulla ajattelin pimeällä telttapaikan 
etsimistä tuollaisesta paikasta. Illalla 
huojuin Viru-hotelliin. Kysyin hal-
vinta huonetta vihreällä etukortilla. 
123 euroa. Ehkä resuisenhikisen ul-
konäköni takia sanottiin noin korkea 
hinta. Näkemiin ja satamasta halpa 
huone. Onnellisena 100 kilometrin 
jälkeen totesin itselleni, että vielä vir-
taa!    Kaljoille ja punkkuakin kämpillä. 
Aina sama tulos eli ei nouse juurikaan 
päähän vaan kaikki menee energiaan.  

Viron kuulumisia

Risto Larjavaara 
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Helsinki 2050
illainen on tulevai-
suuden Helsinki? Mi-
ten täällä liikutaan 

ja miten Helsinki on selviytynyt 
kasvavan kaupungin haasteista?
Helsinki päätti kasvaa isoksi metro-
poliksi kaksituhattaluvun ensimmäi-
sellä vuosikymmenellä. Helsingin 
valtuusto hyväksyi kasvustrategian 
jonka mukaan Helsinkiin muut-
taa jopa yli kaksisataa tuhatta uut-
ta asukasta. Mitä sitten tapahtui?
Ongelmat olivat suuria. Uusi yleis-
kaava törmäsi asukkaiden vastus-
tukseen ja osa uusista asuinalueista 
jäi viheralueiksi. Tämä pakotti Hel-
singin kaavoittamaan asuinkäyttöön 

myös teollisuus ja työpaikkavaltaisia 
alueita. Työpaikkojen pako Helsin-
gistä ympäristökuntiin kiihtyi edel-
leen. Jo kaksi kolmasosaa helsinkiläi-
sistä käy töissä ympäristökunnissa. 
Helsingissä ei vieläkään ole päästy 
ylikunnalliseen päätöksentekoon 
yhdessä ympäristökuntien kanssa. 
Pääkaupunkiseutu on hajautunut 
voimakkaasti ja ongelmien ratkaise-
minen on hidasta ja kankeaa. Suuria 
ongelmia aiheuttavat liikenteen voi-
makas kasvu. Kaupunkibulevardien 
rakentaminen käytännössä ruuh-
kautti koko Helsingin kantakau-
punkialueen. Asukkaat ovat joutu-
neet kehittämään uusia liikkumisen 

tapoja. Kimppakyydit ja älykkäät 
sovellukset joiden avulla liikkumis-
välineitä jaetaan ovat arkipäivää. 
Polkupyöriä Helsingissä on enem-
män kuin koskaan aikaisemmin.

  Helsinki on suurissa taloudelli-
sissa ongelmissa. Kaupunkiin on 
syntynyt alueita joissa työttömyys 
on sukupolvia ylittävää ja hallit-
sematonta. Perusturva on joudut-
tu hylkäämään kustannussyistä 
ja 35 % asukkaista on riippuvai-
sia EU:n hätäruokajärjestelyistä. 
Palvelualat työllistävät suurimman 
osan alueen työvoimasta ja muo-
dostavat valtaosan alueen arvon-

M

Teksti: Mika Välipirtti
Lähdemateriaali: Solita Think Tank: Liikenteen murros ja digitalisaatio -raportti
Elinvoimainen metropoli - tulevaisuuden tekijät 2025 -raportti 
Helsingin uusi yleiskaava - visio 2050
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lisäyksestä, mutta haasteena on 
kasvattaa palveluiden tuottavuut-
ta ja edistää palveluiden vientiä. 
Helsinki ei pystynyt edistämään 
matkailun ja muiden vientiä har-
joittavien alojen ohella uusien ul-
komaisia tulovirtoja kerryttävien 
palvelualojen, kuten esimerkiksi ter-
veysturismin kasvun edellytyksiä. 
Tämä johti Helsingin aseman romah-
tamiseen myös matkailukohteena.

