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Helsingin karejaoikeus
Karajatuoma ri Kemppi
Jaa

na Pedersen

Toimitan liitteena LP-Vahinkosaneeraus Oy:n lausuman todisteineen.
Kantaja Pedersenin hyveksyessa LehiTapiolan sovintoesityksen 25.000 euron sovintosummasta, mutta
samalla .iatkamalla oikeudenkeyntia muita vastaajia vastaan, ilmoitan, ette Vahinkosaneera uksen 1.10.2018
esittemA sovintotarjous 5.000 euron sovintosummasta ei ole endd Vahinkosaneera uksen osalta milteen

osin voimassa.

Va hin kosa

neera us on kuitenkin valmis keskustelemaan sovinnosta, jos kantaja site haluaa.

rijiioikeuden kehotuksesta olen perehtynyt kantajan nlmeameen todisteluun. Totean, ette kantaja on
nimennyt hyvin suuren maaran asiakirjoja, joiden yhteissivumaera on hyvin iso, jopa tuhansia sivuja.
Nimetyista asiakirjoista iso maara nayttae olevan kantajan vaitettyjen vahinkotapahtumien jalkeen ja
oikeudenkaynnin aikana itse kirjolttamla pitkiS sahkoposteja ja teksteje, joista monl koskee kantajan
yrityksia saada haltuunsa erindisid asiakirjoja ja tietoja, sekii hSnen tarkastusoikeuttaan erineisia tahoja
kohtaan. Liseksi useammassa kirjallisessa todisteessa neyttae olevan samoja kantajan kirjoituksia ja
raportteja, eli sama asiakirja on nimetty useammassa todisteessa. Tuomioistuimen tulee OK 5:21 I nojalla
valvoa, ettei asiaan sekolteta mlteen siihen kuulumatonta ja ettei asiassa esiteta tarpeetonta todistelua.
Lisaksi tuomioistuimen on OK 17:8 5 nojalla evattevii niiytto, joka koskee asiaan vaikuttamatonta seikkaa tai
on muuten tarpeeton.
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Klitan sOvintotarioukseSta.

01en paamieheni puOlesta esitanyt Pedersenille sovintotarioukSen l.lo.2018.TariOuksen mukaan
paanlieheni onsi yhdessa Jormanaisen kanssa maksanut Pedersen‖
le sovintosummana 5.000 euroa
la kulut O‖ si sovittu kuituln.Pedersen hylkasi tariOuksen seuraavana paivana 2.10.2018 ja latk01

vaaumustensa esittamista karalaOlkeudessa alheuttaen paamiehelleni huomattavia
oikeudenkbyntikuluja.
Nyt Pedersen on valrnis peruuttamaan kanteen kulut kuittiin periaattee‖

a.

Va‖ tettavasti

paamieheni ei vol enaa sopia asiaa Pedersenin ehdottama‖ a tava‖ a.Paanlieheni on
valmis sopimaan asian silla ehdOIla′ etta Pedersen luopuu vaaumuksistaan ia kOrvaa paamiehellen:
2.10.2018 jalkeen syntyneet asianalo― ia oikeudenkbyntikulut maaraltaan nO:n45.000 euroa
(arVOnlisaverOton maara)。 Lisaksi Pedersenin on luovuttava kalkista muista vaajmuksistaan
paamiestani kOhtaan′ paamiesteni edustajia kohtaan′ minua kohtaan′ asianalalakOIlegotani
kohtaan′ edustamani asianajoyh百

ёta kohtaan seka pё amieheni nimeamia tOdistalia kOhtaan.

Pedersenin on‖ mokettava esttutkintaviranomaiselle′

eta han haluaa′ etta esttukinnat lopetetaan ia

etta hane‖ b ei Ole vahingonkorvaus― tai rangaistusvaatimuksia kuvaamansa tekoihin lnttyen.Lisaksi

Pedersenin on peruutettava kaikki rnuut vire‖ le panemansa ha‖

into―

tai rnuut menettelyt′ esim.

Vaレ ontalautakunnassa′ AVI:ssa la Val宙 rassa la ilmOketava′ etei hanel15 01e vaattmuksia niissakaan.

Kun Pedersen nyt on valmis peruuttamaan kanteen′

han vOisen tokitehda′

vaatimus karajoOlkeudessa on′

j。 ￨￨。

in paamieheni

etta tahan mennessa kertyneet olkeudenkayntikulut arvoltaan noin
85.000 euroa(arvOnlisaverOtOn rnaara)kOrvataan.KaralaOikeus ratkaisee s‖ na tapauksessa
kuluvastuukysymyksen.Tamakin menettely sop‖ pabrniehe‖ eni.Pedersenin iatkaeSSa
oikeudenkayntia′ paanlieheni oikeudenkayntikulut nousevat entisestaan ia ne vaaditaan

tays:rnaaraisina pedersen‖ ta.
VastatariouS On voimassa keskiv‖ kkoon 6。 11.2019 klo 10 saakka.

