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HÄMEENLINNA PUHUU –PODCAST 

Ohjelma 
Hämeenlinna puhuu -podcast, jakso 1: Toriparkki 

Puhujat 

Sari Myllykangas, Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 

Sari Rautio, Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja 

Tia Yliskylä, toimittaja, No Niin Media 

Litterointi 
TIA YLISKYLÄ: 

Hämeenlinna puhuu -podcastissa keskustellaan Hämeenlinnan elinvoimasta ja 
tulevaisuudesta sekä ajankohtaisista puheenaiheista. Ensimmäisessä jaksossa puhutaan P-
torista eli Hämeenlinnaan suunnitellusta toriparkista. Keskustelemassa ovat Hämeenlinnan 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Myllykangas ja Hämeenlinnan 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio. Tervetuloa! 

SARI MYLLYKANGAS: 

Kiitos on mukava olla paikalla! 

SARI RAUTIO: 

Kiitoksia kutsusta! 

TIA YLISKYLÄ: 

Ja minä olen tämän podcastin toimittaja Tia Yliskylä. 

Tässä podcastin jaksossa puhutaan tosiaan toriparkista. Ideana on, että Sari Myllykangas ja 
Sari Rautio taustoittavat keskustapysäköinnin päätöksentekoa ja samalla tiivistävät 
tilannekatsauksen siitä, missä oikein tällä hetkellä mennään. 

Julkisessa keskustelussa tämä toriparkkihan on nyt varsin kuuma puheenaihe, se kirvoittaa 
niin kuplia ja kuohuntaa. Toriparkista ollaan tietenkin eri mieltä: puolesta, vastaan ja siltä 
väliltä. Kriittiset kaupunkilaiset ovat kyseenalaistaneet koko toriparkin tarpeellisuuden ja 
oikeastaan kummeksuneet kustannuksia. Välillä vaikuttaa siltä, että mielipiteet ja faktat 
sekoittuvat, kun keskustelu oikein kerää kierroksia varsinkin sosiaalisessa mediassa.  

Hämeenlinnan valtuuston puheenjohtaja Sari Myllykangas ja Hämeenlinnan 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio, puhutaan ihan ensi alkuun P-torin 
tarpeellisuudesta. Mihin toriparkkia oikein tarvitaan? 
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SARI MYLLYKANGAS: 

Toriparkki näyttäisi asiantuntijoiden ja lukuisten selvitysten pohjalta olevan paras tapa 
edistää keskustan kehittymistä, ja myös keskustavision mukaista kehittymistä. Nyt ollaan 
siinä kohtaa päätöksentekoa, että rahoitusasiathan ovat meillä vielä avoinna. Siihen tarvitaan 
lisää laskentaa ja tietoa. Monenlaista laskentatapaa on tulossa, esimerkiksi kiinteistöverojen, 
maankäyttömaksujen kehittymisestä. Ja ei se pelkkä toriparkin hinta tietenkään riitä. Tämä on 
iso kokonaisuus, tämä rahoitusasia, joka vaatii vielä lisäselvittelyä. 

SARI RAUTIO: 

Ehkä lyhykäisyydessään kyse on siitä, että kun me haluamme keskustaan lisää asukkaita, niin 
silloin me tarvitsemme keskustaan täydennysrakentamista, ja jotta sinne voi rakentaa, 
tarvitaan rakennuslupia. Ja ne rakennusluvat tarvitsevat ihan lainkin perusteella 
pysäköintipaikkoja. Että saadaan niitä pysäköintipaikkoja, niin ne tarvitsevat paikan mihin ne 
pistetään, jolloin puhutaan velvoitepaikoista. Ja sillä velvoitepaikalla saa siis sen 
rakennusluvan, mutta ei vielä sitä varsinaista pysäköintipaikkaa. Tämä on aika 
monimutkainen kokonaisuus, ja siitä tässä lopunperin on kyse. Ja se pysäköintipaikkojen 
hinnoittelu on sitten erikseen, ja se on yksi, mikä häiritsee tässä keskustelussa tällä hetkellä. 
Mutta siis kyse on siitä, että saadaan lisää asukkaita Hämeenlinnan keskustaan. 

