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LP Vahinkosaneeraus Oy (titssfl ,,Lp,) 
vastustaa Jaana pedersenin (,,peder-

sen") kannefiaja vaatii, ettd kdrdjiioikeus

hyltt Pedcrsenin kantccn kOkOndsuudcssaan,s蘭

velvoittaa Pedcrsedn kOrvaanlaan LP:n okeudenkら
mtikulut aけd_

maな譴sesti kOrk。 ldn 4§ m l momentin mukatsine viivtttyskOrkol_

ncen silta lukien,kun kuukausi On kulunut tuOmion antamispュ
市Ista

′.3αぉra

」utussa kanssavastalana olevdta LttiTapi。
la Etela Keskinttnen vakuutus‐

力●ёn C'LttTapiOは ')Vakuutustarkastaialta Rauno Niskalalta on 12.6.2014

tullutサ6■ laus LP:n edustaialle TerO Laaksolle.町 ёn kuvaus On。 1lut selviト

tM Peders昴 n omistamassa Omakotitalossa tapahtunccn alakerran kodinhOi_

tohuOlleen seinh ja h饉 an kOstulnisen syッ t Tarkastus On suoritem maa_

nantaina 16.6.2014 ja tarkattksesta on hadittu ashmttdnen tarkastusra―

pOr饉 (Vl)■ぺ astuksessa tOdcmin,etta seinttja latian kasttminenjohtui

seinおsa Olcvan vanhan mpeenlnuuratun koksiluukun kautta tulleesta ve‐

desta.

Noin kaksi kuukauta 16 6.2014 suclHtctun tarkastuksen jtteen,keskivi■
_

kOna 13 8.2014 on LahiTapiolan Niskalan pyym6sta suoritcm uusi katsel_

mus Pcdersc」 n kintcist6111.Katselmuksessa tOdetiin,etta talon ymparyS

oli kttvettu auki sJttien ja patOle哺 en ascnnusta varten.K“ vuun yhtey―

dessi esiin tullut轟 inteisめ n pttvicm血 n tOde■iin olevan ta10n ulkopuolela

kodinhOitOhuoneen ulkOseinan alla halki Viema五
1le suOrit■■in kuvaus

WaSゆ Oyn toimesta Kuvauksen pemゞ eelh viem面 Oli vaurioimut dle

metrin matkalla ulkOseinista kodinhoitOhuoneen lattian alla,Kuvausraportti

on ashmukalsella tavalla luovutettu toimeksimtta LJttT"iOldle.
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kautta havaintojen valilln osoittaa, ettei 12.6.2014 ilmoitettu kodinhoitohuo-

neen seinEnja lattian kastuminenjohtunut rikkoontuneesta viemIriputkesta.

Kaivutdiden yhteydesse tehty havainto rikkoontuneesta viemtuist[ on tehty

talon ulkopuolella. Viemlrin halkeaman on todettu olevan rakennuksen ul_

kopuolella kodinhoitohuoneen ulkosein[n alla. L{hiTapiolan pyynndsti Lp
on Wastip Oy:n toimesta teettdnyt viemflriputken kuvauksen 13.g.2014. Ku-
vauksessa todettiin, ett[ viemiiri on vaurioitunut alle metrin matkalla kodin-
hoitohuoneen lattian alla. Kun viemdri oli vaurioitunut talon ulkopuolella ja
alle metrin matkalla lattian alla, ei ole uskottavaa, ettii 16.6.2014 todefiu
kosteusvaurio olisi johtunut viemfiputken rikosta.

LdhiTapiolan korvausptf;ttiksen (V5, kantajan kirjallinen todiste nro I l) si_

wlta 6 ilmenee, ettii Wastip Oy ja pipesnake ovat kuvanneet alakerran vie-
mdriputkiston.

l[ mainittu putkirikkokohta. Siten ei ole lainkaan voitu todeta, ettl viemdri_
pu&i olisi ollut rikki ennen kantajan kiinteist0lll teettilmdt kaiwutydt. Sel-
vittelytydt on suoritettu nimenomaan sen selvittiimiseksi, onlo viem{rissfl
ollut muita wotokohtia. Tdllaisia ei ole todettu. Viemdri oli kuitenkin kaut_

taaltaan iastejohtuvan sydpyrnisen aiheuttaman viemiirin haureuden johdos-

ta ylittAnlt ka)'tt6ik6ns6ja oli uusittava.

