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Asia Valitukset vesitalousasiassa 

 

Muutoksenhakijat 1)  

 

2) Nammo Vihtavuori Oy 

 

3)  

 

Hakija  Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Luvanhaltija Nammo Vihtavuori Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 4.12.2019 nro 278/2019 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Nammo Vihtavuori Oy:lle luvan pintaveden 

ottamiseen Siikajärvestä hakemuksen täydennykseen liitetyn, 23.9.1970 päivä-

tyn asemapiirustuksen (mittakaava 1:500) mukaisesta paikasta ja padon pysyt-

tämiseen Siikajärvestä lähtevän Siikapuron niskalla hakemuksen täydennyk-

seen liitetyn, 25.8.2015 päivätyn raportin ”Siikajärvi, korkomittaukset ja van-

hojen putkistojen selvitys” kuvassa 1 osoittamassa paikassa. 

 

Aluehallintovirasto on korvannut päätöksellään Vaasan läänin maaherran 

1.4.1927 antaman päätöksen koskien Siikajärvestä lähtevän Siikapuron nis-

kalle rakennetun vesijohto- ja säännöstelypadon pysyttämistä sekä siitä lähte-

vän vesijohdon rakentamista ja käyttämistä. 

 

Lupa on voimassa toistaiseksi. 

 

Hankkeesta ei aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. 
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Vedenottoa Siikajärvestä sekä vedenottorakenteita koskevat seuraavat  

määräykset. 

 

Lupamääräykset 

 

1. Siikajärvestä otettavan veden määrä saa olla korkeintaan 800 000 m3 vuo-

dessa. Otettavan veden määrää on mitattava jatkuvatoimisesti. 

 

2. Nykyiset vedenottorakenteet (tulojohto PEH 500*15,5 NP3,2, pumppaamo 

sekä putki PEH 315* 17,8 NP6) tulee pysyttää luvanhaltijan esittämän täyden-

nyksen liitteenä olevan asemapiirustuksen nro 35785 (päivätty 23.9.1970, mit-

takaava 1:500) osoittamassa paikassa. 

 

3. Vedenottoon liittyvien rakenteiden ja laitteiden kunnossapidosta on huoleh-

dittava asianmukaisesti niin, ettei niistä aiheudu ympäristölle tai sen käytölle 

vältettävissä olevaa haittaa. 

 

4. Siikajärvessä on oltava näkyvällä paikalla vedenpinnan korkeuden osoittava 

mittari. Luvanhaltijan on kirjattava ylös tieto vedenpinnan korkeudesta kerran 

viikossa. 

 

5. Siikajärvestä lähtevän puron poikki rakennettu ”Tammen pato”, jonka si-

jainti on esitetty luvanhaltijan esittämän täydennyksen liitteenä olevan, 

25.8.2015 päivätyn raportin ”Siikajärvi, korkomittaukset ja vanhojen putkisto-

jen selvitys” kuvassa 1, tulee pysyttää paikoillaan. Patorakenteiden kunnossa-

pidosta on huolehdittava asianmukaisesti. 

 

6. Käytöstä pois jäänyt vanha puinen vedenottoputki on poistettava 31.12.2020 

mennessä. Poistamisessa muodostuva jäte on käsiteltävä Laukaan kunnan jäte-

huoltomääräysten mukaisesti. Puuputki voidaan jättää paikoilleen niiltä osin, 

kuin se toimii rumpuputkena tienalituksissa. 

 

7. Tiedot vedenpinnan korkeudesta ja otettavasta vesimäärästä on toimitettava 

tiedoksi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä 

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisessä muodossa ker-

ran kuukaudessa. 

 

8. Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myönnettäessä ei ole enna-

koitu ja josta luvanhaltija on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä 

asiasta sovita, voidaan edunmenetyksestä vaatia tämän ratkaisun estämättä 

korvausta hakemuksella aluehallintovirastossa. 

 

9. Luvanhaltijan tulee edelleen aktiivisesti kehittää toimenpiteitä, jotta  

toiminnassa käytettävän veden määrää voidaan jatkossa vähentää. 

 

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti:  

 

– – Oikeus vedenottamiseen perustuu Vaasan läänin maaherran Valtion ruuti-

tehtaalle 1.4.1927 myöntämään lupaan, jonka nykyinen haltija on Nammo Vih-

tavuori Oy. Lupa ei sisällä määräyksiä otettavan veden enimmäismäärästä. Lu-

vassa on lisäksi myönnetty oikeus vedensäännöstelypadon pysyttämiseen sekä 

veden padottamiseen Siikajärvessä korkeuteen 139,15 m. Veden ottaminen Sii-

kajärvestä on tarpeen Vihtavuoren tehdasalueen toimintaedellytysten turvaa-

miseksi. 



3 (14) 

 

 

Vanhan luvan mukaisia vedenoton vaikutuksia arvioitaessa on katsottu yksi-

tyiseksi eduksi, että vedenotto mahdollistaa yritystoiminnan tehdasalueella. 

