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Tämä tuomioistuin
kokoonpano]

[–

–]

[ennakkoratkaisua

pyytävän

tuomioistuimen

on käsitellyt kirjallisessa menettelyssä Valsts ieņēmumu dienestsin (Latvian
verohallinto)
tekemää
kassaatiovalitusta
Administratīvā
apgabaltiesan
(maakunnallinen hallintotuomioistuin) 13.4.2017 antamasta
tuomiosta
hallinnollisessa riita-asiassa, joka on saanut alkunsa SIA Hydro Energon kyseisen
viranomaisen
10.9.2014
tekemästä
[– –]
päätöksestä
nostamasta
kumoamiskanteesta.
Asian tausta
Tosiseikat
[1] Vuoden 2012 huhtikuussa ensimmäisen oikeusasteen kantaja, SIA Hydro Energo,
haki luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen tavaroita, jotka sen ilmoituksen
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mukaan kuuluivat yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 7403 21 00:
puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat – kupari-sinkkiseokset
(messinki). Kyseiseen nimikkeeseen sovellettavan tuontitullin perustaso on 0 %.
Tarkastaessaan näiden tietojen paikkansapitävyyttä Valsts ieņēmumu dienests
päätteli, että ensimmäisen oikeusasteen kantajan ilmoittama tavara oli
kuumavalssattuja messinkilevyjä. Koska nimikkeeseen 7403 ei kuulu valssattuja
tuotteita, ensimmäisen oikeusasteen kantajan ilmoittama tavara luokiteltiin
yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 7407 21 10: tangot ja profiilit, kuparia –
kupari-sinkkiseosta (messinkiä) – tangot. Kyseiseen nimikkeeseen sovellettavan
tuontitullin perustaso on 4,8 %.

