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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk 1 §

Tekninen lautakunnan päätöksen 23.8.2017 51 § mukaan
kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään
sähköisenä. Kokouskutsu on mahdollista pyytää paperilla. Koska
salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla
yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa.
Teknisen lautakunnan päätöksen 15.2.2012 3 §:n mukaan
kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä
keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu
13.1.2021 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja
kunnanjohtajalle.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO
Tekn. ltk 2 §

Lautakunnan päätöksen 15.2.2012 4 §:n mukaan pöytäkirjat
tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin
kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Kuntalain 140 §:n toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen
katsotaan tulleen yleiseen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä.
Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Teknisen lautakunnan
pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan internetsivuilla http://www.humppila.fi/kunta-jahallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
kokouksesta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12.00 alkaen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Outi
Prehti-Vedenpää ja Tanja Uusitalo.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä
keskiviikkona 27.1.2021 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä
internetsivuilla. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon
3.2.2021, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:
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TEKNISEN TOIMIALUEEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN
Tekn. ltk 3 §

Teknisen lautakunnan tulee vuosittain määrätä laskujen
hyväksyjät taloussäännön toimeenpanoa koskevien ohjeiden
mukaisesti.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää määrätä vuoden 2021 laskujen
hyväksyjäksi teknisen johtajan ja sijaiseksi rakennusmestarin,
muu sijaisuusjärjestely kunnanhallituksen päätöksen khall 166 §/
5.10.2020 mukaan.

Päätös:
TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET
Tekn. ltk 4 §

Kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin pitää
kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään
paikassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimien jäsenistä
tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun
yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Lautakunta on aikaisemman käytännön mukaan kokoontunut
kuukauden kolmantena keskiviikkona klo 18.00. Kokouskutsut on
lähetetty viikkoa ennen kokousta.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää noudattaa aiempaa käytäntöä.

Päätös:
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Tekn. ltk 5 §

Hallintosäännön 145 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
1. Lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan siten, että
tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin kerralla valittua
jäsentä. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.
Pöytäkirjan tarkastus on suoritettava ennen julkistamista.
2. Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140
§:ssä tarkemmin säädetään, viikon kuluttua kokouksesta
erikseen nimettynä aikana.

Päätös:

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Tekn. ltk 6 §

-

Päätösehdotus:

Ala-Paavolan ja Puistoharjun metsänhoidollisten
toimenpiteiden suorittaminen
Teknisen sihteerin paikan täyttäminen ja nimikkeen muutos
Khall 225§/14.12.2020
Merkkipäivien huomioiminen vuonna 2021 Khall
227§/14.12.2020
Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustushakemus
urheilupuiston huoltorakennushankkeeseen 22.12.2020
Vuosiyhteenveto 2020 ns. nitraattiasetuksen 1250/2014
mukaisista ilmoituksista Hämeen ELY-keskukselle 11.1.2020.

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi
saaduksi.

Päätös:
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ELÄINSUOJAN ILMOITUSMENETTELY / LIUHALAN TILA OY
Tekn. ltk 7 §
Liite 1

Liuhalan Tila Oy on toimittanut ympäristönsuojelulain (527/2014)
115a § mukaisen eläinsuojan ilmoitusmenettelyä koskevan
hakemuksen. Kyseessä on uusi eläinsuoja tilalle 103-406-1-206.
Tilalle rakennetaan uusi lattiakanala, jossa on paikat 39 990
munituskanalle ja 1 620 m3:n katettu lantala.
Päätösehdotukseksi on laadittu toimituskirja, joka on liitteenä.

Valmistelija:

Ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,
p. 040 3566433 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702
Tekninen lautakunta antaa liitteenä olevan toimituskirjan
mukaisen päätöksen eläinsuojan ilmoitusmenettelystä Liuhalan
Tila Oy:lle tilalle 103-406-1-206 päätöksessä esitetyin
lupamääräyksin.

Päätös:
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekn. ltk 8 §

Lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvan asian ottamisesta
lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen
puheenjohtaja tai esittelijä. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava
lautakunnalle päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan
käsiteltäväksi.
Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden sekä
rakennustarkastajan päätösluettelot ovat esityslistan
oheisaineistona.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi teknisen
lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ja päättää, ettei
yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Tekninen lautakunta merkitsee rakennustarkastajan
viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA
Tekn. ltk 9 §

Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-joulukuu 2020
tuodaan oheismateriaalina lautakuntaan.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan
toteutumavertailun tammi-joulukuulta 2020.

