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Kantajalla on parhaillaan (huhtikuu 2015) kiiynnissii viemiiriputkiston peruskorjaus
pinnoittamalla/sukittamalla, joten kanteessa esitetty vaite, ettA suositus viemiirin
peruskorjaamisesta pinnoittamalla./sukittamalla olisi virheellinen tai kielletty on
erikoinen ja ilmeisen virheellinen.

Ko. ilmoitettua vahinkoasiaa ja sen selvittiimistii hoiti LiihiTapiolassa piiiiasiassa
Rauno Niskala. Vahingosta ei tdssii vaiheessa annettu korvausp2i2it<istii, ja
LiihiTapiolan pyynndsta LP teki vahingon selvitystoimia rnm. 2.9.2014, 15.9.2014 1a
17.9.20t4.

Vahingon selvittiimisvaiheessa Niskala ilmoitti alustavasti syyskuussa 2014 kantajalle,
ettii piikkauskustannukset (anturan kohta ja kodinhoitohuone), osa viemiiriputken
ulkopuolisista esiin kaivamiskustannuksista, ja osa tilapiiisasumisen kustannuksista,
olisivat korvattavi a.29.9.2014 kantaja tiedusteli milloin asiassa ametaan
korvauspddtds. Asian keskeneriiisyyden woksi asiassa ei kuitenkaan annetfu
korvauspeetdste, vaan kantajan tiedusteluihin Niskala kertoi 30.9.2014 ja 1 .10.2014
uudestaan alustavia niikemyksiii. (Vja 5; Pedersen - Niskala sp-vaihtoa).
Vastaavasti Niskala ja Pedersen kiivivit lokakuussa ja marraskuussa 2014
sdhk6postivaihtoa liittyen vahingon selvittiimiseen sekii sen aikana syntyviin
kustannuksiin (esim. tilapiiisasumiseen liittyviit kulut), ja niiitii kustaruruksia
LiihiTapiola maksoi syksyllti 2014, ja liihetti kantajalle maksuista normaalikdytiinn6n
mukaisesti ns. rnaksupidtd'kset (Vja 6; Maksupiiiitiikset 10.10.2014,28.10.2014 ja
2.r2.2014).

Joulukuuhun 2014 asti vahinkoaja sen korvattawutta selviteftiinja l2.lZ.2Ol4
LihiTapiola antoi asiassa kielteisen korvauspiiiit6ksen (Vja 7; Korvauspiiitiis
12,12.2014). Asiassa ei ole tehty my6nteistii kowauspaetdste 14.8.2014,1 .10.2014 tai
muunakaan aj ankohtana.

Iiikktiiden rakennusten ruoto- ja muut vahingot ovat monesti, ja niin tiissiikin
tapauksessa, tyiiliiitii selvitettiiviii, johtuen mm. siitii ettii siiiirurdnmukaisesti iiikkiiissii
rakennuksissa on rakenteiden ikdiintymisestii johtuvia moninaisia ja monisyisiI
vaurioita sekii huolto-, uusimis- ja korjaustarpeita. Vahingon korvaftavuuden
selvittiiminen edellyttiiii monesti esim. rakenteiden avaamistoimenpiteitii. Lisdksi
rakennuksessa asuminen yleensii hairiintyy tai ei ole mahdollista, jo siinii vaiheessa
kun asiaaja vahingon korvattavuutta vasta selviteteen. Nein ollen kaytiinndn
vahinkotilanne on monesti sellainen, ja niin tiissiikin tapauksessa, ettii vahinkoa
selviteteessa joudutaan oftamaan alustavasti kantaa joihinkin asioihin, sekii
maksamaankin syntyviii kustannuksia.

Johruen mm. siitii, ettii vahingon selvittiimistilanne on usein edellii kuvatun tryppinen,
on vakuutussopimuslain 9 g:ssh nimenomaisesti siiiidetty, ettii vahingonjalkien 

'
annetut tulevaa korvausta tai mahdollista korvausta koskevat tiedot ;i ennakkotiedot
eiviit sido vakuutuksenantajaa. samoihin syihin liittyen myds vakuutusehdoissa on
yleensii miiiriiys, ettii vian etsimisestii aiheutuneita kustannuksia ei korvata, jos
vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava (ks. Kodin vakuutus ehtokohta 3.5).

