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ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22.11.2018 PÄIVÄTTYÄ 
ASEMAKAAVAKARTTAA 
 
 
 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

 
 
 
 
 

 
Kaavan nimi: Hauhon kansakoulut, kesätori ja kunnantalo 

Asemakaava, nro 2481 
 

diaari HML/713/10.02.03.01/2019 
 
Kaava-alueen 
määrittely: 
 Asemakaavan muutos koskee Hämeenlinnan 60. 

kaupunginosan korttelin 12 tontteja 5-7, korttelin 17 
tonttia 2 ja Vihniöntien liikennealuetta.  

 
Muutosalue sijoittuu seuraavien kiinteistöjen alueelle: 
109-449-4-185 
109-449-4-57 
109-449-6-143 
109-449-6-1 
109-449-3-14 
109-449-2-36 
109-895-2-22 

 
Kaavan laatija: Kaavasuunnittelija Eeva-Maija Hyvärinen 
 
Yhteystiedot: Hämeenlinnan kaupunki 
 Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 
 PL 84 
 13100 Hämeenlinna 
 

käyntiosoite: Wetterhoffinkatu 2, 3. krs 
 
Vireilletulo: 19.1.2017  
 
Kaupunkirakennelautakunta: 1.12.2019 
 
Kaupunkirakennelautakunta: __.__.201_ 
  
Kaupunginhallitus: __.__.201_ 
 

Kaupunginvaltuusto: __.__.201_ 
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI  
 
Kaava-alue sijaitsee Hauhon kirkonkylän keskustassa Vihniöntien varrella keskustan palveluiden 
välittömässä läheisyydessä. Alue kuuluu kulttuuriympäristöltään maakunnallisesti merkittävään 
kunnantalon ympäristöön. Suunnittelualueen koko on n. 2,3 ha. 
 

 
 
1.3 KAAVAN TARKOITUS 
 
Kaavassa määritellään korttelialueiden toiminnot. Koulujen ja kunnantalon kortteleiden 
käyttötarkoitusta muutetaan vastaamaan niiden nykyistä käyttöä asumis- ja liiketoimintakäytössä. 
Koulurakennusten ympäristössä tutkitaan myös täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Koko 
suunnittelualueella tarkistetaan kulttuuriympäristön suojelutavoitteet.  
 
1.4 LIITTEET  

 

 Tilastolomake 

 Kaavaluonnos 

 Kaavaehdotus 

 Havainnekuvat 

 Mielipiteet, muistutukset, lausunnot 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
1.5 MUUT KAAVAN LAADINTAAN LIITTYVÄT AINEISTOT  
 
1. Rakennettu HÄME Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto 2003. 
2. Ahola, T. 2002. Rakennusinventointi – Hauho. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 43/2002. 
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2 TIIVISTELMÄ 
 
 
2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET  
 
Alueen suunnittelu on käynnistynyt alun perin jo Hauhon kunnan aikana, kun koulurakennukset jäivät 
vaille käyttöä kun Kirkonkylän koulutoiminta siirrettiin yhtenäiskoululle. Suunnitelmat eivät tuolloin 
edenneet luonnostelua pidemmälle. Vuonna 2012 tienoilla asemakaavan muuttaminen tuli 
uudestaan esille kun kaupunki myi rakennukset yksityishenkilöille. Suunnitelmia tarkennettiin, mutta 
varsinaista kaavatyötä ei laitettu vireille. 
 
Kaavahanke tuli vireille vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa. 

 
 
2.2 ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ 
 
Kaavamuutoksella muodostetaan vanhoille koulurakennuksille oma tontti, jonka käyttötarkoitus on 
asuin- ja liikerakennusten korttelialue. Kesätorikäytössä oleva entinen koulujen piha- ja kenttäalue 
muutetaan puistoksi ja nykyisin nurmikkoisesta alueesta muodostuu asuin- liike ja 
toimistorakennusten tontti. Vanha linja-autoaseman piha-alue muuttuu torialueeksi. 
 
