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(Raasepori) Karjaan-Poh-
jan Säästöpankkisäätiö on 
jakanut kuluvana vuonna 
yhteensä noin 730.000 euroa 
erilaisen kulttuurillisen ja 
yleishyödyllisen toiminnan 
tukemiseen Karjaalla, Pohjas-
sa ja Mustiolla. 

Kyseisestä summasta nel-
jännesmiljoona menee Kar-
jaan uuteen monitoimitaloon 
entisen Fokuksen tontilla. 

Uudishanketta tuetaan 
säätiön varoilla kolmen vuo-
den aikana yhteensä 750.000 
eurolla ja summa on korva-
merkitty kulttuuritalon tek-
niikkaan. Lisäksi säätiö on 
päättänyt jo aiemmin 50.000 
euron pääoma-avustuksesta 
monitoimitalon rakennuttaja-
säätiölle.

Syksyn avustusjaossa 
alueen toimijoita tuetaan 
260.000 eurolla. Summat 
ovat 500-40.000 euroa. Tänä 
syksynä ei voitu järjestää pe-
rinteistä avustusten yhteistä 
jakotilaisuutta. 

Säätiön puheenjohtajan 
Stefan Mutasen mukaan ku-
luvan vuoden avustusjako on 
toiseksi suurin säätiön histo-
riassa, joka alkoi 1990-luvun 
puolivälissä. 

Tätä suuremmat avustuk-
set on jaettu Suomen itsenäi-
syyden 100-vuotisjuhlavuon-
na kolme vuotta sitten.

-Teimme rohkean päätök-
sen jo ennen kuin tiesimme 
osingoista ja jaamme avustuk-
sia enemmän nyt, kun tilanne 
on monella taholla tavallista 
tiukempi ja tarve on kentällä 

Syksyn avustusjaossa annettiin 260.000 euroa

Säästöpankkisäätiö tukee alueensa  
toimintaa 730.000 eurolla tänä vuonna

iso, Mutanen sanoo.
Säätiön asiamies Lasse  

Tallqvist toteaa ikuisena 
haasteena olevan jakosummia 
suurempi tarve, joten hake-
muksia on priorisoitava, mut-
ta mahdollisimman tasapuoli-
sesti esimerkiksi kulttuurin ja 
urheilun kesken. Avustukset 
jaetaan säätiön sijoitustuo-
toista.

-Joka vuosi saa huomata, 
kuinka vilkasta ja monipuo-
lista vapaaehtoistoiminta on-
kaan meidän alueellamme, 

Tallqvist sanoo.

Kattoon ja 
juoksurataan

Suurimmat 40.000 euron 
avustukset saivat syksyn ja-
ossa Karjaan vapaapalokunta 
palokunnantalon kattore-
monttiin ja Kisakeskuksen 
urheiluopisto uuteen juoksu-
suoraan. Vapaapalokunnan 
puheenjohtaja Ulf Österman 
kertoo säätiön rahoittaneen jo 
aiemminkin kaikkia palokun-
nantalon korjaus- ja paran-

nushankkeita. 
-Ilman säätiötä talo ei oli-

si tässä kunnossa. Tämä on 
läntisen Uudenmaan suurin 
ja uskallan sanoa että myös 
parhaiten varusteltu juhla- ja 
kokoontumistila, Österman 
sanoo. 

Hän toteaa myös palokun-
nantalon olevan kallis ylläpi-
dettävä ja kuluvana vuonna 
tilanne on vaikeutunut vuok-
ratulojen kadottua koronan 
vuoksi. Arviolta 150.000 eu-
ron hintainen kattoremontti 

alkaa keväällä. Isännöitsijä 
Johnny Ahlfors toteaa, että 
vapaapalokunta käyttää eri-
laisissa hankkeissaan aina 
paikallisia yrityksiä.

Kisakeskuksen toimitus-
johtaja Nina Eränpalo on 
kiitollinen avustuksesta, joka 
riitti melkein kokonaan juok-
susuoran uusimiseen palloilu-
hallin vieressä.

-Onnistuneella hankkeella 
päästään edistämään yleis-
urheilua ja nyt katseet ovat 
tulevaisuudessa, hän sanoo. 
Kisakeskus suljettiin kevääl-
lä koronan vuoksi ja kesän 
myynti jäi noin 30 prosenttia 
normaalista. Eränpalo kertoo 
kuitenkin syksyn sujuneen hy-
vin tähän saakka ja uudet kol-
men viikon rajoitukset eivät 
ole hänen mukaansa katastrofi.

