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Vastaus asiassa L 16/352

VASTAAJA

Jorrlnanainen,ご ani TmiJJ Maalausia Saneeraus― nirnisen tOiminirnen hakJa

vAtSiAMIES JA PROSESSIOSOITE

AsianaiotoimiStO Saksa&sa宙 nainen Ky
Latlrinkatu 30,08100 Lohia
p.019321715,f.019321714
matkap o50 351 1393(SttkSa)
齢atkap o44 479 7007(SaVirlainan)
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KANTAJA

Pedersen,」 aana

VASTAUS PERUSTELU:NEEN

Vastaaja vastustaa kannetta.

Kanne on
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ensisttaiseSti jtttettな vtt tutklrnattal

toissilaiseSti hylattttvtt ja

kantaia on velVoitettava korvaamaan vastaaian Olkeudenkayntikulut

korkolain 4§ in l mOmenln mukaisine宙 市astyskOrkoineen kuukauden
kuluttua kar`苺 aOiketJden tuomiOsta lけれien.o:ketldenkayntik域 luien
rllttartt on t議 |1議 hetkell幾 2.108100電、



Ttttkirnatta藤 饉 曲inen

戦鯖蹴:書電臨:R殿胃
活n kaupun撼 卜kiintdtt μa aga kOskee

irnan『ぃukatsesti asia ttIlee tutな ia Lansi_
Uudenrllaan karalaoikettdessa.
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Kysymys ei vastaaian kaskyksen mukaan。 le ett vastattia samanalkaises颯
nostetuista la olennaisesti samasta perusteesta iohtuvista asioistal elka

tilanteesta:josSa useampi henkilё  voi vain yhdess議 lain rnukaan tu‖ a
velvoitettlksi.Kanteita ei siten ttlle kasite‖ a kantalan haastehakemuksessa
kertornan asian L 15ノ 649 kanssa.

P議議asiaan vastaa■1:nen

Vaa薇 mttkset

Vastaala kliSt溢議kanteen kokOnaisutldessaan yksi16irnattomね na,

鷹 鮮 夫鑢 亀霧首智認 轟 ξ菫 欝 fⅧ::「
錠 nd峰 おねde tten

Vastaala kiiStな a alheuttaneensa kantalalle yksinattn tal yhteisvastuu‖
isesti

betottipёlyvahin90n kustannuksia la korVauksia rnaaraltaan 73 791,50
o曝「oa.

k/astaaia kiiStatt kantaian Olkeudenkttynttkulじ vaatirlluksen pe「 麟steettaan ia
m贔議r農 ltattn、

Perustetut

Karltala ilrneisesti kais001 etta vastaala oliSi kantalall kOtOna My‖
触rinkatu 4

sisatiloissa virheellisen piikkaustyё n 10hdOSta aiheuttanttt kantalalle 2.1.2016

蹴 順 :,7■
7釧 5o ewon vattngon tt bp醐 Se面 鶴 47乙60oげOn

Kantalan kasityksen rnukaan asia Orl rildatOn,koska vastaaia on tunnustanut

korvalsvastuunsa vakuutusyhtiё‖e jttttarnassaan vahlnkollmoituksessa ja
maksamalla vahingOれ kustattnuksia,

VahinkO‖ rF10ituksen tёkerninen tal kustannusten rllaksanlinen ei osOita sita,
etttt vastaala olisi rnyontttnyt rllettetelleenstt virhee‖ isest,.Kalken lisaksi
va‐hinkOilmoitus ei ole koskenut nyt esitettavtta vahin9onkOⅣ austa
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vastaajan kiistfimisen johdosta asia ei ore enda servd ja riidaton.
Vastaaja.toteaa jo tassa vaiheessa, ettei ole tahailisesti eikdtuottamuksellisesti aiheuttanut kantaja ile vah inkoa.

Vastaajan kdsityksen mukaan haastehakemuksessa ei ole
oikeudenkfrymiskaaren s ruvun 2 g:n.mukaisesii yrsitc;iti seixxoja, joihin
vaatimus perustuu. Kanteessa eiote kerrottu trp"r,ir*J, taiseit<t61a,;otra
ovat aiheuttaneet vAitetyn pdlyvahingon.

Kanteessa kerrotaan vain, ettd piikkausty6 on tehty virheellisesti siten, ett6 selevitti terveydetle haitallista betonipolya iaikkialle i+0 neliornetrin tatossa jakantaja on attistunut ndille vaningiltisilte aineille.

vastaajan mukaan sindnsf, pit65 paikkaansa, ettd vastaajan tyontekUe on ollutsuorittamassa kohteessa piikka usty6t6. Ty6t o n t" ntv-"rl nm u ka isesti jasovitusti.

Toteamme.tdssfr jo servyydenvuoksi, ettd vastaajaila ei ore oilutsopimussuhdetta kantajaan.

Mikeli krireijrioikeus turkii kanteen, vastaaja pyytiie, ettii kantala vervoitetaanyksildimetrin seikat, joihin kantajan vaatimus p"ru.iuu.
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