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ilmoitettujen kustannusten osalta kysymys ei ole mistiiiin sellaisista toimista, jotka
perustaisivat kantajalle oikeuksia vakuutus- tai muuhunkaan korvaukseen. Tdmti on
tiiysin selviiii siltii osin kun kysymys on muista kustannuksista kuin maksetuista ja
korvattavaksi kenotuista kustannuksista, mutta piitee sindnsi my6s maksettuihin ja
korvattaviksi kenottuihin kustannuksiin. Ymmiirrettiivistii asiakassuhde- ja
asiakasystiiviillislyssyiste vakuutusyhti6t toimivat kuitenkin monesti niin, ettii
syntyneite jaltai alustavasti korvattavaksi ilmoitettuja kustannuksia kuitenkin
korvataan, vaikka sittemmin selvi2iisi, etta kyse ei ole vakuutuksesta korvattavasta
vahingosta. Myds LhhiTapiola on 12.12.2014 korvauspddt6ksessii pdiittiinl, ettii
maksetut ja korvauspdiitdksessd 12.12.2014 yksil6idyt alustavasti korvattaviksi
ilmoitetut kustannukset korvataan.

Tarkastuksessa 13.8.2014 selvisi, ettii viemiiriin kohdisruu korjaustawe, joka siis
edellyttee rakennusteknisiii toimenpiteith (vaihdettavan putken piikkaaminen esiin,
putken vaihto jne.). Syyskuussa 2014 tiitii korjaustyritii ryhtyi LiihiTapiolan ja kantajan
viilillii sovitusti ja todetusti, kantaja tilaajana ja LP urakoitsijana, tekemaan LP. Niiin
ollen LP:n toimesta (kayttaen myds aliurakoitsijaa Tmi JJ Maalaus & Saneeraus)
kodinhoitohuoneen lattia piikattiin auki ensin n. 1 metrin matkaltaja vanha
viem2iriputki poistettiin. Vanhan viemiirin iiistii johtuvasta viemiirin syiipymisen
aiheuttamasta haureudesta johtuen uutta viemiiriputkea ci kuitenkaan t2issii kohtaa
kyetty liittdmiiiin vanhaan viemiiriin, vaan lattiaa piikattiin viemiiriputken linjaa
seuraten auki lisiiii n. 3 metriii,

LiihiTapiola ei ole tehnyt taikka ottanut tehdiikseen, hoidettavakseen tai
valvottavakseen piikkausta tai mitiiin muutakaan osaa viemiirin korjaustyiiste.
LiihiTapiola, ja tiettevesti muutkaan vakuutusyhtirit, eivet tee taikka teetii korjauksia,
eiviitkii ole sopimusosapuolina korjaust6issa. Kokonaan toinen asia on, ette
vakuutusyhtidt maksavat ko{aust6ihin liiftyen vakuutuskorvauksia. Riippuen mitii
laskutuskaytiinndstii kulloinkin sovitaan, korvaus suoritetaan vakuutuksenottajalle
taikka suoraan maksamalla ko{austdihin liittyviii laskuja.

Syyskuussa 2014 kantaja esitti, ettii Iattian piikkauksen yhteydessii urakoitsija olisi
puutteellisesti suojannut tydalueen sillii seurauksella, ettii pOly olisi pd.iissyt leviiimiiiin
taloon.

Pdlyn leviiiminen ei ole vahinkotyrypiltiiiin ylipiiiitniin kantajan vakuutuksen kattama
vahinkotapahtuma, ja niiin ollen korvauspiiiit6ksessii 12.12.2014 anrtettiin myiis
pdlyasian osalta kielteinen korvauspiiiitds, ja pdlyasian todettiin olevan kantajan ja
urakoitsijan viilinen. LiihiTapiola ei ole mill?i?in muullakaan perusteella vastuussa
kantajalle viemirin ko{austy6n yhteydessii mahdollisesti aiheutuneesta
pdlyvahingoista. Tiettiviisti kantajaja LP ovat keskeniiiin selvittiineet pdlyasiaa.
LiihiTapiolan tiedossa ei ole mihin niiissii keskusteluissa on piiiidytty.