  Kuntatalouden kestävyyshaasteet 
koskevat erityisesti Helsinkiä. Kos-
ka myös lähialueen kuntien taloudet 
ovat keskimäärin huonossa kunnos-
sa, on kiihtyvä velkaantuminen mo-
nelle kunnalle polttava haaste. Kun-
tien täytyy kerryttää lisää verotuloja 
kattaakseen kasvavat hyvinvointi-
menot ja investointitarpeet, mutta 
samaan aikaan yhteisöveron tuotto 
supistuu ja työmarkkinoilla on epä-
varmuutta. Helsingissä yhteisöveron 
lasku on johtanut kestämättömään 

tilanteeseen ja kaupunki kamppailee 
selviytyäkseen. Asuntojen hintojen 
romahtaminen on tuonut kaupun-
kiin uutta väestöä ja asukasmäärän 
kasvun uskotaan jatkuvan edelleen. 
Palvelusektori ei kuitenkaan pysty 
vastaamaan kasvavan työvoiman 
määrän työllistämiseen. Niinpä yhä 
useampi uusi Helsinkiläinen jou-
tuu etsimään työnsä Helsingin ul-
kopuolelta ja tämä kehitys on erit-
täin haasteellista joukkoliikenteelle.

  

  Helsingin seudulla työmatkojen 
pituudet vastaavat kansainvälises-
sä vertailussa selkeästi suuremman 
metropolin työmatkan pituuksia. 
Julkinen liikenne pystyy kuljetta-
maan vain osan työmatkalaisista. 
Koska länsimetro on kuljetuskapa-
siteetiltaan riittämätön on jouduttu 
palaamaan takaisin bussiliikenteen 
lisäämiseen.  Joukkoliikenne ontuu 

ja liikennekatkokset ovat arkipäivää.
  Uuden poikittaismetron raken-
taminen on jäänyt kesken. Itäiset 
kaupunginosat Pasilaan yhdistävä 
metroyhteys saatiin Eu-rahoituksel-
la rakennettua mutta sen ylläpidon 
kustannuksista johtuen se on vajaa-
käytössä. Keskustan näivettyminen 
jatkuu. Suuret ostoskeskukset jot-
ka ympäröivät Helsingin keskustaa 
yhdessä alueen suurtyöttömyyden 
kanssa johtivat kantakaupungin 
alueen rapistumiseen jo kymme-
nen vuotta aikaisemmin. Sosiaaliset 
ongelmat ja häiriöt ovat arkipäivää 
myös kantakaupungissa josta ovat 
paenneet valtion virastot ja suuryri-
tykset. Espoosta on tullut pääkau-
punkialueen hallinnollinen keskus. 

  Liikenteessä on edelleen v. 2050 
käynnissä neljä isoa murrosta:
1. Digitalisaatio: Suuret tietomäärät 
ja niiden hyödyntäminen muuttavat 
liiketoimintamalleja. Avoimen da-

”On arvioitu, että vuonna 
2050 Helsingin metro-
polialueella on 700 000 
asukasta enemmän kuin 
nyt, eli yhteensä 2 miljoo-
naa”

Liikkuminen ja liikennejärjes-
telyt.
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tan hyödyntäminen, Big Data ja esi-
neiden internet (Internet of Things) 
tuovat uusia mahdollisuuksia. Näitä 
mahdollisuuksia otetaan nyt hitaasti 
käyttöön. Helsinkiläinen asukas on 
saanut käyttöoikeuden liikennejär-
jestelmä sovellukseen jonne jokaisen 
auton omistajan on kirjauduttava. 
Järjestelmä kertoo jatkuvasti reaali-
ajassa missä kukin auto sijaitsee. Au-
tojen on kuljetettava aina vähintään 
kaksi ihmistä jotka kirjautuvat auton 
matkustajiksi sovelluksen kautta.