Yleisenä etuna on otettu huomioon, että Nammo Vihtavuori Oy on luokiteltu 

huoltovarmuuskriittiseksi yritykseksi. Vedenotosta on aiheutunut vedenpinnan-

tason alenemista Siikajärvessä, jolla on virkistyskäyttöarvoa. Tämä katsotaan 

järven virkistyskäyttäjille eli yksityiselle edulle koituneeksi haitaksi.  

 

Nyt myönnetyn luvan, jolla 1.4.1927 myönnetty lupa on korvattu, mukainen 

vuosittainen vedenoton enimmäismäärä 800 000 m3 ei asiassa saadun selvityk-

sen perusteella ylitä arvioitua Siikajärven laskennallista keskimääräistä vuosit-

taista valuntaa (897 000 m3). Asetettu vedenoton enimmäismäärä on luvanhal-

tijan esityksen mukainen. Vedenoton enimmäismäärää arvioitaessa on otettu 

huomioon Siikajärven sijainti valuma-alueen latvajärvenä, johon laskee vain 

pienehköjä ojia sekä se, että Siikajärven vesitalouteen vaikuttavat myös järven 

laskuojaan purkautuva pohjavesi ja toisaalta myös järviveden suotautuminen 

pohjaveteen. Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon, että vedenoton vaiku-

tuksia järven vedenpinnan korkeuteen ei voida tarkoin erottaa sääolosuhteiden 

vaikutuksista vedenpinnan korkeuteen. Tämä on nähtävissä myös esitetyistä 

tehdasalueen vedenkulutusta sekä Siikajärven pinnankorkeuksia kuvaavista 

taulukoista. Järven rannat ovat loivia, joten luontainen vedenkorkeuden vaih-

telu näkyy sen rannoilla selvästi. Luvanhaltija on lisäksi esittänyt selvityksiä jo 

toteutetuista toimista sekä suunnitteilla olevista toimista vedenoton vähentä-

miseksi. Selvityksistä käy ilmi, että toimintaan tarvittavan veden määrää on 

viime vuosina vähennetty merkittävästi, eikä otettu vesimäärä ole ylittänyt 

vuonna 2017 eikä vuoden 2018 ensimmäisen 10 kuukauden aikana esitettyä 

laskennallista keskimääräistä valuntaa. Lupamääräyksen 9 mukaan luvanhalti-

jan tulee pyrkiä edelleen aktiivisesti kehittämään toimenpiteitä toiminnassa 

käytettävän veden määrän vähentämiseksi. Lupamääräyksen 5 mukaan tulee 

pato (ns. Tammen pato) pysyttää vakiintuneena rakenteena paikallaan. Padolla 

on positiivinen vaikutus Siikajärven vedenkorkeuteen. Aluehallintovirasto on 

katsonut, ettei alimmasta sallitusta vedenkorkeudesta voida antaa määräystä 

Siikajärven olosuhteissa ilman, että vedenottoa koskevan luvan olennainen si-

sältö vaarantuisi. 

 

Veden ottamisesta ei lupamääräykset huomioon ottaen aiheudu asutus- tai elin-

keino-oloja huonontavaa veden saannin estymistä tai vaikeutumista. Hank-

keesta ei ennalta arvioiden aiheudu myöskään vaaraa terveydelle, luonnon ja 

sen toiminnan vahingollista muuttumista tai vesistön tilan huonontumista eikä 

vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Lupa-

määräyksissä on annettu yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi tarpeelliset 

määräykset haittojen vähentämiseksi. Lupamääräyksillä ei ole sanottavasti vä-

hennetty vedenotosta saatavaa hyötyä tai aiheutettu hankkeen tuottamaan hyö-

tyyn nähden kohtuuttomia kustannuksia. 

 

Vedenotosta ja vedenottorakenteista yksityiselle ja yleiselle edulle saatava 

hyöty on huomattava verrattuna siitä yleiselle ja yksityiselle edulle koituviin 

menetyksiin.  

 

– – 
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Lupamääräykset 

 

Otettavan veden määrää on rajoitettu lupamääräyksellä 1 Siikajärven veden-

pinnan tason vakiinnuttamiseksi, kuitenkin niin, että tehdasalueen toiminta on 

mahdollista sen kapasiteetti huomioon ottaen. Otettavan veden ja vedenkor-

keuden mittaamisesta on määrätty lupamääräyksissä 1, 4 ja 7. Lupamääräysten 

sisältämät velvoitteet eivät merkittävästi poikkea luvanhaltijan ilmoittamasta 

sovellettavasta nykykäytännöstä. 

 

– – Ylimmästä sallitusta vedenpinnankorkeudesta ei ole annettu määräystä, 

koska Siikajärvellä ei ole todettu liian korkeaan vedenpinnan tasoon liittyviä 

ongelmia. 

 

– – 

 

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen 

 

– – 

 

– – Siikajärvestä saattaa suotautua vettä pohjavesimuodostumaan ja pohjavesi-

muodostumasta puolestaan purkautuu vettä Siikajärvestä lähtevään laskuojaan. 

