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Kantelijan lausuma (OSA 1) AA Heikki Saksaa koskevassa valvonta-asiassa 22517  

tämä osa sisältää moitteeni seuraavista Saksalle kielletyistä teoista: 

• Saksan kaikki petos-, väärennys-, kiristys- kiskontarikokset 2007-2021  

• Saksan prosessipetostoiminta ja sitaatit prosessipetosvalheista 

• Saksan rikoskumppanuus ja rikosten etenemisvaiheet yksityiskohtaisesti 

• Rikoshyödyn määrä ja tekojen törkeyttä koskevat muut erottamisperustee 

• Yhteenveto erottamisperusteista ja luettelo tapaohjeen kohdista ja laista, joita Saksa on rikkonut 

• Selvitys rikosten yhteyksistä toisiinsa tekijöiden ja motiivien yhteyksillä 

• Kempin, Nurmen, Baarmanin ja Saksan rikoskumppanuus ja sen merkitys 23.12.2019 rikoksissa ja 

2020 väärissä ilmiannoissa rikoshyötyjen ja rikosvahinkojen pitämiseksi ja rikosten piilottamiseksi 

julkisuudelta ja tapaohjeen 7.3 kieltämien painostustoimien määrä ja törkeys 2007-2021 

(painostustoimet ovat Saksan vakiomenetelmät rikosten toteutusten jälkeen  

• Tapaohjeen totuusvelvoitteen rikkominen valehtelemalla 23.12.2019 rikoshyödyn tuplaamiseksi 

• Tapaohjeen 12.1 rikkominen 2007-2021 kaikissa valvonta-asian vastauksissa 

• Rikoshyödyn hankinta ja tuplaaminen 23.12.2019 sopimuksen ohituspetoksella ja 27.12.2019 

laskutuksella, joihin Saksa ei saanut ryhtyä 

• prosessipetoksia, niistä laskutusta ja 2007-2021 rikollisuutta koskevassa Saksan 

tekokokonaisuudessa kantelun täydennys kaikilla Saksan ja hänen rikoskumppaniensa rikollisilla 

teoilla ja siihen liittyvä valehtelu tapaohjeen 8.2 ja 12.1 kohdan vastaisesti ja yhteenveto kantelun 

kohteena olevasta Saksan laajasta rikollisuudesta 2007-2021 

 

Kantelija, ilmoittaja ja asianomistaja 

Kavonius Jaana 

lakimies, OTK (eläkkeellä) 

Myllärinkatu 4, 08100 Lohja 

p. 040 744 2173 

 

1. Sitovien korvausratkaisujen, päätösten ja pakottavan lainsäädännön olennainen merkitys tässä 

valvonta-asiassa, korvausoikeuteni kannalta ja myös Saksan ja hänen rikoskumppaniensa tekoja 

rikoksena arvioitaessa 

1.1 Vaatimukset  

 

Vaatimukset:  

 

1) Saksa on erotettava asianajaliitosta ja häntä on kiellettävä enää käyttämästä asianajajan 

titteliä em. monimuotoisen, vakavan, tahallisen ja pitkäkestoisen lainrikkomisen ja 

tapaohjeiden rikkomisen vuoksi perusteilla (teoilla ja laiminlyönneillä) ja todisteilla, jotka 

tässä kantelussa yksityiskohtaisesti selvitetään.  

 

2) Saksalle ja Asianajotoimisto Saksa & Savinainen Ky:lle on määrättävä lisäksi tuntuva 

euromääräinen seuraamusmaksu.  

 

3) Kaikki Saksaa koskevat vuosien 2007-2017 valvonta-asiat on käsiteltävä uudelleen ja kaikki 

vapauttavat ratkaisut on poistettava tässä lausumassa selvitetyllä jatkettua törkeä 
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rikollisuutta koskevalla uudella näytöllä ja koska kyse on RL 8:2 §:n 2 momentin tarkoittamasta 

rikoksen jatkamistilanteesta, jossa teot eivät vanhene erikseen kustakin osateosta, vaan 

viimeisestä osateosta eikä vanhentuminen ole alkanut, koska Saksan ja hänen 

rikosverkostonsa rikos minuun ja lapsiini kohdistunut rikos jatkuu edelleen 2021. 

 

4) Tämä tänään jättämäni lausuma asiassa 22517 sisältää kaikkiaan OSAT 1-6. Niissä kussakin on 

selvitetty kantelun kohteena olevat Saksan rikokset, niiden liittyminen toisiinsa ja niillä 

hankittu rikoshyöty.  

 

5) Valvonta-asia laajenee tänään koskemaan kaiken OSA 1-6 kuvatun Saksan rikollisuuden ja 

kaikki tässä lausumassa jäljempänä luetteloidut tapaohjeen ja lakien rikkomiset Saksan 

asianajossa 2007-2021. Kyse on jatketusta törkeästä järjestäytyneestä rikollisuudesta, jota 

Saksa toteuttaa ns. virkamafiarikollisuuden verkostonsa avulla ja on vuosia välttynyt törkeiden 

rikosten vankeus- ja korvausvastuilta rikollisverkostonsa avulla. 

 

6) Tässä lausumassa on otsikossa 2 selvitetty vaatimukset tarkemmin luetteloitu 

erottamisperusteena olevat tapaohjeen kohdat. Lisäksi kunkin OSA:n 1-6 alussa on niitä tekoja 

koskevat tarkemmat vaatimukset.  

 

7) Otsikossa 3.3 on sitaateissa luettelo Saksan lausumista, joilla hän rikkonut tapaohjeen kohtien 

7.4, 8.2 ja 12.1 totuusvelvoitetta. Lisäksi totuusvelvoitteen rikkomista 14.-15.2.2019 teoilla 

todistelun estämisessä ja LähiTapiolan 14.2.2019 sopimukseen vetoamisessa on selvitetty 

lausuman erillisissä kirjelmissä (OSA 2 ja 3), 23.12.2019 rikosta (OSA 4) ja painostustoimena 

tehtyjä vääriä ilmiantoja (OSA 5) ja vuodesta 2007 lukien kaikissa Saksan törkeissä 

”edunvalvonta”- ja muissa rikoksissa (OSA 6). 

    

1.2 Tässä asiassa syntyneet oikeuslaitoksen ja poliisin tutkinnantappopäätökset eivät ole todisteita 
Saksan tekojen laillisuudesta, vaan osa rikosten toteutusta ja päätösten muuttamista, valittamista 
ja oikeussuojakeinoja on estetty tahallaan rikoshyötyjen pitämiseksi  
 
Tuomarin ja asianajajan harkintavalta ei ole vapaata eikä "riippumattomuus" tai ”lainkäyttötoiminta” 
tarkoita oikeutta tehdä rikoksia. Rikoskumppanuus tuomarin ja poliisin kanssa ei poista Saksan 
rikollisuutta eivätkä tässä rikoksia. 
 
"Lainkäyttötoiminta" ei ole kaikkea sitä, mitä tuomari päättää toteuttaa. Mielivallan, rikoksen ja 
tuomarin harkintavallan rajat säätää RL 40:8 §, PL 2 § 3 mom., EIS ja prosessilain normit. Tässä 
ilmoituksessa kuvatut KäO:n ja HO:n tuomarien ja poliisien teot eivät ole ”lainkäyttötoimintaa”, vaan 
virka-aseman väärinkäyttöä syrjäyttämällä voimassa olevat lait ja sitova sopimus kokonaan. 
Tuomarit, Penttilä, Baarman, Saksa, Suves, LP ja Jormanainen ym. kotini tuhoihin ja prosessipetoksiin 
osallistuneet toteuttivat tahallisia rikoksia, koska tiesivät, että poliisi, vksv ja Kempin tuomarikollegat 
estävät esitutkinnan, poliisirikosten tutkinnan, syytteiden nostamisen ja valitukset, tekivätpä he  
miten törkeitä rikoksia tahansa.  
 
Tuomari tekee rikoksensa pääsääntöisesti päätöksiä laatimalla. Virka-aseman väärinkäytöksi 
säädetään teko, jossa päätöksenteon tarkoituksena on jonkun tahon hyödyttäminen ja toisen 
vahingoittaminen. Kempin, Helinin, Nurmen, Vienon ym. päätöksistä ilmenee, että juuri sellaisesta 
RL 40:8 §:n säätämästä teosta on kyse. Poliisi on noudattanut tuomarien virkarikosten ja Saksan 
tutkinnassa menettelyä, jossa mikään tuomarin ja Saksan teko ei ollut millään näytöllä rikos.   
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Tässä asiassa syntyneet Kempin, Nurmen ja heidän rikollisverkostonsa ”ratkaisut” ja poliisin 
tutkinnantapporikollisuudella syntyneet päätökset ovat rikosten osatekoja. Ne eivät ole ”näyttöä” 
siitä, että muka laillisesti on toimittu. Kemppi ja Nurmi junailivat kollegansa leipomaan Kemppiä 
vastapuoliasemassaan ”esteettömäksi” valehtelemalla minuun kohdistettujen törkeiden rikosten 
jatkamiseksi ja Spolanderin, Paanasen, Helinin, Penttilän ym. estämään valituksia ja kanteita 
rikoshyödyn pitämiseksi. Samasta syystä rikoskumppanit Nurmi, Kemppi, Saksa ja Baarman 
laativat verkostonsa avulla ”rikos”-ilmoituksia eli vääriä ilmiantoja, joiden tarkoitus oli sama kuin 
23.12.2019 petoksilla ja kiristyksillä, joilla pyrkivät estämään kaikki laissa säädetyt 
oikeussuojakeinot.  Ne ovat samalla tapaohjeen 7.3 kohdan kieltämiä painostustoimia ja 8.2 
kohdan mukaista prosessipetosrikollisuutta Saksalle ja Baarmanille. Tuomarit, poliisit ja kantelun 
kohteena olevat asianajajat tekivät yhteisen tahallisen rikoksen, josta sopivat 
varjovalmisteluissaan ja koska päätösten muuttaminen johtaisi heidän omaan rikosvastuuseensa, 
he päättivät uusilla omilla ja verkostonsa rikoksilla estää valittamista, kanteita, rikoksen 
julkistamisen eli päättivät itse aiheuttaa omilla uusilla rikoksillaan keinotekoisesti VahL 3:5 §:n 
mukaisen tilanteen. 
 
EIS 13 ja 17-18 artiklat säätävät, että mikään ihmisryhmä ei voi omilla ja verkostonsa rikoksillaan 
itse estää oman rikos- ja korvausvastuunsa realisoitumista. Lisäksi on selvää, että heidän jokaisen 
tekonsa luonne rikoksina kuuluu arvioida rikoslaissa säädetyin kriteerein  eikä tekojen luonne 
rikoksina poistu tässä asiassa laadituilla rikoksentekijöiden ja heidän kaveriensa lainvastaisilla 
päätöksillä ja sopimuksilla, vaan kukin syntynyt päätös on virkarikos ja kaikki 2019-2020 
sopimukset ja niiden ohitukset syntyneet rikoksilla ja euromääräisiltä ja muilta ehdoiltaan 
pakottavan normiston vastaisina mitättömiä. Mitättömyysseuraamus (nulliteetti) seuraa suoraan 
laista, joten millään päätöksellä ja sopimisille ne mitättömyydet eivät ole laillisuudeksi 
muuttuneet. 
 
Saksalla ja rikoskumppaneillaan ei ollut oikeutta toteuttaa mitään niistä rikoksista yksin, yhdessä 
eikä verkostossa. Juuri siitä tässä asiassa on kyse.  
 
Tuomarien, vouti Penttilän, poliisien ja muidenkin henkilöiden rikoksia tulee arvioida vertaamalla 
päätöksen sisältöä siihen lainsäädäntöön, jota päätöksellä rikottiin ja poliisin lisäksi kuulla todistajat.  

 

      1.3 Syntyneet sopimukset ja päätökset eivät ole pätevästi poistaneet korvausoikeuttani, vaan  

              pakottavien normien vastaiset ehdot ovat nulliteetteja   

Tämän valvonta-asian ja samalla rikos- ja valitusasioiden ydinasia on, että asiaani sovelletaan 

pakottavana VSL:ia ja KSL:ia. Se tarkoittaa: 

  

1) Millään sopimuksella ei voida pätevästi vähentää eikä poistaa mitään niistä korvauksistani ja 

oikeudestani pitää vakuutukset voimassa, jotka säädetään minulle kuuluviksi loukkaamattomiksi 

oikeuksiksi VSL:ssa ja KSL:ssa. 

 

2) VSL 3 §:ssä, KSL 8:2 §:ssä ja KSL 9:2 §:ssä säädetään, että sopimusehto, päätös ja sopimus, joka 

minun eli kuluttajan vahingoksi poikkeaa pakottavan VSL:n ja KSL:n säännöksistä, joilla 

säädetään pakottavasti oikeuksistani vakuutus- ja vahingonkorvauksiin, on alkuperäisesti 

mitätön eli nulliteetti eli ei tule voimaan lainkaan. Baarmanin ja Saksan ”tarjouksissa” on kyse 

rikoksista ja niiden perusteella syntyneen 20.12.2019 sopimuksen ehdot ovat mitättömiä KSL:n 

vastaisena siltä osin kuin KSL:ssa säädettyä korvausoikeuttani on pienennetty ja estetty 

A) pakottavien KSL:n normien vastaisesti 

B) heidän rikoksillaan 
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C) Suveksen ja hänen päämiestensä rikoksilla 

3) Mitättömyys tarkoittaa, että pakottavan indispositiivisen lainsäädännön vastaiset 20.12.2019 

sopimusehdot eivät ole tulleet voimaan siltä osin kuin ne ovat ristiriidassa KSL 8:2 §:n, 8:20 

§:n, 8:22 §:n ja 8:35 §:n, KSL 9:2 §:n, KSL 9:20 §:n, 9:21 §:n ja 9:34 §:n minulle säätämien 

vähimmäisoikeuksien kanssa, koska millään sopimuksella ei voi vähentää eikä poistaa KSL:n 

minulle säätämiä ehdottomia oikeuksia. Niiden korvausteni poistaminen ja vähentäminen 

vastoin pakottavaa sääntelyä ei siis kuulu Suomessa lainkaan sopimusvapauden piiriin 

(indispositiivinen lainsäädäntö ei salli näitä korvauksia vähentävää sopimista).  

 

4) Saksan ja Baarmanin 23.12.2019 viesti ja 27.12.2019 lausumat laskuineen ovat törkeä petos, 

jolla he ovat hankkineet 65.000 euron ylimääräisen ja sopimukseen perustumattoman 

”pikaulosmittaus”-rikoksensa toteutusvälineenä käytetyn rikoskumppaninsa Kempin 

20.1.2020 ”päätöksen” eli ulosottoperusteen, joka ei sopimuksella syntynyt lainkaan ja 

sopimusten ohituspetokset on tehty tämän rikoshyödyn hankkimiseksi. KAIKKI rikoksilla näin 

hankitut ”parannellut” sopimusehdot, ulosmittaukset ja eurot ovat rikoshyötyä ja hankittu 

törkeillä rikoksilla, jotka ovat erottamisperusteita. 

 

5) Lisäksi kaikki rikoskumppaneina toimineiden Suveksen, Baarmanin, Saksan 1.6.2015, 9.6.2015, 

9.3.2016 oikeudenkäyntikirjelmät ja muut tässä vastauksessani kuvatut heidän lausumansa, 

raporttinsa ja päätöksensä ovat rikoksia. Rikollisella teolla toteutettu korvausteni 

estäminenkään ei voi tulla Suomessa voimaan kenenkään päätöksellä eikä minun kuulu 

maksaa euroakaan tässä lausumassa yksilöidyistä heidän valheistaan, jotka ovat 

prosessipetosrikollista valehtelua, tapaohjeen ja asianajajia velvoittavan lain 

totuusvelvoitteen rikkomista ja josta seuraa vankeutta eikä laskutusoikeutta. 

 

6) Kirjelmät, raportit, lausumat ja päätökset ovat tässä vastauksessani jäljempänä 

yksityiskohtaisesti selvittämälläni tavalla törkeitä rikoksia, joilla ei voi estää korvauksiani eikä 

niiden rikosten toteutuksista saanut millään perusteella kukaan heistä laskuttaa euroakaan eikä 

minua määrätä euroakaan niistä rikollisista valheista ja väärennyksistä maksamaan, vaan niiden 

laatijoiden kuuluu joutua vankilaan. 

 

7) Koska asianajajien toiminta säädetään tapaohjeiden1.1, 2.1, 3.1, 3.2 ja 3.5 kohdissa olevan 

riippumatonta julkisesta vallasta ja koska asiaton ratkaisutoimintaan vaikuttaminen ja 

valehtelu on kielletty tapaohjeen 3.3, 7.3, 7.4, 8.1-8.4 ja 12.1 kohdissa, yhdenkään tässä 

lausumassa kuvatun rikoksen rangaistavuutta ja laskutusoikeutta ei ole Saksalle syntynyt siksi, 

että hän käytti hyväkseen tuomarien ja poliisien virkarikollisuutta ja rikoskumppanuutta. 

Rikoskumppanuus poliisin ja tuomarien kanssa ei poista Suveksen rikosten rangaistavuutta, 

vaan on rikosten törkeytysperuste. 

 

8) Koska myönteisten korvauspäätösten sitovuus perustuu pakottavaan VSL:n ja KSL:n 

normistoon ja sitovat korvauspäätökset on tehty jo 2014 eli ENNEN 2019 sopimuksia, vuoden  

2019 sopimuksilla ei ole voitu enää lainkaan poistaa ja vähentää niistä mitään, vaan kaikki 2014 

korvattavuusratkaisujen vastaiset 2019 sopimusten ehdot ovat suoraan VSL 3 §:n, KSL 8:2 §:n 

ja KSL 9:2 §:n säätämällä tavalla mitättömiä.  

 

9) Rikoskumppanille Henrikssonille ujutettiin työterveyshuollosta potilastietojani ja Suveksen 

käsittelyssä olevia kiinteistöriitani materiaaleja 100.000 €:n törkeän petoksen toteuttamiseksi, 
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rikoshyödyn hankkimiseksi ja rikosvahingon aiheuttamiseksi väärän jutun materiaalilla sen 

jälkeen, kun minut oli Kempin, Baarmanin ja Saksan rikoksilla velkuutettu 120.000 eurolla ja 

kaikki rikokset on tehty 2 Meur ja 300.000 euron rikoshyödyn hankkimiseksi Suveksen, 

Henrikssonin, Baarmanin, Saksan, Mäkisen, LähiTapiolan, LP Vahinkosaneeraus Oy:n, Matti 

Rytön, Jani Jormanaisen, Ranan Rimonin ja Antti Hemmin törkeillä prosessipetos-, väärennys-, 

tietosuoja- ja salassapitorikoksilla, joiden toteutuksen edetessä jokainen rikoksen osateko on 

huolella sovittu heidän varjovalmisteluissaan ja niihin osallistuneiden tutkintaa tahallaan 

estäneiden poliisirikoskumppaneiden avustuksella.   

 

10) Minun ei kuulu jäädä ilman minulle kuuluvia vakuutuskorvauksia Suveksen, Baarmanin, 

Saksan ja päämiestensä törkeiden rikosten vuoksi eikä siitä syystä, että Saksan rikoskumppanit 

Baarman, Suves ja Jormanainen valehtelivat Kempin valmistelussa vuosien ajan olemattomaksi 

kaikkia niitä asiakirjoja ja päätöksiä ja tunnustuksia, joiden perusteella minulle oli jo ennen 

kanteeni nostamista 2014 syntynyt peruuttamattomasti lopullisesti oikeus kaikkiin niihin 

korvauksiin, jotka LIITE B1-B3-asiakirjoissa yksilöidään ja ovat minulle kuuluvia vakuutus- ja 

vahingonkorvauksia.  

 

        1.4 Velvollisuus maksaa minulle kuuluvat korvaukset ja Saksalle syntynyt henkilökohtainen  

                 korvausvastuu 

Rikoksilla ja mitättömillä sopimusehdoilla ei voi synnyttää pakottavaa lakia parempaa oikeutta 

LähiTapiolalle, LP:lle, Jormanaiselle eikä kenellekään eikä vähentää ja estää minulle kuuluvia 

pakottavien normien mukaisia korvauksiani.   

”Korvaustoiminnan ohjeissa johtavana periaatteena on osapuolten pitäminen selvillä omista 

oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä se, että asiakas saa sen korvauksen, joka hänelle kuuluu 

lain ja sopimusehtojen mukaan. Asiakkaan tulee saada ne korvaukset, joihin hän on oikeutettu, 

vaikka hän ei osaisi hakea niitä. Kaikkia asiakkaita on tapaohjeiden mukaan kohdeltava 

oikeudenmukaisesti ja samanarvoisina. Vakuutuksenantajan tulee auttaa ja opastaa asiakasta 

korvausten hakemisessa ja ryhtyä korvauskäsittelyyn viivytyksettä. …Virheelliseksi havaitut 

korvauspäätökset oikaistaan viivytyksettä, ja myöhästyneille korvauksille maksetaan oma-

aloitteisesti viivästyskorkoa.” (Raulos s. 4-5) 

 

Vakuutusala on tarkkaan pakottavin normein säädeltyä luvanvaraista toimintaa. Koska kaikki 

Saksan ja Baarmanin päämiesten raportit (tahallinen vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja Niskalan 

tilaama törkeä petos väärinraportoinnilla) on tehty osana vakuutusteni korvausasioita, joita 

raportteja on käytetty vakuutuskorvausasiani päätöksenteossa, myös tähän valvonta-asiaan 

sovelletaan KSL:n ohella pakottavana VSL:n normeja. Saksa, Jormanainen tai kukaan heidän 

rikoskumppaneistaan ei voi vapaasti päättää, miten se kohtelee minua, raportoiko sadevettä 

sateettomille päiville, valehteleeko raporteissaan ja valvonta-asian vastauksissaan, koska 

elinkeinotoimintaa rakennusalalla, auktorisoidun toimijan, sen aliurakoitsijan Jormanaisen, 

asianajajien ja vakuutusyhtiöiden toiminnassa säännellään kaikilla tässä lausumassa yksilöidyillä 

pakottavilla työturvallisuuslain, auktorisointiehtojen, hyvän vakuutustavan, hyvän asianajajatavan, 

KSL:n, VSL:n, tietosuoja-asetuksen (ent. HetiL), rikoslain, VYL:n, AAL:n, PL:n ja EIS:n normeilla. Tässä 

valvonta-asiassa on kyse Saksan tekona 

1) Saksan omista törkeistä rikoksista 

2) Saksan toiminnasta 2007-2021 tuomarien ja poliisien ”tilausrikollisena”, jolta voi tilata mitä 

lähes tahansa rikollista toimintaa 



6(220) 
 

3) rikoskumppanuudesta Jormanaisen kanssa 

4) rikoskumppanuudesta velkuutukseeni ja korvausteni estämiseen osallistuneiden asianajajien ja 

virkamiesten kanssa 

5) Saksan prosessipetosrikollisuudesta jatkettuna törkeänä rikollisuutena 20017-2021 

6) Saksan sinnikkäästä valehtelusta tapaohjeen 12.1 vastaisesti 2007-2021 

7) Saksan 2007-2021 toteuttamista rikollisista tapaohjeen kieltämistä painostustoimista, joita hän 

on toteuttanut Baarmanin, tuomarien ja poliisikaveriensa kanssa uhriensa kaikkien 

oikeussuojakeinojen estämiseksi eli EIS 6 artiklan, PL 21 §:n, oikeudenkäymiskaaren ja lain 

valvontalautakunnasta ja lain oikeuskanslerista, tietosuoja-asetuksen säätämien kaikkien 

oikeussuojakeinojen käytön tahallisesta estämisestä Saksan ja rikoskumppaniensa valtavien 

rikoshyötyjen pitämiseksi ja minulle aiheutetun valtavan 2 Meur rikoshyödyn väkisin 

tapahtuvaksi ylläpitämiseksi ja rikollisen PL 15 §:n vastaisen omaisuuteni ulosmittauksen 

jatkamiseksi sekä Saksalle ja rikoskumppaneilleen kuuluvan vankeus- erottamis- ja 

korvausvastuun toteutumisen estämiseksi 

8) Saksan osallistumisesta järjestäytyneeseen törkeään petos-, väärennys- ja kavallusrikoksia 

toteuttaneeseen rikollisjärjestöön ns. virkamafiaverkoston aktiivisena jäsenenä ja sillä 

rikollisuudellaan hankkimistaan valtavista oikeudettomista laskutusrikoshyödyistä 

9) Saksan hankkimista rikoshyödyistä kaikilla tässä vastauksessa yksilöidyillä törkeillä rikoksilla 

Tämä tarkoittaa seuraavaa: 

1) Minulle on maksettava kaikki korvaukset, jotka on tässä lausumassa kuvatuilla rikoksilla 

estetty, koska minun ei kuulu rikosten ja mitättömiksi säädettyjen sopimusten ja päätösten 

perusteella jäädä ilman korvauksiani kotini tuhoista, tuhotusta terveydestäni ja rikollisesti 

irtisanotusta työsuhteestani. Tässä lausumassa kuvatut teot, joilla korvauksiani on estetty, 

on tutkittava ja tuomittava rikoksina.  

 

2) Saksan ja hänen rikoskumppaniensa tässä lausumassa kuvatuilla rikoksilla hankkimat 

palkkiot on todettava rikoshyödyiksi ja palautusvelvoitteen alaisiksi. 

 

1.5 Prof. Putuksen lausunto ja muut selvitykset vahingon määrästä kotini ja terveyteni tuhoissa  

Koko kotini on tuhottu rikoksilla, joiden toteuttajat LähiTapiolan Niskala tilasi. Tämän lausuman 

todisteena ovat LIITE A1-asiakirjan todiste 57 prof. Putuksen lausunto, LIITE B1-B3-asiakirjat, 

RakSystemsin, terveystarkastajan ja rakennustarkastajan lausunnot (LIITE A1, tod. 94, 89 ja 67), 

valokuvat tuhoista verrattuna kotiini ennen sen tuhoamista ja korjauslaskut (LIITE A1, tod. 131-

136, 154-157, 166-174) ja vakuutukseeni tekohetkellä sovelletut vakuutusehdot ja vakuutuskirja 

(LIITE A1, tod. 116-120). Koska minulle kuuluvia korvauksia ei voi estää eikä pienentää tässä 

lausumassa kuvatuilla rikoksilla ja mitättömillä sopimusehdoilla, minulle kuuluvat kaikki ne 

korvaukset, joita ei rikoksisilla ja sopimuksilla ole voinut poistaa ja vähentää ja nimenomaan KOKO 

vahinko on pakottavien KSL:n, työturvallisuuslain, VahL:n ja VSL:n normien mukaan korvattava 

eikä 2014 sovittuja ja myönnettyjä korvauksia koskeva euromääräinen poistaminen ole tullut 

voimaan 20.12.2019 sopimuksella eivätkä Saksan ja Baarmanin 27.12.2019 laskutukset ole tulleet 

voimaan lainkaan, koska ne ovat rikoksia ja rikoshyötyjä ja laskuttaminen on alkanut 23.12.2019 

törkeällä petoksella valehtelemalla olemattomaksi 20.12.2019 kirjallisesti syntynyttä sopimusta.  

Vaikka sopimukset ovat päättäneet asioiden käräjäoikeuskäsittelyt, niiden sellaiset ehdot, jotka 

loukkaavat KSL:n takaamia korvauksiani, eivät voi tulla voimaan millään sopimisella, koska eivät 

kuulu lainkaan sopimusvapauden piiriin.  
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Tämä johtuu siitä, että vaikka sopimus muutoin tulee voimaan ja päättää käsittelyn, osa sen ehdoista 

ovat mitättömiä, koska indispositiivinen lainsääntö ei mahdollista korvausten vähentämisen osalta 

ainuttakaan niistä lakiin perustumattomista päätöksistä, lausumista, teoista ja sopimuksista, joita 

Suveksen, Henrikssonin, Mäkisen, Baarmanin, Saksan, LähiTapiolan, LP:n ja Jormanaisen rikoksilla ja 

prosessipetosvalheilla on toteutettu. Sen sijaan ne kaikki säädetään rikoksiksi, joista tulee seurata 

tässä lausumassa kuvatuilla perusteilla rikosvastuu ja rikoskumppaneiden Suveksen, Baarmanin, 

Saksan, Henrikssonin ja Mäkisen koko laskutus tulee poistaa ja koko korvaus maksaa.  

Koska omaisuuteni ja terveyteni vauriot ovat pysyviä, minulle kuuluu maksaa todellisen vahingon 

mukaiset korvaukset rikosperusteella, VahL:n perusteella ja koska olen niihin myös pakottavan 

VSL:n, KSL:n ja vakuutussopimukseni ehtojen mukaan oikeutettu todellisten kustannuksien ja 

vahinkojen mukaisina rikoksista ja mitättömistä ehdoista riippumatta. 

1.6 LähiTapiolan rekisteristä 23.10.2017 paljastuneen materiaalin merkitys Suveksen, Baarmanin ja 

Saksan yhdessä toteuttamien prosessipetosten ja muiden rikosten tahallisuusnäyttönä 

Tämän valvonta-asian ja Saksan rikosten keskeinen todistelu ovat LIITE A1-asiakirjan todisteet 25-

49. Ne ovat Suveksen, Saksan, Baarmanin ja heidän rikoskumppaniensa vuosien ajan salailemat 

sitovat korvauspäätökset, petosten tunnustukset, salaisen kavallusrahaliikenteen ja petosten 

asiakirjat, joilla on sitovasti syntynyt Saksan päämiehelle Jormanaiselle, LP Vahinkosaneeraus 

Oy:lle ja LähiTapiolalle korvausvastuu kaikista tässä lausumassa kuvatuista vakuutus- ja 

vahingonkorvauksistani, joita ei ole voinut millään sopimisella vähentää.  

1.7 Törkeillä petoksilla, mitättömillä päätöksillä, laittomilla vakuutusteni ja työsuhteeni irtisanomisilla 

ja törkeään kiskontaan perustuvilla sopimuksilla hankittu valtava rikoshyöty 

 

Oikeus kotiin, terveyteen, turvallisuuteen, äitiyden erityissuojaan, omaisuuteen ja työhön ovat 

kaikki erityistä suojaa nauttivia perus- ja ihmisoikeuksia. Työsuhteeni irtisanottiin, terveyteni ja 

kotini tuhottiin tahallaan törkeillä rikoksilla. Sen jälkeen, kun minulle oli aiheutettu pysyvä 

työkyvyttömyys, tulojen menetys 2000 €/kk, pysyvä vammautuminen, pysyvä sairaus kreosootilla 

ja koko omaisuuteni oli tuhottu ja rikoksilla oli aiheutettu 2 Meur vahingot, niiden  törkeiden 

rikosten toteuttajat palkkasivat Suveksen, Baarmanin, Saksan, Henrikssonin ja Mäkisen 

toteuttamaan törkeitä petos-, kiristys-, kiskonta-, kavallus-, tietosuoja-, salassapito- ja 

väärennysrikoksia aiheuttaakseen minulle 2 Meur vahingot rikosten vuoksi saamatta jääneinä 

korvauksina. 

 

Suves esitti 25.000 € tarjouksen 600.000 euron vahingosta, joka kodissani aiheutettiin, koska 

Kemppi järjesti kiristysrikokselle olosuhteet. Baarman ja Saksa esittivät 5.000 euron tarjousta ja 

Henriksson rikoskumppaneineen nollatarjousta. Baarman ja Saksa päämiehineen esittivät 5.000 

euron ”tarjouksen” 600.000 euron vahingosta ja sitten kun minut oli hakattu sairaalakuntoon 

11.12.2019, heidän ”tarjouksensa” muuttui 120.000 euron laskutukseksi ja he ohittivat myös 

rikosvahingon pienentämiseksi tekemäni 20.12.2019 sopimukset rikoskumppaneidensa Kempin, 

Helinin, Verasen, Penttilän, Ojalan, Harakan, Spolanderin, Paanasen, Lehikoisen, Kärjen ja 

Aaltosen kanssa 65.000 euron ylimääräisen rikoshyödyn hankkimiseksi ja päästäkseen heti 

ulosmittaamaan omaisuuttani, vaikka minun ei kuulu maksaa heidän rikoksistaan euroakaan eikä 

heillä ole laskutusoikeutta prosessipetos- ja väärennys- ja salassapitorikoksistaan. 

 

Kenenkään Suomessa ei kuulu joutua luopumaan koko omaisuudestaan tuollaiseen alihintaan ja 

kaikissa ”tarjouksissa” ja sopimuksissa on kyse törkeistä kiristys-, petos- ja kiskontarikoksista ja ne 
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ovat ehdoiltaan mitättömiä VSL:n ja KSL:n vastaisina, koska korvauksiani on vähennetty vastoin 

pakottavaa sääntelyä, mikä ei ole sopimusvapauden piirissa lainkaan (kuten eivät rikoksetkaan) 

 

Kaikki törkeään kiskontaan perustuneet tarjoukset johtuivat heidän tiedossaan olleista itse salaa 

varjovalmisteluissa etukäteen sopimista järjestetyistä häviöistä ja siihen olennaisena osana 

liittyvästä poliisin tutkinnantapporikollisuudesta, jonka avulla he minua kiristivät ja jokaisen heistä 

laskutus on 100 % prosessipetoslaskutusta. Rikokset pahenivat 11.12.2019 väkivaltarikoksen 

avulla eli 5.000 euron tarjous muuttui parissa päivässä 120.000 euron rikolliseksi velkuuttamiseksi 

sopimukset ohittaen ja rikoshyöty tuplattiin 3 päivässä ”Kempin joululahjana” 

rikoskumppaneilleen Baarmanille ja Saksalle 20.12.-23.12.2019. Vastaavalla tavalla nimenomaan 

jo ennestään kiskontaa sisältävä 1.6.2020 sopimani nollasopimus muutettiin viikossa 

Henrikssonin, Kempin, Kermisen, Vienon, Mäkisen ja Verasen sopimaksi 100.000 euron rikolliseksi 

laskutukseksi, jossa oli mukana ylimääräinen sovintoneuvotteluista laskutusyritys 10.000 eurolla.  

 

Koska työturvallisuuslaki, rikoslaki, VSL ja KSL ovat pakottavaa oikeutta, mikään ei ole 

mahdollistanut tuollaisia törkeää kiskontaa sisältäviä sopimuksia, tappouhkauksia ja 

väkivaltarikoksella vammauttamista ”sopimusmenetelminä”, sopimusten ohituspetoksia, 

muitakaan heidän rikoksiaan ja kaikki näin syntyneet sopimukset ja myös niiden sopimusten 

ohitukset, korvausteni estämiset ja teot, joilla heidän rikoskoplansa minut velkuutti 200.000 

eurolla, ovat saman jatketun, varjovalmisteluissa sovitun rikoksen osatekoja ja jatkoa samalla 

motiivilla toteutetuille lasteni ”kohtuullisille” (=rikollisille) 140.000 euron velkuutuksille.  

 

Millään sopimuksella ei voi myöskään pätevästi sopia kotini vahingoista ja terveyteni 

vahingoittamisesta nollakuluvastuulla, koska sellaiset pakottavissa normeissa (VSL, KSL ja 

työturvallisuuslaki) säädetyt oikeuteni eivät ole poistettavissa ja vähennettävissä ja on rajattu 

sopimusvapauden ulkopuolelle kokonaan. 

 

        1.8 Törkeä kiristys, törkeä kiskonta ja törkeät petokset kaikissa sopimuksissa 

Kaikkia 14.2.2019, 19.12.2019, 20.12.2019, 1.6.2020 sopimuksia rasittavat pätemättömyys- ja 
mitättömyysperusteet siten, että VSL:n ja KSL:n vastaiset sopimukset eivät ole tulleet voimaan 
lainkaan, vaikka sopimukset ovat päättäneet asioiden L 15/649, L 16/352 ja L 17/261 käsittelyn.  
 
Saksa rikoskumppaneineen varmuudella tiesivät sopimuksen pätemättömyyden ja rikollisen 
syntytavan ja oman tekonsa rikokseksi ryhtyessään vetoamaan OikTL 33 §:n vastaisesti 
kunnianvastaisella ja arvottomalla tavalla pätemättömiin sopimusasiakirjoihin ja pätemättömiksi 
tietämiinsä sopimusehtoihin, jotka kaikki minulle rikoksilla pakotetut LähiTapiolan, LP 
Vahinkosaneeraus Oy:n ja Jormanaisen kanssa tehdyt Suveksen, Baarmanin,  Saksan ja Henrikssonin 
rikoskumppaneineen laatimat törkeään kiskontaan, törkeisiin petoksiin, törkeään kiristykseen ja 
törkeään väkivaltaan perustuneet sopimukset Suveksen, Baarmanin, Saksan, Henrikssonin, Mäkisen, 
LähiTapiolan ja LP:n henkilöiden, Jormanaisen, Kempin, Vienon ja muiden rikoskumppaneiden 
pakottamissa rikollisissa syntyolosuhteissa syntyneinä ovat OikTL 28-33 §:n säätämällä tavalla 
pätemättömiä ja niillä VSL:n ja KSL:n vastaiset sopimusehdot lisäksi mitättömiä eivät sopimuksilla 
heikennetyt oikeuteni ole tulleet mitättömyys- ja pätemättömyysperusteiden vuoksi voimaan 
lainkaan.  
 
Minulla oli kaikissa em. asioissa vahvaan näyttöön perustuvat kanteet. Vastapuolteni kaikki 
kiistämiset perustuivat pelkästään todisteiden vastaiseen rikolliseen valehteluun ja tapaohjeen 8.2 
kieltämään rikolliseen perusteettomaan kiistämiseen. Jouduin tekemään itselleni huomattavan 
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epäedulliset sopimukset pelkästään siksi, että minuun kohdistettiin koko valmistelun ajan törkeitä 
rikoksia: 
1) Juttujen tuomarien, poliisien, vastapuolteni ja niiden asiamiesten rikollista varjovalmistelua, 

joissa oli etukäteen sovittu häviöstäni ja tavoitteellisesta korvausteni estämisestä ja tahallisesta 
kostoluonteisesta miljoonavelkuuttamisesta. 

2) Suveksen, Baarmanin, Saksan, Henrikssonin ja Mäkisen toteuttama törkeä prosessipetos- ja 
väärennysrikollisuus sekä Baarmanin ja Henrikssonin toteuttamat avoimet laittomat uhkaukset 

3) Kempin, Nurmen, Honkasen, Söderholmin, Vienon, Myllykankaan ja Verasen toteuttamat 
esteettömyysvalehtelut, prosessipetosrikollisuuden salliminen vastapuolilleni ja niiden 
asiamiehille sekä Kempin ja Nurmen toteuttama todisteluni tahallinen estäminen ja 
kannevaatimusteni kirjaamisen tahallinen estäminen em. rikollisen järjestetyn häviön tavoitteen 
tavoitteelliseksi toteuttamiseksi. 

4) Baarmanin 17.9.2018, 14.2.2019 tuhoamisuhkaukset ja järjestetyllä häviöllä uhkaaminen, jota 
Baarmanin rikoskumppanit Saksa ja Suves häikäilemättömästi käyttivät omissa rikoksissaan 
hyväkseen 

5) Henrikssonin 17.4.2018-20.5.2020 toteuttamat uhkaukset  
6) Henrikssonin, Baarmanin, Suveksen, Rimonin, Hemmin, Järvisen, Saksan ym. salassapito- ja 

prosessipetosrikollisuus (joille olisi pitänyt alistua jatkossakin prosessin jatkuessa) 
7) Tappouhkaukset ja muut kotiini suuntautuneet hyökkäykset heti, kun en suostunut Baarmanin ja 

Saksan 4.11.2019 kiristysrikoksen uhriksi ja raaka väkivalta 11.12.2019, jolla minut hakattiin 
sairaalakuntoon ja uhattiin tappamisella (”päädyt seuraavaksi ruumispussiin”), jos en peruuta 
Baarmania, Kemppiä, Saksaa ym. koskevia rikosilmoituksia, kanteluita ja luovu kaikista 
kanteistani. Kun vaihtoehdoksi oli asetettu kuoleminen tai kanteen jatkaminen, on selvää, että 
sopimukset on saatu syntymään rikollisella tavalla ja lisäksi kaikki sellaiset sopimusehdot, joilla 
vähennettiin 14.8.2014, 24.9.2014 ja 1.10.2014 syntyneiden sitovien korvattavuusratkaisujen ja 
VSL:n ja KSL:n säätämiä oikeuksiani, ovat suoraan pakottavassa laissa säädetyillä 
mitättömyysperusteilla pätemättömiä sopimusehtoja eli ne ovat nulliteetteja ja 
nulliteettiperuste tulee AINA voimaan suoraan ilman, että niihin  tarvitsee minun edes vedota. 

 
Rikokset ovat törkeitä, muodostavat OikTL 28-33 §:ssä tarkoitetun rikollisen syntytavan useilla 
samanaikaisilla perusteilla ja kohdistuivat sekä minuun että oikeuslaitokseen ja oikeudenkäynnin 
puolueettomuuteen:  
 
1) Rikos kaikkien sopimusten laatimistilanteessa ja jo sitä ennen 2007 lukien kohdistui suoraan 

minuun 
 

2) Rikokset kaikkien juttujen koko valmistelun ajan kohdistuivat oikeuslaitokseen ja poistivat 
kaikista prosesseista laillisuuden ja EIS 6 artiklassa ja PL 21 §:ssä säädetyt oikeuteni kokonaan. 

 

2. Yksityiskohtaiset vaatimukseni valvonta-asiassa ja yhteenveto kantelun ja erottamisvaatimuksen 

kohteena olevasta Saksan rikollisesta toiminnasta 

Vaatimukset:  

 

1) Saksa on erotettava asianajaliitosta ja häntä on kiellettävä enää käyttämästä asianajajan 

titteliä em. monimuotoisen, vakavan, tahallisen ja pitkäkestoisen lainrikkomisen ja 

tapaohjeiden rikkomisen vuoksi perusteilla (teoilla ja laiminlyönneillä) ja todisteilla, jotka 

tässä kantelussa yksityiskohtaisesti selvitetään.  

 

2) Saksalle ja Asianajotoimisto Saksa & Savinainen Ky:lle on määrättävä lisäksi tuntuva 

euromääräinen seuraamusmaksu.   
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3) Valvontalautakunnan on todettava AA Heikki Saksan rikkoneen tapaohjeen seuraavia kohtia 

ja lainsäädäntöä vakavalla tavalla jatkettuna tekona tahallaan ja toistuvasti: 

• johdannon lauseen 1 mukainen rehellisyys- ja lain kuuliaisuusvelvoite, kohtien 1.1, 2.1, 3.1, 

3.2 ja 3.5 laillisuusvaatimus ja sen noudattamisvelvoite ja riippumattomuus viranomaisten, 

päämiesten ja muiden tahojen rikollisuudesta ja velvollisuus perus- ja ihmisoikeuksien 

kunnioittamiseen osana oikeusvaltioperiaatetta ja mukaan lukien PL 2 § 3 mom., PL 15 § 

(omaisuuden suoja), PL 6, 7, 10, 12 ja PL 21 §, EIS 1, 3, 6, 8, 10, 13, 14, 17-18 artiklat 

• painostus- ja vaikuttamiskiellot ja totuusvelvoite kohdissa 3.3, 7.3, 7.4, 8.1-8.4 ja 12.1 

• laskutuksen kohtuuttomuudella ja yksilöimättömyydellä ja petoksellisuudella tapaohjeen 

kohtia 7.5 ja 5.12 

• totuusvelvoitteen osalta erityisesti tapaohjeen kohdat 7.4 (viimeinen lause), 8.2 ja 12.1, AAL 

5 §, oikeudenkäymiskaaren 14:1 §, OK 15:10 §, OK 17:1 ja 2 § ja 17:34-36 § yhdessä 

päämiehensä ja muiden rikoksiin osallistuneiden kanssa siten, että teoissa on samalla 

erityisesti kyse myös rangaistavaksi säädetyistä teoista, kuten törkeistä, suunnitelmallisista 

perättömistä lausumista, prosessipetostoiminnasta, törkeistä väärennyksistä, salassapito- ja 

tietosuoja- ja työrikollisuudesta, syrjinnästä ja törkeistä pahoinpitelyistä, jotka kaikki rikokset 

on tehty Saksan niihin osallistuen yhdessä AA Pontus Baarmanin, KäT Noora Kempin, 

laamanni Tuomas Nurmen, AA Juri Suveksen, KäT Paula Helinin, KäT Heidi Paanasen, KäT Peik 

Spolanderin, KäT Tarja A. Honkasen, KäT Leena T. Söderholmin, KäT Tiina Verasen, KäT Hannu 

Vienon, KäT Tuula Myllykankaan. vouti Juha P. Penttilän, tuomarien Katja Harakan, Tanja 

Ojalan, Liisa Lehikoisen, Miikka Kärjen, Pirjo Aaltosen, Pasi Kettulan, Pekka Aaltosen, Kirsti 

Hakolan, laamanni Markku Braxin, poliisi Paavo Myöhäsen, poliisi Pertti Läksyn, AA Risto 

Ojantakasen, AA Leif Itäisen, AA Jarmo Henrikssonin, AA Elisa Mäkisen, AA Jukka Suvannon, 

AA Juha Siveniuksen, Ranan Rimonin, Antti Hemmin, asioiden L 17/649 ja L 16/352 ja L 

17/261 muiden varjovalmistelu-tuomarien, tutkintaa estäneiden poliisien, LähiTapiolan, LP 

Vahinkosaneeraus Oy:n (jäljempänä LP), PipeSnaken, Wastip Oy:n, Remppaakko Oy:n 

henkilöiden, Matti Rytön ja Jani Jormanaisen kanssa yhteensä vähintään 2 Meur  vahingon 

aiheuttamiseksi minulle ja vastaavan suuruisen rikoshyödyn hankkimiseksi prosessipetos-

, kavallus- ja väärennys-, työ- ja tietosuojarikollisuudella ja muulla tässä lausumassa kuvatulla 

rikollisuudella Suveksen, Henrikssonin, Mäkisen, Baarmanin  ja Saksan päämiehille sekä 

muiden laskutusrikoshyötyjen hankkimiseksi heille itselleen, asianajotoimistoilleen, 

Rimonille, Hemmille, Rytölle, LP:lle ja Jormanaiselle. 

• väärä ilmianto ja siihen liittyvät petokset, perättömät lausumat, uhkailu-, kiristys-, kiskonta- 

ja väkivaltarikokset, törkeät todistusaineistojen vääristelemiset, rikoksentekijän 

suojeleminen ja tietosuoja- ja henkilörekisteririkokset (RL 15:1-3 ja 5 §, RL 15:6 §, RL 15:7-9 

§, RL 15:11, RL 21:6 §, RL 31:4 §, RL 33:2 §, RL 36:2 ja 5 §, RL 38:9 §). 

• totuusvelvoitteen rikkominen prosessipetostoiminnalla kaikilla niillä tekstikohdilla, jotka on 

tämän lausuman otsikossa 3.3 yksilöity, koko 12.12.2014 päätöksellä, 11.12.2018 

ilmoituksella Suveksen kanssa, 5.5.2017 ja 23.2.2016 teksteillä ja kaikilla vakuutukseni 

laittomaan irtisanomiseen liittyvillä teksteillään 3.7.2018 lukien ja lausumillaan asioissa L 

15/649 ja L 18/36145.  

• esteellisyyttä ja riippumattomuutta koskevat kohdat 2.2, 2.3, 3.3, 5.1, 5.8 ja 5.9 sillä 

perusteella, että asiamiestehtävän sisältönä oli jo tehtävän alkaessa Suveksen ymmärtämällä 

tavalla törkeiden rikosten toteutus ja koko tehtävän ajan sama tarkoitus, joka on pakollinen 

tehtävästä luopumisperuste  

• tapaohjeen kohtien 4.1 ja 4.2 huolellisuus- ja ammattitaitovelvoite ja kohdan 7.4 velvollisuus 

olla johtamatta minua eli vastapuolta harhaan vääriä tapahtumatietoja ja lakiin 
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perustumattomia normiväitteitä esittämällä ja velvollisuus olla vaikuttamatta tapaohjeen 

8.1-8.4 vastaisella valehtelulla, epäjuridisilla valheilla ja varjovalmistelulla ratkaisutoimintaan 

ja korvausteni estämiseen siten, että KAIKKI juridiikka kaikissa Saksan vastauksissa on PL 2 

§:n 3 momentin ja totuusvelvoitteen vastaista valehtelua ja ”juridiikka” peräisin Saksan 

epärehellisestä päästä osana törkeiden rikosten toteutusta eikä peräisin lakikirjasta 

• tapaohjeen kohtien 4.5 ja 12.1 vastaamisvelvoitteen laiminlyönti ja olennaisten tietojen 

laiton salailu rikokseksi säädetyllä tavalla vuosina 2007-2021 KäO:ssa, esitutkinnassa ja 

valvonta-asioissa henkilötietorikoksia ja tietosuojarikoksia ja rekisterimerkintärikoksia 

toteuttaen, rekisteritietoja ja todisteita väärentäen ja yhdistettynä massiiviseen 

prosessipetosrikollisuuteen ja yli 10 vuotta Saksan rikoskumppaneineen jatkamiin vääriin 

ilmiantoihin Saksan virkamafiarikosverkoston  avulla totuusvelvoitetta ja 

vastaamisvelvoitetta rikkoen, jota selvitetään tässä lausumassa tarkemmin lausuman 

lopussa (mm. otsikoissa 16.1-17.5, mukaan lukien syrjintä). 

• tapaohjeen kohtien 3.4 ja 4.3 asianajajan salassapitovelvoitteen rikkominen ryhtymällä 

asiamiestehtävään pyytämällä tapaohjeen tarkoittama lupa terveystietojeni käsittelyyn 

Jormanaiselta, joka ei voi lupaa antaa ja antamalla tässä ja muissa asioissa tahallaan vuosien 

ajan jokaisessa valvonta-asiassa väärät tapahtumatiedot tapaohjeen 12.1 kohdan 

vastaisesti, mistä syystä kaikki Saksan valehtelut on arvioitavassa tässä kantelussa uudelleen 

ja väärät vapauttavat ratkaisut mitätöitävä paljastuneen petosrikollisuuden laajuuden 

perusteella 

• salassapito- ja tietosuojarikokset, jotka Saksa toteutti yhdessä Baarmanin, Rimonin ja 

Kempin kanssa 38:1 §:ssä ja 38:9 §:ssä säädettynä rikoksena ja avunantona Kempin ja 

Nurmen virkarikoksiin ja nimesi Jormanaisen todisteluksi rikoksella hankittua materiaalia ja 

tietoisena, että 26.6.2020 Kempin valmisteluun toimitettu asiakirja oli Baarmanin 20.6.2020 

laatima, tekotapa rikos ja sisälsi pelkästään valheellista terveydentilatietoani 

• Osallistuminen laajaan vuosina 2007-2021 jatkettuun prosessipetostoimintaan ja 

varjovalmistelu-rikollisuuteen, jota on toteutettu Saksan, Baarmanin, Suveksen, heidän 

päämiestensä, AA Henrikssonin, AA Mäkisen, Hannu Vienon,  Tiina Verasen, Paula Helinin, 

Noora Kempin, Tuomas Nurmen, Juha Penttilän, Tanja Ojalan, Katja Harakan, Liisa 

Lehikoisen, Miikka Kärjen ja Pirjo Aaltosen ja tutkintaa estäneiden poliisien yhdessä 

toteuttamissa rikoksissa yhteensä 2 Meur korvausteni estämiseen ja minun velkuuttamiseeni 

kahteen kertaan yhteensä 200.000 eurolla ja sitä ennen kolmen alaikäisen lapseni 

velkuuttamiseen 140.000 eurolla siten, että Kempin valmistelun materiaalia ujuttamalla 

myös työsuhderiidassani on laskutettu 2 vuotta prekluusion jälkeen perehtymisestä 

materiaaliin, jota ei ollut Espoon KäO:lle toimitettu eikä ollut asian L 17/261 

oikeudenkäyntiaineistoa ja Saksa on osallistunut siihen varjovalmistelurikollisuuteen ja sitä 

ennen vuosien ajan ”projektiin”, jossa Saksan ”tilausrikollisuuden” avulla lapsilleni junailtiin 

140.000 euron velat (joista heille ei kuulu euroakaan) ja myös heille salassapitorikosten 

uhreina kuuluvat korvaukset estettiin ja Saksa auttoi lapsiini kohdistetuissa laittomissa 

uhkauksissa ja esti Kettulan kanssa Braxin lähestymiskieltoasian käsittelyn.  

• avunanto Suveksen, LähiTapiolan petosverkoston ja Jormanaisen kavallusrikoksiin ja 

rikoksentekijän suojeleminen (RL 15:11 §) peittelemällä salaista rahaliikennettä 

kotivakuutukseni viemärivahingon 361-1401203-0 alla. Rahaa on makseltu minun 

omistuksessani olevasta vakuutuksesta Jormanaiselle pölyvahingossa kotiini toimitetuista 

muovilaatikoista 1900 euroa ja sitä ennen 8.10.2014 petoksella ja minuun jäljempänä 

selostettu laatikkolaskutuspetos kohdentamalla on yritetty minulta pölyvahingossa laskuttaa 

niistä 16.800 euroa, millä petoksilla yritettiin  maksattaa Saksan päämiehen, Niskalan ja LP:n 

kodissani aiheuttaman piikkausvahingon siivous minulla ja sitten maksettu lahjomana 3-
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kertainen hinta laatikoiden arvoon verrattuna ei-korvattavaksi valehdellun viemärivahingon 

alta ja vaikka olin 5.12.2014 vaatinut Saksan päämiehen tekoa tutkittavaksi petoksena 

• prosessipetos 12.000 euron tekaistulla Jormanaisen ja LP:n välisellä 4 vuoden viiveellä 

kehitellyllä 17.9.2018 istunnossa esitetyllä väitteellä ja 19.11.2018 maksutaulukolla, jota 

maksuliikennettä ei ollut Saksan päämiehen mukaan olemassa ja johon liittyviä pankin 

(puuttuvia) maksudokumentteja Saksa rikoskumppaneineen salaili petosten peittelemiseksi 

ja yritti rikoskumppaniensa Kempin, Jormanaisen, Baarmanin ja LP:n petostiimin kanssa 

kirjauttaa riidattomaksi ja esti todistelun 

• todisteluni vastustaminen rikollisella valehtelulla 14.2.2019 lukien Baarmanin kanssa 

keskeisiä riitaisia seikkoja koskevan todisteluni estämiseksi ja samalla rikoksentekomotiivilla 

edition vastustaminen prosessipetosrikollisuuden jatkamiseksi  

• väärennettyjen todisteiden käyttö Baarmanin, LP:n, Kempin ja Jormanaisen kanssa siten, että 

väärentäminen kohdistuu kaikkiin keskeisiin riitaisiin seikkoihin ja useisiin todisteena 

merkityksellisiin asiakirjoihin 

• terveydentilani pysyvä vahingoittaminen rikollisuudellaan ja kidutusrikokset tietoisena 

rikoksiaan jatkaessaan kaikista näistä seurauksista ja tarkoittaen tahallaan vaurioittaa 

terveyttäni ja aiheuttaa kuolemani rikollisuutensa seurauksena 

• kaikkia em. tapaohjeen kohtia nimenomaan vaikuttaakseen vääristävästi tahallaan sekä 

esitutkintaviranomaisen että käräjäoikeuden ratkaisutoimintaan, hankkiakseen useiden 

miljoonien rikoshyödyn päämiehelleen ja muille rikoskumppaneilleen, perusteettoman 

laskutusrikoshyödyn itselleen ja rikoskumppaneilleen selvällä prosessipetostoiminnalla ja 

välttyäkseen perättömien lausumien ja muiden vuosia jatkettujen rangaistavaksi säädettyjen 

tekojen yhteisvastuulliselta korvaus- ja rangaistusvastuulta asiakkaidensa kanssa ja 

erottamiselta Asianajajaliitosta.  

 

4) Erottamisseuraamus on määrättävä, koska  

A) Saksa on osoittanut systemaattista laillisuudesta ja tapaohjeista piittaamattomuutta 

B) Saksa on ja toiminut vuosikausia tuomarien ja poliisin käyttämänä tilausrikollisena erityisesti 

tapaohjeen kohtia 2.2, 2.3, 3.3, 7.3, 7.4, 8.1-8.4 ja 12.1 rikkoen eikä ole säilyttänyt miltään 

osin riippumattomuutta julkisesta vallasta, vaan toiminut julkisen vallan kätyrinä 

”tilausrikollisena” virkarikollisissa edunvalvontatehtävissä estämässä PL 21 §:n ja EIS 6 

artiklan erityisesti säätämien oikeuksien  käyttöä. 

C) Samassa tarkoituksessa ja rikollisten tekojen peittelemiseksi ja jatkamiseksi ja uhrien 

oikeusturvan estämiseksi asianajajalle kielletyllä tavalla estänyt laissa säädetyn kantelu- ja 

valitusoikeuden käyttöä systemaattisesti vuosina 2007-2021 yhdessä rikoskumppaneina 

toimineiden Baarmanin, Kempin, Nurmen, Myöhäsen, Kettulan, Läksyn ja muiden 

virkamafiaverkostonsa toimijoiden kanssa lavastamalla tapaohjeen 7.3 vastaisessa 

painostustarkoituksessa vääriä ilmiantoja ja alistanut minut ja alaikäiset lapseni Saksan 

kuvottaville rikoksille yli 10 vuodeksi,  

D) Saksa on laatinut osana rikollisia painostustoimiaan perättömiä lastensuojeluilmoituksia 

loukaten PL 10 §:n ja EIS 8 artiklan erityisesti suojaamaa perhe-elämäämme, lasten suojaa 

aikuisen keski-ikäisen miehen Saksan ahdisteluilta ja alistanut minut epämääräisille 

tekaistuille rikosprosesseille poliisirikoskumppaniensa avustuksella vuosina 2007-2021 

useita kertoja niin, että AINA näissä perättömissä kaikissa lastensuojelu- ja rikosilmoituksissa 

ollut muka-rikoksena yksilöimättömiä väitteitä kunniattoman Saksan (olemattoman) 

kunnianloukkauksesta, jollaiseksi ”rikokseksi” moraaliltaan rappeutunut Saksa 
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rikoskumppaneineen on määritellyt kanteluiden ja valitusten laatimisen eli teot, jotka ovat 

Saksan uhrien oikeussuojakeinoja eikä rikoksia. 

5) Valvontalautakunnan on todettava AA Saksan tahallaan rikkoneen tässä kantelussa 22517, 

aiemmassa kantelussa 13716 ja 2008 vireillä olleessa kantelussa  hyvän asianajotavan kohdan 

12.1 totuusvelvoitetta laatimalla tahallaan valvojille väärät tiedot tapahtumista kaikista asian 

arviointiin vaikuttavista seikoista ja normeissa ja salaamalla KAIKKI tässä lausumassa selvitetyt 

ratkaisuun olennaisesti vaikuttavat tiedot välttyäkseen erottamisseuraamukselta, vankilalta ja 

pitääkseen rikoshyödyt itsellään ja rikoskumppaneillaan ja pitääkseen minulle aiheuttamansa 

valtavat rikosvahingot voimassa ja aiheuttaakseen juuri ne aiemmat valvontaratkaisut 

prosessipetosrikoksillaan ja tapaohjeen 12.1 kohtaa rikkomalla, jotka ilman  Saksan valehtelua 

olisi ratkaistu oikeilla tiedoilla toisin langettavina.  

 

6) Valvontalautakunnan on todettava Saksan rikkoneen esteellisyyssäännöksiä osallistumalla 

jatkuvasti ja tahallaan päämiestään edustavien henkilöiden ja muiden em. henkilöiden kanssa 

törkeään rikollisuuteen, vaikka tapaohjeen kohdan 5.1 mukaan on syntynyt jo asiamiestehtävän 

alussa velvoite luopua asiamiestehtävästä sen rikollisen tavoitteen perusteella eli koska 

asianajajalle on ollut kiellettyä ryhtyä asiamiestävään, joka tarkoittaa rikoskumppanina 

toimimista jokaisessa vaiheessa teoissa, joissa Saksa toimi rikosten aktiivisena toteuttajana 

päämiehensä, Baarmanin, Suveksen, Kempin, Nurmen, Henrikssonin, Laitisen, Helinin ja muiden 

rikoskumppaniensa kanssa. Lisäksi velvollisuus luopua tehtävästä on ollut voimassa koko 

rikoksen toteutuksen ajan kohtien 5.8 ja 5.9 mukaisin perustein nimenomaan velvollisuutena 

luopua tehtävästä, eikä vapaaehtoisena harkinnanvaraisena luopumisena, koska esteellisyys 

perustuu päämiehen rikolliseen toimintaan, jollaista asiamiestehtävää ei saanut Saksa ottaa 

vastaan, ryhtyä sitä toteuttamaan eikä jatkaa eikä toteuttaa ainuttakaan tässä vastauksessani 

kuvattua rikosta yksin eikä yhdessä tuomarien, poliisin, Rimonin, rikoskumppaniasianajajien, 

päämiehensä eikä kenenkään kanssa.   

 

7) Saksa on erotettava, koska hän on tahallaan 14.2.2020 lukien Kempin ja Baarmanin kanssa 

vedonnut minun ja LähiTapiolan väliseen sopimukseen kestämättömällä juridiikalla Baarmanin 

kanssa toteuttamillaan keinotekoisilla lausumillaan toteuttaakseen rikoskumppaniensa kanssa 

rikollisen juonen, johon Kempin 9.8.2019 esittämä ”käsittelyratkaisu” ja välituomiojuoni liittyy ja 

josta he ovat sopineet 14.2.2019 istunnossa ja tarkoituksena on ollut aiheuttaa kaksinkertaiset 

prosessikustannukset, estää kanteeni valehtelemalla sopimuksen koskevan Jormanaista ja LP:tä.  

 

8) Saksa on 17.9.2018 istunnossa esittänyt valheellisen väitteen ja valehdellut minun uhanneen 

hänen päämiestään Jormanaista, vaikka en ole ollut Jormanaiseen yhteydessä. 

 

9) Saksan kaikkien rikosten tarkoituksena on ollut yhteensä 2 Meur rikosvahingon aiheuttaminen 

minulle ja vastaavan rikoshyödyn hankkiminen itselleen, päämiehelleen ja tässä kantelussa 

yksilöidyille rikoskumppaneille ja rikossarja on useiden petos-, väärennys-, salassapito-, 

tietosuoja- ja muiden törkeiden rikosten sarjana toteutettu rikoskoplana  

A) 12.12.2014-22.12.2014 ja 3.7.2018 päätöksillä, joiden laatimiseen ja ylläpitämiseen Suves 

osallistui ja soveltamalla päätöksissä vakuutuskannasta poistettuja vakuutusehtoja, 

valehtelemalla olemattomista elo- ja lokakuun 2014 viemärikuvauksista (joita Suves ja 

Konttinen 11.12.2018-20.12.2018 uudessa selvityksessään valehtelivat muka 11.12.2014 

kuvatuiksi videoiksi), valehtelemalla laajaa vakuutusturvaani perusturvaksi ja valehtelemalla 

kaikista tapahtumatiedoista.  
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B) Saksan 9.3.2016 kirjelmillä ja kaikilla muilla hänen asiassa L 16/352 laatimillaan kirjelmillä ja 

lausumilla, joissa mikään tapahtumatieto ei pidä paikkansa, vaan ovat saman 

prosessipetoksen osatekoja.  

C) törkeää kiskontaa ja mitättömiä (VSL:n ja KSL:n kieltämiä, mitättömiksi säätämiä) 

sopimusehtoja sisältävillä 20.12.2019 sopimuksilla, joita Saksa itse on ollut laatimassa ja 

14.2.2019, 19.12.2019ja 1.6.2020 vastaavilla rikoksilla, jotka kaikki liittyvät toisiinsa, ja joista 

on varjovalmisteluissa järjestetyn häviön rikollisena suunnitelmana etukäteen sovittu  

D) Saksan s-posteilla 2015-2021 

E) valheellisilla valvonta-asian vastauksilla 

F) Kaikilla tässä kantelussa yksilöidyillä tahallisten tekotavoiltaan törkeiden rikosten osateoilla 

 

3. Luettelo ja yhteenveto Saksan teoista, joilla erottamisseuraamus on määrättävä 

 

3.1 LähiTapiolan rekisteristä 23.10.2017 paljastuneen materiaalin merkitys Suveksen 

prosessipetosten ja muiden rikosten tahallisuusnäyttönä 

 

Tämän valvonta-asian ja rikosten keskeinen todistelu ovat LIITE A1-asiakirjan todisteet 25-49. Ne 

ovat Saksan ja hänen rikoskumppaniensa vuosien ajan salailemat sitovat korvauspäätökset, 

petosten tunnustukset, salaisen kavallusrahaliikenteen ja petosten asiakirjat. Ne ovat täysi näyttö 

siitä, että Saksa rikoskumppaneineen tiesi toteuttavansa rikoksia asiamiestehtävänsä alusta lukien 

ja koko asian L 15/649 ja L L 16/352 käsittelyn ajan ja aiheuttavansa tahallaan minulle valtavat 

vahingot. Se näyttö ja Saksan, Baarmanin, Suveksen ja päämiestensä ”olemattomuus”- ja 

”liikesalaisuus”-tulkinnan rikollinen motiivi (motiivina peitellä ja jatkaa törkeää rikollisuutta), 

kaikkien Saksan alla selostettujen ”tulkintojen” tahallinen valheellisuus ja kestämättömyys ja 

rekisteröidyn tarkastusoikeuden estäminen rikollisen toiminnan jatkamiseksi ja peittelemiseksi 6 

vuotta, ovat Saksan erottamisperusteita. Lisäksi LIITE A1 todisteista 9-24 selviää, miten tahallista 

ja laitonta tuon materiaalin salailu oli. Tapaohjeen 4.5 kohdan, HetiL:n ja tietosuoja-asetuksen 

vastainen tahallinen vastaamattomuus, ”olemattomuus”-valehtelu ja Saksan prosessipetosvalehtelu 

olivat olennaisia rikoksen toteutusvälineitä, joilla rekisterissä koko petosten toteutuksen ajan olleita 

oikeita tietoja, päätöksiä ja rahaliikennettä rikoskumppaniverkoston yhdessä sopimalla tavalla 

peiteltiin ja Saksa valehteli erilaisen prosessipetosvalheen KäO:ssa ja valvojille.  

 

3.2  Saksan prosessipetosvalehtelu KäO:ssa ja tapaohjeen kohdan 12.1 rikkominen valvonta-asiassa ja 

vuosia jatketun tahallisen valehtelun, kavallusten ja laista piittaamattomuuden merkitys 

   

Jormanainen palkkasi epärehelliseksi tilausrikolliseksi tietämänsä Heikki Saksan rikoskumppanikseen 

ja se oli alusta saakka Saksan ainut asiamiestehtävän tarkoitus. Kukaan rehellinen asiamies ei olisi 

petostehtailijaksi suostunut ja koska LähiTapioloan, LP:n ja Jormanaisen rikollisessa puuhastelussa 

tarvittiin heidän epärehellisyyteensä sopiva asiamies petosrikosten toteuttajiksi, juuri siksi Baarman, 

Saksa, Suves ja Henriksson on valittu ja Sivnius&Suvannon toimistosta nimenomaan Henriksson eikä 

rehellinen AA Olli Hoppu, joka normaalisti hoiti LähiTapiolan riita-asioita. .  

 

Saksa on kaikissa vastauksissaan tässä valvonta-asiassa tahallaan laatinut minulle, KäO:lle ja valvojille 

valheellisiksi tietämänsä tekstit vuosina 2007-2021. Saksan valehtelu koskee KAIKKIA 

normiväitteitä ja KAIKKIA tapahtumatietoja. Lisäksi Saksa on rikkonut tapaohjeen kohtien 7.4, 8.2 

ja 12.1 totuusvelvoitetta salaamalla olennaisia tietoja ja vaihdellut valheitaan useita kertoja ja Saksan 

päämies oli tunnustanut 8.10.2014 ilmoituksen kaikki tiedot tekaistuiksi ennen Saksan 

asiamiestehtävän alkua ja silti Saksan 9.3.2016 kirjelmässä väitetään Jormanaisen korvausten 



15(220) 
 

pölyvahingossa kohdistuvan johonkin toiseen vahinkotapahtumaan. Samaan aikaan minun eli oikean 

korvaukseen oikeutetun korvaukset keskeytettiin 12.12.2014 törkeällä rikoksella ja minulle 

kuuluneen pölyvahinkokorvauksen saamista estettiin 17.4.2014 vahinkoilmoitukseni kirjaamista 

estämällä ja 8.10.2014 aloitetulla salaisella petoksella. Petoksen eli ”toisen” piikkauksen paljastuttua 

valvonta-asiassa olemattomaksi, Saksa vaihtoi tarinaa ja keksi tarinan, että 8.10.2014 ilmoitus olisikin 

puhelimessa laadittu ja virkailijan laatima. LähiTapiolan rekisterimateriaali 23.10.2017 paljastaa, 

että  

1) Saksan valvojille tahallaan valehtelemaa puhelua ei ole olemassa 

2) Sen sijaan Jormanainen Walveen ja Niskalan kanssa kirjallisesti laati ilmoituksen ja paljon 

muutakin väärennettyä materiaalia, kuten piirroksia olemattomista suojauksista 

3) Sitten on 11.12.2014 tunnustettu petos. 

4) Sitten on salailtu sitä ”liikesalaisuutena” ja Jormanaisen ja Baarmanin 16.12.2015 ja 13.8.2017 

olemattomuusvalehtelulla, jotta Saksa pystyi jatkamaan prosessipetosvalehtelua  

A) olemattomasta ”toisesta” piikkauksesta 

B) että Jormanainen ei muka olisikaan myöntänyt korvausvastuuta maksamalla minulle 

17.9.2014 vahingon korvauksia, vaan ne maksut muka kohdistuivat siihen ”muuhun” (eli 

8.10.2014 vahinkotapahtumaan), jota Saksan, Baarmanin, Suveksen, Jormanaisen ja LP:n 

ja LähiTapiolan petoskoplan tieten ei ollut oikeasti olemassa lainkaan.    

Saksan valehtelu joka suuntaan, prosessipetostoiminnan kesto ja valheiden vaihtelu osoittaa 

täydellistä piittaamattomuutta kaikista lain  ja tapaohjeiden normeista, laillisista oikeuksistani ja 

rikoksilla minulle aiheutetuista valtavista vahingoista ja kärsimyksistä ja osoittaa Suveksen 

rikolliseksi eikä rikollisten tekojen toteuttajilla  kuulu olla Suomen Asianajajaliiton jäsenille 

kuuluvaa asianajajan titteliä käyttämässä, koska tittelin kelpoisuusehtona on rehellisyys eikä se 

titteli kuulu rikollisille siinäkään tapauksessa, että poliisin tutkinnantapporikollinen organisaatio ja 

muu ns. virkamafiarikollisuus on estänyt rikosten tutkinnan keinotekoisesti.   

 

Tässä lausumassa on alla selvitetty 

1) Miten laajasta, törkeästä, tahallisesta, suunnitelmallisesta ja pitkäkestoisesta rikollisuudesta 

Saksan rikollisuudessa on kyse ja ketkä ovat hänen rikoskumppaneitaan ja mitä vahinkoa on 

aiheutettu minulle 

2) Mitä kaikkea Saksa on valvojilta tässä valvonta-asiassaan ja kahdessa muussa valvonta-

asiassaan tapaohjeen 12.1 totuusvelvoitteen vastaisesti salaillut.   