-Suomessa on vain 11 ur-
heiluopistoa ja yksi niistä on 
Raaseporissa, olemme siis 
onnellisessa asemassa. Vuo-
den 2021 teemana tuleekin 
olemaan Kisakeskuksen lä-
hentyminen raaseporilaisten 
kanssa, Eränpalo sanoo.

Laaja joukko  
tuensaajia

15.000 euron avustuksen 
saa Pohjan Sport ry. telaket-
jumönkijän hankkimiseksi 
Påminneen ja Fiskarin Urhei-
lijat -47 ry. pururadan perus-
korjaukseen ja valaistuksen 
uusimiseen.

10.000 euron avustuksen 
saavat BK-46 jalkapallo ju-
nioritoimintaan ja BK-46 kä-
sipallo tyttöjen käsipalloilun 

edistämisprojektiin vuosille 
2021-2023 sekä IF Raseborg 
ja Hurja Piruetti. BK:n käsi-
pallotoimintaan myönnettiin 
jo aiemmin tänä vuonna erilli-
nen 15.000 euron koronatuki.

Nuorisoseura Pojo un-
gdomsförening saa 10.000 
euroa Högåsan lattian uusi-
miseen ja Raaseporin jää-
halliyhtiö lasten ja nuorten 
jäävuorojen tukemiseen. Sa-
mansuuruisen korjausavus-
tuksen saa myös Thorsborgin 
säätiö Mustiolla ja VNUR saa 
10.000 euron avustukset kah-
teen projektiin. 5.000 euron 
avustuksen saavat Backgränd 
hembygdsförening, Jogging 
Team -88, Karis ungdoms-
förening, Klubitalo Fontana, 
Mathjälp Ruoka-apu ry ja 
suomenkielinen kulttuuri- 
yhdistys Raasu ry.

Tuhansien eurojen avun-
saajia ovat myös Backgrän-
din vpk, Fiskars kyläseura, 
Hem och skola vid Billnäs 
skola, Ice Team Raseborg, 
Karis flickorna, Karis hem-
bygdsförening, Karjaan lukio, 
Kiilan koulu- ja kotiyhdistys, 
Ura, Pojo hembygdsförening, 
Mielenterveysyhdistys Kaip-
pari, Nylands hantverk, par-
tiolippukunta Polaris, Pohjan 
kirkonkylän kyläyhdistys, 
Pohjankurun koti- ja koulu-
yhdistys, Pohjan vpk, Pojo 
kyrkoby hem och skola, Raa-
seporin 4H, Raaseporin ta-
pahtumat ry, Saine Ensemble, 
Slow food Västnyland, Väst- 
nyländska kammarkören ja 
Åbo svenska teaterförening.

Iloiset tunnelmat pienimuotoisessa avustusten jaossa. Vasemmalta Säästöpankkisäätiön 
puheenjohtaja Stefan Mutanen, Kisakeskuksen toimitusjohtaja Nina Eränpalo, säätiön 
asiamies Lasse Tallqvist, Karjaan palokunnantalon isännöitsijä Johnny Ahlfors ja vpk:n 
puheenjohtaja Ulf Österman.  

Rajoitukset koko alueelle, koska ihmiset liikkuvat

Aluehallintovirasto kieltää yli 10 
hengen tilaisuudet Uudellamaalla

Etelä-Suomen aluehallin-
tovirasto kieltää kaikkien yli 
10 hengen yleisötilaisuuk-
sien ja yleisten kokousten 
järjestämisen sisätiloissa ja 
ulkotiloissa Helsingin ja Uu-
denmaan sekä Päijät-Hämeen 
sairaanhoitopiirien alueilla. 

Päätökset tulevat voimaan 
maanantaina 30. marraskuuta. 
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin aluetta koske-
va päätös on voimassa joulu-
kuun 18. päivään saakka. 

Aluehallintoviraston mu-
kaan kielto on välttämätön 
heikentyneen koronatilanteen 
vuoksi. Aluehallintovirasto suo-
sittelee painokkaasti välttämään 
myös kaikkien pienempien ko-
koontumisten järjestämistä. 