TIA YLISKYLÄ: 

Niin tuossa viittasitkin siihen, että pysäköintipaikoista ja muusta on käyty keskustelua, ja 
välillä vaikuttaa siltä, että päätöksenteko olisi edistynyt jotenkin vauhdikkaammin kuin se 
oikeastaan onkaan. Tästä Hämeenlinnan toriparkin suunnittelusta on tehty paljon 
selvitystyötä ja erilaisia laskelmia, ja tähän koko aineistoon voi tutustua siellä Hämeenlinnan 
kaupungin verkkosivuilla keskustavision omalla sivulla. Tämä kaikki materiaali löytyy 
osoitteesta hameenlinna.fi/keskustavisio. Ja tosiaan tiedon ovat siis avoimesti kaikkien 
käytettävissä.  

Julkisessa keskustelussa on kuitenkin esitetty kritiikkiä puolueellisesta tiedosta. Miten on 
Sarit Myllykangas ja Rautio, minkälaista tietoa kaupungin verkkosivuille oikein on kerätty? 

SARI MYLLYKANGAS: 

No tietysti taas kun otetaan tämä päätöksenteon näkökulma mukaan, niin täytyy muistaa, että 
tämä nykyinen selvittely, millä ollaan edetty, on lähtenyt marraskuu 2016 valtuuston 
päätöksestä, jossa on jo todella iso hankeselvittely meneillään. Hankeselvittelyn viimeisillä 
riveillä todetaan, että toteutuakseen keskustan kohdennettu pysäköinti tuonne torille eli 
toriparkki mistä puhutaan, tarvitsee puolet yksityistä rahaa ja korkeintaan sen puolet 
kaupungin rahaa. Ja siitä päätöksenteosta me ollaan ihan johdonmukaisesti edistytty tänne 
asti ihan valtuuston päätösten mukaisesti. Esimerkiksi tänä vuonna tammikuussa päätettiin, 
valtuusto päätti siitä, että millä tavalla suunnittelua jatketaan, minkä tyyppinen 
sisääntuloluiska olisi toriparkkiin hyvä, minkä kokoinen toriparkki voisi olla. Eli ollaan 
päätöksenteossa raamitettu myös sitä selvittelyn ja valmistelun jatkumista. 

SARI RAUTIO: 

Joo ja ehkä olennaista, tuo oli hyvä kuvaus tuosta, mutta kokoajanhan meillä on käyty tästä 
aika vilkasta kansalaiskeskustelua ja osallisuutta niin kiinteistönomistajien, kuin sitten ihan  
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tavallisten kaupunkilaisten, tai kaikkihan me olemme tavallisia kaupunkilaisia mutta, ja 
yrittäjien kanssa. Ja esimerkiksi tämä huoli siitä, että onko ne toria ympäröivät tiet vaikkapa 
pois käytöstä, niin nythän tässä suunnitelmassa, minkä valtuusto on hyväksynyt, niin siitä 
voidaan nähdä, että kadut siinä torin ympärillä ovat käytettävissä myöskin sen rakennusajan. 
Eli se on minusta yksi aika hyvä esimerkki siitä, että kyllä tässä on kuultu niitä erilaisia 
näkemyksiä ja huolia. Esimerkiksi siinähän oli monta vaihtoehtoa suunnittelussa, että mistä 
sinne mahdolliseen toriparkkiin ajettaisiin, oliko siinä viisi eri vaihtoehtoa alun perin, ja sitten 
päädyttiin siihen, että se nykyisen väestösuojan kautta tapahtuva sisään- ja ulosajo olisi 
sellainen paras, tavallaan myöskin kaupunkikuvallisesti. Ja nimenomaan on käyty tätä 
vuoropuhelua ja keskustelua. Mutta pitkä prosessi sieltä 2016:sta asti.  

Nyt kun puhutaan paljon siitä, että tarvitaanko niitä pysäköintipaikkoja enää, niin aika 
kiinnostava juttu oli, kun selvitettiin sieltä vuosituhannen alusta meidän ruutukaavan autojen 
määrää, niin autoja ruutukaavaan oli tullut enemmän kuin ihmisiä, vaikka ihmisiäkin oli tullut 
reilusti lisää. Eli kyllä se näyttäisi vaan olevan niin, että me tarvitsemme paikkoja niille 
autoille, kulkevat ne sitten sähköllä tai kaasulla tai millä hyvänsä. Että kyllä niille tilaa 
tarvitaan.  

