


KANGASALAN LAMMINRAHKAN ALUEEN AATEKILPAILU

Ratkaisun keskeiset periaatteet

Kangasalan Lamminrahka on houkutteleva työpaikka- ja asuinalue Tampereen kaupunkiseudulla.  Olemassa olevia tie- ja 
raideyhteyksiä kehittämällä on mahdollista synnyttää monipuolinen joukkoliikenteeseen tukeutuva alue, joka jo maan-
käytön suunnittelussa ottaa huomioon energiatehokkuuden ja ekologisuuden.

Luontoarvot on alueen tärkeä vetovoimatekijä.  Lamminrahkan asukas voi nauttia viheralueista ja alkuperäisestä luon-
nonympäristöstä. Alueen keskus ja sen keskeiset julkiset tilat palveluineen on sijoitettu toiminnalliseen ja kaupunkiraken-
teelliseen ytimeen raideliikenteen läheisyyteen. 

Lamminrahka näkyy Lahti-Tampere –tielle  korkeatasoisena asuinalueena sekä liike- ja toimistorakentamisena.

Suunnitelma koostuu rakennettujen ja rakentamattomien palojen vuorottelusta, joka muodostaa verkkomaisen kokonai-
suuden.  Rakentamaton alue on  laki- tai laaksoalueita, avainbiotooppeja tai suojeltujen eläin- tai kasvilajien elinympä-
ristöjä.  Rakennettu alue muodostuu erikokoista, yhteisöllisyyden muodostumisen mahdollistavista kortteleista. Kortte-
leiden keskuksiin rakentuu erilaisia asukastaloja ja kortteleita, jotka luovat luontevia kohtauspaikkoja alueen asukkaille. 
Samalla ne luovat kuhunkiin kortteliin omanlaisensa , tunnistettavan tunnelman.

Maisemalliset piirteet ja viherrakentaminen

Maisema on saanut ominaiset piirteensä jääkauden aikana, joka on huomattavissa alueen polveilevassa luonteessa.  
Alueen tärkeät laaksoalueet säilytetään sadevesien luontaiseen imeytymisen edesauttamiseksi.  Avainbiotoopit ja jyrkät 
kallioiset lakialueet on jätetty rakentamatta.  Lamminrahkan suoalue säilyy luonnonmukaisena.

Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat on säilytetty ja alueelle luotu viherverkosto helpottaa niiden liikkumista 
uudisrakentamisesta huolimatta. Alueelle sijoitetaan lepakkopönttöjä korvaamaan kolopuita: ne tarjoavat yksittäisille 
lepakoille ja kokonaisille yhdyskunnille lisääntymispaikkoja ja päiväpiiloja. 

Viheralueiden käyttö on pääasillisesti virkistys- ja luontoarvoihin perustuvaa.

Urbaanit puistokadut käsitellään kaupunkimaisena viihtyisinä olekelualueina. Puutarhamaisiin ja suojaisiin korttelipihoi-
hin sijoitetaan hedelmätarhoja, kasvi- ja viherhuoneita sekä istutuspalstoja.

Valtatie 12 on suunniteltu muutettavan nelikaistaiseksi, jonka yhteydessä tiemaisema saa kaupunkimaisemman käsit-
telyn. Tien varteen istutetaan puurivistöjä ja alikulkutunneleiden arkkitehtuuriin ja valaistukseen kiinnitetään erityistä 
huomiota.

Julkinen kaupunkitila, työpaikka-alue ja palvelut 

Lamminrahkan keskustan kaupunkitilallinen ja toiminnallinen ydin on keskusaukion ympärillä. Aukio on ilmansuunnil-
taan edullinen ja rajattu tilallisesti tiiviiksi. Se liittyy joukkoliikenteen yhteyksiin, asemaan, autoliikenteen väyliin, kaupun-
kirakenteeseen sekä viherreitistöön. Liikerakentaminen, palvelut ja työpaikkakorttelit ovat sijoitettu helposti saavutetta-
viksi kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä.

Aktiivisin keskusta-alue on aukion ympärillä, johon sijoittuu suurin osa julkisista ja kaupallisista palveluista. Aukion ja ase-
man välistä raittia elävöitetään mahdollisuudella rakentaa katutasoon liikerakentamista. Keskustan läheisyyteen rakenne-
taan myös erityisasumista ja tuetaan asukkaiden mahdollisuutta omiin työtiloihin.  