 

3.3 Luettelo Saksan 9.3.2016 laatiman kirjelmän sisältämistä prosessipetosvalheista, joiden rikosten 

perusteella erottamisseuraamus on määrättävä 

 

Keskeiset totuusvelvoitteen sisältävät normit ovat alla. Saksa on rikkonut niitä kaikkia minun ja laseni 

asioissa 2007 lukien eli lähes 14 vuotta tahallaan yhteensä 2 Meur rikosvahingon ja muiden tässä 

lausumassa kuvattujen vahinkojen suunnitelmalliseksi tahalliseksi aiheuttamiseksi minulle, lapsilleni 

ja vastaavan rikoshyödyn hankkimiseksi ja kaikki hänen ”toimenpiteensä” ovat rikoksia ja kaikki 

kirjelmänsä perustuvat rikolliseen valehteluun ja todisteiden väärentämiseen, ”liikesalaisuus”-ja 

”olemattomuus”-valehteluun ja useista tekaistuista tapahtumista valehteluun, joka Saksa 

rikoskumppaneineen toteutti peitelläkseen ja jatkaakseen rikollista toimintaansa. 

 

Tapaohjeet kohta 8.2 (Totuusvelvollisuus ja todisteet): ” Asianajaja ei saa antaa tuomioistuimelle 

lausumia, jotka hän tietää paikkansapitämättömiksi, eikä kiistää, minkä tietää todeksi. Asianajaja ei 
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ole ilman erityistä syytä velvollinen tarkistamaan asiakkaansa antamia tietoja. Asianajaja ei saa 

myötävaikuttaa todisteiden hävittämiseen tai vääristelemiseen...”  

 

Tapaohjeet kohta 7.4: ” Asianajaja ei saa johtaa vastapuolta harhaan antamalla tälle tosiseikoista tai 

oikeussäännöksistä tietoja, jotka hän tietää vääriksi.” 

 

Tapaohjeet kohta 8.1: ”Asianajaja ei saa pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimeen epäasiallisin keinoin.” 

 
Tapaohjeet kohta 8.2: ”Asianajaja ei saa antaa tuomioistuimelle lausumia, jotka hän tietää 
paikkansapitämättömiksi, eikä kiistää, minkä tietää todeksi. Asianajaja ei ole ilman erityistä syytä 
velvollinen tarkistamaan asiakkaansa antamia tietoja. Asianajaja ei saa myötävaikuttaa todisteiden 
hävittämiseen tai vääristelemiseen.” Erityisen syyn muodostaa se, että Saksan kirjelmiä todisteisiini 
ja LähiTapiolan rekisterimerkintöihin ja Jormanaisen tunnustuksiin, muiden asiamiesten kirjelmiin ja 
pakottavan lain normeihin vertaamalla kuka tahansa näkee ne petoksiksi, joten Saksallakaan ei ollut 
oikeutta jatkaa petosrikollista valehtelua eli perusteetonta kiistämistä (esim. 4 vuotta valehtelua, 
että Jormanaisen laskutusta ei ole olemassa ja valehtelua olemattomista ”muista” piikkauksista, kun 
laskutuksen olemassaolo ja 24.9.2014 piikkaustapahtuman olemattomuus ilmeni jo 
haastehakemukseni kirjallisista todisteista) 

Tapaohjeet kohta 8.3: ”Edellä asianajajan velvollisuuksista tuomioistuinta kohtaan sanottu on 
soveltuvin osin voimassa myös suhteessa muihin viranomaisiin ja välimiehiin.” 

Tapaohjeet kohta 8.4: ”Asianajaja ei saa pyrkiä sopimattomasti vaikuttamaan todistajaan…Edellä 
todistajista sanottua sovelletaan myös asiantuntijoihin ja muihin kuultaviin.” 

Lisäksi asianajajille säädetään erikseen totuusvelvoite tapaohjeen kohdassa 12.1 

valvontalautakuntamenettelyn osalta: ”Asianajajan on vastattava hänelle asianajajalain ja 

asianajajaliiton sääntöjen edellyttämissä asioissa esitettyihin kysymyksiin avoimesti, 

totuudenmukaisesti ja määräajassa. Asianajaja ei saa kieltäytyä antamasta tällaisia tietoja vetoamalla 

salassapito- tai vaitiolovelvollisuuteensa.” 

 

Vastaavat totuusvelvoitteet on säädetty asianosaiselle (LähiTapiolalle, LP:lle ja Jormanaiselle) OK 

14:1 §:ssä ja asianajajille myös OK 15:10 §:ssä ja AAL 5 §:ssä, todistajille ja asiantuntijoille OK 17 

luvussa.  

 

Totuusvelvoite on lakisääteinen pakollinen eikä harkinnanvarainen velvoite ja sen rikkominen 

säädetään rangaistavaksi mm. RL 15:1-3 §:issä ja RL 36:1 ja 2 §:issä. Tässä asiassa on alleviivaten 

kyse totuusvelvoitteen tahallisesta rikkomisesta valtavien rikoshyötyjen hankkimiseksi ja minulle 

valtavien vahinkojen aiheuttamiseksi. Kaikki teot ovat tahallisia, koska heillä oli jo ennen tekoihin 

ryhtymistä eli ennen valheellisten tapahtuma- ja normiväitteiden esittämistä halussaan 

todistettavasti oikeat tiedot ja asiakirjat, joista näkyi suoraan heidän valehtelunsa ja toimintansa 

petoksellisuus ja juuri sitä materiaalia he rikoksiaan jatkaakseen ja toteuttaakseen salailivat ja 

Saksa on keskeytyksettä jatkanut rikollisuuttaan ja rikollista valehteluaan ja tuomarien ja poliisien 

rikoskumppanina ja ”tilausrikollisena” toimimista vähintään 14 vuotta. Vahinkojen ja rikoshyödyn 

määrän, tekojen suunnitelmallisuuden ja tekotavan törkeyden perusteella kyseessä on 

petosrikoksen törkeä tekomuoto ja petosrikosta on jatkettu tietosuojarikosten ja tarkastusoikeuden 

estämisen avulla tahallaan.  
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Alla luetteloidut lauseet ovat Saksan prosessipetoksen osatekoja vuosina 2016-2021 toteutetuissa 

prosessipetoksessa ja sen jälkeenkin edelleen jatkuvassa törkeässä petoksessa, jossa korvauksiani on 

estetty valehtelemalla totuusvelvollisuuden vastaisesti. Lauseita verrattuna faktoihin ja Saksan 

prosessipetosrikollisuuden rikoskumppanuutta muiden samaan rikokseen osallisten (Suveksen,  

Baarmanin, Kempin, Nurmen, Helinin, Henrikssonin ym.) kanssa  selvitetty tässä kirjelmässä 

jäljempänä yksityiskohtaisesti. 

 

Kaikkia alla olevia Saksan ja Jormanaisen 9.3.2016 lukien esittämiä ja rekisteröimiä tietoja tulee tutkia 

prosessipetoksena ja tietosuojarikoksena, valvonta-asiassa tahallisena totuusvelvoitteen 

rikkomisena. Asianajotoimisto Saksa & Savinaisen, Saksan ja Jormanaisen tulee palauttaa koko 

27.12.2019 laskulla laskutettu ja minulta perimänsä määrä ja korvattava tässä ilmoituksessa 

yksilöity koko vahinko, joka syntyi petoksellisia tietoja esittämällä ja rekisteröimällä. Virheelliset 

tekstikohdat on merkitty punaisella ja sivunumerot ovat 9.3.2016 lausuman sivunumeroita. Sitä, 

mistä alla olevien lauseiden virheellisyys paljastuu, on selvitetty jäljempänä ja todistelu löytyy LIITE 

A1-asiakirjasta.  

”Vahinkoilmoituksen tekeminen tai kustannusten maksaminen ei osoita sitä, että vastaaja olisi 

myöntänyt menetelleensä virheellisesti. Kaiken lisäksi vahinkoilmoitus ei ole koskenut nyt 

esitettävää vahingonkorvausta. (Saksa s. 2-3) 

      

”Asia tulee tutkia Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Kysymys ei vastaajan käsityksen mukaan  

       ole …olennaisesti samasta perusteesta johtuvista asioista eikä tilanteesta, jossa useampi henkilö  

       voi vain yhdessä lain mukaan tulla velvoitetuksi” (s. 2)  

 

”Vastaaja kiistää myöntämisen ja velan tunnustamisen eikä asia ole siten riidaton.” (s- 2)     

 

      ”Vastaajan mukaan sinänsä pitää paikkaansa, että vastaajan työntekijä on ollut suorittamassa   

      kohteessa piikkaustyötä.” (s. 3) 

 

3.4 Saksan valehtelu 2020-2021 valvonta-asioissa 13716 ja 22517 

 

Seuraavia Saksan tahallaan laatimia valheellisia vastauksia tulee tutkia prosessipetoksena ja 

tahallisesti virheellisen tiedon rekisteröintinä ja koko ”työnä” 27.12.19 laskutettu ja peritty määrä 

tulee palauttaa minulle vahingonkorvauksena ja virheellisten tietojen rekisteröinti tulee kieltää ja 

velvoittaa korjaamaan otsikossa 9.1-9.2 yksilöidyksi oikeaksi tiedoksi. Virheelliset tekstikohdat on 

merkitty punaisella ja sivunumerot ovat lausumien sivunumeroita:  

 

Saksan vastaus 13.8.2016 asiassa 13716 sivuilla 1-2: ”Vastauksessani 5.8.2016 antamani informaatio 

ei ole miltään osin totuudenvastaista” ja ”En ole esittänyt asiassa perättömiä prosessiväitteitä.” 

 

Saksan vastaus 23.12.2016 asiassa 13716 sivuilla 1-3: ”En ole antanut miltään osin totuudenvastaista 

informaatiota valvontalautakunnalle.”, ”Minulla ei ollut asiakirjoja, joista ilmenisi tarkasti sellainen 

asiayhteys ja/tai yhteisvastuullinen korvausvastuu, että asiat L 15/649 ja L 16/352 tulisi käsitellä 

yhdessä.”, ”..asiaa ei ole riittävästi selvitetty kanteen perusteluissa tai minulle toimitetuissa 

liitteissä..”, ”Päämieheni on myös vastauksen s. 3 kertonut, että hän ei ole aiheuttanut mitään pöly- 

tai muutakaan vahinkoa”. ”Työntekijän tai työntekijöiden tarkempaan nimeämiseen ei ole ollut 

tarvetta kanteeseen vastattaessa… vastausta vielä kehitellään”.   
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Saksan vastaus 17.1.2017 asiassa 13716 sivut 1-3: ”En ole tietoinen mistään, prosessipetoksesta. 

Minun tiedossani ei ole, että päämieheni olisi tehnyt tai olisi tekemässä mitään prosessipetosta. 

En ole ollut siis avustamassa missään prosessipetoksessa.”, ”En ole päämieheni puolesta 

laatimassani lausumassa väittänyt päämiehen piikkaamisesta 24.9.14 yhtään mitään.”, ”Kantelija 

ei ole juuri antanut vireillä olevassa oikeudenkäynnissä tietoja väittämästään pölyvahingosta…”, 

”Päämieheni puolesta 9.3.2016 antamassani lausumassa ei ole lausuttu mistään toisesta 

pölyvahingosta.” Vastauksessa 9.3.2016 on sanottu, että kaiken lisäksi vahinkoilmoitus ei ole 

koskenut nyt esitettävää vahingonkorvausta. Tällä on haluttu sanoa, että vahinkoilmoituksella ja 

asianomistajan korvausvaatimuksilla ei ole asiallista syy-yhteyttä.”  

 

Saksan kiistäminen on samanlaista kuin aikoineen presidentti Clintonilla, joka valehteli Lewinsky 

seksisuhteestaan, että ”I have never had sex with that woman”. Saksa ja Jormanainen ovat tahallaan 

toteuttaneet juuri sitä törkeää petosta, jossa he seinäkiistona kiistävät samalla tavalla 

totuudenvastaisesti tapaohjeen kohdan 8.2 vastaisesti. 

 

Valvontalautakunta kysyi Saksalta: ”Miksi päämiehenne on esittänyt 8.10.2014 laatimassaan 

vahinkoilmoituksessa vahinkotapahtuman ajankohdaksi 24.9.2014, kun kenelläkään ei ole kantelijan 

valvontalautakunnalle antamien tietojen mukaan ollut tuolloin pääsyä kantelijan kiinteistöön?”. 

Saksan valehteli 15.3.2017 asiassa 13716 seuraavaa (sivut 1-2): ”En pidä relevanttina minuun 

kohdistuvassa kantelussa sitä, miksi päämieheni olisi jotakin ilmoituksia tehnyt..” , ”Jormanaisen 

käsitys on se, että töitä omakotitalossa on tehty Pedersenin  siellä ollessa ja Pedersen on päästänyt 

työtä tehneet henkilöt sisään”. ”Vahinkoilmoitusta koskevasta siivousasiasta vastaajayhtiöstä 

Jormanainen on ollut puhelimitse yhteydessä vakuutusyhtiöön. Vahinkoilmoituksen on täyttänyt 

vakuutusvirkailija puhelinkeskustelun perusteella. Jormanainen on mennyt sitten myöhemmin 

vain allekirjoittamaan ilmoituksen. Todettakoon nyt vielä selvyyden vuoksi, että 

vahinkoilmoituksessa ei ole myönnetty vahinkoa edes aiheutetun”. ”Vastaajayhtiössä työn 

kohteessa on tehnyt pääosin Liimatainen niminen henkilö. Jormanainen itse ei ole suorittanut 

töitä. Vahinkoilmoituksen vahinkopäivässä voi olla virheellisyys johtuen esimerkiksi siitä, että 

Jormanainen ei ole itse töitä tehnyt kohteessa ja ilmoitus on perustunut puhelimessa kerrottuun.”  

 

Huom! Ristiriidat: Saksan vastailun ristiriitaisuus paljastaa Saksan ja Jormanaisen yhdessä 

toteuttaneen tätä prosessipetosta sekä valvontalautakunnassa että KäO:ssa.   

• Saksa siis itse 9.3.2016 KäO-vastauksessaan nimenomaan vetosi Jormanaisen 8.10.2014 

vahinkoilmoitukseen ja väitti, että siinä kuvattu tapahtuma olisi ERI tapahtuma kuin se 

17.9.2014 piikkaus, josta kanteellani vaadin korvausta.  

• Se Jormanaisen ja Walveen 8.10.2014 laatima vahinkoilmoitus koski kotini tapahtumia ja 

Saksakin siihen oli jo vedonnut, hän silti härskisti valehteli valvojille, että se hänen itse KäO:ssa 

esille ottama 8.10.14 ilmoitus ei olisi edes relevantti. Saksalta ”loppui” asiakirjan relevanttius 

vasta siinä vaiheessa, kun prosessipetos paljastui.  

• Lisäksi 8.10.2014 ilmoituksessa siis väitetään Jormanaisen ITSENSÄ olleen se kotini piikkari. Jos 

hän siellä olisi ollut, Saksa toteaisi vastauksessaan Jormanaisen ”omat havainnot” läsnäolostani, 

mutta nyt Saksa siis kertoo valvojille Jormanaisen ”käsityksistä”, jotka perustuvat sellaisten 

työntekijöiden väitettyihin havaintoihin, joita henkilöitä ei edes mainita 8.10.14 ilmoituksessa.  

• Jormanaisen ja Saksan tarinaan ilmaantuu 3 vuoden viiveellä Liimatainen ja Saksa kertoo, että 

Jormanainen ei ole koskaan ollut edes kohteessa. Silti 8.10.2014 ilmoituksen mukaan paikalla 

oli vain Jormanainen. Saksa ei selitä vastauksessaan tätä ristiriitaa millään eli sitä, miksi 

8.10.2014 ilmoituksessa väitetään Jormanaisen yksinpiikkaukseksi ja valvojille 

”työntekijöiden” piikkaukseksi ilman koko Jormanaista.  
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• Lisäksi Baarmanin 9.6.2015 vastauksessa esiintyy vain 17.9.2014 piikkaus ja siinä tarinassa 

väitettyjä piikkareita 2 kpl (Liimatainen ja Suoniemi). Suveksenkaan 1.6.2015 vastauksessa 

eikä 26.1.2014 raportissa, jonka laatimiseen ja poliisille toimittamiseen Jormanainen osallistui, 

ei esiinny MITÄÄN niistä ”tiedoista”, jotka on laadittu 8.10.2014 ilmoitukseen ja Saksan 

valvontalautakuntavastaukseen.   

• Saksa valehtelee, että ”vahinkoilmoitusta koskevasta” eli 8.10.2014 ilmoitukseen ainoana 

piikkaustapahtumana kuvatusta väitetysti 24.9.2014 tapahtuneesta (tosiasiassa siis aivan 

tekaistusta) Jormanaisen yksinpiikkauksesta Jormanainen olisi ollut vakuutusyhtiöön 

yhteydessä ja nimenomaan puhelimitse. LähiTapiolan luovuttamista rekisterimerkinnöistä 

paljastui, että a) puhelua ei ole olemassa, b) virkailijaa ei ole olemassa, c) 24.9.2014 

tapahtumia eikä mitään vahinkoilmoituksen tapahtumia ole olemassa. Silti Saksa siis laati 

valvojille vastauksen, jossa esiintyvät kaikki nämä OLEMATTOMIA tapahtumia koskevat 

valheet.  

• Saksa valehtelee, että 8.10.2014 ilmoitus ei edes koskisi ”aiheutettua vahinkoa”. Jormanainen 

konkreettisesti haki vakuutuskorvausta eikä kukaan hae vakuutuskorvausta, jos ei olisi vahinkoa.  

 

Saksa vastus 9.12.2017 asiassa 22517: ”… ei ole tullut mitään sellaista uutta, joka antaisi aiheen 

arvioida toimintaani toisin”. Tämän valheellisen vastauksen Saksa laati tahallaan sen jälkeen, kun 

tässä valvonta-asiassa 22517 toimitin selvityksen siitä, että  

1) Saksan valvonta-asiassa 13716 esittämässä kertomuksessa esiintyvää Jormanaisen puhelua 

virkailijalle ei ole edes olemassa,  

2) Jormanainen ja Walve ihan itse (eikä se virkailija) laativat 8.10.2014 ilmoituksen tahallaan väärillä 

tiedoilla ja vielä höystivät lukuisilla useilla muilla ”uusilla” tarinoilla sitä tekaistua tarinaansa 

marraskuussa 2014 siten, että tarinoita suolsi Walve LP:n s-postistaan ja poliisia, minua ja 

vakuutusyhtiötä varten he laativat vielä Laakson ja Aronpään kanssa erillisen ”kusetus”-

raportin 25.11.2014 kymmenillä tekaistuilla tapahtumilla ja kiikuttivat sen vielä muina miehinä 

10.2.2015 poliisille ja Baarman väärensi siitä 9.6.2015 uuden version, josta pahimmat 

valehtelun ristiriidat häivytettiin prosessipetos-toiminnan jatkamiseksi.  

3) LähiTapiolan rekisteristä paljastui Jormanaisen, Walveen ja Niskalan 11.12.2014 tunnustus, että 

mikään 8.10.2014 ilmoituksessa ei pidä paikkansa eikä suojauksia ole rakennettu. 

4) Juuri sitä materiaalia he salailivat jatkaakseen prosessipetostaan ja Saksa laatiakseen valvojille 

kootut valheensa.  

 

3.5 Saksan tunnustus 15.2.2019 KäO:ssa asian L 16/352 istunnossa verrattuna Saksan vuosia valvonta-

asiassa jatkamaan ”virkailijan” muka laatimasta 8.102014 ilmoituksesta 

Vastaajat, Baarman ja Saksa 15.2.2019 ”hyväksyivät” todisteeni K37B (8.10.2014 vahinkoilmoitus, 

jossa MIKÄÄN ”tapahtuma” ei ole todellisuudessa olemassa) sillä perusteella, että se on 

”Jormanaisen itsensä laatima”. Saksan valvojille (K37C) laatimassa vastauksessa se ihan sama 

8.10.14 ilmoitus oli siis muka sen ”huonokuuloisen virkailijan” laatima ja K40B todistaa, että 

Jormanainen, Walve ja Niskala kirjallisesti tunnustivat 11.12.2014, että KAIKKI 8.10.2014 

ilmoituksessa ja KAIKKI Saksan tarinat valvontalautakunnalle ovat yhtä suurta jatkettua petosta. 

Saksa tunnusti kanteen aikana 2016-2017 valvojille kirjallisesti, että 8.10.14 ilmoitus KOSKEE 

17.9.14 vahinkoa, vaikka MIKÄÄN 8.10.14 ilmoituksessa kuvattu tapahtuma ei siis vastaa 17.9.14 

tapahtumaa. Tämä kanteen käsittelyn aikana syntynyt tunnustus on relevantti kanteen todiste, 

kun Saksan 9.3.16 KäO-kirjelmässä on siis IHAN PÄINVASTAINEN väite kiistämisperusteena ja 

valvojille Saksa kehitti lisäksi ”virkalija”-valheen. Kyseessä on Saksan kanteen aikainen kirjallinen 

tunnustus valvojilleen siitä, että hän on tahallaan valehdellut 9.3.16 KäO-vastauksessa väittämällä, 
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että olematon 24.9.14 piikkaus olisi muka olemassa, ja että Jormanaisen minulle 2014 maksamat 

korvaukset muka kohdistuisivat tähän muka ”toiseen” 24.9.14 pölyvahinkoon eikä kanteeni 17.9.14 

pölyvahinkoon. Olemattomaan piikkaukseenhan mikään maksaminen ei tietenkään voi kohdistua 

ja sitähän se Saksan tunnustus tarkoittaa.   

 

3.6 Saksa salasi valvonta-asian tunnustukset ja jatkoi sen jälkeen tahallaan 9.6.2016 tarinansa 

mukaista ja muuta olemattomista tapahtumista valehtelua KäO:ssa siten, että Saksan rikollinen 

valehtelu on ristiriidassa myös Baarmanin ja Suveksen valehtelun kanssa  

 

Saksa laati valvojille tahallaan vastauksia, joissa MIKÄÄN ei pidä paikkansa ja jotka ovat 

ristiriidassa  

1) hänen oman 9.3.2016 KäO:lle laatiman vastauksen kanssa (jossa siinäkään mikään ei pidä 

paikkansa) 

2) Baarmanin ja Suveksen KäO-vastausten kanssa (vrt. Baarman 9.6.2015 vastaus s. 12 ”Piikkaustyö 

on tehty 17.9.2014” eikä siis 24.9.2014) 

3) Sen 26.11.2014 laaditun LP:n raportin kanssa, jonka Jormanainen kiikutti Walveen ja Laakson 

kanssa poliisille 10.2.2015 ja salaili poliisiltakin 8.10.2014 ilmoitusta ja tunnustusta. 

4) LähiTapiolan rekisteröimän ”liikesalaisuutena” ja ”olemattomuutena” 3,5 vuotta tahallaan 

salaillun 23.10.2017 paljastuneen materiaalin kanssa, jota he petostaan toteuttaakseen salasivat, 

jossa oli koko valehtelun ajan Jormanaisen, Walveen ja Niskalan jo 11.12.2014 tekemä 

petoksen tunnustus.  

 

Koska Kemppi esti kanteeni todistelun ja kanteen ajamisen ja minut hakattiin sitä estämistekoa 

varten 11.12.2019 sairaalakuntoon, maksan nyt siis tästä petostehtailusta 120.000 €, vaikka petos 

on jopa tunnustettu, mikä ei ole laillinen tilanne.    

Jäätyään valvonta-asiassa kiinni ilmiselvästä prosessipetoksesta ja tunnustettuaan 

valvontalautakunnalle, että tarina ”virkailijasta” 8.10.2014 ilmoituksen laatijana ei pidä paikkansa 

(eikä mikään muukaan), Saksa, Jormanainen, Baarman ja LP salasivat Saksan valvonta-asiassa 

syntyneen tunnustuksen KäO:ssa ja jatkoivat ihan härskisti taas KäO:ssa valehtelua siitä, että 

8.10.2014 ilmoitukseen kuvattu olematon 24.9.2014 piikkaus olisi olemassa ja kaikkea muutakin 

tässä ilmoituksessa kuvattua valehteluaan.   

3.7 Saksan, Suveksen ja Baarmanin rikoskumppanuus valvontalautakunnalle ja KäO:lle valehtelussa  

Myös Baarmanin kaikki lausumat valvonta-asiassa ja KäO:ssa ovat jatketun törkeän petoksen 

osatekoja ja Saksa toteutti niitä Baarmanin ja Suveksen rikoskumppanina.  

3.8 Baarmanin 30.8.2018 toimittama lavastettu ja väärennetty materiaali, jonka myös Saksa nimesi 

Jormanaisen todisteluksi ja materiaalin ristiriita ”olemattomuus”-valehtelun kanssa  

Baarman, Walve ja LP toteuttivat prosessipetosta lavastamalla Baarmanin 9.6.2015 kehittämään 

”ulkopöly”-valehteluun ”sopivia todisteita” ja toimittamalla niitä 4 vuoden viiveellä todisteeksi, 

vaikka samaan aikaan Baarman, LP:n petosjengi, Saksa ja Jormanainen jatkoivat minun suuntaani 

16.12.2015 ja 13.8.2017 aloittamaansa valehtelua, että MITÄÄN kiinteistöäni koskevaa materiaalia 

ei ole edes olemassa. Valokuvat ilmaantuivat siis ”olemattomuudesta” ja niiden toimittamisen 

jälkeenkin  ”olemattomuus”-valehtelua jatkoivat ja jatkavat edelleen vuonna 2021. Lisäksi minulle 

oli 23.10.2017 paljastunut, että ulkopölynäytteistä valehtelu oli salaa alkanut jo marraskuussa 

2014 Jormanaisen 8.10.2014 petosvahinkoilmoitukseen jälkikäteen marraskuussa lisätyllä 
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materiaalilla, jossa esiintyy tarina ”Jormanaisen työntekijöiden” muka marraskuussa ottamista 

sepelikasan ja muista ”pölynäytteistä”. Ristiriidat: 

• Pihallani ei ollut sepelikasoja enää marraskuussa. 

• Piikkarit poistuivat lopullisesti maanantaina 22.9.2014 Niskalan pois ajamina. 

• Jormanaisen, Walveen ja Niskalan 8.10.2014 salaisessa vahinkoilmoituksessa on tarina 

Jormanaisen yksipiikkauksesta (ei mainita ainuttakaan työntekijää) ja ”Jormanaisen 

työntekijät” ilmaantuivat tarinaan kesken kaiken marraskuussa ja senkin jälkeen on salailtu, 

kuka maksoi heille palkkaa eli kenen työntekijöitä olivat 

• Laakson, Walveen ja Jormanaisen 25.11.2014 laatimassa poliisille, Jormanaisen 

vastuukorvauksiin ja minulle toimitetussa raportissa ei mainita 8.10.2014 ilmoituksessa 

esiintyvää 24.9.2014 piikkausta lainkaan eikä myöskään Walveen siihen ilmoitukseen salaa 

piirtelemiä piirroksia eikä ”Jormanaisen työntekijöiden” pölynäytteitä. 

• Raportin mukaan ”Niskala määräsi Walveen järjestämään miehet” eli Liimatainen ja 

Suoniemi olivat LP:n eikä Jormanaisen työntekijöitä 

• LP:n/Baarmanin oman todisteen (Mikrosemin analyysivastaus) mukaan Walve on 

toimittanut 22.10.2014 ”jonkun” näytteen, jonka alkuperä on tuntematon. 

• Näytettä ei ole toimittaneet ”Jormanaisen työntekijät”, vaan Walve 22.10.2014 ja analyysin 

mukaan kyseessä on ”uusintanäyte” ja edelleen vuonna 2021 salataan, mikä oli alkuperäinen 

näyte ja miksi uusintanäyte on tehty ja mitä se tarkoittaa. 

• Tätäkään valokuvaa ei LP:ssa ”ollut olemassa” Baarmanin 16.12.2015 ja Jormanaisen 

13.8.2017 viestien mukaan, kun yritin käyttää tarkastusoikeuttani. Silti Walve ja Baarman 

toimittivat sen vasta 4 vuoden viiveellä 30.8.18 LP:n todisteeksi   ja valehtelivat valokuvansa 

todistavan, että 17.9.2014 pölyvahinko ei muka tullut LP:n ja ”Jormanaisen työntekijöiden” 

17.9.2014 kotini sisällä toteuttamista suojaamattomista piikkauksista, vaan olisi muka 

peräisin ulkoa kaivuutöistä ja Saksa nimesi tämänkin väärennetyn todisteen Jormanaisen 

todisteluksi yhdessä rikoskumppaneidensa Jormanaisen, LP:n petosjengin ja Baarmanin 

kanssa. 

Baarman ja Walve ovat myöhemmin tunnustaneet, että valokuvaa ei ole otettu 17.9.2014, vaan vasta 

24.10.2014 eli 5 viikkoa 17.9.2014 oikean pölyvahingon aiheuttaneen piikkauksen jälkeen. Petos ja 

väärennys paljastui, koska valokuvassa näkyi minun 8.10.2014 asentama uusi öljyputki (LIITE A1 tod. 

156). Walve kävi 24.10.2014 poissa ollessani eli asuessani 24.9.2014 lukien sijaisasunnossa, 

heittämässä kotini ikkunaan jotain töhnää (ilmeisesti betonijauhetta). Jos en olisi uusinut etupihan 

putkea (jolla kuvassa näkyvällä putkella osoitin kuvan huomattavasti myöhemmin otetuksi), petos 

olisi onnistunut. He jatkoivat petoksen paljastuttuakin tekaistun todisteen esittämistä ja Baarman ja 

Saksa laskuttivat tästäkin väärennys- ja petosrikoksen yhdistelmästään 27.12.2019 ”työnä”.  

3.9 ApuAhosen tarjouksen väärentäminen, sopimuksesta ja siivoustyön määrästä valehtelu 

Baarmanin ja Saksan yhteisenä törkeänä väärennys- ja petosrikoksena   

Vaikka LP (ja väitetysti myös Jormanainen) olivat 2014 maksaneet Walveen sopiman siivouksen, 

Baarman väärensi 4 vuoden viiveellä 30.8.2018 myös LP:n jonkun henkilön kanssa ApuAhosen 

tarjouksen poistamalla tarjouksen raukeamista koskeneet sivut voidakseen valehdella tuon 

tarjouksen perusteella muka syntyneen sopimuksen ja sekin asiakirja siis ilmaantui 

”olemattomuus”-valehtelun jatkuessa ja Saksa yhtyi tähänkin rikolliseen todisteluun Jormanaisen 

kanssa. Baarman ja Saksa laativat KäO:lle rikoskumppaneina 30.8.2018-26.6.2019 lausumia, joissa 

valehtelivat, että minun ja ApuAhosen välillä olisi muka syntynyt sopimus, ja että kotini 

siivouskustannus olisi vain pari tuhatta euroa eli tuon kotisiivouspalvelun osasiivouksen verran, 
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vaikka tiesivät, että mitään sopimusta ei minun ja ApuAhosen välille koskaan syntynyt ja että 

siivouskustannukset olivat järjettömät ja näkyvät todellisista siivouskustannuksista (LIITE B1-B3 

asiakirjoista) ja prof. Putuksen lausunnosta (LIITE A1 tod. 57), RakSystemsin, Tehopuhdistuksen ja 

terveystarkastajan lausunnoista sekä LIITE A1:n muista todisteista, kuten  valokuvista ja Walveen s-

posteista, joista ilmenee useiden Walveen kierrättämien siivousfirmojen joutuneen kokonaan 

luopumaan tarjouksen tekemisestä vahinkojen valtavan määrän vuoksi. ApuAhosen tarjouksesta oli 

Baarmanin, Saksan, Walveen ja Jormanaisen törkeillä väärennyksillä poistettu juuri ne sivut, joissa 

todetaan ApuAhosen jättäytyneet pois tarjouskilpailusta kokonaan ja että sopimusta EI syntynyt. 

Tämä tarkoittaa, että kyse ei ole perusmuotoinen, vaan törkeä todistusaineiston vääristeleminen, 

jossa väärennys ja petos kohdistui aivan keskeiseen todisteluun ja vahingon määrään (väite 2.500 

vahingosta, vaikka pölyvahingon kustannus ja vahingon määrä oli noin 200.000 euroa.  

 

    3.10 Baarmanin ja Saksan 17.9.-19.11.2018 prosessipetokset ”riidattomaksi” kirmaamisyrityksillä,  

              rikosten motiivi ja heidän salaama materiaali prosessipetosten toteuttamiseksi  

Baarman ja LP valehtelivat 17.9.2018 istunnossa, että LP ei olisi laskuttanut eikä perinyt minulta 

mitään ja varmasti ymmärsivät tekonsa prosessipetokseksi.  

 

Lisäksi Baarman, LP, Jormanainen ja Saksa ensin 17.9.2018 istunnossa valehtelivat 4 vuoden viiveellä, 

että Jormanainen olisi muka ”joskus” maksanut LP:lle Tehopuhdistuksen siivouslaskun. Saksa ja 

Baarman tiesivät, että LP:n ja Jormanaisen maksujärjestelyt eivät vaikuta mitään kummankaan 

vastaajan korvausvastuuseen suhteessa minuun eli esittivät tahallaan vääriä normiväitteitä ja 

tekaistun maksutapahtuman, johon ei liittynyt MITÄÄN dokumentteja siitä, että sellainen 12.000 € 

maksu olisi oikeasti olemassa. Lisäksi heidän keskinäiset ”kikkailumaksut” eivät VahL:n mukaan 

vaikuta mitään kummankaan vastaajan vastuuseen suhteessa minuun ja kikkailun (törkeiden 

petosten) motiivina ja tarkoituksena oli  

1) yritys junailla ”korvausvastuu” persaukiselle Jormanaiselle yksin 

2) esittää tekaistu maksu nimenomaan ”riidattomuus”-vaatimuksella höystettynä nimenomaan 

siinä tarkoituksessa, että ”riidattomista” seikoista ei tarvitsisi esittää todistelua eli olematon 

maksu ”syntyisi” pelkästään Kempin kirjauksella, jota myös rikoskumppani Kemppi juuri siksi 

”kimppa-asiamiehenä” ja Baarmanin ja Saksan rikoskumppanina sinnikkäästi yritti toteuttaa, 

vaikka myöhemmin 23.-31.10.2019 petosten peittelemiseksi tätä 12.000 € olematonta 

maksutapahtumaa koskeva todistelu estettiin ”tarpeettomana”. 

Tarpeettoman todistelun esittäminen oli Baarmanille ja Saksalle kokonaan kiellettyä toimintaa ja 

lisäksi teoissa on kyse törkeistä petoksista ja tekaistuista maksusuorituksista.  

 

Vaikka 17.9.2018 istunnossa mitään laskutusdokumentteja ei ollut vielä edes olemassa ja muukin 

aineistojen ”olemattomaksi” valehtelu jatkoi 16.12.2015 ja 13.8.2017 lukien, sieltä 

”olemattomuudesta” Baarman ja Saksa toimittivat 19.11.2018 ”todisteen” LP:n ja Jormanaisen oy:n 

välisistä noin 12.000 € suuruisista maksuista ja estivät tahallaan minua saamasta OK 5:20 §:n, 17:40 

§:n ja tietosuoja-asetuksen vastaisesti saamasta luotettavaa kirjanpitoasiakirjaa ja pankin 

maksuverifikaatiota siitä, onko maksut oikeasti maksettu. Tätä dokumenttia ei ollut olemassa vielä 

17.9.2018 istunnossa, jossa he ja Kemppi yrittivät kirjauttaa sen ”riidattomaksi” ilman ainuttakaan 

laskua, maksutositetta ja asiakirjaa pelkän Baarmanin ja Saksan 4 vuoden viiveellä keksimän 

väitteen perusteella.  
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Lisäksi he salailivat Jormanaisen työntekijöiksi väitettyjen Liimataisen ja Suoniemen 

palkanmaksutietoja siksi, että palkka mitä ilmeisimmin maksettiin veronkiertopalkkana pimeästi. 

Koska kanne koski työnantajavastuuta pyytämilläni asiakirjoilla ja tiedoilla oli olennaista merkitystä 

todisteena. 

 

      3.11 Baarmanin ja Saksan 14.2.-15.2.2019 rikokset todisteluni vastustamisessa  

Baarman ja Saksa valehtelivat KAIKESSA estääkseen rikollisilla valheillaan todisteluani keskeisistä 

riitaisista seikoista yhdessä rikoskumppaninsa Kempin kanssa.   

     3.12 Baarmanin ja Saksan 14.2.2019 aloittamat ja edelleen jatkamat rikokset lausumilla, joissa he  

               valehtelivat 14.2.2019 tehdyn sopimuksen muka koskevan LP:tä ja Jormanaista 

Baarman ja Saksa aloittivat valehtelun 14.2.2019 istunnossa siitä, että minun ja LähiTapiolan välinen 

poistaisi muka myös LP:n ja Jormanaisen vastuun ja synnyttäisi sopimuksen perusteella heidän 

päämiehilleen eli ns. kolmansille tahoille oikeuksia, vaikka päinvastoin poistivat jopa omat 5.000 

euron tarjoukset ja ilmoittivat, että eivät sovi mitään. KAIKKI heidän lausumissaan esitetyt 

normiväitteet ja tapahtumat ovat lakiin perustumatonta tahallista hölynpölyä ja johtuvat heidän  

Kempin kanssa 14.2.2019 sopimastaan rikoksesta, jonka tarkoituksena oli petos- ja virkarikosten 

avulla lopettaa kanteeni käsittely ja rikosta jatkoi tässä tarkoituksessa rikoskumppanina toiminut 

Kemppi 9.8.2019 ”käsityslausumapyynnöllään”, jossa Kemppi valehteli tahallaan 

haastehakemukseni sisällöstä ja esti koko valmistelun ajan LIITE B-B3-asiakirjoista ja 

haastehakemuksesta ilmenevien euromääräisten korvausvaatimusten kirjaamista voidakseen 

Baarmanin ja Saksan rikoskumppanina valehdella ”käsittäneensä” vakuutusperusteisten 

vaatimusten muka koskeneen LP:ta ja Jormanaista, vaikka olin selvästi ja korostusväreillä ja isolla 

fontilla ilmoittanut, että EI koske. Tekaistujen 14.2.2019 pyydettyjen lausumakierrosten juoni siis 

sovittiin  Baarmanin, Kempin, Saksan ja Nurmen varjovalmisteluissa jo 14.2.2019 ja rikosten jatkoivat 

yhdessä siitä saakka useilla saman rikoksen osateoilla, joilla järjestettyä häviötäni ja Baarmanin, 

Saksan, Rimonin ja vastaajien petosrikospalkkioita leivottiin.  

     3.13 Baarmanin 26.6.2019 toimittama materiaali, salassapitorikokset ja Saksan yhtyminen Baarmanin  

              tähänkin rikokseen rikoskumppanina 

Baarmanin koko 26.6.2019 toimittama materiaali (”Rimonin” lausunto ym.) on prosessipetos, 

tietosuojarikos ja salassapitorikos. Olen tehnyt asiasta erillisen tietoturvan loukkausilmoituksen, 

rikosilmoituksen ja kantelun. Siinä kuvatut teot ovat Baarmanin, Kempin, Nurmen, Saksan, 

Ojantakasen, Itäisen ja Rimonin yhteisen törkeän jatketun rikoksen osatekoja. Lisäksi 

totuusvelvollisuuden rikkominen ja prosessipetos ovat Baarmanin 26.16.2019 lausumassa 

valehtelua ja kaikkea todistelua, johon kaikkiin Saksa ilmoitti yhtyvänsä. He valehtelivat, että 

asiaan L 15/649 ja L 16/352 kuuluisi soveltaa Ruotsin lakia ja oikeuskäytäntöä pankkivekseleistä, 

vaikka asia ei koske pankkisuhdetta, vaan kyseessä oli Suomessa sijaitsevan kiinteistöni 

vahingonkorvauskanne viemäri- ja pölyvahingossa, jossa kaikki osapuolet ovat suomalaisia. Asiaan 

L 15/649 j L 16/352 pakottavana sovellettavan työturvallisuuslain, LP:n auktorisointiehdot ja KSL 

8:35 ja 9:34 §:istä petostehtailijat Baarman ja Saksa jättivät 2015-2020 pois joka kirjelmästään. 

   

     3.14 Raportin tekaistut tapahtumatiedot, ristiriita 8.10.2014 ilmoitusten ja KäO-vastausten kanssa ja  

               väärennettyjen raporttien käyttäminen todisteena 

LP:n (Walve, Laakso, Aronpää) ja Jormanaisen yhdessä laatimat KAIKKI raporttiversiot ja erityisesti 

25.11.2014 päivätty tekstiä (22 sivua), joka toimitettu 26.11.2014 minulle Walveen s-postista ja myös 

LähiTapiolalle 8.10.2014 ilmoitukseen ”todisteeksi” ja Jormanaisen, Walveen ja Laakson toimesta 
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10.2.2015 poliisille, on KOKO tekstin osalta törkeä petos, törkeä väärennys ja sen käyttö todisteena 

törkeä prosessipetos ja törkeä todistusaineiston vääristeleminen.  

 

Baarman, Suves ja LähiTapiolan ja LP:n petoskopla väärensivät 1.6.2015 ja  9.6.2015 KäO:ta varten 

laadittiin tästä 22-sivuisesta raportista 17-sivuisen väärennetyn erikoisversion. Saksa ja  

Jormanainen osallistuivat rikosten toteutuksiin viimeistään 9.3.2016 lukien siten, että Saksa yhtyi 

kaikkeen rikoskumppaninsa Baarmanin nimeämään todisteluun. Tämäkin rikos on törkeä petos, 

törkeä väärennys ja kaksi kertaa väärennetyn asiakirjan tahallinen käyttö todisteena törkeä 

prosessipetos ja törkeä todistusaineiston vääristeleminen. Tapahtumatietoja on vääristetty 

korvausvastuulta välttymiseksi ja raportista on poistettu 5 sivua prosessipetosvalehtelun ristiriitojen 

häivyttämiseksi. Koksiluukussani ei ollut reikää, viemärini oli rikki eikä lähes MIKÄÄN raporttiin 

kirjoitettu vuoto- ja pölyvahingon ”tieto” pidä paikkansa eikä raporttiin kirjattuja havaintoja ole voitu 

edes tehdä luukustani, sadevedestä, montuista ja väärennys sisältää kymmeniä tekaistuja 

tapahtumia ja havaintoja. Heinäkuun 2014 käyntiä eikä raporttiin kirjoitettuja monttuja heinäkuussa 

ja 17.9.2014 ollut olemassa pihallani lainkaan, en ollut paikalla 17.9.2014 (näkyy suoraan 17.9.2014 

viestistäni eli LIITE A1 todisteista 88A ja 183 ja muista LIITE A1-todisteista valokuvineen ja kaivuutyön 

ajankohtaa koskevilla todisteilla. Myöskään piikkauksia ei ole tehty raporttiin kirjattuina ajankohtina 

eikä suojauksia rakennettu lainkaan 17.9.2014 piikkauksiin eikä viemärikuvauksia ole tehty lainkaan. 

Viemärikuvausvalehtelulla ja suojauksista, olemattomista sadevesi- ja koksiluukkuhavainnoista 

valehtelulla estettiin 200.000 € korvauksiani.    

 

Lisäksi raporttiin laadittu valheellinen tarina on ristiriidassa Jormanaisen, Aronpään ja Walveen 

8.10.2014 ilmoitukseen laaditun valheellisen tarinan ja kaikkien vastaajien KäO-vastausten sekä 

Saksan ja Baarmanin valvojille laatimien valhetarinoiden kanssa. Salaisen 8.10.2014 

vahinkoilmoituksen MITÄÄN tapahtumia ei löydy lainkaan 25.11.2014 raportista ja juuri siksi 

vahinkoilmoitusta ja sen tunnustamista 11.12.2014 petokseksi peiteltiin  

1) ”liikesalaisuus”- ja olemattomuusvalehtelulla” 

2) Baarmanin ja Saksan 14.2.2019 rikoksella, jolla he estivät todisteluani keskeisistä riitaisista 

seikoista ja LähiTapiolan rekisteristä löytyvistä Jormanaisen tunnustuksista, joilla koko kanteeni 

olisi kuulunut hyväksyä ja poliisin aloittaa rikosten esitutkinta 

3) Baarmanin, Saksan, Suveksen, heidän päämiestensä ja rikoskumppanin Kempin rikoksilla, joilla 

editio- ja turvaamistoimivaatimuksiani vastustettiin ja estettiin niiden toteutuminen rikosten 

jatkamiseksi ja niistä laskuttamiseksi.  

     3.15 Kiskonta-, kiristys- ja petosrikokset ja mitättömät sopimusehdot ”tarjouksilla” ja 2019-2020  

              sopimuksilla 

              Kaikki Baarmanin, Saksan, Suveksen, AA Henrikssonin, AA Mäkisen, LP:n (Walve, Laakso, Aronpää),  

              LähiTapiolan ja Jormanaisen yhdessä 2015-2020 laatimat tarjoukset ja 14.2.2019, 19.12.2019,  

              20.12.2019 ja 1.6.2020 ovat törkeiden kiristys-, kiskonta- ja petosrikosten osatekoja ja  

              sopimusehdot sitovien korvattavuusratkaisujen ja pakottavien VSL:n, KSL:n ja työturvallisuuslain  

              vastaisina mitättömiä, mikä näkyy suoraan vahingon valtavasta määrästä (600.000 €) verrattuna  

              tarjousten ehtoihin ja alhaisiin euromääriin (nolla, 5.000 €, 25.000 € ja negatiivinen Baarmanin ja  

              Saksan sopimustarjous 58.000 € ja 65.000 € maksuvaatimuksena) ja tarjousten ja sopimusten  

              rikollisista syntyolosuhteista.   

              Esteellisellä Kempillä ei ollut harkintavaltaa hyväksyä 14.2.2019 sopimusta eikä mitään muutakaan  

              sopimusta, koska  
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1) sopimuksen 14.2.2019 liitteestä näkyi suoraan sen syntyneen pelkästään Kempin omien 

törkeiden rikosten pakottamana ja Kempin rikoskumppanuus ja esteellisyys 

2) Muut sopimukset syntyivät välivaltarikoksella ja 23.12.2019 lukien Kemppi auttoi 

rikoskumppaneitaan Baarmania ja Saksaa rikoshyödyn tuplaamisessa törkeän petoksen ja 

virkarikoksen yhdistelmän toteuttamalla  

     3.16 Baarmanin ja Saksan 23.12.2019 rikos petoksena ja tapaohjeen 7.3 kieltämänä painostustoimena  

              ja rikosten törkeys ja rikoshyödyn määrä  

              Baarman ja Saksa valehtelivat, että 20.12.2019 syntyneitä sopimuksia ei ole olemassa ohittaakseen            

              OikTL 1 §:n säätämän sopimuksen, hankkiakseen itselleen 60.000 euron lisärikoshyödyt ja  

              päästäkseen Kempin ratkaisun avulla heti ulosmittaamaan omaisuuttani rikoksillaan ja  

              toteuttamaan maksimaaliset PL 15 §:n loukkaukset rikoskumppaniensa Kempin, Nurmen, Helinin,  

              Penttilän, Ojalan, Harakan, Spolanderin, Paanasen, Itäisen, Ojantakasen, Lehikoisen, Kärjen,  

              Aaltosen ja poliisin tutkinnantappokoplan avustuksella.  

Lisäksi Baarman ja Saksa tapaohjeen 7.3 kieltämänä painostustoimena ja osana törkeää kiristys-, 

kiskonta-, petos- ja virkarikosta yhdessä Kempin kanssa kiristivät minua allekirjoittamaan 

Baarmanin 23.12.2019 laatiman ”parannellun tarjouksen”, joka sisälsi KSL:n ja tapaohjeen 

kieltämiä törkeitä ”sopimusehtoja”, joilla he vaativat minua luopumaan KAIKISTA laissa 

säädetyistä kantelu-, valitus-, kanne- ja rikosilmoitus-oikeuksistani eli KAIKISTA laissa, PL 21 §:ssä 

ja EIS 6 artiklassa säädetyistä oikeussuojakeinoistani 

1) takautuvasti 

2) nyt ja tulevaisuudessa 

3) kaikkiin mahdollisiin oikeusloukkauksiin liittyen 

4) Henrikssonin, Kempin asianajaja-aviomiehen ja kaikkien Baarmanin ja rikoskumppaneihin  ja 

asianajajien tekoihin ja laiminlyönteihin liittyen, tekivätpä he nyt tai tulevaisuudessa miten 

monta rikosta tahansa ja tekivätpä ja aiheuttivatpa miten törkeitä rikoksia ja vahinkoja tahansa 

     3.17 Saksan tilausrikollisuus 2007-2010 Kettulan kanssa 

              Baarman ja Saksa valehtelivat, että 20.12.2019 syntyneitä sopimuksia ei ole olemassa ohittaakseen            

              OikTL 1 §:n säätämän 

     3.18 Saksan, Nurmen, Kempin ja Baarmanin rikoskumppanuus 2020-2021 väärissä ilmiannoissa,  

               kielletyt painostustoimet ja törkeiden rikosten motiivi 

Ensin Saksan ja Baarmanin päämiehet  2014 alkaen, Baarman  2015 alkaen ja Saksa 2007 alkaen  

rikoskumppaneineen ja Kemppi ja Nurmi 2018 alkaen yhdessä toteuttivat kaikki edellä yksilöidyt 

törkeät petos-, väärennys-, virka-rikokset, tietosuoja-, syrjintä-, salassapito- ja muut rikokset. 

Sitten Kemppi, Nurmi, Baarman ja Saksa rikoskumppaneina toteuttivat 2020-2021 ihan samalaisia 

vääriä ilmiantoja, joihin Saksa on rikoksentekijänä erityisesti erikoistunut ja niitä tehtaillut 

tahallaan jo 2007 lukien. Väärät ilmiannot he toteuttivat: 

1) Pitääkseen 720.000 € rikoshyötynsä itsellään ja toimistollaan 

2) Pitääkseen korvaukseni estämillä ja 200.000 euron tekaistulla rikollisella velkuuttamisella ja 

120.000 € ulosmittauksella aiheutetut valtavat vahingot voimassa 

3) Peitelläkseen törkeitä rikoksiaan ja estääkseen niiden esitutkintaa, välttyäkseen 

erottamiselta, korvausvastuulta ja heille kuuluvilta vankeusrangaistuksilta 

4) Aiheuttaakseen minulle törkeällä rikollisuudellaan aiheettoman esitutkintaan joutumisen, 

rikosepäilyn, syytteen ja tuomion vaaran, pahoinpidelläkseen minua lisää ja aiheuttaakseen 
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minulle huomattavia taloudellisia lisävahinkoja niillä omien väärin ilmiantojensa 

korvausvaatimuksilla, joita he yhdessä esittivät täysin tietoisina siitä, että olen heidän 

rikostensa uhri enkä rikoksentekijä ja aiheuttaneensa itse minulle kaikilla tässä lausumassa 

kuvatuilla häikäilemättömillä rikoksillaan jo muiden rikoskumppaniensa kanssa 2 Meur 

vahingot ja 120.000 euron ulosmittauksen, joka on koko määrältään heidän rikoshyötyään. 

5) PL 21 §:n ja EIS 6 artiklan säätämien kaikkien oikeuksien loukkaamiseksi ja kaikkien 

oikeussuojakeinojen estämiseksi, tapaohjeen 7.3 kieltämien painostustoimien 

toteuttamiseksi. 

6) Jatkaakseen kaikkia niitä rikoksia, joita ovat 2007 lukien minuun ja perheeseeni kohdistaneet 

ja jatkaakseen aivan samanlaisia rikollisia painostustoimia, joita Saksa on toteuttanut AINA 

samassa rikostensa peittely- ja jatkamistarkoituksessa 2007 lukien ja joissa normaalit 

oikeussuojakeinot (kantelut, valitukset ym.) on määritelty EIS 7 artiklan vastaisesti ”rikoksiksi” 

niiden olematta rikoksia. 

7) Juuri edellä selvitetyssä tarkoituksessa (rikoshyötymotiivilla) rikoksentekijät, henkilötietojen 

käsittelijät ja rekisterinpitäjät YHDESSÄ toteuttivat rikoksensa  

4. Petosrikollisuuden keskeiset tekotavat, osateot, rikoskumppanuus ja valehtelun tahallisuus eri 

vaiheissa   

4.1 Valehtelu asiakas-, aliurakointi- ja laskutussuhteista ja olemassa olevan laskutus- ja muun 

materiaalin salailu petoksellisen ”olemattomuus”- ja ”liikesalaisuus”-valehtelun avulla 

Baarman, Saksa, Jormanainen ja LP:n petoskopla (Walve, Laakso, Aronpää, Rantakallio) olivat 

rikoskumppaneita. He valehtelivat LP:n ihan selvien laskujen vastaisesti, että 

1) LP ei ole muka koskaan edes laskuttanut minua, vaan LP olisi VAIN laskuttanut LähiTapiolaa, 

vaikka laskuista näkyy suoraan, että ne on minulle osoitettu. 

 

2) Jormanainen ei muka ollut LP:n aliurakoitsija, vaikka se aliurakointisuhde näkyy sekä laskuista 

että Walveen ja Jormanaisen kirjallisista tunnustuksista. 

 

3) Piikkarit olivat Jormanaisen työntekijöitä, vaikka 25.11.2014 laskusta näkyy ”Niskala määräsi 

Walveen järjestämään miehet”. 

4) Jormanainen ja LP eivät ole muka KSL:ssa tarkoitettuja elinkeinonharjoittajia ja LP ei muka ole 

vastuussa aliurakoitsijastaan, vaikka vastuu näkyy suoraan KSL 8:35 §:ssä ja KSL 9:34 §:stä KSL:n 

pakottavuudesta, pakottavasta työturvallisuuslaista ja LP:n auktorisointiehdoista (LIITE A1, 

tod. 147A) 

 

5) Koska minulla on vakuutus, elinkeinonharjoittajat LP ja Jormanainen eivät olisi omista 

väärinraportoinneistaan, suojaamattomista piikkauksista ja kotini täystuhosta eikä ylipäänsä 

mistään vastuussa, vaikka missään ei ole tällaista säädetty ja vastuusta on päinvastoin säädetty 

em. pakottavin normein. 

 

6) Minulla ja LP:llä ei ole muka edes asiakassuhdetta. Baarman valehteli, asiakassuhteen 

puuttuminen muka näkyy siitä, että LP ei olisi koskaan edes laskuttanut minua (vaan muka 

LähiTapiolaa suoraan ja muka LähiTapiola maksanut LP:lle laskut). Baarman ja LP tiesivät 

valehtelun aloittaessaan LP:n laskuttaneen vain minua ja vain minun laskuja maksaneen. 

 

7) Vaikka LP on lähettänyt minulle laskun näköisiä asiakirjoja, maksumuistutuksia ja siirtänyt 

laskunsa ulkoiseen perintään, ei olisi tarkoitettu periä ja laskuttaa mitään. Valehtelu näkyy 
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suoraan siitä, että huijauslaskutus olisi petos ja edes 12.8.2014 maksamaani suoritusta ei ole 

palautettu.  

 

8) Walveella ei olisi ollutkaan muka sopimusvaltuuksia. Baarman ja Saksa aloittivat tämän 

petoksen vasta 14.2.2019 istunnossa ja Walveen kymmenistä s-posteista sekä tässä, Walveen 

asemavaltuutuksista, Walveen muissa LP:n asioissa tekemistä sopimuksista, väitteen 

esittämisen lähes 5 vuoden viiveestä, LP:n ja Tehopuhdistuksen sopimuksesta ja LP:n 

16.12.2014 maksusuorituksesta näkyy valehtelun rikollisuus suoraan.  

 

9) Jormanaisen työntekijöiden ohjeistus muka kuului minulle, vaikka se auktorisointiehtojen, 

toimeksianto- ja työsuhteiden, työturvallisuus- ja työsopimuslain mukaan kuului LP:lle ja 

Jormanaiselle eikä minulle millään perusteella. 

 

He valehtelivat asiakassuhteeni minun ja LP:n välillä muka puuttuvan juuri siksi, että LP ei laskuttanut 

muka minua lainkaan ja että LähiTapiola olisi muka maksanut KAIKKI LP:n lähettämät laskut ja minä 

en muka olisi koskaan maksanut AINUTTAKAAN. 

LähiTapiolan asiamies AA Juri Suves tunnusti kirjallisesti, että LP ei ole lähettänyt LähiTapiolalle 

ainuttakaan laskua eikä LähiTapiola maksanut ainuttakaan LP:n laskua ja kirjallisesti ilmoitti, että 

asiakassuhde on minun ja LP:n välillä. 

Kaikki Baarmanin, Saksan, LP:n ja Jormanaisen kiistämisessä käytetyt ”faktat” siis ”katosivat” 

kokonaan, koska Suves tunnusti kirjallisesti, että  

1) LP EI OLE edes lähettänyt YHTÄÄN laskua LähiTapiolalle koskaan (vaikka Baarmanin ja LP:n 

9.6.2015 vastauksen mukaan muka ”kaikki”) 

2) LähiTapiola EI OLE maksanut yhtään LP:n laskua (vaikka Baarmanin ja LP:n 9.6.2015 valheen 

mukaan muka ”kaikki”) 

3) Asiakassuhde on KSL:n mukaan myös minun ja LP:n välillä 

4) Vain minä olen ylipäänsä maksanut LP:n laskuja (yhden) ja loppujakin on peritty ja laskutettu 

VAIN MINULTA minun kotiosoitteellani lähetetyillä laskuilla.  

 

Kaikki kiistämisessä ”faktoina” esitetyt tiedot osoittautuivat valheiksi ja olivat siis täysin päinvastaisia 

kuin mitä Baarman, Saksa ja päämiehensä tahallaan valehtelivat. Sekään ei saanut Baarmania, 

Saksaa, LP:tä ja Jormanaista lopettamaan petoksellista valehtelua ja asiakas- ja laskutussuhteiden 

kiistämistä. Baarman, LP, Saksa ja Jormanainen jatkoivat 17.9.2018 istunnossa 

prosessipetostoimintaansa ja muuttivat järjettömiä petoksellisia valheitaan ”lennossa”. Istunnossa 

17.9.2018 he ryhtyivät Baarmanin johdolla valehtelemaan, että vaikka LP onkin lähettänyt minulle 

laskuiksi, maksumuistutuksiksi ja Tehoperinnän kautta lähetetyksi perintäkirjeeksi muotoiltuja 

asiakirjoja (ja vaikka olen siis myös maksanut yhden 12.8.2014), niin LP olisi ”vaan lähettänyt niitä” 

laskun, perintäkirjeen näköisiä asiakirjoja mutta niillä ei muka olisi koskaan tarkoitettu laskuttaa 

eikä periä mitään ja jatkoivat näiden valheiden avulla asiakassuhteen kiistämistä. Toiminta, jossa 

yritys (LP) vaan lähettäisi laskuilta ja perintäkirjeiltä näyttäviä asiakirjoja kuluttajalle muka muussa 

kuin laskutustarkoituksessa ei ole laillista Suomessa koskaan, vaan petoksena kielletty rikos, jos yritys 

yrittäisi erehdyttää kuluttajia lähettämällä muussa kuin laskutustarkoituksessa laskun ja 

perintäkirjeen näköisiä asiakirjoja eikä edes palauta suoritusta, joka niiden ”ei-

laskutustarkoituksessa” lähetettyjen ihan laskuiksi muotoilluiden asiakirjojen perusteella joku 

maksaa. Minä siis myös maksoin LP:lle laskulla, suoritustani ei ole palautettu ja LP:n kirjanpidossa 
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ne on merkitty laskuiksi ja suoritukseksi asiakassuhteeni perusteella ja saataviksi, joten on varmaa, 

että minulla ja LP:llä on KSL:ssa säädetty asiakas- ja laskutussuhde.  

Kanteeni LP:tä vastaan tuli vireille 1.1.2015. LP lähetti 13.2.2015 ulkoiseen perintään Tehoperintä 

Oy:lle Lehtiselle perittäväksi 4.837,58 € suuruisen LP:n saatavan eli laskun 2608 korkoineen ja 

perintäkuluineen. Sitä ennen LP lähetti minulle kolme maksumuistutusta ja vaati minulta sitä samaa 

suoritusta. Lisäksi olin jo maksanut 12.8.2014 LP:n laskun 1918 määrältään 483,60 € eikä sitä ole LP 

minulle koskaan palauttanut. Baarman ja LP petoksellisesti valehtelivat 9.6.2015 vastauksessa, 

jokaisessa valmisteluistunnossa ja kirjelmissään 2015-2020, että minulla ja LP:llä ei muka ole 

minkäänlaista asiakassuhdetta eikä LP muka ole perinyt koskaan euroakaan minulta millään 

laskulla, perintäkirjeellä eikä minulle muka ole edes lähetetty ainuttakaan laskua eikä LP:n minulle 

lähettämillä laskuilla ja perintäkirjeillä olisi muka edes laskutustarkoitusta. Reklamoin tuosta 

saatavan perinnästä siten, että jakeluun kuuluivat Baarman, Lehtinen ja LP:n henkilöt. He siis perivät 

minulta yli 5.000 € saatavaa samaan aikaan ulkoisen perinnän kautta, kun valehtelivat 

petoksellisesti KäO:ssa, että mitään perintätoimia ei ole edes olemassa eikä minua muka ole 

koskaan LP edes laskuttanut eikä minulla ja LP:llä ole muka edes asiakassuhdetta. LP:n, Baarmanin 

ja Tehoperinnän perintätoimet oli laitettu vireille kanteen aikana ja sen jälkeen, kun olin jo 

reklamoinut heidän kodissani aiheuttamastaan vahingosta ja useista maksumuistutuksista, jotka LP 

jo vuonna 2014 minulle lähetti periäkseen yli 5.000 € suuruisia laskujaan.  

Lisäksi Jormanainen, LP ja Baarman laativat 16.12.2015 ja 13.8.2017 viestit, joissa valehtelivat, että 

ainuttakaan em. laskuasiakirjoista ei ole edes olemassa ja että Jormanaisen ainut minulle 

lähettämä ja kiinteistöni asiakirja olisi muka laatikkolasku (LIITE A1 tod. 103A), vaikka Jormanainen 

oli lähettänyt minulle 12.8.2014 tarjouksen (LIITE A1 tod. 177) ja salaa hakenut 1.900 euron 

korvauksen muutetulla laatikkolaskulla (LIITE A1 tod. 103C)”viemärivahinkona” laatikoista, jotka 

oli Walve toimittanut pölyvahingon siivoojille ja vaikka Jormanainen ei voinut ilman valtakirjaani 

hakea minun kotivakuutuksestani korvauksia lainkaan ja olin 5.12.2014 ennen salaisen 

korvauksenhaun alkamista kirjallisesti kieltänyt korvausten maksamisen ja ilmoittanut, että koko 

laskutus oli petos. Lisäksi samoista laatikoista oli yritetty laskuttaa ensin 8.10.2014 aloitetun salaisen 

petoksen avulla  LähiTapiolan vastuukorvausosastoa, sitten minulta laatikkovuokrana 16.800 eurolla 

ja sitten toteutettu vahingon 361-1401203-0 alta kavalluksen ja petoksen yhdistelmä ja samaan 

aikaan Jormanainen, Saksa, Baarman ja LP valehtelivat rahaliikennettä, kaikkia laskuja, raportteja, 

valokuvia, viestintää ja kaikkia asiakirjoja ”olemattomaksi” ja rikoskumppani Suves salaili 

rahaliikennettä, petoksia, kavalluksia, päätöksiä, raportteja, rikosten tunnustuksia ja kaikkia 

olemattomiksi valehdeltuja materiaaleja ”liikesalaisuutena”. 

Baarman, LP, Jormanainen ja Saksa kieltäytyivät esittämästä mitään tositteita siitä, että 

”Jormanaisen työntekijöiksi” väitetyt Liimatainen ja Suoniemi olisivat oikeasti palkallisia 

työntekijöitä, vaikka minulla ehdoton oikeus tietää, oliko heidän kodissani toteuttamissa 

piikkauksissa käytetty laittomia veronkiertotyöntekijöitä ilman normaalia palkanmaksua. Myös 

Jormanaisen 8.10.14 ilmoituksen väärät henkilötiedot (Jormanaisen valehtelu, että hän itse muka 

piikkasi) johtuivat mitä ilmeisimmin siitä, että ”pimeitä” työntekijöitään Jormanainen ei voinut 

vahinkoilmoituksessa ilmoittaa. Myös LP:n Laakson, Walveen ja Jormanaisen 25.11.14 laatimasta ja 

minulle toimittamasta asiakirjasta löytyi useita ristiriitoja (mm. väite Remppaakko-nimisestä 

yrityksestä, jota LP, Baarman, Saksa ja Jormanainen eivät maininneet KäO:ssa lainkaan) ja aivan eri 

tarina piikkauspäivien määrästä kuin minkä kertomuksen he esittivät KäO:ssa ja 8.10.14 

ilmoituksessa. Lisäksi tuosta raportista ilmeni, että piikkarit olivat ”Walveen järjestämiä miehiä” 

eikä Jormanaisen miehiä. 
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Sillä, kenen työntekijöitä kodissani oli ollut, oli merkitystä kanteessani todisteena mm. 

työnantajavastuun kohdentamisessa ja minulla oli oikeus rekisteröitynä laskutettuna asiakkaana 

saada tietää, keitä ja kenen palkkaamia miehiä oli käytetty kodissani 200.000 € vahingot 

aiheuttaneessa vahinkotapahtumassa. Vaikka olen pyytänyt tietoja jo 2014 ja sen jälkeen kymmeniä 

kertoja, MITÄÄN tietoja ja dokumentteja palkanmaksusta ei ole annettu minulle vieläkään 2021.  

He ovat varmasti tienneet kaikki tekonsa törkeäksi rikollisuudeksi ja jokaisen valheensa törkeäksi 

prosessipetosvalehteluksi. Rikoksen MOTIIVI: Baarman ja Saksa esittivät TAHALLAAN väärät 

tiedot, koska KSL 8:35 ja 9:34 § ja LP:n auktorisointiehdot säätävät pakottavaksi LP:lle ja 

Jormanaiselle korvausvastuun KOKO kanteellani vaatimasta kotini 600.000 € vahingosta juuri sen 

asiakassuhteemme perusteella, Baarman, Saksa, Jormanainen ja LP ryhtyivät laissa säädetyn 

totuusvelvoitteensa vastaisesti tahallaan valehtelemaan juuri sen korvausvastuun synnyttävän 

asiakassuhteen ja aineistojen ja tunnustusten muka puuttuvan välttyäkseen korvaamasta 600.000 

€ vahinkoa. Teko, johon he ryhtyivät, säädetään RL 36:2 §:ssä törkeäksi petokseksi. Baarman ja 

Saksa silti laskuttivat päämiehineen 27.12.2019 yli 120.000 € näiden törkeiden 

prosessipetosvalheiden esittämisestä ja päädyin 20.1.2020 Kempin päätöksellä maksamaan 

120.000 € näistä ja muista törkeistä rikoksista siksi, että Baarmanin ja Saksan valehtelua ei tutkittu 

eikä todisteitani käsitelty.  

Kempin 20.1.2020 ratkaisu ei poista Baarmanin ja Saksan tekojen rikosluonnetta, vaan synnyttää 

Baarmanille, Saksalle, rekisterinpitäjille, laskuttajina toimineille asianajotoimistoille, LP:lle, 

Jormanaiselle ja muille rikoksentekijöille yhteisvastuullisen korvausvastuun, joka perustuu  

VahL:iin ja tietosuoja-asetuksen 82 artiklaan sekä tietosuojanormien ja muiden otsikossa 13.1-13.3 

rikkomiseen, joita rikkomalla rikokset toteutettiin 

Tehoperintä Oy/Lehtinen lähetti minulle LP:n toimeksiannosta perintäkirjeen. Sen liitteenä oli LP:n 

minulta jo aiemmin perimä LP:n lasku 2608 ja siinä minulle sama asiakasnumero kuin LP:n 

muissakin minulta perimissä laskuissa. Lisäksi laskussa on käsin LP:ssä kirjoitettu merkintä perintään 

siirtämisestä ja päiväys. Laskun, asiakasnumeron, käsin tehdyn perintämerkinnän ja Tehoperinnän 

välittömästi minulle LP:ltä saamansa toimeksiannon perusteella postittaman perintäkirjeen ja 

maksuvaatimuksen tekstin perusteella on täysin selvää, että laskulla ja Tehoperinnän kirjeellä on 

tarkoitus laskuttaa ja periä minulta LP:n laskua. 

Lehtisen minulle postittamassa vaatimuskirjeessä oli kirjoitusvirhe sukunimessäni (Pederson, vaikka 

nimeni oli tuolloin Pedersen). Siitä, kehen henkilöön se perintä kohdistui ei tietenkään silti ollut 

mitään epäselvää, koska 

1) Tehoperinnän/Lehtisen minulle postittamaan perintäkirjeeseen oli niitattu LP:n lasku 2608, jossa 

nimeni oli oikein kirjoitettu ja oli selvää, että tätä LP:n minulle tarkoittamaa  samaa laskua tämä 

Tehoperinnän Pedersonille postittama kirjekin koski. 

2) Sekä LP:n että Tehoperinnän laskut oli postitettu minun kotiosoitteellani Myllärinkatu 4, 08100 

Lohja eikä tässä osoitteessa asu ”Pederson”-nimistä Jaanaa. 

3) LP:n asiakkaanakaan ei ole ollut koskaan Jaana Pedersonia, joka asuisi Myllärinkatu 4:ssä ja jolla 

olisi minulle merkitty asiakasnumero eikä kenellekään Pedersonilla voi olla LP:ssa samaa 

asiakasnumeroa kuin minulla 

4) Tehoperinnän maksuvaatimus koski ihan samaa LP:n laskua, jota LP oli ensin itse yrittänyt 

kolmella maksumuistutuksella minulta periä ja joista olin reklamoinut.  

5) Käsin LP:ssä LP:n laskuun tehty perintään siirtämismerkintä todistaa, että juuri minulta sitä 

samaa laskua oli myös ulkoisen perinnän kautta varta vasten päätetty periä eikä keneltäkään 

”eri” Jaanalta. 
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Käytettyäni rekisteröidyn tarkastusoikeutta Tehoperintä Oy:ssä Baarman, LP:n petosrikoskumppanit, 

Saksa, Jormanainen ja Lehtinen sopivat petoksellisesta valehtelusta, jonka he yhdessä toteuttivat 

juuri edellä mainitulla motiivilla: Koska Baarman, Saksa, Jormanainen ja LP halusivat jatkaa KäO:ssa 

petoksellista valehtelua, että minulta ei muka ole koskaan laskutettu eikä peritty mitään, he sopivat, 

että  

1) Lehtinen valehtelee tahallaan LP:n laskun muka koskeneenkin sitä ”jotain muuta henkilöä” 

nimeltä Jaana Pedersson, jotta he voisivat valehdella KäO:ssa, että niitä minuun kohdistettuja 

perintätoimia ei muka olisi ”olemassa”, vaikka varmasti oli useita perintätoimia heidän tieten 

juuri minuun eikä johonkin muuhun Jaanaan kohdistettu. 

 

2) Lehtinen estää myös rekisteröidyn tarkastusoikeutta valehtelemalla tuhonneensa ne kaikki 

”Jaana Pedersoniin” kohdistettua perintään koskevat perintäkirjeet ja kaikki rekisterimerkinnät 

ikään kuin mitään perintäkirjettä ei olisi muka edes koskaan minulle postitettu. 

 

3) Lehtinen ja LP estävät minua saamasta tietoa siitä, kuka tuon LP:n laskuun tehdyn 

perintämerkinnän on tehnyt ja päättänyt ulkoiseen perintään siirtämisestä.  

 

4) He salaavat myös kaikkea muuta LP:ssä, Jormanaisen firmoissa ja Asianajotoimisto Itäinen & 

Ojantakanen Oy:ssä ja Saksa & Savinainen Ky:ssä rekisteröityä laskutusmateriaalia jatkaakseen 

törkeää prosessipetosta KäO:ssa tarkastusoikeuden estämisen avulla.   

 

Juuri sellaiset törkeät petokset (RL 36:2 §) ja henkilörekisteri- ja tietosuojarikokset (RL 38:9 §)  

Lehtinen, Baarman, Saksa, Jormanainen, Suves, LähiTapiolan petoskopla ja LP:n kopla (Walve, Laakso 

Aronpää ja Rantakallio) etukäteen sopivat toteuttavansa ja ne he myös yhdessä toteuttivat LIITE 

A1 todisteena 9-24, 33A, 51-53, 102-103 ja 177  olevan kirjeenvaihdon osoittamalla tavalla. 