 
2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN  
 
Vanhojen rakennusten osalta kaava on jo toteutunut. Uusien asuintonttien toteutumiseen vaikuttaa 
markkinatilanne ja kesätorialueen kehittämisen aikataulu riippuu kaupungin taloustilanteesta ja 
investointiohjelmasta. 

 
 

3 LÄHTÖKOHDAT 
 
 
3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 
 
Alueen yleiskuvaus 
 
Suunnittelualue sijaitsee Hauhon kirkonkylän keskustassa keskustatoimintojen välittömässä 
läheisyydessä. Alue rajautuu etelässä Vihniöntiehen ja pohjoisessa pääosin virkistys- ja 
maatalousalueeseen. Terveyskeskuksen ja linja-autoaseman välille sijoittuvat entiset puukoulut, 
joiden takana on koulun pihana toiminut hiekkakenttä. Koko kaava-alueen pohjoislaitaa rajaa tiheä ja 
korkea kuusiaita. 
Vihniöntiellä on yksi ajokaista kumpaankin suuntaan, ja tien molemmin puolin on kevyen liikenteen 
väylät. Viherkaistalla kasvavat komeat puurivit. 
 
 
Suunnittelualueen historiaa 
 
Hauhon kansakoulu on perustettu vuonna 1870. Sen myötä alkoi hallinnollisen keskuksen 
siirtyminen Kirkonmäeltä Vihniöntielle. Vanhempi koulurakennuksista valmistui vuonna 1875. 
Uudempi kouluista valmistui vuonna 1923. Kunnantalo 1954  
 
Kunnantalon vieressä sijaitseva asuinrakennukseksi nuorisotalosta muutettu rakennus on vuodelta x 
 
Luonnonympäristö 
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Kaava-alueella ei ole luonnontilaista ympäristöä. Koko alueen pohjoislaitaa rajaa tiheä ja korkea 
vanha kuusiaita.  
 
 
Rakennettu ympäristö 
 
Alue on olennainen osa Hauhon kirkonkylän keskustaa. Linja-autoaseman piha-alueen laidalla 
sijaitseva koulurakennus on keskustan tärkeitä maamerkkirakennuksia, ja koulurakennusten 
muodostamasta kokonaisuudesta syntyy myös Vihniöntielle päin arvokas vaikutelma. Koulujen piha-
alue on säilyttänyt ilmeensä hyvin vaikka rakennusten käyttötarkoitus on muuttunut yksityiseksi 
asumiseksi. 
 
Kunnantalon korttelissa sijaitsevat entinen meijeri, Säästöpankin talo ja meijerin konttorirakennus 
sekä hieman kauempana Hauhontien varrella entinen suojeluskuntatalo Suojala ovat 
maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Myös terveyskeskuksen itäpuolella alun 
perin terveystaloksi rakennettu Västland-talo kuuluu samaan arvokkaaseen kokonaisuuteen. 
 
Koulut muodostivat aiemmin Vihniöntien toisella puolella sijaitsevan kunnantalon kanssa kirkonkylän 
hallinnollisen keskustan, joka on kuntaliitoksen myötä jäänyt osittain vaille käyttöä. Koulujen toiminta 
siirtyi uuteen yhtenäiskouluun vuonna 2007, jonka jälkeen koulurakennukset myytiin yksityiseen 
asuinkäyttöön. Koulurakennuksissa on ollut myös yritystoimintaa. Kunnantalo on nykyisin tyhjillään ja 
sen viereinen rakennus on muutettu asuinrakennukseksi. 
 
Suunnittelualue kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Kunnallistekniikan putket kulkevat Vihniöntien 
varrella ja alueen pohjoisreunassa. 
 
 
Maanomistus 
 
Kaava-alue on Hämeenlinnan kaupungin ja yksityisten maanomistajien omistuksessa. 
 