Julkinen tila rakennetaan kevyen liikenteen ehdoilla. Asiointi palvelu- ja liiketiloissa on yksinkertaista ja yhteydet koului-
hin ja päiväkoteihin ovat luontevat viherverkostoja käyttäen.  

Eri kylien keskelle jäävä aukio tai puisto toimii kyläkeskuksena ja luo tunnistettavaa identiteettiä.  Asukasyhdistyksien 
hoitama yhteisalue saattaa pitää sisällään myös yhteisiä tiloja kuten korttelitalon, urheilutiloja tai kulttuuritiloja. Näiden 
pikkukeskusten kulmauksiin varataan tiloja palvelu- ja liiketiloille.

Työ- ja liikerakennukset muodostavat luontaisen suojavyöhykkeen liikennemelua vastaan valtatie 12 suuntaan.

Asuinrakentaminen

Alueelle muodostetaan rikasta, erilaista asumista yhdistäviä rakennus- ja korttelityyppeja.  Näin Lamminrahkan rakenta-
misella vastataan erilaisiin asumistoiveisiin ja ympäristöstä muodostuu myös sosiaalisesti monipuolista. Kaupunkirakenne 
muodostuu erikokoisista pihapiireistä, jotka ovat helposti hahmotettavia lähinaapurustoja. Työ- ja liiketiloja yhdistetään 
asuinkortteleihin ja myös asumista toimistokortteleiden yläkerroksiin. Sekoittunut rakenne elävöittää kokonaisvaltaisesti 
aluetta eri vuorokauden  ja vuodenaikoina.

Aseman ja keskustan lähelle sijoitetaan erityisasumista, kuten senioriasuntoja tai opiskelija-asuntoloita. Rakennuksien 
mittakaava pienenee pohjoista ja reuna-alueita kohti. Asuinalueet sekoittavat asuintypologialtaan omakoti- paritalo- ja 
rivitaloratkaisuja tai yhteenkytkettyä pientaloa- ja kerrostaloa.

Rakennuksien mittakaavan vaihtelu ja kattomaailma parantaa kortteleiden valoisuutta ja mittakaavaa synnyttäen lisäksi 
omaleimaisia kattoasuntoja.

Rakennustavalle  ja –materiaaleille annetaan korttelikohtaiset rakennustapaohjeet jalaaditaan  laatukäsikirja.

Liikenne ja pysäköinti

Keskeisinä liikenteellisinä tavoitteina alueella ovat kattavat ja sujuvat kevyen liikenteen yhteydet, hyvät joukkoliikenne-
palvelut sekä palvelujen saavutettavuus ja sijainti eri liikennemuotojen polttopisteessä. Katuelämää hallitsevat jalankul-
kijoiden ja katutasossa sijaitsevien liiketilojen tarpeet. Kevyen liikenteen väylät ja jalankulkijoiden reitit mahdollistavat 
erilaisten reitistöjen syntymisen riippuen kävijän halusta suoraviivaiseen siirtymiseen tai viipyilevään kävelyyn aluetta 
kiertävää vihereitistöä pitkin. Ajoratojen jäsentäminen ja käytettävä ajonopeus laaditaan asuinalueiden sisällä kevyen 
liikenteen ehdoilla.

Lamminrahkan pääkatu liittyy valtatiehen eritasoliittymän kautta. Pääkatu muodostaa kaupunkirakennetta kokoavan ja 
liikenteellisen selkärangan. Se on luonteeltaan alueen läpi kulkeva kaupunkimainen, puukujanteiden reunustama bule-
vardi, jonka varteen sijoittuu suuri määrä työpaikka- ja liikerakentamista. Katu toimii myös joukkoliikenteen reittinä.  

Asuinalueiden välissä polveilevat pihakatumaiset kokoojakadut kiertävät asuinalueet. Katuun liittyy vieras- ja asukaspysä-
köintiä. Kortteleiden autopaikoitus sijoitetaan maanpäälle korttelikohtaisesti. 