10.9.2014 [– –] tekemällään päätöksellä Valsts ieņēmumu dienests osoitti
ensimmäisen
oikeusasteen
kantajalle
jälkikantopäätöksen
säädettyjen
tullimaksujen ja viivästyskorkojen maksamiseksi veroviranomaisille.
[2] Ensimmäisen oikeusasteen kantaja nosti mainitusta hallinnollisesta toimesta
kumoamiskanteen.
[3] 13.4.2017 antamassaan tuomiossa Administratīvā apgabaltiesa hyväksyi kanteen
ja kumosi kanteen kohteena olleen Valsts ieņēmumu dienestsin päätöksen.
Kyseinen tuomioistuin tukeutui Rīgas Tehniskās universitāten (Riian teknillinen
yliopisto) Nesagraujošo testēšanas metožu laboratorijan (ainetta rikkomattomien
koemenetelmien
laboratorio)
laatimaan
19.9.2013
päivättyyn
asiantuntijalausuntoon, jonka mukaan tavarasta otetun näytteen kuparipitoisuus on
98,82 % ja sinkkipitoisuus 0,56 %. Kyseisessä lausunnossa mainitaan myös, että
toimitettu näyte on kuparivalukappale tai valettu puolivalmis kuparituote.
Tällaisena tätä materiaalia ei voida käyttää mekaanisesti eikä siitä voida valmistaa
tuotteita puristamalla. Siitä ovat osoituksena myös levyn leikkauspinnassa
havaittavissa olevat suuret huokoset, kolot ja halkeamat.
Kansallinen hallintotuomioistuin päätteli tästä, että kyseinen metalli vastasi
puhdistetun kuparin määritelmää, koska kuparin osuus tavaran painosta oli
vähintään 97,5 % eivätkä muiden aineiden osuudet olleet suurempia kuin tariffi- ja
tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 27.9.2011 komission antaman
asetuksen (EU) N:o 1006/2011 (jäljempänä asetus N:o 1006/2011) 74 ryhmän 1
huomautuksen a alakohdassa olevassa taulukossa mainitut määrät.
Havaittuaan, että kyseinen tavara on suorakaiteen muotoinen, kansallinen
hallintotuomioistuin luokitteli sen yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen
7403 13 00 (Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat ― puhdistettu
kupari ― billetit) sen objektiivisesti todettavien ominaisuuksien, kemiallisen
koostumuksen ja muodon mukaan.
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Tavaran täytteinen poikkileikkaus ei ole koko pituudeltaan samanlainen, mitä
asetuksen N:o 1006/2011 74 ryhmän 1 huomautuksen d alakohdassa olevassa
tangon määritelmässä edellytetään.
Valsts ieņēmumu dienestsin väitteestä, jonka mukaan nimikkeeseen 7403 ei kuulu
valssattuja tuotteita, kansallinen hallintotuomioistuin ilmoitti, että luokittelun
ratkaisevana perusteena on tavaran objektiivisesti todettavat ominaispiirteet ja
ominaisuudet sellaisina kuin ne on määritelty yhdistetyn nimikkeistön
nimikkeessä. Kansallisen hallintotuomioistuimen näkemyksen mukaan nimikkeen
7403 13 00 (billetit) kuvauksessa sallitaan sellaiset menetelmät (valssaus ja muut
menetelmät), joiden avulla tavaralle voidaan antaa nimikkeen kuvauksessa
määritellyt ominaisuudet, jos se ei tuolloin saa muihin nimikkeisiin kuuluvien
tavaroiden tai tuotteiden luonnetta. Menettelyn tuloksena tavaralle on annettu
suorakaiteen muoto, mutta se on edelleen säännötön, huokoinen ja siinä on
halkeamia, minkä vuoksi sitä voi käyttää ainoastaan käsiteltäväksi tarkoitettuna