SARI MYLLYKANGAS: 

Kyllä. Sen lisäksi, että ollaan edetty päätöstenmukaisesti, niin Hämeenlinnan kaupunkihan 
haluaa olla mahdollisimman osallistava kaupunki, ja tässä prosessissa myöskin on tavattoman 
paljon osallistettu kaupunkia, kaupunkilaisia jo ennakkoon ennen kuin sitten joskus ensi 
vuonna päästään siihen lopulliseen päätöksentekoon. Niin meillä on ollut siis useita 
työpajoja, ja sähköisen alustan kautta on voinut ottaa kantaa tähän keskustavision 
suunnitteluun, jossa päätori on vaan yksi osa keskustan kehittämistä, mutta että minulla on 
sellainen käsitys, että tähän on päässyt todella paljon osallistumaan.  

SARI RAUTIO: 

Yksi mikä minulle kolahti, oli, kun meillä tosiaan oli silloin viime talvena, siitäkin on jo 
vuosi aikaa melkein, kun ensimmäinen työpaja oli. Niin tehtiin tällaisia sanapilviä, mihin 
ihmiset saivat äänestää, että mitkä ovat heille tärkeitä asioita Hämeenlinnan keskustan 
kehittämisessä. Niin se on jäänyt aika vähälle huomiolle, että siellä itse asiassa tämä 
keskustapysäköinti ja P-tori nousivat vahvimmiksi mihin otettiin kantaa, ja nimenomaan 
positiivisesti. Ja tämä on ehkä sellainen, mikä tässä somekeskustelussa tuntuu, että ne, jotka 
näkee sen P-torin mahdollisuutena eivät ehkä ole niin kovasti näissä äänessä. Mutta tosiaan 
näissä meidän osallistavissa työpajoissa, niin siellä ihan yhtä lailla molempia näkökulmia 
esillä. 

TIA YLISKYLÄ: 

Tosiaan aineistoa on paljon ja tietoa on saatavilla. Mutta miten vastaatte vielä siihen, onko 
tieto, jota tarjolla on niin puolueellista vai onko tosiaan kaikki faktat pöydässä? 

SARI RAUTIO: 

Kyllä minä luotan, että meillä on faktat pöydässä ihan ilman muuta. Siis meillä on erittäin 
asiantuntevaa valmisteluporukkaa ihan meillä kaupungilla töissä, ja sitten asianmukaisesti on 
tilattu ulkopuolista selvitystä, koska myös se tuo uutta ulottuvuutta, uutta näkökulmaa siihen, 
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millä tavalla näitä asioita katsotaan ei vain kaupungin oman valmistelun sisäpuolelta vaan 
myöskin ulkopuolelta. Ja sen vuoksi on tilattu myös ulkopuolista näkemystä. 

TIA YLISKYLÄ: 

Yksi tämän toriparkkikeskustelun kuumista aiheista on selkeästi olleet numerot ja etenkin 
eurot. Parkkitilojen rakentamisen on laskettu maksavan reilut 30 miljoonaa euroa. Ja 
esimerkiksi some-keskusteluissa kustannusarviota on pidetty kalliina.  

Ja julkisessa keskustelussa on myös paheksuttu investoimista parkkipaikkoihin, kun rahaa 
kerran tarvitaan esimerkiksi koulujen remontointiin. Mitä vastaatte numerokeskusteluun, Sari 
Myllykangas ja Sari Rautio? 

SARI RAUTIO: 

Jos minä aloitan vaikka tästä. Kyllähän se on niin, että kaupungin tehtäväkenttä on varsin 
moninainen, ja esimerkiksi liikennejärjestelyt, tiejärjestelyt ja myös pysäköinti on yksi niitä 
asioita joita kaupungin pitää hoitaa. Samaan aikaan kun tietysti meidän pitää järjestää myös 
ne koulut ja muuta. Eli niitä ei voi siitä näkökulmasta ajatella, että jompaakumpaa, vaan 
molempia tarvitaan. 