Päätös:
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YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2021
Tekn. ltk 10 §
Liite 2

Tekninen lautakunnan talousarviossa on varattu
yksityistieavustuksiin 15 000 euroa vuodelle 2021. Liitteenä
luonnos hakuehdoista, lehti-ilmoituksesta ja
avustuskaavakkeesta.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta
1) käy läpi liitteen mukaiset asiakirjat; ja
2) päättää, että avustukset asetetaan haettavaksi siten, että
avustusten hakuaika päättyy 31.3.2021. Avustushakemukset
liitteineen on toimitettava määräajassa.

Päätös:

TURVAKIELTOROOLIN HYVÄKSYMINEN VTJ-YLLÄPITOKÄYTTÖLIITTYMÄÄN
Tekn. ltk 11 §

Kunnat saavat käyttöönsä uuden turvakieltoroolin VTJylläpitokäyttöliittymään. Turvakieltoroolin ylläpitokäyttäjällä on
oikeudet nähdä ja poistaa rakennusten ja hankkeiden
omistajatietoja henkilöiltä, joilla on turvakielto
väestötietojärjestelmässä.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että seuraaville
VTJ-oikeudet omaaville henkilöille annetaan oikeus käyttää
VTJYPT_kuntaroolia Humppilan kunnan osalta:
-

lupasihteeri Arja Malin, Forssan seudullinen rakennusvalvonta;
ja
lupasihteeri Hanna Visti, Forssan seudullinen
rakennusvalvonta.

Päätös:
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OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN MAA-AINEKSEN VALVONTAMAKSUA

Tekn. ltk 12 §
Liite 3

Esittelytekstiä, liitettä, päätösehdotusta ja päätöstä ei julkisteta
(Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §)
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OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPIEN 2016-37, 2016-38 JA 2016-43
RAKENNUSAIKAISESTA MUUTOKSESTA
Tekn. ltk 170 §
Liite 1
18.11.2020

Tekniselle lautakunnalle on saapunut 21.10.2020 oikaisuvaatimus
koskien rakennuslupien 2016-37, 2016-38 ja 2016-43
rakennusaikaista muutosta. Asiaa koskien on konsultoitu
Kuntaliiton lakiyksikköä.
Rakennustarkastaja on 27.10.2020 pidetyssä aloituskokouksessa
antanut suostumuksensa tuulivoimaloiden roottorityypin
muuttamiseen Nordex N131 3 MW -tyypistä Vestas V150 4,3 MW
-tyyppiin. Aloituskokouspöytäkirjan mukaan ’roottorin lapojen
yläkorkeus on sama kuin aikaisemmassa tyypissä eikä
alituskorkeus 60 metriä muutu. Mallinnetut arvot äänen,
varjostusten ja välkkeen muodossa eivät osoita, että naapureille
tulisi haittaa.’
Oikaisuvaatimuksen mukaisesti ’muutoksenhakijat pyytävät, että
tekninen lautakunta kumoaa tuulivoima-alueen aloituskokouksen
pöytäkirjassa mainitun, rakennustarkastajan hyväksymän
päätöksen rakennusaikaisesta poikkeamasta ja ottaa asian
käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
150 e § 2 momentin mukaisena rakennusvalvontaviranomaisen
ratkaistavana asiana, koska lupapäätöksessä hyväksytyistä
suunnitelmista poikkeaminen, sen laatu ja lupaharkintaa koskevat
säännökset huomioon ottaen, merkitsee tässä tapauksessa luvan
olennaista muuttamista sekä vaikuttaa naapurien asemaan.’
Muutoksenhakijat ovat täydentäneet oikaisuvaatimustaan
27.10.2020 seuraavasti: ’Pyydämme täten, 21.10.2020
lähettämämme oikaisuvaatimuksen muuttamista siten, että asia
käsitellään ja päätetään ensisijaisesti hallintolain 50 §:n
mukaisena korjauksena (ns. itseoikaisuna), ja toissijaisesti
oikaisvaatimuksena. ---’
MRL 121 § mukaisen aloituskokouksen pitämisestä määrätään
rakennusluvassa ja se on luonteeltaan rakennushankkeeseen
liittyvää viranomaistoimintaa. Aloituskokouksessa ovat läsnä
vähintään rakennusvalvontaviranomaisen edustaja,
rakennushankkeeseen ryhtyvä tai rakennushankkeeseen
ryhtyvän edustaja, pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.
Aloituskokouksesta tehdään pöytäkirja, johon kirjattuja
menettelyitä on noudatettava rakennustyössä.
Aloituskokouksen pöytäkirjaan ei liitetä
oikaisuvaatimusohjeita tai valitusosoitusta.
Rakennuslupien 2016-37, 2016-38 ja 2016-43
aloituskokouksessa on annettu MRL 150 e §:n mukainen
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suostumus poiketa rakennusluvassa hyväksytyistä suunnitelmista
rakennustyön aikana. Rakennustarkastaja voi antaa MRL 150 e
§:n mukaisen suostumuksen suunnitelmasta poikkeamiseen
rakennustyön aikana, mikäli ’poikkeaminen ei sen laatu ja
lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset huomioon
ottaen merkitse luvan merkittävää muuttamista eikä vaikuta
naapurien asemaan’.
Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702
Tekninen lautakunta
1) merkitsee oikaisuvaatimuksen tietoonsa saatetuksi; ja
2) päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta seuraavin
perusteluin:
1) kyseessä on MRL 150 e §:n mukainen rakennustarkastajan
antama suostumus poiketa lupapäätöksessä esitetyistä
suunnitelmista;
2) kyseessä ei ole hallintolain 43 § tai 44 § mukainen
hallintopäätös, jonka voisi oikaisuvaatimuksella saattaa
kunnan rakennusvalvontaviranomaisen käsiteltäväksi; ja
3) kuntalain 92 § 5. momentin mukaisesti ’ylemmän
toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa 1) lain tai
asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai
toimitusmenettelyä koskevia asioita; ---’.

