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13 HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

1. Suunnittelualue 

 

2. Päätavoitteet 

Tavoitteena on laatia uusi oikeusvaikutteinen osayleiskaava Herttualan alu-
eelle ja muuttaa lintuvesien osayleiskaavaa (LOYK) Jokioisten alueella. Ra-
kentamisalueet, virkistysalueet ja -reitit sovitetaan yhteen luontoarvojen ja kult-
tuurimaiseman kanssa. Työpaikkakortteleita sijoitetaan Lahdentien varteen. 
 
Strategisesti muutos tukee kunnan pyrkimystä asutuksen ja työpaikkojen li-
säämiseen keskustan läheisyyteen. Asuntostrategian tavoitteena on tarjota 
sekoittunutta ja monipuolista tuotantoa. 

3. Lähtötiedot 

3.1 Nykytilanteen kuvaus  
Suunnittelualue on pääosin peltoaukeaa, suurin osa kaava-alueesta on viljely-
käytössä olevaa peltoa. Puustoa kasvaa laajimmin Kirkkojärven rannalla, val-
tatien viereisellä maaperältään kostealla alueella ja Yli-Marttilan kumpareella. 
Kaava-alue rajoittuu Natura-järvien alueen rantapuustoon. 

Suunnittelu-
alue sijaitsee 
Herttualassa.  
Alue rajautuu 
lännessä ja ete-
lässä Natura 
2000 –verkoston 
Kirkkojärven ja 
Taivallammen 
alueisiin ja 
idässä Joutsinie-
mentien metsä-
kumpareeseen. 
Pohjoisessa alu-
etta rajaa valtatie 
12 ja Keskustan 
osayleiskaava 
terveyskeskuk-
sen tontin koh-
dalla. 
 
Kaavarajausta 
laajennettiin 
luonnosvai-
heessa Joutsi-
niementien var-
ressa. 
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Merkittävin osa alueen asuinrakennuksista on rakennettu jälleenrakennuskau-
tena. Toimitilarakennusten vieressä on iso muuntamo, ja sähkölinja lähtee 
muuntamolta etelään. Herttualantien varressa toimii kaksi hevostallia. Alueella 
on muutamia kasvihuoneita. 
 
Kaava-alueella asuu 130 ihmistä. Lähimmät kunnan ja kaupalliset palvelut 
ovat keskustassa ja Huutijärvellä lukuun ottamatta terveyskeskusta valtatien 
pohjoispuolella. 
 
Maanomistus 
Suunnittelualue on lähes kokonaan yksityisten omistama.  
 
Luonnonsuojelu 
 
Kirkkojärven alue on Natura 2000 –alue.  
Kirkkojärven Natura 2000 verkostoon kuuluva alue koskee lintudirektiivin lajien 
(SPA -alue) lisäksi myös luontodirektiivin luontotyyppejä ja lajeja (SCI -alue). 
Järvet ovat hyvin reheviä ja kasvillisuudeltaan monipuolisia. Alueen linnusto 
on erittäin monipuolinen ja etenkin muutonaikaiset yksilö- ja lajimäärät ovat 
hyvin korkeita. Kylä-Aakkulan peltoalue on merkittävä muuttolintujen levähdys- 
ja ruokailualue. Alueet on rauhoitettu myös luonnonsuojelualueiksi. Natura-tie-
tokantaa on päivitetty ja se vahvistunee syksyllä 2015. 
 
Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma ja IBA 
Kirkkojärven alueen järvet ja niitä ympäröivät alueet kuuluvat lintuvesien suo-
jeluohjelmaan ja ne on luokiteltu kansainvälisesti tärkeäksi lintualueeksi (IBA). 
 
Ramsar –kosteikkoalue  
Suomi on allekirjoittanut maailmanlaajuisen kosteikkoja suojelevan Ramsar-
sopimuksen, joka velvoittaa Suomea edistämään kansainvälisesti merkittävien 
kosteikkojen ja vesilintujen suojelua sekä perustamaan luonnonsuojelualueita 
vesiperäisille maille. 
 
Muut tiedossa olevat arvokkaat luontokohteet 
Kuohunlahden rantalehdot (Keskustan osayleiskaavan luontoselvitys, 2009) ja 
varstasaran ja lähdetähtimön kasvupaikat (Herttualan osayleiskaavaluonnok-
sen luontovaikutukset, 2006). 
 
Kulttuuriympäristö 

Herttualan ja 

Jokioisten kylä-

tontit. 

Kylätonttien 

vanhimmat 

osat on mer-

kitty kartalle 

vihreällä raste-

rilla, isojakokar-

tan mukaan 

asemoitu pu-

naisella raste-

rilla. 



