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Kantaj an muut LP : n suor ittamaan tdrkostul*een perustuvat vditteet

3. 3.

l.

Annetut korjaussuositulcset
Kantaja viiitttiii haastehakemuksen sivulla 9, ettii

"kaikli LP Oy:n raportissa

suosittelemat korjaustoimenpiteet ovat kiellettyjii eli uutta muoviputkea ei
saanut

liittM valurautaviemiidin eika

sita saanut korjata sukittamalla, vaan

ainoastaan poistamalla koko viemdrist6". Haastehakemuksen sivulle 12 tuo-

daan esille, ettii

'l{apari totesi 26.9.14 kielletyksi juuri ne kaikki korjaus-

toimet (sukitus ja muovin liittzlminen valurautaan), joita LP Oy 2.9.14 raportissa suositteli",

LP:n suosittelemat toimenpiteet eiv5t ole olleet kiellettyjii. Kuten LP:n tarkastusraportin kuvista ilmenee, kantaian oma outkimies on liitiinyt muovi-

putken vanhaan valurautaviemliriin. LisEksi kantaja on sllhkdpostiviestissaiin 26.3.2015 (V8) kertonut etth talon viem[ri on korjattu nimenomaan

LP:n suosittelemaa sukitusmenetelmtiii kflyttden. Menetelman tarkastajana

ja hyvtiksyjene on toiminut

kantajan oma LVl-valvoja

haastehakemuksessa esiteme vaite on siten

i.3.2.

Napari. Kantajan

vi&ti.

Viemdrikuvaus

Kantaja vaittiie haastehakemuksen sivulla 9, etu LP:n edustajat Laakso ja

Walve olisivat estiineet Wastip Oy:n luoruttamasta viemiirikuvausvideon
kantajalle tai kadottaneet videon. Tlmlikin viiite on vfliirl.

Wastip Oy tai LP ei ole ollut sopimussuhteessa kantajaan. LP:n toimeksiantajana

ja

selvitystyOn tilaajana on

ollut LilhiTapiola. Wastip Oy:n kuvaama

video on sen vuoksi LP:n edustajan toim€sta luowtettu LP:n toimeksianta-

jalle, LdhiTapiolalle. Kantaja Pedersen oli lukuisia kertoja tuonut esille LP:n
edustajille, ett[ kaikki raportit tulee luovuttaa LdhtiTapiolalle ja ettii hfln saa

kaikki tiedot vakuutusyhtidnsl LiihiTapiolan kaufta, koska han on siella
tdiss[.