2. Palvelumallit: Tulevaisuudes-
sa liikkuminen ostetaan palveluna. 
Kuljetukseen ja liikkumiseen syn-
tyy aivan uudenlaisia konsepteja 
ja palvelukokonaisuuksia. Ihmis-
ten tottumukset ja arvomaailman 
muutos antavat tukensa uusille lii-
kennepalveluille ja niiden käytölle.
Kimppataksit ja yksityiset kuljetus-
palvelut ovat sulautuneet asukkaiden 
käyttämään järjestelmään. Asukas 
pystyy kirjautumaan kimppataksin 
käyttäjäksi asukkaiden yhteisestä 
liikennejärjestelmä sovelluksesta. 
Myös pidemmät matkat tehdään 
yhä useammin käyttämällä omaa 

sovellusta jolla jaetaan kulkuväli-
ne. Junaliikenteen yksityistäminen 
johti kapasiteetin rajuun laskuun 
ja junaliikenne  onkin varakkaiden 
ja  maksukykyisten liikenneväline. 

3. Robotiikka: Digitaalisuus mah-
dollistaa robotiikan. Viimeistään 
vuonna 2030 teillämme ajaa jo il-
man kuljettajaa kulkevia robotti-
autoja. Yläilmoissa lentää kauko-
ohjattavia pienoishelikoptereita, 
jotka hoitavat tavarankuljetusta. 
Robotiikka etenee vaiheittain ja se 
edellyttää myös lainsäädännölli-
siä muutoksia. Robotiikka mullis-
ti tavarankuljetuksen. Logistiikka 
muodosti yhteinäisen sulautuneen 
toimintaympäristön jossa automa-
tiikan avulla tavara liikkuu vain 
kun sen on tarkoituksenmukaista 
liikkua. Valtavat varastokomplek-
sit ovat sijoittuneet kaupungin ul-
kopuolella sijaitsevien älyalueiden 
sisään. Pienoishelikopterit ovat li-
sänneet kuljetuskapasiteettia kos-
ka liikenne on hidastanut tavaran-
kuljetuksen kriittiseen pisteeseen.
 
4. Kaupungistumisen kiihtymi-

nen muuttaa tulevaisuuden liiken-
netarpeita ja ihmisten liikkumista.
Helsingin ja pääkaupunkiseudun 
kasvu jatkuu edelleen koska asiat 
ovat muualla Suomessa vielä huo-
nommin. Työmarkkinoiden romah-
taminen on ajanut väestön etsimään 
elinmahdollisuuksia kaupungeista. 
Toisaalta marginaalista liikettä ta-
pahtuu myös takaisin maaseudulle 
koska kaupungit eivät enää kykene 
tarjoamaan tyydyttäviä elinolosuh-
teita asukkaille. Turvattomuus ja lii-
kenneongelmat sekä yleinen epäva-
kaus on saanut pienen osan väestöstä 
siirtymään takaisin maanviljelyk-
sen  sekä karjatalouden toimijoiksi.
Ihmiset liikkuminen on taantu-
nut koska julkiset liikennevälineet 
tarjoavat palveluja yhä harvem-
mille. Toisaalta väestön pakkau-
tuminen pääkaupunkialueelle ja 
infran rapautuminen on aiheutta-
nut sen että liikenne ei kykene enää 
toimimaan sujuvasti. Robotiik-
ka ei kykene ratkaisemaan lii-
kenteen ruuhkautumisesta joh-
tuvia ongelmia koska yksityistä 
liikennettä on yksinkertaisesti liikaa. 

Digitaalisuus mahdollistaa 
robotiikan. Viimeistään 

vuonna 2030 teillämme ajaa 
jo ilman kuljettajaa kulke-

via robottiautoja.

Jos kaikki menee hyvin niin...
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  Helsingin tulevaisuudessa on yksi 
pääalue. Talous. Miten kasvava kau-
punki pystyy ylläpitämään palvelu 
- ja tuotantoelinkeinot alueellaan. 
Verotulojen määrä ratkaisee myös 
uusien investointien määrän. Uu-
sia investointeja tullaan tekemään 
asuntotuotantoon sekä perusinfraan 
kasvavasti. Mikäli Helsinki pys-
tyy samanaikaisesti olemaan hou-
kutteleva ja yritysystävällinen sen 
tulevaisuus on valoisampi. Liiken-
neongelmat voidaan voittaa siirty-
mällä uuden teknologian käyttöön 
nopeasti. Valitettavasti julkinen 
liikenne ei pysty turvaamaan su-
juvaa liikennettä. Autojen varaan 
joudutaan edelleen rakentamaan 
suuri osa liikenneinfrastruktuuria. 
Toisaalta autojen yhteisomistus ja 
uuden teknologian mahdollista-
ma parempi hyötysuhde voisi vä-
hentää yksityisautoilun määrää.  
 