Kangasalan kunta  
Kaavoituslautakunta 17.3.2015, päivitetty 24.5.2016 
 
 

3 

 

Arkeologinen inventointi laadittiin vuonna 2013. Siinä ei havaittu merkkejä kiin-
teästä muinaisjäännöksestä. Inventoinnissa tarkastettiin kaksi uutta nk. muuta 
kulttuuriperintökohdetta: Herttualan ja Jokioisten kylätontit. Irtolöytökohde Ee-
rola tarkastettiin, mutta siihen liittyen ei tehty uusia havaintoja. Taivallammiin 
laskevan joen penkereeltä tehtiin inventoinnissa yksittäin kvartsilöytö. Lisäksi 
inventointialueelta tehtiin metallinpaljastinharrastuksen yhteydessä uusi irto-
löytö, viikinkiaikainen tasavarsisolki (Lauvala). Alueelta saatiin kartalle myös 
historiallinen tiestö. 
 
Herttualan osayleiskaava-alueella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Liuk-
sialan-Tiihalan kulttuurimaisema, joka edustaa Keski-Hämeen laakeaa histori-
allisesti arvokasta ja luontoarvoiltaan merkittävää viljely- ja järvimaisemaa. 
(Maakuntakaavan vaakaviivoitus). 
 

 
Herttualan-Jokioisten-Liuksialan kulttuurimaisema. 

 
Paikallisesti merkittävät rakennuskulttuurikohteet ovat vuoden 2015 selvityk-
sen mukaisesti: Yli-Marttilan talouskeskus, Eerolan, Kylä-Aakkulan talouskes-
kukset. 
 
Kangasalan maaseutualueiden kulttuuriympäristöohjelmassa (v. 2004) Anne-
taan ohjeita maisemakuvasta Tiihalan-Jokioisten alueella. 
 
 
3.2 Kytkeytyminen muuhun suunnitteluun 
 

Maakuntakaavan 
2040 liittyvässä 
selvitysluonnok-
sessa Pirkanmaan 
maisemallisesti ja 
kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaat 
maatalousalueet 
esitetään osittain 
osayleiskaava-alu-
eelle ulottuvaksi 
Herttualan-Joki-
oisten-Liuksialan 
kulttuurimaise-
maa. 
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Pirkanmaan 1. Maakuntakaava 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pirkanmaan 2. maakuntakaavaluonnos 
Pirkanmaan 2. maakuntakaava on tekeillä ja ehdotus on valmistunut keväällä 
2016 ja se on tulossa nähtäville syksyllä 2016. (Kartta alla.) 

 
 
 

 
 

Pirkanmaan 1. 
maakuntakaava 

Maakuntakaavassa 

on alue merkitty 

osittain selvitysalu-

eeksi (se). Maaseu-

tualueella on erityi-

siä ympäristöarvoja 

(MY). Valtatie 12 on 

merkitty merkittä-

västi parannetta-

vaksi tieksi. Kirkko-

järven ympäri kul-

kee ulkoilureitti 

(luontopolku). Liuk-

sialan-Tiihalan kult-

tuurimaisema on 

maakunnallisesti ar-

vokas maisema-

alue (vaakaviivoi-

tus). 

 

Pirkanmaan 2. 

maakuntakaavan 

luonnoksessa 

Herttualaan on 

osoitettu taajama-

toimintojen aluetta 

(A), virkistysaluetta 

(V). Vaakaraidoitus 

kuvaa maakunnalli-

sesti arvokasta mai-

sema-aluetta ja vi-

noraidoitus maa-

kunnallisesti arvo-

kasta kulttuurimai-

semaa. 
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Rakennesuunnitelma 
2040 
Tampereen kaupunkiseu-
dun rakennesuunnitelma 
2040 on hyväksytty val-
tuustossa 9.2.2015. Siinä 
Herttualan alue on mer-
kitty asuinalueeksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lintuvesien osayleiskaava ja Herttualan osayleiskaavan rajaus 
Alueelle laadittiin oikeusvaikutteinen lintuvesien osayleiskaava, joka hyväksyt-
tiin valtuustossa v. 2000. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti 
(2004) kaava ei tullut voimaan kartassa näkyvältä valkoiselta alueelta eikä 
moottoritievarauksen osalta. Herttualan osayleiskaavan aluerajaukseen kuu-
luu Jokioisten aluetta, jonka osalta on tarkoitus muuttaa lintuvesien osayleis-
kaavaa. (Kartta sivulla 5) 
 
 
 
 
 

Lahdentien etelä-

puolella on voi-

massa Lintuvesien 

osayleiskaava (val-

tuustossa hyväk-

sytty v. 2000). 