puolivalmisteena, joten merkitystä on myös sillä, mikä sen tuleva käyttö on. Tätä
vahvistaa sekä jo nimikkeessä käytetty käsite (billetti) että asetuksen N:o
1006/2011 74 ryhmän 1 huomautuksen d alakohdan säännökset, joiden mukaan
lankaharkkoja ja billettejä, joiden päät on suipennettu tai joita muulla tavalla on
työstetty ainoastaan helpottamaan niiden syöttämistä koneisiin, voidaan pitää
nimikkeen 7403 muokkaamattomana kuparina.
[4] Valsts ieņēmumu dienests teki kassaatiovalituksen, jossa se vetosi seuraaviin
vastaväitteisiin.
Koska kyseessä oleva tuote on kuumavalssattu, sen luokittelu nimikkeeseen 7403
on harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän selitysten nojalla
mahdotonta.
Ei ole perustetta asiantuntijalausuntoon sisältyvien arviontien luotettavina
pitämiselle, koska ne poikkeavat valmistajan laatutodistuksissa esittämistä
tuotteen kemiallista koostumusta koskevista tiedoista eikä ole todisteita siitä, että
ensimmäisen oikeusasteen kantajan tavarasta esittämä näyte on otettu ilmoitetusta
lastista.
Sillä, koostuuko tavara puhdistetusta kuparista vai kupariseoksesta, ei ole
merkitystä luokiteltaessa tavaraa johonkin yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen,
koska ensiksi on määriteltävä, vastaako tavara kyseisen nimikkeen kuvausta. Tätä
varten ainoastaan samantasoiset alanimikkeet ovat keskenään vertailukelpoisia.
Sekä ”jetsejä” että jatkuvalla valulla valmistettuja tankoja käytetään samoihin
tarkoituksiin kuin valssattuja, vedettyjä, pursotettuja ja taottuja tankoja. Tämän
vuoksi tavaran myöhemmällä tarkoituksella ei ole merkitystä. Lisäksi tankojen
määritelmässä ei ilmoiteta tuotteen suorakaiteen muotoisena pitämiselle asetettuja
sallittuja poikkeamia, joten käytännössä tuotetut muodot eivät yleensä ole
täydellisiä. Koko pituudeltaan samanlaisella täytteisellä poikkileikkauksella ei siis
viitata ainoastaan tuotteisiin, joilla on täydellinen muoto ja joissa ei ole reikiä.
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Oikeudelliset perusteet
Sovellettava lainsäädäntö
[5] Tavaroiden luokittelua Euroopan unionissa säännellään tariffi- ja
tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetulla neuvoston
asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (jäljempänä asetus N:o 2658/87).
Asetuksen N:o 2658/87 12 artiklassa säädetään, että komissio antaa vuosittain
asetuksen, johon sisältyvät yhdistetyn nimikkeistön täydellinen toisinto neuvoston
tai komission toteuttamien toimenpiteiden mukaisena sekä siihen liittyvien
yhteisen tullitariffin autonomisten tullien ja sopimustullien määrät. Tämä asetus
julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä viimeistään 31 päivänä
lokakuuta, ja sitä sovelletaan seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta.
Ajankohtana, jolloin ensimmäisen oikeusasteen kantaja toi maahan ilmoitetut
tuotteet, oli hyväksytty komission asetus N:o 1006/2011. Tämän asetuksen 74
ryhmään kuuluu seuraavat kuparin ja kuparituotteiden nimikkeet ja tuotteet.
CN-koodi