Enintään 10 hengen tilai-
suuksia voi järjestää, jos ne ovat 

aivan välttämättömiä, ja tällöin 
on noudatettava ehdottoman 
tarkasti ja kaikilta osin ohjeita 
turvaetäisyyksistä ja hygienia-
käytännöistä. Välttämättömiä 
kokoontumisia ovat lakisäätei-
set ja sääntömääräiset yhtiöi-
den ja yhdistysten kokoukset. 
Kokoukset suositellaan järjes-
tettäväksi etäyhteydellä aina 
kun se on mahdollista.

-Kaikkien yleisötilaisuuk-
sien ja yleisten kokousten 
kieltäminen olisi aiheutta-
nut kohtuuttomia haasteita 
esimerkiksi yhtiöiden ja yh-
distysten oikeusturvan to-
teutumiselle.  Tämän vuoksi 
päätöksemme mahdollistaa 
enintään 10 hengen yleisöti-
laisuudet ja yleiset kokoukset, 
mutta tiukoin reunaehdoin, 
Etelä-Suomen aluehallinto-

viraston ylijohtaja Merja Ek-
qvist toteaa. 

Aluehallintoviraston mu-
kaan on riski, että ilman tiu-
kempia kokoontumisrajoituk-
sia tilanne pahenee edelleen 
kiihtyvällä vauhdilla. Vaikka 
alueilla on rauhallisemman 
tautitilanteen kuntia, ihmiset 
liikkuvat kuntien välillä ja 
siksi on viraston mukaan pe-
rusteltua ulottaa rajoitukset 
koko sairaanhoitopiiriin. 

Aluehallintoviraston per-
jantainen päätös koskee 
markkinoita, konsertteja, teat-
teriesityksiä ja urheiluottelu-
ja, joissa on yleisöä. Kaikki 
lähikontaktit toisiin ihmisiin, 
jotka eivät ole välttämättö-
miä, on syytä jättää tässä ti-
lanteessa pois, aluehallintovi-
rasto kehottaa.

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Latauspisteverkoston tulee  
kehittyä markkinaehtoisesti

(Raasepori) Kaupungin-
valtuusto on hyväksynyt tek-
nisen lautakunnan vastauksen 
aloitteeseen sähköautojen la-
tauspisteiden rakentamisesta 
Raaseporissa. 

Kaupunki ilmoittaa voi-
vansa olla jatkossakin mu-
kana mahdollistamassa 
sähköautojen latausverkon 
laajentumista vuokraamalla 
niille tilaa yleisiltä alueilta, 
kun latausverkon kehittämi-
nen sitä vaatii. ”Kaupungin 
rooli ei ole ensi sijassa toimia 
investoivana osapuolena vaan 
latauspisteverkon kehittymi-
sen tulee tapahtua markki-
naehtoisesti”, vastauksessa 
todetaan.

Aloitteen ensimmäinen 
allekirjoittaja oli Michael 
Nyberg (r). Aloitteessa ehdo-

tettiin, että kaupunki hankkii 
sähköautojen latauspisteitä 
pienempiin kyliin, kuten esi-
merkiksi Tenhola, Bromarv, 
Pohja, Mustio ja Snappertuna. 

Raaseporin Energia ja 
muut kaupalliset toimijat ovat 
olleet jo aktiivisia ja yleisessä 
käytössä olevia sähköautojen 
latauspisteitä on kaupungissa 
tällä hetkellä 15, joista hiukan 
yli puolet Karjaan ja Tam-
misaaren keskustoissa. 

Sähköautoilun yleistyes-
sä latauskapasiteetin kasvu 
ei kuitenkaan voi kaupungin 
mukaan tukeutua yleisiin alu-
eisiin ja julkisiin investoin-
teihin, vaan niitä suositellaan 
esimerkiksi kauppojen ja lii-
kenneasemien yhteyteen.

Jatkossa haasteena on 
myös löytää pysäköintiin so-

veltuva paikka, joka on koh-
talaisin kustannuksin liitettä-
vissä sähköverkkoon, ja jossa 
latausaikainen pysäköinti ei 
vie kapasiteettia muulta pysä-
köinniltä. 