No toinen asia sitten on se, että nythän tämä suunnitelma tässä vaiheessa tästä keskustan 
pysäköinnin järjestämisestä on ajateltu, että käyttäjät maksavat. Erilailla kuin koulut, eli 
kouluthan meillä ja erilaiset peruspalvelut, me kaikki maksamme sitä omalla kunnallisvero 
osuudellamme. Mutta että tämä pysäköinti nimenomaan näin rakenteellisena niin on ajateltu, 
että siinä käyttäjät maksaisivat. Ja nimenomaan silloin nämä, jotka haluavat uusia taloja 
esimerkiksi keskustaan rakentaa, niin sen rakennusluvan vastineeksi he ostavat niitä 
velvoitepaikkoja, ja sitä kautta rahoittavat osan, ja sitten loppu tulisi sitten näiden käyttäjien 
käyttäjämaksuilla, joita ei ole vielä päätetty. 

SARI MYLLYKANGAS: 

Meillä kaupungin normaalia toimintaahan on se, että esimerkiksi meidän vaikka nyt 
pysäköintiyhtiön lainaa tai Hämeenlinnan seudun veden lainaa mitä tarvitaan, Hämeenlinnan 
asuntojen lainaa. Kaupunki takaa ja myös ne ovat kaupungin valtuuston tekemiä päätöksiä ja 
näitä on nyt – jos ei nyt ihan jokaisessa valtuuston kokouksessa – niin muistan tänäkin 
vuonna monta kertaa. Ja puhutaan kymmenien miljoonien lainan takauksesta, että myöskään 
tämä asia ei poikkea siitä, mikä on meidän päätöksenteon aivan tavanomaista linjaa. 

SARI RAUTIO: 

Sitten jos mietitään tätä investointinäkemystä vielä, niin se investointi sanana tarkoittaa sitä, 
että me sijoitamme resursseja johonkin, josta me uskomme, että tulee jotain hyvää ulos. Jos 
käytän sitä koulua esimerkkinä, niin se on kai aika selkeätä, että me tiedämme sen ja tietysti 
uskomme myös vahvasti, että silloin kun me satsaamme kouluihin, niin se koituu sitten lasten 
hyvinvointina, ja myöhemmin sitten aikuisena pärjäävät hyvin ja ovat onnellisia 
hämeenlinnalaisia, ja se on siellä se investointiajatus. No sitten taas tällaisessa 
pysäköintijutussa se investointilogiikka menee oikeastaan sillä tavalla, että sitä kautta me 
oikeastaan saamme niitä muita uusia investointeja kaupunkiin. Eli saadaan sitä 
asuinrakentamista, varmasti myös toimistorakentamista. Hotellista on puhuttu myös tuohon 
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keskustayhteyteen. Eli investoidaan jotta saadaan jotakin muuta lisää. Ja tämä on mielestäni 
myös tärkeä ymmärtää. 

Niin 30 miljoonaa on tosi paljon rahaa, ja tämän tyyppinen investointi on tietysti tarkkaan 
mietittävä. Olennaista on hoksata, että tällainen toriparkkityyppinen investointi ei ole vain 
menoa, vaan se tuo myös tuloa. Silloin kun ne rakennuttajat maksavat velvoitepaikoista, 
maksavat kiinteistöveroa, maksavat maankäyttömaksua, niin sieltä tulee myös suoraa tuloa 
kaupungin kassaan.  

SARI MYLLYKANGAS: 

Juuri näin. Vielä haluan korostaa sitä, että kun kaupunki on kokonaisuus myös investointien 
osalta, että mehän teemme monenlaisia asioita, tälläkin hetkellä rakennetaan uutta ja 
korjataan vanhaa. Niin me teemme jatkossakin, että nämä asiat eivät ole toisiaan 
poissulkevia, vaan ihan järkipäätöksillä mennään edelleen. Halutaan, että koulut ovat hyvässä 
kunnossa ja investointiohjelmassa mukana, ja ihan tekeillä, ja siitä huolimatta me voidaan 
tehdä näitä elinvoimainvestointeja. 

TIA YLISKYLÄ: 

Päätöksenteko tässä toriparkkiasiassa tosiaan on edennyt vaihe vaiheelta, ja etenee niin 
jatkossakin, eli monta asiaa on vielä päätettävänä. Ja myös Hämeenlinnan kaupungin 
asukkaat pääsevät osallistumaan tähän P-torin päätöksentekoon. Valtuusto on päättänyt, että 
P-toriin liittyvistä kysymyksistä tehdään sähköinen kysely kaupungin asukkaille helmikuun
2020 loppuun mennessä. Miten merkittävästä asiasta tässä kyselyssä on kysymys?

