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Kysymys ei vastaaian kaskyksen mukaan。 le ett vastattia samanalkaises颯
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Vastaala kiiStな a alheuttaneensa kantalalle yksinattn tal yhteisvastuu‖
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Kantalan kasityksen rnukaan asia Orl rildatOn,koska vastaaia on tunnustanut

korvalsvastuunsa vakuutusyhtiё ‖
e jttttarnassaan vahlnkollmoituksessa ja
maksamalla vahingOれ kustattnuksia,
VahinkO‖ rF10ituksen tё kerninen tal kustannusten rllaksanlinen ei osOita sita,
etttt vastaala olisi rnyontttnyt rllettetelleenstt virhee‖ isest,.Kalken lisaksi
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vastaajan kiistfimisen johdosta asia ei ore enda
servd ja riidaton.
Vastaaja.toteaa jo tassa vaiheessa, ettei ole tahailisesti
eikd
tuottamuksellisesti 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 se
levitti terveydetle haitallista betonipolya iaikkialle
i+0 neliornetrin tatossa ja
kantaja on attistunut ndille vaningiltisilte aineille.

vastaajan mukaan sindnsf, pit65 paikkaansa, ettd
vastaajan tyontekUe on ollut
suorittamassa kohteessa piikka usty6t6. Ty6t o n t"
ntv-"rl nm u ka isesti ja
sovitusti.
Toteamme.tdssfr jo servyydenvuoksi, ettd vastaajaila
ei ore oilut
sopimussuhdetta kantajaan.
Mikeli krireijrioikeus turkii kanteen, vastaaja pyytiie,
ettii kantala vervoitetaan
yksildimetrin seikat, joihin kantajan vaatimus p"ru.iuu.
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