Pontus Baarman
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Sent:maanantai 4.marraskuuta 2019 14.22
httpsIノ /outlook

live.com/ma‖

ノ
deeplink?version=201911050313&popOutv2=1

13.11.2019

!

S6hkoposti

Vastaa

\./ ffi Roista $

Roskaposti

- jaana

pedersen

-

Outlook

Estii

VS: Helsingin kSr5jSoikeuden asioissa L15/649 )a L16/352, tarjous sopimukseksi
Heikki Saksa < heikki.saksa@hsrs.fi
-4-/.Z-\

>

Sinii; Petter Kavonius; Pontus Baarman V

llmoitan Jormanaisen puolesta, ettd h6n on valmis sopimaan asian samoin ehdoin, kun Lpvahinkosaneeraus on esitt2inyt alla, kuitenkin niin, ettd Jormanainen vaatii z.t}.z}lgjdlkeen
syntyneista asianajo- ja oikeudenkiyntikuluista 13.000 €. iormanaisen tihin menness6 syntyneet
oikeudenkiiyntikulut ovat noin 30.000 €.
Heikki Saksa
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Lfihetetty: maanantai 4. marraskuuta 2019 j.6.03
vastaa nottaja : Petter Kavon i us <petter. kavonius@ la kiasiat. i net.fi >
Kopio:'jaana pedersen'<jaana.pedersen@hotmail.com>; Heikkisaksa <heikki.saksa@hsrs.fi>
Aihe: RE: Helsingin kdrdjdoikeuden asioissa L 151649 ja L t6/352, tarjous sopimukseksi
Hyvd OTT Kavonius
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Olen pddmieheni puolesta esittiinyt Pedersenille sovintotarjouksen 1.10.20L8. Tarjouksen mukaan
piSmieheni olisi yhdessd Jormanaisen kanssa maksanut Pedersenille sovintosummana 5.000 euroa
ja kulut olisi sovittu kuittiin. Pedersen hylkdsi tarjouksen seuraavana piivdnd 2.l}.Z1lgja jatkoi
vaatimustensa esitttimistd kdrdjioikeudessa aiheuttaen pddmiehelleni huomattavia
oikeudenkdynti ku I uja.
Nyt Pedersen on valmis peruuttamaan kanteen kulut kuittiin periaatteella.

Valitettavasti pSSmieheni eivoi enid sopia asiaa Pedersenin ehdottamalla tavalla. piidmieheni on
valmis sopimaan asian silli ehdolla, ettd Pedersen luopuu vaatimuksistaan ja korvaa pdimiehelleni
2.t0.2Ol8jdlkeen syntyneet asianajo- ja oikeudenkdyntikulut midrdltidn noin 45.000 euroa
(arvonlisiveroton mi6rd). Lisiksi Pedersenin on luovuttava kaikista muista vaatimuksistaan
pddmiestdni kohtaan, pidmiesteni edustajia kohtaan, minua kohtaan, asianajajakollegoitani
kohtaan, edustamani asianajoyhtiotii kohtaan sekd piimieheni nimedmii todistajia kohtaan.
Pedersenin on ilmoitettava esitutkintaviranomaiselle, ettii hin haluaa, ettd esitukinnat lopetetaan ja
ettd hdnelld ei ole vahingonkorvaus- tai rangaistusvaatimuksia kuvaamansa tekoihin liittyen. Lisdksi
Pedersenin on peruutettava kaikki muut vireille panemansa hallinto- tai muut menettelyt, esim.
Valvontalautakunnassa, AVI:ssa ja Valvirassa ja ilmoitettava, ettei hdnellS ole vaatimuksia niissdkdiin,
Kun Pedersen nyt on valmis peruuttamaan kanteen, hiin voi sen toki tehdd, jolloin pdimieheni
vaatimus kdriijSoikeudessa on, etti tdhdn mennessd kertyneet oikeudenkiiyntikulut arvoltaan noin
85.000 euroa (arvonlisiveroton mddrd) korvataan. Kdrdjioikeus ratkaisee siini tapauksessa
kuluvastuukysymyksen. Tdmdkin menettely sopii pddmiehelleni. Pedersenin jatkaessa

oikeudenkdyntiii, pddmieheni oikeudenkdyntikulut nousevat entisestiiiin ja ne vaaditaan

tdysimdiiriisini Pedersenilta.
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