
 

 

                         
 
 
 
 
 

Jakelussa mainituille 28.5.2020 
 
 

Asia: VUOKSEN JA KYMIJOEN–SUOMENLAHDEN VESIENHOITO-
ALUEIDEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.  
PÖYTÄKIRJA  

 

   

Aika: Keskiviikko 27.5.2020 klo 13.30–15.30  

Paikka: Videokokous, isäntänä VHA 1 

Läsnä: 
Satu Pääkkönen Uudenmaan ELY 
Antti Mäntykoski Uudenmaan ELY 
Tiina Ahokas Uudenmaan ELY 
Mikko Koivurinta Varsinais-Suomen ELY 
Visa Niittyniemi Kaakkois-Suomen ELY 
Tommi Muilu Hämeen ELY 
Harri Mäkelä Hämeen ELY 
Kari Lehtinen Keski-Suomen ELY 
Ansa Selänne Keski-Suomen ELY 
Janne Kärkkäinen Pohjois-Karjalan ELY 
Paula Mononen Pohjois-Karjalan ELY 
Jukka Hassinen Pohjois-Savon ELY 
Timo Takkunen Pohjois-Savon ELY 
Pekka Häkkinen, pj. Etelä-Savon ELY 
Pertti Manninen Etelä-Savon ELY 
Juho Kotanen, siht. Etelä-Savon ELY 

 
 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen 
 
Puheenjohtaja Pekka Häkkinen avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. Juho 
Kotanen toimi kokouksen sihteerinä. Kokouksen esitykset ovat Taimissa VHA 
1+2 työtilassa. 
 

  
2. Ohjausryhmien edellisen kokouksen 20.11.2019 pöytäkirjan hyväksymi-

nen  
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
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3. Vesienhoidon tehtävät ja aikataulut 
 
Pertti Manninen esitteli vesienhoidon tehtävät ja aikataulut (esitys työtilassa).  
 
Toimenpiteiden suunnittelu ja sidosryhmäyhteistyötä on tehty helmi-touko-
kuussa. Toimenpiteiden tallennusten määräaikaa on jatkettu kuukaudella tou-
kokuun loppuun. Kesällä toimenpiteet kootaan vesienhoitosuunnitelmaan. Yh-
teenveto toimenpiteistä ja luonnos vesienhoitosuunnitelmasta (yhteinen osa) 
tulee olla kesän aikana valmis kääntämistä varten. Seuraava VHA1-2-ohjaus-
ryhmän kokous on sovittu pidettäväksi elokuussa mutta se pitänee siirtää 
syyskuun loppupuolelle. Myös yhteistyöryhmät käsittelevät vesienhoitosuunni-
telmaluonnoksia vielä syyskuussa. Asiakirjojen taitto viimeistellään loka-
kuussa. Kuulemisen aloittaminen on siirretty kuukaudella eteenpäin marras-
kuun alkuun, mitä pidettiin ohjausryhmässä tarpeellisena.  
 

 
4. Toimenpiteiden suunnittelu ELY-keskuksissa 

  
Ohjeistus ja valtakunnallinen tilanne 
 
Pertti Manninen kävi läpi toimenpiteiden suunnittelua koskevat tehtävät ELY-
keskuksissa ja suunnittelua koskevan ohjeistuksen ja valmistelua tukevat op-
paat (esitys työtilassa). Toimenpiteiden suunnittelu tapahtuu pitkälti entiseen 
tapaan. Elyt ovat järjestäneet oman tarpeensa mukaan sektorikohtaisia työpa-
joja sisäisesti ja sidosryhmien kanssa. Suunnittelun tueksi on myös pidetty neu-
vottelupäiviä ja joidenkin sektorien osalta valtakunnallisia työpajoja. Todettiin 
myös, että kalankasvatuksen toimenpiteitä on jouduttu miettimään jälkikäteen 
ja asiaa on käsitelty valtakunnallisessa 19.5. tilaisuudessa. 
 
Uusia ja päivitettyjä työkaluja on mm. Vemala (vedenlaadun ja ravinnekuormi-
tuksen mallinnus- ja arviointi), Vemu (pintavesimuodostumien tiedot, luokitus, 
paineet). Povet (pohjavesien tiedot, luokitus, riskit), Tossu (toimenpiteiden suu-
nittelujärjestelmä) sekä PowerBi-raportit (yhteenvetoraportit tietojärjestelmiin 
syötetyistä tiedoista). 
 