  Valoisaa tulevaisuutta voi lukea 
esim. Elinvoimainen metropoli - 
tulevaisuuden tekijät 2025 rapor-

tista jossa todetaan mm. näin.
Kasvusta huolimatta metro-
polialue tarjoaa suurkaupun-
gin mahdollisuudet ilman 
useille maailman metropoleille tyy-
pillisiä haittapuolia, kuten saastei-
suutta, ahtautta ja slummiutumista.  

  Helsingin metropolialue on si-
ten hyvällä tavalla ”antimetropoli”.
Tulevaisuudessa kaupunka-
lueiden kyky kehittyä ja kas-
vaa riippuu yhä enemmän siitä, 
kuinka paljon ne panosta-
vat kestävyyteen ja puhtau-
teen, joilla on välitön yhteys 
hyvinvointiin ja alueen ve-
voimaisuuteen. Tämä kos-
kee erityisesti metropolialueita, 
joihin tiivistyy erityisiä odo-
tuksia. Helsingin metropoli-
alueen haasteet ovat samankal
-taiset kuin muuallakin. 
Helsingin metropoli on ket-
terä ja osaava, älykkäi-
siin ratkaisuihin perustuva 
ja kestävää kehitystä tavoitteleva 

alue, jolla on rohkeutta uudistua. 

  Helsingin yleiskaavassa vi-
sioidaan vuotta 2050 näin.
Yleiskaavan visio vie kohti tiivis-
tä kaupunkia. Uusi yleiskaava on 
kaupunkikaava. Vision mukaan 
Helsingissä on 860 000 asukasta 
vuonna 2050. Pikaraitiotiet yhdis-
tävät solmukohtien tiiviitä pikku-
kaupunkeja. Kantakaupunki on 
laajentunut bulevardeiksi muu-
tettujen moottoriteiden varsille.
Vuoden 2050 Helsingissä raide-
liikenne yhdistää tiiviisti raken-
nettuja esikaupunkikeskuksia. 
Kantakaupunki on laajentunut 
kaupunkibulevardeiksi muutet-

Helsinki v 2050 on 
ihana kaupunki asua

Jos kaikki menee hyvin niin...
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tujen moottoriteiden varsille.

   Helsingin uuden yleiskaavan visios-
sa kuvataan tahtotila yleiskaavan tär-
keimmille maankäyttöratkaisuille. 
Siinä ehdotetaan myös toimintalin-
jauksia, joilla tavoitteisiin päästään.
Lähtökohta visiolle on ollut väes-
töennuste, jonka mukaan vuon-
na 2050 Helsingissä on noin 860 
000 asukasta. Vision Helsinki on 
kauttaaltaan nykyistä tiiviimpi. 
Uusi rakentaminen on sijoittunut 
erityisesti esikaupunkeihin rai-
deliikenteen asemien ympärille. 
Esikaupunkikeskuksista on muo-
dostunut urbaaneja asumisen, pal-
velujen ja työpaikkojen keskittymiä.
Myös kantakaupunki on laajentu-
nut nykyisestä. Tilaa uudelle kan-
takaupunkimaiselle rakentamiselle 
on otettu nykyisten moottoriteiden 
ja moottoritiemäisten katujen var-
silta. Ne ovat muuttuneet kaupun-