Vierniiriputkiston kuvamateriaalin perusteella viemirissii ei ollut muita rikki
sy<ipyneitii kohtia. Viemiiri oii kuitenkin joka tapauksessa kauttaaltaan iiistti johtuvan
syopymisen aiheuttaman viemirin haureuden johdosta ylitt?iny,t kiiyttiiiklnsii, ja on siis
peruskorjattava tai uusittava. Kysymys ei ole vakuutuksesta korvattavasta vahingosta
vaan normaalista kiinteist<inomistajalle kuuluvasta huoltokorjauksesta / uusimisesta.
Koska kysymyksessii ei miltiiiin osin ollut vakuutuksesta korvattava vahinko, eviittiin
12.12.2014 korvauspii8tiiksessii vahingon korvattawus kaikilta osin. Edellii todetusti
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yhdessii sovitusti ja todetusti, kantaja tilaajana ja LP urakoitsijana, korjausty6n on
tehnyt LP aliurakoitsijoineen. Tietteviisti kantaja on reklamoinut LP:lle korjaustydstii
ja sitii koskevasta laskusta, kuten kantajan tilaajana kuuluukin tehda, jos kantaja
katsoo, ettd kantajalla on tydhdn liittyen vaatimuksia urakoitsijaa kohtaan. Kantaja on
my6s omien ilmoitustensa mukaan ennen ty6ta ja sen aikana aktiivisesti ohjeistanut
urakoitsijaa, ja miiiirittiinyt tilaustaan. LiihiTapiola ei ole vastuussa urakoitsijan tai
tiimiin aliurakoitsijan tyiistii tai aiheuttamista vahingoista.

Asiassa ei ole ratkaisevaa se, euii kuka tai miten itse tilaukseen liittyvii yhteydenpito
on hoidettu. On ttiysin normaalia, ja monesti tarkoituksenmukaista, etta
vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtid sopivat tietystii ko{aajasta tai korjausliikkeestii, ja
siitiikin ettfr vakuutusyhti<i vakuutuksenoft ajan puolesta on yhteydessii
korjausliikkeeseen.

Voimassa olevan oikeuden sisiiltii ei siis ole, siinii erittein tavallisessa tilanteessa etta
tietty korjausliike vakuutuksenantajan viilittiimin tiedoin tulee tekemiiiin
vakuutuksenottajalle korjaustycin, ette vakuutuksenantajalle tulisi vastuu urakoitsijan
(tai tiimiin aliurakoitsijoiden) ty6stii, sen laadusta, tai tyiissii aiheutetuista vahingoista.
Voimassa olevasta oikeudesta ei siis seuraa, ette vakuutusyhtiti olisi jonkinlainen
(kuten kantaja virheellisesti niiyttiiisi luulevan) urakoitsijan tyiin takaaja.
Urakoitsijalla on itsenainen vastuu tyristiidn ja toirnistaan.

LiihiTapiolalla ei ole tietoa mita kantajaja LP (a/tai LP:n aliurakoitsija) ovat
pdlyasian osalta mahdollisesti sopineet. LiihiTapiola ei ole sopinut tai hWnksynyt
Tehopuhdistuksen siivousta, saati mitiidn vastuuta siita my6ntenyt (omasta tai
kenenkiidn muunkaan puolesta). LiihiTapiola on koryannut sen osan
Tehopuhdistuksen laskusta, minkii voitiin todeta koskevan kantajan ilmoittaman ja
selvitettiiviinii olleen wotovahingon kohteena olleen kellarikerroksessa olevan tilan
tyhjermyste (otta tilaan on mahdollista kohdistaa selvitystoimia).

LdhiTapiola ei ole korvauspdiit<iksissii tai muutenkaan ottanut kantaa LP:n tai tlimiin
aliurakoitsijan veitett)4yn vastuuseen piilyvahingosta, saati mydntiiny tiillaista.

Edella todetusti pdlyn leviiiminen rakennukseen ei my6skiiiin ole vakuutuksen
perusteella korvattava vahinko. Korvauspiiit6s on annettu 1 2.12.2014. Kysymyksessii
ei ole mikiiiin perustuwan piiriin kuuluvista korvattavista vahinkotapahtumista
(ehtokohdat 3.2.1 *3.2.13), eikii mydskiiiin ehtokohdassa 3.4.1 tarkoitettu lisiivahinko.
Kysymys ei ole korvattavan vahingon yhteydessd samanaikaisesti tapahtuneesta
vahingoittumisesta (ehtokohta 3.4.1). Ensinniikin, kysymyksessii ei ole korvattava
vuotovahinko. Toiseksi, vaikka kysymyksessh olisi korvattava wotovahinko,
p6lyvahinko ei ole ko. ehtokohdassa tarkoitetulla tavalla tapahtunut samanaikaisesti
ruotovahingon yhteydesse.

P6ly; Vaatimusten mdiiriit

Koska LiihiTapiolan tiedossa ei ole LP:n vastausta perusteineen, eike muutenkaan
tarkkoja tietoja korjaustyon tapahtumista, ei veitett)1n p6lyvahinkoonja siihen
liittyviin seikkoihin ole tiissl vaiheessa mahdollista ottaa yksitlskohtaisesti kantaa.