Koska pohjaveden purkautuminen laskuojaan on tutkimustietojen perusteella 

todennäköisempää kuin veden suotautuminen järvestä pohjavesimuodostu-

maan, vedenotolla Siikajärvestä ei aluehallintoviraston näkemyksen mukaan 

ole vaikutusta Sikosuon pohjavedenottamon toimintaan. 

 

Aluehallintovirastolla on ollut riittävät tiedot asian ratkaisemiseksi, eikä pai-

kan päällä käynti ole ollut tarpeen.  

 

Aluehallintovirasto on todennut lisäksi selvyyden vuoksi, että vesilain 13 lu-

vun 1 §:n soveltamisala koskee luvan mukaisesti harjoitetusta toiminnasta ai-

heutuvia edunmenetyksiä ja korvauksista päätetään lupa-asian yhteydessä. 

Tässä asiassa on katsottu, ettei nyt käsiteltävänä olevasta luvan korvaamisesta 

uudella vesilain mukaisella luvalla aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edun-

menetystä. Vesilain 13 luvun 8 §:n mukaan, mikäli luvan mukaisesta hank-

keesta aiheutuu vahinkoa tai haittaa, jota ei lupaa myönnettäessä ole ennakoitu 

ja josta ei ole määrätty maksettavaksi korvausta, voidaan siitä vaatia korvausta 

hakemuksella lupaviranomaisessa. Korvausvaatimus on pantava vireille kym-

menen vuoden kuluessa valmistumisilmoituksen tekemisestä tai rakennustyön 

loppuun saattamisesta.  

 

– – 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

1)  on vaatinut, että aluehallintoviraston päätöstä muutetaan 

siten, että vuosittaista vedenottomäärää vähennetään, järven vedenpinnalle 

määrätään alin sallittu korkeus ja luvanhaltija määrätään hoitovastuuseen ai-

heuttamistaan ja jatkossa aiheutuvista vahingoista ja ympäristöhaitoista. Lu-

vanhaltija ja muut mahdolliset tehtaan vedenkäyttäjät tulee velvoittaa vastaa-

maan siitä, että vesistölle, pieneliöstölle, kalakannalle ja järven rannoille ei ai-

heudu vedenpinnan laskusta haittaa. Mikäli haittaa aiheutuu, luvanhaltija on 

velvoitettava korjaamaan haitat. Rantojen vesoittuminen pitää estää tai siihen 
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tulee puuttua tarpeen mukaan. Luvanhaltijan tulee edellyttää varaavan esimer-

kiksi liikevaihtoon suhteutetun rahamäärän vuosittain edellä mainittujen hait-

tojen ehkäisemiseen ja korvaamiseen. Nammo Vihtavuori Oy on määrättävä 

korvaamaan runsaasta vedenotosta kesämökkien virkistyskäytölle aiheutuvat 

haitat sekä kiinteistöjen arvonalenemiset.  

 

Vaatimustensa tueksi hän on esittänyt, että lupa on myönnetty tutustumatta Sii-

kajärven tilanteeseen. Järvelle on jo aiheutunut mahdollisesti mittavia ekologi-

sia vaurioita, joita ei ole otettu huomioon. Vedenpinnalle tulee määrätä alin 

sallittu korkeus, jotta vedenotto ei tyhjennä koko järveä eikä aiheuta enempää 

vahinkoa. Vedenottomääriä ja valumavesien määriä ei ole tarkistettu. Todennä-

köisesti valumamäärät Siikajärveen ovat selvästi luvanhaltijan ilmoittamaa 

pienemmät. Suuri vedenotto on aiheuttanut eliöstölle ja rannoille haitallisia 

muutoksia, mitä ei ole otettu huomioon. Kesämökkien virkistyskäyttö on vai-

keutunut, koska vedenpinta laskee kesän aikana siten, että uiminen järvessä on 

vaikeutunut. 

 

2) Nammo Vihtavuori Oy on vaatinut, että aluehallintoviraston päätöksen lupa-

määräystä 1 muutetaan siten, että vedenottomäärää 800 000 m3 vuodessa tar-

kastellaan kumulatiivisena keskimääräisenä kulutuksena, jolloin yksittäisinä 

vuosina vedenkulutus voi ylittää vuositason, jos kumulatiivinen keskimääräi-

nen kulutus alittaa sen. Lisäksi lupamääräystä 1 tulee muuttaa siten, että sen 

mukainen vedenkäytön rajoite astuu voimaan 1.4.2020 lähtien ja on  

600 000 m3 huhtikuun alusta vuoden 2020 loppuun.  

 

Vaatimuksensa tueksi yhtiö on esittänyt, että valituksessa esitetyssä esimerkin-

omaisessa tarkastelussa vuosina 2025 ja 2026 vedenkäyttö on yli 800 000 m3 

vuodessa, mutta tarkastelujaksolla 2020–2026 kumulatiivinen keskiarvoinen 

vedenkäyttö on noin 700 000 m3 vuodessa. Joidenkin vuosien normaalia suu-

remman vedenkäytön syynä voi olla tilauskannan kasvu ja esimerkiksi suljet-

tujen jäähdytysjärjestelmien hetkellinen laitteistorikko. Suljettujen jäähdytys-

vesipiirien aikaansaama vedensäästö niiden toimiessa normaalisti on noin 

500 000 m3 vuodessa. Tilanne, jossa vuoden loppuun ajoittuvassa äkillisessä 

laiterikkotilanteessa jouduttaisiin hakemaan nopealla aikataululla poikkeuslupa 

vedenkäytön ylitykseen, on ongelmallinen. Yhtiön vuoden 2019 lopussa to-

teuttaman eetteritehtaan jäähdytysvesipiirin sulkeminen on viivästynyt ja lait-

teisto ajetaan ylös vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana. Näin ollen 

investoinnin vedensäästöhyödyt eivät ole täysimääräisesti käytettävissä vielä 

tuona aikana. 

