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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Ymp.ltk 17.12.2019 § 72

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymp.ltk 17.12.2019 § 73

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Yrjö Welling ja Eila Rantala.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT

Ymp.ltk 17.12.2019 § 74
1. Rakennustarkastajan tekemät päätökset:
Rakennustarkastajan ajalla 18.10. – 12.12.2019 tekemät päätökset on julkaistu
Gambit Docs -ohjelmassa kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

17.12.2019

110

VAPAUTUSHAKEMUS ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA, ISOKYRÖ

Ymp.ltk 17.12.2019 § 75

Kiinteistönomistajat ovat hakeneet omistamalleen kiinteistölle vapautusta Isonkyrön
kunnan Vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon. Liittämisvelvollisuudesta
vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Kiinteistönomistajat ovat hakeneet kiinteistölle R:no 152-409-X-X vapauttamista
viemäriverkostoon liittämisestä. Hakemus on saapunut 10.8.2018.
Hakijat ovat toimittaneet 2.7.2019 lisätietoja vapautushakemukseensa, jossa ilmoittavat siirtyneensä keväällä 2019 käyttämään tontilla olevasta omasta kaivosta nostettua vettä puutarhan kasteluun. Kunnallisesta vesijohtoverkostosta otettua vettä he
ilmoittavat kuluttavansa n. 1-2 m³ vuodessa, ainoastaan kesäaikaan.
Hakijat ovat lisäksi toimittaneet lisätietoja vapautushakemukseensa 28.11.2019 sekä
ilmoittaneet viimeisimmän mittarilukeman puhelimitse 29.11.2019. Ilmoitetun lukeman perusteella on voitu todeta, että kiinteistön laskennallinen vedenkulutus on n. 6
m³ vuodessa. Mökki on käytössä vain kesäaikaan, eli todellinen lukema lienee pienempi.
Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:
- Kiinteistöllä sijaitsee vapaa-ajan asunto, joka on käytössä viikonloppuisin kesällä.
- Kiinteistöllä on kuivakäymälä ja siellä syntyy vain harmaita jätevesiä.
- Harmaat vedet johdetaan kahteen betoniseen saostuskaivoon, jotka on rakennettu
1960-1970 luvuilla.
- Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella.
- Vedenkulutus vuodessa on hakemuksen mukaan muutamia kuutioita.
- Etäisyys vesistöön on noin 600m.
Lausunnot ja vastineet:
Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselta.
Vesihuoltolaitos ei ole ottanut kantaa yksittäisiin kohteisiin, vaan todennut, että jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa.
Terveydensuojeluviranomainen on lausunut seuraavaa:
Kiinteistönomistajan omistama kiinteistö on vapaa-ajan käytössä (on käytössä vain
kesäviikonloppuisin). Kiinteistölle tulee kantovesi omasta kaivosta. Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja etäisyys lähimpään vesistöön on n. 500m. Hakemuksen mukaan kiinteistöllä on kuivakäymälä ja kiinteistön harmaat vedet johdetaan kahteen betoniseen saostuskaivoon. Kaivojen tyhjennysväliä hakemuksessa ei
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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mainita. Vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön vedenkulutusta voidaan pitää vähäisenä ja kiinteistön jätevesijärjestelmää voidaan pitää käyttöön nähden terveydensuojelulain näkökulmasta riittävänä. Näin ollen kiinteistön vapautukselle liittymisestä
yleiseen viemäriin ei ole terveydensuojelullisia esteitä. Jos kiinteistön käyttötarkoitus
muuttuu tai kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä merkittävästi lisääntyy, tulee
yleiseen viemäriin liittyminen harkita uudelleen.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231, antti.lammi(at)isokyro.fi
RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta myöntää hakijoille, kiinteistölle R:no 152-409-X-X, toistaiseksi
voimassa olevan vapautuksen viemäriverkostoon liittämisestä ehdollisena alla mainitusti ja täten luvan poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5 §:stä.
• Käsitellyistä jätevesistä ei saa aiheutua vapautusaikana haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumista.
• Jos olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat vapautuksen aikana tai käsittelyjärjestelmän
toimivuus heikkenee, on kiinteistön liityttävä viemäriverkostoon kuuden kuukauden
(6 kk) kuluessa muutoksesta.
Perustelut:
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen
vaatimusten mukaisesti.
Jätevesijärjestelmille on aiemmissa kohteissa arvioitu enintään 15v elinkaari, jonka
jälkeen liittyminen on pakollista. Lisäksi kiinteistönomistajat ovat kiinteistöä ostaessaan todennäköisesti tienneet liittymisvelvollisuudesta viemäriin tai ainakin myyjän
olisi tullut velvollisuudesta kertoa. Näin ollen liittymisestä aiheutuvat kustannukset on
todennäköisesti huomioitu kauppahinnassa.
Ympäristölautakunta katsoo, että vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät toistaiseksi voimassa olevalle vapauttamiselle.
Päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja lausunnonantajalle.
Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen
maksu, poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä 100 €.
Muutoksenhaku:
Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki 10 ja 11 §:t
Ympäristönsuojelulaki 155, 156, 202 ja 205 §:t
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)
Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset (voimaan 23.4.2014)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2015 lähtien
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUSHAKEMUS ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