Ekologisuus, kestävä rakentaminen ja energiatalous

Joukkoliikenneratkaisut ja alueen saavutettavuus jalkaisin ja pyöräillä tukevat vaihtoehtoisia liikennemuotoja yksityisau-
toilun rinnalla. Viheralueiden ja sisäpihojen maailma luo suotuista mikroilmastoa. Puusto ja rakentaminen on sijoitettu 
suojaamaan tuulelta.

Lämmitysenergia tuotetaan omavaraisesti alueen sisällä hyödyntäen alueella paikallisesti tuotettujen jätteiden polttoa. 
Lisäksi talojen julkisivupinnoissa ja pervekkeissa käytetään aurinkokennoja. Tuulivoimaa hyödynnetään asuntojen energi-
antuottamiseen ja ne yhdistetään osaksi rakennusten arkkitehtuuria.

Asuinrakennuksissa suositaan puolilämpimiä parvekkeita ja viherhuoneita, joita saa rakentaa kerrosalan lisäksi noin 15-
20%.  Kesäisin käytössä olevien jäätelökioskien ja muiden paviljonkirakennusten energia tuotetaan aurinkoenergialla.

Rakennusten rakenteelliset ratkaisut ovat energiaa säästäviä. Talot suunnitellaan vaipaltaan yksinkertaisiksi, eristämiseen, 
ilmatiiviyteen sekä lämmöntalteenottoon kiinnitetään erityisesti huomiota. Ominaislämpöhäviö olisi alle 60% nykyisistä 
vaatimuksista ja noin kolmannes rakennuskannasta suunnitellaan passiivitaloiksi. Rakennuksien vaatima energia laske-
taan kokonaisenergian kulutuksen mukaan huomioiden rakennuksen ja rakennustarvikkeiden käyttämä kokonaisenergia. 

Alueen asemakaavassa rakennuksille määritetään kokonaisenergiakäytön vertailuarvo, jota toteutusvaiheessa ei voida 
ylittää. Kaavallisia helpotuksia myönnetään ratkaisuille, jotka parantavat uusiutuvan energian käyttöä. 

Asumisen jätteet lajitellaan ja lajittelupisteet ovat sijoitettu  porrashuonekohtaisesti ja kerroksittain asuntojen yhteyteen, 
josta ne imetään talojen yhteiseen jätetilaan kellariin.  Ratkaisu kannustaa kierrätykseen ja jätteiden mahdollisimman 
tarkkaan hyödyntämiseen. Asuinrakennusten käymälöissä tutkitaan uusien kompostoivien ratkaisuiden mahdollisuutta, 
joissa päällekkäisten asuntojen musta jäte kerätään yhteisiin kompostoiviin tiloihin yhdessä muun biojätteen kanssa. 
Kompostoitunut multa käytetään piha-alueilla.

kokonaislaajuus:

 Asuinrakentaminen (A/AK) 280 000  kem2
 Työpaikkarakentaminen (LK)    98 000 kem2
Julkinen rakentaminen (Y)    15 000  kem2

Yhteensä   393 000 kem2
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 Kangasalan Lamminrahkan alueen aatekilpailu

Selostus

Lamminrahkan alueelle haetaan kilpailulla ilmettä ja kokonaisratkaisua 2020-luvun asuin- ja 
työpaikka-alueeksi, joka tukeutuu joukkoliikenteeseen ja jossa asuminen, työ ja vapaa-aika yhdistyvät 
toimivaksi ja eläväksi kudokseksi. Alueeen tulisi olla vetovoimainen, houkutteleva ja imagoltaan 
vahva. Kilpailuohjelmassa mainittuja painopisteitä ovat: monipuolisuus, kestävän kehityksen 
huomioiminen, alueen luonnonarvot,  sekoittuneisuus ja  julkisen kaupunkitilan viihtyisyys. 
Haasteena on rakentamisen sijoittuminen vaihtelevaan maastoon tiiviisti siten että pihoilta on yhteys 
virkistysmaastoon. 

1 kokonaisuus

Lamminrahkan aluetta analysoitaessa alueen suurimmiksi vetovoimatekijöiksi ja luonnollisiksi uuden 
alueen identiteetin lähtökohdiksi löytyivät toisaalta siihen välittömästi liittyvä laaja metsävyöhyke, 
toisaalta erittäin hyvät liikenneyhteydet niin Kangasalle kuin Tampereellekin.