Päätös:

Juha Laaksonen jääväsi itsensä 170 § käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajana 170 § käsittelyn ajan toimi Riitta Nokkala.
Päätettiin ehdotuksen mukaan.
--- --- ---

Tekn.ltk. 13 §
Liite 4

Lautakunnan päätöksestä 170 §/18.11.2020 on valitettu
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus
kehottaa lausuntopyynnössään 4.1.2021 teknistä lautakuntaa
antamaan lausunnon ja liittämään asiakirjoihin jäljennökset
valituksenalaisen päätöksen perusteena olevista asiakirjoista.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702
Tekninen lautakunta päättää antaa Hämeenlinnan hallintooikeudelle seuraavan lausunnon:
Rakennustarkastaja antoi 27.10.2020 pidetyssä
aloituskokouksessa antanut suostumuksensa lupien 2016-37,
2016-38 ja 2016-43 mukaisten tuulivoimaloiden roottorityypin
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muuttamiseen Nordex N131 3 MW -tyypistä Vestas V150 4,3 MW
-tyyppiin. Aloituskokouspöytäkirjan mukaan ’roottorin lapojen
yläkorkeus on sama kuin aikaisemmassa tyypissä eikä
alituskorkeus 60 metriä muutu. Mallinnetut arvot äänen,
varjostusten ja välkkeen muodossa eivät osoita, että naapureille
tulisi haittaa.’
Tekniselle lautakunnalle saapui 21.10.2020 oikaisuvaatimus
koskien rakennuslupien koskien yllä mainittua rakennuslupien
2016-37, 2016-38 ja 2016-43 18.11.2020 rakennusaikaista
muutosta. Asiaa koskien konsultoitiin Kuntaliiton lakiyksikköä.
Oikaisuvaatimuksen mukaisesti ’muutoksenhakijat pyytävät, että
tekninen lautakunta kumoaa tuulivoima-alueen aloituskokouksen
pöytäkirjassa mainitun, rakennustarkastajan hyväksymän
päätöksen rakennusaikaisesta poikkeamasta ja ottaa asian
käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
150 e § 2 momentin mukaisena rakennusvalvontaviranomaisen
ratkaistavana asiana, koska lupapäätöksessä hyväksytyistä
suunnitelmista poikkeaminen, sen laatu ja lupaharkintaa koskevat
säännökset huomioon ottaen, merkitsee tässä tapauksessa luvan
olennaista muuttamista sekä vaikuttaa naapurien asemaan.’
Muutoksenhakijat täydensivät oikaisuvaatimustaan 27.10.2020
seuraavasti: ’Pyydämme täten, 21.10.2020 lähettämämme
oikaisuvaatimuksen muuttamista siten, että asia käsitellään ja
päätetään ensisijaisesti hallintolain 50 §:n mukaisena korjauksena
(ns. itseoikaisuna), ja toissijaisesti oikaisvaatimuksena. ---’
MRL 121 § mukaisen aloituskokouksen pitämisestä määrätään
rakennusluvassa ja se on luonteeltaan rakennushankkeeseen
liittyvää viranomaistoimintaa. Aloituskokouksessa ovat läsnä
vähintään rakennusvalvontaviranomaisen edustaja,
rakennushankkeeseen ryhtyvä tai rakennushankkeeseen
ryhtyvän edustaja, pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.
Aloituskokouksesta tehdään pöytäkirja, johon kirjattuja
menettelyitä on noudatettava rakennustyössä. Aloituskokouksen
pöytäkirjaan ei liitetä oikaisuvaatimusohjeita tai valitusosoitusta.
Rakennuslupien 2016-37, 2016-38 ja 2016-43
aloituskokouksessa on annettu MRL 150 e §:n mukainen
suostumus poiketa rakennusluvassa hyväksytyistä suunnitelmista
rakennustyön aikana. Rakennustarkastaja voi antaa MRL 150 e
§:n mukaisen suostumuksen suunnitelmasta poikkeamiseen
rakennustyön aikana, mikäli ’poikkeaminen ei sen laatu ja
lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset huomioon
ottaen merkitse luvan merkittävää muuttamista eikä vaikuta
naapurien asemaan’.
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Valituksenalaisessa päätöksessä tekninen lautakunta merkitsi