Nyberg kiitti vastauksesta 
valtuuston kokouksessa ja to-
tesi, että Raaseporin Energia 
asentaa latauspisteitä mie-
lellään. Petri Palin (sit) piti 
valmistelun joitakin ilmaisuja 
outoina, ja huomautti lataus-
verkoston kehittämisen ajan 
olevan nyt. Björn Siggberg 
(r) sanoi sähköautoilun kehit-
tyvän valtavin harppauksin ja 
Raaseporin kaupungin tulisi 
huolehtia siitä, että latauspis-
teitä saadaan etenkin rauta-
tieasemien läheisyyteen, sillä 
Raaseporin Energia ei vastaa 
kaavoituksesta.
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yhteensä noin 730.000 euroa 
erilaisen kulttuurillisen ja 
yleishyödyllisen toiminnan 
tukemiseen Karjaalla, Pohjas-
sa ja Mustiolla. 

Kyseisestä summasta nel-
jännesmiljoona menee Kar-
jaan uuteen monitoimitaloon 
entisen Fokuksen tontilla. 

Uudishanketta tuetaan 
säätiön varoilla kolmen vuo-
den aikana yhteensä 750.000 
eurolla ja summa on korva-
merkitty kulttuuritalon tek-
niikkaan. Lisäksi säätiö on 
päättänyt jo aiemmin 50.000 
euron pääoma-avustuksesta 
monitoimitalon rakennuttaja-
säätiölle.

Syksyn avustusjaossa 
alueen toimijoita tuetaan 
260.000 eurolla. Summat 
ovat 500-40.000 euroa. Tänä 
syksynä ei voitu järjestää pe-
rinteistä avustusten yhteistä 
jakotilaisuutta. 

Säätiön puheenjohtajan 
Stefan Mutasen mukaan ku-
luvan vuoden avustusjako on 
toiseksi suurin säätiön histo-
riassa, joka alkoi 1990-luvun 
puolivälissä. 

Tätä suuremmat avustuk-
set on jaettu Suomen itsenäi-
syyden 100-vuotisjuhlavuon-
na kolme vuotta sitten.

-Teimme rohkean päätök-
sen jo ennen kuin tiesimme 
osingoista ja jaamme avustuk-
sia enemmän nyt, kun tilanne 
on monella taholla tavallista 
tiukempi ja tarve on kentällä 

Syksyn avustusjaossa annettiin 260.000 euroa

Säästöpankkisäätiö tukee alueensa  
toimintaa 730.000 eurolla tänä vuonna

iso, Mutanen sanoo.
Säätiön asiamies Lasse  

Tallqvist toteaa ikuisena 
haasteena olevan jakosummia 
suurempi tarve, joten hake-
muksia on priorisoitava, mut-
ta mahdollisimman tasapuoli-
sesti esimerkiksi kulttuurin ja 
urheilun kesken. Avustukset 
jaetaan säätiön sijoitustuo-
toista.

-Joka vuosi saa huomata, 
kuinka vilkasta ja monipuo-
lista vapaaehtoistoiminta on-
kaan meidän alueellamme, 

Tallqvist sanoo.

Kattoon ja 
juoksurataan

Suurimmat 40.000 euron 
avustukset saivat syksyn ja-
ossa Karjaan vapaapalokunta 
palokunnantalon kattore-
monttiin ja Kisakeskuksen 
urheiluopisto uuteen juoksu-
suoraan. Vapaapalokunnan 
puheenjohtaja Ulf Österman 
kertoo säätiön rahoittaneen jo 
aiemminkin kaikkia palokun-
nantalon korjaus- ja paran-

nushankkeita. 
-Ilman säätiötä talo ei oli-

si tässä kunnossa. Tämä on 
läntisen Uudenmaan suurin 
ja uskallan sanoa että myös 
parhaiten varusteltu juhla- ja 
kokoontumistila, Österman 
sanoo. 

Hän toteaa myös palokun-
nantalon olevan kallis ylläpi-
dettävä ja kuluvana vuonna 
tilanne on vaikeutunut vuok-
ratulojen kadottua koronan 
vuoksi. Arviolta 150.000 eu-
ron hintainen kattoremontti 

alkaa keväällä. Isännöitsijä 
Johnny Ahlfors toteaa, että 
vapaapalokunta käyttää eri-
laisissa hankkeissaan aina 
paikallisia yrityksiä.

Kisakeskuksen toimitus-
johtaja Nina Eränpalo on 
kiitollinen avustuksesta, joka 
riitti melkein kokonaan juok-
susuoran uusimiseen palloilu-
hallin vieressä.