LP:n tarkastusraportin sivulla 13 yldkuvan kohdalla on kirjattu, ettl kodin_

hoitohuoneen alla maa-aines on liejuista rikkoontuneen viemfluin kohdalla-

TiimE on todetfi 2.9.2014, eli kolme viikkoa 13.g.2014 todetun viemErin

halkeamisen jiilkeen. Maa-aineksen liejuus johtui mitfl todenn[kdisimmin

4.8.2014 jdlkeen tulleesta viemlrivedestii, koska kantaja lapsineenl on asu-

nut talossa 4.8.2014 jitlkeenkin ja kel.tthnyt viemflrit, jolloin viemnrivesi on

pflAssyt talon alle hiekkapetiin.

16.6.2014 ei todettu viemtuiperlist6 hajua kodinhoitohuoneesta. Jos silloin

havaittu vesi olisi ollut periiisin viemiiristn, siit6 olisi syntynyt hajuhaittaa.

Kuten Lohjan kaupungin terveystarkastaja Eero Ker[nen 19.9.2014 suori!

tamassaan asunnontarkastuksessa on todennut, asunnon yl[- ja alakerran si-

I Haastehakemuksen sivulla l0 mainitaan kantajan lisdl(si 4 kotona asuvaa alaik[ista lasta, joista yksi on vuoden ikdinsn
vauva.



8(22)

J.3 κα″r″α″″″″′ZPン s″ο″:``α
“
αα″″″燃 ″おο′″′″

“
″να′ガ″″′r

J`.′ И″″θ″′わびα嶋墾
“

ir7ぉ′′

Kmtta vttttt haastehakemuksen sivdla 9,c饉 "kaltt LP Oym rapo■ issa

suos■にlcmtt k01auSbimenp:tect Ovat kellettガ l eli uum muoⅥ putkea ei

saanut liitttt valurautaviemarim eika sitt saanut ko」 試a sukittamall%vaan

ainoastaan poistamalla kOkO viemaFiSt6".Haastehakemuksen sivulla 12 tuO_

daan esille,e施 'Napati totsi 26.9.14 ktllctyksi juwi ne kttkki k01aus_

toimct(sukitusja muovin hitthinen valurautaan),joita LP Oy 2 9 14 rapOト

tissa suositteli''.

LP:n suosittelemat tOimenpiteet e市 灘。le ollcct kicllenia Kuten LP:n tar_

kastusraportin kuvisね 1lmenee,           。n limmメ muOvi_

putkcn vanhaan valurautavicmttin.Lisな si kmtta On s」鵬ёpostiviestls_
Sttn 26 3.2015(V8)kertOnut etta talon vieman on k。lam」menOmaan
LP:n suosi■ 01emaa sukitusmenetett kぅ吼螢en.Mcnetelmtt tarkastaiana
ja hyvaksガ ha on toimintt kantaan Oma LVI‐ vavtta Napd Kmttan
haastehakemukscssa csitta vttte on siten vttr遊

.
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Kanttta V韻■盪 haastehakemukscn sivulla 9,ctta LPin edustaiat Laakso ja

WJve。 lisivat estJttd wastip Oym luovutt狙ぃね 宙cm“ kuvaus宙deon

kantaialle tai kado■ aneet宙deon.Tamよin vaite On v泌盟.

WaSt● Oyttt LP d de dl耐 sOpimussuhteessa kantttaan LPm toimek」an‐

可anaja selvitytty6n tilttana on。 llut LahiTapi。1,Wastip Oy:n kuvaama

video on sen vuoksi LP:n edustaian tOimcsta luovutettu LPin toimeksianta‐

jalle,LttiTapi。lalle,KantaiaPedersen oli lukuisiakentta tuOnutesille LPin

edustaiille,etta kttlk raportlt tulee luovuttaa L出 饉Tap101alleja dtt hln saa

nki tiedot vakuutusyhtiontt LttTapiolan kautta,kOska han On sidla

tOis饉.