Tehoperintä Oy on perintätoimintaa harjoittava yritys, jolla on rekisteröintivelvoite kaikista 

perintäkirjeistä eikä ollut oikeutta tuhota minulle lähetettyä perintäkirjettä, jolla oli heidän tieten 

suuri merkitys myös vireillä olevan oikeudenkäynnin todisteena ja joka on osa kirjanpitoaineistoa. 

Lisäksi on selvää, että minut oli merkitty perintäasiakkaaksi sekä LP:ssä että Tehoperintä Oy:ssä ja 

Tehoperintä Oy liiketoimintansa mukaisessa perintätehtävässä myös laskuttaa perintä-

toimeksiannon hoitamisesta LP:tä ja kaikki nämäkin tiedot ja asiakirjat olivat olemassa ja niitä koski 

kirjanpitovelvoite ja rekisteröintivelvoite, kun he yhdessä valehtelivat ne muka tuhonneensa ja että 

niitä ja mitään minuun kohdistettuja perintätoimia ja laskutusta ei muka olisi edes ”olemassa”. 

Vaikka olen tehnyt yksilöityjä useita tarkastus- ja tiedonsaantioikeusvaatimuksia 2015-2020, en ole 

saanut vieläkään ainuttakaan minua koskevaa tietoa ja asiakirjaa, vaikka ne ovat varmuudella 

olemassa eikä Lehtinen/Tehoperintä Oy ole suostunut antamaan laissa säädettyä päätöstä, jossa olisi 

perustelut tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden epäämiselle ja valitusosoitus tietosuojavaltuutetun 

toimistolle. Teko jatkuu edelleen tätä ilmoitusta jättäessäni ja sen motiivina on Baarmanin johdolla 

toteutettuun törkeään prosessipetokseen osallistuminen edellä otsikossa 3 selvitetyllä 

miljoonamotiivilla. 

Käytettyäni rekisteröidyn tarkastusoikeutta LP:ssä, Baarman ja LP (Walve, Laakso, Rantakallio ja 

Aronpää) sopivat, että Baarman laatii minulle 16.12.15 tarkastus- ja tiedonsaantioikeuden 

estämiseksi ja törkeän prosessipetoksen jatkamiseksi valheelliseksi tietämänsä ”vastauksen”, jossa 

he valehtelivat, että LP:ssä ei muka ole mitään minua koskevia asiakirjoja. Baarman lähetti minulle 

16.12.15 s-postin, jolla hän esti pelkällä s-postilla omasta ja LP:n puolesta kategorisesti KOKONAAN 

tarkastusoikeuden käytön valehtelemalla, että LP:ssä muka rekisteröitäisiin pelkkää nimeäni, 
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vaikka LP:ssä ei olisi muka ainuttakaan minua koskevaa asiakirjaa, ainuttakaan laskua eikä edes 

asiakassuhdetta.   

Baarman ja LP siis valehtelivat petoksellisesti minulle ja KäO:ssa, että  

1) LP rekisteröisi (jostain ”tuntemattomasta syystä”) muka pelkkää nimeäni (mikä ei olisi siis edes 

minkään normin mukaan mahdollista ja laillista) 

2) Vaikka se ”pelkkä nimeni” olisi LP:n rekisterissä, minulla ja LP:llä ei silti olisi muka Baarmanin ja 

LP:n KäO:lle laatiman vastauksen mukaan minkäänlaista asiakas- ja laskutussuhdetta. 

3) LP ei ole koskaan perinyt minulta mitään eikä laskuttanut minulta euroakaan ainoallakaan 

laskullaan eikä LP:n rekisterissä ole ainuttakaan minua koskevaa laskua, perintäkirjettä, 

raporttia tai mitään muutakaan asiakirjaa. 

4) LP voisi Baarmanin 16.12.2015 laatiman vastauksen mukaan silti myöhemmin käyttää sitä 

”nimeäni” johonkin perintätarkoituksiin. Kun minulla ei siis Baarmanin ja LP:n 9.6.2015 laatiman 

KäO-vastauksen mukaan ollut muka edes asiakassuhdetta eikä minkäänlaisia laskujakaan muka 

olisi minulle lähetetty eikä AINUTTAKAAN asiakirjaa Baarmanin 16.12.15 vastauksen mukaan 

olemassa LP:n rekisterissä, niin Baarman juristina siis valehteli tosiaan LP:n ”perivän” sitä 

nimeäni. Kumpaakohan ”nimeäni” he siten perisivät? Etu- vai sukunimeäni?  

 

Tätä törkeää petoksellista valehtelua he sitten jatkoivat vuosina 2015-2020 ihan prosessin loppuun 

saakka, Baarman ja Saksa laskuttivat 120.000 € tästä sikamaisesta rikollisesta valehtelustaan ja 

heidän rikoskumppaninsa Kemppi määräsi minut 20.1.2020 maksamaan tästä sikamaisesta 

rikollisesta valehtelusta 120.000 € siten, että minulla on nyt sitten 120.000  € ulosottovelkaa, jossa 

maksan itseeni kohdistetuista törkeistä rikoksista, niiden peittelystä näitä petosvalheita suoltamalla 

ja valehtelusta, jonka LP ja Baarman toteuttivat rekisteröidyn tarkastusoikeuden rikolliseksi 

estämiseksi ja yhtä rikollisen prosessipetosvalehtelunsa jatkamiseksi.  

Käytettyäni rekisteröidyn tarkastusoikeutta Asianajotoimisto Itäinen & Ojantakasessa, Baarman, 

Itäinen, Ojantakanen ja LP (Walve, Laakso, Rantakallio ja Aronpää) sopivat ihan samanlaisesta 

valehtelusta samalla rikosmotiivilla.  Baarman, LP, Itäinen ja Ojantakanen laativat mm. 5.5.2017, 

24.7.17- 2.8.2019 ja 2019 uudelleen useita tahallaan totuudenvastaisiksi tietämiään ilmoituksia, 

joissa valehtelivat, että LP:ssä ja Itäisen ja Ojantakasen asianajotoimistossa ei muka ole 

ainuttakaan minua ja kiinteistöäni koskevaa asiakirjaa ja tietoa nimeäni ja sanaa ”vastapuoli” 

lukuun ottamatta. Valehtelua he yhdessä toteuttivat sisällöllisesti samalla tavalla ja myös samalla 

rikosmotiivilla kuin edellä teon 5 yhteydessä jo 16.12.2015 alkaenkin olivat tehneet: Vuosina 2014-

2020 he valehtelivat tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuteni tahalliseksi estämiseksi kaikissa 

viesteissään, että LP:ssä ja Asianajotoimisto Itäinen & Ojantakasessa ei myöskään ole muka 

ainuttakaan minua ja kotiani koskevaa asiakirjaa, vaan rekisteröitäisiin sielläkin  muka pelkkää 

nimeäni (ja lisäksi sanaa vastapuoli).  

He jo pelkästään Baarmanin laatiman 9.6.2015 asiakirjan perusteella tiesivät valehtelevansa 

tahallaan, kun siinä oli todisteeksi nimetty em. matrikkeliote kuvallani, muita ”olemattomaksi” 

väitettyjä asiakirjoja ja Baarman 5.5.2017 vahvisti juuri vastaanottaneensa materiaalia 4 mapillista 

ja nimesi todisteeksi Saksan kanssa myös 30.8.2018 ja 26.6.2019 useita asiakirjoja, jotka sisälsivät 

HetiL:ssa ja tietosuojalaissa säädettyjä henkilötietoja, joten he kaikki varmuudella tiesivät niiden 

olevan rekisterissä myös silloin, kun minulle tahallaan päinvastaista valehtelivat estääkseen 

rekisteröidyn tarkastusoikeutta. Baarman lähetti 5.5.2017 ja Saksa Jormanaisen kanssa 13.8.2017 

lukien ja sen jälkeenkin minulle yhden rivin ”vastauksia”, joissa ilmoittivat perustelemattomasti, että 

mitkään viestini eivät aiheuta mitään toimenpiteitä ja he yhdessä jatkoivat sitten vaan tahallaan 

asiakassuhteen ja laskutuksen kiistämistä ja kaikkia muitakin tahallisia prosessipetosvalheitaan 
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tietoisena siitä, että rikkovat totuusvelvoitetta tahallaan rangaistavaksi säädetyllä tavalla. Suureen 

osaan tiedusteluistani Baarman, LP, Itäinen ja Ojantakanen, Jormanainen ja Saksa eivät ole koskaan 

vastanneet mitään. 

Itäinen ja Ojantakanen sopivat Baarmanin kanssa valehtelun jatkamisesta, mikä näkyy Itäisen minulle 

vahingossa lähettämästä ruotsinkielisestä viestistä (valmiiksi laadittu ”emme vastaa mitään”-

vastausohje ruotsiksi). Itäisen laittoman  ohjeistuksen  mukaisena Ojantakanen ja Baarman lähettivät 

minulle tahallaan valheellisia vastauksia, joissa he valehtelevat, että heidän rekisterissään olisi muka 

vain nimeni ja sana vastapuoli, vaikka heidän tieten Baarman ja LP olivat 9.6.2015 nimenneet 

kuvallani ja perhetiedoillani varustetun asiakirjan ja  muita henkilötietojani ja kiinteistöni tietoja 

sisältäviä valokuvia, raportteja, potilastietojani ja päätöksiä todisteeksi ja ne olivat heidän 

toimistonsa rekisterissä ja myös LP:ssä rekisteröitynä. 

Valehtelun nimenomaisena tarkoituksena oli estää rekisteröidyn tarkastusoikeutta 

prosessipetostoiminnan jatkamistarkoituksessa siitä laskuttamiseksi eli hyötyä taloudellisesti 

sadoilla tuhansilla euroilla rikoksillaan ja jatkaa Kempin kanssa järjestetyn häviön toteutusta. 

Tekohetkellä kaikki pyytämäni asiakirjat olivat heidän tieten LP:n, Jormanaisen ja 

asianajotoimistonsa rekistereissä olemassa ja tietosuojalainsäädännön mukaan ne oli annettava 

”viipymättä” ja viimeistään 2 kk kuluessa toteutettava tarkastusoikeus, mutta MITÄÄN aineistoja 

KUKAAN heistä eivät ole antaneet vieläkään 2021 mennessä eikä tarkastusoikeuttanikaan ole 

toteutettu lainkaan 2021 mennessä. He ovat tahallaan vuosien ajan jättäneet tapaohjeen kohdan 

4.5 vastaisesti kohtuullisessa ajassa (valvontalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan 3 vrk) ja 

tietosuojalain ja asetuksen säätämässä määräajassa vastaamatta.  

Käytettyäni rekisteröidyn tarkastusoikeutta Jormanaisen yrityksessä, Jormanainen sopi Saksan, 

Baarmanin, Walveen, Laakson, Rantakallion ja Aronpään kanssa, että myös Jormanainen valehtelee 

tahallaan tarkastusoikeuteni estämiseksi. Jormanainen laati 13.8.2017 minulle vastaavan 

valheellisen viestin, jossa valehteli, että  

1) Hänenkään firmassaan ei olisi muka mitään minua ja kotiani koskevia asiakirjoja, vaan ne olisi 

muka kaikki tuhottu, kun hän lopetti toiminimiyrityksensä (lopetuspäivä on sama, jona kanteeni 

tuli Tmi JJ Maalaus ja saneerausta vastaan vireille)  

 

2) Nimeäni ja osoitettani olisi muka käytetty hänen yrityksessään vain kertaalleen 2.12.2014 

lähettämällä minulle laatikoista lasku.  

 

Jormanainen ja Saksa ovat tienneet valehtelevansa, mikä näkyy seuraavasta 

1) Jormanainen oli salaa laskuttanut LähiTapiolaa samoista muovilaatikoista, joista yritti 

petoksellisesti laskuttaa minua ja haki salaa täysin laittomasti korvauksia minun 

kotivakuutuksestani.  

 

2) Jormanainen oli yrityksensä nimissä lähettänyt minulle myös tarjouksen 12.8.2014 (LIITE A1 tod. 

177) eikä vain 2.12.2014 muovilaatikkolaskua 

 

3) Jormanainen oli laskuttanut LP:tä aliurakoinnista osoitteessani Myllärinkatu 4, koska oli 

mukana myös 16.6.2014 raportointikäynnillään ja laskutti 17.9.2014 piikkauksesta ja kaikissa 

näissä laskuissa, viesteissä, raporteissa ja asiakirjoissa laskutukseen liittyen oli henkilötietojani ja 

niistä KAIKKI näkyvät myös LP:n laskussa nro 2608 aliurakoinnista laskuttamisena 
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4) Jormanaisen yritykseen oli tullut useita minua koskevia Walveen, minun ja Niskalan viestejä ja 

hänen firmansa s-postiosoite oli pysynyt samana yritysmuodon muutoksessa. 

 

5) Siitä, että yritys lopetetaan ei tietenkään seuraa, että yrittäjä voisi tuhota yrityksensä 

kirjanpitomateriaalin lopetusilmoituksen jättäessään etenkin, kun toiminimen harjoittaja on 

henkilökohtaisessa vastuussa aiheuttamistaan vahingoista tmi-yrityksensä puolesta ja sitä 

koskeva korvausasia ja rikosasia oli Jormanaisen tieten kesken ja vireillä. 

 

6) Kirjanpitoaineistoa (mm. laskuja) koskee kirjanpitolaissa ja asetuksessa säädetty säilytysvelvoite, 

jonka rikkominen säädetään kirjanpitorikokseksi 

 

7) Vastaava säilytysvelvoite säädettiin HetiL:ssa ja säädetään nykyisessä tietosuoja-asetuksessa ja 

tietosuojalaissa ja se koskee kaikkea oikeudellisesti merkityksellistä aineistoa asioissa, joissa 

materiaali on edelleen relevanttia oikeudellisesti asioissa, joissa olin esittänyt 

korvausvaatimuksen siinä yritystoiminnassa aiheutetusta vahingosta eikä se korvausvelvollisuus 

”katoa” lopetusilmoitus jättämällä 

 

8) Jormanainen, Saksa, LP ja Baarman ”löysivät” minua koskevia tekaistuja laskutuksia 17.9.2018-

19.11.2018 istuntoon eli sinne toimittivat itse asiakirjoja, joita ei muka ollut ”olemassa”, kun he 

valehtelivat olemattomuudesta tarkastusoikeuteni estämiseksi ja vaikka 12.000 € 

”kikkailumaksut” olivat tekaistu tapahtuma ja törkeiden petosten ja väärennysten 

sarjatuotannon yksi härskeimmistä teoista.  

4.2 Olemattomaksi valehdellusta laskutuksesta paljastuvat oikeat tapahtumatiedot ja muu 

prosessipetosvalehtelu tapahtumista 

Baarman, Saksa, Jormanainen ja LP:n petoskopla (Walve, Laakso, Aronpää, Rantakallio) valehtelivat 

oikeudenkäyntikirjelmissään, että A) kodissani ei muka haissut viemäri kesäkuussa 2014 ja B) että 

Ratu-määräysten mukaiset suojaukset oli muka rakennettu 17.9.2014 piikkauksiin. Olemattomaksi 

valehdellusta laskusta ja 25.11.2014 raportista näkyy  

1) LP:n Laakson tehneen 17.6.2014 kahteen kertaan hajunpoistokäsittelyn eli hajuttomuus-

valehtelu prosessipetoksena 

2) suojaustarvikkeista laskutetun vain noin 150 €, millä hinnalla ei saa Ratu-määräysten 

edellyttämiä suojauksia rakennettua portaikkoon ja alakertaan (vrt. myös LU Rakennuksen 

laskuttama määrä, LIITE A1, tod. 35B ja 35F) 

 

4.3 ”Liikesalaisuutena” jemmailtu Jormanaisen, Walveen ja Niskalan törkeä petos, laatikkolaskutus 

petos ja salaiset kavallukset  

 

Jormanainen haki salaa 8.10.2014 korvauksia LähiTapiolalta väärillä tapahtumatiedoilla. Minulle 

Walve valehteli 7.10.2014 ilmoituksen koskevan Jormanaisen työntekijöiksi väitettyjen Janne 

Liimataisen ja Santeri Suoniemen 17.9.2014 aiheuttamaa piikkauspölyvahinkoa, mutta Jormanainen, 

Walve ja LähiTapiolan vahinkotarkastaja Rauno Niskala laativat salaa 8.10.2014 ilmoituksen väärillä 

tiedoilla saadakseen näin vakuutuskorvauksia. Rikoksen motiivi: Kun suojaamattomalla piikkauksella 

aiheutettua vahinkoa ei korvata ja ”työntekijät” olivat Maaniemelle kertoneet olevansa töissä 

pimeästi, Jormanainen valehteli itsensä piikkariksi ja valehteli rakentaneensa muka suojaukset ja 

piikkauspäivän olleen 24.9.2014.  
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Kun Jormanainen ei saanut törkeällä petoksellaan vakuutusrahoja, hän, Walve ja Niskala kohdistivat 

petoksensa minuun. Tässä tarkoituksessa Walve soitti minulle 31.10.14 ja väitti LP:n toimittavan 

ilmaiseksi pölyvahingon siivoojille laatikoita pölyttyneiden tavaroiden pakkaamista varten. Soiton 

Walve soitti minulle Jormanaisen kanssa sopimallaan tavalla 31.10.14 samana päivänä, kun 

vakuutusyhtiöstä tuli 8.10.14 ilmoitukseen ensimmäinen kielteinen päätös. Sen jälkeen he jatkoivat 

petoksen yrityksiään useilla uusilla erilaisilla petoksellisilla tarinoilla. Siivouksen päätyttyä kotini 

postilaatikkoon ilmaantui 5.12.14 Jormanaisen firmasta 2.12.14 päivätty lasku, jossa perittiin 

vuokraa 1.400/kk samoista muovilaatikoista, joiden piti olla LP:n Walveen minulle toimittamia LP:n 

korvaukseksi maksamia ilmaisia laatikoita, ja vaikka minulla ei ole koskaan ollut mitään 

asiakassuhdetta Jormanaisen tai hänen yrityksensä kanssa. Koska laatikoiden oli tarkoitus olla 

kotonani vuoden, Jormanainen ja Walve yrittivät erehdyttää minua maksamaan 700 € arvoisista 

muovilaatikoista ”vuokraa” 16.800 € eli saman summan, jota Jormanainen, LP ja LähiTapiola olisivat 

tarvinneet pölyvahingon siivouslaskun maksamiseen eli petoksensa avulla he yrittivät tekaistua 

vuokraa perimällä maksattaa kodissani aiheuttamansa vahingon siivoukset minulla.   

5.12.2014 tein LähiTapiolalle, Jormanaiselle ja Walveelle selvitysvaatimuksen petoksen yrityksestä ja 

vaadin heiltä selvityksiä ja vastauksia. KUKAAN ei ole koskaan 2020 mennessä vastannut mitään. Sen 

sijaan Jormanainen oli salaa ryhtynyt hakemaan minun nimissäni olevasta kotivakuutuksesta 

vakuutuskorvausta noista samoista muovilaatikoista sopimalla tästä uusimmasta petoksestaan 

Walveen ja Niskalan kanssa. On juridisesti täysin selvää, että Jani Jormanainen-niminen mies ei voi 

salaa ryhtyä hakemaan ja saamaan korvauksia Jaanan eli minun maksamasta ja vakuutuksenottajana 

omistamasta kotivakuutuksesta. Jormanainen, joka ei onnistunut petoksestaan oman 

vastuuvakuutuksensa kautta toteutettuna, muutti vaan härskisti ”lennossa” siis ihan SAMAT 

pölyvahingon muovilaatikot muka ”vuotovahingon” muovilaatikoiksi ja ryhtyi toteuttamaan salaa 

samaa jatkettua petostaan rikoskumppaniensa Walveen ja Niskalan avustuksella kotivakuutukseni 

alta. Niskala oli salaa laittomasti maksanut Jormanaiselle noista laatikoista MINUN vakuutuksestani 

5.12.14 lähettämäni kiellon vastaisesti 1.905,01 €korvauksen. Korvauksen määrästä myös suoraan 

näkyy Jormanaisen minuun kohdistaman petoksen törkeys, kun minulta hän yritti saada samoista 

laatikoista 16.800 € vuokrana ja laatikoiden todellinen arvo on 700 € ja LähiTapiolankin 

Jormanaiselle salaa maksama ylihintainen suoritus ”vain” 2.000 € (sekin ylittää 3-kertaisesti 

laatikoiden arvon), mutta minulta siis yrittivät saada niitä 700 € laatikoista 16.800 € ja 

muovilaatikoista kuukausivuokrana kaksi kertaa enemmän kuin mitä maksoin koko perheemme 

sijaisasunnosta 3 h+k vuokraa. Sijaisasunnon vuokra oli 728 € kk ja laatikkovuokra yhdeltä 

kuukaudelta kaksi kertaa enemmän, vaikka ostamalla ne samat laatikot saa omakseen 700 eurolla.  

4.4 Baarmanin, Saksan ja Suveksen väärennysten ja petosten jatkamiseksi Kemppi ja Penttilä leipoivat 

rikoskumppaneilleen turvaamistoimeeni 55.000 € postitusmaksun turvaamistoimen 

voimaansaamisen tahalliseksi estämiseksi ja Kemppi esti editioni aiheuttaakseen Baarmanin, 

Saksan, Henrikssonin ja Suveksen kanssa sopimansa järjestetyn häviöni 

Olin vuonna 2017 tilanteessa, jossa KAIKKIIN rekisteröidyn tarkastusoikeusvaatimuksiin oli 

Baarmanin ja Saksan johdolla vastattu AINA valehtelemalla, että muka aineistoja ei ole rekisterissä 

eikä olemassa, vaikka ne olivat olemassa ja niitä toimittavat KäO:lle juuri ne (Baarman, LP, Saksa, 

Jormanainen), jotka valehtelivat, että niitä muka ei ole olemassa. Lisäksi oli paljastunut, että Baarman 

oli väärentänyt rekisterissä olevan LP:n raportin ja muutakin materiaalia. Estääkseni 

rekisterimateriaalin tuhoamisen ja väärentämisen hain turvaamistoimea. Kemppi näennäisesti 

myönsi 10.8.2018 turvaamistoimipäätöksen, mutta päätös oli shikaani. Kemppi määritteli 

vaatimuksen yhdessä ulosottoviraston kanssa niin suuren täytäntöönpanomaksun päätöksensä 

postittamiselle (55.000 €), että en saanut sitä tuon valtavan maksun takia täytäntöön pantua. 
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HetiL, tietosuojalaki ja tietosuoja-asetus säätävät, että jokaisella on oikeus saada ”viipymättä” ja 

ilman kustannuksia itseään koskevat rekisteritiedot tarkastettua. Kemppi teki rikollisesta 

tarkastusoikeuden estämisestä LP:lle, Jormanaiselle, Saksalle, Itäiselle ja Ojantakaselle, 

LähiTapiolalle ja Suvekselle kannattavaa:  

 

1) He olivat rikollisesti ensin tahallaan vuosikausia estäneet tarkastus- ja tiedonsaantioikeuttani 

”ilmaiseksi”. 

 

2) Sen jälkeen, kun he olivat tahallaan vuosia rikkoneet laissa säädettyjä oikeuksiani estäen ne 

tahallisilla rikoksilla kokonaan, jouduin Kempin takia lakiin nähden käänteisesti asemaan, jossa 

ne laissa ilmaisoikeuksiksi säädetyt oikeuteni muuttuivatkin vielä minulle eli rikoksen uhrille 

55.000 eurolla maksullisiksi. Tällaista tilannetta EU-alueen tietosuojalainsäädännössä ei ole 

tarkoitettu eikä tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki säädä lain tarkoitukseksi eikä laillisesti 

toimittaessa mahdollista. 

 

Kemppi oli sopinut edellä selostetusta ”turvaamistoimesta” eli faktisesta turvaamistoimi-

päätöksensä täytäntöönpanon esteestä rikoskumppaniensa Baarmanin, Saksan ja Suveksen kanssa 

mahdollistaakseen Baarmanille, Saksalle, LP:lle ja Jormanaiselle systemaattiset väärennysrikokset ja 

törkeän todistusaineiston vääristelyn. Väärennykset yltyivät Kempin estettyä Baarmanin, Saksan ja 

Suveksen kanssa sopimallaan tavalla turvaamistoimeni. Heti saatuaan tiedon 

turvaamistoimipäätöksen estymisestä em. sikamaisen 55.000 € maksun takia, tapahtui seuraavaa: 

1) Baarman toimitti 30.8.2018 KäO:lle Walveen kanssa ”todisteeksi” lavastettuja valokuvia kotini 

ikkunasta muka ”todisteeksi” siitä, että kotini 17.9.2014 pölyvahinko olisikin aiheutunut ”jostain 

ulkoa” muka tulleesta pölystä eikä LP:n, Jormanaisen ja Niskalan vastuulla olevasta 17.9.2014 

sisäpiikkauksesta. Noissa Baarmanin valokuvissa oli valtavasti pölyä ikkunan ulkopinnalla. Pystyin 

kuvissa näkyvän 8.10.2014 uusimani putken perusteella selvittämään. että kuvia ei ollut edes 

otettu 17.9.2014, vaan käyty salaa lavastamassa vasta 5 viikkoa myöhemmin 24.10.2014.  

 

2) Baarman ja Saksa toimittivat ja nimesivät 30.8.2018 ”todisteeksi” myös väärennetyn 

ApuAhosen tarjouksen (poisti sivut, joista ilmeni, että tarjous ei tullut edes voimaan eli 

todisteena merkitykselliset sivut). 

 

3) Baarman ja Saksa esittivät 4 vuoden viiveellä ihan uuden tekaistun kertomuksen 17.9.2018 

istunnossa. He valehtelivat, että Jormanainen olisi muka palauttanut ”joskus” LP:lle sen 

euromäärän, joka vastaisi LP:n minulle korvaamaa Tehopuhdistuksen siivouslaskua. Mitään 

dokumentteja heillä ei ollut eikä maksuvuottakaan. Kaikista pienistä Jormanaisen suorituksista 

he olivat siis toimittaneet todisteet (mm. 200 euron laskuista), mutta tästä väittämästään noin 

12.000 € suorituksesta he väittivät muka ”unohtaneensa” 4 vuotta kertoa sanaakaan eivätkä 

olleet koskaan maininneet 4 vuoteen kertaakaan eivätkä toimittaneet mitään todisteita 

eivätkä esittäneet mitään todisteita 17.9.2018 vieläkään. Lisäksi tämä ”maksutapahtuma” siis 

ilmaantui ”olemattomuudesta”, kun Baarmanin 16.12.2015 ja Jormanaisen 13.8.2017 viestien 

mukaan MITÄÄN aineistoja ei muka minuun liittyen ollut rekisteröity (pelkkä nimeni muka 

rekistereissä).     

 

4) Vaikka em. maksu oli selvästi tekaistu, Kemppi ryhtyi tuomarille kielletyllä tavalla hoitamaan 

vastapuolen asiamiestehtävää. Kemppi ryhtyi 17.9.2018 esittämään yhdessä Baarmanin ja 
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Saksan kanssa vaatimuksia siitä, että tämä ilmiselvästi 4 vuoden viiveellä tekaistu ”kuititon 

maksutapahtuma” pitäisi kirjata riidattomiin.  

Heidän yhteinen rikollinen juonensa oli seuraava: 

A) Tekaistu maksu ”syntyisi” Kempin kirjaamisella, kun ”riidattomasta” 

(=olemattomastakaan riidattomaksi kirjatusta) maksusta ei tarvitsisi esittää todistelua. 

B) Baarmanin juonena oli ryhtyä näiden ”Jormanaisen maksujen” avulla väittämään, että 

ainut vastuullinen kotini vahingoista olisi Jormanainen, jolla ei olisi rahaa eli jäisin ilman 

korvauksiani myös siinä tapauksessa, että voittaisin kanteeni.    

 

5) Samassa 17.9.2018 istunnossa Baarman ryhtyi uutena valheena valehtelemaan, että vaikka LP 

on laatinut ja postittanut minulle lukuisia laskuja, maksumuistutuksia ja Tehoperinnän kautta 

perintäkirjeen, LP olisi muka vaan ”lähettänyt” minulle laskujen ja perintäkirjeiden näköisiä 

asiakirjoja, joilla ei muka olisi minkäänlaista laskutustarkoitusta. Baarman kieltäytyi silti 

kertomasta,  

A) MIKSI LP:ssä olisi tehty (KSL:n kieltämät) laskujen ja perintäkirjeiden useat 

postitustapahtumat ja lähetetty laskuja ilman laskutustarkoitusta? 

B) MIKSI LP ei ole palauttanut 12.8.2014 tekemääni suoritusta, jos kerran ei tarkoitettu 

laskuttaa eikä periä mitään? 

C) MIKSI Baarman ja LP ensin 9.6.2015 väittivät, että niitä laskuja ei ole edes lähetetty minulle, 

vaikka nyt tarina muuttui lähetyksen osalta päinvastaiseksi? 

D) MIKSI kaikissa LP:n laskuissa näkyy minulle asiakasnumero, vaikka Baarman ja LP KäO:ssa 

väittävät, että minulla ei muka olisi asiakassuhdetta? 

E) MIKÄ on laskutusperuste, jos se ei olisi asiakassuhde? 

F) MIKÄ LAKI oikeuttaisi LP:n toimimaan kuten Baarman kuvaili eli muuten vaan lähettämään 

juuri laskuiksi muotoiltuja papereita, jossa pyydetään suoritusta LP:n tilille, jos tarkoitus ei 

olisikaan laskuttaa mitään?  

 

6) Samassa 17.9.2018 istuntotauolla Baarman ryhtyi uhkailemaan minua ja avustajaani OTT 

Kavoniusta ja koko perhettäni ”tuhoamisella” ja kehuskeli sopineensa siitä tuhoamisesta 

etukäteen Kempin kanssa. Tässä ”koko perheeni” tuhoamistarkoituksessa Kemppi ja Baarman 

roikuttivat OK 17:8 §:n vastaista kiellettyä ja totuudenvastaista ”todistetta” minun ja OTT Petter 

Kavoniuksen väitetystä avioliitosta ja Kemppi muutteli jatkuvasti minulle osoitteeksi OTT 

Kavoniuksen osoitetietoja ja uhkaili häntä myös 31.7.2018 ja jätti tahallaan Baarmania ja 

Saksaa koskevat OK 15:10a §:ssä säädetyt ilmoitukset tekemättä toteuttaakseen Baarmanin 

kanssa sopimaansa järjestettyä häviötäni. Rikosten motiivia ja toteutustapaa olen selvittänyt 

tarkemmin 23.4.2020 jättämässäni erillisessä tietoturvan loukkausilmoituksessa ja 

rikosilmoituksessa (”avioliitto”-todistelun motiivi).  

  

7) Saatuani aivoinfarktin ja aivoverenvuodon 7.10.2018, Kemppi, Saksa ja Baarman yhdessä 

pakottivat minut kuoleman ja pysyvän vammautumisen vaarassa osallistumaan 19.11.2018 

istuntoon, jonne saavuin veri päässäni valuen pyörätuolissa kuuntelemaan lisää petostarinoita 

ja väärennettyjä ”maksutositteita”. Baarman, LP, Saksa ja Jormanainen olivat nyt 17.9.2018 

istunnon jälkeen askarrelleet asiakirjan, jota heillä ei ollut 17.9.2018 ja jossa he väittivät nyt 

olevan  maksuyhteenveto em. tekaistuista jälkikäteen keksityistä 12.000 maksuista, vaikka 

A) Baarman oli 16.12.2015 ja Jormanainen 13.8.2017 kirjallisesti ilmoittanut, että LP:ssä ja 

Jormanaisen yrityksessä eikä Jormanaisella ole MITÄÄN eli AINUTTAKAAN  minuun, 

kiinteistööni ja LP:n, Jormanaisen ja Niskalan kodissani aiheuttamiin vahinkoihin liittyvää 

laskua tai muutakaan dokumenttia (siellä oli Baarmanin mukaan muka pelkkä nimeni) 
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B) Jormanainen oli lopettanut yrityksensä jo 31.12.2015 eli kaksi vuotta ennen niitä väitettyjä 

maksutapahtumia 

C) Tmi JJ Maalaus ja saneerauksen väitetyt maksut oli maksanut Jormanaisen uusi 

myöhemmin perustettu OY-muotoinen yritys muka lakkautetun tmi-yrityksen puolesta ja 

tämä outo maksuinto alkoi vasta 3 vuoden viiveellä 2017 sellaisessa vahingossa, joka on 

aiheutunut 17.9.2014 ja vasta 2 vuotta Jormanaisen yrityksen lopetuksen jälkeen.  

 
OK 20:2 § 2 momentti säätää: ”Asianosaisen on lisäksi vastapuolen pyynnöstä ilmoitettava, onko 
hänen hallussaan sellainen vastapuolen riittävästi yksilöimä kirjallinen todiste tai esine, jolla voi 
olla merkitystä asiassa.” 

Kaikki nämä ovat keskeisiä riitaisia seikkoja, joista minulla on ollut OK 17:1 ja 2 §:n mukaan 

ehdoton oikeus esittää todistelua ja oikeus saada OK 20:2 §:n 2 momentin perusteella 

editiovaatimusta esittämättä ja myls OK 17:40 §:n mukaista editiota käyttämällä vastaajien 

rekistereistä aidot dokumentit palkanmaksusta ja väitetystä 12.000 € pankin verifioimat 

maksutapahtumat. Koska Baarman, LP, Itäinen, Ojantakanen, Saksa ja Jormanainen olivat 

vuosikausia valehdelleet tarkastusoikeuttani estääkseen, jouduin tekemään editiovaatimukseni ja 

Kempillä oli myös ehdoton virkavelvollisuus toteuttaa editioni. Kemppi esti tahallaan 24.10.2019 

editioni mahdollistaakseen törkeän petoksen ja väärennysten jatkamisen ja kiistämisen 

tekaistujen ”tapahtumien” perusteella, joita ei ollut asianmukaisesti tai ylipäänsä millään tavalla 

verifioitu. Kemppi vielä lopuksi 20.1.2020 määräsi minut maksamaan 120.000 € näistä petoksista, 

tietosuojarikoksista ja perusteettomasta editioni vastustamisesta noiden rikosten 

toteuttamiseksi. 

Olin vaatinut 27.6.2019, että LP:n kirjanpitäjä Rantakallio kuullaan todistajana em. tekaistuista 

12.000 € muka ”riidattomiksi” valehdelluista maksuista, asiakassuhteista, aliurakoinnin 

laskutuksesta ja perintätoimista, jotka minuun on kohdistettu. Kaikki nämä ovat keskeisintä 

todistelua vastaajien vastuuperusteiden kannalta. Lisäksi olin nimennyt lapseni Veetin, Miron ja 

Sabinen todistajiksi ja muitakin todistajia. Istunnossa 14.2.2019 Baarman ja Saksa vastustivat 

Rantakallion ja perheestäni tärkeimmän todistajan Veetin kuulemista ja Kemppi vaati minua 

laittamaan lapset tärkeysjärjestykseen kertoen jo etukäteen estävänsä heistä ”vähiten tärkeimmän”.    

Vaikka jokaisella kantajalla on oikeus OK 17:1-2 §:n mukaan esittää haluamansa näyttö ja oikeus 

esittää etenkin näyttöä seikoista, joilla vastaajien kiistämisen perusteettomuus osoitetaan, 

Kemppi esti 31.10.2019 tahallaan Rantakallion kuulemisen, koska Rantakallio olisi vahvistanut 

kannevaatimukseni oikeiksi ja kaikki ne asiakas- ja aliurakointi-suhteet, joita Baarman, LP, 

Jormanainen ja Saksan petoksellisesti kiistivät ja olisi totuusvakuutuksen nojalla joutunut 

vahvistamaan myös 17.9.-19.11.2018 istuntoon ”ilmaantuneet” maksutapahtumat tekaistuiksi. 

Vaikka Kemppi, Baarman ja Saksa olivat siis aiemmin kahdessa eri istunnossa vaatimalla vaatineet, 

että ne 4 vuoden viiveellä ”tupsahtaneet” tositteettomat maksut ovat niin ”tärkeitä”, että ne pitää 

kirjata jopa ”riidattomiin”, niin nyt sama Kemppi esti Rantakallion kuulemisen väittämälläkin tätä 

todistelua ”tarpeettomaksi”. Jos se kerran olisi ollut OK 17:8 §:n vastaista tarpeetonta todistelua, 

Kemppi ei olisi saanut yrittää kirjata sitä riidattomiin eikä Baarman, LP, Saksa ja Jormanainen olisi 

saanut sitä edes esittää. Poliisin tulee tutkia sekä riidattomaksi kirjaamisyritystä että todistelun 

estämistä Kempin törkeänä virkarikoksena ja avunantona törkeään petokseen ja Baarmanin, 

Saksan, Jormanaisen, Walveen ja Aronpään tekona törkeänä petoksena, koska Baarman ja Saksa 

ovat myös tästä rikoksestaan 27.12.2019 laskuttaneet ja Kemppi hyväksynyt tarpeettomasta 

todistelusta ja petoksista laskuttamisen.  
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”Riidaton” maksutapahtuma (vrt. tapahtumat 17.9.-19.11.2018 istunnoissa) muuttui siis 

”tarpeettomaksi” vasta siinä vaiheessa, kun vaadin siitä maksutapahtumasta aitoa todistelua eli 

kun koko petoskuvio olisi paljastunut, jos Rantakallio kirjanpidosta vastaavana olisi päästetty 

todistamaan ja juuri siksi rikoskumppani Kemppi sen todisteluni tahallaan laittomasti esti. Kemppi 

esti todistelun osallistuakseen Baarmanin, Saksan, LP:n ja Jormanaisen törkeään prosessipetokseen 

ja peitelläkseen törkeitä petoksia ja asiakirjaväärennyksiä todisteluani estämällä. Pedatakseen 

Baarmanin 17.9.2018 informoimaa järjestettyä häviötäni Kemppi esti 31.10.2019 myös 

1) Suveksen ja Konttisen todistelun juuri siksi, että he olivat 11.12.2018 vahvistaneet, että niitä 

viemärikuvauksia ei ole edes olemassa, joiden perusteella Baarman, LP, Saksa ja Jormanainen 

kiistivät kannettani ja kuuluu tuomita rikoksistaan. Estämällä Suveksen ja Konttisen todistelun 

oikeista faktoista Kemppi mahdollisti tahallaan Baarmanille, Saksalle, LP:lle ja Jormanaiselle 

törkeän petoksen tahallisen jatkamisen ja kiistämisen sellaisten viemärikuvausten avulla, joita 

ei ole edes olemassa.  

 

2) Poikani Veetin todistelun valehtelemalla häntä alle 15-vuotiaaksi ja valehtelemalla vastoin 

kirjallista ilmoitustani, että olisin nimennyt Veetin vähiten tärkeimmäksi, vaikka hänet oli 

tärkeimmäksi kirjallisesti nimetty. 

 

3) Estämällä kaikkien niiden todistajiksi nimeämieni henkilöiden todistelun, jotka todistaisivat 

kanteeni vastuuperusteista eli kanteeni olennaisimmista seikoista. Samaan aikaan vastaajien 

kiistäminen siis jatkui. 

 

4) Kemppi esti törkeällä virkarikokselleen kaiken todisteluni sen kiistämisen kumoamiseksi ja 

samaan aikaan jatkoi vuosikausia tahallaan MYÖS kannevaatimusteni tahallista kirjaamisen 

estämistä myös yhteenvedoissaan ja kirjasi tahallaan KAIKKI kanteeni tapahtumat 

yhteenvetoonsa väärin siten, että KOKO Kempin yhteenveto oli ”puutaheinää”, siinä oli 106 

vakavaa virhettä ja mm. taloni valmistumisvuodeksi Kemppi välillä väitti 2000-lukua ja välillä 

1960-lukua.  

4.5 Baarman ja Saksa ryhtyivät kiskontaan ja kiristykseen Kempin järjestämässä kiristystilanteessa ja 

kiskonta- ja kiristysrikos pahenivat väkivaltarikosta hyödyntämällä 

Kemppi, Baarman ja Saksa toteuttivat yhdessä minuun kohdistettuja törkeitä rikoksia 2018-2020, 

jotka yksilöin erillisissä tietoturvan loukkausilmoituksissa, kanteluissa ja rikosilmoituksissa ja joissa 

kaikissa tekovaiheissa Baarman yhdessä Kempin kanssa jatkoi perheeseeni ja minuun kohdistuvia 

tuhoamisuhkailuja. Kempin estettyä todisteluni 31.10.2019 petoksen jatkamiseksi, Baarman ja Saksa 

ryhtyivät rikoskumppaninsa Kempin kanssa sopimallaan tavalla kiristämään minua 4.11.2019 ja sitten 

minut hakattiin 11.12.2019 sairaalakuntoon ja Baarman hyödynsi vammauttamistani 

laskutuksessaan ja laatimalla kiskontaa sisältävän ”sopimusehdotuksen” 20.12.2019, jossa 

kiristettävä summa nousi 65.000 euroon. 

Tein kiristettynä ja tapetuksi uhattuna 20.12.2019 Baarmanin ja Saksan tarjousten perusteella 

sopimuksen, jossa on kyse myös Baarmanin, Saksan ja heidän päämiestensä tekona törkeästä 

kiskonnasta ja Kempin osalta avunannosta törkeään petokseen, törkeään kiristykseen ja kiskontaan 

ja törkeästä virkarikoksesta. Baarman ja Saksa käyttivät 20.12.2019 teossa hyväkseen hädänalaista 

asemaani ja Kempin avustamista törkeän kiristyksen ja petoksen toteutuksessa. Edellä selvitetyistä 

kaikista prosessipetos- ja väärennysrikoksista valehtelusta laskuttaminen ja tahallinen laskutuksen 

yksilöimättömyys tapaohjeen kohdan 7.5 vastaisena jatkui myös tässä tekovaiheessa 4.11.-

20.12.2019 eli Baarman esitti Saksan kanssa tässä vaiheessa täysin yksilöimättömiä 58.000 € ja 
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65.000 € maksuvaatimuksia ja ”hinta” perustui vasta tuossa vaiheessa ”kehiteltyihin” tekaistuihin 

palkkioihin, kun sitä ennen valmistelussa 14.2.2019 Baarman oli esittänyt, että laskua oli kertynyt 

vasta noin 20.000 €. Tahallisella näin isojen korvausvaatimusten yksilöimättömällä esitystavalla 

Baarman, Itäinen, Ojantakanen ja Saksa ”ujuttivat” laskutukseen tekaistuja laskutustunteja ja 

myös laskutusta tarpeettomasta ja kielletystä todistelusta, väärennnys- ja petosrikoksistaan ja 

sellaisistakin todisteista ja väitteistä, joista he olivat luopuneet.     

Sitten alkoi rikoshyötyjen ”lunastaminen” Kempin avustuksella eli sen järjestetyn häviön 

rahaksimuutto, josta Kemppi ja Baarman minua etukäteen infosivat rikokseen ryhtyessään: törkeä 

petos 23.12.2019 lukien, laskutustuntien yksilöimättömyys, tuntitaksan nosto kiristystilanteessa 

törkeän kiskonnan toteuttamiseksi ja prosessipetoksesta laskuttaminen ”työnä”. 

Vaikka sopimus oli 20.12.2019 Baarmanin, LP:n, Saksan, Jormanaisen ja Kempin tieten syntynyt, he 

aloittivat yhdessä uuden prosessipetoksen 23.12.2019. Baarman ja Saksa valehtelivat tahallaan, että 

sopimusta ei ole olemassa, ja että sopimusneuvottelut olisivat muka käynnissä, vaikka OikTL 1 §:n 

mukainen heitä sitova sopimus oli syntynyt. Vaikka sopimuksen vuoksi heille oli kiellettyä vaatia enää 

oikeudenkäyntikuluja ratkaistavaksi Kempin päätöksellä ja laskuttaa mitään 65.000 euroa ylittävältä 

osin, he laittoivat 23.12.2019 prosessipetoksen avulla vireille heille kielletyn laskutusvaatimuksen ja 

27.12.2019 laativat yhteensä 120.000 € laskut hankkiakseen 60.000 € ylimääräisen rikoshyödyn 

itselleen ja toimistoilleen ja sellaisen ulosottoperusteen, johon eivät ole oikeutettuja.   

Tapaohjeen kohdan 7.5 (Kuluvaatimuksen erittely) mukaan: ”Oikeudenkäyntiasiassa on annettava 

vastapuolelta vaadittavista asianajokuluista riittävä erittely niin, että vastapuolella on mahdollisuus 

arvioida niiden kohtuullisuutta.” 

 

Baarman nosti laskutettavan yksikköhinnan (€/tunti) lähes tuplaksi rikoshyötyjen paisuttamis-

tarkoituksessa Itäisen, Ojantakasen ja Kempin kanssa sopimallaan tavalla sen jälkeen, kun  

1) siirtyi tai joutui lähtemään pois Piperin asianajotoimistosta ja siirryttyään yhdessä Ojantakasen 

ja Itäisen kassa perustettuun uuteen (prosessipetoksiin erikoistuneeseen epärehelliseen) 

toimistoonsa. 

2) sopi Kempin kanssa järjestetystä häviöstä ja aloitti 23.12.2019 prosessipetoksen laskutuksen 

sopimalla siitäkin etukäteen Kempin ja Saksan kanssa 23.12.2019 ja toteuttamalla rikokset 

yhdessä sopimallaan tavalla 23.12.2019-20.1.2020. 

 

Baarmanin Asianajotoimisto Itäisen & Ojantakasen nimissä esittämästä ”vedoslaskusta” ilmenee:  

1) Se ei ole aito lasku (poikkeava numerointi ja otsikointi) eikä LP ole mahdollisesti maksanut tätä 

laskua. 

 

2) Baarman ilmoitti viimeisimmässä valmistelussa 14.2.2019 laskutuksensa määräksi noin 20.000 

euroa eikä asiassa ole sen jälkeen syntynyt lisää 70.000 €:lla laskuttavia toimenpiteitä 20.12.2019 

eikä 27.12.2019 mennessä eli Baarman, Itäinen ja Ojantakanen laskuttavat 

prosessipetoslaskutuksena tuntimäärällä, jota vastaavaa työtä ei tosiasiassa ole kukaan tehnyt 

ja jossa JOKAINEN laskutustyötunti on perusteetonta ja kiellettyä, koska he laskuttavat 

”työnä” rikostensa osatekojen toteuttamisesta.  

 

3) Baarman ja Saksa ”pumppasivat” petoslaskutukseen ilmaa  

A) Baarman nosti tuntitaksansa keinotekoisesti 
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B) He laskuttivat tapaohjeen 7.5 kohdan kieltämällä tavalla yksilöimättömästi ”tutkittu 

asiaa”-nimikkeellä ja muilla epäselvillä nimikkeillä siten, että mitään yksilöintiä ei ole tehty 

eikä esim. perusnormiston tutkimisesta laskuttaminen ole edes sallittua enkä laskun 

perusteella ole voinut arvioida edes sitä, MISTÄ laskuttavat. 

C) He laskuttivat kaikkien sikamaisten ja ristiriitaisten prosessipetosvalheiden esittämisestä, 

salassapitorikoksista ja asiakirjaväärennyksistä eli teoista, jotka eivät ole laillinen 

laskutusperuste, koska ne ovat laskuttamista rikosten toteutuksista. 

 

Tahallisen tapaohjeen 7.5 kohdan vastaisen yksilöimättömyyden nimenomaisena tarkoituksena on 

ollut mahdollistaa perusteeton petoksellinen laskutus  

1) Olemattomista töistä (laskutusta tuntumäärällä, jota vastaavaa työtä ei ole tehty) 

 

2) Todistelusta, josta Baarman ja Saksa olivat luopuneet eli laskutus tarpeettoman todistelun 

esittämisestä. 

 

3) Väitteistä, joista Baarman, Saksa, Jormanainen ja LP olivat valmistelun aikana luopuneet 

(kuten avioliittoväite ja Saksan forumväite) 

 

4) Töistä, joista ei saa laskuttaa lainkaan (rekisteröidyn tarkastusoikeuteeni liittyvästä 

valheellisesta vastailustaan prosessin ulkopuolella, tarkastusoikeuden estämisestä, 

avioliittovalehtelusta ja sovintoneuvotteluista, valehtelusta ja muusta tapaohjeen ja lain 

kieltämästä toiminnasta) 

 

5) Prosessipetosvalehtelusta ja tavoitteena oli yksilöimättömyydellä häivyttää faktoja siitä, että 

jokainen Baarmanin ja Saksan eri kirjelmiin sisällyttämä väite on tapaohjeen kohtien 2.3, 4.1. 4.5, 

7.3, 7.4, 7.5, 8.2 ja 8.4 kohtien vastaista laskuttamista kokonaan kielletyistä prosessipetos-, 

uhkailu- painostustoimista. 

Baarman, Itäinen, Ojantakanen, LP, sen henkilöt, Saksa ja Jormanainen ovat tapaohjeen tahallisella 

rikkomisella ja laissa säädettyä totuusvelvoitetta rikkomalla, minun perus- ja ihmisoikeuksiksi 

säädettyjä tiedollisia ja perheen ja oikeudenkäynnin osapuolen prosessuaalisia oikeuksia rikkomalla 

tapaohjeen kohdan 2.3 vastaisesti ja petoksellisella laskutuksellaan (laittamalla laskutus vireille 

23.12.2019, kiskonnalla ja rikollisesta toiminnastaan laskuttamalla ja yksilöimättömällä laskutuksella) 

syyllistyneet mm. 

1) tahalliseen prosessipetokseen (RL 36:2 §) laatimalla väärät tiedot ja jatkamalla tahallaan niiden 

esittämistä. 

 

2) tahalliseen tietosuojarikokseen (RL 38:9 §) laatimalla valheellisia vastauksia tiedonsaanti-

oikeuttani estääkseen ja estämällä tarkastusoikeuttani. 

 

3) törkeään yksityiselämää loukkaavaan tiedonlevitykseen (RL 24:8a §) 

 

4) törkeään todistusaineiston vääristelemiseen ja väärentämiseen (RL 15:8 §, RL 33:2 §) 

väärentämällä useita todisteena merkityksellisiä asiakirjoja, valehtelemalla rekisterinpidostaan 

ja olevia materiaaleja olemattomiksi. 

 

5) laittomaan uhkaukseen (RL 15:9 §) 
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6) Baarman 20.6.19 lukien ”lääkärinlausunnolla” laittomaan terveydenhuollon ammattihenkilönä 

toimimiseen (RL 44:33 §)  

 

7) 23.12.-27.12.2019 ja 20.1.2020 prosessipetokseen (RL 36:2 §), törkeään kiskontaan (RL 36:7 §), 

törkeään kiristykseen (RL 31:4 §)  

 

A) laskuttamalla 120.000 € ”työnä” laajasta totuusvelvollisuuden tahallisesta rikkomisesta, 

tarpeettoman todistelun nimeämisestä, todisteiden väärentämisestä ja muista rikollisista 

teoistaan, joista ei niiden rangaistavuuden vuoksi saa laskuttaa mitään. 

  

B) laskuttamalla ylisuurta hintaa törkeän kiskonnan tunnusmerkistön täyttävällä tavalla Kempin 

kanssa sopimallaan tavalla Kempin luomassa kiristystilanteessa 31.10.2019 alkaen ja 

muuttamalla minulle esittämänsä 5.000 euron plusmerkkinen tarjous Kempin luomassa 

kiristystilanteessa 120.000 eurolla laskutusvaatimukseksi, jossa laskutus on lisäksi laadittu 

tahallaan tapaohjeen erityisen 7.5 kohdan asettaman velvoitteen vastaisella tavalla. 

 

C) Baarmanin ja LP:n laskutus ylittää 60.000 eurolla Saksan laskutuksen samasta työstä ilman 

hyväksyttävää syytä eli on myös selvää törkeää kiskontaa ja yhteensä laskutus ylittää 60.000 

eurolla 20.12.2019 syntyneen sopimuksen perusteella määritellyn maksimin eli on  myös 

törkeä petos (RL 36:2 §).  

 

D) nostamalla keinotekoisen rikoshyödyn hankkimiseksi Baarmanin tuntivelvoituksen 

yksikköhinta lähes tuplaksi ennen 4.11.2019 rikokseen ryhtymistä ja pumppaamalla sen 

jälkeen useita kertoja Baarmanin, Saksan ja vastaajien KOKO laskutusta keinotekoisesti 

yksilöimättömillä laskutuserillä 7.5 kohdan vastaisesti eli kokonaan kielletyillä 

yksilöimättömillä ”tutkittu asiaa”-laskutuksilla, jollaista Baarmanilla, Saksalla, Itäisellä ja 

Ojantakasella ei ole ollut tapaohjeen kohdan 7.5 mukaan ja vallitsevan oikeuskäytännön ja 

minkään lain perusteella edes oikeutta esittää sinänsä eikä Kempillä oikeutta hyväksyä 

millään perusteella. Yksilöimättömään ja petoksellisesti pumpattuun laskutukseen 

ryhtymällä Baarman, Itäinen, Ojantakanen, Saksa, Jormanainen ja LP ovat syyllistyneet 

törkeään petosrikokseen ja Kemppi ylittänyt virkaansa säädetyn harkintavallan 

hyväksymällä sellaisen laskutuksen, johon ryhtyminen oli tapaohjeen 7.5 kohdan mukaan 

kokonaan kiellettyä ja jossa on kyse törkeistä kiskonta-, petos-, kiristys-, uhkailu-, 

tietosuoja-, salassapito-, väärennys- ja muista tässä lausumassa yksilöidyistä rikoksista. 

 

On itsestään selvää, että laskutusta, jollaisen tapaohjeet kieltävät kokonaan, ei myöskään saanut 

Kemppi hyväksyä eikä Baarmanin, Saksan, Itäisen ja Ojantakasen eikä kenenkään 

rikosoikeudellinen rangaistus poistu sillä, että Kemppi toteuttaa virkarikoksen sen rikollisen teon 

keinotekoiseksi ”laillistamiseksi”. 

Tahallisella jatketulla totuusvelvoitteen rikkomisella on tahallaan aiheutettu ylimääräisiä ja 

suuruudeltaan aivan epänormaaleja perusteettomia prosessikustannuksia, jotka on sitten törkeillä 

rikoksilla Kempin avustuksella vielä rahastettu minulta. Kustannuksia on aiheutettu nimeämällä 

tarpeetonta ja kiellettyä todistelua, petostehtailulla, väärentämisellä, Saksan 9.3.2016 tekaistuilla 

forumväitteillä ja kestämättömillä normiväitteillä. Jutussa, jossa edes valmistelua ei ole saatettu 

loppuun ja koko valmistelu on em. tavoin rikollista, on siis muka aiheutunut 120.000 € laskutus. 

Laskutuksen määrä 120.000 € pelkästä keskeneräisestä valmistelusta ja muutamien sivujen 

kirjelmien laatimisesta (ja etenkin kun KAIKKI niissä kirjelmissä on petoksellista valehteelua), on 



42(220) 
 

täysin poikkeavaa eikä tämän suuruista laskutusta ole syntynyt eikä hyväksytty avustajille edes 

laajassa Kittilä-oikeudenkäynnissä, jossa oli viikkojen pääkäsittely ja rikosasian syytteet. 

Baarman ja Saksa laativat edellä sitaateissa esitetyt valheiksi tietämänsä perusteettomat kielletyt 

väitteet tapaohjeen kohdan 8.2, OK 14:1 §:n, AAL 5 §:n, OK 20:2 §:n 2 momentin ja OK 15:10 §:n 

vastaisesti siten, että teoissa on kyse nimenomaan rikoksena (törkeänä petoksena) rangaistavasta 

valehtelusta ja tietosuojarikoksista, joiden tavoitteena on ollut miljoonarikoshyödyn hankinta ja 

minulle rikoksilla aiheutettu valtava vahinko.  

4.6 Rikoskumppanuus tuomarien ja poliisin kanssa ei poista Saksan ja Baarmanin eikä kenenkään 

rikosten rangaistavuutta    

Kemppi toteutti kaikki seuraavat teot toteuttaakseen Baarmanin, Saksan, Suveksen ja vastaajien  

kanssa sopimaansa järjestettyä häviötäni:  

1) Esti TAHALLAAN KAIKKIEN KANNEVAATIMUSTENI kirjaamisen yhteenvetoon 

2) Deletoi yhteenvedostaan KSL 8:35 §:n, KSL 9:34 §:n ja KAIKKI muutkin kanteeni perusteena olevat 

normiperusteet  

3) Vääristeli myös kaikki tapahtumatiedot ja Baarmanin, Saksan ja Suveksen kirjelmien sisällön 

yhteenvedossaan 

4) Kieltäytyi korjaamasta yhteenvetojaan eli ”ajoi” itse minun sijaani kannettani itse keksimillään 

valheilla ja väärennetyillä vastaajien todisteilla minun todisteluni tahallaan estäen. 

5) Esti tahallaan minua esittämästä henkilötodistelua ja kirjallista todistelua juuri niistä seikoista, 

joilla vastaajat kiistivät 

6) Osallistui Baarmanin, Saksan, Suveksen ja vastaajien jokaiseen prosessipetoksen osatekoon 

7) Uhkaili yhdessä sopimallaan tavalla minua, avustajaani ja koko perhettäni juuri sillä järjestetyllä 

häviöllä, jota koko valmistelun ajan toteutti 

8) Jätti OK 15:10a §:ssä säädetyt ilmoitukset tekemättä Baarmanista, Saksasta ja Suveksesta 

9) Esti minua saamasta selviltä vahingonaiheuttajilta heidän tunnustamassaan korvausvastuussa 

euroakaan korvauksia 600.000 € vahingoista kotini täystuhosta, josta vastuunsa vastaajat 

myönsivät kirjallisesti. 

10) Vielä sen lisäksi velkuutti minut rikoskumppaniensa tekaistulla 120.000 € laskutuksella em. 

virkarikollisilla tempuillaan Baarmanin, Saksan, Suveksen, Rimonin ja vastaajien koko laskutuksen 

perustuessa Kempin tieten ja mahdollistamalla tavalla 100-prosenttisesti törkeisiin petos-, 

kiristys-, väärennys-, salassapito-, kiskonta-, väkivalta ja muihin rikoksiin. 

11) Toteutti suunnitelmallisen törkeän virkarikoksen jokaisen osateon nimenomaan 

aiheuttaakseen tahallaan yhdessä em. rikoksentekijöiden kanssa minulle valtavat rikos-

vahingot, aiheettoman ulosottovelan ja PL 15 §:n omaisuudensuoja-loukkauksen. 

 

Poliisi Merja Laitinen ja poliisin tutkinnantapporikoskopla estivät tahallaan 5.12.2018 ja sen 

jälkeenkin systemaattisesti esitutkinnan törkeistä rikoksista siten, että jokainen poliisin päätös 

perustuu rikolliseen valehteluun ja on syntynyt nimenomaan estämällä KAIKKI kuulemiset ja 

todisteiden käsittely kokonaan ja tahallaan tekaistujen tutkinnantapporatkaisujen leipoimiseksi 

poikkeuksellisen törkeissä tunnustetuissa rikoksissa, jossa rikosnäyttö on täysin selvä. Tutkintaa 

estäneet poliisit ovat leiponeet virkarikollisia tutkinnantappoja:  

1) mahdollistaakseen niiden törkeiden rikosten jatkamisen, jotka juuri Laitisen 5.12.2018 

virkarikoksen vuoksi ja sen avulla myös jatkuivat. 

2) estääkseen tahallisella virkarikoksellaan minua saamasta minulle kuuluvia huomattavia 

korvauksia 
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3) mahdollistaakseen rikosten tavoitteena olevan rikoshyötyjen hankkimisen tekijöille ja 

laskuttamisen teoista, jotka säädetään törkeiksi petoksiksi 

4) aiheuttaakseen tahallaan yhdessä em. rikoksentekijöiden kanssa minulle valtavat  

rikosvahingot, aiheettoman ulosottovelan ja PL 15 §:n omaisuudensuoja-loukkauksen. 

 

4.7 Yhteenveto korvausteni rikollisista estämismenetelmistä ja kaikkien Suveksen ja hänen 

rikoskumppaniensa rikosten sama motiivi 

 

Korvauksiani estettiin ja estetään edelleen törkeillä rikoksilla, joiden toteuttajiksi Suves, Baarman, 

Henriksson ja Saksa palkattiin. Heidän palkattiin nimenomaan törkeiden rikollisten tekojen 

toteuttajiksi eikä normaaliin asiamiestehtävään ja heistä jokainen tiesi jo toimeksiannon 

vastaanottaessaan ja koko keston ajan toteuttavansa törkeää rikollisuutta. Kaikilla rikoksilla oli sama 

motiivi eli korvausteni estäminen. Korvauksiani he estivät ja rikoksiaan peittelivät yhdessä 

päämiehineen seuraavilla rikollisilla menetelmillä: 

 

1) Niskala palkkasi Laakson, Walveen ja Jormanaisen tahallisen väärinraportoinnin toteuttajiksi 

selvässä putkirikossa, jotta en saisi korvauksiani. Heidät palkattiin raportoimaan olemattomista 

sadevesi-, multa- ja koksiluukkuhavainnoista sateettomana päivänä, vaikka koksiluukkua ei 

voinut nähdä eikä siinä ollut tiiltä eikä reikää eikä multa ollut multaa, vaan kreosoottia. 

 

2) Olemattomilla viemärikuvauksilla huijattiin korvausteni estämiseksi. Kuvauksia ei ole tehty 

tosiasiassa koskaan eikä putkeni ollut ehjä, kuten ”kuvauksen” perusteella väitettiin. 

 

3) Piikkausvahingon jälkeen raporttiin lisättiin 25.11.2014 useita tekaistuja tapahtumia siinä 

vaiheessa, kun kotini oli tuhottu. Raportin väärentäminen alkoi 25.11.2014 eli 2 päivää sen 

jälkeen, kun 23.11.2014 vaadin korvauksiani. 

 

4) Jormanainen, Niskala, Aronpää ja Walve olivat salaa laatineet 8.10.2014 väärennetyillä tiedoilla 

korvaushakemuksen ja Niskala teki minun oikeilla tiedoilla 17.9.2014 tekemään 

vahinkoilmoitukseen salaa merkinnän, että sitä ei saa kirjata lainkaan ja kaikki toimittamani 

laskut ja materiaalit siirrettiin ulos korvausrekisteristä. 

 

5) Minulla yritettiin maksattaa pölyvahingon siivous laatikkolaskutuspetoksella, jolla laskutettiin 

ilmaisista laatikoista 1.400 €/kk vuokraa eli 16.800 € vuodelta ja laskutusosoite yritettiin siirtää 

samaan aikaan LP:ltä Jormanaiselle. 

 

6) Suves junaili Rytön jatkamaan väärinraportointia vuotovahingossa ja junaili salaisia 

kavallussuorituksia Jormanaiselle, Rytölle ja muille kavereilleen samasta muka ei-korvattavasta 

viemäririkosta samaan aikaan, kun valehteli KäO:ssa, että mitään ei ole maksettu eikä kuulu 

maksaa. Salaisen kavallusmaksuliikenteen peittelemiseksi Suves, Konttinen ja Kerminen estivät 

tarkastusoikeuttani valehtelemassa omia korvausasiakirjojani ”liikesalaisuudeksi”. 

 

7) Suves, Baarman ja Saksa laativat oikeudenkäyntikirjelmät, joissa MIKÄÄN ei pidä paikkansa. Teot 

ovat törkeitä prosessipetoksia. He yhdessä kiistivät jopa tililleni maksetut korvaukset, 

laskutukset, asiakas- ja aliurakointisuhteet, korvauspäätökset, koko pölyvahingon 

viestiliikenteen (yli 100 viestiä), vahinkojen aiheutumisen ja Niskalan tilaukset.  
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8) Suves valehteli olemassa olevia päätöksiä olemattomiksi juuri siksi, että 14.8.2014, 24.9.2014,  

1.10.2014 ja 2.10.2014 tehdyt sitovat myönteiset korvauspäätökset tarkoittivat, että kanteeni 

tulee hyväksyä ja samasta syystä Saksa ja Baarman kiistivät maksutapahtumia, laskutuksia ja 

Saksa valehteli Jormanaisen maksamisen muka kohdistuneen olemattomaan ”johonkin 

toiseen” piikkaustapahtumaan, jota ei ollut heidän tieten edes olemassa koskaan.  

 

9) LP:n ja Jormanaisen raporttia väärennettiin useita kertoja rikollisen valehtelun ristiriitojen 

häivyttämiseksi. 

 

10) Baarman ja Walve lavastivat 4 vuoden viiveellä valokuvia ”ulkopölystä” ja Saksa sitten aina 

Jormanaisen kanssa yhtyi jokaiseen rikoskumppaninsa Baarmanin ”todisteeseen”. He  

valehtelivat rikoskumppaninsa Noora Kempin avustuksella, että 17.9.2014 pölyt johtuivat 

alipaineistuksen käynnistymisestä, vaikka alipaineistaja käynnistyi 3.11.2014 ja lavastetussa 

muka 17.9.2014 kuvassa näkyy 8.10.2014 asennettu putki eli täysin järjetönkin teknisesti ja 

ajallisesti mahdottomiin väitteisiin  ja väärennyksiin perustunut prosessipetosvalehtelukin oli 

rikos-kumppaneiden Kempin ja tutkinnantappopoliisien (mm. Merja Laitinen, Kari Siivo, Kimmo 

Halme, Keijo Suuripää, Petteri Hyytiäinen, Keijo Moilanen ym.) avustuksella heille mahdollista ja 

tästä(kin) valehtelusta he laskuttivat 120.000 euroa ja omaisuuttani on ulosmitattu 120.000 

eurolla eli heidän rikoskumppaniverkostonsa junaili minut maksamaan näistä rikollisista 

valheista sen lisäksi, että estivät  2 Meur korvaukseni.  

 

11) Baarman ja Saksa yrittivät siirrättää LP:n vastuun persaukiselle Jormanaiselle Kempin 

avustuksella kehittämällä ”maksutapahtumia” olemattomuudesta ja väittämällä niitä 

riidattomiksi, minkä petoksen peittelemiseksi Kemppi esti todisteluni. 

 

12) Suves, Baarman ja Saksa valehtelivat asiakas-, aliurakointi- ja tilausasioista siksi, että ne oikeat 

tiedot tarkoittivat heille kaikille yhteisvastuuta koko vahingosta pakottavan KSL:n perusteella. 

 

13) Samaan aikaan, kun Suves valehteli KäO:ssa, että vahinko 361-1401203-0 ei muka ole 

korvattava viemäririkko eikä muka mitään maksettu kenellekään eikä Niskala tilannut mitään 

eikä sitovaa korvauspäätöstä muka ole tehty, hän junaili Jormanaiselle rikoskumppaneineen 

kavalluksillaan korvauksia juuri siitä ei-korvattavasta vahingosta (jopa pölyvahingon 

korvauksia, joita ei saatu 8.10.2014 petoksella ja laatikkopetoksilla) ja salaili 

”liikesalaisuutena” rekisteriin  merkittyjä petosten tunnustuksia, sitovia korvausratkaisuja 

(joiden vastainen korvausteni estäminen petoksilla on rikos), salaista maksuliikennettä ja  

väärennyksiä. 

 

14) Kun minua ei saatu törkeillä petoksilla luopumaan korvauksistani 

A) Kemppi esti kanteeni ajamista ja järjesti rikoskumppaneille kiristysolosuhteet, joita 

hyödynnettiin 2019-2020 törkeään kiskontaan, laittomiin uhkauksiin ja raakaan 

väkivaltaan perustuvissa sopimuksissa, joiden ehdot ovat pakottavan VSL:n ja KSL:n 

vastaisina ja 14.8.2014-2.10.2014 tehtyjen sitovien korvattavuusratkaisujen vastaisina 

suoraan lain nojalla mitättömiä. 

B) Suves, Kerminen ja Konttinen toteuttivat vakuutukseni laittoman irtisanomisen 3.7.2018 

estääkseen minua hakemasta korvauksiani ja salailivat jopa irtisanojaa  

C) He estivät uusilla petoksillaan minua saamasta myös oikeusturvakorvauksia 

valehtelemalla 10.6.2014 putkirikkoa ja 17.9.2014 piikkausta ”samaksi” vahingoksi 
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4.8 Törkeillä petoksilla, mitättömillä päätöksillä, laittomilla vakuutusteni ja työsuhteeni irtisanomisilla 

ja törkeään kiskontaan perustuvilla sopimuksilla hankittu valtava rikoshyöty 

 

Oikeus kotiin, terveyteen, turvallisuuteen, äitiyden erityissuojaan, omaisuuteen ja työhön ovat 

kaikki erityistä suojaa nauttivia perus- ja ihmisoikeuksia. Työsuhteeni irtisanottiin, terveyteni ja 

kotini tuhottiin tahallaan törkeillä rikoksilla. Sen jälkeen, kun minulle oli aiheutettu pysyvä 

työkyvyttömyys, tulojen menetys 2000 €/kk, pysyvä vammautuminen, pysyvä sairaus kreosootilla 

ja koko omaisuuteni oli tuhottu ja rikoksilla oli aiheutettu 2 Meur vahingot, niiden  törkeiden 

rikosten toteuttajat palkkasivat Suveksen, Baarmanin, Saksan, Henrikssonin ja Mäkisen 

toteuttamaan törkeitä petos-, kiristys-, kiskonta-, kavallus-, tietosuoja-, salassapito- ja 

väärennysrikoksia aiheuttaakseen minulle 2 Meur vahingot rikosten vuoksi saamatta jääneinä 

korvauksina. 

 

Suves esitti 25.000 € tarjouksen 600.000 euron vahingosta, joka kodissani aiheutettiin, koska 

Kemppi järjesti kiristysrikokselle olosuhteet. Baarman ja Saksa esittivät 5.000 euron tarjousta ja 

Henriksson rikoskumppaneineen nollatarjousta. Baarman ja Saksa päämiehineen esittivät 5.000 

euron ”tarjouksen” 600.000 euron vahingosta ja sitten kun minut oli hakattu sairaalakuntoon 

11.12.2019, heidän ”tarjouksensa” muuttui 120.000 euron laskutukseksi ja he ohittivat myös 

rikosvahingon pienentämiseksi tekemäni 20.12.2019 sopimukset rikoskumppaneidensa Kempin, 

Helinin, Verasen, Penttilän, Ojalan, Harakan, Spolanderin, Paanasen, Lehikoisen, Kärjen ja 

Aaltosen kanssa 65.000 euron ylimääräisen rikoshyödyn hankkimiseksi ja päästäkseen heti 

ulosmittaamaan omaisuuttani, vaikka minun ei kuulu maksaa heidän rikoksistaan euroakaan eikä 

heillä ole laskutusoikeutta prosessipetos- ja väärennys- ja salassapitorikoksistaan. 

 

Kenenkään Suomessa ei kuulu joutua luopumaan koko omaisuudestaan tuollaiseen alihintaan ja 

kaikissa ”tarjouksissa” ja sopimuksissa on kyse törkeistä kiristys-, petos- ja kiskontarikoksista ja ne 

ovat ehdoiltaan mitättömiä VSL:n ja KSL:n vastaisina, koska korvauksiani on vähennetty vastoin 

pakottavaa sääntelyä, mikä ei ole sopimusvapauden piirissa lainkaan (kuten eivät rikoksetkaan) 

 

Kaikki törkeään kiskontaan perustuneet tarjoukset johtuivat heidän tiedossaan olleista itse salaa 

varjovalmisteluissa etukäteen sopimista järjestetyistä häviöistä ja siihen olennaisena osana 

liittyvästä poliisin tutkinnantapporikollisuudesta, jonka avulla he minua kiristivät ja jokaisen heistä 

laskutus on 100 % prosessipetoslaskutusta. Rikokset pahenivat 11.12.2019 väkivaltarikoksen 

avulla eli 5.000 euron tarjous muuttui parissa päivässä 120.000 euron rikolliseksi velkuuttamiseksi 

sopimukset ohittaen ja rikoshyöty tuplattiin 3 päivässä ”Kempin joululahjana” 

rikoskumppaneilleen Baarmanille ja Saksalle 20.12.-23.12.2019. Vastaavalla tavalla nimenomaan 

jo ennestään kiskontaa sisältävä 1.6.2020 sopimani nollasopimus muutettiin viikossa 

Henrikssonin, Kempin, Kermisen, Vienon, Mäkisen ja Verasen sopimaksi 100.000 euron rikolliseksi 

laskutukseksi, jossa oli mukana ylimääräinen sovintoneuvotteluista laskutusyritys 10.000 eurolla.  