SARI MYLLYKANGAS: 

Hyvin merkittävästä asiasta kaupunkilaisten kannalta. Hyvin harvoinhan me saadaan näitä 
kansalaisäänestysehdotuksia, mutta nyt sellainen tuli, ja se on kyllä ihan kaikella 
vakavuudella ja harkinnalla käsitelty sekä kaupunginhallituksessa että valtuustossa, ja 
kuitenkin päädyimme pitkällisen keskustelun jälkeen siihen, että me lähdemme mieluummin 
toteuttamaan tällaista kohdennettua kuntalaiskyselyä, kuin sitä kansanäänestystä. Meidän 
näkemys on se, että kuntalaiskysely on huomattavan paljon modernimpi ja laaja-alaisempi 
tapa kysyä kuin yhden päivän käsittävä äänestys.  

SARI RAUTIO: 

Joo ja yksi mikä nousi valtuustossa, mikä itseäni viehätti kovasti, että tämä mahdollistaisi 
sitten jo nuorempien kuntalaisten kuulemisen myös, eli itse toivon, että me teemme tämän 
sillä tavalla, että 16–17-vuotiaatkin pääsevät ottamaan kantaa. Eli ne tulevaisuuden 
hämeenlinnalaiset. Ehkä yksi asia, mikä on pikkuisen unohtunut tässä, on tämä aikajänne 
myöskin, että sehän ei ole ensi kesänä auki tuo tori, vaan tämä menee pitkästi 20-luvun 
puolelle, ennen kuin edetään, mikäli päätetään edetä. Ja sillä lailla ne ovat ne tulevaisuuden 
aikuiset, jotka sitten näkevät miltä tämä kaupunki tulevaisuudessa näyttää.  

SARI MYLLYKANGAS: 

Hyvä tässä kohtaa, ehkä saan kuitenkin sanoa myöskin sen, että sen lisäksi, että 
kaupunkilaiset joutuvat miettimään, että mitä he ovat mieltä tästä asiasta. Niin on myös 
todella tärkeää, että päättäjät pitävät omat ajatuksensa avoimina, kuuntelevat kaupunkilaisia, 
ja omakin päätös sorvautuu sen mukaan, kun uutta tietoa saadaan tästä asiasta. Olen 
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pikkaisen ollut huolissani siitä, että osalla päättäjistä on hyvin monen vuoden takaisia 
ajatuksia siitä, että mitä mieltä ole P-tori asiasta. Mielestäni kannattaa kyllä kuunnella 
loppuun saakka tämä kaikki valmistelu ja uusi tieto, jota meillä on tarjottavana. Ja vielä 
kuuntelemme kaupunkilaisia, niin ei kai tämän paremmaksi enää voi päätöksenteko tulla. 

SARI RAUTIO: 

Joo kyllä viisas päätöksentekijä pystyy muuttamaan mielipidettään, kun saa uutta tietoa. Eikä 
se koske vain tätä asiaa, ihan mitä hyvänsä, mitä meillä kaupungissa tai valtakunnallisesti on 
menossa. 

TIA YLISKYLÄ: 

Eli keskustelu Hämeenlinnan toriparkista jatkuu, ja niin pitääkin. Mutta mitenkäs sitten 
päätöksenteko seuraavaksi etenee. Eli mitä tapahtuu ja milloin? 

SARI RAUTIO: 

No nythän meillä on tulossa, jo itseasiassa ensi viikolla Goodmanissa on pop up P-toripäivä. 
Koko päivän siellä on meidän viranhaltijat vastaamassa kansalaisten kyselyyn, ja voi 
perehtyä näihin materiaaleihin, jos ei itsellä vaikka ole pääsyä sinne internetin saloihin. Ja 
toinen pop up-päivä on sitten tulossa vielä vuodenvaihteen jälkeen, ja sen lisäksi tästä 
rahoituksesta on tulossa sitten ihan tällainen kansalaistilaisuus. Sen lisäksi kuten todettua, 
kaikki nämä materiaalit ovat käytettävissä. Ehkä itse toivoisin, ja luulen, että puhun meidän 
molempien puolesta, niin toivoisin sellaista oikeaa vuoropuhelua. Ei vaan sitä, että kaikki 
julistavat omia näkökulmiaan, vaan käytäisiin sitä yhteistä keskustelua aiheen tiimoilta. 