-Onnistuneella hankkeella 
päästään edistämään yleis-
urheilua ja nyt katseet ovat 
tulevaisuudessa, hän sanoo. 
Kisakeskus suljettiin kevääl-
lä koronan vuoksi ja kesän 
myynti jäi noin 30 prosenttia 
normaalista. Eränpalo kertoo 
kuitenkin syksyn sujuneen hy-
vin tähän saakka ja uudet kol-
men viikon rajoitukset eivät 
ole hänen mukaansa katastrofi.

-Suomessa on vain 11 ur-
heiluopistoa ja yksi niistä on 
Raaseporissa, olemme siis 
onnellisessa asemassa. Vuo-
den 2021 teemana tuleekin 
olemaan Kisakeskuksen lä-
hentyminen raaseporilaisten 
kanssa, Eränpalo sanoo.

Laaja joukko  
tuensaajia

15.000 euron avustuksen 
saa Pohjan Sport ry. telaket-
jumönkijän hankkimiseksi 
Påminneen ja Fiskarin Urhei-
lijat -47 ry. pururadan perus-
korjaukseen ja valaistuksen 
uusimiseen.

10.000 euron avustuksen 
saavat BK-46 jalkapallo ju-
nioritoimintaan ja BK-46 kä-
sipallo tyttöjen käsipalloilun 

edistämisprojektiin vuosille 
2021-2023 sekä IF Raseborg 
ja Hurja Piruetti. BK:n käsi-
pallotoimintaan myönnettiin 
jo aiemmin tänä vuonna erilli-
nen 15.000 euron koronatuki.

Nuorisoseura Pojo un-
gdomsförening saa 10.000 
euroa Högåsan lattian uusi-
miseen ja Raaseporin jää-
halliyhtiö lasten ja nuorten 
jäävuorojen tukemiseen. Sa-
mansuuruisen korjausavus-
tuksen saa myös Thorsborgin 
säätiö Mustiolla ja VNUR saa 
10.000 euron avustukset kah-
teen projektiin. 5.000 euron 
avustuksen saavat Backgränd 
hembygdsförening, Jogging 
Team -88, Karis ungdoms-
förening, Klubitalo Fontana, 
Mathjälp Ruoka-apu ry ja 
suomenkielinen kulttuuri- 
yhdistys Raasu ry.

Tuhansien eurojen avun-
saajia ovat myös Backgrän-
din vpk, Fiskars kyläseura, 
Hem och skola vid Billnäs 
skola, Ice Team Raseborg, 
Karis flickorna, Karis hem-
bygdsförening, Karjaan lukio, 
Kiilan koulu- ja kotiyhdistys, 
Ura, Pojo hembygdsförening, 
Mielenterveysyhdistys Kaip-
pari, Nylands hantverk, par-
tiolippukunta Polaris, Pohjan 
kirkonkylän kyläyhdistys, 
Pohjankurun koti- ja koulu-
yhdistys, Pohjan vpk, Pojo 
kyrkoby hem och skola, Raa-
seporin 4H, Raaseporin ta-
pahtumat ry, Saine Ensemble, 
Slow food Västnyland, Väst- 
nyländska kammarkören ja 
Åbo svenska teaterförening.

Iloiset tunnelmat pienimuotoisessa avustusten jaossa. Vasemmalta Säästöpankkisäätiön 
puheenjohtaja Stefan Mutanen, Kisakeskuksen toimitusjohtaja Nina Eränpalo, säätiön 
asiamies Lasse Tallqvist, Karjaan palokunnantalon isännöitsijä Johnny Ahlfors ja vpk:n 
puheenjohtaja Ulf Österman.  
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järjestämisen sisätiloissa ja 
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sittelee painokkaasti välttämään 
myös kaikkien pienempien ko-
koontumisten järjestämistä. 

Enintään 10 hengen tilai-
suuksia voi järjestää, jos ne ovat 

aivan välttämättömiä, ja tällöin 
on noudatettava ehdottoman 
tarkasti ja kaikilta osin ohjeita 
turvaetäisyyksistä ja hygienia-
käytännöistä. Välttämättömiä 
kokoontumisia ovat lakisäätei-
set ja sääntömääräiset yhtiöi-
den ja yhdistysten kokoukset. 
Kokoukset suositellaan järjes-
tettäväksi etäyhteydellä aina 
kun se on mahdollista.