ELYjen tulee mitoittaa toimenpideohjelmassa esitettävät toimenpiteet ja niiden 
riittävyys hyvän tilan saavuttamiseksi ja sen säilyttämiseksi vuoteen 2027. Toi-
menpiteiden tavoitetason vuoksi toimenpiteiden määrä ja kustannukset ovat joi-
denkin sektorien ja toimenpiteiden osalta huomattavasti suurempia kuin edelli-
sellä kierroksella. Ympäristötavoitteiden asettamisesta ja poikkeamisesta 3. 
kaudella on laadittu ohjeistus ja asiaa käsiteltiin myös 19.5. tilaisuudessa. 
 
 
Pintavesien merkittävät paineet ja suunnitellut toimenpiteet, tilannekatsaus 
 
Antti Mäntykoski esitteli merkittäviä paineita sektorikohtaisesti. Esitys löytyy työ-
tilasta. Paineet on arvioitu merkittävänä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Mää-
rällisesti paineita on eniten maataloudessa, metsätaloudessa, haja- ja loma-
asutuksessa, sisäinen kuormitus tai muu rehevöityminen -paineessa, hydrolo-
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gis-morfologisissa paineissa, turvetuotannossa sekä pistekuormituksessa (yh-
dyskunnat). Todettiin, että elohopea laskeumana on myös arvioitu monessa 
muodostumassa merkittävänä paineena. 
 
Esiteltiin toimenpiteitä sektorikohtaisesti. Esitys löytyy työtilasta. Todettiin, että 
tähän mennessä on koottu vesienhoitoalueilta lähinnä toimenpidemääriä, ei 
vielä kustannuksia, jotka tulevat monin paikoin vielä muuttumaan. Monissa sek-
toreissa ja toimenpiteissä on havaittavissa kustannusten nousua edelliseen 
kauteen nähden. Tämä johtuu mm. siitä, että 3. kaudella  
 
Monista asioista (esim. maatalouden ymp.korvausjärjestelmä) riippuu miten 
kustannukset katetaan. ELYjen tehtävänä on ollut vain suunnitella toimenpiteet 
kustannuksista välittämättä. Todettiin, että maatalouden täydentävät toimenpi-
teet sisältävät suuren toimenpidejoukon. Suojavyöhykkeitä ELYt ovat arvioineet 
hieman eri tavoin mutta kuitenkin käyttäen pääosin samoja aineistoja. Luonnon-
mukaisessa peruskuivatuksessa on hankkeita arvioitu hieman eri tavoin ja tämä 
vaatinee vielä tarkastelua. Muun muassa kosteikoissa määrät ja kustannukset 
ovat suurempia kuin ed. kaudella. Lannan käyttöä koskevissa toimenpiteissä 
on vielä jonkin verran tallennuksissa puutteita ELYissä ja yhtenäistämistä tar-
vittaneen mm. lannan prosessointi -toimenpiteen yksikön osalta. Tilakohtai-
sessa neuvonnassa on hieman eroja tulkinnassa mm. neuvontakertojen mää-
rissä.  
 
Maatalouden uusia vesiensuojelumenetelmiä (kipsi, rakennekalkki ja kuituliet-
teet) on valittu etenkin rannikko-ELYissä mutta kiinnostusta on ollut sisämaas-
sakin. Kipsikäsittelyn vaikutus on ilmeisesti vain muutamia vuosia. Pidemmällä 
tähtäimellä maan rakenne on peltoviljelyssä keskeisimpiä ravinteiden huuhtou-
tumiseen vaikuttavia asioita. 
 
Metsätaloudessa toimenpiteessä ”kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnit-
telu osana suometsänhoitoa” saattaa olla tallennuksissa eroja. Myös koulutus 
ja neuvonta tulee vielä tarkistaa ehkä valtakunnallisellakin tasolla. 
 