Kaava ei tullut voi-

maan valkoiselta 

alueeltaan  

Tiihalantien suun-

nassa alue on 

merkitty maisemal-

lisesti arvokkaaksi 

peltoalueeksi MA. 

Rakennesuunni-
telma 17.12.2014 
Punainen ympyrä 
on seutukeskus. 
Harmaa alue on 
uusi/merkittävästi 
kehitettävä asuin-
alue. 
Valtatie on merkitty 
parannettavaksi. 
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Asemakaavoitus 
Valtatien pohjoispuolella on voimassa asemakaavoja terveyskeskuksen ja 
Kuohunlahden alueella. Terveyskeskuksen asemakaavassa vuodelta 2001 on 
tontti merkitty sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kort-
telialueeksi (YS-1). 

 
 
Herttualantien asemakaavan luonnosvaihtoehdot olivat nähtävillä syksyllä 
2014. Asemakaavoitusta jatketaan yleiskaavasuunnittelun rinnalla. 
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Joutsiniemen ranta-asemakaava 
Ranta-asemakaavassa vuodelta 1996 on Säkkölänjärven pohjoispuolinen pel-
toalue merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M). 

 
 
Valtatie 12 
Alustava yleissuunnitelma välillä Suorama-Huutijärvi on laadittu vuonna 1997. 
Siinä lisäkaista sijoitettaisiin nykyisen tien eteläpuolelle. Lintuvesien osayleis-
kaava ei tullut voimaan moottoritievarauksen osalta. 
Valtatien yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) tien leventä-
misestä nelikaistaiseksi välillä Alasjärvi-Huutijärvi on käynnistynyt vuoden 
2015 alussa. Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tulee tutkia tien paran-
tamisen ja Herttualan osayleiskaavan yhteisvaikutukset natura-alueeseen. 

4. Laaditut selvitykset 

- Herttualan osayleiskaavan meluselvitys, luonnos. Sito, 2016. 
- Herttualan osayleiskaava-alueen rakennetun ympäristön ja maiseman inven-
tointi. Pirkanmaan maakuntamuseo, 2015. 
- Maisemallisten vaikutusten arviointi, Pirkanmaan maakuntamuseo, 2016. 
- Herttualan hulevesiselvityksen I ja II vaihe. Ramboll, 2016. 
- Herttualan osayleiskaava luontoselvitys. Ramboll, 2016. 
- Herttualan osayleiskaava-alueen ja Herttualantien asemakaava-alueen ar-
keologinen inventointi. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto, 2013. 
- Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinven-
tointi: Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013. Pirkanmaan liitto, 
2013.  
- Herttualan osayleiskaavaluonnoksen luontovaikutukset. Ympäristösuunnit-
telu Enviro Oy, 2006.  
- Valtatie 12 kehittäminen Kangasalan Kirkkojärven Natura 2000-alueen koh-
dalla Pirkanmaan 1.maakuntakaavaehdotuksen taustaselvitys. Pirkanmaan 
liitto ja Hämeen tiepiiri, 2005.  
 
Lintuvesien osayleiskaavan raportit ja selvitykset: 
Raportti 1. Tavoitteet ja ohjelmointi. 1997. 
Raportti 2A ja B. Lähtöaineisto ja -kartat. 1997. 
Raportti 3. Luontoselvitykset.1997. 
Raportti 4. Vaikutusten arviointiohjelma. 1997.  
Raportti 5. Ensimmäinen palauteraportti. 
Raportti 6. Vaihtoehdot. Kehitetyt maankäyttöluonnokset ja niiden vaikutukset. 
1998.  -Sis. osayleiskaavan luontovaikutusten arvioinnin 27.1. 1998. 
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Raportti 7. Toinen palauteraportti. 19.1.1999. 
Raportti 8. Selostus. Osayleiskaavaehdotus. 19.10.1999.  

-Sis. Luontovaikutusten arvioinnin tarkistuksen.  
Raportti 9. Loppuraportti. 10.10. 2000.  

-Sis. vaikutukset lintudirektiivin liitteen 1 lajeihin. Kaavaehdotuk-
sen luontovaikutusten arvioinnin täydennys.  
 

Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyttösuunnitelma 2001. 
Kirkkojärven rannat on jaettu 30 kuvioon. Kutakin niistä on käsitelty erikseen: 
kuviosta on lyhyt kuvaus, hoidon tavoite sekä hoito- ja käyttösuositukset. Erik-
seen on käsitelty suunnitelman toteuttamista ja toimenpiteiden vaikutuksia. 
Hoitosuositukset on suunniteltu noin kymmenen vuoden mittaiselle jaksolle. 
Suunnitelma on ohjeellinen työkalu rantametsien hoitoon. Suunnitelmaa ollaan 
parhaillaan päivittämässä. 