-Kaikkien yleisötilaisuuk-
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kieltäminen olisi aiheutta-
nut kohtuuttomia haasteita 
esimerkiksi yhtiöiden ja yh-
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teutumiselle.  Tämän vuoksi 
päätöksemme mahdollistaa 
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mutta tiukoin reunaehdoin, 
Etelä-Suomen aluehallinto-

viraston ylijohtaja Merja Ek-
qvist toteaa. 

Aluehallintoviraston mu-
kaan on riski, että ilman tiu-
kempia kokoontumisrajoituk-
sia tilanne pahenee edelleen 
kiihtyvällä vauhdilla. Vaikka 
alueilla on rauhallisemman 
tautitilanteen kuntia, ihmiset 
liikkuvat kuntien välillä ja 
siksi on viraston mukaan pe-
rusteltua ulottaa rajoitukset 
koko sairaanhoitopiiriin. 

Aluehallintoviraston per-
jantainen päätös koskee 
markkinoita, konsertteja, teat-
teriesityksiä ja urheiluottelu-
ja, joissa on yleisöä. Kaikki 
lähikontaktit toisiin ihmisiin, 
jotka eivät ole välttämättö-
miä, on syytä jättää tässä ti-
lanteessa pois, aluehallintovi-
rasto kehottaa.

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Latauspisteverkoston tulee  
kehittyä markkinaehtoisesti

(Raasepori) Kaupungin-
valtuusto on hyväksynyt tek-
nisen lautakunnan vastauksen 
aloitteeseen sähköautojen la-
tauspisteiden rakentamisesta 
Raaseporissa. 

Kaupunki ilmoittaa voi-
vansa olla jatkossakin mu-
kana mahdollistamassa 
sähköautojen latausverkon 
laajentumista vuokraamalla 
niille tilaa yleisiltä alueilta, 
kun latausverkon kehittämi-
nen sitä vaatii. ”Kaupungin 
rooli ei ole ensi sijassa toimia 
investoivana osapuolena vaan 
latauspisteverkon kehittymi-
sen tulee tapahtua markki-
naehtoisesti”, vastauksessa 
todetaan.

Aloitteen ensimmäinen 
allekirjoittaja oli Michael 
Nyberg (r). Aloitteessa ehdo-

tettiin, että kaupunki hankkii 
sähköautojen latauspisteitä 
pienempiin kyliin, kuten esi-
merkiksi Tenhola, Bromarv, 
Pohja, Mustio ja Snappertuna. 

Raaseporin Energia ja 
muut kaupalliset toimijat ovat 
olleet jo aktiivisia ja yleisessä 
käytössä olevia sähköautojen 
latauspisteitä on kaupungissa 
tällä hetkellä 15, joista hiukan 
yli puolet Karjaan ja Tam-
misaaren keskustoissa. 

Sähköautoilun yleistyes-
sä latauskapasiteetin kasvu 
ei kuitenkaan voi kaupungin 
mukaan tukeutua yleisiin alu-
eisiin ja julkisiin investoin-
teihin, vaan niitä suositellaan 
esimerkiksi kauppojen ja lii-
kenneasemien yhteyteen.

Jatkossa haasteena on 
myös löytää pysäköintiin so-

veltuva paikka, joka on koh-
talaisin kustannuksin liitettä-
vissä sähköverkkoon, ja jossa 
latausaikainen pysäköinti ei 
vie kapasiteettia muulta pysä-
köinniltä. 

Nyberg kiitti vastauksesta 
valtuuston kokouksessa ja to-
tesi, että Raaseporin Energia 
asentaa latauspisteitä mie-
lellään. Petri Palin (sit) piti 
valmistelun joitakin ilmaisuja 
outoina, ja huomautti lataus-
verkoston kehittämisen ajan 
olevan nyt. Björn Siggberg 
(r) sanoi sähköautoilun kehit-
tyvän valtavin harppauksin ja 
Raaseporin kaupungin tulisi 
huolehtia siitä, että latauspis-
teitä saadaan etenkin rauta-
tieasemien läheisyyteen, sillä 
Raaseporin Energia ei vastaa 
kaavoituksesta.

Lue artikkeli verkkolehdessä / Läs artikeln i nättidningen

https://issuu.com/etela/docs/eun202911/3