Kowauspiiiit6stii 12.12.20r4 edeltiineiss2i keskusteluissa ja siihk6postivaihdossa
kysymys on ollut vakuutussopimuslain 9 g:ssd tarkoitetuista vakuutuksenantajaa
sitomattomista tiedoista ja ennakkotiedoista. Maksettujen tai korvattavaksi alustavasti



ilmoitettujen kustannusten osalta kysymys ei ole mistiiiin sellaisista toimista, jotka
perustaisivat kantajalle oikeuksia vakuutus- tai muuhunkaan korvaukseen. Tdmii on
tiiysin selviiii siltii osin kun kysymys on muista kustannuksista kuin maksetuista ja
korvattavaksi kenotuista kustannuksista, mutta petee siniinsii my6s maksettuihin ja
korvattaviksi kerrottuihin kustannuksiin. Ymmiirretthvistii asiakassuhde- ja
asiakasystiiviillislyssyistii vakuutusyhti6t toimivat kuitenkin monesti niin, ettii
syntyneite jaltai alustavasti korvattavaksi ilmoitettuja kustannuksia kuitenkin
korvataan, vaikka sittemmin selviiiisi, etta kyse ei ole vakuutuksesta korvattavasta
vahingosla. Myds LiihiTapiol a on 12.12.2014 korvauspdiitdksessii piidttiinyt, ettii
maksetut ja korvauspiitdksess[ 12.12.2014 yksi16idyt alustavasti korvattaviksi
ilmoitetut kustannukset korvataan.

Tarkastuksessa 13.8.2014 selvisi, ettii viemfiin kohdisruu korjaustawe, joka siis
edellyttaa rakennusteknisiii toimenpiteitii (vaihdettavan putken piikkaaminen esiin,
putken vaihto jne.). Syyskuussa 2014 tete korjausty6te ryhtl LehiTapiolan ja kantajan
viilillii sovitusti ja todetusti, kantaja tilaajana ja LP urakoitsijana, tekem2iiin LP. Niiin
ollen LP:n toimesta (keyttaen my6,s aliurakoitsijaa Tmi JJ Maalaus & Saneeraus)
kodinhoitohuoneen lattia piikattiin auki ensin n. 1 metrin matkalta ja vanha
viemiiriputki poistettiin. Vanhan viemiirin iiistii johtuvasta viemiirin sy6pymisen
aiheuttamasta haureudesta johtuen uutta viemiiriputkea ei kuitenkaan t2issii kohtaa
kyetty liittameiin vanhaan viemiiriin, vaan lattiaa piikattiin vierntiriputken linjaa
seuraten auki lisiiii n. 3 metriii.

LiihiTapiola ei ole tehny,t taikka ottanut tehdikseen, hoidettavakseen tai
valvottavakseen piikkausta tai mitaiin muutakaan osaa viemiirin korjaustyiistii.
LihiTapiola, ja tiettiiviisti muutkaan vakuutusyhtitit, eiviit tee taikka teeta kodauksia,
eivfitkii ole sopimusosapuolina korjaustdisse. Kokonaan toinen asia on, eftii
vakuuhrsyhti6t maksavat ko{aust6ihin liittyen vakuutuskorvauksia. Riippuen mitii
laskutuskeytiinndstii kulloinkin sovitaan, korvaus suoritetaan vakuutuksenottajalle
taikka suoraan maksamalla korjaustdihin liittyviii laskuja.

Syyskuussa 2014 kantaja esitti, efta lattian piikkauksen yhteydessii urakoitsija olisi
puutteellisesti suojannut tyiialueen sillh seurauksella, ettii piily olisi piiiissyt leviiimiiiin
taloon.

Pdlyn leviiiminen ei ole vahinkotyypiltiiiin ylipiintiiiin kantajan vakuutuksen kattama
vahinkotapahtr.rma, ja niiin ollen korvauspiiiitdksessii 12.12.2014 annettiin my6s
prilyasian osalta kielteinen korvauspii2itiis, ja p6lyasian todettiin olevan kantajan ja
urakoitsijan viilinen. LiihiTapiola ei ole mill2iiin muullakaan perusteella vastuussa
kantajalle viemiirin korjaustydn yhteydesse mahdollisesti aiheutuneesta
pdlyvahingoista. Tiettiiviisti kantajaja LP ovat keskeniiiin selvittlineet p6lyasiaa.
LiihiTapiolan tiedossa ei ole mihin niiissii keskusteluissa on piiiidyfty.