5. Tarvittavat selvitykset 

Natura-arvioinnin tarveharkinta ja natura-arviointi 
Natura-arviointia koskevan luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaan, jos 
suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden suunnitelmien 
kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -
verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue 
on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman 
laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Ennen varsi-
naista Natura-arviointia voidaan tehdä Natura-arvioinnin tarveharkinta luon-
nonsuojelulain mukaisesta arvioinnin tarpeesta. 
Maakuntakaavaehdotusta varten laaditaan natura-arviointi Kirkkojärven alu-
een osalta. Valtatien 12 parantamisen ja osayleiskaavan yhteisvaikutuksia tu-
lee tutkia Kirkkojärven natura-alueisiin nähden. Yhteisvaikutustarkasteluun 
otetaan mukaan päättyneet kaavat ja suunnitelmat. 
 
Rakennettavuusselvitys 
Alueen maaperän rakennettavuus selvitetään kairauksin yleisellä tasolla. 
 
Liikennetarkastelu 
Liikenteen toimivuutta tarkastellaan eri liikennemuotojen näkökulmasta. 
 
Energiatarkastelu 
Tarkastellaan kaava-alueen energiamuotoja, kaukolämmön mahdollisuuksia ja 
uusiutuvan energian potentiaalia. 
 
Vesihuollon runkoselvitys 
Selvitetään uuden rakentamisen vaatimat runkolinjat ja niiden sijoitusvaihtoeh-
dot. 
 

6. Tavoitteet 

Yhdyskuntarakenne ja liikenne 
Rakentamisen painopiste tullee sijoittumaan Herttualantien varteen. Herttu-
alantien linjaus saattaa muuttua. Asuinalueita pyritään saamaan lähelle kes-
kustaa tukemaan sen palveluita. Valtatien 12 varteen tutkitaan työpaikka-alu-
een sijoittumista osittain melusuojauksen takia. Kävelylle ja pyöräilylle pyritään 
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järjestämään sujuvat yhteydet Keskustaan, Huutijärvelle ja Mäyrävuoreen. 
Alueen kautta on tarkoitus muodostaa joukkoliikenteen reitti. 
 
Luonto 
Suunnittelussa huomioidaan rakentamisen vaikutukset Natura 2000 –arvoihin. 
Natura-alueen ulkopuolella linnuille tärkeät rantametsät ja peltoalueet pyritään 
turvaamaan kaavamääräyksin ja säilyttää rakentamattomina. Alueelle muo-
dostetaan virkistysreittejä ja ratsastusreittejä ohjaten virkistyskäyttöä luontoar-
vot huomioiden. 
 
Maisema 
Pientaloalueita on tavoitteena sijoittaa mahdollisimman hyvin arvokkaaseen 
kulttuurimaisemaan sopien. Tärkeitä avoimia peltonäkymiä pyritään säilyttä-
mään. Herttualan ja Jokioisten kylätontit tulee ottaa huomioon asuinalueita ra-
jattaessa ja asemakaavoitusvaiheessa.

 

7. Vaikutusten arviointi 

Tuleva rakentaminen aiheuttaa vaikutuksia luonnonympäristöön, maisemaan, 
liikenteeseen ja lähiasutukselle. 

 Alue- ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 

 Vaikutukset työpaikkoihin ja palveluihin 

 Ympäristölliset (luonnonympäristö, Natura –yhteisvaikutukset valtatien 
kanssa, maaperä, melu) 

 Taloudelliset vaikutukset (yhdyskuntatekniset kustannukset, rakennet-
tavuus) 

 Liikenteelliset vaikutukset (liikennemäärät, liikenneturvallisuus, kävely- 
ja pyöräily) 

 Sosiaaliset (asukkaiden elinolot ja viihtyisyys) 
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 Kulttuuri- ja muut vaikutukset (kulttuuriarvot, kulttuuriympäristöarvot, 
taajamakuva) 

Osayleiskaavan luonnoksesta ja ehdotuksesta arvioidaan edellä mainitut vai-
kutukset. Vaikutusten arviointia tehdään yhdessä valtatien yleissuunnittelun 
kanssa. 

8. Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Osalliset 
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: 

 Maanomistajat ja alueen asukkaat 

 Alueen toiminnanharjoittajat  

 Kunnan hallintokunnat (ympäristö- ja rakennusvalvonta, rakentamisen pal-
velualue, sivistyspalvelut, vanhuspalvelut, maataloushallinto) 

 Nuorisovaltuusto 

 ympäristöterveydenhuolto, Pirkanmaan pelastuslaitos 

 Elisa, Elenia, Kangasalan Vesi –liikelaitos, Kangasalan Lämpö Oy, Gasum 
Oy 

 Viranomaiset (Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan 
ELY-keskus, ympäristökunnat) 

 Luontojärjestöt (Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys, Pirkanmaan luonnon-
suojelupiiri, Kangasalan luonnonsuojeluyhdistys) 

 Muut järjestöt ja yhdistykset (Kangasalan Yrittäjät, Kangasalan latu, Herttu-
alan omakotiyhdistys) 

 

Kaavan suunnittelua käynnistettäessä järjestetään MRL 66 §:n mukainen vi-
ranomaisneuvottelu. 
 
Tiedottaminen  
Yleiskaava-aineiston nähtävillä olosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella ja kunnan 
verkkosivuilla. Osayleiskaavan omille sivuille kerätään kaava-aineistoa proses-
sin edetessä. http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaa-
voitus/kaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-yl/herttualan-osayleiskaava-kaava-
n/ 
 
Raportit 
Työn kuluessa on tarkoitus laatia seuraavat raportit: 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
-päivitetään prosessin edetessä 

 Raportti 1. Lähtöaineisto ja tavoitteet 
-rakennemallit 

 Raportti 2. Osayleiskaavaluonnos 

 Raportti 3. Ensimmäinen palauteraportti 

 Raportti 4. Ehdotus 

 Raportti 5. Toinen palauteraportti 

 Raportti 6. Selostus 
 

Raportit käsitellään kaavoituslautakunnassa ja kunnanhallituksessa. 
  

http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-yl/herttualan-osayleiskaava-kaava-n/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-yl/herttualan-osayleiskaava-kaava-n/
http://www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-yl/herttualan-osayleiskaava-kaava-n/
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Osallistuminen, päätöksenteko ja tavoiteaikataulu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

9. Yleiskaavan laatija 

Kangasalan kunnan kaavoitus 
Tekninen keskus, kunnanvirasto II 
Urheilutie 13, 36200 Kangasala 
 
Kaavan suunnittelua hoitaa suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo, p. 040 133 
6773, e-mail: susanna.virjo@kangasala.fi, vastaanotto maanantaisin klo 9-12,  
Lisätietoja kaavoituksen aikataulusta antaa toimistosihteeri Liisa Rasila puh. 
040 133 6631. e-mail: liisa.rasila@kangasala.fi 
 
Mielipiteiden ja muistutusten vastaanotto: 
Kangasalan kunta 
kaavoitus 
PL 50 
36201 Kangasala 
 
kunta@kangasala.fi 
 
Karttapohjainen kysely luonnosvaihtoehdoista niiden nähtävilläoloaikana. 
Linkki kyselyyn löytyy kaavoituksen sivuilta. 
 

 

Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnnitelma  

(OAS) ja rakennemal-

livaihtoehdot nähtä-

villä.  Yleisötilaisuus. 

Kommentointimahdol-

lisuus. Laaditaan ta-

voite- ja lähtöaineisto-

raportti. 

 

Kevät ja syksy 2015. 

 

Luonnosvaihtoehdot laa-

ditaan tavoitteiden, lähtö-

aineiston ja laadittavien 

selvitysten perusteella. 

Yleiskaavaluonnos-

vaihtoehdot nähtä-

villä kunnanvirasto 

II:ssa sekä kunnan 

verkkosivuilla. Mah-

dollisuus esittää mieli-

piteitä. Kunnanhalli-

tus. 

- yleisötilaisuus  
- kuulutus paikallisleh-
dessä  

-lausuntopyyntö viran-
omaisille ja kunnan 
hallintokunnille  

 

Kevät 2016 

Luonnos kehitetään 
osayleiskaavaehdo-
tukseksi, jolloin otetaan 
kantaa osallisten esittä-
miin mielipiteisiin.  

 

Yleiskaavaehdotus 

nähtävillä kunnanvi-

rasto II:ssa sekä kun-

nan verkkosivuilla. 

Mahdollisuus jättää 

muistutuksia. Kun-

nanhallitus. 

- vastaanottopäivä 
asukkaille 
- kuulutus paikallis-
lehdessä  

- lausuntopyyntö vi-
ranomaisille ja kun-
nan hallintokunnille 

 
Syksy 2016 

Hyväksyminen. 

Valtuusto. Mahdolli-

suus jättää valitus 

hallinto-oikeuteen.  

2017 

mailto:markku.lahtinen@kangasala.fi