 

Koska työturvallisuuslaki, rikoslaki, VSL ja KSL ovat pakottavaa oikeutta, mikään ei ole 

mahdollistanut tuollaisia törkeää kiskontaa sisältäviä sopimuksia, tappouhkauksia ja 

väkivaltarikoksella vammauttamista ”sopimusmenetelminä”, sopimusten ohituspetoksia, 

muitakaan heidän rikoksiaan ja kaikki näin syntyneet sopimukset ja myös niiden sopimusten 

ohitukset, korvausteni estämiset ja teot, joilla heidän rikoskoplansa minut velkuutti 200.000 

eurolla, ovat saman jatketun, varjovalmisteluissa sovitun rikoksen osatekoja ja jatkoa samalla 

motiivilla toteutetuille lasteni ”kohtuullisille” (=rikollisille) 140.000 euron velkuutuksille.  
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Millään sopimuksella ei voi myöskään pätevästi sopia kotini vahingoista ja terveyteni 

vahingoittamisesta nollakuluvastuulla, koska sellaiset pakottavissa normeissa (VSL, KSL ja 

työturvallisuuslaki) säädetyt oikeuteni eivät ole poistettavissa ja vähennettävissä ja on rajattu 

sopimusvapauden ulkopuolelle kokonaan. 

 

4.9 Tekojen luonne törkeinä tahallisina rikoksina, rikosten haitallisuus, vahingon määrä ja muut 

tekofaktat, joilla rikoskumppanit Saksa, Baarman, Suves, Henriksson, Mäkinen, Itäinen & 

Ojantakanen ovat itse osoittaneet olevansa sopimattomia toimimaan asianajajana 

 

Saksa, Baarman ja Suves on erotettava asianajajaliitosta seuraavien rikokseksi säädettyjen tekojen 

tahallisen vuosia jatketun toteuttamisen perusteella: 

 

1) Suveksella, LähiTapiolalla, Baarmanilla, Saksalla, Henrikssonilla, Mäkisellä, LP:llä, Jormanaisella, 

Suveksen järjestämällä maksullisella valehtelijalla Matti Rytöllä, Antti Hemmillä, Ranan Rimonilla 

tai ylipäänsä kenelläkään kanteideni vastapuolilla ja minut velkuuttaneilla tahoilla ei ollut 

oikeutta laskuttaa yhdenkään tässä kirjelmässä yksilöidyn totuudenvastaisen lauseen 

laatimisesta. Juuri niistä ja vain niistä he laskuttivat huomattavilla euromäärillä. He laskuttivat 

törkeiden petosten, törkeiden asiakirjaväärennysten, törkeiden kavallusten, salassapitorikosten 

ja muiden rikosilmoituksissa yksilöityjen rikosten toteutuksesta.  

 

2) Suves, Baarman ja Saksa päämiehineen aiheuttivat minulle 720.000 € vahingon ja aiheettoman 

120.000 € velan toteuttamalla rikoksensa ja laskuttamalla ”työnä” rikoksista eli teoista, joihin 

ei saanut ryhtyä ja joista ei Suomessa saa laskuttaa. Henrikssonin ja Mäkisen koko 

asiamiestehtävä ja koko laskutus 100.000 € ja rikosten vuoksi saamatta jääneet vähintään 

600.000 € korvaukseni ovat heidän rikoshyötyään. Juuri siksi poliisin tulee tutkia teot rikoksina ja 

valvontalautakunnan tulee erottaa rikoskumppanit apureineen asianajajaliitosta.  

 

3) Törkeään petokseen liittyvät ”tarjoukset” ja 14.2.2019, 19.12.2019, 20.12.2019 ja 1.6.2020 

sopimukset on toteutettu törkeillä kiskonta-, kiristys-, petos- ja väkivaltarikoksilla ja niihin 

liittyvät törkeät kiristys- väkivalta-, uhkailu- salassapito-, väärennys-, kavallus- lahjonta-, syrjintä-

, virka- ja muut rikokset ovat niiden rikosnimikkeiden mukaisia rikoksia, jotka erillisissä 

ilmoituksissa ja jäljempänä tässä kantelussa yksilöidään.  

 

4) Jokaista tässä kirjelmässä yksilöityä Suveksen, Baarmanin, Saksan, Jormanaisen, LP:n ja 

LähiTapiolan henkilöiden yhdessä laatimaa lausumaa tulee tässä asiassa  

A) Poliisin tutkia törkeänä jatkettuna petoksena ja muuna jäljempänä yksilöitynä rikoksena  

B) Valvontalautakunnan tutkia jokainen sitaateissa yksilöity Baarmanin, Suveksen, Saksan, 

Henrikssonin ja Mäkisen laatima lause tahallisena totuusvelvoitteen rikkomisena kutakin 

rikoskumppania koskevassa omassa valvonta-asiassaan. Koska velvoitetta on rikottu 

tahallaan petosrikoksen toteuttamiseksi, heidät ja tekoihin osallistuneet Itäinen, 

Ojantakanen, Suvanto ja Sivenius tulee erottaa asianajajaliitosta.   

 

5) Henkilötietolain, tietosuojalain ja tietosuoja-asetuksen vastainen ”liikesalaisuus”-tulkinta ja 

olemattomuusvalehtelu, jonka avulla on peitelty Suveksen, Baarmanin, Saksan, Kermisen, 

Konttisen, Lagerströmin, Henrikssonin, Niskalan, Varjosen, Jormanaisen, Walveen, Laakson ym. 

johdolla toteutettuja törkeitä petoksia, törkeitä väärennyksiä ja törkeitä kavalluksia ovat rikoksia 

ja erottamisperusteita. 
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6) Rekisteritietojen, korvauspäätösten, raporttien, tarjousten ja muiden asiakirjojen 

väärentämiseen osallistuminen ovat rikoksia ja erottamisperusteita. 

 

7) Kotirauha- ja petosrikokset lavastettujen valokuvien hankinnassa ja Rytön käynnillä, suojauksista 

valehtelu 17.9.2014 piikkauksissa, väärinraportointi 16.6.2014 lukien, viemärikuvaus- ja 

laatikkolaskutuspetokset, 8.10.2014 petos sekä Niskalan, Jormanaisen ja LU Rakennuksen 

11.12.2014 tunnustusten salailu ”liikesalaisuus”- ja olemattomuusvalehtelulla 400.000 € 

vahingon- ja vakuutuskorvausten rikolliseksi estämiseksi.  

 

8) He rikkoivat tapaohjeen 12.1 kohtaa valehtelemalla kaikissa valvonta-asioiden vastauksissaan ja 

tapaohjeen 8.2 kohtaa valehtelemalla eri tavalla poliisille ja KäO:ssa ja salaisissa ilmoituksissaan,  

laskutuksissaan ja kavalluksissaan eikä rikoksia muuta sallituiksi se, että Suves valehteli omia ja 

rikoskumppaniensa rikollisuutta ”yleiseksi normaalikäytännöksi”. 

 

9) He estivät editioni ja todisteluani rikollisella valehtelulla pakottavan tietosuojanormiston 

vastaisesti jatkaakseen 2014 aloitettua rikosta.  

 

10) He esittivät yhdessä ja erikseen valvonta-asioiden vastauksissani luetteloidut kaikki tahalliset 

prosessipetosvalheensa sitovien korvattavuusratkaisujen ja maksamalla tapahtuneen 

korvausvastuun  myöntämisen vastaisesti 600.000 euron suuruisen vakuutus- ja 

vahingonkorvauksen tahalliseksi estämiseksi eli rikoshyödyn hankkimiseksi päämiehelleen, 

itselleen ja toimistolleen ja prosessipetosrikollisuuden jatkaminen  

a) liikesalaisuustulkinnan avulla  

b) väärennysten avulla 

c) totuusvelvoitteen vastaisesti senkin jälkeen, kun kaikki todisteet kiistämisen 

perusteettomuudesta ovat paljastuneet minun 1.1.2015 ja 4.7.2018 toimittamani 

materiaalin, LähiTapiolan rekisteristä 23.10.2017 paljastuneen materiaalin ja Suveksen, 

Jormanaisen, Walveen ym. tunnustuksen mukaisina. 

 

11) Saksa ja Baarman päämiehineen jatkoivat rikollista valehtelua olemattomista viemärikuvauksista 

senkin jälkeen, kun Suves ja Konttinen 11.12.2018 ilmoittivat, että niitä ei ole olemassa eikä 

korvausasiaani koskaan toimitettu.  

 

    4.10 Olen ollut ”salaisessa erityiskäsittelyssä” ja ”virkamafia”-käsittelyssä 2007-2021, jossa lait  

               korvattiin toinen toistaan törkeämmillä rikoksilla 

 
Suvesta koskevasta valvonta-asiasta ilmenee, että LähiTapiolaan oli rekisteröity minua koskevat 
salaiset rikolliset ”erityiskäsittelyohjeet”, jota koko organisaatio noudatti.  ”Erityiskäsittely” 
LähiTapiolassa alkoi syksyllä 2008. Virkamafian ”käsittelyssä rikollisine varjovalmisteluineen ollut jo 
2001 lukien ja kaikki minuun, lapsiini ja avustajaani kohdistetut rikokset ja muka ”kohtuulliset” eli 
täysin rikolliset 340.000 € velkuuttamiset ja yhtä rikollinen laissa säädettyjen korvaustemme 
estämiset, tutkinnantappotoiminta ja sinnikäs minun eli rikosten uhrin rikolliseksi lavastaminen ja 
muut tapaohjeen 7.3 kohdan vastaiset painostustoimet ja väkivaltarikollisuus velkuutusten 
toteutuksissa johtuvat juuri siitä.  
 

    4.11 ”Onks sulla vielä asuntolainaa?” eli Suveksen, Baarmanin ja Saksan rikostiimin rikosten motiivi ja  
              liittyminen Henrikssonin rikostiimin rikoksiin 
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Olen LähiTapiolan henkiyhtiön entinen yhtiönlakimies, compliance officer (laillisuusvalvoja), 
henkilöstörahaston valtuuston varapuheenjohtaja, EU-komission erityisasiantuntija, LähiTapiolan 
nimeämä FK:n (nyk. FA ry:n) asiantuntijaryhmien jäsen ja FINVA:n (vakuutusalan koulutusyhtiön) 
asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.  

 
Minulla oli LähiTapiolan vahinko- ja henkiyhtiöitä ja alueyhtiötä vastaan vireillä seuraavat laajat 
oikeudenkäynnit, joissa kaikissa vastapuolen toiminta perustuu törkeään rikollisuuteen ja tuli 
mahdolliseksi tuomarien ja poliisien törkeillä virkarikoksilla, joilla kanteiden ajaminen ja törkeiden 
rikosten esitutkinta tahallaan estettiin lakiin nähden käänteisten velka- ja korvaussuhteiden 
aiheuttamiseksi ja kostoluonteisten velkuutusten ja prosessipetosrikollisuudesta laskuttamisen 
mahdollistamiseksi: 
 
1) Asia L 17/261: Espoon KäO:ssa on vireillä vahinko- ja henkiyhtiötä vastaan 27 vuotta kestäneen 

moitteettoman työurani laitonta päättämistä kesken lakisääteisen äitiyslomani ja tj Kohmon 
johdolla toteutettua pitkään kestänyttä työpaikkakiusaamista koskeva työsuhde-
riita.  Asiamiehenäni toimi työoikeuteen erikoistunut AA Antti Palo (AA-tsto Kailiala & Palo) ja 
vastapuolella AA Jarmo Henriksson. 

 
2) Asia L 18/36147: Helsingin KäO:ssa oli vireillä LähiEtelä Keskinäistä Vakuutusyhtiötä vastaan 

ajamani kanne laittoman, ilman irtisanomisperustetta 3.7.2018 toteutetun vakuutukseni 
irtisanomisen toteamiseksi mitättömäksi (vahvistamiskanne) 

 

3) Asia L 15/649 ja siihen yhdistetty asia L 16/352: Helsingin KäO:ssa oli vireillä LähiEtelä 
Keskinäistä Vakuutusyhtiötä, LP Vahinkosaneerausta ja sen aliurakoitsijaa Jani Jormanaista  
vastaan kiinteistölläni 2014 aiheutuneisiin vuoto- ja pölyvahinkoihin liittyvä vahingonkorvauksia 
ja vakuutuskorvauksia koskeva riita-asia. Asiamiehenäni toimi OTT Petter Kavonius (Lakiasiat 
Petter Kavonius Ky), kunnes jouduin Kempin ja Baarmanin rikollisten uhkailujen vuoksi 
luopumaan kokonaan avustajasta ja vastapuolella AA Juri Suves ja muiden kanssavastaajien  
LähiTapiolan yhteistyöyrityksen  LP Vahinkosaneeraus Oy:n asiamiehenä AA Pontus Baarman ja 
LP:n aliurakoitsija Tmi JJ Maalaus ja Saneerauksen (Jani Jormanaisen) a asiamiehenä AA Heikki 
Saksa 

 
Minut on irtisanottu äitiyslomalla. Työsuhteeni irtisanottiin tekstarilla ilman irtisanomisperustetta. 
Työnantaja ja AA Henriksson ovat vasta noin 4 vuotta irtisanomisen tapahtumisen jälkeen 
onnettomalla tavalla yrittänyt jälkikäteen keksiä syytä. Ei ole edes sinänsä uskottavaa, että 
työnantaja olisi pitänyt minua sinnikkäästi palveluksessaan 27 vuotta "heikolla" käytöksellä ja vielä 
varta vasten valinnut firman heikoimmin käyttäytyvän henkilön kaikkiin mahdollisiin 
edustustehtäviin yrityksen ulkopuolellekin. Henrikssonin laatimassa KäO-vastineessa vuonna 2017  
väitetään, että laillisille tahoille (Moisander, AVI, FIVA, Moilanen ja Ketola) kirjoittaminen muka 
olisi peruste irtisanoa yhtiön lakimies kesken lakisääteisen äitiysloman. Aineistoni todistaa, että 
ennen irtisanomistani Pöllänen ja Kohmo kertoivat irtisanovansa minut siksi, että  
 
1) Minulla on liikaa lapsia (7 kpl) 

 
2) 18.10.2012 ilmoitin 7. raskaudestani 

 
3) Puutuin Pölläsen toimintaan, jossa hän eli liiketoimintaan kuuluva puuttui compliance-

toimintaani. Kerroin viikkoa ennen äitiyslomaani hänelle ja Kimmo Niskalalle palaavani tähän 
laittomaan touhuun äitiyslomalta palattuani (joka palaaminen siis tuolla laittomalla 
äitiyslomairtisanomisella estettiin ja lisäksi sama Kimmo Niskala on 5.5.2017 Suveksen kanssa 
ollut estämässä Jormanaisen 11.12.14 tunnustuksen, oman 10.6.14 puheluni äänitteen ja kaiken 
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muun aineiston saamista ”liikesalaisuus”-tulkinnalla petos-, kavallus. ja väärennysrikosten 
jatkamiseksi) 

 
4) En suostunut Kohmon minulle asettamaan "toimenkuvaan". Kohmo vaati, että hänen alaisenaan 

päätehtäväni juristina ei ollut laillisuus, vaan "saada asiat näyttämään laillisilta". Tähän totesin, 
että ehdotus on lainvastainen enkä yhtiön asiakkaita ryhdy erehdyttämään. 

 
Jouduin itse 2014 lukien korvausasioissani ja sitä ennen työsuhdeasioissani samanlaisen rikoksen 
kohteeksi, jollaisia petoksia havaitsin laillisuusvalvojana ja joiden selvittämisen estämiseksi minut 
irtisanottiin. Asiakkaiden (myös minun) erehdyttämistä siis 23.10.2017 aineiston osoittamalla 
tavalla toteutetaan mitä törkeimmillä tavoilla ja rikollisilla menettelytavoilla. Lisäksi on ollut 
irtisanomisestani saakka meneillään Kohmon toivomaa peittelyä eli asioita on yritetty saada 
näyttämään laillisilta jemmailemalla aineistoa ja väärentämällä rekisteritietoja ja dokumentteja. 
 
Ennen irtisanomistani Pöllänen tiedusteli (ilmeisesti Kohmon asialla) "Onks sulla vielä 
asuntolainaa?". Kuvaamallani varsin poikkeavalla vuoto- ja pölyvahinkojen käsittelytavalla ja 
600.000 euron vakuutus- ja vahingonkorvausta rikollisesti estämällä on yritetty järjestää minulle sitä 
asuntolainaa siksi, että en kykenisi/jaksaisi nostaa työsuhteeni irtisanomista koskevaa Kohmolle, 
Moisanderille, Pölläselle, Rantalalle ym. erittäin kiusallista työsuhderiita-asian kannetta.  
 
Tein ennen irtisanomistani mm. vakuutustutkinnan esimiehen Kari Leivon kanssa yhteistyötä 
paljastamalla vakuutusvilppiasiakkaita menestyksekkäästi siten, että se vaikutti merkittävällä tavalla 
myös henki- ja vahinkoyhtiöiden tulokseen. Olen saanut EU-komissiolta erinomaisen 
työtodistuksen, jossa kerrotaan, että juuri minä jäin erityisesti puheenjohtajan mieleen 
erinomaisen yhteistyökykyni, loistavien kommentaarieni ja muutenkin aktiivisen panokseni 
vuoksi. Samanlaisen työtodistuksen olen saanut Finvasta. Lisäksi koko työhistoriani ajalta on 
tulossa minut vuosikymmeniä tunteneita LähiTapiolan ja yhteistyötahojen henkilöitä todistamaan 
asiallisesta toiminnastani ja erinomaisesta yhteistyökyvystäni asiaan L 17/261.  
 
27-vuotisen työsuhteeni äitiyslomairtisanomiseen ja sitä edeltäneeseen kiusaamiseen liittyvä 
tapahtumakokonaisuus on erittäin poikkeava menettely, jota ent. työnantaja valehteli AVI:lle 
”positiiviseksi erityiskohteluksi”. Myös kotivakuutukseni korvausasioiden käsittelytapa 
(”erityiskäsittely”, joka sisältää useita törkeitä petos-, kavallus- ja väärennysrikoksia) on ollut erittäin 
poikkeava, koska sen tavoitteena ei koskaan ollut korvausten maksaminen vakuutusehtojen 
mukaisesti, vaan koko omistamani omaisuuden ja terveydentilani tuhoaminen ja minulle kuuluvien 
600.000 euron vakuutuskorvausten estäminen juuri siksi, että minulle näillä rikosilmoituksessa 
kuvatuilla teoilla ”junaillaan” sitä asuntolainaa, jota minulla ei ollut ja jotta minulle aiheutetussa 
taloudellisessa katastrofissa ilman vessaa ja suihkua lapsiperheeni kanssa sekasorron keskellä 
eläessäni en kykenisi aloittamaan LähiTapion johtohenkilöille  kiusallista työsuhteeni laittomaan 
äitiyslomairtisanomiseen liittyvää oikeudenkäyntiä. Tuo työsuhteeni irtisanomispäiväni 14.8.14 on 
sama päivä, jona on kirjattu vuotovahinko vahinkonumerolla 361-1401203-0 eikä tämän jälkeen 
mikään korvausasiani edennyt normaalitavalla, vaan olin siinä LähiTapiola Etelän toimistoinhoitajan 
Sari Säisäsen mainitsemassa ”erityiskäsittelyssä”, jossa olin jo sitä ennenkin koko Kohmon 
alaisuuden ajan syksystä 2008 lukien ollut työsuhteeni irtisanomiseen tähdänneellä tavalla siinä 
muka ”positiivisessa erityiskäsittelyssä”, jonka seurauksena minut ”positiivisesti” mm. 
halvaannutettiin ja pysyvästi vammautettiin.  
 

Vuotovahinkoja ”selvittämässä” ja piikkauksia toteuttamassa ovat olleet alan parhaat asiantuntijat 

eli LP, jolla on A-luokan auktorisointi kosteuskartoituksissa (LIITE A1, tod. 147A) ja Niskala, joka on 

riskienhallintapäällikkö (LIITE A1, tod. 147CA). Silti he ovat raportoineet kreosootin mullaksi, 

estäneet viemärikuvauksia, laatineet tekaistuja käynti- ja havaintotietoja, tuhonneet 
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suojaamattomalla piikkauksella koko omaisuuteni ja aiheuttamiensa tuhojen jälkeen estäneet minua 

saamasta kotivakuutuksestani missään asiassa normaalisti korvauksia ja vahinkoilmoitusteni 

kirjaamista. Kaikkien vastaajien kiistäminen kaikissa asioissa L 15/649, L 16/352, L 18/36145 ja L 

17/261 perustuu valehteluun vakuutukseni ja lain sisällöstä ja KAIKISTA tapahtumista ja 

asiakirjaväärennyksiin. 

Työsuhderiidan vireille laittaminen myös viivästyi, mutta sain kuitenkin kanteen ajoissa vireille juuri 

ennen 2 vuoden kanneajan umpeutumista. Sitä hoiti työsuhdeasioihin erikoistunut AA Palo, joka 

totesi, että ei ole urallaan koskaan törmännyt näin törkeään työnantajan toimintaan. FIVAN lakimies 

kehotti minua tekemään rikosilmoituksen ja ilmoituksen FIVA:lle.  

Lisäksi LähiTapiola on jo 3 vuoden ajan maksanut minulle työkyvyttömyyspäivärahaa ja eläkettä 

sellaisten B-lausuntojen perusteella, joissa todettu työkyvyttömyyteni syy ovat tässä valvonta-

asiassa ja rikosilmoituksessa kuvatut teot. Silti LähiTapiola, Suves, Henriksson, Mäkinen, Niskala, 

Varjonen, LP, Baarman, Aronpää, Walve, Laakso, Jormanainen, Saksa, Pöllänen, Kohmo, Moisander ja 

Rantala  selvien B-lausuntojen ja eläkkeeni maksutietojen vastaisesti valehtelivat KäO:ssa, että 

työkyvyttömyyteni ei muka johdu kanteessa kuvatuista teoista ja heidän rikoksistaan. 

Työsuhteeni irtisanomistilanteen tapahtumat muodostavat Suveksen, Saksan ja Baarmanin 

petostiimin törkeiden rikosten ja kotini tahallisen tuhoamisen rikossarjan motiivin.  

Henriksson, Baarman, Saksa, Suves ja Mäkinen laskuttivat rikokseksi säädetystä tarkastusoikeuden 

estämisestä ja muista rikoksistaan noin 300.000 euroa siten, että yksi rikosten päätoteuttajista 

Henriksson laskutti 100.000 euroa kiinteistöriitani materiaaleihin tapahtuneesta ”salaisesta” 

perehtymisestä väärässä asiassa L 17/261 kaksi vuotta tuon asian prekluusion jälkeen, ja vaikka sitä 

materiaalia en toimittanut Espoon KäO:lle, vaan Suvekselle, Baarmanille, Saksalle, Kempille ja 

Helsingin KäO:lle asioissa L 15/649 ja L 16/352 ja L 18/36145. Suves, Henriksson ja Mäkinen 

rikoskumppaneineen salailee, kuka Henrikssonille ne materiaalit toimitti 100.000 euron ja 2 Meur 

petosrikoshyötyjen hankkimiseksi rikollisella laskutuksella.   

    4.12 Tilauspetoksia, valehtelua valvojille, KäO:lle, poliisille, 23.12.2019 valehtelua, lastensuojelu-  
               ilmoituksia ja muita vääriä ilmiantoja ei ole Saksa tehnyt vahingossa, vaan tapaohjeen 7.3 kohdan  
               kieltäminä painostustoimina pitääkseen rikoshyödyt eikä mitään lausumassa kuvattuja rikoksia ei  
               voi tehdä vahingossa 

 
Saksa on operoinut petoksiaan ja estänyt uhriensa puolustautumista tuomarien ja poliisin 
”tilauspetosmiehenä” vähintään vuodesta 2007 ja AINA rikokset toteutettuaan sitten tehnyt 
poliisikaveriensa avustuksella vääriä ilmiantoja poliisille, perättömiä lastensuojeluilmoituksia ja 
voinut virkamafiaverkostonsa avulla ensin toteuttaa esteettä törkeitä petoksia, hankkia 
rikoshyötyjä ja toteuttaa rikoskumppaniensa KäT Pasi Kettulan, laamanni Markku Braxin, 
poliisien Paavo Myöhäsen ja Pertti Läksyn avustuksella törkeimmän  mahdollisen  itsemääräämis-
oikeuden loukkauksen eli ilman lääkärinlausuntoja ja myös hankkimieni lääkärinlausuntojen 
vastaisesti ”edunvalvontaa”, jolla on ollut rikollinen tarkoitus eli se ”edunvalvonta tehtiin  
laamanni Markku Braxin lähestymiskieltojutun estämiseksi.  
 
Toteutettuaan rikoskumppaniensa Kempin, Baarmanin,  Jormanaisen, Nurmen, Suveksen ja 
kymmenien  rikoskumppaniensa kanssa vuodesta 2016 lukien tässä lausumassa kuvatut törkeät 
petokset, rikollisuutensa peittelemiseksi KAIKKI rikosten päätoteuttajat Nurmi, Kemppi, Saksa ja 
Baarman  yhdessä laativat minua koskevan rikosilmoituksen, vaikka jokainen heistä tiesi olleensa 
itse törkeiden rikosten toteuttajia ja minä heidän uhrinsa ja aiheuttaneensa minulle valtavat 
120.000 euron ja 2 Meur vahingot.  
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Lausumani otsikoissa 8.1-8.15 kuvataan, kuinka Niskala vaihtoi raportoijan korvausteni estämiseksi 
ja kuinka törkeitä ja monipuolisia petoksia, väärennyksiä, kavalluksia ja muita rikoksia on toteutettu 
ja salailtu. MIKÄÄN ei ole vahinko.  
 
Niskalan tilaama LP Vahinkosaneeraus on auktorisoitu kosteus- ja vahinkosaneerausyritys 
korjausrakentaja (LIITE A1 tod. 147A) Auktorisoinnista todetaan mm. JVT:n julkisilla nettisivuilla ns. 
TUVASA-ohjeistusta koskevassa tekstissä https://outlook.live.com/owa/projection.aspx mm. 
seuraavaa: " Auktorisointiryhmä on asettanut hyväksytyille urakoitsijoille tiukat toiminta- ja 
koulutusvaatimukset. Auktorisoitu JVT- tai kuivausliike tietää ja tuntee oman alansa 
turvallisuusvaatimukset ja noudattaa niitä kaikissa työsuorituksissaan." ja Baarman väittää 
aliurakoitsijaa Jormanaista A-luokan osaajaksi. 

 
Auktorisoitu (ja muukin) yritys siis tietää, että olemattomia raporttitapahtumia ei saa lisäillä 
auktorisoinnin saaneen yrityksen raporttiin. Olen ollut yhteydessä auktorisoinnin myöntävään VAR-
työryhmään. Sen jäsen Petri Mero (FK) on todennut, että "kaikessa toiminnassa" tarkoittaa siis 
kaikkea toimintaa ja että LP:llä sekä sen aliurakoitsijalla Jormanaisella on ollut pakollinen 
velvollisuus 
 
1) Rakentaa Ratu-määräysten ja TUVASA-ohjeiden mukaiset suojaukset kodissani ja käyttää 

alipaineistajaa. (He eivät siis rakentaneet MITÄÄN suojauksia eivätkä alipaineistaneet, vaikka 
tiesivät sen pakolliseksi) 
 

2) Kertoa minulle aliurakoitsijan käytöstä ja valvoa aliurakoitsijaa sekä nimetä tähän erikseen 
valvoja (aliurakointi salattiin minulta ja tahallaan erehdytettiin luulemaan, että piikkarit ovat 
LP:n työntekijöitä. Lisäksi Walve on KIRJALLISESTI ja todistajille tunnustanut laiminlyöneensä 
valvontavelvollisuutensa, ja että Jormanainen on aliurakoitsija (näkyy myös LP:n laskusta) ja 
auktorisointiehdoista näkyy, että LP on AINA vastuussa käyttämästään aliurakoitsijasta ja sama 
näkyy KSL:n pakottavista normeista.  

 

Ei ole mahdollista, että AAA-luokitettu toimija tekee tässä lausumassa kuvatut sadat törkeät 

rikokset ”vahingossa” eivätkä myöskään tutkintaa estäneet poliisit, Saksa, Baarman, Suves, 

Henriksson, Kettula, Kemppi, Myöhänen, Läksy, Nurmi ja kukaan 2007-2021 minuun ja lapsiini 

rikoksia kohdistanut ole tehnyt rikoksiaan vahingossa. Kotini tuhottiin tahallaan, lasteni talous 

tuhottiin tahallaan rikoksilla, joiden toteutuksiin  Saksa aktiivisesti osallistui ja yhtä tahallaan 

toteutettiin sen jälkeen jokainen törkeä petos, salainen rahaliikenne ja muu massiivinen 

rikollisuus, jota jatkettiin 6 vuotta myös 2014 aloitetuissa rikoksissa ja jatketaan edelleen, koska 

rikoksiin osallistuivat myös minut velkuuttaneet tuomarit ja tutkintaa estäneet poliisit. Saksan 

rikoksiin osallistuneiden virkarikollisten poliisien ja tuomarien avunantorikokset eivät poista 

Saksan eikä kenenkään rikosten rangaistavuutta  

 

5. Tapaohjeen 2.2, 2.3, 3.3, 7.3, 7.4, 8.2-8.4 ja 12.1 kohtien, PL 2 § 3 mom. laillisuusperiaatteen ja 

rikoskumppanuuden merkitys valvonta-asiassa 

 

5.1 Tapaohjeen velvoitteet kieltävät tuomarien ja poliisin virkarikollisen toiminnan hyväksikäytön 

asianajajarikollisuuden toteutuksissa ja kieltävät kaiken rikollisen toiminnan  

 

Saksalle kiellettyä on kaikki rikollinen toiminta eli myös rikosten toteutus hyödyntämällä Suomen 

nykyisen korruptiorappion virkarikosverkostoa. Tapaohjeet eivät sallineet Saksalle yhtään hänen  

rikoksistaan Kempin, Kettulaan, Myöhäsen, Nurmen, Baarmanin tai kenenkään muunkaan 

rikoskumppanina. 

https://outlook.live.com/owa/projection.aspx
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Suomen asianajajaliiton sivuille on kirjattu yleviä periaatteita:   

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/mita-
teemme/?fbclid=IwAR11ClU5Gm3qXcwfRfckB1JkFxYLntqviym0Oub3kfaWjsv6cdQWhVvZ8ak 

”Tehtävänämme on edistää riippumattomien ja ammattitaitoisten asianajopalveluiden saatavuutta 
meille kaikille – varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Jokaisen asianajajan on noudatettava 
tiukkaa eettistä ohjeistusta niin työssä kuin vapaa-aikana.” 

Otsikolla ”Asianajaja turvaa oikeusvaltion” väitetään:  

”Jokaisessa oikeusvaltiossa, kuten Suomessa, on aina riippumaton asianajajakunta, joka tarjoaa 
yksityisille henkilöille ja yhteisöille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset palvelut.” 

  
”Asianajajan on oltava asiakkaalleen aina lojaali, esteetön ja muista riippumaton. Hänellä on myös 
tiukasti valvottu salassapitovelvollisuus: hän ei saa kertoa kenellekään eteenpäin, mitä asiakas on 
hänelle kertonut. Asianajajan tulee myös toimia ”asianajajakunnan arvon mukaisella tavalla” ja nämä 
arvot ovat kaikkien ammatinharjoittajien päivittäinen ohjenuora. Niiden noudattaminen takaa sen, 
että asiakkaalla on ammattitaitoinen avustaja, joka on aina asiakkaansa tukena.”  

”Meidän tehtävänämme liittona on varmistaa, että jäsenemme muun muassa huolehtivat pakollisen 
18 tunnin vuotuisen täydennyskouluttautumisvelvoitteensa täyttämisestä. Me myös ohjeistamme ja 
valvomme asianajajia, että he täyttävät huolellisesti ja rehellisesti asiakkaidensa heille antamat 
tehtävät. Valtioneuvoston oikeuskansleri puolestaan valvoo meitä, että täytämme nämä lakiin 
perustuvat viranomaistehtävämme oikein.” 

Todellisuus Suomesta oikeusvaltiona ja rehellisistä asianajosta ja oikeuskanslerista Tuomas Pöystistä 
ei voisi olla kauempana totuudesta Suomessa vuonna 2021 kuin tuo edelle siteerattu sanahelinä.  

Asianajajina toimii Suveksen, Henrikssonin, Mäkisen, Baarmanin, Saksan, Havian, Kivikosken, Itäisen, 
Ojantakasen, Suvannon ja Lindbergin kaltaisia rikollisia, jotka pystyvät toteuttamaan törkeitä rikoksia 
valtiosäännön syrjäyttäneen virkamafiaverkoston avulla, ja koska laillisuusvalvontaa ei ole 
nykysysteemissä tosiasiassa lainkaan, vaan verkosto huolehtii laillisuusvalvonnan, rikostutkinnan ja 
valitusten estämisestä. Oikeuskanslerina toimii naurettava rikoksentekijöiden suojelijapelle Tuomas 
Pöysti, joka salailee paitsi muiden rikoksia, myös omaa virkarikollista toimintansa ja yrittää ”säätää” 
omat ja muiden virkatoimet salaiseksi eli julkisen vallan käytön salaiseksi virka-aseman 
väärinkäytöksiä eikä valvo yhtään mitään, vaan estää tahallaan laillisuusvalvontaa  

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a273d94f-9e94-40f0-9425-c18b6470d397 

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/48527f9b-5a17-4fac-814b-d8d227cf2024 

 

Siitä huolimatta minä tässä valvonta-asiassa tosiaan vaadin, että valvontalautakunta toteuttaa aitoa 

valvontaa, aitoa laillisuutta ja ratkaisee tämän asian toimittamani näytön ja yksilöimäni pakottavan 

lain mukaisesti juuri kuten noissa ylevissä periaatteissa luvataan.  

 

5.2 Saksalla ei julkisesta vallasta riippumattomana toimijana ole oikeutta vedota lainvastaiseksi 

tietämäänsä poliisin, tuomarin tai kenenkään virkamiehen päätökseen eikä hyödyntää 

virkarikollisuutta omien rikostensa toteuttamiseksi 

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/mita-teemme/?fbclid=IwAR11ClU5Gm3qXcwfRfckB1JkFxYLntqviym0Oub3kfaWjsv6cdQWhVvZ8ak
https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/mita-teemme/?fbclid=IwAR11ClU5Gm3qXcwfRfckB1JkFxYLntqviym0Oub3kfaWjsv6cdQWhVvZ8ak
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a273d94f-9e94-40f0-9425-c18b6470d397
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/48527f9b-5a17-4fac-814b-d8d227cf2024
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Tapaohjeen 2.2 kohdan mukaan: ”Perus- ja ihmisoikeuksien puolustaminen ja oikeusvaltion 

ylläpitäminen edellyttävät asianajajakunnan riippumattomuutta julkisesta vallasta. Asianajaja-

kunnan oikeus vahvistaa itsenäisesti asianajajien noudatettavaksi ohjeita ja määräyksiä ja valvoa 

näiden noudattamista edistää asianajajakunnan riippumattomuutta julkisesta vallasta.” 

Tapaohjeen 2.3 kohta:  

”Asianajajakunnalla on oikeusvaltiossa keskeinen osa oikeusjärjestyksen ja oikeudenhoidon 
toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä riitojen välttämisessä ja niiden ratkaisemisessa. 

Asianajajien on toiminnassaan otettava huomioon……2.        asiakkaiden vastapuolet, joita 
asianajajien on kohdeltava asiallisesti ja joiden laillisia oikeuksia asianajajien on kunnioitettava…” 

Tapaohjeen 3.3 kohta: ”Asianajajan on tehtävää hoitaessaan oltava riippumaton sellaisista 
ulkopuolisista vaikutteista, jotka voivat haitata hänen kykyään täysipainoisesti valvoa asiakkaansa 
etua. Asianajaja ei saa sallia omien etujensa, asian aiheuttaman rasituksen tai siihen liittyvien 
kiusallisten seikkojen, asianosaisten yhteiskunnallisen aseman, kansallisuuden, rodun, sukupuolen, 
poliittisen tai uskonnollisen vakaumuksen tai muiden tällaisten seikkojen vaikuttaa tehtävän 
suorittamiseen. Asianajajan on toiminnassaan säilytettävä riippumattomuutensa, vaikka se vaatisikin 
toimia tai ratkaisuja, jotka eivät miellytä hänen asiakastaan, tämän vastapuolta, viranomaisia tai 
muita tahoja.” 

Saksa on ylittänyt harkintavaltansa määrittelemällä itselleen, päämiehelleen ja kaikille 

rikoskumppaneilleen sallituiksi prosessipetosvalehtelun. Asianajajan totuusvelvoite, todistajan ja   

vastaajien totuusvelvoite ei ole missään olosuhteissa poistettavissa Suveksen, hänen päämiehensä, 

poliisin, tuomarin, syyttäjän tai kenenkään muunkaan  päätöksellä, koska lainsäädäntövaltaa 

käyttää valtiosääntömme mukaan eduskunta eikä totuusvelvoitteen rikkominen esitutkinnassa, 

asiamiestehtävässä ja KäO:ssa ole Saksalle ja vastaajille ole sallittua dispositiivisessa riita-asiassa  

koskaan Kempin, Nurmen, Kettulan, HO:n, poliisin eikä kenenkään ”hyväksynnällä” ja 

rikoskumppanina, koska prosessipetosvalehtelu säädetään selvin normien rangaistavaksi 

rikoksena. Saksa rikoskumppaneineen on rikkonut tahallaan totuusvelvoitettaan 2007-2021 

asiamiehenä ennen kanteiden nostamista, Braxin lähestymiskieltojutussa, niiden aikana kaikissa 

kirjelmissään ja kaikissa sopimustilanteissa huomattavan rikoshyödyn hankkimiseksi. Koska KäO:ssa 

on sekä vastaajilla että Saksalla ja Baarmanilla totuusvelvoite ja Kempillä ja Nurmella virkaan kuuluva 

ehdoton lainkuuliaisuusvelvoite, he eivät rikokseen syyllistymättä voi myöskään kehittää valitus-, 

kanne- ja kanteluoikeuteni estämiseksi ”rikokselle” sellaista määritelmää, joka estää laissa 

säädettyjen oikeussuojakeinojen käytön eikä Saksa rikokseen syyllistymättä keksiä valvonta-

asiassaan tekaistuja pölyvahinkotapahtumia eikä tietenkään valehdella Jormanaisen ja muiden 

rikoskumppanien  kanssa KäO:ssa, vakuutusyhtiössä, poliisissa ja valvonta-asioissaan samaan aikaan 

ERI tavalla, estää korvauksiani olemattomilla viemärikuvauksilla, valehdella laskutuksia ja koko 

rekisterisisältöä olemattomaksi eikä mikään salattuun rahaliikenteeseen liittyvä rikos tai muukaan 

rikos muutu lailliseksi sillä, että Saksa, Kemppi, Nurmi, poliisi, Baarman tai kukaan valehtelee sitä 

tässä valvonta-asiassa lailliseksi ja Suves ”yleiseksi normaalikäytännöksi”.  Juuri sellaista törkeää 

rikollisuutta toteuttaa parhaillaankin ja on jo 2007 lukien harrastanut laki-Hessu Heikki Saksa 

virkamafiaverkostonsa avustuksella. 

 

Koska asianajaja Saksalle on säädetty sekä riippumattomuus julkisesta vallasta että ehdoton  

velvollisuus kunnioittaa laillisia oikeuksiani ja velvollisuus olla esittämättä tahallaan laista ja 
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tosiasioista vääriä tietoja (velvoite säädetty sekä tapaohjeiden 2.3 ja 7.3-7.4-kohdissa että EIS:ssa) ja 

koska prosessipetosrikollisuus loukkaa myös EIS 6 artiklassa ja PL 21 §:ssä säädettyä oikeuden-

mukaisen oikeudenkäynnin oikeutta maksimaalisesti, mikään ei ole oikeuttanut tässä asiassa 

rikoslain normien, OikTL 33 §:n ja tapaohjeen vastaisesti Saksaa ja hänen rikoskumppaneitaan 

jatkamaan tahallista prosessipetostoimintaa edes rikoskumppanien Kempin, Nurmen ja poliisi 

Laitisen valheellisen lakiin perustumattoman päätöksen perusteella eli ”poliisin ja tuomarin 

luvalla”, koska  

1) poliisi, tuomari tai kukaan muukaan ei sellaista lupaa voi heille Suomessa antaa. 

2) Ihmisoikeussopimukseen, perustuslakiin ja pakottavaan laintasoiseen normistoon perustuvat 

loukkaamattomat oikeuteni eivät ole poistettavissa poliisin, tuomarin, Saksan tai ylipäänsä 

kenenkään päätöksellä. 

3) Saksan kuuluu säilyä julkisesta vallasta riippumattomana siitä riippumatta, kuinka rikollista 

toimintaa ne julkisen vallan käyttäjät itse omilla RL 40 luvun virkarikoksillaan hänen 

ympärillään toteuttavat, koska Saksalle kiellettyä oli osallistua niin törkeisiin virkarikoksiin 

avunantajana ja kiellettyä itse toteuttaa omia törkeitä prosessipetoksiaan ja muita rikoksiaan 

niiden törkeiden virkarikosten avulla ja tapaohjeen 5.1, 5.8-5.9-kohdissa pakollinen velvollisuus 

luopua kokonaan asiamiestehtävästä, jonka tarkoituksena on rikoksen toteutus ja jossa 

päämiehet edellyttävät rikoksiin osallistumista.  

 

Tässä asiassa on kyse siitä, että  

 

1) Saksa ei ole säilyttänyt riippumattomuutta julkisesta vallasta, vaan on aktiivisesti tahallaan  

osallistunut avunantajana Kempin, Nurmen, Laitisen, Myöhäsen, Läksyn, Kettulan ja Siivon ym. 

virkarikoksiin kaikkien kanteideni käsittelyn ajan, lähestymiskieltoasiassa ja koko rikoksensa 

toteutuksen ajan 2007-2021. 

2) Saksa on virkarikoksia hyödyntämällä veli virkamafiarikollisuuden avulla toteuttanut kaikki omat 

rikoksensa 

3) Saksa on rikoksillaan puuttunut lähes kaikkiin perus- ja ihmisoikeudeksi säädettyihin oikeuksiini 

ja rikkonut pakottavia lakeja ja yhtä pakottavia tapaohjeen lähes kaikkia normeja vuosikausia 

tahallaan ja pitänyt tapaohjeita ja lakeja vitsikirjoinaan vuosikausia. 

4) Kaikki nämä rikolliset teot synnyttävät hänen erottamisperusteensa.  

 

5.3 Saksan rikoskumppanuus 2007-2021 rikoksissa ja niiden liittyminen toisiinsa   

 
Saksan tekijäkumppaneina petos-, kiskonta-, kiristys-, väärennys-, tietosuoja- ja muissa rikoksissa  
ovat toimineet 14 vuotta samaa jatkettua rikosta toteuttamassa virkamiehet, asianajajat sekä  
LähiTapiolan ja sen yhteistyöyritysten henkilöt, jotka käyvät ilmi 17.5.2020, 25.5.2020 ja 5.6.2020 
jättämistäni tietoturvan loukkaus- ja rikosilmoituksesta. Kaikkiin törkeisiin 2014-2021 toteutettuihin 
Saksan rikoksiin ovat osallistuneet asianajajat AA Henriksson, Baarman, Suves, Mäkinen aktiivisesti 
ja osaan niistä aktiivisesti ja kaikilta osin puuttumattomuusvastuun osalta Itäinen, Ojantakanen, 
Suvanto ja Sivenius.  
 

Saksa on toteuttanut kaikki rikoksensa luottaen ns. virkamafiarikollisuuteen, johon asian Braxin 

lähestymiskieltojutun tuomarit, kaikki Lohjan KäO:n tuomarit 2007-2010 tunnustustensa mukaisesti, 

asioiden K 15/649 ja L 16/352  tuomari Noora Kemppi, laamanni Tuomas Nurmi, Paula Helin, Hannu 

Vieno ja kaikki velkuutuksiin osallistuneet tuomarit  ja tutkintaa estäneet poliisit ja kymmenet 

LähiTapiolan, LP:n ja muiden yhteistyötahojen henkilöt, poliisit, vouti Penttilä, AA Baarman, AA 

Saksa, AA Henriksson, AA Mäkinen ym. ovat yhdessä osallistuneet. 
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5.4 Suveksen, Baarmanin, Saksan ja heidän päämiestensä prosessipetosrikollisuus ja 

rikoskumppanuus asioissa L 15/649 ja L 16/352 laadittujen 1.6.15, 9.6.15 ja 9.3.16 

oikeudenkäyntikirjelmien keskeisten prosessipetosvalheiden osalta tapaohjeen 8.2 kohdan 

totaalisena rikollisena rikkomisena  

 

Saksa on yksi päätekijöistä sekä LähiEtelän korvaustoimintaan ja Helsingin, Lohjan ja Espoon 

käräjäoikeuksiin ja HO:een liittyvissä törkeissä petoksissa, joita on toteutettu vuosien ajan 

törkeillä prosessipetosvalheilla, joiden avulla 600.000 euron korvauksiani kotini viemäri- ja 

pölyvahingoissa on estetty ja estetään edelleen ja joilla rikoksilla aiheutettiin minulle tahallaan 2 

meur vahingot. Saksan ja hänen rikoskumppaniensa rikokset jatkuvat edelleen. Kaikissa Saksan ja 

hänen rikoskumppaniensa 2014-2021 teoissa on kyse mm. RL 36: 1 ja 2 §:ssä säädetystä törkeästä 

petoksesta ja 2019-2020 sopimuksissa kyse Noora Kempin, Nurmen ja Laitisen ym. rikollisuutta 

hyödyntämällä toteutetusta törkeästä kiristys- ja kiskontarikoksesta. 

 

Saksa on Jormanaisen rikosten toteutus- ja peittelykonsultti, 2014-2021 petosten rikoskumppani 

ja Kettulan ja Braxin rikoskumppani.  

 

Kanteen nostettuani Saksa toteutti prosessipetosrikollisuutta kaikilla viesteillään ja lausumillaan 

asiassa L 16/362 ja L 15/649 ja erehdytti KäO:tä tahallisesti vääriä tietoja KäO-vastineisiin 

laatimalla ja osallistui muuhun rikollisen prosessin törkeään rikollisuuteen ja pyrki aiheuttamaan 

ja aiheutti minulle yhdessä rikoskumppaniensa kanssa 2 Meur vahingot. Kaikki asiamiehet 

vastaavat itse valehtelustaan päämiestensä ohella henkilökohtaisella korvaus- ja rikosvastuulla, 

koska todisteeni osoittavat heidän KäO-vastineet laatiessaan tienneen oikeat tiedot eli valehtelu on 

tahallista prosessipetosvalehtelua ja asianajajia koskevan AAL 5 §:n, OK 15:10 §:n ja ohjeen 8.2 

kohdan tahallinen rikkomista. 

 

Jokaisen vastaajan asiamiehen vastinetekstit perustuvat etukäteen tehtyyn päätökseen toteuttaa 

kiistäminen ryhtymällä valehtelemaan tahallaan ja toteuttamaan asiakirjaväärennyksiä valehtelun 

toteuttamiseksi. Yhteenvetona voi todeta: Baarmanin, Suveksen, Saksan, Henrikssonin ja Mäkisen 

lausumilla ja kirjelmissä ei ole AINUTTAKAAN tekstikohtaa, jossa he olisivat pysyneet totuudessa. 

Valehtelu näkyy suoraan vertaamalla heidän tekstejään LIITE A1-asiakirjan todisteisiin (mm. 

LähiTapiolasta 23.10.2017 paljastuneisiin rekisteritietoihin ja päätöksiin), muihin todisteisiin ja 

heidän tekstiensä välisiin ja niiden sisäisiin ristiriitoihin. Ristiriitoja ovat 

1) Keskinäiset ristiriidat em. asiamiesten tekstien välillä 

2) Saksan tekstien ristiriidat LähiTapiolan 2014 päätöstekstin, Saksan muiden valvonta-asioiden 

lausumien välillä, 8.10.2014 ilmoituksen ja pölyvahinkotarinoiden muutosten välillä  

3) Vastinekohtaiset sisäiset ristiriidat. Esim. Suves väittää, että pölyvahingon kaikki viestintä on 

muka käyty vain LP:n ja kantajan välillä, mutta silti väittää, että LähiEtelä olisi tehnyt 

”päätöksen” pölyvahingossa. Baarman väittää ristiriitaisesti esim., että ei ole edes aiheutunut 

vahinkoa ja että kuitenkin ”koko vahinko” on korvattu. Saksa valehtelee olemattomasta 

”toisesta” piikkausvahingosta ja kaikista tapahtumista 

4) Heidän tekstiensä ristiriidat todisteideni kanssa 

5) Heidän tekstiensä ristiriidat omien kirjallisten todisteidensa kanssa 

 

5.5 Rikoskumppanuus ei vähennä rangaistavuutta, vaan on rikosten törkeytysperuste 
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Asianajotoiminta säädetään tapaohjeen 2.2 kohdassa nimenomaan riippumattomaksi julkisesta 

vallasta. Lisäksi tapaohjeen 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.5, 7.3 ja 7.4- kohdassa säädetään ehdoton velvoite 

kunnioittaa vastapuolen (minun) perus- ja ihmisoikeuksia ja kaikkia laillisia oikeuksia eli pakottavassa 

VSL:ssa, KSL:ssa, tietosuoja-asetuksessa (2018 saakka henkilötietolaissa), tietosuojalaissa, 

työturvallisuuslaissa, EIS:ssa ja PL:ssa säädettyjä laillisia oikeuksiani ja totuusvelvoite ja 

painostuskielto mm. 7.4, 8.2-8.4-kohdissa. Saksan rikollisen toiminnan rangaistavuutta ei vähennä 

minkään vertaa se, että rikokset on toteutettu rikoksiin osallistuneiden tuomarien ja poliisin 

tutkinnantapporikollisuuden ja LähiTapiolan petosjengin avustuksella. Rikosverkostossa 

toimiminen asianajajana on erottamisperuste ja tekee rikoksista törkeitä.  

 

5.6 Valvontalautakunnan velvollisuus käsitellä Saksan valehtelu ja tekojen lainvastaisuus näytön ja 

pakottavan lain perusteella 

 

Valheet eivät muutu totuudeksi väittämällä valheita totuudeksi eikä valvojien harkintavaltaan kuulu 

käsitellä tätä valvonta-asiaa ”käsitysten” ja Saksan selitysten perusteella, vaan käsittelemällä tähän 

valvonta-asiaan liittyvät todisteet siitä, että a) Saksa valehtelee ja b) Saksan valehtelu on 

prosessipetostoiminnaksi säädettyä tahallista tapaohjeen 8.2 kohdan ja 12.1 kohdan vastaista 

valehtelua, jota toteuttamaan hänet ja muut rikoskumppanit palkattiin. 

 

Saksan ja hänen kenenkään rikoskumppaninsa tekoja ei ole tätä ennen käsitellyt poliisi eikä 

oikeuslaitos eikä yhdenkään teon rangaistavuutta ja Suveksen, Baarmanin ja Saksan kirjelmien ja 

LähiTapiolan 12.12.2014 päätöksen sisältämiä törkeitä, tahallisia valheita ei ole koskaan 

edeltävästi arvioitu missään prosessissa vertaamalla tekoja ja tekstejä todistusaineistoon ja 

käsittelemällä ne todisteet. Näin ollen mikään edeltävästi syntynyt poliisin ja oikeuslaitoksen 

päätös ei ole sisällöllinen ratkaisu jutun todisteluun eikä Saksan ja hänen rikoskumppaniensa 

prosessipetosvalehteluun perustuvaa lainvastaista nykytilannetta ole valvontalautakunnan eli 

asianajajien laillisuusvalvonnan ratkaisussa laillista ”käsitellä” käsittelemättä todisteita.  

 

Tässä valvonta-asiassa asianajajien rehellisyys ei siis voi syntyä valehtelemalla, vaan  

• toteamalla LIITE A1-todisteiden todistavan selvästi Saksan ja hänen rikoskumppaniensa 

toiminnan rikolliseksi toiminnaksi 

• toteamalla kaikki heidän 1.6.2015, 9.6.2015 ja 9.6.2016 kirjelmiinsä ja muihin Kempin 

valmistelussa, LähiTapiolassa asiassani ja Saksan 2007-2021 hoitamissa asioissa laaditut 

päätökset, raportit ja lausumat valheiksi ja törkeän, suunnitelmallisen petosrikollisuuden 

osateoiksi.  

 

Minun ei niiden petosten vuoksi kuulu jäädä ilman korvauksiani eikä valvontakunnalla ole 

harkintavaltaa valehdella mitään prosessipetosvalehtelusta totuudeksi eikä laillisuudeksi.    

 

6. Pakottavaan lainsäädännön ja sitovien myönteisten korvattavuusratkaisujen suhde päätöksiin 

(seurauksena mitättömyys) ja 2019-2020 sopimusehtoihin (seurauksena mitättömyys)  

korvauksista ja sopimusten olemattomuudesta valehtelun motiivi  

  

6.1 Sopimusvapautta on voimakkaasti rajoitettu ja mitättömyysseuraamus seuraa suoraan lakien 

pakottavuudesta 
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Korvausoikeuttani vähentävien sovintosopimuksien 14.2.2019, 19.2.2019 ja 20.12.2019 ehdot ovat 

suoraan lain nojalla mitättömiä, koska niillä on vähennetty minulle pakottavasti VSL:ssa ja KSL:ssa 

säädettyjä oikeuksiani. Koska sitovat myönteiset korvattavuusratkaisut ja korvaussopimukset 

syntyivät 2014 ja aloittamalla maksaminen on maksamalla myönnetty LP:n, LähiTapiolan ja 

Jormanaisen korvausvastuu, nämä ratkaisut sitovat suoraan lain nojalla, eikä vakuutusyhtiö voi enää 

millään päätöksellä eikä sopimuksella poistaa korvausoikeuttani. Kyseessä on sopimusvapauden 

ulkopuolinen asia, jota sääntelee indispositivinen lainsäädäntö.   

 

6.2 Sopimusten merkitys  

 

Vuosina 2019-2020 syntyneiden sovintosopimusten juridinen merkitys on se, että  

1) Dispositiiviset asiat L 15/649, L 16/352 ja L 17/261 päättyivät niiden syntyhetkellä 

2) Kun asiat päättyvät sopimuksiin, Kempille ja Vienolle oli kiellettyä laatia enää 

oikeudenkäyntikuluista tai mistään ratkaisua päätöksen muodossa ja määrätä kuluvastuustani 

vastoin sopimuksia  

3) Ne sopimusehdot, jotka ovat 14.8.2014, 25.9.2014, 1.10.2014 ja 2.10.2014 syntyneiden 

sitovien myönteisten korvattavuusratkaisujen, VSL:n ja KSL:n vastaisia, eivät muutu millään 

sopimisella päteviksi, vaan jäävät suoraan lain nojalla nulliteetiksi, koska sopimusvapautta on 

pakottavin normein rajattu. 

 

6.3 Sitovien korvauspäätösten salailu ja päätösten valehtelu olemattomiksi vastoin todisteeksi 

toimittamiani päätösasiakirjoja ja LähiTapiolan rekisterin selviä merkintöjä, joita Suveksen, 

johdolla 23.10.2017 saakka salailtiin ”liikesalaisuutena” ja joita Baarman ja Saksa päämiehineen 

edelleen salailevat ”olemattomiksi” valehdellen 

 

Rikollisen valehtelun ja salailun motiivina oli sitovien korvauspäätösten ja tunnustusten salailu, 

koska juuri niillä kanteeni tuli Suveksen ymmärtämällä tavalla kokonaan hyväksyä ja 14.8.-

1.10.2014 ratkaisujen vuoksi 12.12.2014 päätös on mitätön. Lisäksi rekisteriin oli merkitty jo 

14.8.2014, että Jormanaisen ja LP:n koksiluukkuraportti oli virheellinen ja että 8.10.2014 teko oli 

myönnetty 11.12.2014 petokseksi.  Rekisteröidyn tarkastusoikeutta estämällä peiteltiin rikollista 

toimintaa ja jatkettiin törkeää prosessipetosrikollisuutta Kempin valmistelussa, väärennyksiä ja 

kavalluksia. 

 

6.4 Saksan ja Baarmanin rikoskumppanin Suveksen ja hänen LähiTapiolan rikoskumppanien valehtelu,  

että päätöstä ei ole 12.12.14 muutettu 

 

”Edellä todetusti LähiTapiola ei ole muuttanut korvauspäätöstä. Korvauspäätös on annettu 

12.12.2014.” (Suves s. 6) 

Faktat: 

1) Päätös 11.7.2014 oli muutettu myönteiseksi juuri siksi, että Jormanaisen ja Laakson 16.6.2014 

laatima raportti oli myönnetty virheelliseksi ja se oli kirjallisesti tunnustettu 14.8.2014 ja se oli 

samalla Jormanaisen ja LP:n tuottamuksen tunnustaminen, jolla väärin raportointia koskeva 

kanteeni olisi tullut hyväksyä ja juuri rikoskumppanit peittelivät sitä tietoa editioita 

vastustamalla ja sitä ennen rekisteröidyn tarkastusoikeutta estämällä ja minulle oli syntynyt 

tunnustuksilla peruuttamaton oikeus korvauksiin. 
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2) Myönteinen sitova 14.8.2014 tehty laillinen päätös oli 12.12.2014 muutettu kielteiseksi ja 

sellainen muutos on suoraan VSL 3, 69, 70 ja 72 §:n, KSL 8:2, 8:20, 8:22 ja 8:35 §:n, 9:2, 9:20, 

9:21 ja 9:35 §:n nojalla mitätön. Juuri siksi Suves valehteli, että 14.8.2014 päätöstä ei ole 

muutettu ja että mitään päätöksiä ja vakuutuskorvauksia ei muka ole olemassa ja se on törkeä 

petos. 14.8.2014 tehtyä päätöstä on siis laittomasti muutettu minun eli vakuutuskuluttajan 

vahingoksi takautuvasti ja sellainen päätös (VSL 72 §:n vastaisen ehdon eli ”peruutusehdon” 

soveltaminen kuluttajaan, vaikka ei ole VSL 72 §:ssä säädettyä vilppiä) on 3 §:n nojalla mitätön.  

6.5 LähiTapiolan 11.7.14 päätökseen liittyvä tahallinen valehtelu ja muuttuneen päätöksen              

tahallinen salaaminen ”liikesalaisuus”-valehtelun avulla rekisterimerkintöjen ja 14.8.2014 kirjatun 

vahingon 361-1401203-0 selvien tietojen vastaisesti  

 

”LähiTapiola on päätöksessään 11.7.2014… todennut, että vahinko on aiheutunut, kun sadevesi on 

päässyt kodinhoitohuoneeseen vanhan koksiluukun kautta, luukun muuratut tiilet ovat 

liikkuneet…” ja ”LP:n käsityksen mukaan LähiTapiolan toteamus on oikea.”(Baarman s.5) 

”Koska asiassa oli selvää, että kysymyksessä ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko…LähiTapiola 

antoi kielteisen korvauspäätöksen 11.7.2014 (Vja 4; Korvauspäätös 11.7.2014).”(Suves s. 2) 

”…elokuussa 2014 esiin kiinteistön valurautainen pääviemäri, joka oli syöpynyt (ruostunut) puhki. 

Kantaja ilmoitti asiasta LähiTapiolalle, ja LP teki LähiTapiolan pyynnöstä uuden tarkastuksen 

13.8.2014. Tarkastuksessa selvisi, että viemärin puhki syöpynyt…”(Suves s. 2) 

” Viemärikuvauksen perusteella viemäri oli vaurioitunut …kodinhoitohuoneen lattian alla” (Suves s. 

2) 

”Tarkastuksessa 13.8.2014 selvisi, että viemäriin kohdistuu korjaustarve, joka siis edellyttää raken-

nusteknisiä toimenpiteitä (vaihdettavan putken piikkaaminen esiin, putken vaihto jne.)” (Suves s. 4) 

Ristiriidat, myöntämiset ja totuudenvastaisuus: 

 

1) LähiTapiolan rekisteriin on jo 14.8.2014 merkitty, että koksiluukkuvuotoa ei ole edes olemassa. 

Silti Baarman, Saksa ja Suves rikoskumppaneina valehtelivat KäO:ssa OLEMATONTA 

koksiluukkuvuotoa vuotosyyksi. 

 

2) Samassa vastineessa ja samassa LP:n ja Jormanaisen laatimassa raportissa siis esitetään kaksi 

toisensa kumoavaa väitettä: A) Väite siitä, että putki ei ole ollenkaan rikki ja B) Se on rikki ja sen 

korjaaminen edellyttää rakennusteknisiä toimenpiteitä. LP:n ja LähiEtelän valehtelijoilla ja 

Jormanaisella, Saksalla, Baarmanilla ja Suveksella on ikään kuin ”yö ja päivä samaan aikaan”. 

Vaikka A- ja B-väite eivät mitenkään voi olla samaan aikaan totta, silti Suves, Saksa ja Baarman 

jatkoivat KäO:ssa tahallista valehtelua ”virheettömästä” raportoinnista. 

  

3) Teksti LähiEtelän 11.7.2014 päätöksessä perustuu suoraan LP:n ja Jormanaisen virheelliseen 

raporttitekstiin ja raportti oli LähiEtelän maksama. Tämä 11.7.2014 päätös ei siis enää ollut 

elokuun jälkeen enää voimassa, mikä oli Baarmanin, Saksan, Suveksen  ja päämiestensä tiedossa. 

He jättivät tahallaan pois vastineistaan olennaisen faktan siitä, että 11.7.2014 päätös ei jäänyt 

lopulliseksi, vaan se muuttui 13.8.2014 todetun putkirikon vuoksi. Tällainen asiassa olennaisen 

myöhemmän päätöksen tahallinen salaaminen AA:n toimesta on asianajajien 

valvontalautakunnan ratkaisukäytännössä katsottu hyvän asianajotavan vastaiseksi 

(prosessipetos) LähiEtelän muuttunutta 14.8.2014 päätöstä selvitetään jäljempänä ja sillä on 

asiassa olennainen merkitys, minkä rikoskumppanit Baarman, Suves ja Saksa ymmärsivät.  
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4) Vakuutusyhtiö voi aina muuttaa kielteisen päätöksen myönteiseksi, mutta pakottava VSL 

säätää mitättömäksi 12.12.2014 muutoksen, jossa sitova myönteinen 14.8.2014 päätös 

muutettiin kielteiseksi ilman minun puolellani olevaa vilppiä.  

 

5) LähiTapiolan 11.7.2014 päätös (samalla LP:n ja Jormanaisen 16.6.2014 raportti, johon tuo 

virheelliseksi myönnetty 11.7.2014 päätös perustui) on myönnetty virheelliseksi 4.8.2014-

13.8.2014 löydösten perusteella. Johtopäätös 16.6.2014 raportissa ja 11.7.2014 päätöksessä ei 

siis ole oikea, vaan päivittynyt myöhemmin 13.8.2014 ja 14.8.2014 lukien sekä LP:n että 

LähiEtelän myöntämällä oikealla vuotosyyllä eli viemäriputkirikolla, jonka asianmukaisen 

tutkimisen LP kesäkuussa esti aiheuttaen LähiEtelän 11.7.2014 virheellisen päätöksen.  

14.8.2014 rekisterimerkinnällä LP:n ja Jormanaisen koko edeltävä raportointi on todettu 

virheelliseksi ja LähiEtelän rekisteriin 26.8.2014 tehdyllä merkinnällä on kirjallisesti myönnetty 

koko 16.6.2014 käynnin raportointi virheelliseksi. 

 

6) Kodinhoitohuoneen koksiluukussa ei ollut mitään kohtaa, josta teknisesti olisi ollut mahdollista 

tulla valtava määrä sadevettä kerralla 10.6.2014 sateettomana päivänä ja lisäksi siten, että aivan 

samasta kohdasta EI kuitenkaan tullut vettä 3.10.1996- 10.6.2014 eikä 10.6.2014 jälkeenkään.  

 

7) Koksiluukku ei edes ollut tiiltä, vaan umpibetonia. Väite tiilien liikkumisesta sisältyy nimenomaan 

Laakson ja Walveen jälkikäteen 25.11.-26.11.2014 laatimaan raporttiin (LIITE A1 todiste 56B), 

jossa väitetään havainto tehdyksi 16.6.2014 ja heinäkuun 2014 käynnillä talon etupihan 

kaivannosta, jota ei ollut heinäkuussa 2014 edes olemassa ja vaikka koksiluukusta ei ole voinut 

kukaan tehdä havaintoja ennen 4.8.2014 kaivuun aloitusta. 

 

6.6 LP:n laskuun tehdyn salaisen merkinnön olennainen merkitys 

 

Toimitin 13.8.2014 LähiTapiolaan LP:n ja Jormanaisen 16.6.2014 käynnin laskun (lasku nro 1918, noin 

500 €), jonka maksoin 12.8.2014. Suves rikoskumppaneineen salaili 14.12.2014 lukien 5.5.2017  

saakka, että laskuun oli LähiTapiolassa kirjoitettu teksti ”viemärivuoto: todettu 14.8.14 – Rauno 

Niskala.” 

 

Juuri tämä lasku, sen maksaminen 26.8.2014 viemärivuotovahingon 361-1401203-0 alta tuolla 

tekstilisäyksellä todistaa Niskalan, Varjosen, Lagerströmin ja Suveksen tienneen joulukuun 2014 

”päätöksen” ja KäO:lle 1.6.2015 laaditun vastineen rikolliseksi valheelliseksi. He siis valehtelivat, 

että vuotovahingossa ei ole muka olemassa eikä tehty päätöstä ennen 12.12.2014, vaikka tiesivät, 

että oli jo 14.8.2014 tehty sellainen vakuutussopimuslain 70 §:ssä säädetty myönteinen 

korvauspäätös, jota vakuutusyhtiö ei voi enää lainkaan minun vahingoksi perua ja samalla 

merkinnällä KOKO LP:n ja Jormanaisen raportointi oli todettu virheelliseksi ja kumottu. Se on ollut 

kaiken aikaan tuolla Niskalan laatimalla myönteisen korvausratkaisun sisältävällä tekstillä olemassa 

14.8.2014 lukien eli myös siinä vaiheessa, kun Suves, Baarman, Saksa, Jormanainen, LähiTapiolan ja 

LP:n petoskopla aloittivat tapaohjeen 8.2 kohdan vastaisen kiistämisen estääkseen minua saamasta 

yli 200.000 euron vakuutuskorvauksia viemäririkostani, vaikka jokainen heistä 1.1.2015 mennessä 

tiesi koksiluukkuraportoinnin petokseksi. 

 

Rikosten peittelemiseksi LP:n laskua oli myös väärennetty Suvesta koskevasta valvonta-asiasta 
ilmenevin tavoin ja todistein ja siitä oli 3 eri versiota ja sitä peiteltiin rikoskumppanien ”liikesalaisuus” 
ja ”olemattomuus”-valehtelulla.  
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6.7 Rytön ja Jormanaisen salaiset 7.000 € ”voitelurahat” kavalluksena, joita Saksa ja Jormanainen 

valehtelivat ”olemattomiksi” ja Suves ”liikesalaisuudeksi  

 

Suves junaili petosrikoskumppaneilleen Matti Rytölle ja Jani Jormanaiselle kavalluksillaan ja 

todistajan lahjomina salaa vakuutuksestani 7.000 €. Rytön raportti, laskut ja valokuvat piilotettiin 

LähiTapiolan rekisteriin häivyttämällä ne kolmeen osaan ja estämällä minulta niiden ja 

kavallusdokumenttien saaminen  ”liikesalaisuutena” ja valehtelemalla niitä olemattomiksi. Saksa, 

Baarman ja Suves valehtelivat, että mitään ei ollut maksettu, vaikka rikoskumppanit olivat 

käyttäneet Suveksen ei-korvattavaksi valehtelemaa minun kotivakuutuksen vahinkonumeroa 361-

1401203-0 myös petoskumppani Jormanaisen ”ilmaisten pölyvahinkolaatikoiden” maksamiseen 

1900 eurolla ja Rytön lähes 5.000 € paisutellun palkkion maksamiseen. Rytön ”raportti” ei 

sisältänyt edes näytteiden ottoa ja koko ”lausunto” on petoksen osateko. Insinööri-Rytö mm. 

valehtelee, että vesi ei valu huoneesta toiseen.  

 

Minun raportoijani RakSystems veloitti oikeilla tiedoilla laaditusta raportista 400 € ja sen 

korvaamista Suves rikosapureineen esti ja estää edelleen muiden minulle kuuluvien korvausten 

ohella. 

 

Salaiset Rytö-korvaukset ovat lahjoma petosten toteutuspalkkana ja ”lausuman” tarkoituksena 

olleesta perättömästä todistajankertomuksesta. Vastaavia lahjomia ja pölyvahinkopetoksen 

rikospalkkaa junaili Suves myös salaa Jormanaiselle 1.900 eurolla Niskalan kanssa samasta muka 

ei-korvattavasta viemärivahingon vahinkonumerosta samaan aikaan, kun Suves valehteli KäO:ssa, 

että ei maksettu muka mitään kenellekään.   

 

6.8 Suveksen valehtelu, että pölyvahingosta on viestitty vain LP:n ja kantajan välillä ja  

ristiriitainen valehtelu ”päätöksen” tekemisestä pölyvahingossa 

 

Suves, Saksa ja Baarman päämiehineen toteuttivat yhdessä suunnitelmallista petosta, jossa 

valehtelivat minulle, valvojille ja KäO:ssa, että pölyvahingossa ei olisi tullut ainuttakaan viestiä 

LähiTapiolaan ja että olisin muka vain LP:n kanssa siitä viestinyt, vaikka Jormanaiselle oli salaa 

maksettu pölyvahingon korvauksia ”viemäririkkona” ei-korvattavaksi valehdellusta 

viemärivahingostani, LähiTapiolan Niskala oli mukana kaikissa sadoissa viesteissä, kävi 

vahinkotarkastuskäynnille ja teki myönteisen korvauspäätöksen ja myös Jormanainen 25.11.2014 

kuului jo näkyvästi petosraportointiin ja hoiteli Niskalan, Walveen, Saksan, Suveksen ja Baarmanin  

kanssa salaa 8.10.2014 ilmoitusta.  

Suves valehteli myös, että ”LähiTapiola ei ole sopinut tai hyväksynyt Tehopuhdistuksen siivousta, 

saati mitään vastuuta siitä myöntänyt (omasta tai kenenkään muunkaan puolesta).” (Suves s. 7). ja 

silti totesi ristiriitaisesti ”LähiTapiola on korvannut … osan Tehopuhdistuksen laskusta...” (Suves s. 

7) ja se lasku oli siis maksettu ei-korvattavaksi väitetystä numerosta 361-1401203-0 jo ennen 

kanteeni nostamista. Lisäksi Baarman ja Saksa kehittelivät ”olemattomuudesta” 4 vuoden viiveellä 

edellä selvitetyt 12.000 euron ”kikkailumaksut” 17.9.-19.11.2018, joita yrittivät rikoskumppaninsa 

Kempin kanssa kirjata ”riidattomiksi” junaillakseen korvaustilanteen näyttämään siltä, että vain 

maksukyvytön Jormanainen olisi vastuussa, jos onnistuisin voittamaan heidän rikoksistaan 

huolimatta kanteeni.  