SARI MYLLYKANGAS 

Joo kyllä minulla on sama näkemys, ja tietenkin vielä prosessina niin sittenhän sinne 
helmikuulle tulee se kohdennettu kuntalaiskysely, ja meillä on maaliskuussa ja huhtikuussa 
valtuuston kokoukset, niin näyttäisi siltä että, varmasti huhtikuulle menee sitten, että päästään 
taas päättämään siitä, että mikä on kuntalaiskyselyn tulos, koska tarvitsee analysoida 
tietenkin siitä tulevat tulokset, ja tiedottaa. Haluan sanoa vielä sen, että tuohon 
kuntalaiskyselyynhän, sen valmisteluunhan osallistuu kaikkien meidän poliittisten puolueiden 
puheenjohtajat, että myöskin tässä tämä kuntademokratia on kyllä hyvin edustettuna. 
Pääsevät puheenjohtajat suunnittelemaan, mitkä ovat niitä ainoita ja oikeita kysymyksiä 
kuntalaiskyselyyn. Ja ehkä toivoisin vielä sellaista, että yrittäjiltä voisin mielellään kuulla 
sitten näkemyksiä vielä lisää ihan kokonaisuudesta. Nimenomaan tällaista avointa hyvää 
keskustelua, jossa pohditaan riskejä ja pohditaan niitä mahdollisia hyviä mahdollisuuksia, 
mitä myöskin keskitetty P-tori pysäköinti voisi tuoda.  

SARI RAUTIO: 

Ja ehdottomasti myös näiltä kiinteistönomistajilta nyt ulostuloja siitä, miksi tämä on niin 
tärkeää. 

SARI MYLLYKANGAS: 

Juuri näin. 

TIA YLISKYLÄ: 
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Keskustelukanavia on monia, mutta onko jokin erityinen väylä, jonka kautta kaupunkilaiset 
voivat sitten omia mielipiteitään esittää tai tuoda keskustelunavauksia? 

SARI RAUTIO: 

Joo meillä on tämä yhteinen viestinta@hameenlinna.fi, ja sitten tietysti onhan meillä omat 
sähköpostit käytössä. Ollaan pohdittu myös, että järjestettäisiin vielä puheenjohtajakahvit 
asian tiimoilta. Eli kaikki on mahdollista, ja tietysti aloitteita myös tässä. Jos halutaan 
esimerkiksi meidät kutsua tai jotkut muut johonkin tilaisuuteen, joka teillä on, ei muuta kuin 
soittamaan tai sähköpostia, niin siinä on sellainen riski, että me tullaan paikalle. 

SARI MYLLYKANGAS: 

Siis nimenomaan se riski piilee. On todella mukava tavata ihmisiä, ja olemme yksi tällainen 
tilaisuus Sarin kanssa järjestetty raatihuoneella, valtuustosali oli lähestulkoon täysi. Ja pakko 
sanoa tähän vielä loppuun, että seuraavana päivänä eräs tyylikäs vanhempi herrasmies 
pysäytti minut tuolla torilla, ja kysyi “Sari hei, että olenko ymmärtänyt oikein, että minunkin 
asuntoni arvohan ehkä jopa säilyy, jos se P-tori tulisi?”. Ja hän ei tuonut sitä siinä 
yleisötilaisuudessa esille, mutta minusta hän oli jäänyt hyvin pohtimaan sitä, että tässä on 
hyvin monenlaisia näkökulmia, myös asuntojen arvojen säilyminen oli tullut hänelle mieleen, 
ja hän halusi sen tulla kertomaan. Oikein mielellämme otamme yhteydenottoja vastaan, ja 
minä ainakin mieluummin puhun, kuin kirjoitan.  

TIA YLISKYLÄ: 

Kiitos Sari Myllykangas ja Sari Rautio. Olet kuunnellut Hämeenlinna puhuu -podcastia, jossa 
aiheena oli toriparkki. Palautetta ja kommentteja voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen 
viestinta@hameenlinna.fi. Kiitos ja hei hei! 
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