Viemiiripu&iston kuvamateriaalin perusteella viemerissi ei ollut muita rikki
sydpyneite kohtia. viemiiri oli kuitenkin joka tapauksessa kauttaaltaan iesta johtuvan
sy6pymisen aiheuttaman viemiirin haureuden johdosta ylittiinyt kiiyttiiikiinsii, ja on siis
peruskor;attava tai uusittava. Kysymys ei ole vakuutuksesta korvattavasta vahingosta
vaan normaalista kiinteist<inomistajalle kuuluvasta huoltokoqauksesta / uusimisista.
Koska kysymyksessii ei miltiiiin osin ollut vakuutuksesta korvattava vahinko, eviittiin
12.12.2014 korvauspiiiit6ksessii vahingon korvattawus kaikilta osin. Edelte todetusti



elokuussa 2014 ilmoitetusta vahingosta. Se osa vahinkoa, mikh teoriassakaan voisi
olla vakuutuksen perusteella korvattavaa vahinkoa, on tullut kantajalle jo korvattua.
Viihennykset ja omavastuut on laskettu vakuutusehtoien mukaisesti. Siiniikin
tapauksessa, ettii kysl.rnyksessii olisi vakuuruksen perusteella korvattava vahinko,
kantaja on siis jo saanut vakuutusehtojen rnukaisen korvauksen.

Vaatimuskohdass a 2.2.1 -2.2.4 viitatut kustannukset eivat johdu viiitetlstii
korvausperusteista, vaan siit6, ettii kantaja teettii2i talossa laajamittaista peruskorjausta.

Vaatimuskohdan 2.2.1 vaatimus (70.000 euroa) kiistetiiiin myds sille perusteella, ettii
se on taysin yksil6imiitdn, erittelematdn ja toteen nAyttametiin. Kantaja ei ole
mydskiiiin edes yrittenyt perustella, mista veitetty kustannus muodostuu, ja milla
perusteella tiimdn suuruista kustaffrusta vaaditaan L[hiTapiolalta.

Kant aj an m uis I a v ii it I e i s tci

Kantaja on esittanyt erittein suuren mddrdn virheellisiii ja totuudenvastaisia veitteite.
Ndihin on suurelta osin otettu edellii kantaa, ja joihinkin viiitteisiin otetaan selvyyden
woksi alla erikseen kantaa. (Josjohonkin vditteeseen ei ole otettu kantaa, ei tiimii
tarkoita vditteen myrinliimistii).

Vahineonkorvauslaki

LiihiTapiolaja L,P ovat toimineet oikein ja asianmukaiscsti kesrikuussa 2014
ilmoitetun vahingon osalta. Vahinkotarkastukseen, taikka ilmoiterun vahingon
hoitamiseen muutenkaan, ei liity virhettii, sopimusrikkomusta taikka tuottamusta.

Kesiikuussa 2014 ilmoitettu ja tutkittu vuoto ei ollut periiisin viemiiristii, ja perusteita,
syytii tai velvollisuutta selvittaa talon viemdristcin taikka muun putkiston kuntoa ei
L2ihiTapiolalla tai LP:lla ollut.

Mitiiiin vahinkoa taikka lisevahinkoa ei ole kantajalle aiheutunut kesiikuu 2014 -
elokuu 2014 viilisenii aikana.

LiihiTapiolan kantajalle jo maksama korvaus kattaa kokonaisuudessaan myos vditetyn
kesiikuu 2014 - elokuu 2014 viilisen lisiivahingon.

Alustavat tiedot korvauksista

Vahingon selvittiirnisvaiheessa annetut alustavat tiedot korvauksista eiviit ole
aiheuttaneet kantajalle vahinkoa. Testa huolimatta, ja vaikka tiihiin ei olisi ollut
velvollisuutta, L2ihiTapiola on asiakasystiiviillisesti maksanut kantajalle korvauksia
siten, etta elokuussa 2014 ilmoitettu vahinko on tullut taysimaaraisesti korvattua
samassa laajuudessa kuin mikii olisi ollut tilanne, jos kyse olisi ollut vakuutuksesta
korvattavasta vahingosta. Samalla kantaja on saanut suuremman korvauksen, kuin
mite kantaja mitenk2iiin olisi voinut perustellusti olettaa siinekiian tapauksessa, ettii
vahingon selvittiimisvaiheessa annetut alustavat tiedot sitoisivat LiihiTapiolaa.