Samaan aikaan samassa asiassa L 15/649 LP/Baarman vastinetekstissään ainakin 12 kertaa myöntää 

juuri Niskalan kaiken tilanneen, LIITE A1-todisteistani ilmenee Niskalan hoitaneen pölyvahinkoa 

viesteillään Walveen kanssa lähes päivittäin ja todisteista ilmenee, että Niskalan viestintään 
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osallistumisia on 100 kpl, vaikka Niskala, Suves ja LähiEtelä väittävät niitä olleen muka 0 kpl. Niskala 

oli ensimmäinen, jolle 17.9.2014 vahingon ilmoitin ja hän oli mukana joka vaiheessa ja maksoi 

useita pölyvahingon kuluja.  

  

6.9 LähiEtelän päätöksessä myönnettiin LP:n ja Jormanaisen korvausvastuun syntyneen maksamalla 

ja juuri siksi Saksa valehteli, että Jormanaisen maksamiset muka kohdistuvatkin ”johonkin 

muuhun vahinkoon”  

 

LähiEtelän joulukuun 2014 ”päätös” s. 11: ”LähiTapiolan tietojen mukaan LP-Vahinkosaneeraus on 

korvannut laiminlyönnillään vakuutuksenottajalle aiheuttamiaan vahinkoja (mm. siivous).” ja ”Kyse 

on vakuutuksenottajan ja LP-Vahinkosaneerauksen välisestä asiasta.” 

Faktat vastuusta ja Saksan, Jormanaisen, Suveksen, Baarmanin, LP:n ja LähiTapiolan prosessi-

petoksista:  

1) LähiEtelä on ts. myöntänyt, että A) LP:n ja kantajan välillä on suhde, joka tekee korvausasiasta 

näiden tahojen välisen. Lisäksi on myönnetty korvausten maksaminen ja sen syy eli tuottamus 

(laiminlyönti). LähiTapiola on yhdessä LP:n kanssa todisteellisesti maksanut Tehopuhdistuksen 

siivous laskun ja Jormanainen, LP, Baarman ja Saksa 17.9.2019 esittäneet väitteen, että 

Jormanainenkin on maksanut siitä ja Jormanainen maksanut muitakin laskuja pölyvahingossa 

(rikkoutuneet murtohälyttimet, laatikot ym.).  

 

2) Lisäksi Niskala on myöntänyt LP:n ja LähiEtelän vastuun sopimalla suoraan siivouslaskuja usean 

urakoitsijan kanssa ja maksamalla ne LähiEtelän korvausjärjestelmästä. Myös Niskala on siis 

maksanut yhdessä Walveen kanssa. 

 

3) Saksa ja Jormanainen aloittivat 9.3.2016 valehtelemaan, että Jormanaisen maksamiset 

kohdistuisivatkin muka ihan johonkin ”muuhun vahinkoon”, vaikka tiesivät Jormanaisen jo 

11.12.2014 tunnustaneet, että mitään muuta piikkausvahinkoa ei 2014 ollut kuin 17.9.2014 

vahinko. Valehtelu johtui siitä, että he itsekin ymmärsivät noiden Jormanaisen, LP:n ja 

LähiTapiolan olevan kaikkein vahvin ja selvin tunnustus heidän kaikkien korvausvastuusta 

suhteessa minuun.  

 

    6.10 Prosessipetos-, väärennys- ja kavallusvyyhdin törkeät rikokset näkyvät suoraan LähiTapiolasta  

              23.10.17 paljastuneesta aineistosta, Niskalan ja Suveksen 18.11.2015 petoksen ja väärennyksen  

               yhdistelmästä ja Suveksen 1.10.2018 taulukosta (tunnustuksesta) eli ”liikesalaisuutena” ja  

              ”olemattomuutena” piilotellusta rekisterimateriaalista  

LähiTapiolan rekisteristä 23.10.2017 paljastuneet tiedot todistavat kaikki 2014-2021 teot rikoksiksi 

ja koko Suveksen, Saksan ja Baarmanin kirjelmöinnin kanteissani heidän yhteiseksi törkeäksi 

rikoksekseen. 

  

Suves, Niskala ja Varjonen laativat yhdessä 12.12.2014 ”päätökseksi” väitetyn asiakirjan ja 1.6.2015 

KäO-vastineen, joissa tahallaan hallussaan olleiden rekisteritietojen vastaisesti valehtelevat, että 

viemäririkkoa koskevan vahinkonumeron 361-1401203-0 alta ei muka ole kuulunut maksaa 

euroakaan. KäO:lle he myös yhdessä tahallaan valehtelivat, että tuon vahinkonumeron alta ei 

muka ole enää heidän 22.12.2014 päätöksensä jälkeen maksettu mitään. Samaan aikaan 

rekisteriin oli 14.8.2014 merkitty, että kyseessä on korvattava putkirikko. Peitelläkseen rikollista 

omaa, Suveksen, Varjosen, Lagerströmin ym. toimintaansa ja tuota oikeaa vahinkokirjausta, 
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Niskala lähetti minulle tahallaan 18.11.2015 Suveksen kanssa väärennetyn vahinkokirjauksen ja 

LähiEtelä on Suveksen johdolla 4 vuotta rikollisesti estänyt tarkastusoikeutta peitelläkseen näitä 

oikeita tietoja, jotka tarkoittavat, että kanne tuli hyväksyä ja korvaukset maksaa. 

 

Lisäksi he yhdessä salailivat 11.12.2014 rekisteriin merkittyä Niskalan, Jormanaisen ja Walveen 

tunnustusta pölyvahingossa voidakseen jatkaa petostaan ja korvausoikeuteni estämistä myös 

tässä heidän aiheuttamassaan vahinkotapahtumassa. 

 

Samaan aikaan, kun he estivät minua saamasta korvauksia ja valehtelivat KäO:ssa, että mitään ei 

muka ole enää maksettu, Suves, Niskala ja Varjonen toteuttivat itse minulta ja KäO:lta salaa juuri 

tuon vahinkonumeron alta laitonta salaista rahanjakoa eli 7.000 €kavalluksia ja lahjuksia 

Jormanaiselle ja Rytölle etukäteismaksuna väärästä todistajankertomuksesta, yhteensä 14.000 € 

kavalluksia ja maksoivat jopa omia oikeudenkäyntikulujaan minun kotivakuutuksestani juuri tuon 

”ei-korvattavaksi” väittämänsä vahinkonumeron alta.  

 

Lisäksi he valehtelivat tahallaan 1.6.2015 KäO:lle ja minulle, että Niskala ei ole muka koskaan olisi 

tehnyt ainuttakaan suoraa sopimusta yhdenkään yrityksen kanssa, vaikka Niskala ja Suves tekivät 

täyttä häkää näitä salaisia sopimuksiaan mm. Jormanaisen, Rytön, L&T; LU Rakennus Oy:n ja LP:n 

kanssa ja makseli rikoskumppaneilleen yhdessä Varjosen ja Suveksen kanssa salaa rahaa lähes 

14.000 euroa juuri tuon ”ei-korvattavaksi” väittämänsä vahinkonumeron 361-1401203-0 alta 

näille omille sopimuskumppaneilleen, joita ei muka 1.6.2015 tekstin mukaan ole olemassa ja joita 

maksusuorituksiakaan ei 1.6.15 vastineen mukaan muka ole olemassa.  

 

     6.11 Prosessipetokset, väärennykset ja kavallukset näkyvät suoraan LähiTapiolasta 23.10.2017  

                paljastuneesta materiaalista ja Suveksen 1.10.2018 taulukosta (päätösten ja korvausten  

                tunnustaminen), joita oli ”liikesalaisuutena” ja ”olemattomuutena” salailtu 

Suves valehteli ensin härskisti 1.6.2015 lukien 30.9.2018 saakka eli 3,5 vuotta tahallaan, että 

mitään vakuutuskorvauksia ei muka ole maksettu eikä ainuttakaan sitovaa eikä muutakaan 

korvauspäätöstä ole tehty ja toimitti sitten muina miehinä (23.10.2017 paljastamani 

rekisteritiedon pakottamana) 1.10.2018 KäO:lle Konttisen ja Kermisen kanssa laatimansa 

taulukon, jossa he myöntävät omat törkeät petoksensa eli taulukosta näkyvät 

1) Sitovat korvauspäätökset, joiden perusteella LähiTapiolalle on syntynyt peruuttamaton 

korvausvelvoite 

2) Kaikki korvauspäätökset, joita ei muka ollut olemassa 

3) Petosten tunnustukset  

4) Useat asiakirjaväärennykset ja 18.11.2015 teon luonne petoksena ja väärennyksenä ja muut 

rekisterin väärennykset 

5) Se, että maksetut eurot ovat vakuutuskorvauksia eikä ”sitomattomia ennakkotietoja” ja 

”ystävällisyyttä” 

6) Se, että Suves on kavaltanut vakuutuskorvauksistani 1641,86 € eli ei ole palauttanut 

vakuutukseeni hänen asiakasvaratililleen maksamaani määrää 

7) Muut salaiset kavallussuoritukset, joita oli koko ”liikesalaisuus”- ja ”olemattomuus”-

valehtelun ajan makseltu Jormanaiselle, L&T:lle, LU Rakennukselle ym. samaan aikaan, kun 

Suves KäO:ssa valehteli, että mitään ei muka ollut maksettu ja ne kaikki oli maksettu siitä 

samasta vahinkonumerosta 361-1401203-0 eli muka ei-korvattavasta numerosta ja minulle 

muutettu osoite kavallusten peittelemiseksi. 
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Vaikka materiaali paljastui, Saksa ja Baarman päämiehineen jatkavat edelleen 2021 valehtelua,  

että aineistoa ei ole olemassa ja laskuttivat minua 120.000 € rikoskumppaniensa Kempin, 

Nurmen, Helinin, Verasen ym. avulla 120.000 euroa prosessipetosrikoksistaan ja omaisuuttani on 

heidän rikostensa vuoksi ulosmitattu 120.000 eurolla eli maksan siis heille siitäkin, että 

valehtelevat ”olemattomiksi” em. materiaaleja ja tunnustuksiaan, joilla kaikki korvaus-

vaatimukseni tuli hyväksyä ja jonka valehtelunsa perusteella Suveksen, Saksan, Baarmanin ja 

jokaisen heidän rikoskumppaninsa kuuluisi istua pitkiä vankeustuomioita vankilassa.  

 

       6.12 Tapaohjeen vastaisen kiistämisen todiste 17.9.2018 istuntotauolla ja senkin jälkeen Suves, Saksa  

                ja Baarman heti jatkoivat törkeää prosessipetosrikostaan 

Suveksen prosessipetostoiminta (korvausteni kiistäminen Kempin istunnossa) kuuluu suoraan 

17.9.2018 istuntotauon äänitteistä, joissa Suves myöntää kiistämänsä korvaukset. Heti 

istuntotauolla tapahtuneen myöntämisensä jälkeen Suves sitten vaan muina miehinä jatkoi Kempin 

valmistelussa päinvastaista kiistämistä (kiisti KAIKKI) korvaukset, vaikka oli juuri myöntänyt ne 

Kempin poissa ollessa äänitteiltä kuuluvalla tavalla. Siihen samaan rikokseen eli päätöksiä ja 

maksuliikennettä olemattomaksi valehtelemalla Baarman ja Saksa päämiehineen tahallaan 

valehtelivat, että 11.7.2014 tehty kielteinen vuotovahingon päätös oli muka edelleen voimassa ja 

että pölyvahingossa ei muka ollut päätöstä, vaikka kaikki sitovat korvauspäätökset olivat kaiken 

aikaa rekisterissä, jota piiloteltiin ”liikesalaisuutena” ja ”olemattomuutena”. Äänite Suveksen 

istuntotauon tunnustuksista on tämän valvonta-asian ja samalla rikosilmoitukseni   todiste.  

    6.13 Kavallukset, salainen maksuliikenne, päätösten väärentäminen (tuplapäätökset), salaiset  

               osoitemuutokset ja rikosten motiivi 

Saksan, Jormanaisen, LP:n ja Baarmanin valehtelu laskujen maksajasta, viemärin korjausajasta 

(väitetty korjatuksi muka lokakuussa 2014, vaikka BajaMaja pihalla 7.4.2016 saakka) ja 

sopimussuhteista jatkui samaan aikaan, kun rikoskumppani Suves yhtä tahallaan valehteli tilauksista, 

sopimuksista, maksuista, korvauksista ja päätöksistä. Yhteisvastuu määräytyy ratkaisujen FINE-

001093, VKL 35/14 ja VKL 118/08 perusteella eli juuri niiden Niskalan tilausten ja määräysvallan 

käytön perusteella, joiden olemassaolon Suves kiisti tahallaan 1.6.2015 vastauksessaan. Juuri siksi 

Suves ja LähiEtelä valehtelivat KäO:ssa tilauksista, yrityslaskutuksesta ja salailivat rekisteriä, josta 

valehtelu paljastuu. Samasta syystä he väärensivät päätöksiä (esimerkki LIITE A1 tod. 35E) Suves ja 

LähiTapiola valehtelivat KäO:ssa, että mitään ei muka maksettu 22.12.14 jälkeen ja koko valehtelun 

ajan jatkettiin maksamista ”salaisille sopimuskumppaneille” ei-korvattavaksi” väitetyn vahingon 

361-14010203-0 alta. Osoitteeni muutettiin LähiEtelän toimistoksi salaisen maksuliikenteen 

peittelemiseksi ja tilausten peittelemiseksi. 

Samasta syystä Rytön lasku, lausunto ja valokuvat oli piilotettu kaikki eri kansioiden alle. Samalla 

tavalla oli piilotettu Jormanaiselle maksettu 1900 € lasku pölyvahingon ”ilmaisista laatikoista” ja se 

oli maksettu 2015, vaikka  

1) olin 5.12.2014 kieltänyt maksamisen ja vaatinut petostutkintaa 

2) kyse oli pölyvahingon siivoojille toimitetuista ilmaisista laatikoista  

3) Suves siis samaan aikaan KäO:ssa salasi näitäkin maksuja ja valehteli, että mitään ei ole maksettu 

eikä kuulu maksaa vahingosta 361-1401203-0, josta nämäkin laatikot salaa maksettiin eikä 

minulle postitettu päätöstä kotiin petoksen peittelemiseksi 

 

Samalla tavalla oli piilotettu LU Rakennukselle eli Niskalan tilaukselle, kaikki L&T:lle maksetut laskut 

ja Niskalan maksama osuus pölyvahingon siivouksesta. 
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Lisäksi he piilottelivat LP:n laskua, johon oli Niskala tehnyt käsin merkinnän ”Vuotovahinko todettu 

14.8.2014 Rauno Niskala”, koska myös tuo laskuun tehty merkintä on todiste 14.8.2014 tehdystä 

sitovasta myönteisestä korvattavuusratkaisusta. 

Lisäksi he piilottelivat 8.10.2014 petosvahinkoilmoitusta ja sen 11.12.2014 tunnustusta ja sitä, että 

Niskala oli tehnyt salaa merkinnän minun 17.9.2014 vahinkoilmoitukseeni ja esti vahingon 

kirjaamisen ja laskujen maksun ja kaiken käsittelyn siirtämällä koko materiaalin jonnekin 

tuntemattomaan ”sähköposti”-kansioon. 

Niskala jätti kirjaamatta myös 12.6.2014 tilauksensa (LIITE A1 tod. 160) LP:n Walveelle voidakseen 

valehdella, että mitään ei muka tilannut Niskala. Suves valehteli ja salaili KAIKKIA Niskalan 

päätöksiä, väärensi päätöksiä, väärensi kotiosoitteeni, salaili tilauksia ja maksuliikennettä juuri 

siksi, että niiden kaikkien perusteella LähiTapiolalle syntyi korvausvelvollisuus ratkaisujen FINE-

001093, VKL 35/14 ja VKL 118/08 mukaisin perustein KAIKESTA LP:n ja Jormanaisen kodissani 

aiheuttamasta vahingosta. 

Suves kavalsi myös omalla asiakasvaratililleen 23.1.2015 maksamani 1641,86 € maksun ja valehteli, 

että en olisi vastannut edes palautusvaatimukseen, vaikka maksoin ja viestejä palautuksiin liittyen 

on 28 kpl. Suves jatkoi kavalluksiaan samaan aikaan 2015 lukien, kun sai asiakasvarojen 

väärinkäytöstä muidenkin asiakkaiden asioissa valvontasanktioita. 

Suveksen 1.10.2018 KäO:lle toimittamasta taulukosta (LIITE A1 tod. 163A-163B) ilmenee: 

• Suves EI OLE palauttanut 23.1.2015 maksamaani suoritusta (ei näy vahingon 361-1401203-0 tai 

minkään vahinkonumeron alla) 

• siinä näkyvät lisäksi KAIKKI ne suoritukset minulle ja salaiset kavallussuoritukset Suveksen 

salaisine maksuineen, joita ei Suveksen, Baarmanin, Saksan 1.6.2015-9.3.2016 vastausten ja 

Baarmanin, Saksan, Jormanaisen ja LP:n 16.12.2015 ja 13.8.2017 minulle lähettämien valheiden  

mukaan ei ollut muka olemassa. He valehtelivat tarkastusoikeuteni estämiseksi jatkaakseen 

prosessipetostoimintaa.  

 

Myös Niskalan pihalleni tilaaman BajaMajan maksaminen jatkui salaa 7.4.2016 saakka eli vuoden 

viemärin toimimisen jälkeenkin ja muka ”ei-korvattavasta” vahingosta ja siten, että tämänkin 

maksuliikenteen peittelemiseksi minulle oli ”kotiosoitteeksi” muutettu LähiTapiolan toimiston 

osoite, jotta en saa selville maksuliikennettä. 

      6.14 Niskalan 12.6.2014 viestiä ei rekisteröity LähiTapiolassa lainkaan ja se oli ”deletoitu” Suveksen  
               vastauksista ja 23.10.2017 väärennetyssä rekisterimateriaalissa 
 

Niskalan 12.6.2014 viestistä (LIITE A1, tod. 160) näkyy, että Niskala käytti määräysvaltaa eli määräsi,              
mikä firma tuli kotiini selvittämään vuotovahinkoa. Tuo asiakirja ja muitakin tietoja ja dokumentteja 
puuttui, kun LähiTapiola 23.10.2017 toimitti minulle muka ”kaikki” korvausrekisterin tiedot ja 
merkinnät. Viestin poistaminen ei ole vahinko, vaan johtui samasta syystä kuin asiakirjaväärennykset 
ja ”liikesalaisuus”-valehtelu: Sillä mahdollistettiin rikollista valehtelua korvausteni estämiseksi. He 
tiesivät, että vakuutusalalla sitovan vakiintuneen ratkaisukäytännön merkitys ehtojen ja vastaajien 
vastuuperusteiden tulkinnassa oli selvä: Ratkaisujen FINE-001093, VKL 35/14 ja VKL 118/08 mukaan 
vakuutusyhtiö LähiTapiolalle, LP:lle ja Jormanaiselle syntyy täysi yhteisvastuullinen korvausvastuu. 
Lisäksi Niskalan 12.6.2014 viestillä syntyi toinenkin yhteisvastuullinen vastuuperuste eli KSL:n 
mukainen vastuu palvelujen tuottajana, LP:n ja minun asiakassuhteen perusteella ja LähiTapiolan 
vastuu palveluiden välittäjänä.   

 
    6.15 Kavallusrikoksiin 5.12.15 - 7.5.16 ja petoskumppaneiden ”voitelurahoihin” liittyvä yllytys ja   
              lahjonta perättömiin todistajankertomuksiin ja niihin liittyvä salassapito- ja tietosuojarikollisuus  
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              Minulla on ollut kotivakuutussopimus LähiTapiolassa (Tapiolassa) keskeytyksettä yli 20 vuotta. Olen   
              kotivakuutuksessa ”vakuutuksenottaja”, mikä juridisesti tarkoittaa, että olen vakuutukseni omistaja.  
 

Vain vakuutuksenottajalla eli em. vakuutuksissa minulla on oikeus hakea korvauksia 
kotivakuutuksestani. Tämä tarkoittaa, että esim. Jormanainen voi hakea korvauksia vain itse 
ottamistaan eli omissa nimissä olevista vakuutuksistaan, kuten vastuuvakuutuksestaan, mutta ei 
tietenkään minun nimissäni olevista vakuutuksista eli ei minun kotivakuutuksestani. Tilanne on ihan 
sama kuin se, että kukaan ei voi nostella jonkun toisen tililtä rahaa. Juuri tällaisen rikoksen 
Jormanainen, Walve, Rytö, Niskala, Suves, Varjonen ja Nylund yhdessä toteuttivat. 

 

Sen jälkeen, kun Niskala, Walve ja Jormanainen eivät olleet saaneet rahahanoja auki petoksellisella 

8.10.14 ilmoituksellaan (suunnitelma A) eikä keinotekoisella laatikkovuokra-petoksellaan 

(suunnitelma B), Niskala, Varjonen, Suves, Jormanainen ja Walve ottivat käyttöön suunnitelma C:n eli 

kavallusrikoksen toteutuksen, jonka peittelyssä avusti ainakin Lagerström. Jo 11.7.2014 päätöksen 

sisällöstä oli vuodettu laittomasti tietoja sivullisille ja 5.12.2014 s-postini ajankohtana Niskala ja 

Varjonen olivat laittomasti kertoneet Jormanaiselle salassa pidettävän tiedon siitä, että minulla on 

kotivakuutus (salassapitorikos) ja sen jälkeen Jormanainen, Suves, Niskala, Varjonen, Rytö ja Nylund 

olivat yhdessä ryhtyneet salaa rikollisesti käyttämään minun omistamaani vakuutussopimusta eli 

toimimaan ”salaisina korvauksenhakijoina” minun nimissäni olevassa kotivakuutuksessa eli 

ryhtyneet käyttämään minun omistamaani vakuutusta laittomaan rahanjakoon (kavallus). Rikos 

eteni seuraavasti: 

1) Suves, Varjonen ja Niskala laativat yhdessä 12.12.2014-22.12.2014 ”päätökseksi” väitetyn 

asiakirjan, jossa he valehtelivat, että kaikki ne eurot, jotka LähiEtelä maksoi tililleni 31.12.2014 

mennessä vuotovahingon vahinkonumeron 361-1401203-0 alta, olisikin maksettu muka vaan 

”Niskalan ystävällisyyden” perusteella. Vakuutusyhtiölaki ja vakuutusyhtiön toimilupa kieltävät 

tällaisen rahanjaon. Vain vakuutussopimukseen perustuvia korvauksia on luvallista maksaa. 

Noissa joulukuun päätöksissään he ilmoittivat, että 22.12.2014 jälkeen kotivakuutuksestani ei 

enää makseta enää yhtään mitään vahinkonumerolla 361-1401203-0. Juuri tuon laittoman 

valheellisen päätöksen vuoksi jouduin nostamaan 1.1.2015 kanteen Helsingin KäO:ssa. 

2) Suves laati yhdessä Varjosen ja Niskalan kanssa 1.6.2015 LähiTapiolan virallisen KäO-vastineen, 

jossa he valehtelivat tahallaan, että mitään ei kuulu maksaa vakuutuksestani minulle eikä ole 

muka maksettu euroakaan enää 22.12.2014 päätöksen jälkeen, ja että Niskala ei ole muka 

koskaan tehnyt ainuttakaan suoraa sopimusta yhdenkään yrityksen kanssa. 

Em. olemattomuus- ja liikesalaisuusvalehtelun vuoksi sain vasta 5.5.2017 eli vasta yli 3 vuoden päästä 

selville, että samaan aikaan, kun Suves, Varjonen ja Niskala valehtelevat vireillä olevassa asiassa 

KäO:ssa, että mitään ei ole muka maksettu eikä kuulu maksaa vahinkonumerolla 361-1401203-0 ja 

estivät 12.12.2014 lukien minun korvauksiani, he ovatkin itse salaa makselleet kavereilleen minun 

vakuutuksestani juuri tämän saman ”ei-korvattavaksi” valehtelemansa vahinkonumeron 361-

1401203-0 alta 14.000 euroa rahaa, joka ei edes ole vakuutuskorvausta. Rahaa on salaa jaettu 

kotivakuutukseni ”ei-korvattavan” vahinkonumeron alta juuri niille (Jormanainen ja Rytö), jotka ovat 

osallistuneet petosrikoksiin ja rahaa on siis makseltu minun omistuksessani olevasta vakuutuksesta 

seuraavalla rikollisella tavalla: 

 

1) Kaikki rahasuoritukset yhteensä 13. 577,36 euroa on tehty kotivakuutuksestani nimenomaan 

ei-korvattavaksi väitetyn vuotovahingon vahinkonumeron 361-1401203-0 alta epänormaalilla 

tavalla ilman ainuttakaan minulle lähetettyä korvauspäätöstä ja ilman, että niitä edeltää 



66(220) 
 

korvaushakemukseni. Korvauksenhakijoina ovat laittomalla tavalla toimineet nuo suoraan 

Niskalaa laskuttaneet yritykset, Jormanainen, Rytö, Niskala, Varjonen ja Suves. 

2) Laskut on maksettu 1.1.2015 jälkeen, vaikka kanteeni on vireillä 1.1.2015 alkaen juuri siksi, että 

nämä salaisen rahan jakajat KäO:ssa jatkavat valehtelua, että mitään ei kuulu muka korvata 

minulle eikä maksella tuon vahinkonumeron alta. 

3) Rahat on maksettu ilman että minä olen näitä ”korvauksia” koskaan hakenut eivätkä maksetut 

eurot ole edes luonteeltaan kotivakuutuksen ehtojen mukaisia korvauksia. 

4) Jormanaiselle on maksettu, vaikka olen kirjallisesti 5.12.2014 kieltänyt maksamisen 

Jormanaiselle tekaistun petoksellisen laatikkolaskutuksen perusteella. Lisäksi laatikkolasku on 

liittynyt pölyvahinkoon, mutta se on maksettu salaa vuotovahinkoa koskevan vahinkonumeron 

alta. Jormanaisen saama korvaus ylittää 3-kertaisesti laatikoiden arvon, koska ylitteellä on 

järjestelty Jormanaiselle rahat pölyvahingon maksusuorituksiin mm. Murtomiehet Oy:lle. Tätä 

ennen Niskala, Walve ja Jormanainen olivat samoista laatikoista yrittäneet laskuttaa 

olemattoman tilauksen perusteella minulta ”vuokraa” yhdeltä kuukaudelta lähes saman summan 

(1.400 €/kk), jonka Niskala, Varjonen ja Suves järjestivät Jormanaiselle laatikoiden ”ostohintana” 

ja yhteensä 16.800 €. 

5) Yhdestäkään salatusta rahanjaosta ei ole laadittu eikä minulle postitettu normaalia 

vakuutusyhtiön korvauspäätöstä. 

6) Laiton rahanjako on tahallisesti salattu sekä minulta että KäO:lta. Rikoksen peittelemiseksi 

KäO:ssa virallisessa Suveksen 1.6.2015 laatimassa KäO-vastineessa on tahallaan päinvastoin 

nimenomaan väitetty, että tällaisia mitään maksuja ei olisi edes olemassa, vaikka samanaikaisen 

valehtelun kuluessa kaikki nämä 14.000 euron suoritukset juuri oli salaa makseltu. 

7) Kaikki nämä Niskalan, Jormanaisen, Rytön, Suveksen ja Varjosen toteuttamat rahanmaksut 

perustuvat sellaisiin sopimuksiin ja tilauksiin, joita minä en ole tehnyt eli perustuvat kaikki suoriin 

Niskalan/LähiEtelän välisiin sopimuksiin, jollaisia Suveksen 1.6.2015, Baarmanin 16.12.2015 ja 

Jormanaisen 13.8.2017 laatiman tekstin mukaan ei muka ole olemassa. 

       Seuraavat rahasuoritukset on maksettu/kavallettu omistamastani vakuutuksesta salaa: 

 

1) LU Rakennus Oy:lle 6.2.2015 päivätyllä laskulla 2.756,91 euroa (maksettu Niskalan ja Varjosen 

hyväksymismerkinnöillä) 

2) Jormanaiselle on maksettu Niskalalle osoitetulla 10.2.2015 päivätyllä laskulla 1905,01 euroa 

(Niskalan puumerkit laskun hyväksyjänä myös). Summalla on ostettu ne laatikot, joista yritettiin 

ensin petoksella laskuttaa minulta 1.400 euroa pelkästään yhdeltä kuukaudelta ”vuokraa” ja jotka 

EIVÄT ole vuotovahingon, vaan pölyvahingon vuoksi toimitettu. Jormanaiselle maksettu raha 

sisältää huomattavaa perusteetonta etua, koska vastaavat laatikot voi ostaa esim. Tarjoustalosta,  

Kodin tavaratalosta tai Orthexista 700 eurolla. Minulta petoksella yritetty vuosivuokra 16.800 

euroa ylittää laatikoiden arvon 24-kertaisena. Niskalan,Varjosen ja Suveksen Jormanaiselle 

maksama ostohinta ylittää laatikoiden arvon 1.205 eurolla eli maksettu korvaus on noin 3-

kertainen. Lisäksi on epäselvää, onko Jormanaiselle maksettu myös Niskalalle osoitettu 

vuokralasku samoista laatikoista ja onko myös LP:lle järjestelty jonkun vahinkonumeron alta 

salaa ne rahat, joilla Tehopuhdistuksen 16.000 euron lasku on joulukuussa 2014 maksettu. 

3) Salon Rakennustekniikka Oy:lle (Matti Rytölle) 8.12.2015 päivätyllä laskulla 4.577,44 euroa 

(maksettu Niskalan ja Varjosen 18.12.15 puumerkeillä ja tekoon liittyy Suveksen toteuttama 

petos 11.5 -16.5.2014) 



67(220) 
 

4) L&T:lle joulukuun 2014 ”päätökseen” perustumattomia BajaMajan vuokraus- ja 

tyhjennyskustannuksia keskimäärin 262,00 euroa/kk ajalla 1.3.15- 7.5.2016 saakka (3.668 

euroa) ja viimeisellä 26.4.2016 päivätyllä laskulla lisäksi 670,32 euroa wc:n poisviennistä eli 

yhteensä 4.338 euroa. Osa laskukopioista puuttuu, vaikka olen HetiL:n tarkastusoikeutta 

käyttämällä vaatinut saada kaikki laskut. 

5) Jormanaiselle ja Rytölle maksetut eurot ovat luonteeltaan lahjontaa. Rahalla on ”ostettu” 

perätön lausuma vireillä olevassa jutussa KäO:ssa. (RL 15:5 §) 

Maksetut korvaukset vähentävät vakuutuksen korvausmäärää eli aiheuttavat minulle suoranaista 

vahinkoa. Lisäksi teot osoittavat, että 12.12.2014. 22.12.2014 ja 1.6.2015 asiakirjoilla on toteutettu 

jatkettu petos. Tekojen toteutuksessa on tehty myös useita salassapitorikoksia luovuttamalla laiton 

salainen korvauksenhakuoikeus ja luovuttamalla salassa pidettäviä sopimustietoja yrityksille ilman 

minulta pyydettyä suostumusta (valtakirjaa ja jopa vastoin nimenomaisia kieltojani). He kaikki ovat 

yhdessä tämän jälkeen: 

1) Estäneet tahallaan rekisteröidyn tarkastusoikeutta (jättäneet kokonaan vastaamatta HetiL:n 

säätämästä määräajasta piittaamatta) 

2) Väärentäneet tahallaan rekisterimerkintöjä, laskuja ja korvauspäätöksiä petos- ja 

kavallusrikostensa peittelemiseksi.   

Näyttö:  

23.10.2017 rekisteriaineistosta näkyvät kaikki nämä salaiset maksusuoritukset, joita Suveksen, 

Baarmanin, Saksan ja päämiestensä laatimien KäO-vastausten mukaan ei ollut muka olemassa. Lisäksi 

näkyy niiden poikkeava rikollinen luonne muuna kuin normaaleina korvauksina. Minulle ajalla 

2.10.2014-2.12.2014 maksettujen normaalien päätösten jäljessä on sana ”korvauspäätös”. Näiden 

kavallusrikoksella maksettujen suoritusten perässä on vain teksti ”rahat lähetetty”.  

 

    6.16 Jormanainen tai kukaan muukaan ei voi salaa nostella korvauksia minun omistamastani  

              vakuutuksesta ja Suveksen ”yleiseksi normaalikäytännöksi” valehtelemat teot ovat törkeitä petos  

              ja kavallusrikoksia ja juuri siksi niitä ”liikesalaisuutena” ja ”olemattomuutena” peiteltiin 

              Vakuutuksenottaja olen kotivakuutuksessani minä. VSL säätää, että vakuutuksenottaja omistaa   

              vakuutuksen ja sitä voi käyttää korvausten hakemiseen vain vakuutuksenottaja tai joku minun  

              yksilöidyllä valtakirjalla valtuuttama. Tämä näkyy myös suoraan vakuutusehdoista   

Suves valehteli valvonta-asiassaan tahallaan ”yleiseksi normaalikäytännöksi” edellä selostettuja 

asiakirjaväärennyksiä, tuplapäätöksiä (jotka eivät vastaa tosiasiallista rahaliikennettä), 

prosessipetoksiaan (mm. tilaajasuhteiden, sitovien korvauspäätösten kiistämistä), salaisia 

osoitemuutoksia kavallusmaksuliikenteen ja tilausten salaamiseksi. Valehdellessaan Suves 

vakuutustaustaisena juristina tiesi varmuudella teot rikoksiksi ja valehtelu valvojille on osa hänen 

laajaa petos- ja kavallusrikollisen uraansa, joka ura jatkuu vain siksi, että rikoskumppaneina toimineet 

tuomarit (mm. Kemppi, Nurmi) ja tutkintaa estäneet poliisit törkeillä virkarikoksillaan ovat tätä ja 

paljon muuta rikollisuutta mahdollistaneet. Juuri siksi he peittelivät sitä kaikkea ”olemattomuutena” 

ja ”liikesalaisuutena”. 

Kavallukset, väärennykset ja petokset ovat rikoksia siitä huolimatta, että ne Suveksen ja 

LähiTapiolan rikoksiin sotkeutuneen nykyjohdon, sisäisen tarkastuksen, vakuutustutkinnan ja 

lakimiesten johdolla ja rikoksia mahdollistavan poliisin, valvontalautakunnan ja oikeuskansleri 

Pöystin tahallaan laiminlyömän valvonnan vuoksi ovat muodostuneet tästä vastauksesta ilmeneväksi 

yleiseksi rikolliseksi käytännöksi. Kaikki, jotka sitä rikollista käytäntöä ovat tässä lausumassa 
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kuvatuilla rikoksilla toteuttaneet, kuuluvat vankilaan ja minulle kuuluu nyt maksaa korvaukset, 

jotka rikoksilla estettiin.  

   6.17 Rikoskumppani Baarmanin valehtelu ”sovinnollisesta” maksamisesta samaan aikaan, kun   

              rikoskumppani Suves valehteli maksuperusteeksi pelkkää ”ystävällisyyttä” ja Saksa valehteli  

              maksujen kohdistumisesta olemattomaan tapahtumaan   

”LP ja JJ ovat asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi suostuneet maksamaan, vaikka ovatkin kiistäneet 

vastuunsa...” (Baarman s. 15) 

 

”Vahinkoilmoituksen tekeminen tai kustannusten maksaminen ei osoita sitä, että vastaaja olisi 

myöntänyt menetelleensä virheellisesti. Kaiken lisäksi vahinkoilmoitus ei ole koskenut nyt 

esitettävää vahingonkorvausta. Vastaajan kiistämisen johdosta asia ei ole enää selvä ja riidaton.” 

(Saksa s. 2-3) 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Kirjeenvaihdosta ei ilmene LAINKAAN vastuun kiistämistä kenenkään vastaajan osalta. 

Päinvastoin. Ainut kiistäminen on tehty vasta KäO:ssa vastineessa eikä ennen kanteen 

nostamista siis minkäänlaista vastuun kiistämistä. Missä asiakirjassa tai miten Baarman ja Saksa 

väittävät kiistämisen tapahtuneen ennen kanteeni nostamista? (vrt. todisteena esittämät 

Walveen s-postit, joissa vain pahoitellaan aiheutunutta vahinkoa, myönnetään vastuu 

aliurakoitsijan teosta, myönnetään suojausten pettäminen järjestellään siivoojia paikalle ja 

ilmoitetaan LP:n maksavan siivouksen ja kaikki vastaajat ovat yhdessä maksamalla 

tunnustaneet)   

 

2) Kaikki kolme vastaajaa ovat maksamalla tunnustaneet velkansa. Maksaminen ei perustu 

”sovinnollisuuteen”, vaan vastuun kirjalliseen tunnustamiseen. (vrt. todiste, Walveen viestintä 

Tehopuhdistukselle: ”Asia koskee meitä, koska meidän aliurakoitsijan suojaus on pettänyt 

kohteessa). Mitään sovintoneuvottelujakaan ei siis ole käyty ennen kanteen nostamista. Walve 

sopi suoraan Tehopuhdistuksen ja Niskalan kanssa siivouksesta urakan jo ennen kuin mitään 

riitaa oli. Joulukuussa 2014 ennen kanteen nostamista Walve ja Niskala sopivat keskenään 

Tehopuhdistuksen laskun maksujaosta ja kaikki kolme vastaajaa yhdessä maksoivat sen.   

 

3) Baarmanin vastineen kiistämisväite on ristiriidassa Walveen käytöksen kanssa: Walve tunnusti 

7.11.2014 laiminlyöntivastuun todistaja Maaniemelle ja kanteen nostamisen jälkeenkin 

todistajalleni Palorannalle.  

 

4) Maksamalla tapahtuva vahingon korvausten maksaminen ennen kanteen nostamista on 

vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vahvin mahdollinen vastuun myöntämistapa.  

 

5) Vastuuvahingosta ei voi koskaan saada korvausta muutoin kuin tuottamuksellisesta teosta. 

Jormanainen on yrittänyt (kaksi kertaa) vahinkoilmoituksellaan nimenomaan saada yritykselleen 

vakuutuskorvaukset vahinkoilmoituksellaan kaksi kertaa ja ilmoittanut hakemansa korvauksen 

määrän (tosin virheellisenä euromääränä) 

 

6) Saksa on 15.3.17 valvonta-asian vastauksessaan kirjallisesti myöntänyt, että 8.10.14 laaditussa 

vahinkoilmoituksessa kuvattua 24.9.2014 ”toista” piikkausta ei ole olemassa. Jormanaisen 

maksamat korvaukset ovat ts. kohdistuneet 17.9.14 aiheutuneeseen eli kanteessa kuvattuun 

vahinkoon. Saksan ja Jormanaisen kiistämisperuste on täysin tekaistu ja ”kohdentuu” 
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olemattomaan ”toiseen” vahinkotapahtumaan ja asia on tullut perättömään tapahtumaan 

perustuvalla kiistämisellä tarpeettomasti riitaiseksi.    

 

7) Saksa, Suves ja Baarman ovat rikoskumppaneita. Saksa on tahallaan esittänyt perättömän ja 

perusteettoman kiistämisen (hyvän asianajotavan ohje 8.2 kohdan rikkominen) ja Suves auttoi 

rikoksen toteutuksessa salailemalla ”liikesalaisuutena” vuosikausia LähiTapiolan rekisteriin jo 

11.12.2014 merkittyä Jormanaisen, Niskalan ja LU Rakennuksen tunnustusta, että 8.10.2014 

vahinkoilmoitukseen kirjoitettuja MITÄÄN tapahtumia ei ollut olemassa eikä suojauksia 

rakennettu oikeaan 17.9.2014 piikkaukseen.  

 

   6.18 ”Toista” piikkausta koskevan petoksen paljastuttua Saksa keksi vuosien viiveellä tarinan  

               ”huonokuuloisesta vakuutusvirkailijasta” ja Suves jatkoi tunnustusten peittelyä ”liikesalaisuus”- 

                valehtelullaan 

Lisäksi nämä kaksi epärehellistä pelleä Saksa ja Jormanainen ovat kehitelleet yli 3 vuoden viiveellä 

Saksan valvonta-asiassa 13716 tekaistun tarinan Jormanaisen soitosta ”huonokuuloiselle 

vakuutusvirkailijalle” muka ennen 8.10.2014 ilmoituksen jättämistä ja valehdelleet ilmoitusta tuon 

kuulovaurioisen virkailijan laatimaksi. LähiTapiolan 23.10.2017 luovuttama rekisteriaineisto 

paljastaa, että Jormanainen on itse yhdessä Walveen ja Niskalan kanssa kaiken laatinut, mitään 

puhelinsoittoa eikä virkailijaa ei ole olemassa ja rikoskumppanit ovat varta vasten kaiken väärien 

tietojen laatimisen jo 11.12.2014 tunnustaneet ja LähiTapiolan rekisterimerkinnöistä näkyy, että he 

olivat 11.12.2014 sopineet tunnustusten salaamisesta, jotta Saksa, Jormanainen, Baarman, Laakso, 

Niskala, Suves, Varjonen, Lagerström, Konttinen, Kerminen ja Aronpää pystyivät salaamisen turvin 

jatkamaan härskiä petosrikostaan ja valehteluaan poliisille, KäO:lle ja valvojille tahallaan.  

 

7. Saksan tahallinen valehtelu lain sisällöstä ja ammattitaidottomuus 

 

7.1 Tapaohjeen kohtien 7.4, 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 ja 4.2 rikkominen ja ammattitaidottomuus 

 

Sen lisäksi, että Saksa on epärehellinen, hän on myös ammattitaidoton. Sama pätee 

rikoskumppaneihin Baarmaniin, Suvekseen, Henrikssoniin, Mäkiseen, Itäiseen, Suvantoon ja 

Ojantakaseen tämän asian näytöllä.  

 

tapaohje 7.4 kohta: ”Asianajaja ei saa johtaa vastapuolta harhaan antamalla tälle tosiseikoista tai 

oikeussäännöksistä tietoja, jotka hän tietää vääriksi.” 

  

tapaohje 1.1 kohta ”Asianajajan on noudatettava hyvää asianajajatapaa sen lisäksi, mitä laissa on 

määrätty määräyksen- ja nimityksenvaraisen tai muun asianajotehtävän hoitamisesta.” 

 

tapaohje 2.1 kohta ”Oikeusvaltio perustuu lain ja oikeuden kunnioittamiselle, mitä asianajajakunnan 

tulee toiminnallaan tukea.” 

 
tapaohje 2.3 kohta ”Asianajajien on toiminnassaan otettava huomioon.. 2. asiakkaiden vastapuolet, 
joita asianajajien on kohdeltava asiallisesti ja joiden laillisia oikeuksia asianajajien on kunnioitettava; 
ja 3.  tuomioistuimet ja muut viranomaiset, joissa asianajajat ovat velvollisia toimimaan lain ja hyvän 
asianajajatavan edellyttämällä tavalla ja joissa asianajajien on edistettävä hyvää ja tehokasta 
oikeudenhoitoa.” 

tapaohje 3.1 kohta: ”Asianajaja on velvollinen lakia ja hyvää asianajajatapaa noudattaen…” 
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tapaohje 3.2 kohta ”Asianajajan on toiminnassaan säilytettävä riippumattomuutensa, vaikka se 

vaatisikin toimia tai ratkaisuja, jotka eivät miellytä hänen asiakastaan, tämän vastapuolta, 

viranomaisia tai muita tahoja.” 

 

tapaohje 4.1 kohta:” Huolellisuus ja tehokkuus”: ”Tehtävät on hoidettava huolellisesti, täsmällisesti, 

tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.” 

tapaohje 4.2 kohta:” Ammattitaito”: ”Asianajaja on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään 

ammattitaitoaan sekä seuraamaan oikeuskehitystä erityisesti niillä oikeudenaloilla, joilla hän toimii. 

Asianajajan on osallistuttava säännöllisesti täydennyskoulutukseen. Asianajaja ei saa ottaa tehtävää 

vastaan, jos hänellä ei ole sen edellyttämää ammattitaitoa tai jos hän ei muulla tavoin kykene 

huolehtimaan tehtävän asianmukaisesta hoitamisesta.” 

Saksa on ammattitaidoton valehtelija ja tähän lausumaan liittyvillä todisteilla poliisin ja tuomarien 

virkamafiaverkoston  suojeluksessa toimiva petos-, väärennys- ja kavallusrikollinen.  

7.2 Saksa ja Baarman valehtelivat VahL:n ja sopimusjuridiikasta tahallaan vedotakseen minun ja 

LähiTapiolan väliseen sopimukseen 

 

Saksa ja Baarman vaativat saada 14.2.2019 lausua minun ja LähiTapiolan sopimuksesta, joka ei 

vaikuttanut mitään heidän päämiestensä vastuuseen. Tekaistu lausumakierros johtui heidän Kempin 

kanssa sopimastaan juonesta, jolla kanteeni käsittely yritettiin lopettaa (ks. jäljempänä 

”käsityslausumapyyntö”. Lisäksi he vastustivat 14.2.2019 lukien todisteluani valehtelulla, eivät 

osanneet edes 20.12.2019 sopimustekstejä laatia ja ohittivat niitä sitten 23.12.2019 Kempin kanssa 

sopimillaan törkeillä petos- ja virkarikoksilla. Kaikki Saksan ja Baarmanin lausumat asioissa L 15/649 

ja L 16/352 perustuvat rikolliseen valehteluun, jolla he korvasivat lainsäädännön kokonaan. Lisäksi 

he olivat myös järjettömän heikkotasoisia valehtelijoita ja sokea reettakin näkee ne valehtelun 

synnyttämät ristiriidat (esim. raportissa tulevaisuuden tapahtumia).  

Saksa kiisti 9.3.2016 forumväitteellä, joka oli niin heikkotasoinen, että jutun tuomari Väliaho soitteli 

Saksalle, joka peruutti sen itse puhelimessa aiheutettuaan minulle ensin tuhansien eurojen 

prosessikustannukset. Sitten petosrikolliset laskuttivat 120.000 rikollisesta valehtelustaan ja 100-

prosenttisen kestämättömistä normiväitteistään ”työnä” 120.000 euroa, vaikka heidän kuuluu istua 

vankilassa eikä heidän ammattitaidottomuudestaan ja rikollisuudestaan minun kuulu 

virkamafiarikollisuuden vuoksi maksaa.  Alla otsikoissa 8.8-8.9 selvitetyt Baarmanin, Saksan ja 

Suveksen normiväitteet ovat juridisesti kestämättömiä ja tehty petosten toteuttamiseksi.  

Rikoskumppani Suveksen juridiikan kestämättömyyttä analysoidaan erikseen häntä koskevassa 

kantelussa ja rikosilmoituksessa. Tilauksia, asiakas- ja aliurakointisuhteita koskeva 

prosessipetosvalehtelu 

8. Tilauksista valehtelu ja vastuut toimeksiantoketjussa LähiEtelä-LP-Jormanainen 

 

8.1 Rikosten motiivi ja prosessipetosten toteutus rekisteröidyn tarkastusoikeuden avulla 

Prosessipetosvalehtelu asiakas- ja aliurakointisuhteista ja tilauksista toteutettiin samalla 

petosrikoksen motiivilla ja estämällä rekisteröidyn tarkastusoikeutta ”liikesalaisuus”- ja 

”olemattomuus”-valehtelulla ja editioita vastustamalla. 
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8.2 Baarman myönsi kaikkien tilausten tulleen Niskalalta ja Suves silti asiassa L 15/649 kiisti aineiston 

vastaisesti, että Niskala ja LähiTapiola eivät muka koskaan tilanneet mitään 

 

”Syyskuussa 2014 tätä korjaustyötä ryhtyi LähiTapiolan ja kantajan välillä sovitusti ja todetusti, 

kantaja tilaajana ja LP urakoitsijana, tekemään LP.” (Suves. s. 4) 

”Kantaja on myös omien ilmoitustensa mukaan ennen työtä ja sen aikana aktiivisesti ohjeistanut 

urakoitsijaa, ja määrittänyt tilaustaan. (Suves s. 7) 

”selvittämistä hoiti… pääasiassa Rauno Niskala.” (Suves s. 2) ja ”LähiTapiola ei ole tehnyt taikka 

ottanut tehdäkseen, hoidettavakseen tai valvottavakseen piikkausta tai mitään muutakaan osaa 

viemärin korjaustyöstä. LähiTapiolan ja kantajan välillä yhdessä sovitusti ja todetusti, kantaja 

tilaajana ja LP urakoitsijana, korjaustyön on tehnyt LP aliurakoitsijoineen.” (Suves s. 6-7)  

 

”LähiTapiola ei ole tehnyt taikka ottanut tehdäkseen, hoidettavakseen tai valvottavakseen 

piikkausta tai mitään muutakaan osaa viemärin korjaustyöstä. LähiTapiola, ja tiettävästi muutkaan 

vakuutusyhtiöt, eivät tee taikka teetä korjauksia, eivätkä ole sopimusosapuolina korjaustöissä. 

Kokonaan toinen asia on, että vakuutusyhtiöt maksavat korjaustöihin liittyen vakuutuskorvauksia.” 

(Suves s. 4) 

 

Suveksen tekstissä asiassa L 15/649 on esitetty totuudenvastainen väite, ettei Niskala/LähiEtelä olisi 

tilaaja (väite esitetty KäO:ssa Suveksen vastineessa tahallaan vastoin parempaa tietoa ja vastoin 

kirjallista todisteaineistoa). Samaan aikaan samassa asiassa L 15/649 Baarmanin/LP:n vastineessa 

(merkitty tässä dokumentissa alla punaisella) ja lisäksi useissa raporttien kohdissa on yhteensä 

ainakin 19 kertaa todettu, että kaikki tilaukset LP:lle tulivat Rauno Niskalalta Baarmanin laatiman 

KäO-tekstin kohdat, jossa Niskala/LähiEtelä mainitaan tilaajaksi: 

 

• ”Rauno Niskalalta on 12.6.14 tullut työtilaus LP:n edustajalle Tero Laaksolle. ” (s.2)  

• ”…13.8.14 on LähiTapiolan Niskalan pyynnöstä suoritettu uusi katselmus…” (s. 2) 

• ”Kuvausraportti on asianmukaisella tavalla luovutettu toimeksiantaja LähiTapiolalle.” (s. 2) 

• ”Kiinteistöllä on 2.9.14, 15.9.14 ja 17.9.14 suoritettu LähiTapiolan pyynnöstä ja LP:n toimesta 

kosteusmittauksia.” (s. 3) 

• ”LP:n toimeksiantajana ja selvittelytöiden tilaajana on ollut LähiTapiola.” (s.3) 

• ”Piikkaustyö on suoritettu LähiTapiolan pyynnöstä sen selvittämiseksi, vuotaako viemäri talon 

sisällä.” (s. 3) 

• ”LP:n 12.6.2014 LähiTapiolalta saama toimeksianto on ollut selvittää, mistä syystä … seinä ja 

lattia on kostunut.” (s.4) 

• Asiakkaan (LähiTapiola) kuvaus vahingosta: Kodinhoitohuoneen seinästä tullut vettä.” (s. 4)   

• ”LähiTapiolan pyynnöstä LP on Wastip Oy:n toimesta teettänyt viemäriputken kuvauksen 

13.8.2014.” (s. 6) 

• ”LP:n toimeksiantajana ja selvitystyön tilaajana on ollut LähiTapiola. Wastip Oy:n kuvaama video 

on sen vuoksi LP:n toimesta luovutettu LP:n toimeksiantajalle LähiTapiolalle.” (s. 8) 

• ”LP:n toimeksiantajana ja epäillyn putkivuodon selvitystyön tilaajana on ollut LähiTapiola, koska 

selvityspyyntö on tullut suoraan LähiTapiolan edustajalta Niskalalta LP:n edustajalle Laaksolle. ” 

(s. 9) 

• ”LP:n laskujen maksajana on ollut LähiTapiola”. (s. 9) 

• ”LähiTapiola on tilannut … LP:ltä, joka puolestaan on tilannut lattian piikkaustyön alan 

ammattilaiselta JJ:ltä.” (s. 10) 
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Maininnat Niskalan tilauksista LP:n raportissa (kantajan todiste 2B) 

• ”Lähitapiola Etelästä Rauno Niskalta tuli työtilaus…” (s.1) 

• ”Tilauksessa Rauno Niskala ilmoittaa…” (s. 1) 

• ”Samassa yhteydessä ilmoitin tekeväni havainnoista kirjallisen raportin Rauno Niskalalla…” (s.1) 

• ”Tiedustelin kuvausta Rauno Niskalalta puhelimitse, joka antoi luvan toimenpiteeseen.” (s. 2) 

• ”Rauno Niskala pyysi Mikael Walven järjestämään miehet…” (s. 3) 

• ”Rauno Niskalan tilauksesta aletaan piikata lattiaa pois…” (s. 3) 

       
       Niskalan osallisuus, sopimuksen tekeminen nimenomaan LähiEtelän ja urakoitsijoiden välillä  
       suoraan sekä Niskalan/LähiEtelän tilaajarooli kaikissa töissä ennen kanteen nostamista näkyy  
       erittäin selvänä myös LIITE A1-todisteista.  
 

Lisäksi pystyn LIITE A1-todistelullani osoittamaan, että en ollut paikalla 17.9.2014 Suveksen 
väittämänä ohjeistusaikana (”työn aikana”), että ohjeistus ei tullut minulta piikkareille, ja että minä  
ja Niskala emme sopineet siitä, että toimisin tilaajana, vaan kaikki perustui Niskalan ”määräyksiin” ja 
vain Niskala tilasi 2014 (LIITE A1 tod. 160 ja 35B). LP:n raportin mukaan olin paikalla vain 
aloitusvaiheessa (päästi piikkarit aamulla sisään) ja Niskalalle 17.9.2014 illalla klo 17:56 
lähettämästäni s-postista (”Tulin juuri…”) näkyy, että en ollut paikalla, vaan tulin juuri.  
 
Lisäksi LähiTapiolan omista 23.10.2017 rekisteriaineistoista paljastuu, että tilaajina toimivat 
Niskala ja myös Suves (Suves tilasi mm. Rytön). Silti Suves on päämiehensä kanssa jatkanut KäO:ssa 
tahallista valehtelua siitä, että minä muka konkreettisesti olisin se tilaaja.  Baarman on vasta 4 
vuoden viiveellä myöntänyt, että ainuttakaan laskua ei ole LähiEtelä maksanut eikä LähiEtelää 
edes ole laskutettu, vaikka oikeat tiedot olivat Baarmanilla jo ennen 9.6.2015 tekstinsä laatimista. 

 
8.3 KSL:n normiston ja tilaaja-termin merkitys sekä rikoskumppaneiden Suveksen, Saksan ja 

Baarmanin yhteisen törkeän rikollisen valehtelun motiivi   

 

Tilaaja-termi sijaitsee KSL 8 ja 9 luvussa, jossa ei säädetä KSL:n soveltamisesta. Soveltamisesta 

säädetään 1 luvussa, josta suoraan näkyy, mitkä ovat soveltamiseen liittyvät legaalimääritelmät. 

Tilaaja-termi ei 1 luvun määritelmiin sisälly lainkaan eli sillä ei ratkaista lain soveltamista.  

 

Sillä, että Niskala teki tilauksen, on asiassa vain seuraava merkitys: LähiTapiola on KSL 1:1 §:ssä 

säädetty LP:n palvelujen välittäjä. Sekä palveluiden välittäjään että LP:een (joka ne ”palvelut” juuri 

minun kodissani konkreettisesti teki) sovelletaan KSL 1:1 §:n mukaan kuluttajansuojalakia ja lisäksi 

Jormanainen on vastuussa suorana vahingonaiheuttajana ja koko ketjussa LähiEtelä ja LP 

Jormanaisesta. 

 

Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään FINE-001093, VKL 35/14 ja VKL 118/08 

(vakuutusyhtiön vastuu käyttämistään ja tilaamistaan yrityksistä), vahvistanut, että kun 

vakuutusyhtiö ja sen henkilöstö (mm. vahinkotarkastaja Niskala) tekee kohteessa muutakin kuin 

päättää vakuutuskorvauksista eli kun vakuutusyhtiö määrää urakoitsijan, juuri sillä tilauksen 

tekemisellä vakuutusyhtiö joutuu vastuuseen myös valitsemansa ja kohteeseen tilaamansa 

urakoitsijan ja sen aliurakoitsijan kaikista aiheuttamista vahingoista. Suves valehteli juuri siksi, koska 

tiesi ja ymmärsi tämän olevan keskeistä ja että LähiEtelän, LP:n ja Jormanaisen yhteisvastuu 

kaikista kotini vahingoista (väärinraportointi ja pölyvahinko) oli aivan selvä. 
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LP oli vastuussa, koska laskutti minua eikä LähiTapiolaa (ks. LIITE A1 tod. 51 -53 eli laskut, joiden 

olemassa olon Baarman kiisti rikollisella valehtelullaan juuri siksi, että ymmärsi laskutuksen 

perusteella syntyneen minun ja LP:n välille KSL:n säätämän kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan 

suhteen. Baarman kiisti laskutuksen juuri siksi, että sen täysin selvän LP:n laskutuksen perusteella 

syntyi KSL:n säätämä elinkeinonharjoittajan korvausvastuu ja myös LP:n auktorisointiehtojen 

(LIITE A1 tod. 147A) mukainen vastuu aliurakoitsijastaan. LP:lle ja LähiTapiolalle syntyi Suveksen 

ja Baarmanin ymmärtämällä tavalla lakisääteinen vastuu kolmella samanaikaisella pakottavalla 

perusteella: 

1) vastuu eli elinkeinonharjoittajana omasta toiminnastaan 

2) samaan aikaan vastuu käyttämästään aliurakoitsijasta Jormanaisesta työntekijöineen ja 

LähiTapiolalle myös LP:stä 

A) KSL:n pakottavien normien perusteella (KSL 8:2 ja 8:35 §:n ja KSL 9:2 ja 9:34 §:n perusteella) 

B) auktorisointiehtojensa yhtä pakottavien normien perusteella 

 

Lisäksi Jormanainen oli laskuja maksamalla myöntänyt vastuunsa ja juuri siksi Saksa valehteli, että 

ne maksamiset muka kohdistuivat johonkin muuhun tapahtumaan. 

 

Koska tilausketju oli se, että Niskala/LähiTapiola tilasi LP:n, LähiTapiola oli koko ketjun toiminnasta ja 

valitsemastaan ja minulle määräämästään kosteuskartoittajasta ja piikkausporukasta vastuussa. LP:n 

26.11.2014 raportistakin näkyy myös piikkauksen osalta, että ”Niskala määräsi Walveen järjestämään 

miehet…” ja myös LP:n/Baarmanin todisteesta (joka on samalla minun kanteeni LIITE A1 tod. 160) 

näkyy, että Niskala otti yhteyttä Walveeseen 12.6.2014, kun  Niskala vaihtoi edellisenä päivänä 

11.6.2014 oikein raportoineen Recoverin LP:n ja Jormanaisen petosjengiinsä raportoimaan 

olemattomista sadevesistä ja koksiluukun muka liikkuneista tiilistä estääkseen minua saamasta 

viemäririkon korvauksiani.  

 

Suves, Baarman ja Saksa päämiehineen olivat koko valmistelun ajan rikoskumppaneita, jotka 

sopivat joka vaiheessa sikailutyyliin  toteutetusta prosessipetosrikollisuudesta, koska tiesivät jutun 

tuomarin Noora Kempin, Tuomas Nurmen ja hänen junailemiensa muiden tuomarien  ja tutkintaa 

estäneiden poliisien (mm. Merja Laitisen, Kari Siivon, Kimmo Halmeen, Petteri Hyytiäisen, Keijo 

Suuripään) olevan heidän rikoskumppaneitaan, jotka mahdollistivat rikollista prosessipetos-

valehtelua tahallaan ja estivät törkeiden rikosten tutkintaa tekivätpä he mitä tahansa. 

 

8.4 KSL normit ”palveluiden välittämisestä” ja muut KSL:n soveltamisalanormit verrattuna Suveksen, 

Saksan ja Baarmanin valehteluun ja LähiEtelän myöntämään ”palveluiden välittäjä”-rooliinsa  

 

”On täysin normaalia, ja monesti tarkoituksenmukaista, että vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö 

sopivat tietystä korjaajasta tai korjausliikkeestä, ja siitäkin että vakuutusyhtiö vakuutuksenottajan 

puolesta on yhteydessä korjausliikkeeseen. Voimassa olevan oikeuden sisältö ei siis ole, siinä erittäin 

tavallisessa tilanteessa että tietty korjausliike vakuutuksenantajan välittämin tiedoin tulee tekemään 

vakuutuksenottajalle korjaustyön, että vakuutuksenantajalle tulisi vastuu urakoitsijan (tai tämän 

aliurakoitsijoiden) työstä, sen laadusta, tai työssä aiheutetuista vahingoista. Voimassa olevasta 

oikeudesta ei siis seuraa, että vakuutusyhtiö olisi jonkinlainen (kuten kantaja virheellisesti näyttäisi 

luulevan) urakoitsijan työn takaaja. Urakoitsijalla on itsenäinen vastuu työstään ja toimistaan.” 

(Suves s. 7) 

 

KSL:n soveltamisalanormien ja Suveksen ”palvelujen välittämistä” koskevan tunnustuksen merkitys: 
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1) Tilaaja-roolilla ei ratkaista lain soveltamisalaa, kuten Baarman yrittää tahallaan valehdella. 

Tilaaja-termi esiintyy 8 ja 9 luvussa eikä lainkaan 1 luvussa. KSL soveltamisesta säädetään 1 

luvussa, ei siis 8 tai 9 luvussa, kuten Baarman ”tilaaja”-termin ympärille itse kehittämänsä 

”tulkinnan” perusteella väittää. Tilaajaroolilla ei ole KSL:n soveltamisalan kannalta mitään 

merkitystä. (Kuten LähiEtelä/Suveskin myöntää) 

 

2) ”Palveluiden välittäjän” roolilla on merkitystä nimenomaan soveltamisalanormien kannalta. 

Palveluiden välittämiseen sovelletaan KSL:ia samalla tavalla kuin tuottamiseen. (LähiEtelän 

minulle välittämät LP:n palvelut = KSL:ssa säädetty ”palvelujen välittäminen”, minkä 

Suves/LähiEtelä siis Suveksen vastinetekstillä kirjallisesti myöntää). 

 

3) Suves siis kirjallisesti tunnustaa LähiEtelän nimenomaan olleen palveluiden välittäjä, mutta 

tekee tästä ihan selvään KSL 1 lukuun nähden väärät käänteiset johtopäätökset. Suveksen 

myöntämästä palveluiden välittäjäroolista siis nimenomaan seuraa, että LähiEtelään 

sovelletaan KSL:ia ja sen virhevastuuseen sovelletaan KSL 8 luvun virhevastuunormeja 

sellaisinaan.  

 

4) KSL soveltaminen ratkaistaan KSL 1 luvun terminologian ja 1:1 §:n 2 mom. ulosrajauksen 

perusteella. (KSL 1:1 § ja 1:3-5 §:t). KSL 1 luvussa soveltamiseen liittyvät legaalimääritelmät ovat 

vain ”kulutushyödyke” 3 §, kuluttaja” 4 §, ”elinkeinonharjoittaja” 5 §, EI tilaaja.   

 

5) KSL 1:1 § ja 3-5 §:t eivät siis säädä vastuuperusteeksi eikä ehdoksi lain soveltamiselle sitä, kuka 

teknisesti tilauksen teki. Soveltamisen ratkaisee 1 luvun mukaan, a) periikö elinkeinonharjoittaja 

kuluttajalta maksua ja b) onko tavara tai palvelu tarkoitettu käytettäväksi kuluttajan kodissa 

ja/tai hänen hyväkseen. (Se, mihin EI sovelleta KSL:ia: Jos LP ja LähiEtelä eli kaksi 

elinkeinonharjoittajaa olisivat sopineet keskenään kosteuskartoituksesta LähiEtelän 

toimistotiloihin).  

 

6) Kaksi elinkeinonharjoittajaa eivät voi keskenään tietenkään sopia kuluttajan vahingoksi, että 

A) KSL:ia sovellettaisi ja B) että niillä ei olisi virhevastuuta palveluistaan, joista kumpikin perii 

maksun eivätkä vastuussa aliurakoitsijastaan. Juuri tällaisen ”hörhö”-laintulkinnan Suves,  

Baarman ja Saksa siis KäO:ssa tahallaan vastoin juristin perustietämykseen kuuluvia KSL:n 

perusnormien sanamuotoja esittävät. 

 

7) Vain eräisiin lakisääteisiin vakuutuksiin KSL:ia ei sovelleta. Kotivakuutus on vapaaehtoinen 

vakuutus, Niskalan piikkausmääräykset ja selvittelytoimet ovat suoraan kotivakuutus-

ehtokohtaan perustuvia palveluita, joita kotivakuutusmaksulla katetaan, Niskala/LähiEtelä 

myöntää toimineensa palveluiden välittäjän roolissa ja LP:n palvelut yksityisen 

elinkeinonharjoittajan palveluita, joista LP peri maksua minulta ja myös aliurakoitsijansa 

työstä laskutti omalle LP:n tililleen. Kaikilla näillä päällekkäisillä perusteilla kaikkien vastaajien 

menettelyvirheistä syntyy pakottaviin KSL:n normeihin perustuva vastuu, jossa ”virhettä” 

arvioidaan KSL:n virhemääritelmän perusteella. Toisin ei edes KSL:n pakottavuuden vuoksi voi 

sopia.  

 

8) LP laskutti laskuillaan selvittelytyöstä, joiden sisällön määritteli Niskala. LähiEtelä laskutti 

vakuutusmaksun muodossa myös siitä selvittelypalvelusta, jonka Niskala määräsi.   Niskala rajasi 

selvittämistavat ja päätti niistä kussakin tapauksessa ja välitti LP:n palvelut minulle suoraan 

vakuutussopimukseen eli ehtokohtaan perustuen. Kummankin yrityksen palveluihin sovelletaan 
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siis pakottavana KSL:ia ja täten myös KSL:n virhevastuunormeja. Lisäksi minun ja LähiTapiolan 

väliseen sopimukseen sovelletaan pakottavana VSL:ia.    

 

9) Kanteessani osoitin, mitä oikeasti säädetään, missä laissa ja lainkohdassa siitä säädetään. 

Suveksen vastineessa KAIKKI normiväitteet esiintyvät ilman normeja. Mikä onkaan siis tarkkaan 

ottaen se ”voimassa oleva oikeus” ja tarkka normikohta, jossa Suves väittää säädettävän 

sellaista, jota Suves vastineeseen on kirjoitellut? 

 

10) Palvelun välittäminen näkyy hyvin selvänä myös Baarmanin 30.8.2018 toimittamasta uudesta 

todisteesta (Niskalan viesti 12.6.2014 Walveelle ennen 16.6.14 käyntiä eli LIITE A1 tod. 160), 

jonka myös kantaja on nimennyt uudeksi todisteekseen (tod. 160). Juuri Niskalan valitsemana LP 

tuli kosteuskartoitukselle ja kyseessä on LähiTapiolan osalta selvä määräysvallan käyttö 

(ehtokohta 11.1) ja KSL:n alainen palvelun välittäminen. 

 

8.5 Toimeksiantosuhteiden myöntäminen (= ohjeistussuhteiden myöntäminen suojausten 

rakentamisessa) sekä työturvallisuuslain pakottavuus 

 

”…kantajan ja LP:n välillä ei ole sopimussuhdetta” ja ”Myöskään JJ:n ja kantajan välillä ei ole 

sopimussuhdetta”. ja ”LP:n toimeksiantajana ja epäillyn putkivuodon selvitystyön tilaajana on ollut 

LähiTapiola, koska selvityspyyntö on tullut suoraan LähiTapiolan edustajalta Niskalalta LP:n 

edustajalle Laaksolle. ” (Baarman s. 9) 

”LähiTapiola on tilannut … LP:ltä, joka puolestaan on tilannut lattian piikkaustyön alan 

ammattilaiselta JJ:ltä.” (s. 10) ja ”… ovat velvollisia noudattamaan toimeksiantajan työjärjestystä 

koskevia määräyksiä.” (s. 11) ja ”Myös piikkauksen suojaustoimenpiteet ovat kuuluneet piikkaustyön 

suorittajan JJ:n tehtäväksi….” (s. 10) 

 

LP, Jormanainen ja Niskala ovat toteuttaneet asiakirjaväärennyksen, jossa LP:n raporttiin on 

kuukausien viiveellä lisätty ”tarina” väitetyistä (tosiasiassa olemattomista) tapahtumista 17.9.14 

piikkauspäivänä ja sitä raporttia (=väärennöstä) Baarman, Saksa ja Suves käyttivät todisteenaan. 

Tarinaan/raporttiin on 26.11.2014 lisätty Tero Laakso muka mittailemaan talossa kosteuksia ”ihan 

sattumoisin” samana 17.9.2014 päivänä, kun pölyvahinko aiheutui. Tässä tarinassa esitetään mm. 

väite siitä, että olisin muka toiminut piikkarien ohjeistajana (ohjeistanut muka, että ei saa suojata 

eikä portaikkoa sulkea). Suves mahdollisti Baarmanin ja Saksan prosessipetoksia ”liikesalaisuus”-

valehtelullaan.  

Ristiriidat, myöntämiset ja totuudenvastaisuus:  

1) LähiEtelä/Suves on vastinetekstillä myöntänyt LähiEtelän/Niskalan toimineen palveluiden 

välittäjänä. (Suves s. 7) 

 

2) LP/Baarman on em. vastinetekstillä myöntänyt toimeksiantosuhteen LähiEtelän ja LP:n välillä. 

 

3) LP/Baarman, LähiEtelä/Suves ja Jormanainen/Saksa ovat KäO-vastineissa myöntäneet, että LP:n 

ja aliurakoitsija oli Jormanainen ja kaksi piikkaria väitetään Jormanaisen työntekijöiksi. On siis 

näiden vKäO-tekstien myöntämisten perusteella olemassa myönnetty toimeksiantoketju 

(LähiEtelä ->LP -> Jormanainen)  

 

4) LP/Baarman myöntää ts. vastineen sivuilla 9 ja 10, että on olemassa toimeksiantoketju, jossa 

kullakin ”toimeksiantaja”-nimisellä taholla on ohjeistusvastuu eli LähiEtelän tuli ohjeistaa ja 
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valvoa LP, LP:n tuli ohjeistaa ja valvoa Jormanainen ja Jormanaisen tuli ohjeistaa ja valvoa 

työntekijät ei piikkarit. Kukaan näistä toimijoista ei siis ole vapaa valvontavastuusta ja 

oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että aliurakoitsijaketjutuksella ketjun 

ensimmäinen toimija tai muutkaan edellä ketjussa olevat eivät voi vapautua omasta 

vastuustaan. Juuri siitä kanteessanikin oli kyse. 

 

5) LP siis Baarmanin tekstillä myöntää, että minulla ei ole tuossa toimeksiantosuhteiden ketjussa 

mitään roolia eli kantaja ei ole ollut kenenkään toimeksiantaja. Vaikka Baarman siis 

vastineessaan kertoo, että piikkarit olivat ”… velvollisia noudattamaan toimeksiantajan 

työjärjestystä koskevia määräyksiä.” (s. 11), ristiriitaisesti vastineen sivulla 12 sekä LP:n 

(jälkikäteen väärennetyssä) raporttiasiakirjan tarinassa väitetään piikkarien muka kysyneen ja 

saaneen ainoastaan ohjeita suojauksista muka minulta, jolla ei Baarmanin vastinetekstinkään 

mukaan ollut lainkaan roolia tuollaisessa ohjeistuksessa. 