Todettiin, että erityisesti suometsien hoitoon vesiensuojelu- ja ilmastokestä-
vyysmielessä tulisi panostaa, mutta tämä ei näy suoraan valituissa toimenpi-
teissä ja niiden määrissä vaan ehkä enemmän ohjauskeinopuolella. Sektorikoh-
taiset, valtakunnalliset, ohjauskeinot esitetään vesienhoitosuunnitelmissa. Li-
säksi esim. jatkuvapeitteinen kasvatus tulee käsitellä vesienhoitosuunnitelmien 
tekstiosassa. Todettiin yleisesti, että ohjauskeinoilla voi olla monin paikoin toi-
menpiteitä suurempi merkitys vesienhoidossa.  
 
Vesistökunnostus, rakentaminen ja säännöstely -sektorissa on tallennettu laaja 
joukko toimenpiteitä ja usein vesimuodostumakohtaisesti (muissa sektoreissa 
toimenpiteet useimmiten tallennettu suunnittelualueittain). Kalankulkua helpot-
tavassa toimenpiteessä tulee kustannusten määrä kasvamaan ed. kauteen ver-
rattuna. Purojen ja pienten virtavesien elinympäristökunnostuksia on käyty ehkä 
läpi hieman eri tavoin ELYissä ja määrissä on paljon alueittaista eroa. Kolman-
nella kaudella on suunniteltu kunnostuksia myös merenlahdille, joten kustan-
nukset tulevat tältäkin osin kasvamaan. 
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Turvetuotannon osalta todettiin, että viime kauteen nähden turvetuotantoala on 
vähenemässä. Täydentäviä toimenpiteitä tullee tämän vuoksi aiempaa vähem-
män. Turpeenottoalueilla ei tällä hetkellä ei ole tiedossa kovin laajalti uusia käyt-
tömuotoja. Turvetuotanto poistuvilla alueilla on keskeinen ohjauskeino. Tässä 
tulisi valita ilmastokestävä käyttömuoto. Turvetuotannon vesienhoito-oppaassa 
metsitystä esitetään ohjauskeinona ja tähän tulisikin saada jonkinlainen kan-
nustusjärjestelmä. Aiheeseen voisi ajatella tarvittavan myös valtakunnallista 
koulutusta ja tiedotusta. 
 
Haja-asutuksen toimenpiteiden osalta yhteiset linjaukset on saatu vasta touko-
kuussa. Toimenpiteiden määriä ja kustannuksia sovitetaan yhteen kesäkuussa. 
Myös yhdyskuntien osalta toimenpiteiden suunnittelun opastus ja linjaukset on 
saatu juuri äskettäin ja niissä on vielä edelleen tarkentamista. Suurin kustannus 
tulee jätevesilaitosten käytöstä ja ylläpidosta.  Green Deal-sopimus on uutena 
toimenpiteenä. Todettiin, että puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsitte-
lyn keskittäminen sisältää myös uuden puhdistamon rakentamisen. Riskien hal-
linta ja häiriötilanteisiin varautuminen -toimenpiteessä on todennäköisesti lin-
jaustarvetta valtakunnallisesti. Koska toimenpiteitä voi tallentaa vain vesimuo-
dostumille, joilla on merkittävä paine, on mm. yhdyskuntasektorin toimenpitei-
den takia jouduttu keinotekoisesti tallentamaan suunnittelualueilta ei riskissä 
olevia vesimuodostumia riskinalaiseksi, mikä näkyy puolestaan kartoilla ja tilas-
toissa.  
 
Yhteenvetona todettiin, että yhdyskuntia, haja-asutusta ja teollisuutta koskeva 
ohjeistus on muuttunut viime hetkiin saakka ja toimenpiteiden tallennus on vielä 
kesken. Valtakunnallisia linjauksia on vielä tulossa muiltakin sektoritiimeiltä. 
Maatalouden osalta kustannukset (ja osin toimenpidemäärätkin) riippuvat CAP-
valmistelussa. Kustannuksista on olemassa vielä erittäin karkea arvio, niitä kä-
sitellään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 
 
 
Pohjavesialueiden riskit ja suunnitellut toimenpiteet, tilannekatsaus 
 
Suuret ja kohtalaiset riskit on merkitty erit. seuraaville sektoreille: liikenne ja 
tienpito, kuljetukset maa- ja rautateillä, teollisuus ja yritystoiminta, pilaantuneet 
maa-alueet. Todettiin, että PIMA-toimenpiteiden tallennuksissa on melko paljon 
hajontaa, samoin maatalouden peltoviljelyn suojelutoimenpiteissä. Peltoviljelyn 
pohjavesien suojelutoimenpiteitä voi olla tallennettuna myös pintavesipuolelle. 
Myös suojelusuunnitelmien laatimisessa ja päivityksessä on paljon eroja ELY-
jen välillä. Toimenpiteitä käydään läpi valtakunnallisessa pohjavesiryhmässä. 
 