Tavaran kuvaus

1
[– –]
7403

2

Sopimustulli
(%)
3

Paljousyksikkö

vapaa

—

vapaa

—

4,8

—

4,8

—
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Puhdistettu kupari ja
kupariseokset,
muokkaamattomat
– puhdistettu kupari

[– –]
7403 13 00 – – billetit
[– –]
– kupariseokset:
7403 21 00 – – kupari–sinkkiseokset
(messinki)
[– –]
7407
Kuparitangot ja -profiilit:
7407 10 00 – puhdistettua kuparia
– kupariseosta:
7407 21
– – kupari–sinkkiseosta
(messinkiä)
7407 21 10 – – – tangot
[– –]

Asetuksen N:o 1006/2011 74 ryhmän 1 huomautuksen d alakohdassa säädetään
seuraavaa:
”tangot:
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valssattuja, pursotettuja, vedettyjä tai taottuja, kiepittämättömiä tuotteita, joiden
täyteinen poikkileikkaus on koko pituudeltaan samanlainen ja muodoltaan
ympyrä, soikio, suorakaide, neliö, tasasivuinen kolmio tai säännöllinen kupera
monikulmio (myös ’litistetty ympyrä’ ja ’muunnettu suorakulmio’, joiden kaksi
vastakkaista sivua ovat kuperia kaaria ja kaksi muuta sivua ovat suoria,
samanpituisia ja yhdensuuntaisia). Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen tai neliön
muotoisten, kolmikulmaisten tai monikulmaisten tuotteiden särmät voivat olla
koko pituudeltaan pyöristetyt. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisten tuotteiden
(myös ’muunnettujen suorakulmioiden’) paksuus on suurempi kuin 1/10
leveydestä. Tankoina pidetään myös samanmuotoisia ja -mittaisia valettuja tai
sintrattuja tuotteita, joita on edelleen muokattu tai työstetty valmistuksen jälkeen
(muulla tavalla kuin ainoastaan puhdistamalla tai hehkuhilsettä poistamalla), jos
ne näin eivät ole saaneet muihin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden tai tuotteiden
luonnetta;
Lankaharkkoja ja billettejä, joiden päät on suipennettu tai joita muulla tavalla on
työstetty ainoastaan helpottamaan niiden syöttämistä koneisiin, kun niistä tehdään
esimerkiksi raakalankaa tai putkea, pidetään kuitenkin nimikkeen 7403
muokkaamattomana kuparina”.
[6] Asetuksen N:o 1006/2011 1 osaston A kohtaan sisältyvät yhdistetyn nimikkeistön
yleiset tulkintasäännöt:
”Tavarat luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön seuraavien periaatteiden
mukaisesti.
1.
Nimikkeistön jaksojen, ryhmien tai alaryhmien otsikot ovat ainoastaan
ohjeellisia; oikeudellisesti luokittelu määräytyy nimikkeiden sekä asianomaisten
jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti ja, jollei näistä
nimikkeistä ja huomautuksista muuta johdu, seuraavien sääntöjen mukaisesti.
2. a) Nimikkeessä oleva tavaraa koskeva viittaus tarkoittaa tätä tavaraa myös
epätäydellisenä tai viimeistelemättömänä, jos sillä tullille esitettäessä on
täydellisen tai valmiin tavaran olennaiset ominaisuudet. Viittaus tarkoittaa myös
tätä tavaraa täydellisenä tai valmiina taikka tavaraa, jota edellä olevien määräysten
mukaan on pidettävä täydellisenä tai valmiina, jos se esitetään tullille
kokoamattomana tai osiinsa purettuna.
b) Nimikkeessä oleva ainetta koskeva viittaus tarkoittaa tätä ainetta
sellaisenaan tai sekoitettuna taikka yhdistettynä muihin aineisiin. Viittaus tiettyä
ainetta oleviin tavaroihin tarkoittaa tavaroita, jotka ovat kokonaan tai osaksi
kyseistä ainetta. Useammasta kuin yhdestä aineesta koostuvat tavarat on
luokiteltava 3 säännön periaatteiden mukaisesti.
3.
Jos tavarat 2 säännön b alakohdan mukaan tai muutoin olisi luokiteltava
kahteen tai useampaan nimikkeeseen, ne luokitellaan seuraavasti.
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a) Tavaran kuvaukseltaan yksityiskohtaisinta nimikettä on sovellettava ennen
yleisempiä nimikkeitä. Jos kuitenkin kahdessa tai useammassa nimikkeessä
kussakin tarkoitetaan ainoastaan osaa sekoitettujen tai kokoonpantujen tavaroiden
sisältämistä aineista tai ainoastaan osaa vähittäismyyntiä varten pakattujen
sarjojen sisältämistä tavaroista, näitä sekoitetun tai kokoonpannun tavaran