 

6) Työturvallisuuslaki on pakottavaa lainsäädäntöä. LähiEtelän, LP:n, Jormanaisen ja piikkarien 

vastuu määräytyy tämän pakottavan normiston perusteella. Siinäkin kaikki ohjeistusroolit 

säädetään työnantajalle, urakoitsijalle ja työntekijöille eli rooleihin, jotka ovat vastaajilla. Minulla 

ei ole mitään näistä rooleista. Lisäksi on olennaista, että kun kyseessä on indispositivinen 

lainsäädäntö, LP, LähiEtelä, Jormanainen ja piikkarit eivät voi sopia suojaamattomuudesta 

kenenkään kanssa eivätkä vapaudu lainkaan omasta vastuustaan väittämällä rikkoneensa 

työturvallisuuslakia edes kenenkään kehotuksesta enkä minä ole sellaisia kehotuksia antanut.  

 

7) Laakso on LP:n työntekijä, jolle työturvallisuuslaki sääti pakottavaksi velvollisuudeksi estää 

vahingon laajentuminen ja puuttua näkemäänsä suojaamattomuuteen ja osastoimattomuu-

teen. Mitään estämistä ei ilmene LP:n raporttiin rustatusta tarinasta. EN ollut paikalla 17.9.2014. 

Koska LP/Baarman haluaa siis varta vasten väittää Laakson olleen paikalla (Laakso siis 

”ilmaantunut tarinaan vasta pölyvahingon jälkeen 26.11.2014 asiakirjaväärennyksellä), tällä 

tarinallaan Terosta Baarman kirjallisesti myöntää koko kanteen eli vähintään törkeän 

tuottamuksen, kun Laakso antoi käynnillään piikkauksen jatkua, vaikka LP:n ja Jormanaisen 

välillä oli ohjeistus- ja toimeksiantosuhde ja työturvallisuuslaki sääti Laaksolle ja piikkareille 

pakollisena Ratu-määräysten noudattamisen ja niitä rikottiin tahallaan. Jos Laakso olisi käynyt, 

hän olisi nähnyt suojaamattoman piikkauksen ja hänelle olisi syntynyt välitön puuttumisvelvoite 

ja velvoite keskeyttää sellainen suojaamaton piikkaus. Jos kävi eikä keskeyttänyt, hän 

aiheutti/pahensi pölyvahinkoa tahallaan tavalla, josta LP on juridisessa vastuussa.   

 

8) Valehtelu siitä, että Laakso olisi tullut muka mittailemaan kosteuksia vasta 17.9.2014, vaikka 

kävi valokuvaamassa 13.8.2014 rikkoutuneen viemärin, on a)epäuskottava ja b) tarkoittaa 

virheellisen raportoinnin myöntämistä. 

 

9) En ollut paikalla piikkauspäivänä eikä Laakso mittaillut kosteuksia 17.9.2014, vaan 2.9.2014. 

(LIITE A1 todistelu s-postiliikenteestä ja kaivurin rikkoutumisajasta). Asiaa on selvitetty 

jäljempänä tässä asiakirjassa.   

 

8.6 Tahallinen valehtelu sopimussuhteen puuttumisesta ja aliurakointia koskevasta juridiikasta ja 

Suveksen rikoskumppanuus ”liikesalaisuus”-salailijana 

 

”Kantaja vaatii 2.1.15… JJ:n aiheuttamasta pölyvahingosta.” ja ”Kantajan ja LP:n välillä ei ole olemassa 

sopimussuhdetta selvittelytöiden osalta.” (Baarman s. 3) 
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”…kantajan ja LP:n välillä ei ole sopimussuhdetta” ja ”Myöskään JJ:n ja kantajan välillä ei ole 

sopimussuhdetta”. ja ”LP:n toimeksiantajana ja epäillyn putkivuodon selvitystyön tilaajana on ollut 

LähiTapiola, koska selvityspyyntö on tullut suoraan LähiTapiolan edustajalta Niskalalta LP:n 

edustajalle Laaksolle. ” (Baarman s. 9) 

 

”LP:n laskujen maksajana on ollut LähiTapiola”. (Baarman s. 9) 

 

”…Kantajan vaatimukset eivät siten perustu sopimusperusteiseen vahingonkorvausvelvollisuuteen”. 

(Baarman s. 10) 

 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) 2.1.2015 kanteella ei vaadittu JJ:ltä mitään, vaan LP:n ja LähiTapiolan aiheuttamasta 

pölyvahingosta, jonka ne aiheuttivat juuri valvontavelvollisuuden laiminlyömällä ja 

sopimusrikkomuksellaan.  

 

2) LIITE A1 todisteista näkyy, että sopimussuhde on olemassa A) minun ja LP:n välillä ja B) minun 

ja LähiEtelän välillä (KSL 1 luku), C) LP:n ja LähiEtelän välillä ja D) LP:n ja Jormanaisen välillä.  

 

3) On olemassa ainakin seuraavat vastaajien ja urakoitsijoiden väliset sopimussuhteet: C) LP:n ja 

LähiEtelän välillä, D) LP:n ja Jormanaisen välillä, E) LP:n ja Tehopuhdistuksen välillä (syntynyt 

ennen siivouksen aloitusta loka-marraskuun vaihteessa 2014), F) LähiEtelän ja 

Tehopuhdistuksen välillä (syntynyt joulukuussa 2014), G) LP:n ja Wastipin välillä, H) LähiEtelän 

ja L&T:n välillä, I) LähiEtelän ja LU Rakennus Oy:n välillä, J) LähiEtelän ja PipeSnaken välillä, K)  

Jormanainen ja LP ovat sopineet keskenään ja Sisäilmamestarit Oy:n, SOL:n, Murtomiehet 

Oy:n, Niemi Palveltu Oy:n kanssa suoraan laskujen maksut ja laskutusosoitteen.  

 

4) Sekä LP:llä että LähiEtelällä on sopimussuhde minuun, koska ne kumpikin toteuttivat maksullisia 

elinkeinonharjoittajan palveluita nimenomaan kuluttajan kodissa kuluttajan ”hyväksi” 

(=vahingoksi). (KSL 1 luku 1, 3-5 §:t). Maksullista selvitystyötä EI siis ole tehty LähiTapiolan 

toimistorakennukseen, vaan kotiini ja juuri tästä palveluksesta elinkeinonharjoittajat eli A) LP 

laskutti kuluttajaa eli minua ja B) LähiEtelä peri osana kotivakuutuksen maksua Niskalan toimista 

maksua (vakuutusyhtiön palvelu mainittu ehdoissa).  

 

5) LP ei olisi pelkästään LähiTapiolan kanssa sopimalla voinut toteuttaa KSL:ssa tarkoitettua 

maksullista palvelua kodissani. Ilman kantajan kanssa sopimista LP ei olisi edes voinut päästä 

sisälle kotiini. Lisäksi on olemassa tietenkin sopimussuhde alkuperäisen tilaajan 

(toimeksiantajan) LähiEtelän ja LP:n välillä. Eihän se tietenkään mihinkään valehtelemalla katoa.  

 

6) Prosessipetos: Baarman valehtelee tahallaan KäO:ssa, että LP:n laskujen maksaja olisi muka 

LähiTapiola. LP laskutti laskulla 1918 ja 2608 minua (näkyy suoraan LIITE A1 tod. 51-53 

laskuista) ja jatkoi laskun 2608 perimistä ulkoisen perinnän kautta samaan aikaan, kun 

Baarman jatkoi KäO:ssa laskutuksen ja perinnän kiistämistä. Laskuttaminen suoraan minulta 

todistaa sopimussuhteen LP:n ja minun välillä ja KSL 1 luvun 1, 3-5 §:ien soveltamistilanteen ja 

juuri siksi Baarman valehteli ja minä siis nyt maksan Baarmanin rikoskumppanin Kempin 

20.1.2020 ”ratkaisulla” 120.000 € näistä heidän rikollisista valheistaan, vaikka Baarmanin, 

Suveksen, Saksan ja monen muun kuuluisi istua vankilassa.     
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7) Laskutuksen toiminta näkyy mm. Niskalan viesteistä Niemi Palveluiden laatikoiden 

hyväksymisestä. Niskalan s-posteista ja LähiEtelän 23.10.2017 luovuttamista 

rekisterimerkinnöistä näkyy, että Niskala tilasi suoraan urakoitsijat (LP, LU Rakennus, 

PipeSnake) ja/tai hyväksyi kustannukset etukäteen ja juuri Niskala hyväksyi kustannukset ja hoiti 

ne maksuun LähiEtelässä. Niskalan sp:stä näkyy, että toimittiin ”normaalikäytännön” mukaan 

silloin, kun laskut osoitettiin ensin kantajalle korvattavassa vahingossa, vaikka tilaaja olisi ollut 

Niskala.   

 

8) LP on suhteessa kantajaan A) Niskalalta/LähiEtelältä yhteistyösopimuksen perusteella 

toimeksiannon saanut toimeksisaaja ja sopimuspuoli, B) KSL 1 luvun 1:5 §:ssä säädetty 

elinkeinonharjoittaja ja C) kantajan sopimusosapuoli. Se vastaa sopimusosapuoleensa 

kantajaan nähden täysimääräisesti silloinkin, kun ottaa tehtävään aliurakoitsijan. Kun kantajan ja 

LP:n välillä on sopimussuhde, tämä sopimussuhde ei muutu ilman kantajan kanssa tapahtuvaa 

erikseen sopimista kantajan ja Jormanaisen väliseksi sopimussuhteeksi vain siksi, että LP itse otti 

tehtävään aliurakoitsijan. Aliurakointi synnyttää ainoastaan sopimussuhteen LP:n ja Jormanaisen 

välille.  

 

9) Se, että LP otti tehtävään itse aliurakoitsijan, EI siis poista kantajan ja LP:n välistä sopimusta 

vastuineen eikä LP:n vastuuta suhteessa minuun. LP vastaa itse minuun nähden myös 

käyttämästään aliurakoitsijasta, kun toimeksianto toteutettiin virheellisesti. Lisäksi sen omilla 

työntekijöillä Laaksolla ja Walveella on tuottamus Walveen useille kantajan todistajille 

myöntämän valvontavelvollisuuden laiminlyönnin perusteella.   

 

10) LP oli myös Tehopuhdistuksen sopijapuoli. Se, ettei aliurakoitsijan käyttäminen millään tavalla 

vaikuta LP:n omiin sopijasuhteisiin, ilmenee myös Walveen ja Tehopuhdistuksen viestinnästä 

6.12.2014. Kuten Tehopuhdistus totesi, Jormanainen ei muutu LP:n haluamisella alkuperäisen 

sopimuksen sopijapuoleksi eikä laskutusosoite siirry ”ilmoitusasiana”. Aivan vastaavalla tavalla 

LP:n ja Jormanaisen välinen aliurakointi ei vaikuta LP:n ja minun väliseen sopimussuhteeseen 

LP:n vastuuta poistavasti, vaan tarkoittaa, että LP on minuun nähden korvausvastuussa itse 

myöntämällään tavalla myös aliurakoitsijastaan. 

 

11) LP on laskuttanut myös aliurakoinnista minua suoraan laskulla 2608 eli on vastuussa juuri siitä 

työstä (KSL 1:3 §:n mukaisesta elinkeinonharjoittajan palveluksesta, jonka suoritti kantajan eli 

kuluttajan kotona), josta juuri itselleen laskuttaa. 

 

12) Jormanainen ei ole lähettänyt koskaan minulle ainuttakaan laskua piikkaus- ja selvitystöistä, ei 

myöskään LP:n 25.11.14 raportissa esiintyvä Remppaakko Oy. Aliurakoitsija ei voi laskuttaa 

minua, koska tilausta/sopimussuhdetta ei ole eli laskutusperustetta ei ole (KSL 2:10 §)   

 

13) KSL ei säädä mahdolliseksi sellaista, että elinkeinonharjoittaja tuottaisi kuluttajan kodissa 

maksullisia palveluita (KSL 1:3 §) ilman mitään vastuuta tuosta laskuttamastaan työstä, kuten 

Suves, Saksa ja Baarman yrittävät valehdella. Pakottava laki on vastaajien vastineisiin nähden 

täsmälleen päinvastainen: Juuri laskuttaminen eli palvelun maksullisuus johtaa KSL:n 

soveltamiseen ja synnyttää vastuun laskutetusta työstä (KSL 8 ja 9 luku, pakottaviksi säädetyt 

virhe- vahingonkorvausnormit) 
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14) Minun ja Jormanaisen välillä ei ole sopimussuhdetta (LP:n myöntämä fakta) ja LP otti 

aliurakoitsijan minun kanssa tällaisesta mitään sopimatta ja ”salaa” eli edes kertomatta, että 

työtä suorittaa joku muu kuin LP. Silti Baarman/LP ristiriitaisesti valehtelee, että vain 

Jormanainen olisi vastuussa. Baarman siis väittää, että ottamalla (salaa) aliurakoitsijan, LP voisi 

”deletoida” oman sopimussuhteensa minuun nähden ja sopimussuhdevastuunsa kantajaan 

nähden. Koska LP:n sopimussuhde minuun ei poistu ketjuttamalla aliurakointia, voin  

sopimuskumppaniltani LP:ltä aina vaatia korvauksia. 

 

15) Baarman, Suves ja Saksa yhdessä valehtelivat, että kukaan kolmesta tuhojen aiheuttajasta (LP, 

Jormanainen, LähiEtelä) eivät olisi vastuussa, vaikka jokaisella on tuottamus ja moninkertaisin 

pakottavin normein säädetty vastuu. 

 

16) Se, että sopimussuhde on nimenomaan LP:n ja minun (eikä JJ:n ja kantajan) välillä ja 

tuottamusvastuu on jopa myönnetty jo ennen kanteen nostamista, näkyy siitä, kuka 

pölyvahinkoa hoiti: Walve/LP ja Niskala/LähiEtelä hoitivat sitä ”lähes päivittäin” (Walveen s-posti 

19.10.14). He kierrättivät siivoojat, Niskala päätti ja maksoi  suojaukset ja he maksoivat yhdessä 

siivouslaskut. Se näkyy myös Walveen ja Niskalan suorasta sopimisesta Tehopudistuksen kanssa. 

 

17) LP:n vastineen s. 7 ja raporttiteksteistä näkyy LP:n suorittaneen maksullisen palvelun 

nimenomaan kotonani. KSL 1:3 § tarkoittaa, että KSL soveltuu. Silti Baarman, Suves ja Saksa 

valehtelivat lakiin nähden käänteisesti, että KSL ei sovellu ja toteuttivat valehtelun jättämällä 

yksinkertaisesti vain selvät KSL:n pykälät pois valehteluaan häiritsemästä.  

 

18) Ristiriita Baarmanin LP:n vastineväitteissä s. 12: Väite siitä, että Jormanaisen piikkarit muka 

saivat ohjeet minulta, vaikka samaan aikaan väitetään, että kenelläkään kolmesta vastaajasta 

ei muka ole sopimussuhdetta minuun, ei varsinkaan Jormanaisella ja hänen piikkareilla. Lisäksi 

Baarmanin vastineessa suoraan myönnetään, että toimeksiantaja on se, jolla on velvoite 

ohjeistaa eikä minä en siis ollut ”toimeksiantaja” kenellekään.  

 

19) Vakuutusehtoihin perustuen LähiEtelä saa halutessaan ottaa vastuuta vahingon selvittämisestä 

(LIITE AI tod. 120, vakuutusehdot, ehtokohta 11.1) ja vakuutuksenottajan (=minun) on pakko 

siihen alistua. Aktiivisen selvittäjäroolin ottaminen vakuutusehtoon perustuen synnyttää 

korvausvastuun LähiTapiolan valitsemasta minulle pakottamasta LP:n palvelusta myös 

LähiTapiolalle (KSL 1: 1 ja 3 §, jossa virhevastuu säädetään myös palvelun ”välittämisestä”). 

FINE-001093, VKL 35/14 ja VKL 118/08 (vakuutusyhtiön vastuu käyttämistään ja tilaamistaan 

yrityksistä) 

 

20) Se, että minun ja LähiEtelän välillä on sopimussuhde, ei tietenkään muuta eikä poista 

sopimussuhdetta minun ja LP:n välillä (KSL 1:1 § ja 3-5 §:t). LP on elinkeinonharjoittaja, joka 

suoritti palveluksen KSL:n tarkoittamalla tavalla kuluttajan kotona ja peri siitä suoraan kantajalta 

maksun. Se, onko kuluttajalla eli minulla myös kotivakuutus, ei tietenkään muuta tätä LP:n ja 

minun välisen sopimuksen faktaa miksikään eikä poista LP:n vastuuta elinkeinonharjoittajana 

omassa liiketoiminnassaan minulle kotonani aiheuttamastaan vahingosta. 

 

21) ”Tilaaja” ja ”tilaus” eivät ole KSL:ssa legaalimääritelmiä. Elinkeinonharjoittaja, kuluttaja ja 

palvelus ovat (KSL 1:1 § ja 3-5 §:t). LP:n ja LähiEtelän kodissani suorittamissa palveluksissa on 

kyse nimenomaan KSL 1 luvussa säädetystä soveltamistilanteesta. Tilanne olisi toinen vain, jos 
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LP:n palvelus olisi tehty jossain muualla kuin kodissani eli esim. LP:n ja LähiTapiolan välisen 

sopimuksen perusteella LähiTapiolan toimiston korjaustyössä.     

 

8.7 Saksan ja Suveksen rikoskumppanuus Baarmanin valehtelussa, jossa Baarman kiisti laskuttamisen 

selvien laskudokumenttien vastaisesti 

 

Baarman valehtelee KäO-vastineessaan:   

 ”…kantajan ja LP:n välillä ei ole sopimussuhdetta” (Baarman KäO-vastine s. 9) 

 

”LP:n laskujen maksajana on ollut LähiTapiola”. (Baarman KäO-vastine s. 9) ja ”…Kantajan 

vaatimukset eivät siten perustu sopimusperusteiseen vahingonkorvausvelvollisuuteen”. (Baarman 

KäO-vastine s. 10) 

 

”Riippuen mitä laskutuskäytännöstä kulloinkin sovitaan, korvaus suoritetaan vakuutuksenottajalle 

taikka suoraan maksamalla korjaustöihin liittyviä laskuja.” (Suves s. 4). 

Laakso, Walve ja Aronpää lähettivät minulle edustamansa yrityksen LP:n nimissä noin 5.000 euron 

suuruisen laskun (lasku 2608), joka koskee raportointikäyntejä vuotovahingossa kotiosoitteessani. 

Laskussa on minulle asiakasnumero. LP on yrittänyt useita kertoja periä minulta laskua, myös 

ulkoisen perinnän (Tehoperintä Oy) avulla. Olen kiistänyt laskun sillä perusteella, että Laakso, 

Jormanainen, Walve ja Niskala aiheuttivat tahallisella väärinraportoinnillaan minulle vahingon, jonka 

määrä yrittää laskun moninkertaisesti ja olen nostanut vahingonkorvauskanteen. Lisäksi olen jo 

12.8.2014 maksanut LP:n tilille sen minulle postittaman laskun 1918 perusteella noin 500 euroa ja 

tässäkin laskussa on minulle asiakasnumero. 

 

Laakso, Walve, Aronpää ja Baarman ovat tämän jälkeen oikeudenkäynnissä TAHALLAAN salanneet 

ko. laskun ja sen perintätoimet KäO:lta ja yhteistuumin laativat 9.6.2015 KäO-vastineen, jossa he 

tahallaan valehtelevat KäO:ssa, että mitään asiakassuhdetta ja tuota laskua ei muka ole edes 

olemassa (prosessipetos). KäO:ssa he valehtelivat, että mitään asiakassuhdetta, asiakasnumeroa ja 

laskutusta ei ole muka edes olemassa ja jatkaneet samanaikaisesti yhdessä Lehtisen kanssa tämän 

5000 euron laskunsa perintää sellaisen laskun perusteella, jossa he ovat minulle asiakasnumeron 

ilmoittaneet. Lisäksi he ovat nyt vuodesta 2014 rikollisesti yhteistuumin estäneet rekisteröidyn 

tarkastusoikeutta ja kieltäytyneet lähettämästä YHTÄKÄÄN asiakirjaa asiakasrekisteristään tähän 

5.500 euron laskutukseensa liittyen, vaikka ovat näillä laskuilla minua laskuttaneet ja he ovat 

kaikki tienneet, että minulla on ollut oikeus saada KAIKKI dokumentit ja rekisteritiedot HetiL 26 

§:n mukaista tarkastusoikeutta käyttämällä ja Suves salaili kaikkea 23.10.2017 saakka 

”liikesalaisuutena”.   

 

Baarmanin, Suveksen, Saksan ja päämiestensä toteuttama prosessipetos:  

 

1) Baarman valehtelee tahallaan KäO:ssa, että LP:n laskujen maksaja olisi muka LähiTapiola. LP 

laskutti laskuilla 2608 ja 1918 nimenomaan minua (kaikki LP:n laskut minun nimelläni ja 

osoitteellani osoitettuja, eivät siis LähiTapiolan nimellä ja osoitteella). LP jatkoi laskunsa 

perimistä minulta jopa ulkoisen perinnän kautta samaan aikaan, kun Baarman ja LP KäO:ssa 

valehtelivat, että minun ja LP:n välillä ei ole asiakassuhdetta ja Baarmanilla oli laskut jo ennen 

9.6.15 ja osallistui perintätoimien viestintään jatkaessaan törkeää petoksellista kiistämistään 

ja laskutuksesta valehteluaan KäO:ssa.  

 



81(220) 
 

2) Laskuttaminen suoraan minulta todistaa sopimussuhteen LP:n ja minun välillä ja KSL 1 luvun 

1, 3-5 §:ien soveltamistilanteen.     

 

3) KSL 2:10 § pakottavin normein kieltää yritystä laskuttamasta kuluttajaa ilman tilausta. Silti 

Baarman siis KäO:ssa valehtelee, että  

A) LP ei muka olisi laskuttanut minua, vaan LähiTapiolaa (vaikka LP:n laskuista ja 

Tehoperinnän kirjelmistä suoraan näkyy, että ne on osoitettu ja postitettu minulle 

kotiosoitteellani eikä LähiTapiolalle) 

B) Minun ja LP:n välillä ei olisi sopimussuhdetta, vaikka minua on laskutettu 5.500 eurolla 

minulle osoitetuilla laskuilla, joissa on nimeni ja asiakasnumero minulle. Baarmanin 

mukaan yritys voisi siis lähetellä kuluttajille ”summa mutikassa” tällaisia viiden tonnin 

laskuja, joihin ei liittyisi edes silti minkäänlaista sopimussuhdetta. Jos laskutus ei perustu 

sopimussuhteeseen, mihin näiden laskujen kirjoittelu ja minulle postittelu siis Baarmanin 

mukaan on perustunut? 

C) Jormanainen ei muka ollut LP:n aliurakoitsija eikä LP olisi Jormanaisesta vastuussa 

aliurakoinnin perusteella, vaikka pääosa sen laskutuksesta laskulla 2608 on aliurakoinnista 

laskutusta ja LP laskutti omalla laskullaan minua siitä. Sellaista KSL ei salli lainkaan , että 

LP laskuttaa aliurakoitsijastaan, mutta ei olisi sen vahingoista silti vastuussa.  

Näyttö:  

Kun käytin rekisteröidyn tarkastusoikeutta useita kertoja, he ovat yhdessä tahallaan kokonaan 

jättäneet vastaamatta, antamatta laissa säädetyn kieltäytymistodistuksen ja antamatta ainuttakaan 

dokumenttia ja ryhtyneet salaamaan laskutusdokumentteja. Lisäksi Lehtinen laati s-postin, jossa 

valehteli, että yrityksessä ei muka olisi ollut vireillä minua koskevaa perintäasiaa, vaikka Tehoperintä 

Oy/Lehtinen on omalla kirjekuorellaan ja yhteystiedoillaan lähettänyt minulle perintäkirjeen, joka 

koskee juuri tätä laskua 2608 ja tämä LP:n lasku oli perintäkirjeen liitteenä. Lisäksi LP on lähettänyt 

minulle laskun 1918, jonka olen maksanut yrityksen tilille 12.8.2014 ja joka on rekisteröity myös 

LähiTapiolan rekisteriin vahinkoon 371-1401203-0, jossa on Niskalan käsin 14.8.2014 tekemä 

merkintä (olennainen todiste) siitä, että Laakson ja Jormanaisen 16.6.2014 käynti liittyy 

viemäriputken rikkoon eikä koksiluukkuun. Minulla on tallella kaikki laskut merkintöineen ja 

Tehoperinnästä tullut materiaali leimattuine kirjekuorineen, jotka osoittavat KäO-vastineessa ja s-

posteissa valehtelun tahallisuuden ja ne kaikki ovat LIITE A1-todisteita, joilla näyttö Baarmanin, 

Suveksen, Saksan ym. prosessipetoksista on 100 %.    

 

8.8 Toimeksiantosuhde LP:n ja JJ:n välillä ja ”toimeksiantajan” myöntäminen ohjeistajaksi  

 

”LähiTapiola on tilannut … LP:ltä, joka puolestaan on tilannut lattian piikkaustyön alan 

ammattilaiselta JJ:ltä.” (Baarman s. 10) ja ”… ovat velvollisia noudattamaan toimeksiantajan 

työjärjestystä koskevia määräyksiä.” (Baarman s. 11) ja ”ja ”LP:n edustajilla ei ole ollut isännän- tai 

valvontavastuuta alan ammattilaisen… suorittamista töistä...” (Baarman s. 10) ja ”LP ei siten 

valvontavastuun nojalla vastaa…” (Baarman s. 11) ja ”Myös piikkauksen suojaustoimenpiteet ovat 

kuuluneet piikkaustyön suorittajan JJ:n tehtäväksi….” (Baarman s. 10) 

 

Ristiriidat, myöntämiset ja totuudenvastaisuus:  

1) Olennaista on, että suojauksista ei voinut kantajan kanssa sopia (indispositiivinen asia) ja 

työturvallisuuslaki ja Ratu-määräykset säätävät kaikki suojausvelvollisuudet LP:lle, 

LähiEtelälle,  JJ:lle, Liimataiselle ja Suoniemelle eikä miltään osin kantajalle.  
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2) Baarman myöntää (s. 9), että A) LP:n ja JJ:n välillä on toimeksiantosuhde, B) minun ja JJ:n välillä 

ei ollut sopimussuhdetta (eli että minä en ole JJ:n, Suoniemen ja Liimataisen tai JJ:n 

toimeksiantaja), C) JJ:n työntekijät ovat velvollisia noudattamaan juuri toimeksiantajan ohjeita 

ja D) että toimeksiantoon kuului huolehtia myös suojauksista.  

 

3) Baarman myöntää, että LP:n ja JJ:n (ei minun ja JJ:n) välillä oli aliurakointisuhde ja että juuri 

toimeksiantajan kuului ohjeistaa JJ.  Baarman siis myöntää, että ohjeiden JJ:lle kuului tulla juuri 

LP:ltä. Silti hän ristiriitaisesti väittää (s. 11), että A) LP eli toimeksiantaja ei olisikaan vastuussa 

JJ:n ohjeistuksista, B) vastineensa sivulla 12 lisäksi valehtelee, että jostain tuntemattomasta 

syystä Liimatainen ja Suoniemi eivät olisikaan saaneet tai pyytäneet mitään ohjeita JJ:ltä eikä 

LP:ltä, vaan ainoastaan minulta, joka EN ollut se toimeksiantaja. SAKSA JA SUVES YHTYIVÄT 

KAIKKIIN NÄIHIN JÄRJETTÖMIIN RISTIRIITAISIIN VALHEISIIN.     

 

4) JJ ei ole ”ammattilainen”. Yrityksen päätoimiala on ”maalaus” (PHR-ote, LIITE A1 todiste 147B), 

se ei suojannut mitään (Niskalan, Walveen ja Jormanainen tunnustukset 11.12.14 

suojaamattomuudesta) ja yritti vakuutuspetosta (LähiTapiolan 23.10.2017 rekisteri-

materiaalista ilmenevällä tavalla, LIITE A1, tod. 37A-40C), johon kaikki kolme asianajajaa ja 

vastaajaa ovat yhdessä osallistuneet. Mikään laki ei myöskään säädä, että ”alan 

ammattilaiseen” nähden ei LP:n valvontavastuuta syntyisi eikä mikään laki ei määrittele, millä 

kriteereillä ”alan ammattilaiseksi” LP:n mielestä pääsee.  

 

5) Se, että LP otti tehtävään itse (minun kanssa tästä mitään sopimatta) aliurakoitsijan, ei poista 

eikä muuta LP:n ja minu välistä vastuuta. LP:n vastuu perustuu maksamalla ja laskuttamalla 

tehtyyn tunnustukseen, Walveen kirjalliseen tunnustukseen valvontavelvollisuuden 

laiminlyönnistä ja LP:n vastuusta aliurakoitsijastaan ja LP:tä sitoviin auktorisointiehtoihin 

(LIITE A1, tod. 147A) ja pakottavaan VSL:iin sekä LP:n toimeksiantaja-asemaan, johon liittyvän 

ohjeistusvelvoitteen se itse edellä vastinetekstissä myöntää ja jonka vastuun poistamisesta ei 

Suomessa KSL:n pakottavuuden ja siinä säädetyn korvausvastuun ja korvausoikeuteni vuoksi 

voi sopia pätevästi KOSKAAN KUKAAN.  

 

6) Oleellista on sekin, että LP laskutti MINUA omalle tililleen nimenomaan myös aliurakoinnista 

eli on myös laskullaan myöntänyt, ettei aliurakoitsijan käyttäminen millään lailla ole vaikuttanut 

LP:n ja minun väliseen sopimukseen eikä muuttanut sopimuskumppanikseni JJ:tä. Suhteessa 

minuun juuri LP on KSL 1:5 §:ssä säädetty elinkeinonharjoittaja ja sopimuskumppani eikä 

aliurakoitsijan käyttäminen vapauta sitä sopimusvelvoitteista suhteessa minuun. 

 

7) Lisäksi minulla on tietenkin oikeus vaatia korvauksia niiltä Jormanaisen piikkareilta, jotka 

konkreettisesti kotini tuhosivat, olipa minulla sen lisäksi miten monta muuta sopimusvastuista 

henkilöä ja firmaa tahansa. He kaikki ovat laissa säädetyssä YHTEISVASTUUSSA minulle ja siltä 

korvausvastuulta välttymiseksi he yhdessä ovat toinen toistaan törkeämpiä rikollisia valheitaan 

suoltaneet eli törkeää prosessipetosrikollisuutta toteuttaneet.   

 

8) LähiTapiola ja LP myönsivät saman periaatteen myös suhteessa Tehopuhdistuksen kanssa 

tekemäänsä sopimukseen. Kun Walve yritti ”vaihtaa” Tehopuhdistuksen sopimuskumppaniksi 

LP:n sijalle JJ:n Toiviainen ilmoitti, ettei se käy, koska sopimus on LP:n ja Tehopuhdistuksen 

välinen ja LP eli sopimuskumppani on vastuussa. Lisäksi Baarman, Saksa ja Kemppi yhteisellä 

17.9.-19.11.2018 rikoksellaan yrittivät väittää Tehopuhdistuksen laskun maksajaksi Jormanaisen 
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firmaa 3 vuotta Jormanaisen firman lopetuksen jälkeen, vaikka Baarman, Jormanainen, LP:n 

petosjoukkue ja Saksa valehtelivat, että laskuja ei ole muka edes olemassa.  

 

9) LIITE A1 tod. 56B, LP:n raporttiteksti: Toimeksianto oli ”Walveen järjestämät miehet” (miehet 

monikossa eli Suoniemi ja Liimatainen suoraan Walveen eli LP:n eikä JJ:n järjestäminä). 

(25.11.2014 teksti 2014 syyskuun kohdalla ”Rauno Niskala pyysi Mikael Walven järjestämään 

miehet avaamaan ulkoseinän ja kodinhoitohuoneen lattian viemärin korjausta varten, sekä koko 

alakerran lattiarakenteen kosteuskartoitusta pintakosteusilmaisimella.”.  

 

10) Tällä hetkellä on epäselvää, kuka oli Liimataisen ja Suoniemen työnantaja eli oliko kukaan 

virallisesti. Se, että se oli JJ, on vain LP:n ja Jormanaisen väite. Kun esitin editiovaatimuksen. 

rikoskumppanina toiminut Noora Kemppi esti tahallaan editioni mahdollistaakseen kaikkien 

törkeiden petosten jatkamisen ja peitelläkseen pimeää palkanmaksua ja rikoskumppanina 

toimineet poliisit Merja Laitinen, Kimmo Halme, Kari Siivo, Petteri Hyytiäinen, Keijo Suuripää ym. 

estivät rikosten tutkinnan yhtä tahallaan. 

 

11) Walve ilmoitti 7.11.2014 s-postilla (LIITE A1 tod. 37A), että Jormanainen menisi 8.10.14 

täyttämään juuri LP:n vastuuvahinkoilmoituksen eli erehdytti minua vielä tuossakin vaiheessa, 

että Jormanainen olisi muka LP:n työntekijä ja näitä kaikkia petoksia toteuttivat yhdessä 

prosessipetosrikollisuutena Baarman, Saksa ja Suves päämiehineen.    

 

          8.9 JJ:n työsuhdetta koskeva väite sovellettuna väärään sopimussuhteeseen 

”Kun JJ ei ole ollut työntekijään rinnastettavassa asemassa suhteessa LP:hen, … ei tule 

sovellettavaksi LP:n osalta suhteessa kantajaan.” (s.11) 

 

Lisäksi vastauksensa sivulla 10 ja 11 Baarman kertoo monisanaisesti työnantajan 

vahingonkorvausvastuusta ja soveltaa kertomaansa virheellisesti ikään kuin kanteessa olisi väitetty 

JJ:n olleen LP:n työntekijä. Saksa on yhtynyt kaikkiin Baarmanin rikollisiin valheisiin tietoisena 

Jormanaisen ja Walveen viestien tunnustusten ja LP:n laskutuksen merkintöjen perusteella siitä, 

että he valehtelevat tahallaan.   

 

LP:lle syntyy vastuu 

1) LP:n omien työntekijöiden eli Laakson ja Walveen tuottamuksesta,  

2) Minun ja LP:n välisen sopimussuhteen perusteella, koska myös aliurakointien osuudesta on LP 

laskuttanut suoraan kantajaa (näkyy laskusta, jota Baarman KäO:ssa tahallaan salaa, törkeä 

todistusaineiston vääristely). 

3) Siitä, että LP vastaa aina aliurakoitsijastaan, minkä Walve ja Jormanainen ovat kirjallisesti jo 

lokakuussa 2014 moneen kertaan myöntäneet ja koska LP kuuluu auktorisoituihin 

kosteusvaurioiden korjaajiin, joiden auktorisointiehtojen mukaan LP on AINA vastuussa 

aliurakoitsijasta (LIITE A1, tod. 147A)  

4) KSL:n määritelmän ja pakottavuuden ja sopimussuhdevastuun perusteella ja KSL 8:35 §:n ja 

KSL 9:34 §:n perusteella 

5) työturvallisuuslain ja Ratu-määräysten rikkomisen perusteella 

6) valvontavelvollisuuden tunnustamisen perusteella  

 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  
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1) Sillä, onko JJ LP:n työntekijä vai ei, ei ole asiassa merkitystä. Sillä ei ole merkitystä 

korvausoikeuteni kannalta, koska  

A) LP:ltä ei ole haastehakemuksessa koskaan edes vaadittu korvauksia väittämällä JJ:tä LP:n 

työntekijäksi. LP vastaa minulle sopimuskumppanina.  

B) JJ:n työntekijäasemaa koskevilla pohdiskeluilla on relevanssia ainoastaan, LP:n ja JJ:n 

välisessä suhteessa. Baarman ja Saksa sovelsivat oikeuskirjallisuuden pohdintoja aivan 

väärään relaatioon ja jatkoivat muita sopimuspetosrikoksiaan 14.2.2019 senkin jälkeen, 

kun tein sopimuksen LähiTapiolan kanssa pienentääkseni Kempin, Baarmanin ja Saksan 

minulle junaileman järjestetyn häviön rikosvahinkoa.  

C) JJ:llä on VahL:iin perustuva vastuu.  

 

2) Sillä, mitä LP ja JJ ovat sopineet keskenään ja onko JJ LP-JJ:n välisessä sopimussuhteessa LP:n 

työntekijä, ei ole merkitystä LP-kantaja relaatiossa. 

 

9. Niskalan tilaama petoksellinen väärinraportointi ja raportin väärennykset petosten eri 

tekovaiheissa Suveksen, Baarmanin, Saksan ja päämiestensä yhteisessä prosessipetoksessa  

 

9.1 Niskala vaihtoi Recoverin petostiimiinsä 12.6.2014 tahallisen väärinraportoinnin toteuttamiseksi 

 

Ilmoitin selvästä putkirikosta 10.6.2014, kun vettä oli lattialla (ei siis seinässä). Petos aloitettiin 

12.6.2014. Kun Recover raportoi 11.6.2014 selvän viemäririkon eli kapilaarisen vedennousun, Niskala 

vaihtoi petostiiminsä paikalle 12.6.2014 ja sopi Walveen, Laakson ja Jormanaisen kanssa 

”koksiluukku”-raportista ja ”sadevesi”-havainnoista. Koska viemäririkko korvattiin vakuutuksestani 

ja sadevettä ei, Niskala vaihtoi tilalle rikoskumppaninsa valehtelemaan vuotosyyksi juuri sen, mitä EI 

korvattaisi ja hänen rikoskumppaninsa sovitusti estivät viemärikuvaukset, koska tiesivät, että 

viemäririkko oli kyseessä. Suves, Baarman ja Saksa osallistuivat rikokseen yhdessä:  

1) He jatkoivat valehtelua seinävuodosta vastoin hallussaan olleita tietoja 14.8.2014 

tapahtuneesta raportin virheelliseksi myöntämisestä ja 11.7.2014 tehdyn päätöksen 

kumoamisesta 

2) He peittelivät ”liikesalaisuus”-valehtelullaan ja ”olemattomaksi” valehtelulla kaikkia 

rekisteritietoja, rekisteristä paljastuvia rikoksia, niiden tunnustuksia.  

3) Suves mm. esti minua 3,5 vuotta saamasta oman 10.6.2014 soittamani vahinkoilmoituksen 

puheluäänitettä, jotta hän ja petosrikoskumppanit Saksa ja Baarman päämiehineen pystyivät 

jatkamaan rikollista prosessipetosvalehtelua, että olisin 10.6.2014 muka ilmoittanut 

seinävuodosta.  

4) Niskalan 12.6.2014 (jolla hän vaihtoi Recoverin rikoskumppaneihinsa Jormanaiseen ja LP:n 

Walveeseen ja Laaksoon) salailtiin Suveksen KäO-vastauksessa ja poistamalla se materiaalista, 

kun minulle luovutettiin rekisterin materiaaleja 23.10.2017 (ks. edellä otsikko 6.14), koska viesti 

paljasti Suveksen valehtelevan, että Niskala ei tilannut mitään ja sen asiakirjan perusteella syntyi 

ratkaisujen FINE-001093, VKL 35/14 ja VKL 118/08 mukainen täysi korvausvastuu kaikista LP:n 

ja Jormanaisen kodissani aiheuttamista vahingoista eli vakuutusyhtiön vastuu käyttämistään 

ja tilaamistaan yrityksistä ja LähiTapiolan yhteisvastuu LP:n ja Jormanaisen kanssa. 

9.2 Koksiluukku- ja sadevesivalehtelu 

 

Niskalan tilaamat petosrikolliset Laakso ja Jormanainen raportoivat sovitusti 16.6.2014, että vuoto 

muka johtui sadevedestä ja ”nähneensä” tuolla käynnillä sen sadeveden muka tulevan seinästä 

koksiluukun tiilistä, jotka olisivat muka liikkuneet.  Kyseessä oli sateeton päivä eikä mitään heidän 
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”havaintojaan ole voinut tehdä. Tämän lausuman otsikoissa 10.1-10.10 selvitetään koksiluukku- ja 

sadevesipetoksen eteneminen ja rikoksen kaikki osateot, etenemisvaiheet ja Suveksen ja 

rikoskumppanien prosessipetosvalheet ja valehtelu 12.12.2014 päätöksessä, jonka laatimisrikosta 

varten Suves tilattiin ja jota rikosta Suves jatkoi koko Kempin valmistelun ajan ja jatkaa edelleen 

2021.  

 

9.3 Viemärikuvauspetos ja siihen liittyvä vastausvelvoitteen laiminlyönti (tapaohje 4.5 kohta) 

 

Kun kaivautin 13.8.2014 esiin oikean vuotosyyn eli täysin hajonneen viemäriputken, poliisin 

suojelema petostiimi Niskala, Laakso ja Walve huijasivat minua valehtelemalla kuvanneensa muka 

elo- ja lokakuussa 2014 viemärini ja niiden olleen ”ehjät”. Tosiasiassa kuvauksia ei tehty eikä mitään 

kuvausmateriaaleja ollut LähiTapiolan rekisterissä 23.10.2017 mennessäkään. LähiTapiolan 

korvausjohtaja Rintalan, Suveksen, Niskalan, Jormanaisen, Baarmanin, Konttisen ja Saksan vuoden 

2014 kuvauksiksi väittämien videoiden teknisistä tiedoista näkyy, että ne ovat ”valmistuneet” 

31.10.2005 eli 9 vuotta ennen vuotta 2014. Silti korvauksiani on näillä muka ”elo- ja lokakuun 2014” 

kuvauksista valehtelulla ja LähiTapiolassa 12.12.2014 tehdyllä VSL:n  mitättömäksi säätämällä 

päätöksellä estetty ja estetään edelleen. Lisäksi ”lokakuun 2014” kuvausfirmaksi väitetty PipeSnake 

on hierontalaitos Inges Massage ja vaikka 12.12.2014 päätöksen mukaan ne viemärini on muka 

kuvattu elo- ja lokakuussa 2014, Suves ja Konttinen muuttivat kertomusta 4 vuoden päästä ja 

valehtelivat 11.12.2018 keksimällään tarinalla kuvauspäivän olleenkin muka 11.12.2014. Lisäksi 

Niskala lähetti 18.11.2014 s-postin kertoen saaneensa ne 17.11.2014, vaikka Suves ja Konttinen 

väittävät ne kuvatuiksikin vasta joulukuussa. Sitä heistä kukaan eivät ole vieläkään vuonna 2021 

kertoneet (siis 6 vuoteen): 

 

1) Miksi 12.12.2014 päätöksessä valehdellaan kuvatun elo- ja lokakuussa 2014, vaikka Suveksen ja 

Konttisen 4 vuoden viiveellä kehittämän tarinan mukaan 11.12.2014? 

2) Miten Niskalan Rauno on onnistunut ”saamaan” jo 17.11.2014 viemärikuvaukset, jotka 

Suveksen ja Konttisen kertomuksen mukaan on kuvattu vasta joulukuussa eli 

”tulevaisuudessa”? 

3) Miksi MITÄÄN näistä eri aikoina 2014 muka kuvatuista viemärikuvauksista ei ollut LähiTapiolan 

rekisterissä 23.10.2017 mennessä ja miksi minulle valehdeltiin 23.10.2017 materiaaleja 2014 

videoiksi, vaikka niiden teknisistä tiedoista näkyy valmistuspäivä 31.10.2005? 

4) Miksi Baarman, Saksa ja Suves päämiehineen rikoskumppaneina jatkoivat koko Kempin 

valmistelun ajan ja jatkavat edelleen valehtelua ”elo- ja lokakuun 2014” viemärikuvauksista, 

joita ei ole Suveksen ja Konttisen 11.12.2018 laatiman kertomuksen mukaan olemassa ja 

vaikka LähiTapiolasta 23.10.2017 paljastuneessa rekisterimateriaalissa ei ole ainuttakaan 2014 

videota? 

5) Miksi minun kuuluisi maksaa näistä heidän rikoksistaan heille 120.000 € ja jäädä niiden 

rikosten vuoksi ilman minulle kuuluvia korvauksia vain siksi, että rikoskumppanina toimineet 

poliisit ovat tahallaan estäneet törkeiden petosten tutkintaa? 

 

Tämän lausuman otsikoissa 11.1-11.12 selvitetään viemärikuvauspetoksen eteneminen ja rikoksen 

kaikki osateot, etenemisvaiheet ja Suveksen, Baarmanin, Saksan ja rikoskumppanien 

prosessipetosvalheet ja valehtelu 12.12.2014 päätöksessä, jonka laatimisrikosta varten Suves 

tilattiin, ja jota rikosta Suves jatkoi koko Kempin valmistelun ajan Baarmanin, Saksan ja heidän 

petosjenginsä kanssa ja jatkaa edelleen 2021 ja ovat koko rikoksen toteutuksen ajan laskuttaneet 

rikoksistaan. Omaisuudestani on ulosmitattu Baarmanin, Saksan ja vastaajien törkeillä 

prosessipetoksilla syntynyttä rikoshyötyä 120.000 eli maksan 120.000 € siitä, että he valehtelevat 
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olemattomista kuvauksista ja hajonnutta viemäriäni ehjäksi ja he estävät yhdessä petostutkintaa 

estävän poliisin kanssa rikoksillaan ja valehtelullaan minulle kuuluvia 200.000 euron korvauksia. 

 

9.4 Pölyvahinkopetokset  

 

Poliisin ja tuomarien suojelema ja palkitsema petostiimi Niskala, Laakso, Jormanainen, Walve ja 

Aronpää huijasivat sarjatuotantona tuotteliaan petostehtaansa tuotannolla sen jälkeen, kun olivat 

piikanneet sitä muka ”ehjää” viemäriputkea kotini sisätiloissa, jonne levittivät viemärisaastetta, 

kreosoottia ja betonipölyä tuhoten koko kotini ja aiheutettuaan yhtensä jo 400.000 euron vahingot. 

Aronpää totesi, että LP ”korvaa” vahingot, kun saa ”junailtua jonkun muun maksajaksi”. Kaikkea tätä 

he sitten ”junailivat” petostuotannossaan:   

1) Salaisia petoksia 8.10.2014 vahinkoilmoituksella Jormanaisen vastuuvakuutuksesta 

2) Raporttiväärennyksiä lisäillen 25.11.2014 takautuvasti kymmeniä tekaistuja tapahtumia. 

Väärentely alkoi 2 päivää sen jälkeen, kun 23.11.2014 ilmoitin vaativani korvauksiani  

3) Laatikkolaskutuspetoksen, jolla yrittivät maksattaa 16.000 euron siivouksen minulla 

laskuttamalla vuokraa 700 euron arvoisista ja Walveen minulle ilmaisiksi lupaamista laatikoista 

16.800 euroa 

4) Baarmanin, Kempin ja Saksan 17.9.2018 ja 19.11.2018 yrittämä laskukusetus, jolla ”jostain” 

ilmaantui Jormanaisen 31.12.2015 päättyneen firman hyväksi muka 12.000 euron suoritus LP:lle 

siivouslaskusta muka Jormanaisen uuden yrityksensä nimissä maksamana, vaikka Baarman ja 

Jormanainen olivat valehdelleet 16.12.2015 ja 13.8.2017, että mitään materiaaleja ei ole edes 

olemassa. Sitä ”suoritusta” yrittivät sitten kirjata ”riidattomaksi”, koska juonena oli yrittää siirtää 

LP:n korvausvastuu Jormanaiselle tekaistulla ”suorituksella”, jota petostaan Kempin, Baarmanin 

ja Saksan rikostiimi yritti junailla ”riidattomaksi” kokonaan ilman maksudokumentteja. Kun 

vaadin LP:n kirjanpitäjän kuulemista, petosrikoskumppani käräjätuomari Noora Kemppi esti 

todistelun, joka muuttui ”riidattomasta” sitten muka ”tarpeettomaksi” petosten 

peittelemiseksi. 

5) Niskala esti salaa vahinkoilmoitukseni kirjaamisen estääkseen minua saamasta korvauksiani 

17.9.2014 vahinkoilmoituksella, jonka laadin oikeilla tiedoilla vahingosta, jolla koko kotini 

tuhottiin suojaamattomilla sisäpiikkauksilla 

6) KäO:ssa Suves, Saksa ja LP valehtelivat siivoussopimuksista, piikkausten tapahtumista, 

suojauksista ja ihan kaikesta; jopa kiistivät, että mitään vahinkoa olisi edes olemassa, vaikka se 

näkyy valokuvista, siivouslaskuista, raporteista ja prof. Putuksen lausunnosta 

7) Suves salaili petoksia ja niiden tunnustuksia ja kavalluksia ”liikesalaisuutena” ja Baarman, Saksa 

ja Jormanainen ”olemattomaksi” valehtelulla ja kaikki yhdessä estivät rikoskumppani Noora 

Kempin avustuksella editiotani ja turvaamistoimeani jatkaakseen törkeitä petoksia, kavalluksia 

ja väärennyksiä ja muuta kaikenkattavaa rikollisuuttaan. 

8) Baarmanin, Walveen ja Jormanaisen ”ulkopölypetos” lavastettuine valokuvineen. 

9) Pölyvahinkopetoksen eteneminen kuvataan yksityiskohtaisesti lausuman otsikoissa 12.1-12.25 

 

9.5 ”Pikku epätarkkuus”-valehtelu ja tapaohjeen 4.5 kohdan vastainen vastaamattomuus 

 

Kun sain pölyvahinkopetoksen selville, Suves lähetti s-postistaan 23.2.2016 viestin, jota ei ole 

allekirjoittanut kukaan ja jossa valehdellaan ”merkityksettömäksi epätarkkuudeksi” 8.10.2014 tekoa 

eli törkeää petosta (vahinkoilmoitus, jonka KAIKKI ”tapahtumat” tekaistuja). Suveksen s-posti 23.2.16 

klo 14:19 ja liite LähiEtelän allekirjoittamaton ”vastaus” 24.11.2015 selvitysvaatimukseeni on LIITE 

A1 tod. 39A ja viestini 1.4.2017 klo 17:43, jossa vaadin saada selvityksen viestin laatijasta ja johon 

Suves eikä kukaan ole vastannut koskaan mitään, on LIITE A1 tod. 39B. Se on todiste myös Suveksen 
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tapaohjeen 4.5 kohdan vastaisesta vastaamattomuudesta ja Baarmanin, Saksan, Jormanaisen, 

Niskalan, Suveksen ja LP:n ja LähiTapiolan petosjengin rikoskumppanuudesta ja samasta syystä 

Suves, Baarman ja Saksa vastustivat editiotani ja Baarman ja Saksa 14.2-15.2.2019 vastustivat 

kaikkia LähiTapiolan rekisteristä löytyviä omien rikostensa ja LähiTapiola-rikoskumppanuutensa 

todisteita muka ”vain vakuutusyhtiöön liittyvinä”, vaikka he yhdessä toteuttivat ja peittelivät näitä 

petoksiaan.  

 

9.6 Saksan tarina ”huonokuuloisesta vakuutusvirkailijasta” ja Jormanaisen salaiset tunnustukset, joita 

Suves piilotteli ”liikesalaisuutena” 

 

LähiTapiolan rekisteriin oli jo ennen kanteeni nostamista merkitty Jormanaisen 11.12.2014 laatima 

salainen tunnustus, että suojauksia ei rakennettu lainkaan. Se on kaikkien vastaajien (LähiTapiola, 

LP, Jormanaisen) vastuuperuste, josta he vastaavat työturvallisuuslain, KSL:n ja VahL:n mukaan 

KOKO vahingosta yhteisvastuullisesti, koska suojausten rakentaminen oli pakollista ja 

piikkausvahinko aiheutui suojaamattomuudesta.   Sitä tunnustusta ja 8.10.2014 Suves ensin 

piilotteli ”liikesalaisuutena”, Baarman, LP, Jormanainen ja Saksa ”olemattomuutena” ja Saksa 

valehteli valvonta-asiassa 13716, että 8.10.2014 ilmoitusta ei olisi laatinut Jormanainen, vaan joku 

”huonokuuloinen virkailija” muka vahingossa väärin puhelimessa. Saksa sai valehtelunsa avulla 

aikaan väärän vapauttavan valvonta-asian ratkaisun valvonta-asiassa 13716. Kun sain ne asiakirjat 

haltuuni 23.10.2017, Suveksen, Baarmanin ja Saksan prosessipetokset jatkuivat täyttä häkää KäO:ssa 

ja Saksa salasi tunnustuksensa KäO:ssa ja jatkoi olemattomiin tapahtumiin perustuvaa kiistämistä, 

vaikka oli valvojille tunnustanut valehtelunsa.  

 

9.7 Päätösten väärentäminen, minulle kotiosoitteeksi merkitty salainen osoite ja salaiset kavallukset 

muka ”yleisenä normaalikäytäntönä” 

 

Koska sitovasta korvauspäätöksistä ja Niskalan tilauksista syntyi pakottavan VSL:n ja yhtä 

pakottavana noudatettavan sitovan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön mukaan LähiTapiolan 

vastuu KAIKISTA kanteella vaatimistani korvauksista, Suves rikoskumppaneineen aloitti valehtelun, 

että korvauksia, päätöksiä ja rahaliikennettä ei olisi olemassa ja jakoi samaan aikaan täyttä häkää 

kavallusrikoksillaan salaista rahaa mm. rikoskumppanilleen Rytölle ja Jormanaiselle vakuutukseni sen 

vahinkonumeron alta, jota Kempin valmistelussa valehteli ei-korvattavaksi. Prosessipetosvalehtelun 

ja kavallusten eteneminen selvitetään edellä otsikoissa 6.1-6.18. 

 

9.8 Olemattomat käyntiväitteet, ”virheettömäksi” väitetystä LP:n raportista laaditut useat versiot ja 

asiakirjaväärennys 

 

Raportin väärentäminen alkoi 25.11.2014 eli 2 päivää 23.11.2014 korvausvaatimukseni jälkeen.  

LP:n raporteissa, Jormanaisen 8.10.14 vahinkoilmoituksessa, Baarmanin ja Saksan vastineissa on 

USEITA väitteitä olemattomista käyntitapahtumista (tekaistuja tapahtumatietoja (”heinäkuu 2014”, 

11.9-12.9.2014, 16.9.2014, 17.9.2014, 18.9.2014, 19.9.2014 ja 24.9.2014) ja väitteitä havainnoista, 

joita ei ko. aikaan ole voitu teknisesti tehdä (mm. seinävuototoimeksianto 12.6.2014 ja väitteet 

16.6.2014 käynniltä mm. multa-, ulkoseinä-, sadevesihavainnoista). Kyse on tosiasiassa tahallisesta 

jatketusta petosrikoksesta (RL 36: 1 ja 2 §), johon ovat osallistuneet Baarman, Saksa, Laakso, Walve, 

Niskala, Suves, Jormanainen ja Aronpää. Kyse on erittäin relevantista todistelusta: Raportti ei voi 

olla Baarmanin, Suveksen ja Saksan väittämää ”virheetöntä” raportointia, koska siihen 

kirjoitettuja käyntejä ja havaintoja ei ole olemassa tosiasiassa lainkaan.  
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Baarmanin LP:n todisteeksi nro 1 (LähiEtelän todisteeksi 7) nimeämä asiakirja on lisäksi 

asiakirjaväärennys (RL 33:1 ja 2§) ja asiakirjaa on väärennetty useita kertoja. Saksa nimesi 

Jormanaisen puolesta saman todistelun. Silti tätä LP:n raportointia valehdellaan vastineissa 

”virheettömäksi” raportoinniksi. 

 

Walve ja Laakso laativat 25.11- 26.11.2014 raportin, jossa he väittävät olleensa muka heinäkuussa 

2014 pyynnöstäni pihallani minun ja urakoitsija Kaartisen kanssa muka tutkimassa kaivurin kaivamaa 

isoa kaivantoa, josta olisi muka näkynyt rikkonainen koksiluukku, etuseinän kaksoistiilimuuraus, 

liikkuvia tiiliä ja koksiluukun rikkoutuminen. Tätä käyntiä ei ole olemassa lainkaan, kaivantoa ei ollut 

olemassa vielä heinäkuussa eikä koksiluukku ollut tiiltä, vaan umpibetonia. LP:n Walve, Laakso ja 

Jormanainen ovat tahallaan jättäneet ottamatta valokuvan koksiluukusta raporttiinsa juuri siksi, että 

”liikkuvien tiilien” yms. valehtelua on voitu jatkaa. Baarmanin, Suveksen ja Saksan KäO-vastineessa 

tätä heinäkuun käyntiä ei mainita, ei myöskään muissa raporteissa. Sadevedestä ei ole voitu 

16.6.2014 tehdä havaintoja (sateeton päivä, kantajan todiste) eikä mullasta, ulkoseinästä eikä 

liikkuvista tiilistä (kantajan todisteet, TTL analyyysivastaus ”multa” kreosoottia ja kaivuu alkanut 

vasta 4.8.2014). 

 

Valehtelu on jatkunut KäO:ssa, jossa Baarman, Suves, Saksa, Jormanainen, LP:n Laakso, Walve ja 

Aronpää ja Suveksen LähiTapiola-petostiimi ovat yhdessä toteuttaneet asiakirjaväärennyksen ja 

prosessipetoksen poistamalla raporttiasiakirjasta puolet (sen osan, jonka Laakso, Walve ja 

Jormanainen esittivät raporttina poliisille, kantajalle ja Niskalalle 26.11.2014 ja 10.2.2015). Tämän 

jälkeen Suves päämiehineen yhdessä muiden rikoskumppaniensa Baarmanin, Saksan, Jormanaisen, 

Walveen, Laakson, Walveen ja Aronpään kanssa nimesi väärennetyn raportin todisteeksi tapaohjeen 

8.2 vastaisesti eli tietoisena siitä, että esittivät väärennetyn raportin todisteena ja käyttivät tätä ja 

muita väärennettyjä asiakirjoja todisteena ja laskuttivat petos- ja väärennysrikoksistaan.   

 

     9.9 Niskalan, Suveksen ja Rytön petos 1.10.2014, 11.5.2015 ja 20.5.2015 lukien (rikos jatkuu  

              edelleen) ja Rytön lausuntoa ”jemmailtiin” petoksen peittelemiseksi samalla tavalla kuin   

              Jormanaisen ja LP:n raportteja 

Ilmoitin Suvekselle, Niskalalle, Varjoselle, Lagerströmille, Baarmanille ja LP:lle 28.4.2015, että 

viemäriputkesta oli löytynyt useita uusia vuotokohtia ja 12.5.2015 viesteilläni vaadin LP:tä, 

Baarmania, LähiTapiolan vahinkotarkastajaa ja Suvesta tulemaan paikalle tarkistamaan vahingot, 

koska uudet löydökset tarkoittivat, että LähiTapiolan/ Niskalan 1.10.2014 tekemä sitova 

korvattavuusratkaisu toteutuu. Niskala oli ilmoittanut vakuutuksen korvaavan vahingot kaikissa 

niissä huoneissa, joissa löytyi lisää reikiä ja nyt niitä sitten oli löytynyt. Korvauksia heillä ei tässäkään 

vaiheessa ollut tarkoitustakaan maksaa. Sen sijaan he aloittivat taas uudet petokset:  

 

Kirjoitin heille mm. seuraavaa: (LIITE A1 todisteet 75A-E) ja s-postissani 12.5.15 klo 10:50 Suvekselle, 

Baarmanille, Niskalalle, Lagerströmille, Varjoselle, Aronpäälle, Walveelle, Laaksolle (tod. 75D) on 

tekstit ”ilmoittakaa       minulle ensi tilassa kirjallisesti: 1) Minä päivänä halautte tulla tänne 

tekemään      tarkastuksia…” ja ”Eli terveteloa vain… Suorastaan vaadin sitä. Voitte tulla      yhdessä 

tai erikseen”. Baarmanin vastasi s-postilla 13.5.14 klo 9:49: ”LP Vahinkosaneeraus Oy tai sen 

edustajia eivät osallistu katselmukseen.” Suves ilmoitti s-postiviestillä 12.5.15 klo 9:52 

tarkastusajankohdasta (tod. 75E) ja minä lähetin seuraavan s-     postivastaksen 12.5.15 14:17 

Suvekselle, Baarmanille, Niskalalle, Lagerströmille,  Varjoselle, Aronpäälle, Walveelle, Laaksolle, 

jossa viestissä teksti ”Sopiihan se.” (tod. 75E) 
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Heti tämän jälkeen Baarman valehteli 9.6.2015 laatimassaan vastauksessa, että olisin muka estänyt 

LP:tä tulemasta paikalle, vaikka kirjoitin” Tervetuloa vaan, suorastaan vaadin sitä” ja Baarman 

vastasi 13.5.2015 ”LP ja sen edustajia eivät tule paikalle”. Tilanne on siis se, että minä VAADIN 

Baarmania, LP:tä, LähiTapiolaa ja Suvesta paikalle ja Baarman ja LP kieltäytyivät kategorisesti 

tulemasta ja silti Baarman heti tämän jälkeen KäO:ssa jo 9.6.2015 valehteli tahallaan tapahtumat 

päinvastaisiksi eli tahallaan valehteli minun estäneen paikalle tuloa, vaikka vaadin paikalle tuloa. 

Maksan Kempin päätöksellä siis tästäkin rikollisesta valehtelusta petosrikollisella Baarmanille 

90.000 €. 

 

Tämän jälkeen Suves tilasi petosrikoskumppaniltaan 11.5.2015 samanlaisen petoksellisen 

väärinraportoinnin kuin minkä Niskala oli tilannut LP:ltä ja Jormanaiselta. Kun Niskalan 1.10.2014 

laatima sitova korvattavuusratkaisu siis 28.4.2015 löydöksillä täyttyi (joka huoneessa putkessa 

reikä) ja niistä rei ìstä oli valunut viemärivettä viereisiinkin huoneisiin, joissa ei ollut putkea), Suves 

ryhtyi valehtelemaan jokaista reikää ”uudeksi vahinkotapahtumaksi” (teki taas uuden erilaisen 

korvauspäätöksen) ja palkkasi Rytön valehtelemaan, että vesi ei valu ja että sellaisissa huoneissa, 

joissa ei ole putkea ei muka voi olla viemäririkosta valuneen veden aiheuttamia vahinkoja, vaikka 

idioottikin tietää veden valuvan huoneesta toiseen ja sen tiesi myös 5.000 euron maksua vastaan 

valehdellut insinööri Rytö. Myös Rytön lausuman osalta Suves, Baarman ja Saksa olivat 

rikoskumppaneita. Senkin jälkeen, kun tein sopimuksen 14.2.2019 LähiTapiolan kanssa, 

rikoskumppanit Baarman ja Saksa nimesivät todisteekseen Rytön ”salaisen” (minulta salatun) 

lausunnon ja Rytön todistajakseen samaan aikaan, kun 14.2.2019 vastustivat ristiriitaisesti 

kuitenkin kaikkea ”vakuutuksiin liittyvää” muuta todisteluani. Vain petoksellinen vakuutusyhtiöstä 

peräisin oleva ”todistelu” siis päätyi heidän todistelukseen.   

 

Rytö laati 11.5.2015 s-postin yhdessä Niskalan ja Rytön kanssa ja mahdollisesti myös Varjosen, 

Lagerströmin ja/tai muun LähiTapiolan työntekijän kanssa. Hän ryhtyi tahallaan valehtelemaan edellä 

selostetuin tavoin tulossa olevaa Rytön käyntiä ”uuden” vahingon johdosta toteutettavaksi 

”vahinkotarkastajan” käynniksi. Suves korosti 11.5.2015 viestissään, että käynti EI liity vahinkoon 

361-1401203-0 eikä vireillä olevaan oikeudenkäyntiin. Lisäksi hän esitti edellä selostetun 

”reikäkohtaisen” omavastuun tulkintaansa 900.000 euron omavastuu) Valehtelemalla käyntiä ”uuden 

vahingon” tarkastuskäynniksi, tällä petoksellisella erehdyttämisellä hän väitti olevansa oikeutettu 

”LähiTapiolan vahinkotarkastajan” kanssa tunkeutumaan kotiini. Vahinkotarkastajan (esim. Niskalan) 

käynti on vakuutusehtojen mukaan ilmaiskäynti. Käynnille ei tullut vahinkotarkastaja, vaan Suves 

palkkaamansa yksityisen yrityksen yrittäjän Matti Rytön kanssa.  

 

Näyttö: 

5.5.2017 ja 23.10.2017 aineistosta paljastui, että: 

 

1) Rytön käynti ei ollut lainkaan vahinkotarkastuskäynti, vaan Suves erehdytti minua Varjosen ja 

Niskalan kanssa tahallaan, koska heidän tarkoituksenaan oli hankkia minua vastaan vireillä 

olevassa oikeudenkäynnissä maksullinen lausunto. 

2) Rytön yrityksen Salon Rakennustekniikka Oy:n lasku on maksettu minun kotivakuutuksestani 

18.12.15 edellä selostetulla salaisella petoksellisella laskutuksella, jossa Rytö on suoraan toiminut 

Suveksen, Niskalan ja Varjosen kanssa korvauksenhakijoina minun nimissäni olevassa 

vakuutuksessa (kavallus). 
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3) Rytö on laskuttanut 4.577,44 euroa nimenomaan oikeudenkäyntivastapuoleni ”konsulttina”. 

LähiTapiolan vahinkotarkastajien käynneistä ei peritä maksua ja Suves on tahallaan valehdellut 

petoksensa toteuttaakseen käynnin olevan vahinkotarkastajan käynti. 

4) Rytön lasku 4.577,44 euroa ja kaikki muut tällä rikollisella maksutavalla maksetut erät yhteensä 

lähes 14.000 euroa on maksettu sellaisen vahinkonumeron 361-1402203-0 alta, josta ei 

Suveksen, Niskalan ja Varjosen joulukuussa 2014 laatiman ”päätöksen” ja Suveksen 1.6.2015 KäO-

vastineen mukaan kuulunut muka korvata mitään. Samaan aikaan, kun he itse ovat täyttä häkää 

salaa makselleet korvauksia jopa ilman korvaushakemuksiani rikoskumppaneilleen, he KäO:lle 

valehtelivat, että mitään ei ole korvattu edes selvittelykustannuksina tällä vahinkonumerolla. 

5) Vahinkonumero 361-1401203-0 koskee Niskalan laatiman vahinkokirjauksen mukaan 14.8.2014 

vahinkotapahtumaa. Suves valehteli 11.5.15 -16.5.2015 viesteissään, että ”vahinkotarkastajan” 

käynti ei muka liity lainkaan tuohon ”vanhaan” 14.8.14 vahinkoon, vaan koskee ”uusia” vahinkoja, 

joihin sovelletaan tuota ”uusien vahinkojen” 900.000 euron omavastuuta. Silti Suves, Varjonen, 

Niskala ja Rytö ovat salaa makselleet Rytön laskun juuri tuon ”vanhan”, ”ei-korvattavaksi” 

väittämänsä vahinkonumeron alta.    

6) Vaikka Rytön lasku on maksettu vahinkonumeron 361-1401203-0 alta, kaikki siihen liittyvä 

aineisto on poistettu ja hajautettu eri kansioihin. Osa valokuvista on kansiossa ”Valokuvia” ja 

lausunto+osa valokuvista kansiossa ”Muovitaskusta” talletettuna harhaanjohtavan 

tallennusnimen ”Vahinkotarkastus 10.12.15” alle. Väärä nimi on valittu, jotta kukaan ei löytäisi 

20.5.15 käynnin lausuntoa ”joulukuun vahinkotarkastusta” koskevan otsikon vuoksi ja samasta 

syystä materiaali on hajautettu omituisiin kansioihin.  

7) ”Lausunto” on laadittu 7 kk:n viiveellä (vrt. LP:n 26.11.14 raportti oli laadittu 6 kk:n viiveellä) ja 

se on ”puutaheinää”. Se ei sisällä yhtään empiiristä mittausta tai muutakaan tulosta ja Rytö 

(insinööri) valehtelee LP:n raportistakin ilmenevien valokuvien vastaisesti, että öljysäiliössä ei 

muka olisi havaittu vettä. Lisäksi hän valehtelee, että vain niissä huoneissa, joissa kulkee 

viemäriputki voisi olla viemäriveden aiheuttamia vahinkoja, vaikka on kenelle tahansa selvää, 

että rikkoutuneesta putkesta saastunut vesi valuu kaikkiin ympäröiviin tiloihin huonerajoja 

kunnioittamatta.   Vesi ei tietenkään lopeta valumista vain siksi, että ”alkaa uusi huone”, kuten 

insinööri-Rytö naurettavalla tavalla lausunnossaan petoksellisesti 5.000 € palkkiota vastaan  

valehtelee reikäpäisesti tahallaan. Rytön lausunnossa on kyse samanlaisesta etukäteisestä 

väärinraportoinnista sopimisesta kuin LP:n ja Jormanaisen koksiluukkuraportissa.    

9.10 Valehtelu LP:n tarkastusraporttien, toimenpiteiden, johtopäätöksen ja korjaustapasuositusten    

         ”virheettömyydestä” 14.8.2014 rekisterimerkintöjä salailemalla  

”16.6.2014 (Vj a 3; Tarkastusraportti). Tarkastuksessa selvisi, että vettä oli päässyt kellarikerroksessa 

olevaan kodinhoitohuoneeseen seinässä olevan vanhan koksiluukun kautta.” (Suves s. 2) 

”LP antoi tarkastusraportissa suosituksen kantajalle jatkotoimenpiteistä. Suositukset ovat oikean 

sisältöiset ja hyvän rakennustavan mukaiset.” (Suves s. 2) 

”Viemärikuvauksen perusteella viemäri oli vaurioitunut alle metrin matkalla…” ja ”…loppuosalle 

pohjaviemäriä LP suositteli pinnoituksen/sukituksen tekemistä (vja 3). Suositukset ovat oikean 

sisältöiset ja hyvän rakennustavan mukaiset.” (Suves s. 2) 

”LähiTapiola ja LP ovat toimineet oikein ja asianmukaisesti kesäkuussa 2014 ilmoitetun vahingon 

osalta. Vahinkotarkastukseen, taikka ilmoitetun vahingon hoitamiseen muutenkaan, ei liity virhettä, 

sopimusrikkomusta taikka tuottamusta. Kesäkuussa 2014 ilmoitettu ja tutkittu vuoto ei ollut peräisin 
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viemäristä, ja perusteita, syytä tai velvollisuutta selvittää talon viemäristön taikka muun putkiston 

kuntoa ei LähiTapiolalla tai LP :llä ollut.” (Suves s. 9) 

”…on laadittu asianmukainen tarkastusraportti (VI). ” (Baarman s.2) ja ”Kosteusmittauksen 

tulokset on kirjattu asianmukaisella tavalla tarkastusraporttiin.” (Baarman s. 3) ja ” 

Tarkastusraporttiin kirjatut havainnot ja johtopäätökset ovat oikeat.” (Baarman s.5) ja ”LP:n 

edustajat ovat tehneet huolellisen tarkastuksen kantajan omistamassa rakennuksessa ja 

tarkastuksessa tehneet oikeat havainnot ja vetäneet oikeat johtopäätökset.” (Baarman s. 7) 

 

”LP on suorittanut LähiTapiolalta saadun toimeksiannon huolellisesti hyvää rakennustapaa 

noudattaen ja … tehty oikeat havainnot ja oikeat johtopäätökset.” (Baarman s. 4) 

 

LP kuuluu yhdistykseen, joka internet-etusivunsa markkinointilupauksen (LIITE A1 tod. 147A) 

mukaan valvoo ”maailmanlaajuisesti parasta laatua”. Samalla sivulla todetaan, että erityisesti 

suojausten rakentamisesta on paras asiantuntemus ja vanhojen vaurioituneiden rakennusten 

korjaamisesta. Niskala on riskienhallintapäällikkö. Baarman ja Saksa kehuskelivat KäO:ssa myös 

maalari-Jormanaista kosteuskartoituksen ”ammattilaiseksi”. Silti he yhdessä: 

1) Jättivät kaikki suojaukset tekemättä. 

2) Jättivät tutkimatta kesäkuussa sen yleisimmän syyn, joka nettisivuilla mainitaan eli putkirikon, 

vaikka putken ikä oli heidän tiedossa ja vesi tuli viemärin kohdasta. 

3) Väittivät, että graniitti säteilee mittariin 

4) Eivät ”osanneet” arvioida kapilaari-ilmiötä oikein 

5) Jättivät viemärikuvauksen tekemättä kesäkuussa ja uudelleen elokuussa ja valehtelivat 

minulle, että koko viemäriputki on kuvattu eikä yhtään reikää löytynyt.  