kibulevardeiksi Kehä I:n sisäpuolella 
– Itäväylä Itäkeskuksesta kaupun-
gin rajalle asti. Joiltain osin väy-
lät on voitu kattaa tai tunneloida.
Vision Helsinki on verkostokau-
punki, jonka useita keskuksia yh-
distää raideliikenne – metro, ju-
nat ja poikittaiset pikaraitiotiet. 
Päivittäiset palvelut ovat lähellä 
asukkaita, ja laajempien palvelui-
den luokse pääsee nopeasti jouk-
koliikenteellä. Tiivistyvä jouk-
koliikennekaupunki luo puitteet 
ekologisesti kestävälle yhdyskunnalle.
Joukkoliikenteen lisäksi kävely ja 
pyöräily ovat houkuttelevia liik-
kumistapoja kaikkialla kaupun-
gissa. Käveltävää kaupunkia on 
syntynyt lisää, ja uudet baanat 
muodostavat sujuvan pyöräily-
verkoston pitemmillä matkoilla.
Helsinki on vuonna 2050 vihreä kau-
punki, jonka vahvuuksia ovat kau-
punkimetsät ja kulttuuriympäristöt. 

Virkistysalueet ja -palvelut ovat hel-
posti saavutettavissa, ja laajojakin 
yhtenäisiä viheralueita on pystytty 
säilyttämään. Helsingin vihersormet 
jatkuvat pääkaupunkiseudun laajoil-
le virkistysalueille. Merellisyyden 
merkitys Helsingille on kasvanut: 
parantunut vesiliikenne on mah-
dollistanut merellisten virkistys- ja 
matkailupalveluiden kehittämisen.
Vuonna 2050 Helsingissä on 560 
000 työpaikkaa eli lähes 150 000 
nykyistä enemmän. Helsingin kes-
kusta on yritystoiminnan keskus. 
Kaupungissa on ehyitä työpaik-
ka-alueita, jotka soveltuvat myös 
teollisuuden käyttöön. Yrityksille 
pystytään tarjoamaan toimitila-
tontteja erilaisiin tarpeisiin hyvil-
tä paikoilta eri puolilta kaupunkia.
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Viheralueiden liikenne kaipaa sääntöjä. On otettava 
huomioon käyttäjäryhmät ja käytön motiivit, jopa 
mielentila. Esim. puisto on tarkoitettu alunperin 
rauhalliseen ja häiriöttömään mietiskelyyn. Luonto-
alueet tarjoavat tietoa luonnontilasta ja mahdollisuu-
den seurata sen muutoksia. Viheralueilla on polkuja, 
koirapolkuja, luontopolkuja, epävirallisia ulkoilu-
teitä, virallisia ulkoiluteitä, kevyen liikenteen väyliä 
ja jopa nopean pyöräilyn baanoja. Vartiosaareen on 
tulossa baanojen baana eli ainoa nopea väylä ratikan 
lisäksi, koska saari on autoton. Suunniteltu baana ei 
oikein tehtynä uskoakseni ole häiriö viheralueella. 
Sehän kulkisi ratikan reittiä eikä risteävää liiken-
nettä juuri ole. Risteävää liikennettä ei myöskään 

ole junaraiteiden vieressä olevissa pyöräteissä, joista 
viimeinen valmistuu juuri Pasilasta Käpylässä Baana 
-idea tuli Arabian rantaan jo valmiiseen puistoon tai 
ainakin salaa. Se oli jo tehty ennen kuin baanaver-
kostosuunnitelmista virallisesti puhuttiin. Se erottuu 
suurelta osalta punaisesta hiekasta, mutta sitä ei ole 
merkitty mitenkään. Sen poikki menee kymmen-
kunta ulkoilutietä. Monesti kulmassa on puita tai 
muita näköesteitä. Arabian baana menee Matin sillan 
kautta. Vilkkaalla sillalla on mutkat kummassakin 
päässä. Olipa millainen ihmisjoukko tahansa ihaile-
massa koskea tai lahtea niin pyöräilijä ajaa sitä päin 
hidastamatta. Punainen hiekka loppuu ennen siltaa, 
mutta baanan ajotyyli jatkuu. 

Baana voi pilata puiston 

Teksti: Matti Kosola
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