nimikkeitä on pidettävä yhtä yksityiskohtaisina, vaikka tavara kuvattaisiin
jossakin niistä täydellisemmin tai täsmällisemmin.
b) Jos sekoitettuja, eri aineista koostuvia tai eri tavaroista kokoonpantuja
tavaroita ja vähittäismyyntiä varten pakattujen sarjojen sisältämiä tavaroita ei
voida luokitella 3 säännön a alakohdan mukaan, ne luokitellaan sen aineen tai
tavaran mukaan, joka antaa tavaroille niiden olennaisen luonteen, jos tällaista
perustetta voidaan soveltaa.
c) Jos tavaroita ei voida luokitella 3 säännön a tai b alakohdan mukaan, ne
luokitellaan kyseeseen tulevista nimikkeistä numerojärjestyksessä viimeiseen.
4.
Tavarat, joita ei voida luokitella edellä olevien sääntöjen mukaan,
luokitellaan lähinnä samankaltaisten tavaroiden nimikkeeseen.
[– –]
6.
Oikeudellisesti tavaroiden luokittelu kunkin nimikkeen alanimikkeisiin
määräytyy näiden alanimikkeiden ja niiden huomautusten sanamuodon sekä
soveltuvin osin edellä olevien sääntöjen mukaisesti, ottaen kuitenkin huomioon,
että ainoastaan samantasoiset alanimikkeet ovat keskenään vertailukelpoisia. Jollei
toisin määrätä, tätä sääntöä sovellettaessa otetaan huomioon myös kyseisten
jaksojen ja ryhmien huomautukset.”
Perustelut sille, että Euroopan unionin lainsäädännön tulkinnasta on
epävarmuutta
[7] Asiakirja-aineistoon sisältyvien tavaroiden mukana kulkevien asiakirjojen mukaan
ensimmäisen oikeusasteen kantajan maahantuoma tavara on kuumavalssattuja
messinkilevyjä (valanteita). Niiden nimellismitat ovat 26 * 210 * 700 mm. Koska
tuotteet ovat suorakaiteen muotoisia ja niiden paksuus on suurempi kuin 1/10
leveydestä, Valsts ieņēmumu dienests luokitteli ne yhdistetyn nimikkeistön
nimikkeen 7407 21 10 messinkitangoiksi. Kyseinen viranomainen huomioi myös,
että harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän selitysten mukaan
nimikkeeseen 7403 (kupari ja sen seokset, muokkaamattomat) ei kuulu valssattuja
tuotteita.
Ensimmäisen oikeusasteen kantaja puolestaan vetoaa siihen, että kyseiset tuotteet
eivät vastaa tankojen määritelmää sellaisena kuin se on yhdistetyssä
nimikkeistössä, koska niiden täytteinen poikkileikkaus ei ole koko pituudeltaan
samanlainen; leikkauspinnassa on nimittäin havaittavissa suuria huokosia, koloja
ja halkeamia. Ensimmäisen oikeusasteen kantaja ilmoittaa myös, että suorakaiteen
muotoon valssaamisen ainoana tarkoituksena on ollut kuljetuksen helppous ja että
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tuotteita voi käyttää vain uudelleensulattamiseen. Tämän viimeksi mainitun seikan
tueksi ensimmäisen oikeusasteen kantaja myös viittaa yhdistetyn nimikkeistön 74
ryhmän 1 huomautuksen d alakohtaan, jossa säädetään, että lankaharkkoja ja
billettejä, joiden päät on suipennettu tai joita muulla tavalla on työstetty
ainoastaan helpottamaan niiden syöttämistä koneisiin, kun niistä tehdään
esimerkiksi raakalankaa tai putkea, pidetään kuitenkin nimikkeen 7403
muokkaamattomana kuparina. Toisin sanoen ensimmäisen oikeusasteen kantaja
väittää, että luokiteltaessa tuotteita yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 7403 tai
7407, merkityksellisiä eivät ole ainoastaan tuotteiden muoto ja esikäsittely vaan
myös sen käsittelyaste ja mahdollinen käyttö. Näin ollen ensimmäisen
oikeusasteen kantaja katsoo, että tavara kuuluu yhdistetyn nimikkeistön
nimikkeeseen 7403 21 00 [kupari-sinkkiseokset (messingit), muokkaamattomat].
Kansallinen hallintotuomioistuin hyväksyi ensimmäisen oikeusasteen kantajan
väitteen siitä, etteivät tuotteet ole tankojen määritelmän mukaisia, koska niiden
täytteinen poikkileikkaus ei ole koko pituudeltaan samanlainen. Kansallinen
hallintotuomioistuin ilmoitti myös, että käsiteltävässä asiassa esitetyn näytön
perusteella kyseessä oleva tuote on kemiallisen koostumuksensa perusteella
puhdistettua kuparia, ei kupariseosta (messinkiä), minkä vuoksi se luokitteli
tuotteet nimikkeeseen 7403 13 00.