6) Eivät ”osanneet” tulkita edes omia mittaustuloksiaan 

7) Raportoivat kreosootin mullaksi 

8) Valehtelivat seisseensä muka tontillani heinäkuussa tarkastamassa monttua jota ei ollut 

olemassa ja olemattoman montun reunalta nähneensä olemattomia tiiliä luukussa, joka oli 

umpibetonia. 

9) Väärentelivät raportin Niskalan kanssa sopimallaan tavalla lukuisia petoksia sarjatuotantona 

toteuttamalla estääkseen minua saamasta kotivakuutuskorvauksiaan. Jne. Ja kaikkea tätä 

petosten sarjatuotannossaan valehtelivat Suves, Baarman ja Saksa päämiehineen 

”virheettömäksi” raportoinniksi.  Mihin ”rakennustapaan” (Ratu-numeroon) Baarman viittaa, 

jossa olisi määrätty, että juuri edellä luetteloidulla tavalla pitäisi toimia ”hyvän 

rakennustavan” mukaan?  

 

Kyseessä on tahallinen väärinraportointi ja tahallinen tulosten manipulointi virheellisen 

koksiluukkudiagnoosin peittelemiseksi ja vakuutuskorvauksen tahalliseksi estämiseksi. 

Koksiluukkujohtopäätöksen virheellisyys näkyy myös LP:n raportin ja LähiTapiolan päätösten 

muuttumisesta (merkinnät 13.8-2.9.2014 vrt. merkintään 16.6.2014, uuden kartoituksen 

tilaamisesta 13.8.2014 ja LähiTapiolan 14.8.2014 vahinkokirjauksesta maksatuksineen). 

Koko raportointi perustui suunnitelmalliseen epärehellisyyteen ja kyseessä on törkeä petos, johon 

Suves, Baarman ja Saksa ovat aktiivisesti tekijöinä osallistuneet. Samasta syystä kaikki 

johtopäätökset ovat vääriä. Raportointi oli tarkoitushakuista. Alusta saakka raportoinnin 

nimenomaisena ja ainoana tarkoituksena oli estää kantajaa saamasta kotivakuutuskorvausta ja 

tarinat keksittiin jälkikäteen koksiluukkujohtopäätöksen virheellisyyden peittelemiseksi.  
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Ristiriitaiset väitteet näkyvät suoraan myös em. vastausteksteissä (vrt. s.2 ja s. 6), kun 16.6.2014 

tehtyä diagnoosia väitetään virheettömäksi, vaikka sen virheellisyys näkyy jopa vastaajien omasta 

raportista (merkinnät 13.8.2014 ja 2.9.2014) ja muista kirjallisista todisteista. Se, että johtopäätökset 

olivat virheellisiä, näkyy LP:n raporttimerkintöjen muuttumisesta, Niskalan 13.8.2014 pyytämästä 

uudesta katselmuksesta (s. 2), LähiTapiolan päätösten muuttumisesta ja havainnoista, jotka on 

dokumentoitu mm. rakennusvalvonnan ja RakSystemsin raportteihin. 

Suves, Baarman ja Saksa tahallaan valehtelivat raporttia asianmukaiseksi ja virheettömäksi, vaikka se 

oli 100-prosenttisesti virheellinen ja petoksellinen:  

1) 16.6.2014 tehtiin virhediagnoosi (jonka LP itsekin jo 13.8.2014 myönsi), mittaustapa oli väärä, 

tuloksia manipuloitiin alusta asti petoksellisesti (tavoitteena kielteisen päätöksen 

aikaansaaminen) ja vuotoja paljastui kaikilla niillä alueilla, joilla LP:n Jormanaisen raportissa 

valehdeltiin ettei kosteutta muka ollut. Tilanteessa, jossa Suves, Baarman ja Saksa valehtelevat 

järjettömällä tavalla LP:n raportointia ja johtopäätöksiä ”virheettömäksi”, kaikki 

johtopäätökset ovat vääriä ja LP:n ja Jormanaisen koksiluukkuraportin täydellinen 

virheellisyys oli kirjattu jo 14.8.2014 LähiTapiolan omiin rekistereihin. Epärehellisyys ja 

erehdyttämisen suunnitelmallisuus näkyy asian etenemistavan paljastavista kirjallisista 

todisteista.  

 

2) Kaikki mittaukset ja kirjaukset on tehty väärin: a) Kosteutta on mitattu väärillä mittaustavoilla 

b) mittaus- ja videointituloksia on tahallisesti manipuloitu ja c) viemärivuodon mahdollisuuden 

tutkiminen estettiin 13.8.2014 saakka kokonaan.  

 

3) Viive putkirikon tutkimisessa myönnetty, ks. s 3), mutta oman virheen ja viiveen perusteella 

väitetään epäloogisesti, että viiveestä muka voitaisiin päätellä, ettei putki ollut 16.6.2014 

vuotokohdassa rikki. Johtopäätös ei perustu mihinkään. 

 

4) Baarman ja Saksa valehtelevat vastineessaan, että kosteutta olisi havaittu vain 

kodinhoitohuoneessa, vaikka päämiehen omista raporteista näkyy, että jo 16.6.2014 vettä oli 

näkyvästi lattialla öljysäiliössä ja vuotoja paljastui koko alakerrassa 2014-2015.  

 

5) Talouskellarissa mitatut 100:n ja 86 %:n lukemat salataan tahallaan KäO:lle laaditussa LP:n 

vastinetekstissä (prosessipetos), vaikka ne näkyvät LP:n raportista.  Selvästi kohonneita 

kosteuslukuja valehdeltiin sekä 2014 että vastineessa ”normaalilukemaksi”, vaikka 

normaalilukema on alle 50 %  

 

6) Raportista on poistettu tieto sokeritoukkapopulaatioista. Se, että niitä oli kaikkialla talossa, 

näkyy LähiTapiolan maksamista myrkytyksistä. 

 

7) Putkirikkoa ei tutkittu lainkaan ennen 13.8.2014 (Suveksen, Baarmanin, Saksan ja päämiestensä 

myöntämä 2 kk viive) ja tämän jälkeenkin putkirikkoa eli oikea syytä peiteltiin manipuloimalla 

tahallaan videointia ja muita tutkimustuloksia.  

 

8) Baarman, Saksa, LP ja Jormanainen valehtelevat kotini olleen muka hajuton ja saasteeton 

16.6.2014, mutta samaan aikaan LP:n ja Jormanaisen raportissa myönnetään LP:n Laakson 

tehneen kaksi kertaa 17.6.2014 hajunpoistokäsittelyn ja desinfioinnin, josta on laskutettu eli 

valehtelu näkyy suoraan laskustakin.  
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9) Tutkimus ei ollut huolellinen, vaan epärehellinen. Viemäririkon tutkimusten estäminen, väärät 

johtopäätökset, viiveet, väärät mittaustavat, pölyvahingon aiheuttaminen selvitystehtävässä, 

viemärivideon ja pölynäytteen manipulointi ei ole ”huolellista”, vaan epärehellistä 

raportointia.  

 

     9.11 Väite siitä, että LP:n suosittelemat toimenpiteet olisivat oikeita 

”…talon viemäri on korjattu nimenomaan sukitusmenetelmää käyttäen.” ja ”Kantajan 

haastehakemuksessa esittämä väite on siten väärä”.  (Baarman s. 8, johon lausumaan Saksa ja Suves 

yhtyivät)  

 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus: 

 

1) Olennaista on, että raporttiväite ja väite KäO:ssa on siis se, että putki oli rikki vain alle metrin 

pätkältä talon ulkopuolelta ja loppuosa olisi suoraan voitu sukittaa. Putkea ei voitu sukittaa eikä 

ole sukitettu raportin ja vastineen väittämällä tavalla. Raportti on siis sisällöltään väärä ja 

johtopäätökset virheellisiä. Suves, Baarman ja Saksa peittelivät kaikkea oikeaa tietoa 

”liikesalaisuutena”, estämällä editiota ja ”olemattomaksi” valehtelemalla.  

 

2) Sukitus on tehty 17.9.2014 jälkeen, jolloin oli jo piikattu aulatilaan saakka (11 metriä). Vain 

loppuosa on ylipäänsä voitu sukittaa, koska sukitusta ei voida tehdä olemattomaan putkeen eikä 

piikkausalueella ollut putkea enää olemassa. 

 

3) Sukituspäätöstä ja johtopäätöksiä ei saanut tehdä ennen kunnollista putken puhdistusta ja 

videointia ja juuri nämä toimenpiteet Laakso/LP esti. 

 

4) Suuri osa sukitusyrityksistä kieltäytyi kokonaan sukituksesta reikien vuoksi videoinnin jälkeen eli 

kieltäytyivät toimenpiteestä, jota LP, Niskala ja Jormanainen ehdottivat reikiä selvittämättä.       

 

     9.12 Kielteisen 11.7.2014 päätöksen laatiminen Niskalan 12.6.-16.6.2014 tilaaman petoksen avulla ja  

               16.6.2014 ja 2.9.2014 laadittujen raporttien tahallinen salailu minulta 23.10.2014 saakka ja  

               rikoksen motiivi 

Recover raportoi ensin 11.6.2014 aivan oikein ilmiselvässä viemäririkossa. Jotta en saisi minulle 

laajan kotivakuutukseni perusteella kuuluvia korvauksia, raporttia väärennettiin 16.6.2014 jälkeen 

useita kertoja. LP:n raporteissa, Jormanaisen 8.10.2014 vahinkoilmoituksessa, Baarmanin ja Saksan 

vastineissa on USEITA väitteitä olemattomista käyntitapahtumista ja tekaistuja tapahtumatietoja, 

kuten  

• olematon käynti ”heinäkuu 2014” ja ”havainnot” 16.6.14 ja ”heinäkuussa” montusta, 

sadevedestä, mullasta ja tiilistä, joita ei ole voitu tehdä  

• 11.9-12.9.2014, 16.9.2014, 19.9.2014 ja 24.9.2014 piikkaukset, joita ei ole olemassa lainkaan 

• kaikki 17.9.2014 ”tapahtumat”, valehtelu suojauksista 

• salainen 8.10.2014 vahinkoilmoitus ”tapahtumineen” 

 

    9.13 Asiakirjaväärennys 25.11.2014 lukien (rikos jatkuu edelleen) ja sen motiivina oleva 720.000  

              euron rikoshyöty ja rikosvahinko 

Suves, Baarman ja Saksa päämiehineen ovat syyllistyneet törkeään petokseen käyttämällä 

tahallaan 12.12.2014 päätöksessä ja sen jälkeen prosessipetosrikoksissa rikoskumppaniensa 



94(220) 
 

kanssa väärennettyä raporttia ja valehtelemalla sitä virheettömäksi raportoinniksi tietoisena sen 

väärentämisestä ja että siinä on kymmeniä tekaistuja tapahtumia.  

 

Laakso, Jormanainen, Walve, Niskala, Suoniemi ja Liimatainen väärensivät 25.11.- 26.11.2014 

jälkikäteen LP:n raporttia lisäämällä raporttiasiakirjaan 6 kk:n viiveellä kymmeniä tekaistuja 

tapahtumia ja olemattomia havaintoja. Rikoksen motiivina on 720.000 euron rikoshyöty. He 

väärensivät raporttia nimenomaan välttyäkseen korvausvastuulta vuoto- ja pölyvahingoissa. 

Kaksiosainen raportti on saapunut minulle Walveen s-postista 26.11.2014 ja on laadittu 25.11.2014 

vain 2 vuorokautta sen jälkeen, kun tiukkasanaisesti ryhdyin 23.11.2014 vaatimaan selvityksiä 

väärinraportoinnista olemattomasta vuodosta ja suojaamattomista piikkauksista. Walveen s-

postin liitetiedostoa nro 2 (raportin word-osa, LIITE A1 tod. 56B) Walve väittää Laakson laatimaksi ja 

jakeluun kuuluivat myös Niskala ja Jormanainen. He lisäsivät 26.11.2014 raporttiin 5 kk:n viiveellä 

mm. tekaistun käynnin ”heinäkuu 2014” väittäen Laakson ja Walveen olleen muka tontillani 

etupihalle kaivetun suuren kaivannon äärellä puhelinsoittoni perusteella ja väittävät tuolloinkin 

muka nähneensä talon maanalaisen seinän, koksiluukun ”liikkuvat tiilet” ja Laakson muka 

työntäneen kätensäkin tuosta liikkuneen tiilen raosta.  

 

Pölyvahinkoon he lisäsivät Laakson muka ”sattumoisin” raportoimaan 17.9.2014, vaikka LP:n 

kuvallisesta raportista näkyy raportoinnin päättyneen jo 2.9.2014 ja on muutenkin selvää, että 

13.8.2014 havaittua putkirikkoa ei tietenkään tulla kosteusmittailemaan vasta 17.9.2014 eli vasta 

yli kuukauden päästä. Tekstissä väitetään Laakson muka minulle ja kaivuriurakoitsijalle 

raportoineen talon etupihalla, missä olisimme olleet kaivurilla töissä. LIITEA1 todisteena 85A ja 

169 ovat kaivurikuskin Jarkko Maaniemen ja urakoitsija Harry Kaartisen todistukset ja valokuvat, 

joista ilmenee, että kaivuri ei ollut tuolloin enää etupihalla. Etupihan kaivuualue oli vain 6 metriä ja 

loppupihalla noin 60—70 metriä ja kaivuu alkoi jo 4.8.2014 eli olimme jo takapihalla. Lisäksi kaivuri 

oli rikki (tod. 85A). Lisäksi raporttiin lisättiin kahvitauko klo 14.30 ja väitettiin minun, Kaartisen tai 

Maaniemen ja Liimataisen ja Suoniemen olleen yläkerrassa kahvilla, Kaartinen ja Maaniemi ovat 

vahvistaneet (tod. 85A), että tarina on tekaistu eikä mitään kahvia keitelty enkä ollut edes kotona 

(näkyy myös s-postini 17.9.14 lähetysajasta klo 17:56 ja se alkaa ”Tulin juuri…”; LIITE A1 tod. 88A ja 

tod. 183). Suojaus- ja piikkauspäiviä on wordin mukaan 8, vaikka LähiTapiolaan 11.12.14 

rekisteröidyn niitä Jormanaisen, Liimataisen ja Suoniemen tunnustuksen mukaan on vain 2 kpl eikä 

2 mieheltä kestäisi muutenkaan piikata 1/2-metriä leveää 11 metriä pitkää railoa 8 päivää.    

 

Saksa, Jormanainen, Suves, LähiTapiolan petosjengi, Baarman, Laakso, Aronpää ja Walve jatkoivat 

valehtelua KäO:ssa. He valehtelivat KäO-vastineessa tuon 17.9.2014 s-postini muka osoittavan, että 

olisin ollut paikalla 17.9.2014. Prosessipetoksen toteuttamiseksi he jättivät kirjelmästä pois sen 

lähetyskellonajan, koska se paljastaa, että en ollut kotona. Mikään pölyvahingon ”tapahtumista” 

17.9.2014 Laakson Jormanaiselle soittamaa puhelinsoittoa lukuun ottamatta ei siis pidä paikkansa 

26.11.2014 raportissa eikä Baarmanin, Suveksen ja Saksan laatimassa KäO-lausumissa. 

Prosessipetoksen toteutus on tahallista ja Niskala, Suves ja koko LähiTapiolan petosjengi olivat 

petoksia Baarmanin, Saksan ja heidän päämiestensä, poliisin ja Kempin ym. tuomariverkoston kanssa 

toteuttamassa. 

 

Se, että raportti on syntynyt aitoa raporttiasiakirjaa väärentämällä eli että se on asiakirjaväärennys, 

näkyy mm. seuraavasta:  

 

1) Raportin jokaisen sivun yläreunassa on teksti ”asiakirja laadittu 16.6.2014”, mutta silti se 

sisältää valokuvia ja tekstejä mm. elo- ja syyskuulta.  
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2) Raportissa on mm. 2.9.2014 otettu valokuva piikkauksesta, vaikka tuo piikkaus on raportin word-

tekstin mukaan tehty vasta ”tulevaisuudessa” 11.-12.9.2014.  

3) He ovat lisäilleet 17.9.2014 piikkauspäivälle Laakson käynnin (ei ole tosiasiassa käynyt), 

kahvihetken klo 14.30 (vaikka kahvitilaisuutta ei ole, kaivuriurakoitsija Kaartinen on vahvistanut 

ettei ole koskaan tavannut Liimataista, Suoniemeä, Laaksoa, Jormanaista ja Walvetta ja pystyn 

todistamaan, että en ollut paikalla) ja muita yksityiskohtaisia täysin tekaistuja tapahtumatietoja 

17.9.2014 tapahtumiin.  

4) Kaartinen ja kaksi olematonta kaivuumonttua on lisätty sekä ”heinäkuu 2014” että 17.9.2014 

tarinoihin. Kaartinen on kirjallisesti vahvistanut, ettei ole KOSKAAN tavannut Jormanaista, 

Laaksoa, Walvetta, Suoniemeä ja Liimataista ja valokuvista näkyy, että kumpaakaan raporteissa 

esiintyvää monttua ei pihallani ole ollut (LIITE A1 tod. 2A ja 85A).  

 

Kaikkiaan seuraavat lisäykset ovat tekaistuja käyntejä ja havaintoja: 

 

1) 16.6.2014 olemattomat ”havainnot” ja väite siitä, että olisi annettu ”seinävuoto”-toimeksianto 

2) ”heinäkuu” 2014 montunreunakäynti havaintoineen (kokonaan olematon tapahtuma) 

3) 13.8.2014 (väite siitä, että viemärini olisi toimintakunnossa ja putki muka rikki vain talon 

ulkoseinän ulkopuolella yksi metri. (oikeat faktat: Niskala teki LU Rakennus Oy:n kanssa talon 

sisäpuoliseen viemäristöön 100.000 euron korjaussuunnitelman. 1 metri viemäriputkea ei maksa 

100.000 euroa. Jormanainen, Walve, Niskala, Liimatainen ja Suoniemi toteuttivat 11 metrin 

piikkaukset talon sisäpuolella, mikä osoittaa heidän tienneen raportoinnin tahallisen vääräksi). 

4) 11.- 12.9.2014 Remppaakko-piikkaus (kokonaan olematon tapahtuma) 

5) 15.9.2014 Laakson mittauskäynti (kokonaan olematon tapahtuma) 

6) 16.9.2014 Laakson käynti, Liimataisen ja Suoniemen suojaus- ja piikkauskäynti (kokonaan 

olematon tapahtuma) 

7) Tarina toisesta montusta pihallani ja kaikki piikkauspäivän 17.9.2014 tapahtumat sitä lukuun 

ottamatta, että ko. päivänä aiheutui pölyvahinko, josta minä soitin Laaksolle.   

      9.14 Väärä ilmianto, perätön lausuma esitutkintaviranomaiselle, väärennys ja törkeä todistusaineiston    

               vääristely 10.2.2015 lukien ja uudelleen 1.6.2015 ja 9.6.2015 lukien 

Kun Walve, Jormanainen ja Laakso kävivät tekemässä perättömän rikosilmoituksen 10.2.2015 

tekaistuilla 26.11.2014 tiedoilla ja 8.10.2014 vahinkoilmoitusta aktiivisesti poliisilta salaten, 

motiivina oli jo siinä vaiheessa 600.000 euron rikoshyöty ja rikos eteni seuraavasti:  

 

10.2.2015 Laakso, Jormanainen ja Walve yhdessä tekivät poliisille tahallaan perättömän 

rikosilmoituksen, joka on perustunut väärentämällä syntyneeseen 26.11.2014 ”raporttiin”. 

Tekaistuja tapahtumia on laadittu raporttiin ja esitutkintailmoitukseen kymmeniä sekä vuoto- että 

pölyvahingossa. Petos- ja väärennysrikokset ja todistusaineiston väristeleminen on kohdistettu a) 

minuun, b) esitutkintaviranomaiseen, c) vakuutusyhtiöön ja d) KäO:een. Koska Laaksolla, 

Jormanaisella ja Walveella oli asianomistajina esitutkinnassa totuusvelvoite, he ovat 10.2.2015 

syyllistyneet myös väärän todistuksen antamiseen viranomaiselle ja perättömään lausumaan 

viranomaismenettelyss, sisältäen Jormanaisen, Walveen ja Laakson tekaistut kertomukset poliisille 

esitutkinnassa asianomistajan totuusvelvoitteen vastaisesti ja Jormanaisen 8.10.2014 

vahinkoilmoituksen salaamisen esitutkinnassa (RL 15:2 ja 16:8 §). Heidän ja lisäksi Saksan, Suveksen 

ja Baarmanin teoissa on lisäksi kyse prosessipetoksesta (RL 36:2 §) He salasivat Jormanaisen 
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8.10.2014 pölyvahingosta laatiman vahinkoilmoituksen poliisilta juuri siksi, että tuo 

vahinkoilmoituksen täysin tekaistu tarina on ristiriidassa rikoskumppaneiden 26.11.2014 yhdessä 

laatiman toisen tekaistun tarinan eli väärennetyn raporttiasiakirjan tietojen kanssa (vrt. esim. 

raportista näkyvä Laakson 17.9.2014 soitto Jormanaiselle piikkausvahingosta, kun 

vahinkoilmoituksessa Jormanainen muka väittää vasta piikanneensa 24.9.2014 ja muka vasta 

26.9.2014 saaneen tiedon ja muka minulta). 

 

Raporttiasiakirjaa on väärennetty ja samalla esitutkinnassa ja KäO:ssa merkityksellistä 

todistusaineistoa väärennetty ja salailtu tahallaan viisi kertaa: 

 

1) Ensin siihen on 26.11.2014 lisätty tekaistuja tapahtumia ja kymmeniä olemattomia 

raporttikäyntejä (joita ei siis ole tosiasiassa olemassa), kun se lähetettiin minulle Walveen s-

postista 

2) Poliisille on 10.2.2015 esitetty tekaistuja tapahtumia koskeva 26.11.2014 raportti (mm. 

sateettoman päivän sadevesihavainnot ja väite tiilistä koksiluukussani) ja samalla tahallaan 

salattu 8.10.2014 vahinkoilmoitus. 

3) Vakuutusyhtiöltä on tahallaan salattu koko oikea pölyvahingon aineisto ja laadittu 8.10.2014 

vahinkoilmoitus kokonaan tekaistulla tapahtumakuvauksella siten, että myös Niskalalla oli 

aktiivinen rooli vääräsisältöisen vahinkoilmoituksen laatimisessa. 

4) Siinä vaiheessa, kun Suves, Baarman, LP, LähiTapiola, Niskala, Varjonen, Aronpää, Lagerström, 

Konttinen, Kerminen, Laakso ja Walve nimesivät raportin kirjalliseksi todisteeksi KäO:ssa, siitä 

poistettiin puolet sivuista (puolet dokumentista, jonka Walve, Laakso ja Jormanainen esittivät 

raporttina poliisille) 

5) Saksa ja Jormanainen laativat 9.3.2016 vielä aivan erilaisen kertomuksen KäO:lle ja valehtelivat, 

että piikkaustapahtumia on muka 2 kpl. He tunnustivat 15.6.2017 valvontalautakunnalle, että 

24-26.9.2014 tapahtumia ja mitään 8.10.2014 ilmoituksen tapahtumia ei ole edes olemassa. 

Sen jälkeen he jatkoivat valehteluaan KäO:ssa ”kahdesta” piikkauksesta ja salasivat sen 

tarinan ”huonokuuloisesta vakuutusvirkailijasta”, jonka esittivät 3 vuoden viiveellä 

valvontalautakunnalle.Saksan ”vapauttava” ratkaisu on edelleen valvontalautakunnassa 

voimassa vuonna 2021, vaikka näiden valvojapellejen ratkaisutoiminta on perustunut 

olemattomaan tapahtumaan eli Saksan rikolliseen valehteluun tapahtumista, joita mitään ei 

ole edes olemassa.   

6) Kaikkia niitä oikeita tapahtumia oli siis valvoville ja KäO:lle valehtelun mahdollistamiseksi 

peitellyt Suveksen ”liikesalaisuus”-petosporukka eli Suves petoskumppaniensa kanssa 

laittomilla ”liikesalaisuus”-valheillaan tahallaan mahdollisti Saksan, Jormanaisen ja kaikkien 

muidenkin valehtelut ja auttoi rikoskumppaniaan Saksaa valehtelemaan valvojille, poliisille ja 

KäO:lle samaan aikaan, kun salaisilla kavalluksillaan makseli rikoskuskumppaneilleen (mm. 

juuri petosrikolliselle valehtelijalle Jormanaiselle) 1.900 eurolla voitelurahaa ja yhteensä 

14.000 euron kavallukset ja itse valehteli KäO:ssa, että mitään ei maksettu vahingosta 361-

1401203-0 kenellekään. 

      9.15 Auktorisointi ja 2.9.2014 tapahtumien merkitys tahallisuuden osoittamisessa 
 

LP on ns. auktorisoitu kosteusvahinkojen selvittäjä ja korjausrakentaja. Auktorisoinnista todetaan 
mm. JVT:n julkisilla nettisivuilla ns. TUVASA-ohjeistusta koskevassa 
tekstissä https://outlook.live.com/owa/projection.aspx mm. seuraavaa: " Auktorisointiryhmä on 
asettanut hyväksytyille urakoitsijoille tiukat toiminta- ja koulutusvaatimukset. Auktorisoitu JVT- tai 

https://outlook.live.com/owa/projection.aspx
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kuivausliike tietää ja tuntee oman alansa turvallisuusvaatimukset ja noudattaa niitä kaikissa 
työsuorituksissaan." 

 
Auktorisoitu (ja muukin) yritys siis tietää, että olemattomia raporttitapahtumia ei saa lisäillä 
auktorisoinnin saaneen yrityksen raporttiin. Olen ollut yhteydessä auktorisoinnin myöntävään VAR-
työryhmään. Sen jäsen Petri Mero (FK) on todennut, että "kaikessa toiminnassa" tarkoittaa siis 
kaikkea toimintaa ja LähiTapiolalla, LP:llä sekä sen aliurakoitsijalla Jormanaisella on ollut pakollinen 
velvollisuus 
1) Rakentaa Ratu-määräysten ja TUVASA-ohjeiden mukaiset suojaukset kodissani ja käyttää 

alipaineistajaa. (He eivät siis rakentaneet MITÄÄN suojauksia eivätkä alipaineistaneet, vaikka 
tiesivät sen pakolliseksi) 

2) Kertoa minulle aliurakoitsijan käytöstä ja valvoa aliurakoitsijaa sekä nimetä tähän erikseen 
valvoja (aliurakointi salattiin minulta ja tahallaan erehdytettiin luulemaan, että piikkarit ovat 
LP:n työntekijöitä. Lisäksi Walve on KIRJALLISESTI (LIITE A1 tod. 40C, 83, 91A-G ja 95), ja 
todistajille tunnustanut laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa ja että Jormanainen on 
LP:n aliurakoitsija, josta LP on vastuussa ja pakollinen LP:n vastuu aliurakoitsijastaan syntyy 
myös KSL:n ja auktorisointiehtojen pakottavuuden vuoksi.  

 
Asiassa on tahallisuuden osalta kyse mm. siitä, että 

 
1) Kodinhoitohuoneeseen piikattiin ensin 2.9.2014 noin ½ metrin kolo. Tuosta Laakso, Niskala, 

Walve ja piikkarit näkivät kreosootin (näkyy raportin valokuvassa). Heillä oli velvollisuus 
keskeyttää piikkaukset ja kertoa mustan aineen merkitys minulle. He laajensivat piikkaukset 
koko alakertaan ja levittivät kreosoottia kaikkialle ja jättivät kaikki suojaukset pois. 
 

2) Auktorisointiehdoista suoraan näkyy väärintoimimisen olleen tahallista, kun auktorisointia 
myönnettäessä juuri näiden suojausten noudattaminen on ehdoton edellytys auktorisoinnin 
saamiselle ja ilman auktorisointiakin niiden rakentamisen pakollisuus perustui pakottavaan 
työturvallisuuslakiiin ja Ratu-määräyksiin. 
 

3) Rikoksentekijöiden nimenomaisena tarkoituksena oli aiheuttaa minulle satojen tuhansien 
eurojen taloudelliset vahingot ja vaurioittaa terveyttäni tahallaan LähiTapiolalle kiusallisten 
tietojen paljastumisen estämiseksi  

 

4) Laakso, Walve, Jormanainen ja Niskala ovat raportoinut mm. vesisateen päivälle 16.6.14, jolloin 
taloni yllä ei satanut pisaraakaan eikä mikään edellä kuvattu teko ole ”vahinko”, vaan 
23.10.2017 aineisto osoittaa teot nimenomaan tahallisiksi (vrt. esim. 8.10.2014 ilmoituksen ja 
Niskalan 14.8.2014 tekemien rekisterimerkintöjen salaaminen, rekisterimerkinnän 
väärentäminen 18.11.2015, valehtelu poliisille, KäO:lle ja valvontalautakunnalle ja KAIKKI KäO-
vastineiden tekstit päinvastoin kuin mitä samaan aikaan rekisterissä, kavallusrikokset jne.) 

 

10. Koksiluukku- ja sadevesipetos 

 

     10.1 Niskalan tilaaman petosraportin tekaistut ”havainnot” seinävuodosta, sadevedestä, mullasta ja  

               koksiluukusta 

 

Nämä ovat oikeat faktat: 

1) Kukaan elävä ihminen ei ole koskaan nähnyt seinästä ja koksiluukusta tulevan vettä. 

Vahinkoilmoituspäivä 10.6.2014, Pihkasen käyntipäivä 11.6.2014 ja LP:n 16.6.2014 käyntipäivä 

olivat täysin sateettomia päivä (LIITE A1 todisteet 63A-C).  
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2) Putkirikon sen sijaan ovat havainneet kaikki todistajani kuten 4 rakennustarkastajaa, KMAC oy, 

terveystarkastaja, RakSystems, Tehopuhdistus, tarjouskierroksilla käyneet siivousfirmojen ja 

rakennusliikkeiden kymmenet henkilöt, Kaartinen, Maanieni, Niskala, Laakso, Walve, 

Jormanainen, Suves ja minä. 

 

   10.2 Suves jatkoi petostiiminsä kanssa 10.6.2014 tekemäni lattialla havaitsemani veden vahinko- 

             ilmoituksen salailua LähiTapiolassa valehdellakseen KäO:ssa minun muka tehneen ilmoituksen  

             ”seinävuodosta” ja auttaakseen rikoskumppaneitaan Baarmania ja Saksaa heidän yhteisessä  

             seinävuotopetoksessaan  

 

Tein 10.6.2014 puhelimitse vahinkoilmoituksen. Puheluni äänitettiin LähiTapiolassa. Siitä kuuluu:  

 

1) Ilmoitin lattialla vanhan viemäriputken kohdalla olevasta suuresta vesimäärästä ja että matto on 

märkä. Ilmoitukseni perusteella on syntynyt LähiTapiolalle ja sen kutsumille kosteuskartoittajille 

täysin selvä velvollisuus tutkia ja poissulkea putkirikko.  

 

2) En ilmoittanut mitään ”seinävuodosta” enkä seinästä ylipäänsä. Seinää ei olisi voinut edes 

havainnoida, koska seinässä oli panelointi ja isoja kaappeja. 

 

LP on auktorisoitu kosteuskartoittaja (ks. LIITE A1, tod 147A), jota koskevat tiukasti säännellyt 

auktorisointiehdot ja mm. TUVASA-käsikirja (JVT-yhdistyksen nettisivuilla luettavissa ja LIITE A1 

tod. 145C) ja muista auktorisoinnin ehtona olevasta ohjeistuksesta (LIITE A1, tod. 145A-145E), joissa 

säännellään, MITÄ ja MITEN vuotovahinkoja tutkitaan. Olennaista on, että ilmoitukseni perusteella 

sellaista vaihtoehtoa ei ole ollut lainkaan, että LähiTapiola, LP:n Laakso ja Jormanainen eivät 

kuvanneet 16.6.2014 käynnillään viemäriä lainkaan eivätkä tutkineet viemäririkkoa lainkaan, vaikka  

1) Oli ilmeistä vuotolöydöksen, ilmoitukseni ja kosteusmittausten (märkää vain lattiatasossa ja seinä 

ylhäältä kuiva), että kyseessä ei ole ”seinävuoto”, vaan alhaalta kapilaarisesti noussut vesi 

vanhan viemärin kohdalla eli ilmiselvä putkirikko. 

 

2) JVT-yhdistyksen eli LP:n auktorisoinnin vahvistaneet yhdistyksen nettisivuilta voi lukea, että 

yleisin kosteusvahinkojen syy ovat vanhat putket, ja että LP:llä ja sen aliurakoitsijalla oli 

auktorisointiehdoissa määritellyt pakolliset menettelytavat vuotojen selvittämisessä eikä 

16.6.2014 käynnillä eikä myöhemminkään tehty mitään auktorisointivaatimusten mukaisia 

toimenpiteitä ja kyseessä on tahallinen väärinraportointi.  

 

Kotini rakenteiden valtavat vahingot johtuivat juuri väärinraportoinnista. Jos vahinkoa olisi selvitetty 

auktorisointiehtojen mukaisesti, vahinko olisi jäänyt pieneksi. Minulla oli laaja kotivakuutus, jonka 

ehtojen ja vakuutuskirjani mukaan korvattiin myös yli 50 vuotta vanhojen putkien rikkoutumiset 

3.000 euron omavastuulla vähennettynä (LIITE A1 tod. 118 ja 120). Kun kaikki Recoverin raportin 

tiedot osoittivat kyseessä olevan korvattava (kallis) putkirikko (kun lattia märkä putken kohdalla 

ja kartoittaja merkitsi seinän yläosat kuiviksi), Niskala päätti Recoverin käynnin jälkeen vaihtaa 

rehellisen raportoijan rikollisiin kavereihinsa (Jormanainen ja LP:n Walve ja Laakso) estääkseen 

yhdessä sopimillaan törkeillä petoksilla minua saamasta minulle kuuluvaa korvausta 

vakuutusehtojen mukaisesta putkirikosta. Tässä tarkoituksessa Laakso, Walve ja Jormanainen 

Niskalan kanssa sopimallaan tavalla laativat 16.6.2014 raportin, jossa väittävät vuodon muka tulleen 

seinästä siten, että vanhan koksiluukun tiilet olisivat muka liikkuneet ja he väittivät nähneensä 
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käynnillä tiilisen koksiluukun, sadeveden tulevan sen luukun ”liikkuvien tiilten” muka synnyttämästä 

reiästä ja nähneensä ”multaakin” tulevan niiden tiilten raoista. 

Sain petokset selvitettyä. Paljastui, että 10.6.2014, 11.6.2014 ja 16.6.2014 olivat sateettomia päiviä 

(viralliset säätiedot), ”multa” oli kreosoottia ja he olivat kuvanneet taloni sisäseinää, joka ei siis ollut 

edes koksiluukku. Koksiluukusta he eivät voineet tehdä mitään havaintoja, koska se oli maan alla 

4.8.202014 saakka ja kun se kaivettiin esiin 5.8.2014, paljastui, että se on ehjä ja betoninen eli siinä 

ei edes ole tiiliä. Lisäksi paljastui 13.8.2014 kaivauksissani täysin hajonnut pääviemäri juuri siinä 

kohdassa, jossa ilmoitin 10.6.2014 vuodosta ja josta Recover mittasi 11.6.2014 kaikkein suurimmat 

kosteudet.  

Niskala kävi 14.8.2014 vahinkotarkastuskäynnillä ja teki 14.8.2014 vahinkorekisteriin kirjallisen 

tunnustuksen siitä, että 

1) Minun 10.6.2014 ilmoittamani vuoto (havaittu vesi lattialla juuri tuosta samasta kohdasta, josta 

oikea vuotosyy eli hajonnut putki 13.8.2014 löytyi), on vakuutusehtojeni mukainen korvattava 

vahinkotapahtuma. 

 

2) Vahinko EI johdu LP:n ja Jormanaisen 16.6.2014 raportissa väitetystä koksiluukusta eikä 

sadevedestä ja että se 16.6.2014 raportti on virheellinen. 

 

3) Vuotovahinko korvataan vakuutuksestani vahinkonumerolla 361-1401203-0 viemäririkkona 

(sitova korvattavuusratkaisu, jota ei ole voinut enää pakottavan VSL:n vuoksi vakuutusyhtiö 

vahingokseni muuttaa eikä poistaa) 

On näytöllisesti siis aivan varmaa em. tiedoilla ja todisteilla, että 

1) En ole ilmoittanut 10.6.2014 ”seinävuodosta”, vaan lattiavuodosta 

 

2) Kyseessä on putkirikko, joka oli 10.6.2014 vuodon oikea syy 

 

3) Kyseessä ei ollut ”seinävuoto”, koksiluukkuvuoto eikä vesi ollut sadevettä 

 

4) Raporttiin 16.6.2014 ja heinäkuussa kirjattuja ”havaintoja” koksiluukusta ei ole voitu edes tehdä, 

koska luukku kaivettiin näkyviin vasta 5.8.2014 eikä raportin valokuva edes esitä koksiluukkua 

 

5) Tiilet eivät ole voineet liikkua, kun luukussa ei ole tiiltä 

 

6) Sadevesi ei ole voinut päätyä seinän läpi taloni sisään koksiluukun ”liikkuvista tiilistä” eivätkä 

Laakso ja Jormanainen ole voineet tehdä sadevesi- ja multahavaintoja, koska  

a) ei satanut 

b) luukku ei ole tiilinen eikä siinä ole ainuttakaan reikää 

c) seinä oli mitattu kuivaksi ylhäältä luukun korkeudelta 11.6.2014 ja 16.6.2014 ja seinässä 

16.6.2014 valokuvatut mustat jäljet eivät ole multaa, vaan kreosoottipikeä 1960-luvulta 

(analysoitu TTL:n laboratoriossa) 

 

7) Minuun kohdistettiin törkeä petos korvausteni tahalliseksi estämiseksi ja Niskala 12.6.2014 tilasi 

Laakson, Walveen ja Jormanaisen toteuttamaan sen ”koksiluukku- ja sadevesi”-petoksen 

korvausteni tahalliseksi petokselliseksi estämiseksi 
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8) Tahallisella petoksellisella väärinraportoinnilla, suojaamattomilla piikkauksilla ja muilla 

heidän petoksillaan aiheutettiin valtavat vahingot ja se on kokonaan syy-yhteydessä vahingon 

määrään. 

 

9) Niskala, Walve, Laakso, Jormanainen, Aronpää, LP, LähiTapiola ja Tmi JJ Maalaus- ja saneeraus 

ovat kaikki yhteisvastuussa VahL, työturvallisuuslain ja KSL:n korvausnormien perusteella eikä 

pakottavien normien ja 14.8.2014 tehdyn sitovan myönteisen korvattavuusratkaisun perusteella 

määräytyvää korvausoikeuttani ole voinut pienentää millään päätöksellä ja sopimuksella tämän 

jälkeen, koska lakien pakottavuuden vuoksi muutokset eivät ole mahdollisia eivätkä kuulu 

sopimusvapauden piiriin. 

 

10) Lisäksi LP on auktorisointiehtojensa (LIITE A1 tod. 147A) ja KSL 8:2 §:n, 8:20 §:n, 8:22 §:n, 8:35 

§:n, 9:2 §:n 9:20 §:n, 9:21 §:n ja 9:34 §:n perusteella vastuussa sekä omien   työntekijöidensä 

että aliurakoitsijansa Jormanaisen aiheuttaman vahingon koko määrästä. 

 

11) LähiTapiola on vastuussa 

• KSL 8:2 §:n, 8:20 §:n, 8:22 §:n, 8:35 §:n, 9:2 §:n 9:20 §:n, 9:21 §:n ja 9:34 §:n perusteella 

• VSL:n, vakuutussopimukseni, sen ehtojen ja vakuutuskirjani, sitovan korvauspäätöksen 

perusteella (VSL 3, 69, 70 ja 72 §) 

• lautakuntaratkaisujen perusteella VKL 570/12, VKL 553/07, VKL 273/11, VKL 304/14, FINE-

003858 (korvattavuusratkaisun sitovuus), FINE-001972 ja FINE-003850 (korvauksen 

alentamisen tai epäämisen edellytyksenä vakuutusyhtiön näyttämä vilppi), VKL 451/12 

(rajanveto kunnossapitotoimen ja korvattavan esinevahingon välillä) VKL 701/06 

(vakuutusyhtiö menettää oikeutensa vedota kielteisiin seikkoihin, kun ei tee ratkaisua 

säädetyssä määräajassa eli ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 1 kk:ssa)   

• tilaus- ja määräysvaltansa mukaisessa vastuussa koko vahingosta vastuussa sekä omien 

työntekijöidensä että käyttämiensä ja tilaamiensa urakoitsijoiden aiheuttaman vahingon 

koko määrästä (Vakuutuslautakunnan  ratkaisut FINE-001093, VKL 35/14 ja VKL 118/08 

(vakuutusyhtiön vastuu käyttämistään ja tilaamistaan yrityksistä)  

 

Kaikilla näillä perusteilla oli täysin selvää jo ennen kanteeni nostamista, että minulle kuuluvat 

täysimääräisesti kaikki vuotovahingon vakuutus- ja vahingonkorvaukset selvässä ja valokuvatussa, 

rakennustarkastajien ja Niskalan käynneillä todetussa korvattavassa putkirikossa. Kun heidän 

petosjenginsä teki 12.12.2014 petoksen eli muutti myönteisen korvauspäätöksen laittomasti 

kielteiseksi, siitä seuraa päätöksen mitättömyys. Jo ennen kanteen nostamista oli VSL:n normien,  

viemäririkon toteamisen ja vakuutussopimukseni ehtojen perusteella täysin selvää, että  

1) Niskalan junailema koksiluukkuraportti on petos 

2) Päätös 12.12.2014 on petos  

3) En ole ilmoittanut seinävuodosta, kyseessä ei ole seinävuoto 

4) Niskalan vahingon 361-1401203-0 alle tekemien kirjausten ja maksamisen (VSL 70 § sitova 

korvattavuus) perusteella myös Suves, Baarman ja Saksa päämiehineen tiesivät ja ymmärsivät 

törkeiksi petoksiksi koksiluukkuraportin, 12.12.2014 päätöksen ja omat kirjelmänsä KäO:ssa 

 

Peitelläkseen em. rikollista toimintaa ja jatkaakseen rikoksiaan ja niiden avulla 600.000 euron 

korvausteni tahallista estämistä prosessipetostoiminnallaan, Suves alkoi rikoskumppaneineen 

peittelemään ”liikesalaisuutena” KAIKKIA omien korvausasioideni materiaaleja minulta itseltäni, 

joissa minulla on ehdoton lakisääteinen tiedonsaantioikeus eli mm. vahingon 361-1401203-0 alle 
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merkittyjä tietoja koksiluukkuraportin tunnustamisesta virheelliseksi ja sitovaa myönteistä 

korvauspäätöstä ja valehtelemaan tahallaan vastoin hallussaan olevia rekisterimerkintöjä ja 

10.6.2014 puheluni äänitettä minun muka ilmoittaneen ”seinävuodosta”.   

 

Suves, Baarman ja Saksa toteuttivat yhdessä ja Kempin, Nurmen ja tutkinnantappajapoliisien (Merja 

Laitinen ym.) aktiivisesti avustamana törkeää prosessipetosta:  

 

1) Valehtelemalla tahallaan minun muka 10.6.2014 ilmoittaneen ”seinävuodosta” 

 

2) Aloittamalla tahallaan RL 38:9 §:n rangaistavaksi säätämän henkilörekisteririkoksen eli 

jemmailemaan tahallaan ”liikesalaisuutena” ja muka ”olemattomana” materiaalina minulta 

itseltäni KäO:ssa todisteena olennaista 10.6.2014 puheluni äänitettä ja vahingon 361-1401203-0 

tunnustuksia, korvauspäätöksiä ja maksatustietoja voidakseen salailunsa avulla valehdella minun 

muka 10.6.2014 soittaneen seinävuodosta (vaikka soitin lattialla eikä seinästä tulleesta vedestä) 

ja toteuttaa rikoskumppaniensa Noora Kempin, Tuomas Nurmen, Baarmanin, Saksan, 

Jormanaisen, Laakson, Walveen, Aronpään, Lagerströmin, Konttisen, Kermisen, Moisanderin, 

Niskalan ja Varjosen ym. kanssa rikollista tahallista prosessipetosvalehtelua puheluni sisällöstä, 

olemattomaksi tiedetystä koksiluukkuvuodosta, sadevedestä, olemattomista viemäri-

kuvauksista, mullasta  ja salaillakseen kaikkia sitovia päätöksiä, joiden  vastainen kiistäminen ja 

rikollinen valehtelu oli Suvekselle, Baarmanille, Saksalle ja päämiehilleen ja heidän koko 

rikoskoplalleen tapaohjeen 8.2 kohdan ja OK 14:1 §:n kieltämää toimintaa ja säädetty myös 

rikokseksi (RL 15:1-3 § ja RL 36:2 §) 

 

      10.3 Seinävuoto”-toimeksiannon ajankohta (väitetysti 12.6.2014) on teknisesti mahdoton verrattuna  

               LP:n ja Jormanaisen raportin valokuviin ja Recoverin raporttikirjauksiin 

 

”Kantaja teki kesäkuussa 2014 LähiTapiolalle ilmoituksen kodinhoitohuoneen seinästä tulleesta 

vedestä. Recover teki LähiTapiolan pyynnöstä kohteessa tarkastuksen 11.6.2014 (Vja 2; Recoverin 

tarkastusraportti 11.6.2014). Raportista ilmeten kantaja oli huomannut kodinhoitohuoneen 

lattialla.” (Suves s. 2) 

”Työn kuvaus on ollut selvittää… alakerran kodinhoitohuoneen seinän ja lattian kostumisen syyt. ” 

(Baarman s.2) ja ”LP:n 12.6.2014 LähiTapiolalta saama toimeksianto on ollut selvittää, mistä syystä 

… seinä ja lattia on kostunut.” (Baarman s.4) ja ”V3, LähiTapiolan kirjallinen todiste 2, raportti ei ole 

ollut LP:n edustajien käytössä ennen 1.6.2015)” (Baarman s. 4) ja ”LP:n 16.6.2014 päivätyssä 

tarkastusraportissa (VI) todetaan: - Asiakkaan (LähiTapiola) kuvaus vahingosta: Kodinhoitohuoneen 

seinästä tullut vettä.” (Baarman s. 4)   

 

”Kodinhoitohuoneen lattialla on havaittu vettä 10.6.2014 ulkoseinän vierustalla.” (Baarman s. 4, 

jossa ei siis mitään mainintaa seinästä tulleesta vedestä, vain lattialla havaitusta) 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Väite ”seinä”-toimeksiannosta on jälkikäteen keksitty. Työn kuvaus”(toimeksianto) on tehty 

12.6.2014. LP ja Jormanainen myöntävät purkaneensa paneloinnin ja poistaneensa seinän edestä 

kaapit vasta 16.6.2014. Seinästä ei ole voitu tehdä mitään havaintoja 10.6.2014, 11.6.2014 ja 

12.6.2014, joten Niskala ei ole voinut antaa LP:lle seinästä tulleen veden selvitystehtävää.  

 

2) Niskala ei itse ei myöskään ole käynyt ennen LP:n 16.6.2014 käyntiä. Lisäksi Baarman ja Saksa 

myöntävät, että 12.6.2014 LP:llä ja Jormanaisella ei ollut käytössä myöskään Pihkasen raporttia, 
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Pihkasen lausunnossakaan ei puhuta mitään seinästä ja että 10.6.2014 tein vahinkoilmoituksen 

vedestä lattialla (ei seinävedestä). Niistäkin näkyy, että kukaan ei voinut antaa 12.6.2014 

tehtäväksi selvittää ”seinästä tullutta vettä”.  

 

3) LP ja Jormanainen eivät ts. tulleet 16.6.2014 tutkimaan ”seinävuotoa”, vaan 10.6.2014 ja 

11.6.2014 ilmoituksen sisältämiä asioita eli vettä lattialla. Kenen seinähavaintoon Baarman, 

Suves ja Saksa väittävät toimeksiannon perustuvan, kun ajalla 10.6 - 12.6.2014 Pihkanen, minä 

eikä Niskala tai ylipäänsä kukaan ole tehnyt eikä ole voinut tehdä havaintoja? Havaintoja ei ole 

voitu tehdä 12.6.2014 mennessä seinästä paneelin ja isojen kaappien läpi. 

 

4) Kaikki Baarmanin, Saksan, Suveksen ja päämiestensä muutkin koksiluukkuun liittyvät väitteet 

ovat tekaistuja: Laakso ja Walve keksivät jälkikäteen olemattomia käyntejä myös heinäkuulle 

2014 ja väittivät jo silloin tehneensä koksiluukusta ulkoapäin muka reikä- ja vuoto havaintoja 

pihalla muka olleesta kaivannosta. Kaivuri aloitti montun kaivamisen ulkoseinän viereen vasta 

4.8.2014, joten ”ulkoseinästä” eivät Laakso, Walve, Jormanainen, Niskala tai kukaan muukaan  

voinut tehdä havaintoja lainkaan 16.6.2014 ja heinäkuussa, koska kaivuutyöt ulkona alkoivat 

vasta 4.8.2014. 

 

      10.4 Sadevesiväitteet sateettomina päivinä ja väitteet tiilien liikkumisesta 

 

Raportti (LIITE A1 todiste 56B) s. 5: ”Jaana Pedersen oli paikalla seinän purun yhteydessä ja omin 

silmin nähnyt selvän vuodon” (väitetään siis, että Pedersen olisi 16.6.14 nähnyt muka 

vuodon/vedentulon koksiluukusta)  

” - edellisenä päivänä, eli 9.6.2014, on ollut kova sade,” (s.4) ja ” - samassa kohdassa rakennuksen 

ulkopuolella on ollut pihakiviä pois paikoiltaan.” (s.4) ja ”sokkelia vasten ei ole patolevyä” (s.4) ja 

”Sadevesi on päässyt kodinhoitohuoneeseen vanhan koksiluukun kautta. Koksiluukkuun muuratut 

tiilet ovat liikkuneet…” (s.5) 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Sademäärä ei ollut poikkeuksellinen 9.6.14. Vesivahingon havaintopäivänä 10.6.2014 ei 

satanut pisaraakaan, ei myöskään 11.6.2014 ja 16.6.2014 (LIITE A1 tod. 63A-C) 

 

2) Luukku ei ollut tiilestä. 

 

3) Taloni yläpuolella ei ole satanut 20 vuodessa vettä vain kerran 9.6.2014. Olin asunut kiinteistössä 

1996 lukien eli lähes 20 vuotta. Koksiluukku on ollut seinässä vuodesta 1961 ja koko 20-vuotisen 

asumisen ajan. Kiinteistöllä on satanut satoja kertoja 1996 lukien eikä vettä ole seinästä tullut 

10.6.2014, ennen 10.6.2014 eikä sen jälkeen. Rankat sateet olivat elokuussa 2014 eli aikana, 

jolloin koko seinäpaneeli oli 16.6.2014 lukien poistettu ja luukkualue jatkuvasti nähtävissä. Silti 

ei koksiluukun kohdalta seinästä tullut vettä. 

 

4) Luukkualuetta havainnoitu 16.6.2014 lukien päivittäin (Maaniemi 4.8.2014 lukien, minä ja S. 

Pedersen 16.6.2014 lukien) eikä vettä tullut seinästä. 16.6.2014 jälkeinen LP:n 

raporttimerkintöjen puuttuminen osoittaa myös, ettei vettä tullut seinästä 10.6.2014 eikä sen 

jälkeenkään (ei myöskään 16.6.2014 jälkeen). Jos vettä olisi tullut 10.6.2014 jälkeen tai 16.6.2014 

tapahtuneen paneloinnin purkamisen jälkeen, siitä olisi merkinnät myös LP:n raportissa (vrt. s. 5 

ja s. 6) Mitään seinävesihavaintoja tai raporttimerkintöjä ei kuitenkaan ole 16.6.2014 
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jälkeenkään edes LP:n omissa raporteissa eikä Niskalan käynneiltä. (teksti s. 5: ” 16.6.2014 

jälkeen seuraava LP:n suorittama tarkastus kiinteistöllä on tapahtunut 13.8.2014.”). LP:n 

ainuttakaan käyntiä ei ollut seinävuotojen vuoksi lainkaan 16.6.2014-13.8.2014 eikä 12.6.2014 

toimeksiannon syy voinut olla seinävuoto, koska seinä avattiin nähtäville vasta 16.6.2014 (LIITE 

A1 tod. 2B ja tod. 56B). Jos seinästä olisi tullut vettä, olisin siitä heti ottanut yhteyttä ja vuotoa 

olisi pitänyt yrittää tukkia. Muutenhan koko alakerta olisi muuttunut uima-altaaksi. Aineisto 

paljastaa, että ainuttakaan todellista vuotohavaintoa tai seinän tilkitsemistoimenpidettä ei ole 

16.6.2014 jälkeenkään ollut tarvetta tehdä.  

 

5) Vettä muka tuli koksiluukusta 10.6.2014 (sateettomana päivänä). Sitä ei tullut jo 9.6.2014 

sadepäivänä eikä 10.6.2014 jälkeenkään, vaikka luukkualue oli rakenteeltaan aivan samassa 

tilassa lokakuuhun 2014 saakka ja elokuussa alkoivat rankkasateet. 

 

6) Pihasta oli poistettu noin 10 pientä pihakiveä viemärikaivon kohdalta viemäriputkirikon 

selvittämiseksi. Tällä ei ole mitään tekemistä alakerran vuodon kanssa ja ristiriita: Kaikki pihakivet 

olivat kaivuutyön vuoksi poissa 4.8.2014 lukien eikä vettä tullut koksiluukusta, vaikka satoi 

rankasti erityisesti juuri elokuussa. Jos 10 pihakiven poisto olisi syy alakerran vedelle, olisi vettä 

pitänyt erityisesti tulla 4.8.2014 lukien. Ei tullut pisaraakaan seinästä.  

 

7) Ristiriita lausuman s. 5 kanssa. Olin jo 11.6.2014 mennessä poistanut pihakivet viemäriputken 

tarkistuskaivon päältä viemäririkon mahdollisuuden selvittämiseksi. Silti s. 5 väitetään, että 

kantaja ei olisi koskaan sanallakaan maininnut viemäriputkirikon epäilystään eikä viemäririkkoa 

epäillyt. 

 

8) Talossani on useita maanvaraisia seiniä (LIITE A1, todiste 63C, taloni pohjakuva maanvaraiset 

seinät), eikä mistään seinistä ole tullut 20-vuotisena asumisaikana eikä 2014 jälkeenkään vettä 

eikä tule edelleenkään. Katselmus asian varmistamiseksi on mahdollista järjestää milloin tahansa 

sadepäivälle ulkopuolisen raportoijan toimesta. Patolevyt puuttuivat syyskuun loppuun saakka 

kodinhoitohuoneen peräseinältäkin eikä vettä tullut koksiluukusta minään päivänä eikä tule 

edelleenkään mistään päin taloa, vaikka patolevyjä ei ole.  

 

9) Kodinhoitohuoneen koksiluukussa ei ollut mitään kohtaa, josta teknisesti olisi ollut mahdollista 

tulla valtava määrä sadevettä kerralla 10.6.2014 sateettomana päivänä ja lisäksi siten, että aivan 

samasta kohdasta EI kuitenkaan tullut vettä 3.10.1996- 10.6.2014 ja 10.6.2014 jälkeenkään. Väite 

sateettoman päivän sadevesihavainnosta on absurdi.  

 

10) Väite tiilien liikkumisesta sisältyy Laakson ja Walveen jälkikäteen 25.11.- 26.11.2014 laatimaan 

raporttiin, jossa väitetään havainto tehdyksi heinäkuun 2014 käynnillä talon ulkopuolisesta 

kaivannosta, jota käyntiä vastinetekstin mukaan ei ole edes olemassa eikä luukku ollut tiiltä.  

 

11) LP:n raportissa mainitaan jo 16.6.2014, että peräseinän vasen nurkka ja nimenomaan alareuna 

on pahiten (vesimärkä) aivan toisessa reunassa kuin koksiluukku eli juuri viemäriputken 

kohdalla. Lukemat paranivat ylöspäin mentäessä. Havainnot ja suurimmat kosteusluvut seinän 

alaosassa eivät tue koksiluukkuväitettä, vaan osoittavat rikkoutuneen viemäriputken veden 

nousseen kapilaarisesti seinään ja siinä olleeseen huokoiseen lasivillaan.  

 

     10.5 Suves, Saksa ja Baarman jatkoivat prosessipetosvalehtelua seinävuodosta, vaikka ymmärsivät  

              kaikki raporttien mittaukset ja valokuvat kapilaarisen vuodon aiheuttamiksi 
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Sekä Recoverin että LP:n ja Jormanaisen mittaukset ja valokuvat osoittivat 11.-12.6.2014, että veden 

jäljet olivat lattiassa ja jalkalistan korkeudella ja ne kaikki olivat kapilaari-ilmiöstä johtuvia. Laakso, 

Jormanainen, Saksa, Baarman ja Suves valehtelivat veden valumissuunnasta ja Baarman valehteli 

jopa oman päämiehen LP:n ja Recoverin raporttien selvien tekstien ja mittaustulosten vastaisesti 

(joissa kapilaari-ilmiö mainitaan ja veden kulkusuunta alhaalta ylös ja nousu lattiasta vain seinän 

alareunaan näkyy) 

”Myös rakennusteknisistä syistä on mahdotonta, että 16.6.2014 tutkittu vesivahinko olisi ollut 

peräisin rikkoutuneesta viemäristä. Kun tarkastuksessa on todettu, että … kastuminen johtui 

koksiluukun kohdalla seinää pitkin alaspäin valuneesta vedestä, ei voida pitää uskottavana, että 

kostuminen olisikin tullut rikkoutuneesta viemäriputkesta alhaalta päin ensin lattian läpi ja sen 

jälkeen noussut seinää ylöspäin. Jo yleisen elämänkokemuksen perusteella tiedetään, että vesi 

valuu alaspäin.” (Baarman s. 7) 

 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Kapilaari-ilmiö (veden nouseminen rakenteisiin alhaalta ylöspäin) on yleisin rakennusten 

kosteusvaurioiden syntytapa Suomessa. Betonissa ja huokoisessa tiilessä vesi nousee vielä 

erityisen helposti.   

 

2) Kyseessä ei ollut ”pikku kostuminen”, vaan suuri vesimäärä tuli liettyneestä maasta ylös 

rakenteisiin ja lattialle, kun viemäriputki äkillisesti meni poikki. Suurin vesimäärä ilmeni juuri 

viemäriputkinurkassa ja suurimmat kosteusarvot LP:n raportissakin seinän ala- eikä yläreunassa 

jo 16.6.2014 mittauksissa. Se, että maa oli liettynyt rikkoutuneen putken kohdalla pahasti, on 

LP:n myöntämä fakta. Samoin se, että LP joutui korjaamaan 13.8.2014 raporttiaan ja LähiEtelä 

muuttamaan päätöstään juuri siksi, että koksiluukkudiagnoosi osoittautui 13.8.2014 lukien 

vääräksi. Juuri 2 kk:n viive putkirikon toteamisessa ja LP:n tekemä väärä 16.6.2014 

koksiluukkudiagnoosi ja LähiEtelän 11.7.2014 päätösvirhe aiheuttivat kanteessa kuvatut 

vahingot.  

 

3) Ristiriita vastineessa vrt. s. 6. Myönnetään putkirikko ja maa liejuiseksi rikkoutuneen putken 

ympäristössä, mutta teknisesti mahdottomalla tavalla intetään, että rikkoutuneesta putkesta ei 

muka vuotaisi viemärivettä eikä rikkoutuneen putken ympäristön valtava liejuuntuminen ja 

huomattavasti kohonneet jo 11.6.2014 ja 16.6.2014 mitatut kosteusarvot juuri seinän 

alareunassa täsmälleen tässä putkirikkokohdassa johtuisi tästä kapilaarisesti liettyneestä 

maasta seinään siirtyneestä viemärivedestä.   

 

       10.6 Sadeveden ”toteaminen” 16.6.2014 käynnillä sateettomana päivänä 

 

”16.6.2014 (Vj a 3; Tarkastusraportti). Tarkastuksessa selvisi, että vettä oli päässyt kellarikerroksessa 

olevaan kodinhoitohuoneeseen seinässä olevan vanhan koksiluukun kautta.” (Suves s. 2) 

”… todettiin, että seinän ja lattian kastuminen johtui… koksiluukun kautta tulleesta vedestä.” (s.2)  

 

” - Ei todettu putkivahinkoa.” (s. 4) ja ”Seinävuodon syynä on ollut vuotavan koksiluukun läpi tullut 

sadevesi eikä viemäriputken rikon takia tilaan tullut viemärivesi…”. (s.5) 
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Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Mitään seinävuotoa ei ole voitu oikeasti ”todeta”. Seinä ei siis vuotanut 10.6.2014, 11.6.2014 

eikä 16.6.2014 käynneillä, yhdelläkään LP:n, Jormanaisen, Niskalan, Suveksen ja Rytön käynnillä 

eikä ainuttakaan TODELLISTA TOTEAMALLA tehtyä havaintoa ole voitu tehdä 11.6.2014 ja 

16.6.2014 käynneillä vedentulosta seinästä, koska 11.6.2014 ja 16.6.2014 ei satanut pisaraakaan. 

 

2) Sen sijaan 13.8.2014 tehtiin aivan selvä havainto putkirikosta ja sen jälkeen tehtiin oikean 

vuotosyyn korjaukset LP:n raporttiin ja LähiTapiolan päätökseen.  

 

3) Kyseessä ei ollut ”seinävuoto”. Korkeimmat lukemat mitattiin jo 16.6.2014 seinän alaosassa ja 

lattiassa nimenomaan viemäriputken kohdalla (ei koksiluukun kohdalla eli ylhäällä toisessa 

päässä seinää), koska vesi tuli alhaalta viemäriputkesta ja LP sekä LähiEtelä kumpikin korjasivat 

raporttinsa ja päätöksensä vastaamaan oikeaa vuotosyytä 13.8.2014 lukien. 

 

4) ”Todettiin” (passiivi sanamuoto eli kenen väitetään todenneeni?). Vuodon syytä ei siis 

”todennut” 16.6.2014 kukaan muu kuin petoskumppanit Laakso ja Jormanainen, joiden muukin 

raportointi osoittautui epärehelliseksi. Kun todelliseksi vuotosyyksi paljastui rikkoutunut 

pohjaviemäristö (13.8.2014 raporttimerkintä), Jormanainen, LP:n ja LähiEtelän 

petosrikoskumppanit alkoivat petoksellisesti manipuloida raportointiaineistoa virhediagnoosin 

ylläpitämiseksi ja virheestä johtuvasta korvausvastuusta välttyäkseen.  

 

5) LP:n ja Jormanaisen raportissa myönnetään, että 13.8.2014 Niskala vaati uuden katselmuksen, 

jolloin LP:n Laakso itsekin totesi nimenomaan vuotokohdalla putkirikon. Silti Suves, Baarman, 

Saksa päämiehineen tahallaan valehtelevat 16.6.2014 tekemäänsä koksiluukkuraporttiaan ja 

muutakin raportointiaan virheettömäksi (s. 2 ja s.6).  Uutta katselmusta ei olisi pyydetty ja tehty 

13.8.2014, jos 16.6.2014 raportissa mainittu vuotosyy (koksiluukku) olisi pysynyt samana eli 

jos 16.6.2014 raportointi olisi ollut virheetöntä.  

 

6) 16.6.2014 käynniltä toteamus ”Ei todettu putkivahinkoa”. Tämä on itse asiassa kanteeni ja 

korvausvastuun myöntäminen. EI todettu (vaikka olisi tullut todeta), koska ei lainkaan tutkittu, 

vaan tutkiminen estettiin tahallaan. Juuri siitä, että viemäririkkoa alettiin tutkia vasta 13.8.2014 

lukien 2 kk:n viiveellä ja 13.8.2014 jälkeen tutkimusaineistoa tahallisesti ryhdyttiin 

manipuloimaan virheelliseksi tiedetyn koksiluukkuteorian peittelemiseksi, johtuvat kaikki 

vahingot, joista kanteella vaaditaan vastaajilta korvausta. Teko (putkirikon tutkimattomuus ja 2 

kk viive viemäririkon havaitsemisessa juuri tutkimattomuuden ja 16.6.2014 havaitsematto-

muuden seurauksena) oli ts. juuri korvauskanteen perustana ja syy-yhteys viiveen ja vahingon 

välillä on täysin selvä ja vahvistettu myös prof. Putuksen lausunnossa (LIITE A1 tod. 57).   

 

      10.7 Koksiluukkua, ulkoseinää ym. koskevat väitetyt havainnot 16.6.2014 käynniltä 

 

”Kodinhoitohuoneen ulkoseinä ja lattiarakenne on kastunut.” (s.5) ja ”…koksiluukkua varten olevat 

eristevillat ovat tummuneita ja märkiä. (s. 8 alakuva), vanhan koksiluukun muurauksen välistä tulee 

multaa (s. 9 yläkuva). ” ja ”Seinä koksiluukun alta on märkä ja siinä on runsaasti silmin havaittavia 

vuotojälkiä (s. 9 alakuva)… lattiarakenteessa todettiin kohonneita kosteusarvoja seinän vierustalla”. 

(s.5) 

 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  
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1) LP ja Jormanainen jättivät tahallaan pois valokuvan koksiluukusta raportistaan. He valehtelivat 

raportin valokuvaa luukuksi, vaikka valokuvasivat talon sisäseinää. Tosiasiassa luukusta eivät 

tiilet voineet liikkua, koska luukku ei edes ollut tiiltä, vaan betonia. 

 

2) ”Ulkoseinä” ei ollut märkä ulkoa elokuussakaan luukun kohdalla. Kesä-heinäkuussa sitä ei voitu 

edes raportoida. LP:n Laakso mittasi 16.6.2014 vain sisäseinästä, vaikka vastineessa 

ulkoseinäväite. Ulkoseinästä ei voitu tehdä edes havaintoja ennen 4.8.2014.  

 

3) Kaikki koksiluukkuväitteeseen liittyvä raportointi on epärehellistä (olematon käyntipäivä 

heinäkuussa 2014 ja muka havaintoja ulkoa koksiluukusta, joka ei ollut edes ennen 4.8.2014 

näkyvissä + ristiriita s. 4 todisteen v4 ja s. 5 todisteen v9 kanssa) 

 

4) Ristiriita: vrt. LP:n vastine s. 2, jossa myönnetään putkirikko seinän alla ja maa-alue pitkältä 

matkalta kodinhoitohuoneen lattian alla myönnetään liejuiseksi. Maaperä oli aivan liettynyt 

viemärivedestä pitkältä matkalta kodinhoitohuoneen lattian alla viemäriputken kulkureitillä ja 

talon seinän alla ja myös ulkomuurin ulkopuolella. Nämä liejuuntumiset ja rikkoutumiset eivät 

olleet koksiluukun kohdalla, vaan toisella puolella seinää nurkassa ja lattiassa juuri kohdalla, 

jossa viemäriputki oli rikki (LP:n raportissakin valokuva piikatusta nurkasta ja liejusta)  

 

5) Seinäpaneelit olivat mustuneet vain alareunastaan ja seinäosastaan olivat täysin valkoiset 

myös koksiluukun kohdalla.  

 

6) Seinässä oli kaksoismuuraus sisäpuolella. Vuorivillat olivat mustuneet alhaalta päin tulleesta 

vedestä. Kun koksiluukun alapuolinen tiilimuuraus purettiin 2015, koksiluukun ja seinän välissä 

olleet villat olivat aivan rutikuivat eikä niissä ollut mitään kosteusvaurion merkkejä.  Eristevilla 

tummuu ajan kanssa eli sen väri ei lainkaan ole merkki kosteudesta. Villa oli tummaa myös 

saunassa. Maaniemi on poistanut villan kodinhoitohuoneesta ja saunasta ja kaikki eristeet 

seinissä olivat aivan kuivat. Maaniemi teki havainnot kuivasta eristevillasta purkutöissä 

koksiluukun seinän välissä ja kph:ssa ja RakSystemsin Leppänen kylpyhuoneessa.  

 

7) Koksiluukun kohta oli muuraukseltaankin aivan kuiva myös ulkoseinässä, samoin hiekka 

luukun sisällä (valokuvat, LIITE A1 tod. 2A). Luukun kohta oli siis kuiva, mutta LP:n vastineessa 

s. 6 ja raportissa myönnetään putkirikko juuri kohdassa, jossa vesi kapilaarisesti nousi ylös 

liettyneestä maasta valtavan ja pitkäkestoisen (2 kk) viemärivuodon vuoksi.  

 

8) Multahavainto on ainoastaan petosrikoskumppaneiden Laakson ja Jormanaisen todentamaton 

väite, joka ei vastaa lainkaan koksiluukun rakenteesta saatuja havaintoja. Maaperässä talon 

ulkopuolella ja koksiluukun sisällä oli hiekkalaatikkohiekkaa, ei multaa. Laakson multaväite on 

yhtä epäluotettava kuin hänen muukin epärehellinen raportointinsa. He eivät erottaneet multaa 

kreosootista. Seinän musta aine on analysoitu kreosootiksi TTL:n laboratoriossa.  

 

9) Seinien ”jäljet” eivät ole vuotojälkiä. Oikeat tiedot ovat: Talon tiiliseiniä ei ollut kaikkialla lainkaan 

maalattu. Kapilaari-ilmiö aiheuttaa samanlaista maalin irtoamista kuin valumat eli veden 

kulkusuunta päätelty jäljistä väärin ja valumajäljet ovat kreosoottia. (LIITE A1, tod. 5A-5B ja 62 

ja lausunto prof. Putus tod. 57) 

 

       10.8 Kosteusmittaustuloksia koskeva vääristely koksiluukkudiagnoosin virheellisyyden peittelemiseksi 

 



107(220) 
 

”16.6.2014 tutkittu vesivahinko ei ole voinut olla peräisin viemäristä. Kosteuksia on LP:n toimesta 

mitattu viemärin reitiltä ja sen ympäriltä, koska tehtävänä oli etsiä mahdollisia vuotokohtia.” 

(Baarman s. 7) 

 

”Kun betoninen lattialaatta LP:n mittauksissa 2.9.14 ja 17.9.14 on todettu alakerran muissa tiloissa 

kuivaksi…” (Baarman s. 7) 

 

Saksa ja Suves petoskumppaneina päämiehineen yhtyivät valmistelussa kaikkeen tähän rikolliseen 

valehteluun.  

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Ristiriita vastineväitteissä ja aineiston kanssa: Viemäririkon mahdollisuutta ei tutkittu 

kesäkuussa, kuten sivulla 7 väitetään. Edellä sivulla 2 päinvastoin väitetään 12.6.2014 

toimeksiannoksi ”seinävuotoa” ja vastineen sivulta 5 ilmenee LP:n vasta Niskalan vasta 

13.8.2014 toimeksiannon perusteella ryhtyneen tutkimaan putkirikkoa. Viemäriputkea EI siis 

tutkittu 16.6.2014, koska Laakso ja Jormanainen valehtelivat koksiluukkua ”varmaksi syyksi”. 

Juuri tuo 2 kk:n viive on ratkaiseva vahingon syntymisessä.  Tämä viive on myös Suveksen, 

Baarmanin ja Saksan vastauksissa myönnetty (vrt. esim. Baarman s. 5 ja s.2) 

 

2) Ristiriita: LP:n ja Jormanaisen raportissa myönnetään 13.8.2014 lukien syyksi putkirikko, jota 

16.6.2014 Laakso, Niskala ja Jormanainen ja väittivät seinävuodoksi.  16.6.2014 LähiTapiola, LP 

(Walve, Laakso) ja Jormanainen valehtelivat, että EI mitään putkirikkoa ollut. 13.8.2014 

Niskala, LähiTapiola ja LP myönsivät metrin rikkoutumisen. Tosiasiassa rikkokohtia oli useita. 