 

3)  on vaatinut, että aluehallintoviraston päätöstä muutetaan si-

ten, että asetetaan alin vedenkorkeus 139 metriä (N60). Vedenottoa on rajoitet-

tava mahdollisimman pian. Vedenottaja tulee saattaa vastuuseen aiheuttamis-

taan vahingoista ja edunmenetyksistä sekä jo aiheutuneista haitoista luonnolle. 

 

Vaatimustensa tueksi hän on esittänyt, että vuoden 1927 lupapäätöksen mu-

kaan vesi voidaan ottaa säännöstelypadosta, joka käytännössä määrää veden 

minimikorkeuden, sillä vesi ei nouse patoon, mikäli vedenkorkeus ei ole luok-

kaa 139 metriä. Mainitussa päätöksessä ei ole annettu oikeutta veden pump-

paamiseen järvestä. Kuitenkin luvanhaltija ja viranomaiset ovat vedonneet sii-

hen, että luvassa on määrätty ylävesiraja 139,15, mutta alavesirajaa ei mainita. 

Veden pumppaamisen vuoksi Siikajärvessä on kohtuuttoman matala vedenkor-

keus. 
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Hallinto-oikeus on antanut valitukset tiedoksi julkisella kuulutuksella, joka on 

julkaistu hallinto-oikeuden verkkosivuilla. Tieto kuulutuksesta on julkaistu 

Laukaan kunnan verkkosivuilla. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 

on varattu tilaisuus antaa lausunto valitusten johdosta. Asianosaisille, joita asia 

erityisesti koskee, sekä Laukaan kunnalle, Laukaan kunnan terveydensuojelu-

viranomaiselle, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnalle, Keski-Suo-

men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat  

-vastuualueelle ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

kalatalousviranomaiselle on varattu tilaisuus antaa vastine valitusten johdosta. 

Nammo Vihtavuori Oy:lle on varattu tilaisuus antaa vastine muiden valitusten 

johdosta.  

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan esittänyt, että lu-

pamääräyksen 1 muuttaminen kumulatiivisen laskentatavan mukaiseksi voisi 

johtaa Siikajärven vedenpinnan laskemiseen huomattavan alas, mikäli veden-

otto ylittäisi useampana vuonna järveen tulevan valunnan. Lausuminen vali-

tuksessa esitetystä lupamääräyksen 1 muuttamisesta vuoden 2020 vedenotto-

määrän osalta on tarpeetonta, koska luvanhaltija on selityksessään todennut, 

että vedenoton määrää rajoitettaisiin vuodesta 2020 lähtien. Vuoden 1927 pää-

töksessä on myönnetty lupa veden johtamiseen ruutitehtaalle säännöstelypa-

dolta lähtevää vesijohtoa pitkin. Päätöksessä ei ole mainittu, että vettä tulisi 

ottaa padon alapuolelta.  

 

Laukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen on vastineessaan esittänyt, 

että Siikajärvi kuuluu osittain Vihtavuoren vedenhankintaa varten tärkeään 

pohjavesialueeseen, jolla sijaitsee Laukaan Vesihuolto Oy:n omistama Siko-

suon vedenottamo. Massiivisella vedenotolla Siikajärvestä saattaa olla vaiku-

tuksia vedenottamon veden laatuun ja veden saantiin, ja se voi vaarantaa ve-

denottamon toiminnan. Vedenotto Siikajärvestä on toteutettava siten, että sen 

seurauksena ei pääse syntymään haitallisia vaikutuksia pohjavesialueeseen 

eikä vedenottamon veden saantiin tai laatuun. Päätöksessä on aiheellista mää-

rätä alimmasta sallitusta vedenkorkeudesta. 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualue on antanut vastineen. 

 

Nammo Vihtavuori Oy on antanut vastineen. 

 

Nammo Lapua Oy, Vihtavuoren tehdas on antanut vastineen. 

 

 on antanut vastineen.  