 
Ympäristötavoitteiden asettaminen 
 
Ympäristötavoitteden asettamista koskeva opas on päivitetty. Asiaa käsiteltiin 
valtakunnallisessa 19.5. tilaisuudessa ja aiheesta on tehty myös esitys. Käytiin 
läpi keskeisimmät periaatteet.  
 
Määräajan pidentämisessä ovat kaikki vanhat vaihtoehdot käytössä 3. kaudella 
(luonnonolosuhde 2021, 2017), tekninen (2021,2027) ja taloudellinen (2021, 
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2027). Uutena vaihtoehtona on luonnonolosuhde v. 2027 jälkeen. Perusteluihin 
on kiinnitettävä huomiota; tähän on laadittu painekohtaisesti tyyppitapauksia ja 
mallivastauksia. 
 
Alennetuissa tilatavoitteissa arvio tapahtuu vaiheittain: 1. onko olemassa toimi-
via menetelmiä tilan parantamiseksi ja 2. onko taloudellisesti kohtuutonta to-
teuttaa ne. Arvioinnissa on tehtävä huolellinen perustelu ja kaikki mahdolliset 
toimenpiteet on silti nimettävä ja toteutettava. Alennettu tilatavoite tulee tehdä 
osatekijöittäin ja kohtuuttomat kustannukset arvoitava. Tarkistus tehdään 
kuuden vuoden välein. 
 
Uusissa hankkeissa poikkeuksen tarpeen arviointia on laajennettava mm. siten, 
että arvioidaan myös muita kuin YVA-hankkeita ja vaikutuksiin on kiinnitettävä 
enemmän huomiota. 
 
Erityiskysymyksinä ovat Kevomu-vedet (myös näille voidaan asettaa 
poikkeuksia). Erityisalueiden tavoitteet tulee huomoida tavoitteita asetettaessa. 
 
Todettiin, että poikkeamien läpikäynti tulee olemaan iso työ ja käsittelylle ei ole 
vielä tietojärjestelmässä tallennusmahdollisuutta. Myös ohjeistus on ollut myö-
hässä. Käytännössä työ tehdään kesän aikana samaan aikaan VHS- ja TPO-
kirjoitustyön kanssa. Sidosryhmäyhteistyö jäänee kuulemiseen. Todettiin, että 
erityisesti teollisuudelta on tähän mennessä tullut paineita alennettujen tilata-
voitteiden käyttöön ottamiseksi. 
 
Todettiin, että mahdollisesti VHA1-2-alueilla mentäisiin mahdollisimman paljon 
aikataulupidennyksillä. Siellä missä on ehdottoman tarpeellista, tulisi tarkastella 
myös alennettuja tilatavoitteita. Nostettiin esiin mm. Lappeenrannan jätevesi-
asia Rakkolanjoessa sekä teollisuuden kuormittama Itäinen Pien-Saimaa. Ha-
jakuormitetut ja matalat järvet ovat oma lukunsa, osa niistä Salpausselkien ete-
läpuolella sekä esim. Iisalmen reitillä on raskaasti kuormitettuja. Viimeksi mai-
nituissa ei ehkä voida kauttaaltaan lähteä laskemaan tilatavoitetta vaan voitai-
siin käyttää aikataulupidennyksiä. Todettiin, että tulisi selvittää mahdollisuus 
tyyppien määritelmien ja tyypittelyn muuttaminen ainakin joiltakin osin. Osassa 
kohteita on viitteitä sedimenttitarkastelun perusteella viitteitä jo pidemmän aikaa 
vallinneesta luontaisesti korkeasta rehevyystasosta.  
 