 - Metsävyöhyke

Suunnittelualueen läpi kulkeva seudullinen metsävyöhyke ja ulkoilureitti, joka yhdistää Kirkkoharjun 
Niihaman laajoihin ulkoilumaastoihin, on alueen valtti. Lyhyt yhteys virkistyalueeseen on tuotava 
mahdollisimman monen  asukkaan ulottuville. Metsäaluetta on pyritään säilyttämään mahdollisimman 
paljon ja mahdollisimman isoina kokonaisuuksina. On pyrittävä estämään että metsäalue pirstaloituu 
pieniksi viherlämpäreiksi. Metsää on kehitettävä olemassaolevista luontoarvoista. Siitä voidaan 
muodostaa ympäröivien alueiden keskuspuisto.

Alueen maasto  on pienipiirteistä, moni-ilmeistä ja kumpuilevaa. Säilytettäviä ominaispiirteitä 
ovat esim. avokalliot ja voimakkaimmat maastonmuodot metsäympäristön kohokohtina. Osana 
vihervyöhykettä ovat luonnonsuojelulliset alueet. Kilpailuohjelmassa olevat avainbiotooppialueet 
säilytetään. Myös Liito-oravien, lintujen ja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä niille 
suotuiset elinympäristöt on suunnitelmassa pyritty pääosin säilyttämään. Oleelliseksi lähtökohdaksi 
on otettu että nämä alueet liitetään osaksi metsävyöhykettä. Tätä vetovoimatekijää on pyritty 
tukemaan myös sillä että uuden alueen maankäytössä on pyritty säästäväisyyteen. Maata ei tuhlata.

 - Nopeat liikenneyhteydet

Nelikaistaiseksi levennetty Valtatie 12 ja Tampere-Jyväskylä-rautatie tarjoavat lamminrahkan alueelle 
hyvät liikenneyhteydet. Lähiliikenteen asema ja liittymä moottoritielle on otettava keskeisiksi osiksi 
uutta kaupunkirakennetta. Ne on kehitettävä myös kaupunkitiloiksi, joiden kautta Lamminrahka 
liittyy ympäröiviin alueisiin. Näin vältetään ajatus että Lamminrahka on liikenneväylien sulkema 
metsäalue eristyksissä moottoritien takana. 

Lamminrahkan alue on pyrittävä mahdollisimman hyvin liittämään osaksi seudullista kokonaisuutta. 
Tampereen kaupunkiseudun koillisalue kehittyy voimakkaasti ja Lamminrahka on liitettävä osaksi 
uusien alueiden kokonaisuutta. Suunnitteilla ovat mm. Ojala, Atalan laajennus Rissoon ja Nurmi-
Sorila. Tehokas liittyminen ympäröiviin alueisiin mahdollistaa myös muiden alueiden palvelujen 
hyödyntämisen.

Suunnitelmassa Lamminrahkan aluetta on hahmoteltu osana Koilliskeskuksen ja Lentolan alueen 
väliin muodostuvaa nauhataajamaa. Nauhataajama muodostuu näiden uusien kaupunkirakenteen 
keskusten ja painopisteiden väliin siinä missä vanha Kangasalantien nauhataajama yhdistää 
Kangasalan keskustan Tampereen keskustaan. Lamminrahkan asema sijoittuu keskeiseksi osaksi 
tätä uutta kaupunkirakennetta. lisäksi suunnitelmassa on hahmotettu tulevaisuuden kolmatta 
rakentamisen tihentymää Kangasalan asemalta Ojalan kautta Nurmi-Sorilaan. 

2. Liikenne

Lamminrahkan Asemasta muodostuu luonnollisesti merkittävä painopiste kaupunkirakenteeseen. 
Luonnonsuojelualuiden rajaamana suunnitelmassa asema on sijoitettu alueen eteläisimpään 
kulmaukseen rautatien ja valtatie 12:n risteyskohtaan. Lamminrahkan alueen kannalta kulmaukseen 
muodostuva alue on ahdas mutta aseman sijainti risteyksessä tarjoaa suuria etuja laajemman alueen 
maankäyttöön. Lisäksi Kangasalan vanha asema palvelee rataa pohjoisemmaksi mentäessä. 