[8] Tuotteiden kemiallista koostumusta koskeva kysymys on osa käsiteltävän
tapauksen tosiseikkojen selvittämistä, mikä kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle.
Ratkaisevana kysymyksenä käsiteltävässä asiassa kuitenkin on, vastaavatko
tuotteet tankojen määritelmää sellaisena kuin se on yhdistetyssä nimikkeistössä.
Oikeusvarmuus ja valvonnan helppous edellyttävät, että tavaroiden
tariffiluokittelun ratkaisevana luokitteluperusteena on yleensä oltava tavaroiden
objektiivisesti todettavat ominaispiirteet ja ominaisuudet, sellaisina kuin ne on
määritelty yhdistetyn nimikkeistön nimiketekstissä sekä sen jaksojen tai ryhmien
huomautuksissa (unionin tuomioistuimen tuomio 4.3.2015, C-547/13, Oliver
Medical, [– –] EU:C:2015:139, 45 kohta).
Vaikka Valsts ieņēmumu dienests aivan asianmukaisesti ilmoittaa, että
ensimmäisen oikeusasteen kantajan tavaroilla on sarja objektiivisesti todettavia
ominaisuuksia, jotka vastaavat yhdistetyn nimikkeistön 74 ryhmän 1
huomautuksen d alakohdan ominaispiirteitä, mikä mahdollistaisi sen
luokittelemisen nimikkeeseen 7407, ensimmäisen oikeusasteen kantaja esittää
perustellusti epäilyksiä sen suhteen, täyttävätkö kyseiset tavarat myös koko
pituudeltaan samanlaisen täyteisen poikkileikkauksen ominaisuuden, koska
tuotteen leikkauspinnassa on havaittavissa suuria huokosia, koloja ja halkeamia.
[9] Valsts ieņēmumu dienests viittaa harmonoidun tavarankuvaus- ja
koodausjärjestelmän selityksiin. Niiden mukaan nimikkeeseen 7403 kuuluu
sintratut tuotteet, joita saadaan jauheesta puristamalla ja sintraamalla. Sintratut
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tuotteet ovat huokoisia ja niillä on vähäiset mekaaniset ominaisuudet ja ne yleensä
valssataan, vedetään, taotaan jne. sopivan tiiveyden aikaansaamiseksi. Nämä
valssatut jne. tuotteet eivät kuulu nimikkeeseen 7403 vaan esimerkiksi
nimikkeisiin 7407 ja 7409.
Koska tavaran mukana kulkevien asiakirjojen mukaan käsiteltävässä asiassa
kyseessä olevat tuotteet ovat valssattuja, tämä voisi olla lisäperuste niiden
luokittelemiseksi nimikkeeseen 7407.
Euroopan komission laatimat yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset
sekä harmonoidun järjestelmän osalta Maailman tullijärjestön laatimat selitykset
auttavat huomattavasti eri tullinimikkeiden sisällön tulkinnassa, vaikka ne eivät
olekaan oikeudellisesti sitovia (unionin tuomioistuimen tuomio 4.3.2015, C547/13, Oliver Medical, [– –] EU:C:2015:139, 46 kohta).
Yhdistetyn nimikkeistön yleisten tutkintasääntöjen 1 kohdan mukaan
oikeudellisesti luokittelu määräytyy kuitenkin nimikkeiden sekä asianomaisten
jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti. Selittävät
huomautukset eivät siis ole riittävät varmistamaan, onko tuotteilla koko
pituudeltaan samanlainen täyteinen poikkileikkaus, kuten yhdistetyn nimikkeistön
74 ryhmän 1 huomautuksen d alakohdassa edellytetään.
[10] Tähän kysymykseen vastaamiseksi on tulkittava unionin oikeuden säännöksiä.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklassa määrätään, että
Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ennakkoratkaisu Euroopan
unionin oikeuden tulkinnasta. Jos tällainen kysymys tulee esille sellaisessa
kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa, jonka päätöksiin ei
kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta, tämän tuomioistuimen on
saatettava kysymys Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Senātsin tiedossa ei ole, että Euroopan unionin tuomioistuin olisi jo lausunut tästä
seikasta. Edellä esitetyn perusteella Senāts on päättänyt esittää Euroopan unionin
tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksen.
[11] Tämän vuoksi asian käsittelyä lykätään siihen asti, kunnes Euroopan unionin
tuomioistuin ratkaisee ennakkoratkaisukysymyksen.
Päätösosa
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan nojalla [– –]
Senāts
päättää
Esittää
Euroopan
ennakkoratkaisukysymyksen:
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Onko tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987
neuvoston antaman asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä 1 olevaa
yhdistettyä nimikkeistöä, sellaisena kuin se on muutettuna 27.9.2011
annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1006/2011, tulkittava siten, että
nimikkeeseen 7407 (tangot ja profiilit, kuparia) kuuluu suorakaiteen
muotoiset kupari- tai kupariseosvalanteet, joiden paksuus on suurempi kuin
1/10 leveydestä ja jotka on kuumavalssattu mutta joiden poikkileikkauksessa
on säännöttömiä huokosia, koloja ja halkeamia?
[– –]
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