 

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on vastineessaan esittänyt, 

että alimmasta sallitusta vedenkorkeudesta määrääminen luvassa on tarpeen 

järven ekologisen tilan ja käyttöarvon turvaamiseksi. Vaikka valituksissa ei ole 

sitä vaadittu, myös korkein sallittu vedenkorkeus olisi tarpeen määrittää lu-

vassa yksityisen ja yleisen edun loukkauksen estämiseksi siltä varalta, että teh-

taan vedenottomäärät merkittävässä määrin vähenevät. Yläraja on määritetty 

myös vuoden 1927 luvassa. Sitä ei saisi jättää pois tulvavahinkojen välttä-

miseksi. Siikajärven rannanomistajien vaatimukset edunmenetysten korvaami-

sesta ovat aiheelliset vedenpinnan laskun aiheuttamien käyttörajoitusten ja 
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kiinteistöjen arvonlaskun johdosta. Asiassa tulee selventää, katsotaanko alue-

hallintoviraston päätöksellä vuoden 1927 päätöksestä aiheutuneet edunmene-

tykset oikeutetuiksi ja menettävätkö asiasta valittaneet oikeutensa hakea kor-

vausta vuoden 1927 päätöksen aiheuttamista edunmenetyksistä uuden päätök-

sen saatua lainvoiman. Koska toiminnan kokoluokka Siikajärven vettä hyväksi 

käyttävissä toiminnoissa on nykyään erilainen kuin vuonna 1927, tulisi ottaa 

alkuperäiseen päätökseen verrattuna laajemmin huomioon Siikajärven ekologi-

sen tilan säilyminen, veden laadun ja määrän säilyttäminen sekä yksityisen ja 

yleisen edun turvaaminen. 

 

Nammo Vihtavuori Oy on vastaselityksessään esittänyt, että Siikajärven veden-

käytön rajoituksilla ei ole vaikutuksia Sikosuon toimintaan. Järven vedenpin-

nan korkeudelle ei voida asettaa alarajaa, koska sääolosuhteet vaikuttavat mer-

kittävästi vedenpinnan tasoon. Samasta syystä korvausvaatimuksille ei ole pe-

rusteita. Nykyään veden käyttömäärät ovat vedensäästöön liittyvien investoin-

tien jälkeen yli 35 % pienemmät kuin esimerkiksi vuonna 1972. Toiminnan 

vaikutukset Siikajärveen ovat nykyisellään tasolla, jolla sillä ei ole merkitystä 

sääolosuhteiden aiheuttamiin vaikutuksiin verrattuna. 

 

 on vastaselityksessään esittänyt, että vuonna 1927 on annettu 

lupa ottaa vettä Siikajärvestä laskevan puron padolta, mikä tarkoittaa sitä, että 

veden tulee juosta padolle. Tämä edellyttää, että veden tulee olla korkeudessa 

139,5 metriä (N60) ennen kuin vesi virtaa padolle eli veden minimikorkeus on 

asetettu luokkaan 139. Vettä on pumpattu suoraan Siikajärvestä, mikä osaltaan 

johti siihen, että vedenpinta kävi vuonna 2019 lähes 137 metrissä. Tämä ai-

heutti mittavat vahingot luonnolle, maanomistajille ja mökkiläisille.  

 

 on varattu tilaisuus antaa vastaselitys. Vastaselitystä ei ole 

annettu. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus hylkää valitukset. 

 

Perustelut 

 

Sovellettavat säännökset 

 

Vesilain 19 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan, jos vesitaloushankkeelle on en-

nen tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten nojalla myönnetty 

viranomaisen päätöksellä lupa tai oikeus ja luvan tai oikeuden sisällöstä taikka 

haltijasta on epäselvyyttä, lupaviranomainen voi selventää tällaista päätöstä tai 

korvata sen tämän lain mukaisella päätöksellä. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan päätöksessä tulee antaa aikaisemmin an-

nettuun päätökseen perustuvat tai sitä tarkentavat yleisen ja yksityisen edun 

turvaamiseksi tarpeelliset määräykset haittojen välttämisestä siten kuin 3 luvun 

10–14 §:ssä säädetään. Määräykset eivät saa sanottavasti vähentää luvan tai 

oikeuden käytöstä saatavaa hyötyä tai aiheuttaa hankkeen tuottamaan hyötyyn 

nähden kohtuuttomia kustannuksia. 

 

Vesilain 3 luvun 10 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lupapäätöksessä on an-

nettava tarpeelliset määräykset hankkeesta ja sen toteuttamisesta aiheutuvien 

haittojen välttämisestä siten kuin 2 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään ja 3 kohdan 
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mukaan vesistön ja pohjavesiesiintymän tilan säilyttämistä varten tarpeellisista 

toimenpiteistä ja laitteista. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan vesistön vedenkorkeuteen tai vedenjuok-

suun vaikuttavan hankkeen lupapäätöksessä on lisäksi tarvittaessa annettava 

määräykset veden enimmäis- tai vähimmäiskorkeudesta ja veden juoksutuksen 

järjestämisestä. 

 

Saman luvun 11 §:n 1 momentin mukaan luvassa on määrättävä luvanhaltija 

tarvittaessa tarkkailemaan hankkeen toteuttamista ja sen vaikutuksia. 

 

Vesilain 13 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan myöntäessään tämän lain mukai-

sen luvan tai oikeuden viranomaisen on viran puolesta määrättävä hankkeesta 

aiheutuvat edunmenetykset korvattavaksi, jollei 11 luvun 18 §:stä muuta 

johdu. 