Pidettiin tärkeänä, että 16.6. pidettävässä valtakunnallisessa työpajassa saatai-
siin järkevät ratkaisut, jotka olisivat sovellettavissa koko Suomessa. Todettiin 
myös toimenpiteiden kohtuuttomuuden arvioinnin hankaluudet. Kohtuuttomuus 
on arvioitava saavutettaviin hyötyihin nähden mikä voidaan tehdä käytännössä 
melko teoreettisella tasolla. 
 
Pohdittiin myös maakuntastrategian ja toimenpidesuunnittelun yhteensovitta-
mista. Esim. ruoantuotanto ja metsätalous voivat olla ristiriidassa vesien tilan 
säilyttämisen tai parantamisen kanssa. Pohdittiin myös, ovatko toimenpidemää-
rät linjassa alueellisen metsäohjelman kanssa. Todettiin, että vesienhoidon ta-
voitteet ja toimenpiteet sekä ilmastopuolella hiilinielut ovat tämänhetkisessä 
AMO-valmistelutyössä ehkä aiempaa paremmin mukana. Metsäpuolella ve-
siensuojelua on viime aikoina edistetty myös PEFC-sertifioinnissa. Todettiin, 



että toimintatapoja metsäpuolella tulee muuttaa mikäli tavoitteena on mm. hiili-
neutraalius. 
 

 
Yhteenveto 
 
Yhteenvetona todettiin, että aikataulut ovat olleet tiukkoja. Osa ohjeista on saatu 
valmiiksi myöhässä. Ohjeistuksen ongelmat suunnittelussa ja suunnittelun 
valtakunnallinen yhdenmukaistaminen ovat vaatineet lisätyötä. Paineiden ja 
riskien arvioinnin ja toimenpiteiden suunnittelun ELYjen väliset erot (mm. 
VEMALA-paineet, asiantuntija-arviot, arvoidut muutokset paineissa) ovat han-
kaloittaneet työtä. Toimenpiteiden suunnitelussa on eroja ELYjen välillä.  
 
Yleisesti huomioitavaa on mm. toiminnanharjoittajien yhdenvertaisuus, 
vaikutukset rahanjakoon ja onko toimenpiteiden määrä riittävä vesien ti-
latavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
ELYjen resurssit ovat olleet tiukilla. Koronatilanne on hankaloittanut ja hidasta-
nut työtä erityisesti tietoliikenneongelmien osalta etätyön alkuvaiheesa. Ko-
konaisuutena on kuitenkin edistytty kohtalaisen hyvin mutta vielä on paljon 
tekemistä ennen kesälomia ja sen jälkeen. Aikataululisä oli odotettu ja ratkaise-
van tarpeellinen, jotta päästään hyvälaatuiseen lopputulokseen. Täydennyksiä 
ja tarkentamista vesienhoitosuunnitelmiin on kuitenkin luvassa myös kuulemi-
sen ajaksi. 

 
 
5. Vesienhoitosuunnitelmien päivitystilanne ja jatkotoimet 

  
Antti Mäntykoski esitteli asiaa. Vesienhoitosuunnitelmat kootaan kesä-syyskuun 
aikana. Ohjausryhmien kokoukset pidetään syyskuussa (VHA1+2 kokous?). 
Lokakuu on varattava käännökselle ja taitolle. Kartat suunnitellaan yhteistyössä 
valtakunnallisesti.  
 
Vesienhoitosuunnitelman rakennetta on uudistettu, kolmannella kaudella on 
erikseen osa 1 (vesienhoitoaluekohtainen osuus) ja osa 2 (valtakunnallisesti 
yhteiset tekstit). Vesienhoitosuunnitelmaluonnokset (osa 1 VHA1+2) löytyvät 
työtilasta.  
 
Esiteltiin osien 1 ja 2 sisältöä. Osassa 2 pyritään mahdollisimman paljon ku-
vaamaan yleisiä tekstejä, joita ei enää esitetä vesienhoitoaluekohtaisessa osi-
ossa. Molemmissa osissa on vielä paljon keskeneräisyyttä. 
 