Risteykseen sijoitettuna asema pystyy palvelemaan kaikkia neljää liikenneväylien erottamaa aluetta 
tasapuolisesti. Mistään suunnasta lähestyttäessä asema ei jää moottoritien tai radan taakse. Tämä 
parantaa aseman käyttömahdollisuuksia ja maankäytön tehostamista niin Kallion yritysalueella 
kuin Vatialassa tai aseman eteläpuolisella alueella. Asema ei leimaudu ainoastaa ”Lamminrahkan 
asemaksi” vaan siitä muodostuu eri alueita yhdistävä kaupunkirakenteen solmu. Rautatien ja valtatien 
risteys on ympäristönä asemalle rujo ja haastava mutta tarjoaa samalla mahdollisuuksia ja vapauksia 
tehdä raskaitakin ratkaisuja.

Rautatieliikenteen toteutumista odotettaessa suunnitelmassa joukkoliikenneratkaisuksi on ehdotettu 
nopeata  linja-autoyhteyttä Tampereelta. Linja-autoyhteydelle on varattu pysäkkiterminaali keskeiseltä 
paikalta uutta kaupunkirakennetta. Valtatietä suoraan Tampereelta liikennöivä linja-autoyhteys 
palvelisi tehokkaasti Lamminrahkan asukkaita. Pysäkkiterminaali tulisi suunnitella rautatieaseman 
kaltaiseksi kaupunkitilaksi ei ainoastaan pysäkkikatokseksi maantien varressa. Suunnitelmassa 
pysäkki on sijoitettu niin että valtaosa uusista asukkaista asuu alle 600 metrin etäisyydellä. Niin 
linja-autopysäkin kuin rautatieaseman läheisyyteen on suunnitelmassa sijoittettu valtaosa julkisista 
ja kaupallisista palveluista ja tehokkain ja toiminnallisesti sekottunein kaupunkirakenne. Myös 
kaupunkirakenteen ehydellä on pyritty edistämään julkisen liikenteen käyttöä. Sirpaloitumaton 
rakenne ja huolitellut ja selkeät yhteydet kaikkialle asuntoalueilla parantavat julkisen liikenteen 
toimivuutta. 
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3. Rakennetun alueen rakenne

Rakennetun alueen ratkaisuksi on kehittynyt luoda yksi keskeinen julkinen ulkotila, joka kokoaa 
yhteen kaikki alueen toiminnot ja asukkaat mahdollisimman tehokkasti. Samalla tämän tilan kautta 
Lamminrahkan alue liittyy ympäröiviin alueisiin. Keskittämällä kaikki resurssit ja toiminnot yhden 
tilan ympärille saadaan siitä tarvittavan voimakas muodostamaan alueelle oma identiteetti. Samalla 
siitä saadaan mahdollisimman vilkas tilan palvellessa niin liikumista kuin ulko-oleskelua.

Suunnitelmassa keskeinen katu- ja puistotila mutkittelee keskellä rakennettavaa aluetta. Taivuttelu 
vie kadun lähelle kaikkia toimintoja. Samalla se vähentää läpiajoliikennettä. Julkiset rakennukset; 
päiväkoti, koulu, liikuntahalli  sekä terveyskeskus- ja kirjastotilat on sijoittettu julkisen tilan äärelle 
muodostamaan kaupunkirakenteellisia kohokohtia. Kaupalliset palvelut; kaupat ja muut mahdolliset 
liiketilat on sijoitettu keskeisille paikoille. Samoin tila liittää yhteen niin rautatieaseman kuin linja-
autoterminaalin.  Myös työpaikkarakentamisen painopisteet sijoittuvat näiden liikenteellisten 
solmukohtien ympärille. Palveluista syntyy keskeisin helminauha asuntorakentamisen sisälle.

Palvelut yhdistää alueen pääkatu ja keskeinen puisto. Puiston luonne vaihtelee välillä. Välillä se 
kulkee kadun yhteydessä sen muuttuessa leveäksi puistokaduksi. Välillä puisto laajenee asuntoalueen 
keskellä olevaksi keskeistilaksi. Koko kaupunkirakenteen sisälle katu ja puisto muodostavat avoimen 
kaupunkimaiseman. Yhdessä ne muodostavat Lamminrahkan alueen tärkeimmän julkisen tilan ja 
identiteetin yhden osa-alueen.