 
3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

 
Maakuntakaava 
Kanta-Hämeen maakuntakaavassa alue on asuntovaltaista aluetta, jolla arvokkaan rakennetun 
kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään. Hauhon keskusta on osoitettu alakeskuksen Ca 
kohdemerkinnällä. Alue on maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde Hauhon 
kunnantalon ympäristö. 
 
Yleiskaava 
Kirkonkylän oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa (1995) alue on osoitettu julkisten 
palveluiden ja hallinnon alueeksi PY. Koulujen alue on lisäksi merkinnällä /s kulttuurihistoriallisesti 
arvokas alue, jonka ympäristö ja historiallinen rakennuskanta suojellaan. 
 
Asemakaava 
Alueella on voimassa kolme asemakaavaa.  

 18.9.2000 hyväksytty asemakaava 083-78, jossa koulujen alue on osoitettu yleisten 
rakennusten korttelialueeksi Y. Rakennusoikeutta on osoitettu tontin pohjoispuoliskon 
rakennusalalle 1400 k-m². Koulurakennukset on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi sr-
merkinnöin ilman rakennusoikeutta. Terveyskeskuksen alue on osoitettu sosiaalitointa ja 
terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi merkinnällä YS ja rakennusoikeutta 
sillä on 1100 k-m². Linja-autoaseman piha-alue on osoitettu henkilöliikenneterminaalin 
korttelialueeksi LHA. Olemassa olevan kioskirakennuksen kohdalla on rakennusala, jolla on 
rakennusoikeutta 150 k-m². 

 16.4.1996 hyväksytty asemakaava 083-58, kunnantalon ja Kuntalan tontti, joka on osoitettu 
hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi merkinnällä YH. Rakennusoikeus on osoitettu 
tehokkuusluvulla 0.50. 
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 5.12.1986 hyväksytty asemakaava 083-20 Vihniöntiellä.  

 
Kuva: asemakaavat 083-78 ja 083-58 

 
 
Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

 Hämeen maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Hämeen liitto 2019. 
 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
 
4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE, KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT 
PÄÄTÖKSET 

 
 
 
4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 
 
Osalliset 
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 Kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajat ja -haltijat, asukkaat sekä muut mahdolliset alueen 
sekä lähiympäristön käyttäjät 

 Hauhon yrittäjät ry 

 Hauho-seura 

 Kaupungin toimialat:  
o Kaupunkirakenne: tontti- ja mittauspalvelut, infran suunnittelu, joukkoliikenneyksikkö, 

rakennuttamisen, rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, rakennusvalvonta, 
ympäristönsuojelu sekä tilapalvelu 

o Sivistys- ja hyvinvointi: liikunta, varhaiskasvatuspalvelut 
o Sosiaali- ja terveyspalvelut: terveyspalvelut 
o Hämeenlinnan seudun Vesi 

 Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset 

 Hämeen liitto 

 Museovirasto 

 Kanta-Hämeen Pelastuslaitos 

 Verkonrakentajat:   
Elenia Verkko Oy, Elenia  Lämpö Oy Fingrid Oyj, TeliaSonera Oyj, Elisa Oyj, DNA Palvelut 
Oy,  

 
 
Vireilletulo, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
 
Asemakaavamuutos tuli vireille vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa, joka jaettiin koteihin 
asukaslehden mukana. Kaavatyön aloitusvaiheessa alueen maanomistajiin otettiin yhteyttä 
tavoitteiden ja toiveiden kartoittamiseksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin helmikuussa 
2019 alueen omistajille ja asukkaille sekä naapureille ja muille osallisille tiedoksi.  
 
Viranomaisyhteistyö 
 
Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot tarpeellisilta viranomaistahoilta; pelastuslaitokselta, ELY-
keskukselta ja Museovirastolta. 
 
 
4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 
 
Tavoitteena on osoittaa uudet käyttötarkoitusmerkinnät rakennuksille, joiden käyttö yleisten 
palvelujen rakennuksina on päättynyt ja turvata rakennetun ympäristön arvojen säilyminen. 
Tarkoituksena on osoittaa paikka ja turvata kesätoritoiminnan jatkuminen alueella, mutta lisäksi 
osoittaa rakennusoikeutta koulun pihakäytöstä vapaaksi jääneelle alueelle. 
 