 

6. Vesien- ja merenhoidon tiedonhallinta  
  

 Juho Kotanen kertoi tilannekatsauksen ajankohtaisista tiedonhallinta-asioista 
(esitys työtilassa).  
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Vesienhoidon 3.kauden suunnittelussa tarvittavat tietojärjestelmät tehdään eril-
lisellä rahoituksella. TOSSU-käyttöliittymä on laadittu alkuvuodesta ja toiminnal-
lisuutta korjattu keväällä. SYKE on myös tuottanut erilaisia PowerBI-raportteja, 
kuten syötettyjen paineiden ja toimenpiteiden raportteja. VEMU3:een on laadittu 
viime aikoina KEVOMU-vesien luokittelutyökalu. Vesienhoidon erityisalueet ol-
laan päivittämässä vesimuodostumiin 3. kaudelle. Tärkeimmin priorisoitu työ on 
kuitenkin ympäristötavoitteet ja poikkeamat, jossa on hahmoteltu tallennusnä-
kymää ja pian ryhdytään laatimaan sitä tuotantoon.  
 
Karttojen osalta on yhteistyössä SYKEn kanssa laadittu kuvaustekniikoita VHS-
karttoihin. Osa on julkaistu / tullaan julkaisemaan ArcGIS:n VEMUGIS-käyttöliit-
tymässä ja myöhemmin kuulemisen yhteydessä myös kansalaisille ja sidosryh-
mille karttakäyttöliittymässä. Käytiin pikaisesti läpi keskeisiä karttoja, joita on 
ajateltu sisältyvän vesienhoitosuunnitelmissa. Sektorikohtaisia painekarttoja ei 
todennäköisesti liitetä VHA-asiakirjoihin, mutta niitä voidaan mahd. käyttää 
TPO-asiakirjoissa. 
 
Vesien- ja merenhoidon tiedonhallinnan kokonaisuudistushankkeen toteutusta 
tekee Solita Oy. Työssä on edetty merenhoidon järjestelmä edellä. Pitkä suun-
nitteluosio on päättynyt ja sprinttimuotoinen toteutusvaihe on alkanut. Työpöy-
dällä on ollut mm. käyttöliittymän suunnittelu sekä tietokantojen ja rajapintojen 
rakentaminen. Ensimmäisenä laaditaan päästä-päähän toteutus rehevöitymi-
nen indikaattoreineen -aihepiiristä. Työssä on ratkottu käyttötapauksia ja niiden 
pohjalta kehitetty ratkaisuja. Seuraavaksi työlistalla on uusi osajärjestelmä 
”Roskaantuminen”. Kesäkuun alussa pidetään 1. pohjavesitapaaminen, jossa 
mietitään tavoitteet tämän vuoden osalta ja pohditaan mm. ajattelutapaa, millä 
tavoin pohjavedet eroavat merenhoidosta hankkeen näkökulmasta. Pohjavesi-
puolen suunnittelu alkaa varsinaisesti syksyllä. 
 
Ohjausryhmässä todettiin, että jotkut tiedonhallinnan työkalut kuten automaatti-
nen luokittelu sekä raportit ovat helpottaneet asiantuntijoiden työtä aiempaan 
nähden. 
 

 
7. ELYjen ajankohtaiset asiat  

 
Asiaa ei ehditty käsitellä ajanpuutteen vuoksi. 

 
 

8. Muut asiat 
 
Vesienhoitoalueiden ohjausryhmät päivitetään valtak. koordinointiryhmässä 
sovitun mukaisesti kesäkuussa 2020. ELY-keskukohtaisten yhteistyöryhmien 
kokoonpanot tarkistetaan v. 2021 alussa. 
 
Vesien tilan seurannan ostopalveluiden tilanteesta todettiin, että ELYt pyrkivät 
jatkamaan nykyisen palveluntuottajan kanssa. 
 
 
 



9. Ohjausryhmien seuraava kokous ja kokouksessa käsiteltävät asiat 
 

Seuraava kokous siirretään aiemmin sovitusta elokuun kokouksesta syys-
kuulle (25.9.2020 klo 12.30 – 15.00). 
 
 
Lopuksi ohjausryhmät kiittivät koordinoivia ELY-keskuksia tähän saakka teh-
dystä työstä ja pyysivät välittämään kiitokset myös kaikille ELYjen asiantunti-
joille, jotka ovat osallistuneet 3. kauden suunnitteluun. 
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