Ymp.ltk § 17.12.2019 § 76
Perikunta on hakenut omistamalleen kiinteistölle vapautusta Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon. Liittämisvelvollisuudesta
vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Perikunta on hakenut kiinteistölle R:no 152-409-X-XX vapauttamista viemäriverkostoon liittämisestä. Hakemus on jätetty 29.10.2019.
Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:
- Kiinteistöllä sijaitsee tyhjäksi (10/2019 alkaen) jäänyt asuinrakennus
- Kiinteistössä on vesivessa, jonka jätevedet johdetaan kahteen saostuskaivoon
- Vedenkulutus vuodessa on noin 36 m³ (2019)
- Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella
- Etäisyys vesistöön on noin 430m
Lausunnot ja vastineet:
Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselta.
Vesihuoltolaitos ei ole ottanut kantaa yksittäisiin kohteisiin, vaan todennut, että jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa.
Terveydensuojeluviranomainen on lausunut seuraavaa:
Perikunnan omistama kiinteistö on hakemuksen mukaan asumaton (hakemuksen
mukaan lokakuusta 2019 alkaen). Kiinteistön vedenkulutus on 36m³ (2018). Hakemuksen perusteella kiinteistön vapautukselle liittymisestä yleiseen viemäriverkkoon
ei ole terveydensuojelullista estettä. Jos kiinteistön omistaja tai käyttötarkoitus muuttuu tai kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä merkittävästi lisääntyy, tulee yleiseen
viemäriin liittyminen harkita uudelleen.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231, antti.lammi(at)isokyro.fi

RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta myöntää hakijan kiinteistölle R:no 152-409-X-XX, toistaiseksi
voimassa olevan vapautuksen viemäriverkostoon liittämisestä ehdollisena ja täten
luvan poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5 §:stä.
• Käsitellyistä jätevesistä ei saa aiheutua vapautusaikana haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumista

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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• Jos olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat tai käsittelyjärjestelmän toimivuus heikkenee,
on kiinteistön liityttävä viemäriverkostoon kuuden kuukauden (6 kk) kuluessa muutoksesta
Päätös perustuu kiinteistönomistajan ympäristönsuojeluviranomaiselle antamiin tietoihin. Jos tietojen oikeellisuudessa on todettavissa puutteita, asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn.
Perustelut:
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan
järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Ympäristölautakunta katsoo, että vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset toistaiseksi voimassa olevalle vapautukselle täyttyvät. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta voidaan pitää vähäisenä. Myöskään terveydensuojelullisesta näkökulmasta
vapautukselle ei ole estettä.
Päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja lausunnonantajalle.
Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen
maksu 100 €; poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä.
Muutoksenhaku:
Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki 10 ja 11 §:t
Ympäristönsuojelulaki 155, 156, 202 ja 205 §:t
Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset (voimaan 23.4.2014)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2015 lähtien
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN VASTINEPYYNTÖ VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN
18.10.2019 TEKEMÄÄ PÄÄTÖSTÄ NRO 19/0483/3 KOSKEVAAN VALITUKSEEN
Ymp.ltk 17.12.2019 § 77

Valitus koskee Vaasan hallinto-oikeuden 18.10.2019 tekemää päätöstä nro
19/0483/3 jota puolestaan edeltää Isonkyrön ympäristölautakunnan 19.6.2018 §63
tekemä päätös velvoittaa kiinteistön 152-402-XXX-XXX omistajat liittämään kiinteistönsä kunnalliseen viemäriverkostoon.
Isonkyrön kunta on kehottanut Kiinteistönomistajia liittämään kiinteistönsä kunnalliseen viemäriverkostoon vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti. Kiinteistönomistajat vastasivat kehotukseen kirjeellä, mutta eivät noudattaneet kehotusta liittää kiinteistö viemäriverkostoon. Kehotuksessa kerrottiin myös mahdollisuudesta hakea vapautusta,
mutta kiinteistönomistajat eivät hakeneet sitä. Omistajiin oltiin yhteydessä puhelimitse, jolloin keskusteltiin mm. vapautuksen hakemisesta. Kun omistajat kertoivat, etteivät aio lähettää vapautushakemusta, heille lähetettiin kuulemiskirje. Kiinteistönomistajat vastasivat kuulemiseen kirjeellä, mutta eivät hakeneet vapautusta.
Koska kiinteistönomistajat eivät ole toimittaneet hakemusta kiinteistön liittämisestä
viemäriin tai hakeneet vapautusta, ympäristölautakunta päätti velvoittaa kiinteistönomistajat liittämään kiinteistönsä kunnalliseen viemäriin. Vapautusta viemäriin liittymisestä ei voida käsitellä ennen kuin vapautusta on haettu.

RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta päättää antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen vastineen.

PÄÄTÖS

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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RAKENNUSJÄRJESTYS
Ymp.ltk 10.9.2019 § 58

Kunnanvaltuusto on talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä antanut Ympäristölautakunnalle tehtäväksi rakennusjärjestyksen uudistamisen. Rakennustarkastaja on
valmistellut yhteistyössä naapurikuntien kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rakennusjärjestyksen luonnoksen.

RT:N EHDOTUS
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rakennusjärjestykseksi ja asettaa ne nähtäville.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Ymp.ltk 17.12.2019 § 78

Rakennustarkastaja on valmistellut rakennusjärjestyksen ehdotuksen saatujen lausuntojen perusteella. Lausuntojen huomiointi selviää rakennusjärjestyksen kommentit liitteestä ja varsinaisesta rakennusjärjetysehdotuksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei nähtävilläoloaikana merkittäviä muutoksia edellytetty tehtäväksi.
Ympäristölautakunta siirtää liitteenä olevan rakennusjärjestysehdoksen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta päättää siirtää rakennusjärjestyksen käsitellyn kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät:
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön ympäristölautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
- päätös, johon oikaisua haetaan
- asiakirjat, joihin vedotaan

Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
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Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Ympäristönsuojelu- ja Vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa valitukset edelleen lain
mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle.
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 72,73,74,77,78
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
___________________________________________________________________
HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
__________________________________________________________________
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