 Henkilöliikenneterminaalin muuttaminen toriksi mahdollistaa alueen kehittämisen  
 
 
4.4 ASEMAKAAVARATKAISU 

 
Vaihtoehtojen kuvaus ja valinta 
Aloitusvaiheessa oli tutkittu vaihtoehtoja, joissa koko koulun vanhalle piha-alueelle sijoitettaisiin uutta 
rakentamista. Hanke aiheutti voimakasta vastustusta hauholaisten keskuudessa. Kesätoria pidetään 
pitäjän elinvoiman kannalta oleellisena tapahtumana, eikä sille ole toistaiseksi osoitettavissa 
korvaavaa aluetta sopivalta paikalta. Siksi koko alueen osoittamisesta rakentamiseen on luovuttu, ja 
suuri osa koulujen entisestä piha-alueesta on jätetty rakentamiselta vapaaksi puistoksi. Kesätorille 
tarvittava alue voidaan uuden tontin toteutuessa laajentaa toriaukioksi osoitettavalle entiselle linja-
autoaseman aukiolle ja mahdollisesti myös Vihniöntien katualueelle. 
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Kuva: viitesuunnitelma alkuvaiheen ensimmäisistä suunnitelmista (Hauhon kunta) 
 

 
Kuva: alueen luonnostelua vuodelta 2012 
 
Kaavaluonnos 
Kaavaratkaisussa uutta tonttia on tiivistetty, jotta puistoalueen koko on saatu jätettyä 
mahdollisimman suureksi. Silti tontin tehokkuus on maltillinen ja kirkonkylän mittakaavaan sopiva. 
 

 
Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 

 
 

5  ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
 
5.1 KAAVAN RAKENNE  
Kaavamuutoksella on koulujen, kunnantalon ja nuorisotalon tonteille osoitettu käyttötarkoitus ALP/s 
”Asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä lähipalvelurakennusten korttelialue, jolla ympäristö 
säilytetään. Alueelle saa sijoittaa myös näyttelytiloja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työtiloja, 
jotka soveltuvat sijoitettavaksi asumisen yhteyteen. Alueen kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvan 
kannalta arvokkaat rakennukset sekä ympäristö tulee säilyttää. Uudis-, täydennys- ja 
korjausrakentaminen tulee sopeuttaa olemassa oleviin rakennuksiin ja ympäristöön.” 
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Koulujen piha-alueen pohjoispuolisko on jaettu puistoksi ja ALP/s-korttelialueeksi. Uuden tontin 
rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.30. Rakennuksissa käytettävä kerrosluku on 
1u2/3. 
 
Koulut, kunnantalo ja nuorisotalo on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi merkinnällä sr-15, 
”Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas suojeltava rakennus. 
Rakennusta tai sen osia ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus-, muutos- tai 
lisärakentamistöitä, jotka turmelevat tai vähentävät rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa tai 
muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Suunnitelluista toimenpiteistä on pyydettävä 
museoviranomaisen lausunto.” Suojeltavien rakennusten rakennusoikeus on merkitty 
kerrosneliömetreinä toteutuneen kerrosalan mukaan. 
 
Kouluille ja nuorisotalolle on osoitettu rakennusalat yksikerroksisille, enintään 40 k-m² 
talousrakennuksille.  
 
Terveyskeskuksen tontin käyttötarkoitus säilyy sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien 
rakennusten korttelialueena YS. Rakennusoikeus pysyy ennallaan 1100 k-m². 
 
Linja-autoaseman aukio on muutettu toriksi. Aukiolle on osoitettu 120 k-m² rakennusoikeus. 
 
Vihniöntie säilyy yleisen tien alueena. Uudelle tontille on lisätty liittymänuoli. 
 
Autopaikkoja alueella on varattava vähintään 1 ap / asunto ja 1 ap / palvelu-, liike- ja 
toimistohuoneiston 75 m². 
 
