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piikasin alakerran viemdri{ esiin (n. 5 rnetrin atueelta).Pari piivnS mydhemmln Pedersen ilmoitti
yldkenassa olevan rakennuspdlyS. Pedersen on kutsunul palkalle terveystarkastajan, ioka k{VnVt
paikala. Siivoustyd,t oli atoiteitu Lnnen kun pddsln \ahinkopaikalle". En huomannut minkS6nlaista
p6tyfl mlssf,6n. Suojaukslsta oll huolehdittu. Alipaineislaja + suojaflu piikattava alue sekd ylBkertaan
meneve portaikko.
Padersen pyytenyt tarjouksen siivouksesta n. 2500 o'
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korvata whkrkoa, s{t$ so?la tai tryrElsyi watimusta"

vrtuuturvfttiblte. Koryausvartimus erlttelyineen ja tosittBineen widaan tnimittaa yhtlalh my$htmmln,
tarkastuksen ennen uaurioklen korjausta. lbkuutu*eon6ttdalb el olr olkeutto vo*uutllsyh$ot$ sftorarti