oikaisuvaatimuksen tietoonsa saatetuksi ja päätti jättää
oikaisuvaatimuksen tutkimatta seuraavin perusteluin:
1) kyseessä on MRL 150 e §:n mukainen rakennustarkastajan
antama suostumus poiketa lupapäätöksessä esitetyistä
suunnitelmista;
2) kyseessä ei ole hallintolain 43 § tai 44 § mukainen
hallintopäätös, jonka voisi oikaisuvaatimuksella saattaa
kunnan rakennusvalvontaviranomaisen käsiteltäväksi; ja
3) kuntalain 92 § 5. momentin mukaisesti ’ylemmän toimielimen
käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa 1) lain tai asetuksen
mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita; ---’.
Valituskirjelmän I vaatimus nro 1 (s.3): rakennustarkastajan
8.10.2020 aloituskokouspöytäkirjan mukaista suunnitelmasta
poikkeamista ei tule kumota, koska kyseessä ei teknisen
lautakunnan kannan mukaan ole kyseessä ei ole hallintolain 43 §
tai 44 § mukainen hallintopäätös vaan rakennustarkastajan
antama suostumus poiketa lupapäätöksessä esitetyistä
suunnitelmista.
Valituskirjelmän I vaatimus nro 2 (s.3): tekninen lautakunta on
jättänyt oikaisuvaatimuksen tutkimatta päätöksessään 170
§/18.11.2020 mainituin perusteluin. Teknisen lautakunnan päätös
perustuu teknisen lautakunnan tulkintaan voimassaolevasta
lainsäädännöstä sekä Kuntaliiton lakiyksikön tulkintaan asiasta,
eikä teknisen lautakunnan päätöstä tule täten kumota.
Valituskirjelmän I vaatimus nro 3 (s. 3-4): Teknisen lautakunnan
tulkinnan mukaan tekninen lautakunta ei voi ottaa
oikaisuvaatimusta käsiteltäväkseen ja tutkia sitä vaatimuksen nro
3 edellyttämällä tavalla seuraavin perusteluin: kuntalain 92 § 5.
momentin mukaisesti ’ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei
kuitenkaan saa ottaa 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-,
ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; ---’.
Valituskirjelmän I vaatimus nro 4 (s. 4): Tekninen lautakunta ei ota
kantaa vaatimukseen nro 4.
Päätös:

_____________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastus
Nimikirjaimet

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

ESITYSLISTA
20.1.2021

14 (14)

OSOITTEENMUUTOS KANKAANTIE 22, 24, 30 ja 30a
Tekn.ltk. 14 §
Liite 5

Kankaantien varressa sijaitsevan kiinteistön 103-402-3-133
Maijala osoitteeksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin on merkitty
Kankaantie 35. Kuitenkin kulku kiinteistölle lähtee epäloogisesti
numeroiden 20 ja 22 välistä. Kiinteistöltä 103-402-3-105
Lehmusrinne puuttuu osoite Maanmittauslaitoksen rekisteristä.
Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on
tarpeellista oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:
1) Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-3-133
Maijala osoitteeksi Kankaantie 24.
2) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-105
Lehmusrinne osoitteeksi Kankaantie 22.
3) Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-3-144
Ruusu osoitteeksi Kankaantie 30, ja rakennuksen
102320240W osoitteeksi 30a.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
1) Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-3-133
Maijala osoitteeksi Kankaantie 24.
2) Lautakunta päättää antaa kiinteistön 103-402-3-105
Lehmusrinne osoitteeksi Kankaantie 22.
3) Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-402-3-144
Ruusu osoitteeksi Kankaantie 30, ja rakennuksen
102320240W osoitteeksi 30a.

Päätös:
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