5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
Kaavamerkinnät ja -määräykset edellyttävät olemassa olevan arvokkaan ympäristön säilyttämistä 
huomion ottamisen uudis- ja korjausrakentamisessa. 
 
5.3 ALUEVARAUKSET   
 
Korttelialueet ja mitoitus 
 

käyttötarkoitus pinta-ala (m²) rakennusoikeus (k-m²) tehokkuus 

YS 3733 1100 0,29 

ALP/s 10012 3358 0,34 

tori 1937 120 0,06 

VP 2840   

LT 4322   

 
 
5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET  
 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 
Toteutuessaan kaavamuutos muuttaa alueen maisemaa kun aiemmin rakentamattomalle alueelle 
rakennetaan taloja. Kaavamuutos mahdollistaa julkisten rakennusten muutoksen yksityisiksi, mikä 
saattaa muuttaa pihojen ja rakennusten luonteen aiempaa suljetummaksi. Kaavamerkinnät ja 
määräykset varmistavat rakennetun ympäristön arvojen säilymisen. 
 
Muut vaikutukset 
Uusi tontti tuo kaupungille myyntituloja n. 17 000 €. Kaavamuutos monipuolistaa kunnantalon 
kehittämismahdollisuuksia ja sitä kautta edistää sen myyntimahdollisuuksia. Uusien asuntojen 
rakentaminen alueelle vahvistaa asukaspohjaa ja sitä kautta edesauttaa palvelujen säilymistä ja 
taajaman elinvoimaa. 
 
5.7 NIMISTÖ 
Muodostuva uusi puisto on nimetty Kesätorin puistoksi ja torialue Hauhon toriksi.  
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- 
 
YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 
  
 
5.5 YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET 
Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon 

 yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 

 olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 

 asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 

 mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, 
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja 
talouden kannalta kestävällä tavalla 

 mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 
elinympäristöön 

 kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 

 ympäristöhaittojen vähentäminen 

 rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 

 virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 
 

Koska alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, täytyy yleiskaavan sisältövaatimukset 
ottaa huomion asemakaavaa laadittaessa. Asemakaavan muutos täyttää yleiskaavan 
sisältövaatimukset. 

 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  
 
Kaava-alue on valmis rakennetavaksi, toteuttaminen ei vaadi kunnallisteknisiä investointeja. 
 
 
 
 
 
 

Hämeenlinna xx.xx.2020 
 
 

Jari Mettälä 
asemakaava-arkkitehti 

 
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 109 Hämeenlinna Täyttämispvm 04.12.2019
Kaavan nimi Hauhon koulu, kesätori ja kunnantalo
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 19.01.2017
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 2481
Generoitu kaavatunnus   
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 2,2844 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]2,2844
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 2,2844 100,0 4578 0,20 0,0000 309
A yhteensä 1,0012 43,8 3358 0,34 1,0012 3358
P yhteensä       
Y yhteensä 0,3733 16,3 1100 0,29 -1,2859 -3019
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,2840 12,4   0,2840  
R yhteensä       
L yhteensä 0,6259 27,4 120 0,02 0,0007 -30
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 2,2844 100,0 4578 0,20 0,0000 309
A yhteensä 1,0012 43,8 3358 0,34 1,0012 3358
ALP/s 1,0012 100,0 3358 0,34 1,0012 3358
P yhteensä       
Y yhteensä 0,3733 16,3 1100 0,29 -1,2859 -3019
Y     -0,9358 -1400
YH     -0,3238 -1619
YS 0,3733 100,0 1100 0,29 -0,0263  
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,2840 12,4   0,2840  
VP 0,2840 100,0   0,2840  
R yhteensä       
L yhteensä 0,6259 27,4 120 0,02 0,0007 -30
Katuauk./torit 0,1937 30,9 120 0,06 0,1937 120
LT 0,4322 69,1   0,0009  
LHA   0  -0,1939 -150
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       