 

Saman luvun 8 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisessa voidaan aiemman 

ratkaisun estämättä vaatia hakemuksella korvausta edunmenetyksestä, jota lu-

paa myönnettäessä ei ole ennakoitu.  

 

Saman pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan erillisellä hakemuksella vaadi-

taan korvausta myös 7 §:n 2 momentissa tarkoitetusta edunmenetyksestä, jollei 

korvausvaatimusta voida käsitellä lupa-asian yhteydessä. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettu asia on 

pantava vireille, jos luvassa ei ole määrätty pidemmästä ajasta, kymmenen 

vuoden kuluessa valmistumisilmoituksen tekemisestä. Jos rakennustyötä ei ole 

saatettu loppuun ennen valmistumisilmoituksen tekemistä, lasketaan aika ra-

kennustyön loppuun saattamisesta. Korvausta rakennelman sortumisesta tai 

muusta arvaamattomasta syystä aiheutuvasta vahingosta voidaan kuitenkin ha-

kea määräajasta riippumatta. 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 126 §:n 1 momentin mukaan 

muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn hallintoviranomai-

sen tai hallintotuomioistuimen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tul-

lessa voimassa olleita säännöksiä.  

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan tämän lain voimaan tullessa hallintotuo-

mioistuimessa tai muussa valitusviranomaisessa vireillä olevat asiat käsitellään 

tässä hallintotuomioistuimessa tai valitusviranomaisessa loppuun soveltaen 

tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

 

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 51 §:n 1 momentin mukaan valitusviran-

omaisen on päätöksessään annettava ratkaisu asiassa esitettyihin vaatimuksiin. 

Valitusviranomaisen tulee harkita kaikkia esiin tulleita seikkoja ja päättää, mi-

hin seikkoihin ratkaisu voidaan perustaa. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Vaasan läänin maaherra on 1.4.1927 antamallaan päätöksellä myöntänyt Val-

tion ruutitehtaalle, nykyään Nammo Vihtavuori Oy, luvan vesijohto- ja veden-

säännöstelypadon säilyttämiseen Siikajärvestä lähtevän Siikapuron niskalla 

sekä rakentamaan padolta vesijohdon ja käyttämään sitä.  
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Päätöksessä on todettu muun ohella, että suunnitelman mukaan tuleva vesi joh-

detaan ruutitehtaalle 11” paineputkea pitkin ja sieltä edelleen ojan avulla pu-

roon. Vesijohtoputken kautta mahtuu virtaamaan Siikajärvestä tuleva matala- 

ja keskivesimäärä kokonaan sekä tulvavesimääräkin miltei kokonaan.  

 

Päätökseen on sisällytetty seuraavat ehdot:  

- Vesijohtopadon avulla saa padottaa veden pintaa Siikajärvessä korkeintaan 

korkeuteen 139,15 verrattuna oikealla rannalla olevaan kiveen hakattuun kiin-

topisteen korkeuteen 139,00.  

- Padon omistajan on padon yläpuolelle helposti nähtävälle paikalle asetettava 

ja kunnossapidettävä vesioikeuslain mukainen vedenkorkeusmittari, jossa vah-

vistettu padotuskorkeus on selvästi erikseen merkitty.  

- Hakijan tulee korvata veden johtamisesta vesistöstä tai vedenjuoksun sään-

nöstelemisestä mahdollisesti syntyvät edeltäpäin arvaamattomat vahingot ja 

haitat. 

 

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on hakemuksessaan aluehal-

lintovirastolle pyytänyt edellä mainitun Vaasan läänin maaherran myöntämän 

luvan muuttamista ja täydentämistä nykypäivää vastaavaksi ja nykyisen vesi-

lain mukaiseksi. Vedenoton toteuttaminen voimassa olevan luvan mukaisesti 

eli käytännössä rajoituksetta aiheuttaa haitallisia vaikutuksia Siikajärven ja sen 

rantavyöhykkeen ekologiseen tilaan sekä järven virkistyskäyttöön. Rannan 

kiinteistöjen omistajille aiheutuu edunmenetyksiä, joita ei ole luvan myöntämi-

sen hetkellä ennakoitu. Vedenotosta vuoden 1927 luvan mukaisesti saattaa ai-

heutua olosuhteiden muutosten vuoksi haitallisia vaikutuksia pohjavesialuee-

seen sekä Sikosuon pohjavedenpumppaamon veden saantiin tai sen laatuun. 

Tuotantolaitoksen vedenotto vaikuttaa voimakkaasti Siikajärven vedenkorkeu-

teen. Voimassa olevassa luvassa ei ole määritelty, kuinka paljon vettä tehdas 

saa ottaa Siikajärvestä, ja alimmasta sallitusta vedenkorkeudesta sekä veden-

oton seurannasta ja ilmoittamisesta ei ole selviä määräyksiä. Voimassa olevaa 

lupaa on tarpeen jatkuvasti tulkita, eivätkä valvontaviranomaiset pysty totea-

maan, onko vedenotto ollut luvan mukaista. 