4. Rakentaminen

Asuminen sijoittuu tämän maisematilan reunoille. Lähinnä puistoa on sijoitettu tehokkaimmin 
rakennettu osuus. Korkeita kerrostaloja ei ole suunnitelmaan sijoitettu. Alueen luonne on pyritty 
luomaan pienimittakaavaiseksi ja inhimilliseksi. Tehokkaimmillaankin rakentamienen on 3–4 
kerroksista. Pienimittakaavaisena rakentaminen on hieman helpommin mahdollista sovittaa 
pienipiirteiseen maastoon ja mahdollistaa alueen suunnittelun ilman raskaita pysäköintiratkaisuja. 
Keskeisestä puistosta ulospäin siirryttäessä rakenne pienenee ja toiselta reunaltaan kapeat 
rakentamisen vyöhykkeet liittyvät kaikkialla metsäalueisiin. Tällä reunalla rakentaminen on 
pääsääntöisesti kaksikerroksisia pientaloja, jotka voidaan sijoittaa vapaasti tontin olosuhteiden 
mukaan. Rakentamisen reuna metsäaluisiin päin muodostuu pehmeäksi. Asuinalueet jakautuvat 
pienempiin osiin niitä halkovan tiheän kevyenliikenteenverkoston jakamina. Tämän perusratkaisun 
puitteissa suunnitelma mahdollistaa vaihtelevia ratkaisuja ja sopeutuu pitkän toteuttamisajanjakson 
mukanaan tuomiin muutoksiin. 

Suunnitelmassa esitetyssä muodossa noin 60% asuinkerrosalasta on sijoitettu kytkettyihin tai 
erillispientaloihin. Esitetyt tyypit vaihtelevat erillispientalosta kolmen tai kuuden pientalon ryhmiin, 
kaupunkirivitaloihin, pienkerrostaloihin ja kaupunkivilloihin. Alueen luoteisosassa, Ojalaan vievän 
kadun varressa, joka jää muusta alueesta hieman irralleen sähkölinjan pohjoispuolelle on kehitetty 
pienimuotoista korttelityyppiä, jossa toisiinsa kytketyt asunnot kiertyvät pienen sisääntulopihan 
ympärille. 

Keskeisimmillä paikoilla kadun ja puiston risteyksissä katutason tilat on ajateltu suunniteltavaksi 
niin että niitä voidaan tarvittaessa käyttää pienimuotoisessa studio tai kotitoimisto yms. toiminnassa. 
Tämä antaa oman lisänsä katutason miljöön elävyyteen.

Työpaikkarakentamista on sijoitettu rakenteen sekaan painottuen valtatie 12 varteen 
liikennemelualueelle. Tällöin ne suojaavat melulta takanaan sijaitsevia asuntoja. Valtatie 12:a 
maisemassa vuorottelevat rakennetut yritysalueet ja hoidetut metsäalueet

Kunnallistekniikkaan liittyminen Tampereen suunnalta, alueen länsilaidalta, määrittää yhden 
taloudellisen rakentamisen painopistealueen.  

Kerrosalalaskelmat:

Asuinkerrosalaa yhteensä n. 275 000 m², josta noin 21 000 m² sijaitsee Kangasalan asemaan 
tuketuvassa rakenteessa kilpailualueen koilliskulmauksessa . Julkisia tiloja; liikuntahalli 8000 m², 
päiväkoti 1000 m², koulu 12 000 m² ja terveysasema/kirjasto-keskus 2000 m². Yhteensä. 23000 
m². Työpaikka ja liiketiloja yhteensä: e=0,4 tonttitehokkuudella laskettuna noin 37 500 m² ja 
rautatieaseman yhteydessä tehokkaammin toteutettuna noin 45 000 m².

Liikenneverkkokaavio, 1|8 000

Lentola

Ojala

Atala

Vatiala



49. ”PUOLUKKARAHKA”



49. ”PUOLUKKARAHKA”



50. ”HEVOSENKENKÄ”



50. ”HEVOSENKENKÄ”



1. ”KYLÄT JA KUKKULAT”

5. ”MAAHISTEN MAA”

19. ”NIITUT”



25. ”SUPERSOLUT”

26. ”KYLÄN RAITILLA”

27. ”HILLA”



31. ”KEVYESTI KESKELLÄ”

47. ”LEHDET”

54. ”KALLIOLLE KUKKULALLE”