 

Siikajärven aluetta koskevan pohjavesiselvityksen (2016) mukaan Siikajärvi 

on valuma-alueen latvajärvi. Siikajärven länsiosassa järveen laskee ainoastaan 

pienehköjä ojia. Siikajärven valuma-alueen kokonaispinta-alaksi on arvioitu 

noin 4,2 km2. Siikajärven vedenpinnan korkeuden tarkkailumittausten perus-

teella vedenpinnan laskun voimistuminen on käynnistynyt noin kaksi vuotta 

kesällä vuonna 2012 tehdyn järven pohjan ruoppauksen jälkeen. Tehtyjen tut-

kimusten perusteella Siikajärvestä voi tapahtua järviveden suotautumista poh-

javeteen, mikä saattaa olla myös luontainen ominaisuus Siikajärvelle. Tarkkai-

lutietojen perusteella näyttäisi siltä, että järven pohjan ruoppaus on voimista-

nut suotautumista pohjaveteen, mikä yhdessä järven vedenoton kanssa on saa-

nut aikaan järven vedenpinnan laskun aiempaa alhaisemmalle tasolle. Tarkkai-

lumittausten perusteella järven vedenpinta näyttäisi vakiintuneen hieman tason 

+ 138 m alapuolelle.  

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luon-

nonvarat -vastuualueen mukaan Siikajärveen tuleva laskennallinen keskimää-

räinen valunta on noin 897 000 m3 vuodessa.  

 

Nammo Vihtavuori Oy:n mukaan tehdasalueen vuosittainen vedenkulutus on 

vaihdellut vuosien 2010 ja 2017 välillä alle 800 000 m3:stä yli 1 200 000 
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m3:iin. Yhtiö on esittänyt ensisijaisesti, että tehdasalueen vedenkäytölle tai jär-

ven vedenpinnan alarajalle ei asetettaisi vaatimuksia ja toissijaisesti, että ve-

denkäytölle sallitaan vähintään 800 000 m3:n suuruinen vuosittainen käyttö-

määrä. Nykyisen kaltaisella tuotantovolyymillä yhtiön vedenkäyttö tulee jo 

sovittujen investointien käyttöönoton jälkeen asettumaan tasolle 550 000–

650 000 m3 vuodessa, mikäli tuotantomäärän lisäksi valmistettavien tuotteiden 

jakauma on nykyvuosien kaltainen. Tuotantokapasiteettia on mahdollista nos-

taa nykyisestä käyntiasteesta täyteen kapasiteettiin, jolloin vedenkulutuksen 

tarve voi nousta tasolle 800 000 m3 vuodessa. 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Vesilain esitöiden, hallituksen esityksen vesilainsäädännön uudistamiseksi  

(HE 277/2009 vp) 19 luvun 16 §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen 

mukaan vesitaloushankkeelle myönnetty lupa kuuluu perustuslain 15 §:ssä 

säädetyn omaisuudensuojan piiriin, mikä rajoittaa mahdollisuutta puuttua van-

han päätöksen ydinsisältöön. Uudella päätöksellä pysytetään aikaisemmin an-

nettuun päätökseen perustuva lupa tai muu oikeus. Uuden lain mukaisessa pää-

töksessä tulee antaa yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi tarpeelliset mää-

räykset haittojen välttämisestä. Nämä määräykset voivat perustua suoraan ai-

kaisemmin annettuun päätökseen tai olla joltain osin sitä tarkentavia. Tällaiset 

tarkentavat määräykset voivat merkitä myös vähäisiä teknisluonteisia muutok-

sia olosuhteiden muutoksen vuoksi epätarkoituksenmukaisiksi käyneisiin mää-

räyksiin. Määräykset eivät saa kuitenkaan sanottavasti vähentää oikeuden käy-

töstä saatavaa hyötyä tai aiheuttaa hankkeen tuottamaan hyötyyn nähden koh-

tuuttomia kustannuksia. 

 

Nammo Vihtavuori Oy:n valitus  

 

Yhtiö on vaatinut, että aluehallintoviraston päätöksen lupamääräystä 1 muute-

taan siten, että vedenottomäärää 800 000 m3 vuodessa tarkastellaan kumulatii-

visena keskimääräisenä kulutuksena, jolloin yksittäisinä vuosina vedenkulutus 

voi ylittää vuositason, jos kumulatiivinen keskimääräinen kulutus alittaa sen. 

Hallinto-oikeus katsoo, että vaatimus on hylättävä, koska kumulatiivisen las-

kentatavan käyttäminen lupamääräyksessä 1 voisi johtaa Siikajärven vedenpin-

nan ennakoimattomaan ja tuntuvaan laskemiseen, mikäli vedenotto pitkäaikai-

sesti ylittäisi järveen tulevan valunnan. Kun otetaan huomioon yhtiön aluehal-

lintovirastolle hakemuksen johdosta antamassa vastineessa sekä hakemuksen 

johdosta annetuista lausunnoista ja muistutuksista antamassa vastineessa esite-

tyt seikat tuotannon vedenkulutuksesta, tuotantokapasiteetista ja vedenkulutuk-

sen määrästä tuotantokapasiteettia nostettaessa, hallinto-oikeus katsoo, että 

aluehallintoviraston päätöksen lupamääräys vuosittaisen vedenoton enimmäis-

määrästä ei näissä olosuhteissa vesilain 19 luvun 16 §:n 2 momentissa tarkoite-

tulla tavalla sanottavasti vähennä luvan käytöstä saatavaa hyötyä tai aiheuta 

hankkeen tuottamaan hyötyyn nähden kohtuuttomia kustannuksia. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että ajan kuluminen huomioon ottaen enempi lausumi-

nen lupamääräystä 1 koskevan vedenkäytön rajoituksen voimaan tulemisen 

ajankohdasta ei ole tarpeen. 

 

 ja  valitukset 

 

Hallinto-oikeus katsoo aluehallintoviraston tavoin, että asiassa saadun selvi-

tyksen perusteella vedenoton vaikutuksia Siikajärven vedenpinnan korkeuteen 
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ei voida tarkasti erottaa sääolosuhteiden, kuten sadannan, kuivuuden ja haihtu-

misen sekä pohjaveteen imeytymisen vaikutuksista. Siikajärven alimmasta sal-

litusta vedenkorkeudesta ei voida antaa näissä olosuhteissa vesilain 19 luvun 

16 § huomioon ottaen määräystä. Aluehallintoviraston päätöksen lupamää-

räyksen 1 mukainen vuosittainen vedenoton enimmäismäärä 800 000 m3 ei 

ylitä arvioitua Siikajärven laskennallista keskimääräistä vuosittaista tulevaa 

valuntaa. Otettavan veden määrää on mitattava jatkuvatoimisesti. Lupamää-

räyksen 4 mukaan Siikajärvessä on oltava näkyvällä paikalla vedenpinnan kor-

keuden osoittava mittari ja luvanhaltijan on kirjattava ylös tieto vedenpinnan 

korkeudesta kerran viikossa. Lupamääräyksen 9 mukaan luvanhaltijan tulee 

pyrkiä edelleen aktiivisesti kehittämään toimenpiteitä toiminnassa käytettävän 

veden määrän vähentämiseksi.  

 

Aluehallintoviraston valituksenalaisesta päätöksestä, jolla on korvattu toimin-

nalle vuonna 1927 myönnetty lupa, ei voida ennalta arvioiden katsoa aiheutu-

van vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä, joka tulee vesilain 13 luvun  

7 §:n 1 momentin nojalla määrätä viran puolesta korvattavaksi. Aluehallintovi-

raston päätöksen lupamääräyksen 8 mukaan, jos hankkeesta aiheutuu edunme-

netys, jota lupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu ja josta luvanhaltija on vesi-

lain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta sovita, voidaan edunmene-

tyksestä vaatia aluehallintoviraston ratkaisun estämättä korvausta hakemuk-

sella aluehallintovirastossa. Aluehallintovirasto ei ole valituksenalaisella pää-

töksellään ratkaissut muita korvauskysymyksiä.  

 

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastineessa ylimmästä salli-

tusta vedenkorkeudesta esitetty 

 

Valituksissa aluehallintoviraston päätöksestä ei ole vaadittu Siikajärven ylim-

män sallitun vedenkorkeuden asettamista. Tästä syystä hallinto-oikeus ei hal-

lintolainkäyttölain (586/1996) 51 §:n 1 momentti huomioon ottaen enemmälti 

lausu ympäristönsuojeluviranomaisen vastineessaan tältä osin esittämästä.  

 

Johtopäätös 

 

Edellä mainituilla perusteilla ja kun otetaan huomioon aluehallintoviraston 

päätös perusteluineen, asiassa esitetyt vaatimukset ja niiden tueksi esitetyt sei-

kat, sovellettavat säännökset sekä asiassa saatu selvitys, aluehallintoviraston 

päätöksen muuttamiseen valitusten johdosta ei ole syytä. Valitukset tulee hy-

lätä.  
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Julkinen kuulutus 

 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Laukaan kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koske-

vasta kuulutuksesta yleisessä tietoverkossa kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tie-

don kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka 

kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.  

 

Muutoksenhaku 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi-

keuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on 

toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto- 

oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 26.4.2023. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).
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 Diaarinumerot 

 00013/20/5208 

00014/20/5208 

00015/20/5208 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden ylituomari Riikka Mäki, lainoppinut 

hallinto-oikeustuomari Janika Gummerus ja tekniikan alan hallinto-oikeustuo-

mari Susanna Airiola. Asian on esitellyt Janika Gummerus. 

 

 

 

 

 

  Riikka Mäki 

 

 

 

 

 

Janika Gummerus  Susanna Airiola 

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumerot 

 00013/20/5208 

00014/20/5208 

00015/20/5208 

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös 

 

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

 

Nammo Vihtavuori Oy 

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

 

 

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 

 

Nammo Lapua Oy, Vihtavuoren tehdas 

 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 

 

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Laukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Laukaan kunta 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 

ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /  

kalatalousviranomainen 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / 

Ympäristölupavastuualue 

 

Suomen ympäristökeskus 

 

 

 

 

 

IE 

 



HallJK (01.20)      1 (2) 

Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