Vaikka omakin raportti ja kaikki LähiTapiolan päätökset muuttuivat, silti Suves, Baarman ja 

Saksa ristiriitaisesti valehtelivat KäO:ssa raportointia virheettömäksi.  

 

3) Tahallista väärien tietojen esittämistä KäO:ssa jatkettiin mistään piittaamatta poliisin, Kempin 

ja Nurmen suojelun avulla. LP:n raportin kuvaan merkityistä mittauspisteistä näkyy mittausten 

tekeminen viemäriputken reitillä ja tekstissä väitetään, että on mitattu betonista arkistossa. 

Arkistossa oli lattia betonilla vain viemäriputken juuressa ja minun 3.9.2014 s-postista 

Niskalalle näkyy Laakson tehneen mittaukset jo 2.9.2014 eikä vasta 17.9.2014. Lisäksi Laakso 

valehteli, että kohonneet mittarilukemat muka johtuisivat siitä, että EI lattia oli ”säteilevää” 

graniittia (LIITE A1 tod. 61; STUK asiantuntijalausunto kumoaa tämän Laakson väitteen).  

 

4) Mittauksia ei tehty oikealla mittarilla betonin paksuus huomioiden. Pintamittari oli väärä väline.  

Sillä ei voi selvittää putkivuodon syytä 22 cm syvyydestä.  

 

5) Ristiriita todisteen 56B (Walveen, Jormanaisen ja Laakson 25.11-26.11.2014 raportin) kanssa. 

Raportissa väitetään, että mitään selvityksiä EI muka edes tehty vuotojen etsimiseksi ja KäO:ssa 

lausumissa siis päinvastainen väite.  

 

6) Tahallista KäO:n erehdyttämistä (prosessipetos). Ristiriita KäO-vastineessa suhteessa jopa LP:n 

ja Jormanaisen omaan raporttitekstiin. LP:n raportissa on 16.6.2014 merkintä vedestä 

öljysäiliöhuoneen lattialla ja kohonneista kosteusarvoista (86 %) talouskellarissa viemäriputken 

juuressa jo 16.6.2014. Talouskellari on kaukana koksiluukusta, mutta huoneen läpi kulki 

yläkerran wc:n viemäri, jota LP, LähiTapiola ja Jormanainen eivät tutkineet lainkaan, vaikka 

huoneesta löytyi iso sokeritoukkapopulaatio, joka viittasi kosteusvaurioon. Ensimittaus putken 

juuresta suoraan betonista oli 100 % ja tämän jälkeen Laakso manipuloi tuloksia poraamalla 



108(220) 
 

tuuletusreiän, mutta luku on silti poikkeavan korkea 86 %. Nämä luvut ja faktat on Suveksen, 

Saksan ja Baarmanin  KäO-lausumissa salattu/piilotettu ja raportissa 86 %:n lukua väitetty 

”normaaliksi”, vaikka lukema viittaa kosteusongelmaan.  50-vuotiaassa betonissa kuivassa tilassa 

terve kuiva normaaliluku on alle 50 %.  

 

7) Suurin vesimäärä ja suurimmat kosteusmittausluvut LP:n ja Recoverin raporteissa olivat 

kodinhoitohuoneen lattialla 10.6.2014 lukien oli aivan toisella seinän reunalla kuin koksiluukku 

eli juuri halki menneen viemäriputken kohdalla. EI siis koksiluukun alapuolella. Lisäksi Baarmanin, 

Suveksen ja Saksan KäO-lausumissa on myönnetty viemäririkon ja maan liettymisen olevan juuri 

vesihavainnon kohdalla ko. saman seinän alla ja kodinhoitohuoneen seinän vieressä ja lattian alla 

ja kohta on myös valokuvattu raportiin.   

 

8) 2015 löydökset osoittavat koko raportoinnin tahallisesti manipuloiduksi ja epärehelliseksi. 2015 

tehtiin löydöksiä aivan toisessa päässä alakertaa kph:ssa viemäriputken kulkureitillä, 

vaatehuoneessa sekä aulatilan ja lastenhuoneen välisen seinän välissä, jossa oli silmin 

havaittava reikä putkessa.  Mitään näistä havainnoista ei voi selittää koksiluukkuteorialla.  

 

9) Koksiluukkuteorialla ei voida lainkaan selittää 2014 havaintoa talouskellarissa eikä 2015 

havaintoja eikä 14.8.2014 LähiTapiolan päätös perustu koksiluukkuun, vaan putkirikkoon ja se 

näkyy juuri siitä LähiTapiolan rekisterimerkinnästä, jota Suves piilotteli ”liikesalaisuutena”.  

 

10) Seinä ei vuotanut 10.6.2014, 11.6.2014 eikä 16.6.2014 käynneillä. Laakso ja Jormanainen eivät 

ole voineet ”todeta” seinän vuotavan 16.6.2014 käynnillään eikä tehdä ainuttakaan 

konkreettista seinän vuotamishavaintoa, koska 16.6.2014 ei satanut pisaraakaan eikä seinää 

voitu 11.6.2014 havainnoida (ristiriidat vrt. vastineen s. 4, todisteet v3 ja v4) ja hän esti tahallaan 

viemäririkon tutkimisen (viive myönnetty s. 5 ja s.6) 

 

11) Ristiriitaiset väitteet vastineessa (vrt. s 2. ja s. 6). 16.6.2014 tehtyä koksiluukkuraporttia 

Baarman, Suves ja Saksa valehtelivat KäO:ssa ”virheettömäksi”, vaikka vuodon syyn muuttu-

minen eli 16.6.2014 diagnoosin virheellisyys näkyy suoraan raportista ja näkyy LähiTapiolan 

rekisteristä ja 23.10.2017 paljastuneesta aineistosta.  

 

     10.9 Havainnot 13.8.2014 jälkeen ja valehtelu 16.6.2014 raportoinnin virheettömyydestä Suveksen  

               salaillessa LähiTapiolan rekisteriin 14.8.2014 tehtyä sitovaa viemäririkon korvauspäätöstä ja  

               koksiluukkuraportin myöntämistä virheelliseksi  

 

”…kiinteistön pääviemärin todettiin olevan …kodinhoitohuoneen ulkoseinän alla halki.” ja  

”Kuvauksen perusteella viemäri oli vaurioitunut alle metrin matkalta ulkoseinästä kodinhoito-

huoneen lattian alla. ” (s. 2) 

 

”Viemärin halkeaman on todettu olevan rakennuksen ulkopuolella kodinhoitohuoneen ulkoseinän 

alla. ” (s.6)  

 

”…13.8.14 on LähiTapiolan Niskalan pyynnöstä suoritettu uusi katselmus…” (s. 2) 

 

”LP:n tarkastusraportin sivulla 13 yläkuvan kohdalla on kirjattu, että kodinhoitohuoneen alla maa-

aines on liejuista rikkoontuneen viemärin kohdalla. Tämä on todettu 2.9.2014 eli kolme viikkoa 

13.8.14 todetun viemärin halkeamisen jälkeen.” (s. 6) 
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Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Putkea ei kuvattu lainkaan rakenteissa, vaikka minulle niin valehdeltiin vahingon laajuuden 

peittelemiseksi, tulosten manipuloimiseksi ja koksiluukkuvirheen peittelemiseksi. 

 

2) Ristiriita: LP myöntää 13.8.2014 ja 2.9.2014, että putki on rikki. 16.6.2014 LähiTapiola, LP ja 

Jormanainen valehtelivat, että putki ei ole lainkaan rikki. KäO:ssa prosessipetosvalehtelijat 

valehtelivat virheettömäksi koko raportointia, vaikka edes niiden omat raporttimerkinnät 

(muuttuminen 13.8.2014 ja 2.9.2014 vrt. raportin sivun 1 väitteeseen päivämäärällä 16.6.2014, 

että ”ei todettu putkirikkoa”) osoittavat virheettömyysvalehtelun tahalliseksi petokseksi. 

Raportointi oli epärehellistä ja perustui valehteluun, salailuun, koksiluukkuteoriaan sopivien 

tarinoiden keksimiseen jälkikäteen sekä tutkimustulosten ja raporttiasiakirjan väärentämiseen. 

 

3) Koksiluukusta ulkoseinästä ei voitu edes tehdä havaintoja ennen 4.8.2014 

 

4) Minä tai kukaan muukaan ei ole aineiston mukaan ilmoittanut eikä edes ole voinut ilmoittaa edes 

sisäseinää koskevista havainnoista ennen 16.6.2014 yhtään mitään (valokuvat huoneesta ja 

panelointi purettu vasta 16.6.2014)  

 

5) Koska kaivantoa ei edes ollut olemassa, Laakso ja Walve valehtelevat tahallaan heinäkuun 

käynnin ja kaikki silloin tekemänsä havainnot. Silti LP väittää raportointia (= valehtelua ja 

olemattomien raportointihavaintojen keksimistä) muka ”virheettömäksi” raportoinniksi.  

 

6) Se, että vuotosyy ei ole koksiluukku, vaan putkirikko, on raportissa ja päätöksissä myönnetty ja 

usean viranomaisen toteama ja valokuvattu ja vastinetekstissäkin myönnetty (s. 6) ja 

tuottamuksellisesti aiheutettu viive oikealla tavalla tapahtuneen tutkimisen laiminlyönnissä 

näkyy suoraan ohjeistuksen noudattamattomuudesta (vrt. tod 145A-E ja 147A) ja 

väärinraportoinnilla aiheutettiin kotini täystuho ja 400.000 euron vahingot, jotka on 

vahvistettu terveys- ja rakennustarkastajien, RakSystemsin ja Putuksen lausunnoilla. Silti 

raportointia valehdeltiin tahallaan virheettömäksi. 

 

7) Viemäri ei ollut ”vain” halki. Se oli irti poikki, siitä puuttui koko yläpuoli ja iso pala putkea. 

(valokuvat LIITE A1-materiaalissa, joita on runsaasti). Niskala määräsi 17.9.2014 piikkauksia 

eteenpäin niin kauan, että löytyy ehjää putkea. LP:n raportista näkyy myös, että piikkauksia 

tehtiin 17.9.2014 ja Niskala määräsi koko alakerran piikkausalueeksi. Jos putki olisi ollut rikki vain 

talon ulkopuolelta metrin pätkä, mitään näitä piikkauksia ei tietenkään olisi tehty. Putki oli rikki 

17.9.2014 mennessä todetulla tavalla noin 11 metrin matkalta (valokuvat) 

 

8) Niskala ja LU tekivät 23.10.2014 noin 100.000 euron korjaussuunnitelman. Suunnitelma on 

tehty 17.9.2014 piikkausten ja 13.8.–2.9.2014 LP:n raporttimerkintöjen jälkeen. Jos putki olisi 

ollut LP:n väittämällä tavalla rikki vain metrin pätkältä, sen korjaamiseksi ei olisi Niskalan 

toimesta määrätty mitään talon sisäpuolisia piikkauksia eikä varsinkaan tehty 100.000 euron 

korjaussuunnitelmaa.   

 

9) Vuonna 2015 todettiin vuotoja kaikkialla alakerran rakenteissa juuri siksi, että myös 13.8.2014 

lukien Niskala, Laakso ja Walve tahallaan petoksellisella menettelyllään estivät kaiken normaalin 

tutkimisen ja manipuloivat aineistoa ja valehtelivat että viemäri muka oli kuvattu.  
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10) Maa-aineksen liejuisuus on todettu jo heti elokuussa eikä syyskuussa. Maan liejuisuus on asia, 

jota ei voi havainnoida lainkaan ilman päällä olevan 22 cm:n betonin piikkausta ja juuri sen LP 

esti 2 kk:n ajan. Sen oma virhe siis on syy-yhteydessä vahingon pahentumiseen ja 

liettymishavainnon estymiseen, mikä tässä myönnetään. 

 

11) Olin ilmoittanut Laaksolle kesäkuusta lukien, että kosteudenkerääjä täyttyi, vaikka ulkona ei 

satanut eikä seinästä tullut vettä.  

 

12) Kohonneet lukemat todettiin myös talouskellarissa ja öljysäiliössä näkyi vettä lattialla jo 

16.6.2014 eikä vasta 2.9.2014 lukien (raportti, merkinnät 16.6.2014 kohdalla) 

 

13) Uusia vuotohavaintoja tehtiin 17.9.2014 piikkauksissa ja 2015 runsaasti juuri siksi, että LP:n 

Laakso esti myös videoinnin elokuussa 2014. 

  

   10.10 Valehtelu hajuttomuudesta ja viemäririkon ajankohdasta valehtelu on ristiriidassa LP:n laskun  

               kanssa, jossa myönnetään ODOX-hajunpoistokäsittelyn tekeminen kahteen kertaan 17.6.2014 

”16.6.2014 ei todettu viemäriperäistä hajua kodinhoitohuoneesta. Jos silloin havaittu vesi olisi ollut 

peräisin viemäristä, siitä olisi syntynyt hajuhaittaa.” (s. 6) ja ”…19.9.2014 ollut viemärinhajua (V6, 

kantajan kirjallinen todiste nro 2). Tällöin lattia oli jo melkein kolme viikkoa aikaisemmin piikattu 

auki. Mitään hajuhaittaa kantaja ei ole havainnut ennen 13.8.2014 havaittua viemärin 

rikkoutumista.” (Baarman s. 7) 

 

”…17.6.14 suoritettiin kodinhoitohuoneen ja öljysäiliöhuoneen desinfiointi ja kemiallinen 

hajunmuokkaus ODOX-käsittelyllä kahdella erillisellä levityskerralla.” ja ”Tämäkin toimenpide on 

suoritettu hyvää rakennustapaa noudattaen eikä siitä ole aiheutunut korvattavaa vahinkoa 

kantajalle.” (Baarman s. 9) 

 

LP raportti (kantajan todiste 2B), s. 1: ”Kodinhoitohuoneen ulkoseinän desinfiointi suoritettiin 

Odoxilla…” 

 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Piikkauspäivä ei ollut 3 viikkoa ennen terveystarkastajan käyntiä, vaan 17.9.2014 eli vasta 2 pv 

ennen terveystarkastajan käyntiä ja pieneltä osin 2.9.2014 (raporttiin kirjattua 11.9-12.9.2014 

piikkausta ei ole olemassa).  

 

2) Lattian paksuus ja hiekkamaa estivät hajua ennen piikkauksia. Se, miten paljon vähemmän lattia 

ja seinä haisivat ennen piikkauksia, johtuu ainoastaan välissä olleen betonin paksuudesta.  

 

3) Lattia ja seinä haisivat voimakkaasti mädälle ja saastalle jo 16.6.2014. Juuri siksi hankin muovisen 

vetoketjuseinän hajun leviämisen estämiseksi. Se, että suojaovi on hankittu jo kesäkuussa, näkyy 

LähiTapiolan päätökseen liittyvistä tositteista (nekin LIITE A1-todisteissa mukana ja LähiTapiola 

myös korvannut)  

 

4) Vastineen sivulla 9 kerrotaan, että LP teki jo 17.6.2014 (eikä vasta 19.9.2014, 2.9.2014 tai 

13.8.2014) ODOX-käsittelyn juuri hajuhaitan ja bakteerien leviämisen estämiseksi peräti kaksi 
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kertaa. Prosessipetosrikollinen Baarman rikoskumppaneineen valehteli sivulla 6, että 

”hajutonta” ja ”saasteetonta” seinää olisi käsitelty ODOX:illa. 

 

5) Hajuhaitta ilmeni heti 10.6.2014 lukien ja sen ovat todenneet useat ulkopuoliset, kuten tyttäreni 

S.Pedersen 10.6.2014 lukien, Maaniemi ja Honkavaara elokuusta 2014 lukien ja Keränen, Napari, 

Peltonen syyskuusta lukien. 

 

6) ODOXin myrkyllisyys ja myrkyllisyyden salaaminen oli tahallista. Laakso antoi minulle tehtäväksi 

ilman suojavälineitä käydä sumutetussa huoneessa tyhjentämässä kosteuden keräimen. Aineen 

käsittelyohjetta (suojausvälineet) ei noudatettu.  

 

7) LP siis väittää tehneensä ODOX-käsittelyn 17.6.2014 kahteen kertaan muka hajuttoman ja 

bakteerittomaan seinään (laskuttaa ”tarpeettomista” toimenpiteistä ja silti toimineensa muka 

”hyvää rakennustapaa noudattaen”. Mihin ”rakennustapaan” tässä viitataan? Myrkyttäminen 

ja desinfiointi ei ole rakentamista ja prof. Putus todennut ODOXX:n sivelyn märkään seinään 

ja muutenkin ODOXX-käsittelyn huomattavaa lisävahinkoa aiheuttaneeksi. 

 

8) Valehtelua teknisesti mahdottomasta tehtävästä öljysäiliössä. Paikallahitsattu 6000 litran säiliö 

sijaitsi tiukassa huonetilassa, että sinne ei kukaan ihminen mahtunut tekemään väitettyä 

toimenpidettä. Seinän ja säiliön väli oli vain noin 5 cm. On teknisesti mahdotonta, että 

isokokoinen Laakso tai ylipäänsä edes lapsi olisi mahtunut tuohon 5 cm:n rakoon. Lisäksi eri 

raporttiversioissa on ristiriitaisia kirjauksia siitä, mikä huone/huoneet väitetään käsitellyiksi. 

 

11. Viemärikuvauspetos  

 

    11.1 Viemärikuvauspetoksen toteutusvaiheet, tunnustukset ja sitovien myönteisten korvattavuus- 

              ratkaisujen ohittaminen 12.12.2014 petoksella, joka suunniteltiin huolella etukäteen 

Baarman, Saksa, Suves, Walve, Laakso, Aronpää, Rantakallio, Jormanainen, Niskala, Varjonen, 

Kerminen, Konttinen, Lagerström, Rytö ja LähiTapiolan muu petoskopla ovat 5 vuotta estäneet minua 

saamasta 200.000 € korvausta kotini viemärivuotovahingoista valehtelemalla, että viemäristöni olisi 

muka kuvattu elo- ja lokakuussa 2014 ja kuvauksissa muka todettu ehjiksi. Suveksen, Niskalan, 

Konttisen ja Varjosen 12.12.2014 laatimassa päätöksessä ja Suveksen 1.6.2015 ja Baarmanin 

9.6.2015 käräjäoikeudelle laatimassa vastauksessa, johon Saksa valmistelussa ilmoitti yhtyvänsä 

on esitetty sama petoksellinen väite elo- ja lokakuun 2014 viemärikuvauksista, vaikka heistä jokainen 

tiesi, että viemäreitäni ei kuvattu ja heille oli toimitettu valokuvat ja lausunnot hajonneesta 

viemäriputkesta ja Walve, Niskala, Laakso ja Suves olivat itsekin käyneet kotonani toteamassa putken 

rikkoutuneeksi.  

LähiTapiolan korvauspäätös 12.12.2014 on laadittu lisäksi niin, että sen jälkeen, kun korvauksia oli 

alettu maksaa (eli tehty 10.6.2014 viemärivuodosta myönteinen korvauspäätös 14.8.2014), oli 

12.12.2014 tehty vakuutussopimuslain kokonaan kieltämä ”uusi” päinvastainen kielteinen 

korvauspäätös. Korvaukseni petokselliseksi estämiseksi 12.12.2014 päätökseen oli Varjosen, 

Niskalan, Suveksen, Lagerströmin, Konttisen ja Kermisen sopimalla tavalla ryhdytty soveltamaan 

sellaisia ”pientalon LVI-vakuutuksen” ehtoja, jotka eivät lainkaan olleet osa sopimustani. Lisäksi 

sellaisia 12.12.2014 korvaukseni epäämiseen käytettyjä ”pientalon LVI-vakuutuksen” ehtoja ei 

tekoaikaan käytetty LähiTapiolan kenenkään asiakkaan ehtoina, koska ne oli lakkautettu jo yli 10 

vuotta sitten. Jokainen 12.12.2014 rikokseen osallinen on tiennyt tekonsa rikokseksi eli estävänsä 

tahallaan 200.000 euron vakuutuskorvaustani korvattavassa viemäririkossa törkeällä petoksella 
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1) olemattomien viemärikuvausten perusteella 

2) sellaisten varta vasten tässä korvauksen estämistarkoituksessa jostain arkistosta etsittyjen 

ehtojen perusteella, joita ei kuulunut vakuutukseeni eikä kenenkään asiakkaan 

vakuutuskorvauksiin soveltaa vuonna 2014 ja jotka olivat koko vakuutuskannasta päättyneet jo 

yli 10 vuotta sitten. Niitä ei siis ole 12.12.2014 voitu soveltaa ”vahingossa” eikä ole sovellettu 

vahingossa, vaan korvaukseni estämistarkoituksessa toteuttamalla törkeä petos.   

3) mitättömällä VSL:n kieltämällä muutoksella 

 

Tekohetkellä vakuutukseeni sovellettiin ”Kodin vakuutus, voimassa 1.1.2013 lukien”-vakuutusehtoa. 

Se, että jokainen rikokseen LähiTapiolassa osallistunut on sen tiennyt, näkyy 

1) Niskalan minulle 8.9.2014 lähettämästä s-postista, jossa olivat liitteenä nämä oikeat Kodin 

vakuutu-ehdot 

 

2) LähiTapiolan minulle vuosina 1996-2014 lähettämistä vakuutuskirjoista (LIITE A1 tod. 117-

118). Niissä aina pakollisena tietona mainitaan, mitkä ehdot kulloinkin ovat voimassa ja ne kaikki 

olivat tekohetkellä rekisteröityinä LähiTapiolassa vakuutukseni alle ja vakuutuskirjoistakin 

suoraan näkyy, että vuonna 2014 on sovellettu vuonna 2013 voimaan tulleita ”Kodin vakuutus”-

ehtoja.  

 

3) Vakuutuskirjastani, jossa on teksti erikseen teksti siitä, että vakuutukseeni sisältyy korvaus yli 

50 vuotta vanhojen viemärien rikkoutumisesta 3000 euron omavastuulla vähennettynä. 

 

4) Suorittamistani vakuutusmaksuista (olen maksanut laajasta vakuutusturvasta 1996 saakka ja 

turva pysynyt muuttumattomana) 

 

5) LähiTapiolan vakuutusosaston kirjallisista vahvistuksista (LIITE A1 tod. 116), joissa todetaan 

laaja turvani ja Kodin vakuutus-ehtojen soveltaminen 2014 vahinkoon samaan aikaan, kun 

12.12.2014 rikos toteutettiin ja Suves rikoskumppaneineen jatkoi petoksellista päinvastaista 

valehteluaan KäO:ssa. 

 

200.000 € korvauksiani siis estettiin väittämällä viemärit kuvatuiksi, ja että niissä kuvauksissa olisi 

todettu ne muka ehjiksi. Kun vaadin viemärikuvausta itselleni nähtäväksi, Baarman valehteli 

tahallaan 16.12.2015 ja Jormanainen 13.8.2017, että LP:ssä ja Jormanaisen firmassa ei muka ole 

mitään minua koskevia materiaaleja rekisterissään (törkeä petos ja tietosuojarikos). LähiTapiola, 

Suves ja Konttinen toimittivat 23.10.2017 rekisteriotteen, josta näkyy, että LähiTapiolassa oli 

23.10.2017 mennessä vain 11 kpl 31.10.2005 klo 21:09 valmistuneita videoita eikä ainuttakaan 

2014 kuvattua. 2005 videot eivät tietenkään voi olla peräisin 2014 kuvauksista, koska ne olivat 

olemassa jo 9 vuotta ennen vuotta 2014. Kukaan ei ole koskaan yöllä kuvannut kotonani viemäreitä.  

Konttinen ja Suves laativat 11.12.2018 eli 4 vuoden viiveellä minulle ja Kempille ihan uuden 
kertomuksen noista viemärikuvauksista. Nyt he myönsivät, että mitään viemärikuvauksia ei olekaan 
tehty elo- ja lokakuussa 2014. He esittivät uuden väitteen (uuden petoksellisen valheen), että 
viemärit olisikin kuvattu vasta 11.12.2014, vaikka heidän omassa 12.12.2014 päätöksessä ja 
Baarmanin ja Suveksen 9.6.2015 ja 1.6.2015 käräjäoikeudelle laatimissa vastauksissa siis väitetään 
”elo- ja lokakuussa” kuvatuksi. Suveksen ja Konttisen uuteen ilmoitukseen ja myös Baarmanin, 
Saksan, LP:n ja Jormanaisen väitteisiin liittyy merkittäviä ristiriitoja, jotka paljastavat KAIKKI heidän 
viemärikuvausväitteensä törkeäksi petokseksi ja että mitään kuvauksia ei ole koskaan tehty: 
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1) Rauno Niskala lähetti 18.11.2014 eli jo marraskuussa 2014 minulle s-postin, jossa kertoo, että 
viemärikuvaus on tehty. Ei niitä viemäreitäni ole voitu vasta 11.12.2014 eli vasta joulukuussa 
kuvata, kun Niskala kertoo niistä jo marraskuussa. Tästä todisteestani suoraan näkyy Suveksen 
ja Konttisen valehtelu. Lisäksi Niskalan ”viemärikuvaus”-firma PipeSnake on hierontalaitos.   

 
2) Todistajakseni nimeämäni yrittäjä Vesa Honkavaara kävi tulppaamassa haisevan rikkonaisen 

viemärin syksyllä 2014. Tulppaus on tehty niin, että se esti viemärin kuvaamisen. Tästäkin näkyy, 
että viemäreitä ei ole voitu kuvata Suveksen ja Konttisen väittämänä ajankohtana joulukuussa. 
 

3) Kaikki vastaajat olivat jo 17.9.2014 piikanneet puolet alakerran viemäristöstä näkyviin ja Niskala 
oli käynyt vahinkotarkastuskäynnillä sen rikkonaisen viemärin ja pölyvahingon 22.9.2014 
toteamassa (käynti näkyy todisteista) ja Niskala teki 1.10.2014 myönteisen korvauspäätöksen ja 
23.10.2014 noin 100.000 € korjaussuunnitelman juuri tuon 1.10.2014 korvauspäätöksen 
perusteella. Jos viemärit olisi muka juuri elokuussa kuvattu ”ehjiksi” ja uudelleen muka 
lokakuussa 2014 kuvattu ”ehjiksi”, ei niitä ehjiä viemäreitä vastaajat olisi ilmaantuneet kotini 
alakertaan 17.9.2014 piikkaamaan eikä Niskalan olisi mihinkään ”ehjään” putkeen mitään 
100.000 € korjaussuunnitelmaa lokakuussa 2014 laatinut samaan aikaan, kun niitä väitetysti 
olisi ”ehjiksi” koko ajan muka kuvattu. Baarmanin, Suveksen ja Saksan valehtelu KäO:ssa oli 
aivan järjetöntä ja tahallisen petoksellista ja juuri tuon näytön käsittelyn Laitinen ja Kemppi 
tahallaan estivät velkuuttaakseen minut 120.000 eurolla näille valehtelijoille ja tunnustetun 
korvausoikeuteni estääkseen 400.000 € vahinkotapahtumassa.  
 

4) Suveksen ja Konttisen 11.12.18 laatiman ilmoituksen valheellisuus näkyy myös siitä, että  
A) Olin toimittanut piikkausalueen putken (noin puolet alakerran viemäristä) jo jäteasemalle 

ennen 11.12.14 ajankohtaa.  
B) Piikkauksen (17.9.2014), Niskalan 23.10.2019 korvaussuunnitelman  ja Niskalan 18.11.2014 

viestin ajankohdista verrattuna väitetyn kuvausajankohdan (11.12.2014) naurettavaan 
mahdottomaan aikajärjestykseen. 

 

5) Suveksen ja Konttisen 23.10.2017 toimittama LähiTapiolan rekisteriote paljastaa, että 
viemäreitäni ei ole kuvattu elo-, loka- eikä joulukuussa 2014. Rekisterissä olivat vain 31.10.2005 
kuvatut materiaalit. Baarmanin ja Jormanaisen viestienkään mukaan mitään kuvausmateriaaleja 
ei ollut olemassa 16.12.2015 ja 13.8.2017 mennessä. Kun viemärikuvausvideoita ei ollut edes 
olemassa vuosina 2014-2017 eli 23.10.17 mennessä, vuonna 2018 ei voi enää ilmaantua 
”vuonna 2014” kuvattuja videoita. Aikakoneella ei kukaan sinne vuoteen 2014 voi matkustaa 
valmistamaan ”vuoden 2014” videoita, joita ei ollut edes vielä 16.12.2015, 13.8.2017 ja 
23.10.2017 mennessä olemassa.  

 
6) Baarman, Suves, Saksa, Konttinen, Niskala, Varjonen, LP, Jormanainen ja LähiTapiola ovat 5 

vuotta estäneet minua saamasta 400.000 € korvausta olemattomien viemärikuvausten 
perusteella: 
A) Suveksen ja Konttisen uusi ilmoitus (väitetty kuvauspäivä 11.12.2014) kumoaa vastaajien, 

Baarmanin, Suveksen ja Saksan aiemmat väitteet ”elo- ja lokakuu 2014” kuvauksista ja 
kumoaa myös LähiTapiolan oman 12.12.2014 tehdyn päätöksen (jossa siis väite elo- ja 
lokakuun 2014 kuvauksista eikä sanaakaan 11.12.2014 kuvauksesta) 

B) Niskalan 18.11.2014 viestistä suoraan näkyy, että viemäreitä ei ole kuvattu  
myöskään Suveksen ja Konttisen väittämänä aikana joulukuussa 2014.   

 

Heidän petoskoplansa on 5 vuotta estänyt minua saamasta 200.000 € korvausta kotini 

viemärivuotovahingoista valehtelemalla, että viemäristöni olisi muka kuvattu elo- ja lokakuussa 2014 

ja kuvauksissa muka todettu ehjiksi. Suveksen, Niskalan, Konttisen, Kermisen, Lagerströmin ja 

file:///C:/Users/Jaana/Desktop/remontti%20ja%20siivoous/netti/PipeSnake%20on%20hierontalaitos.pdf
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Varjosen 12.12.2014 laatimassa ja etukäteen yhdessä suunnittelemassaan petospäätöksessä ja 

Suveksen, Baarmanin ja Saksan käräjäoikeudelle laatimissa ja suullisesti esittämissä valheellisissa 

vastauksissa on esitetty sama petoksellinen väite elo- ja lokakuun 2014 viemärikuvauksista, vaikka 

heistä jokainen tiesi, että viemäreitäni ei kuvattu ja heille oli toimitettu valokuvat ja lausunnot 

hajonneesta viemäriputkesta ja Walve, Niskala, Laakso, Suves ja Rytö ja kymmenet viranomaiset ja 

puolueettomat raportoijat olivat käyneet kotonani toteamassa putken rikkoutuneeksi.  

Edes peruspoliisilta ei vaadi suurtakaan älykkyyttä ja tutkintaa sen toteamiseksi, että Niskalan 
viesti viemärikuvauksista on lähetetty 18.11.2014, Suves ja Konttinen valehtelevat ”11.12.2014” 
kuvauksista. Viemärikuvausvalehtelulla minulle aiheutetun vahingon valtavan määrän (400.000 € 
korvauksen estyminen) ja em. selvien ristiriitojen perusteella poliisin virkavelvollisuus oli tietenkin 
tutkia tekoa törkeänä petoksena. Espoon poliisin ”tutkinnantappo”-toiminnan erikoisnainen Laitinen 
esti tahallaan tämänkin teon tutkinnan ja sitä ennen tietenkin varmisti, että tässäkään Laitisen 
”tutkinnassa” ei kuultu Suvesta, Baarmania, Saksaa, Konttista, Niskalaa, Walvetta, Laaksoa, 
Jormanaista eikä ketään muutakaan ennen kuin poliisi Merja Laitinen kirjoitti 5.12.2018 
tutkinnantappopäätöksensä auttaakseen törkeiden petosten toteutuksissa ja kirjoitteli ja soitteli 
24.6.2020 paljastuneella tavalla koko rikoksen toteutuksen ajan rikoskumppanilleen AA Jarmo 
Henrikssonille auttaakseen myös Henrikssonia kaikkien näiden rikosten ja asiassa L 17/261 samaan  
aikaan toteutettujen rikosten toteutuksissa.   

 
Rikosilmoituksessa ja Kempin valmistelussa käräjäoikeudessa olin viemärikuvausvalehtelun 
ristiriitojen osoittamiseksi nimennyt seuraavat todistajat 

 
1) Suves ja Konttinen todistamaan, että viemäreitä ei ole lainkaan kuvattu vastaajien, Baarmanin ja 

Saksan väittämänä ajankohtana sekä heidän oman väitteensä (väite 11.12.2014 kuvauspäivästä) 
ristiriidoista Niskalan 18.11.14 viestin ja Honkavaaran tulppauksen kanssa. 
 

2) Honkavaara todistamaan, että viemäreitä ei ole kuvattu elo-, loka- eikä joulukuussa 2014. 
 

3) LP:n talouspäällikkö Riitta Rantakallio todistamaan, milloin Baarmanin 2018 toimittama ”2014 
video” on ilmaantunut LP:n rekisteriin ja mistä osoitteesta. Todistelusta selviäisi, että Baarmanin 
video ei ole valmistunut 2014. 

 

Järjestettyä häviötäni Baarmanin ja Saksan kanssa toteuttanut heidän rikoskumppaninaan avoimesti 

toiminut KäT Noora Kemppi viimeisteli Laitisen virkarikoksen eli koko viemärikuvausvalehtelun 

tutkimisen ja siihen liittyvän todisteluni tahallisen estämisen. Kemppi laati 31.10.2019 esteellisenä 

”käsittelyratkaisun”, jolla etukäteen esti todistajaksi nimeämieni henkilöiden kuulemisen. Kemppi 

poisti tahallaan ja täysin laittomasti todistajani, jotta Baarman, Saksa, LP ja Jormanainen saisivat 

Helsingin KäO:ssa vapaasti jatkaa härskiä valehteluaan ”elo- ja lokakuun” viemärikuvauksista (kun 

minua oli Kempin ratkaisulla estetty todisteillani kumoamasta nuo valheet). Suves, Konttinen, 

Baarman, Saksa, Niskala, LP ja Jormanainen saivat tahallaan esittää kasan järjettömiä ristiriitaisia 

valheita viemärikuvauksista estääkseen korvauksiani. Kun pystyin todisteillani näyttämään toteen 

heidän ilmiselvän valehtelunsa, Kemppi esti ensin kannevaatimusteni kirjaamista ja esti sitten 

minulta 24.10-31.10.2019 tahallaan todistelun häivyttääkseen vastapuolen valehtelun ristiriidat, 

estääkseen minua todistamasta heidän valehtelevan, estääkseen minua (ilman todisteitani) enää 

jatkamasta kanteen ajamista (aiheuttaen itse törkeällä virkarikoksellaan tahallaan kanteen ajamisen 

esteen) ja velkuutti minut 20.1.2020 vielä kostotemppunaan törkeällä virkarikoksellaan näille 

petostehtailijoille 120.000 eurolla  

1) juuri 24.10-31.10.2019 toteuttamiensa rikollisten todistelun estämistemppujensa avulla 

2) vaikka minun ei kuulu maksaa tästä tunnustetun petosten tehtailusta euroakaan.  
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Nyt olen sitten siis päätynyt 20.1.2020 esteellisen Kempin psyykkisen shokkini aikana laatimalla 

”ratkaisulla” ITSE maksamaan 120.000 €:  

1) Vaikka niitä elo- ja lokakuun 2014 viemärikuvauksia ei ole edes olemassa, joiden perusteella on 

12.12.2014 päätöksestä lukien estetty vakuutuskorvauksiani. 

 

2) Vaikka niitä elo- ja lokakuun 2014 viemärikuvauksia ei ole olemassa eli vaikka sen saman 

viemärikuvauspetoksen avulla Baarman, Suves ja Saksa päämiehineen ovat ihan vaan härskillä 

valehtelullaan 5 vuotta perusteettomasti kiistäneet kannettani. 

 

3) KUKAAN ei ole missään vaiheessa ole käsitellyt sitä näyttöä, jossa he ovat tunnustaneet, koska  

A) tutkinnantappaja Laitinen tahallisella virkarikoksellaan esti rikostutkinnan 

B) sen jälkeen vielä rikollisempi Kemppi esti kanteeni käsittelyn ja noiden kaikkien tunnustusten 

käsittelyn velkuuttaakseen minut käänteisesti 120.000 €:lla niille, jotka olivat toteuttaneet 

törkeän petoksen ja tunnustaneetkin vielä sen petoksen eli maksan nyt virkarikollisen Kempin 

”ratkaisulla” 120.000 € petoksentoteutuspalkkaa ja se maksuvelvoite on lisäksi lätkäisty 

minulle laillisen sairausesteeni ajalla 9-kertaisesti esteellisen Kempin ratkaisulla ilman 

oikeudenkäyntiä sen jälkeen, kun minut oli tilaustyönä 11.12.2019 sitä rikollista 

velkuuttamista varten hakattu sairaalakuntoon. Tätä rikollisemmaksi mikään tuomarointi, 

asianajo ja vakuutusyhtiön korvaustoiminta ei voi tulla.  

 

4) Siitä huolimatta, että vakuutuskirjassani (LIITE A1 tod. 116-118 ja 120) on samaan aikaan ihan 

selvästi kirjallisesti kerrottu yksiselitteisesti, että minulla on oikeus juuri siihen 200.000 € 

vakuutuskorvaukseen, jota olen hakenut ja sitova korvattavuusratkaisu on tehty 14.8.2014. 

 

Tällaisessa asemassa minun ei kuulu tällä näytöllä olla eikä tätä kukaan normaali ihminen kutsu 

lailliseksi eikä ”oikeudeksi” eikä EIS 6 ja PL 21 §:n artiklan mukaiseksi oikeudenmukaiseksi 

oikeudenkäynniksi.  Olen tässä lainvastaisessa asemassa vain minuun kohdistettujen toinen toistaan 

törkeimpien rikosten takia, joista törkeimmät rikokset ovat tehneet tutkintoja estänyt Laitinen, 

poliisin laaja tutkinnantappo-organisaatio ja virkarikollinen Noora Kemppi ja Tuomas Nurmi 

apureineen ja LähiTapiolan laaja petosverkosto, joita rikoskumppaneita poliisi suojelee.  

              Kysymykset, jotka poliisin, oikeuskanslerin ja valvontalautakunnan tulee esittää: 
 

• Mitäköhän Konttinen ja Suves siis väittävät, että olisi 11.12.2014 Myllärinkatu 4:ssa kuvattu, kun 
sitä kuvattavaa ”ehjäksi” väitettyä putkea ei enää ollut edes piikkausalueella olemassa 
11.12.2014, vaan se sijaitsi 20 km:n päässä Munkkaan jäteasemalla? 

• Kun putkeni sijaitsi Munkkaan jäteasemalla ja sen rikkonaisuus on todettu jo 24.9.2014 laaditussa 
rakennustarkastaja Naparin lausunnossa ja 13.8.2014 laaditussa LP:n raportissa ja rikkonainen 
putki näkyy jo elokuussa Maaniemen ottamissa valokuvissa ja LähiTapiolan 14.8.2014 
rekisterimerkinnöistä, miten se olisi voitu kuitenkin ”kuvata ehjäksi” Suveksen ja Konttisen 
väittämänä ajankohtana vasta 11.12.2014? 

• Miten Niskala on voinut ”saada” sen kuvausmateriaalin jo 17.11.2014, jos se kuvaus olisi tehty 
Suveksen ja Konttisen väittämänä ajankohtana vasta ”tulevaisuudessa” siellä joulukuussa 
11.12.2014?  

• Miksi LähiTapiolan 12.12.2014 päätöksessä ja Suveksen 1.6.2015 KäO-vastauksessa lukee, että 
putkeni on kuvattu elo- ja lokakuussa 2014, vaikka heidän 11.12.2018 viestinsä mukaan noita 
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kuvauksia (joilla korvaukseni evättiin ja jotka siinä heidän 12.12.2014 päätöksessä mainitaan) ei 
olisi olemassa, vaan putkeni olisikin kuvattu vasta 11.12.2014? 

• Missään korjauskohteessa ei tietenkään toimita niin, että ensin piikataan puolet alakerran 
lattiasta 17.9.2014 (muka tietämättä ja selvittämättä ensin lainkaan millään tavalla kuvaamalla, 
onko siellä lattian alla putki ehjä vai rikki) ja vasta sitten joulukuussa 11.12.2014 ryhdyttäisiin 
kuvaamalla selvittämään sitä putken kuntoa a) 10.6.2014 ilmoitetussa vuodossa muka vasta ½ 
vuoden päästä ja b) vasta sen jälkeen, kun olisi jo ensin hajotettu 17.9.2014 eli 3 kk aiemmin 
puolet alakerran lattiasta. Näinkö he siis väittävät toimitun? 

• Suveksen ja Konttisen 11.12.2018 kirjeestä ei ilmene, KUKA se väitetty 11.12.2014 kuvauksen 
suorittaja on ja miksi edes mitään laskutusta ei ole vahingon 361-1401203-0 tai minkään 
vahinkonumeron alla yhdestäkään 2014 kuvauksesta ja on vain 2005 kuvausmateriaaleja. 
Kenen he siis väittävät kodissani 11.12.2014 kuvanneen, mitä kuvanneen (kun putkeni oli jo 20 
km:n päässä Munkkaan jäteasemalla) ja miten he olisivat päässeet 11.12.2014 sisälle kotiini 
kuvailemaan, kun minä asuin 25.9.2014 lukien perheeni kanssa 2 km:n päässä Patruunankuhalla 
sijaisasennossa, jota LähiTapiola makseli?   

 

     11.2 Prosessipetoksia jatkettiin ja valehtelu oli aivan järjetöntä, vaikka 23.10.2017 paljastui, että  

              LähiTapiolassa ei ole lainkaan 2014 valmistuneita viemärikuvauksia 

200.000 € korvauksiani siis estettiin väittämällä viemärit kuvatuiksi, ja että niissä kuvauksissa olisi 

todettu ne muka ehjiksi. Kun vaadin viemärikuvausta itselleni nähtäväksi, Baarman valehteli 

tahallaan 16.12.2015 ja Jormanainen 13.8.2017, että LP:ssä ja Jormanaisen firmoissa ei muka ole 

mitään minua koskevia materiaaleja rekisterissään (törkeä petos ja tietosuojarikos). LähiTapiola, 

Suves ja Konttinen toimittivat 23.10.2017 rekisteriotteen, josta näkyy, että LähiTapiolassa oli 

23.10.2017 mennessä vain 11 kpl 31.10.2005 klo 21:09 valmistuneita videoita eikä ainuttakaan 

2014 kuvattua. 2005 videot eivät tietenkään voi olla peräisin 2014 kuvauksista, koska ne olivat 

olemassa jo 9 vuotta ennen vuotta 2014. Kukaan ei ole koskaan yöllä kuvannut kotonani viemäreitä.  

Vaikka 23.10.2017 paljastui, että LähiTapiolassa ei ole MITÄÄN 2014 viemärikuvauksia ja vaikka myös 

Baarman ja Jormanainen olivat 16.12.2015 ja 13.8.2017 kirjallisesti myöntäneet, että MITÄÄN ei ole 

olemassa (ei edes laskutusta), Suves, Baarman ja Saksa jatkoivat järjettömiä prosessipetoksiaan 

Noora Kempin, Tuomas Nurmen, päämiestensä ja rikoskumppaneina toimineiden poliisin 

tutkinnantapporikollisten (mm. Merja Laitinen ja Kari Siivo) avustuksella: 

1) Suves rikoskumppaneineen jatkoi muina miehinä 1.10.2018 saakka kaikkien olemassa olevien 

korvausteni ja päätösten kiistämistä 23.10.2017 rekisteristä ja todisteistani näkyvien 

päätösten ja vakuutuskorvaustietojen vastaisesti. 

 

2) Suves rikoskumppaneineen jatkoi 23.10.2017-10.12.2018 tarinaa elo- ja lokakuun 2014 

viemärikuvauksista, vaikka LähiTapiolan rekisteristä paljastui jo 23.10.2017, että niitä ei ole 

olemassa (oli vain 2005 videoita)   

 

3) Suves ja Konttinen rikoskumppaneineen kehittivät 11.12.2018 ihan uuden petosvalheen, jolla 

kumosivat elo- ja lokakuun 2014 viemärikuvaukset ja ”siirsivät” rikollisella valehtelullaan 

kuvauspäivän joulukuulle 2014, vaikka  

A) LähiTapiolan rekisteristä paljastui 23.10.2017, että niitäkään ei ole olemassa (oli vain 2005 

videoita)   

B) Valehtelu tarkoittaa edeltävien 12.12.2014-10.12.2018 jatkettujen petosten tunnustusta ja 

tarkoittaa sen myöntämistä, että korvauksiani on 4 vuotta estetty valehtelulla 

olemattomista elo- ja lokakuun 2014 viemärikuvauksista, koska 12.12.2014 päätöksessä 
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mainittuja elo- ja lokakuun kuvauksia ei ole uuden tarinan mukaan olemassa ja uusikin  

joulukuulle 2014 heidän rikollisella valehtelullaan ”siirretty” kuvausaikaväite on teknisesti 

mahdoton Niskalan 18.11.2014 viestiin (LIITE A1 tod. 28B) ja 23.10.2017 materiaaliin 

verrattuna (LIITE A1 tod. 27) eli törkeä petos. 

 

    11.3 Suveksen ja Konttisen uusi 4 vuoden viiveellä muuttunut kertomus viemärikuvauksen ajankohdasta  

            (11.12.2014) on ristiriidassa 12.12-22.12.2014 päätöksen ja Niskalan 18.11.2014 s-postin kanssa ja  

             Niskalan väittämä kuvausfirma PipeSnake on hierontalaitos 

Suves ja Konttinen aloittivat 4 vuoden viiveellä 11.12.2018 valehtelemaan, että viemärit ovatkin 

muka kuvattu vasta 11.12.2014. Tämä on suunnitelmallisen törkeän petoksen yksi lukuisista 

osateoista ja osoitus vuosia jatketun rikollisen valehtelun järjettömyydestä ja myös petoksen selvä 

todiste, jolla esitutkinta on kuulunut jo 2018 käynnistää seuraavilla selvillä faktoilla: 

1) Niskala kertoo 18.11.2014 s-postissaan jo 17.11.2014 saaneensa PipeSnake-viemärikuvauksen, 

joka on muka tehty Suveksen ja Konttisen mukaan vasta 11.12.2014. Jos ne on saatu muka jo 

marraskuussa, ei niitä ole voitu vasta joulukuussa voitu kuvata. 

 

2) LähiTapiolan 23.10.2017 luovuttamasta materiaalista paljastui, että siihen mennessä (eli 

12.12.2014 päätöksenkään hetkellä) ei ole ollut olemassa ainuttakaan elo-, loka- eikä 

joulukuussa 2014 kuvattua viemärikuvausta, vaan ainoastaan 31.10. 2005 videoita 11 kpl ja on 

ajallinen mahdottomuus, että 2005 kuvaukset olisi tehty 2014. Lisäksi PipeSnake on 

hierontafirma, jonka oikea nimi on PRH:n rekisteriotteen mukaan ”Inges Massage” (ks. LIITE 

AI, tod. 29A-29C).  

 

3) Koska sitovat korvauspäätökset tehtiin 14.8.2014, kaikki jälkikäteen tehdyt kuvaukset ovat 

VSL:n pakottavuuden vuoksi merkityksettömiä korvausoikeuteni kannalta, kun LähiTapiola teki 

itseään sitovan korvattavuusratkaisun, josta se vastaa. Vain siinä tapauksessa, että LähiTapiola 

olisi ennen maksamisen aloittamista halunnut tehdä lisäselvityksiä, se voisi selvityksiinsä vedota, 

ei siis maksamisen aloituksen eli sitovuuden syntymisen jälkeen (VSL 3, 59, 70 ja 72 §). 

 

4) LähiTapiola on estänyt vuotovahingon korvauksia 12.12.2014 lukien valehtelemalla 

päätöksessään elo- ja lokakuun 2014 kuvauksista, joita ei ole olemassa. Suveksen ja Konttisen 

11.12.2018 uusi viemärikuvauskertomus on samalla heidän itsensä toteuttama tunnustus 

törkeästä petoksesta, jota he ovat yhdessä muiden rikoskumppaniensa kanssa toteuttaneet 

12.12.2014 lukien vuosikausia tahallaan ja myös 1.6.2015 lukien Suveksen 

oikeudenkäyntikirjelmillä yhdessä Baarmanin, Saksan ja heidän päämiesten kanssa.  

 

5) Suveksen omassakaan 1.6.2015 KäO-vastauksessa ei siis kertaakaan väitetä kuvausajaksi 

11.12.2014, vaan valehdellaan kuvausajoiksi elo- ja lokakuu 2014. Suves rikoskumppaneineen 

valehdellessaan ja prosessipetosvalehtelua 23.10.2017 jatkaessaan ja valheitaan 11.12.2018 

muutellessaan varmasti tiennyt  

A) Valehtelunsa rikokseksi, jolla on tarkoitettu estää 600.000 euron korvauksiani ja 

aiheutettu tahallaan minulle 720.000 euron vahingot.  

B) Mitään viemärikuvauksia ei ole olemassa 

C) Kaikki 12.12.2014 päätöksen ”tiedot”, joilla korvauksiani estettiin eli petoksia toteutettiin, 

ovat tahallisesti vääriä ja ristiriidassa 11.12.2018 väitteen kanssa 

D) Kaikki Suveksen 1.6.2015 kirjelmän ja Baarmanin ja Saksan KäO-lausumien ”tiedot” ovat 

vääriä ja ristiriidassa 11.12.2018 väitteen kanssa 
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E) ”Uusi” tarina muka 11.12.2014 tehdyistä kuvauksista on yksi törkeän 

prosessipetoskokonaisuuden tahallinen rikoksen osateko ja on naurettavaa väittää 

kuvausajaksi 11.12.2014, kun 23.10.2017 rekisteristä ei sellaista kuvausta löydy ja kun 

Niskalan 18.11.2014 marraskuinen viesti paljastaa teknisesti mahdottomaksi Suveksen ja 

Konttisen ”uuden” joulukuisen kuvauspäivätarinan eikä tarinaa 11.12.2014 kuvauksista 

esiinny tätä ennen missään päätöksessä, rekisterissä eikä kenenkään oikeudenkäynti-

kirjelmässä. 

F) On jo rikos sinänsä estää korvauksiani 4 vuotta 12.12.2014 ja 1.6.2015 teksteillä eli 

olemattomilla kuvauksilla, joiden olemattomuus 11.12.2018 tunnistettiin 

G) rikos on myös 11.12.2018 teko eli kolmannen olemattoman kuvausajan keksiminen, kun 

23.10.2017 rekisteritieto on jo paljastanut, että AINUTTAKAAN 2014 valmistunutta kuvausta 

ei ole olemassa. 

 

      11.4 Kertomusten muuttuminen ja vastinetekstien tarinoiden ristiriidat viemärin rikkoutumisajasta  

Baarmanin vastinetekstin vaihtelevat ajankohtaväitteet: 

 

• ”Kodinhoitohuoneen lattialla on havaittu vettä 10.6.14 ulkoseinän vierustalla.” (s. 4) 

• ”Kun viemäri oli vaurioitunut talon ulkopuolella ja alle metrin matkalla talon lattian alla, ei ole 

uskottavaa, että 16.6.14 todettu kosteusvaurio olisi johtunut viemäriputken rikosta.” (s. 6) 

• ”…maa-aines on liejuista rikkoontuneen viemärin kohdalla. Tämä on todettu 2.9.2014 eli kolme 

viikkoa 13.8.14 todetun viemärin halkeamisen jälkeen.” (s. 6) 

 

Saksa yhtyi kaikkiin Baarmanin sekaviin valheisiin, jotka valheet ovat ristiriidassa Suveksen 

kertomuksen ja LähiEtelän päätöksen 12.12.2014, kanssa, joka on Baarmanin, Saksan, Suveksen ja 

päämiestensä nimeämä kirjallinen todiste. LähiTapiolan päätökseen on kirjattu teksti: ”Putkirikko on 

ollut olemassa jo ennen kesäkuuta 2014…” 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Ulkoseinästä ei KUKAAN voinut havaita mitään kesäkuussa, koska ulkoseinä kaivettiin näkyviin 

vasta 4.8.2014 alkaen. 

2) Baarmanin, Saksan ja Suveksen itse nimeämästä todisteesta näkyy, että vuotovahinko todettiin 

10.6.2014, silti Baarmanin, Saksan ja Suveksen KäO-vastineessa on peräti neljä erilaista 

vaihtuvaa, oman todisteen kanssa ristiriitaista rikkoutumisaikaväitettä. 

3) Baarman valehtelee vastineessaan itse nimeämänsä todisteen 1 (LP:n raportti) vastaisesti, että 

liete olisi muka todettu vasta 2.9.2014, vaikka lieju valokuvattuna jo 13.8.2014 LP:n raportissa 

4) Vesimäärä tuli lattialle 10.6.2014 äkillisesti, ei ennen kesäkuuta eikä hitaasti, kuten LähiEtelän 

päätöksessä vastoin aineistoa (mm. Recoverin raporttia) väitetään.       

            

      11.5 Viemäristön käyttöä ja korjausaikaa koskevat virheelliset väitteet 

” Maa-aineksen liejuisuus johtui mitä todennäköisimmin 4.8.2014 jälkeen tulleesta viemärivedestä, 

koska kantaja lapsineen on asunut talossa 4.8.14 jälkeenkin ja käyttänyt viemäriä.” (Baarman s. 6)  ja 

”…kantajan oma putkimies on liittänyt muoviputken vanhaan valurautaviemäriin.” (Baarman s. 8)  

Lisäksi vastaajan todisteen v8 teemaksi Baarman on ilmoittanut virheellisen ja ristiriitaisen 

teeman, että kantajan viemäriputki olisi korjattu 26.3.2015. Saksa yhtyi näihinkin valheisiin. 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  
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1) Päivämäärä (4.8.2014) on väärä. Samassa vastineessa Baarman/LP itsekin väittää, että viemäri 

piikattiin esiin vasta 2.9.2014. Putkirikkoa ei ollut havaittu vielä 4.8.2014, vaan vasta 13.8.2014. 

En lapsieni kanssa käyttänyt tämän jälkeen viemäriä enää lainkaan, vaan läheisen uimarannan 

BajaMajaa puolen km:n päässä ja ulkopuolisia pesutiloja. En ole elokuun 2014 

putkirikkohavainnon jälkeen käyttänyt enkä teknisesti ole edes voinut käyttää viemäriä, koska 

se ei johtanut mihinkään, vaan oli poikki. Tämä ilmenee myös haastehakemuksen tekstistä ja 

valokuvista.  

 

2) En uskonut koksiluukkuväitettä koskaan. Koska vettä tuli 10.6.2014 kerralla suuri määrä. Lopetin 

jo silloin suihkun, tiski- ja pesukoneen käytön (epäili suuren vesimäärän syyksi). Juuri siksi vettä 

ei enää tullut lattialle, koska wc:n vesi imeytyi hiekkaan.  

 

3) Asumisväite on väärä. Pienin lapsi muutti isänsä luokse jo kesäkuussa ja muut lapset muuttivat 

muualle hätämajoitukseen jo elokuussa. Tämä näkyy siitä, että LähiTapiola on esim. maksanut 

myös lasten matkakuluja Espoosta Lohjalle. 

 

4) Raportissa näkyvä putkenpätkä on tilapäinen liitäntä hajuhaitan ja vessamatoinvaasion 

pienentämiseksi, ei LVI-liitäntä. (valokuvat LIITE A1-todisteissa) 

 

5) Viemäriputki ei ollut käytössä lainkaan 13.8.2014 lukien, koska liitäntä ei pitänyt vettä ja 

viemärivettä olisi valunut viemärialueelta eikä putken kuntoa ollut selvitetty.  

 

6) Vastineväitteet ovat ristiriitaisia: Väitetäänkö, että putki tuli kuntoon 2014 vai 26.3.2015? 

Väitetäänkö, että vuotavaa ei-mihinkään johtavaa putkea olisi muka ”käytetty”? Väitetäänkö, 

että viemäri tuli muka käyttökuntoon 26.3.2015 sukituksella, vaikka putkesta puuttui noin 10 

metriä kokonaan eikä se johtanut mihinkään paitsi lattian alle hiekkaan? 

 

7) Oikeat tiedot: Viemäri tuli todisteellisesti käyttökuntoon vasta 7.5.2015 eikä siis 2014 eikä 

vastaajan todisteen v8 väittämällä tavalla 26.3.2015), mistä todistettavasti ilmoitin LP:lle, 

Baarmanille, Suvekselle ja LähiTapiolalle 7.5.2015 2015 (ilmoitettu s-postilla todisteellisesti 

vastaajille asiamiehineen, LIITE A1 tod. 77) 

 

     11.6 Vaihtuvat kertomukset ja päinvastaiset valheet siitä, mitä videoinnilla selvitettiin, mitä videoitiin     

              vai videoitiinko mitään 

LP:n raportti (kantajan todiste 56B), s. 2 ”Kuvauksen tarkoitus ei ollut selvittää koko viemärin 

kuntoa, vaan vahvistaa ennen kodinhoitohuoneen lattian avaamista onko ajateltu korjaustapa 

mahdollinen.” 

 

” Viemärikuvauksen perusteella viemäri oli vaurioitunut alle metrin matkalla kodinhoitohuoneen 

lattian alla” (Suves s. 2) ja ”Viemäriputkiston kuvamateriaalin perusteella viemärissä ei ollut muita 

rikki syöpyneitä kohtia.” (Suves s. 4) 

”Selvittelytyöt on tehty nimenomaan sen selvittämiseksi, onko viemärissä ollut muita vuotokohtia. 

Tällaisia ei todettu.” (Baarman s. 6, viitaten videokuvauksiin). ja  ”Piikkaustyö on suoritettu 

LähiTapiolan pyynnöstä sen selvittämiseksi, vuotaako viemäri talon sisällä.” (Baarman s. 3). 

 

LähiEtelän 12.12.2014 ja 22.12.2014 ”päätösten” väitteet, että viemärit videoitu: 
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• ”Wastip ja PipeSnake” on kuvannut alakerran viemäriputkiston. Kuvamateriaalin perusteella ei 

ole putkirikkokohtia.” (s. 1) 

• ”Viemäriputkisto on kuvattu ja kuvamateriaalin perusteella ei ole ilmennyt halkeamia tai 

putkirikkokohtia.” (s. 7) 

• ”Viemäriputkisto on kuvattu ja kuvamateriaalin perusteella ei ole ilmennyt halkeamia tai 

putkirikkokohtia.” (s. 8) 

 

Baarmanin, Saksan ja Suveksen vastineiden, raportin ja LähiEtelän ”päätöksen” valheelliset 

johtopäätökset:  

 

1) Raportissa Laakso ja Walve myöntävät, että viemärikuvausta EI edes tehty vuotojen 

selvittämiseksi ja juuri siksi sitä ei kuvattu.  

 

2) LP:n ja Jormanaisen raporttiin ja LähiEtelän kielteiseen 12.12.2014 ”päätökseen” on kirjattu 

valheellinen väite siitä, että ”viemärit on kuvattu” (viitataan koko viemäristöön) ja 

johtopäätös, jossa väitetään kuvauksen muka osoittavan, että putki ei ole rikki. Tällaista 

johtopäätöstä ei voi lainkaan tehdä, jos on kuvattu vain joku pieni osa viemäriputkesta eli kun 

koko viemäriä ei ole kuvattu. Viemäriä ei kuvattu, vaan Niskala, Walve ja Laakso sopivat 

keskenään, että kantajalle valehdellaan, että viemärit on kuvattu.  

 

3) Ensin siis väitetään, että elokuussa (muka) videoitiin ”koko” viemäriputkisto eikä vuotoa 

todettu. Jos kerran mitään vuotoa ei ollut, miksi Niskala siis antoi 17.9.2014 toimeksiannon 

”selvittää” tätä ”olematonta” vuotoa piikkaamalla eli selvitettiin piikkaamalla, ”vuotaako 

viemäri”? Juurihan Baarman samassa vastineessa väitti, että elokuussa oli jo videoimalla 

selvitetty, että mikään ei vuoda. 

 

4) Niskala antoi LP:lle toimeksiannon piikata koko alakerran lattia 17.9.2014 nimenomaan 

viemäriputken kulkureitillä. Baarman, Saksa ja Suves valehtelevat LP:n ja Jormanaisen 

piikanneen 11 metriä ”ehjää” viemäriä ja miksi Niskalan tehneen 23.10.2014 lähes 100.000 

euron korjaussuunnitelman muka ”ehjään” putkeen, jossa mitään putkirikkoa ei heidän 

mukaansa edes ollut olemassa.  

 

5) Jos putkirikkoa ei ole olemassa (kuten Baarmanin, Suveksen ja Saksan ”virheettömäksi” 

valehtelemassa LP:n ja Jormanaisen raportissa sivulla 1), miksi täysin rikkoutuneesta putkesta 

on siis kuva tässä samassa raportissa ja tehtiin se 100.000 euron korjaussuunnitelma?  

 

6) Lisäksi 23.10.17 LähiTapiolan rekisteristä on paljastunut, että ne videot, jotka on rekisteröity 

vuotovahinkoni 361-1401203-0 alle, eivät voi olla peräisin 2014 vahingosta, kun 

kuvausmateriaali on valmistunut jo 31.10.2005 klo 22:09. 

 

7) Baarman ja Suves ovat KäO:ssa valehdellessaan ymmärtäneet, että viemäristöäni ei ole 

kuvattu. Kukaan vastaajista ei ole edes itse koskaan nimennyt kirjalliseksi todisteeksi näitä 

väitettyjä viemärikuvausmateriaaleja juuri siksi, että niitä ei ole olemassa.  

 

     11.7 Ristiriitaiset väitteet, että videoimalla ei muka edes selvitetty viemärin vuotokohtia, vaikka     

               raportissa ja LähiEtelän päätöksissä väite, että muka kuvattu putket eikä löydetty vuotoja  

LP:n raportti (LIITE A1 todiste 56B), s. 2 ”Kuvauksen tarkoitus ei ollut selvittää… viemärin kuntoa.” 
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”Piikkaustyö on suoritettu LähiTapiolan pyynnöstä sen selvittämiseksi, vuotaako viemäri talon 

sisällä.” (s. 3)  

 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Ristiriita sisäpiikkaustoimeksiannon laajuuden ja piikkauspituuden kanssa verrattuna LP:n ja 

Jormanaisen raportissa väitettyyn rikkoutumiseen metrin pätkältä ulkopuolella.  Suves, Baarman 

ja Saksa päämiehineen valehtelevat ”oikeaksi” diagnoosiksi ja ”virheettömäksi” raportoinniksi, 

että putki oli muka rikki vain metrin pätkältä ulkoa ja kuitenkin, että sisäpiikkaustoimeksiantoa 

jatkettiin 10 metriä sisäpuolella ja juuri tämän toimeksiannon LP Niskalalta otti vastaan. Miksi 

sisällä olisi piikattu ”ehjää” putkea?  

 

2) Väite on siis se, että viemäreitä ei lainkaan kuvattu vuotojen selvittämiseksi, vaan vuotoja olisi 

selvitetty vain piikkaamalla? Viemäriä ei siis kuvattu seinien sisällä, haaroissa, yläkerrassa, sisällä 

ja rakenteissa vuotojen selvittämiseksi, koska tarkoituksena EI muka ollut kuvauksella selvittää 

vuotoja. Sitten väitetään, että vuotoja olisikin muka selvitetty ainoastaan piikkaamalla. He siis 

valehtelevat, että toimeksiannon sisältönä olisi ollut piikata seinätkin, kun suuri osa putkista kulki 

seinissä ja vuotoja selvitettiinkin muka vain piikkaamalla. Aineisto ei tue väitettä eikä seiniä 

piikattu eikä kuvattu (= kuvauksen estäminen tahallista, vrt Wastip Oy:n vahvistus, kantajan uusi 

todiste) 

 

3) Ajallinen viive vuotohavainnon (10.6.2014) ja viemärin tutkimusten aloittamisen välillä on tässä 

tekstikohdassa myönnetty. Eli vasta syyskuun piikkauksissa alettu selvittää viemärivuotoa, 

vaikka vaadin selvittämistä jo 10.6.2014.  

 

4) Lisäksi raportti ja tämä vastinekohta ristiriidassa Niskalan 1.10.2014 sp:n (korvauspäätöksen, 

LIITE AI tod. 121G) kanssa, jossa koko piikkausaluetta pidetään 17.9.2014 löydösten osalta 

”selvänä” ja edellytettiin juuri vuotokohtien selvittämistä kaikkialla. 

 

5) Ristiriita: Korvauspäätös ei olisi LähiEtelässä 14.8.2014 muuttunut eikä 100.000 euron 

korjaussuunnitelmaa laadittu, jos löydöksiä ei olisi ollut. Ristiriita 2014-15 löydösten, 

syntyneiden korjauskulujen ja korjaussuunnitelman kanssa. 

  

       11.8 Videokuvaukseen ja viemärikuvausraporttiin liittyvän valehtelun ristiriidat KäO:ssa 

”Kuvausraportti on asianmukaisella tavalla luovutettu toimeksiantaja LähiTapiolalle.” (Baarman s. 2) 

 

”Viemäriputkiston kuvamateriaalin perusteella viemärissä ei ollut muita rikki syöpyneitä kohtia.” ja 

”…piikattiin viemäriputken linjaa seuraten auki lisää n. 3 metriä.” (Suves s. 4) 

 

”LähiTapiolan pyynnöstä LP on Wastip Oy:n toimesta teettänyt viemäriputken kuvauksen 13.8.2014. 

Kuvauksessa todettiin, että viemäri on vaurioitunut alle metrin matkalta kodinhoitohuoneen lattian 

alla. Kun viemäri oli vaurioitunut talon ulkopuolella ja alle metrin matkalla talon lattian alla, ei ole 

uskottavaa, että 16.6.2014 todettu kosteusvaurio olisi johtunut viemäriputken rikosta.” (Baarman s. 

6) 

 

”…Wastip Oy ja PipeSnake ovat kuvanneet alakerran viemäriputkiston. Kuvamateriaalin perusteella 

ei ilmennyt muuta kuin edellä mainittu putkirikkokohta.” (Baarman s. 6) 
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”LP:n toimeksiantajana ja selvitystyön tilaajana on ollut LähiTapiola. Wastip Oy:n kuvaama video on 

sen vuoksi LP:n toimesta luovutettu LP:n toimeksiantajalle LähiTapiolalle.” (Baarman s. 8) 

 

”Kantaja Pedersen oli lukuisia kertoja tuonut esille LP:n edustajille, että kaikki raportit tuli luovuttaa 

LähiTapiolalle, ja että hän saa kaikki tiedot…, koska hän on siellä töissä”. (Baarman s. 8) 

 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Raporttia ei edes tehty. Laakso oli soittanut etukäteen Wastipiin ja kieltänyt raportin tekemisen 

tulosten manipuloimiseksi. Koska videoon liittyvää raporttia ei ole edes olemassa, ei sitä ole voitu 

luovuttaa.  

 

2) Videomateriaaliakin salattiin eikä luovutettu minulle. Minun ja Niskalan s-posteista (mm. 

1.10.2014 ja 18.11.2014; LIITEA1 tod. 121G ja 28B) ja siitä, että Niskala teetti toisen kuvauksen 

PipeSnakella näkyy, että elokuussa otettua videota ja (olematonta) raporttia ei ollut edes vielä 

marraskuun lopulla Niskalalla eikä Niskala siihen mennessä ollut nähnyt ainuttakaan videota tai 

kuvausraporttia.   

 

3) Videota ei luovutettu Wastip oy:stä Niskalalle, kuten LP väittää, vaan LP:lle Laakson 

nimenomaisesta pyynnöstä, koska videon tilaaja oli LP eikä LähiTapiola (LIITE A1 tod. 28A, 

Wastipin vahvistus) 

 

4) Niskala ei koskaan tiedustellut Wastip Oy:ltä tästä ”kadonneesta” videosta ja puuttuvasta 

videoon normaalisti liittyvästä raportista, vaikka kantajalle valehteli tiedustelevansa ja vaikka 

Niskala oli videoinnin toimeksiantaja. Niskala ei tiedustellut videon perään, koska osallistui LP:n 

kanssa sen epärehelliseen salaamiseen kantajalta eikä kuvausta edes tehty.  

 

5) Laakso hoiti itse videoon liittyvän raportoinnin minuun päin, jotta voisi tahallaan valehdella koko 

viemäriputken tulleen videoiduksi ja putken muka olevan rikki vain metrin pätkältä ja rakenteissa 

ehjä. Tosiasiassa Laakso oli etukäteen antanut Wastip Oy:lle ohjeet olla kuvaamatta rakenteissa 

eli estää vuotokohtien selvittäminen ja kiellon olla laatimatta raporttia, koska raportista olisi 

näkynyt, kuinka monta metriä putkea oli jätetty kokonaan kuvaamatta.  

 

6) Laakso esti raportin laatimisen ja vuotokohtien selvittämisen voidakseen jatkaa valehtelua siitä, 

että vuoto muka johtuisi koksiluukusta ja että vuoto rajoittuisi vain kodinhoitohuoneeseen 

koksiluukkuseinän alueelle. Hän valehteli välttyäkseen 16.6.2014 virheraportointiin liittyvältä 

korvausvastuulta. Koska videointi ja viemäririkon selvitystoimet estettiin vastaajien toimesta 

tahallaan, asunnossa paljastui 2014-2015 vuotoja viemäriputkessa kaikilla niillä alueilla, joilla LP 

ja Niskala estivät videoinnin oikeiden vuotosyiden selvittämisen tahalliseksi estämiseksi. 

 

7) Niskala pyysi uuden videoinnin lokakuussa 2014, jonka toteutti PipeSnake. Myöskään tähän 

Niskalan teettämään videointiin ei liity kirjallista raporttia eikä tätäkään videota annettu kantajan 

nähtäväksi, ei ole laskutusta eikä kuvausta ole tehty.  

 

8) Jos elokuun video ja raportti olisi annettu Niskalalle ja minulle, tätä toista videointia ei olisi. Jos 

kerran Wastip Oy:n elokuun 2014 kuvaus on LP:n ja Niskalan toimesta tehty ja LP:n väittämällä 
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tavalla muka luovutettu Niskalalle, miksi Niskala siis kuvautti hierontayrityksellä saman 

viemärin uudelleen, jos kerran se on jo asianmukaisesti” kuvattu ja luovutettu Niskalalle? 

 

9) PipeSnaken kuvaus tehty vasta piikkausten jälkeen lokakuussa, joten kuvausmatkakin on 

erilainen. PipeSnaken kuvaustilanteessa oli jo rikkonaista putkea esillä yli 10 metriä, ei LP:n 

väittämä 1 metri eikä LähiEtelän väittämä 3 metriä. Niskala on kirjallisesti myöntänyt, että 

PipeSnake havaitsi viemärin rikkoutumisen aulatilan kynnykselle saakka (= matka on 11 metriä 

eikä 3, kuten LähiEtelän vastineen s. 3 väitetty 3 m) 

 

10) PipeSnake ei ole viemärikuvausfirma. Se on PRH:n rekisterin mukaan hierontalaitos nimellä 

”Inges Massage Pipesnake”. Siitä ei löydy lainkaan hakusanalla ”viemärikuvaus” nettisivuja eikä 

markkinointimateriaalia, ei myöskään nettisivuja edes hierontayrityksenä. Ennen tätä 

hierontayrityksellä teetettyä kuvausta Laakso valehteli putkea ehjäksi raportin perusteella, jota 

ei ole edes olemassa.   

 

11) Jos kerran tämän hierontafirman väitetään Niskalan pyynnöstä jotain kuvailleen, miksi LP eikä 

LähiTapiola kumpikaan ole nimennyt todisteeksi tätä hierontafirman väitettyä videota ja kun 

Niskala on tämän yrityksen tilannut vahinkoasiassani 361-1401203-0, miksi siitä ei löydy 

myöskään mitään laskua tuon vahinkonumeron alta tai mistään LähiTapiolassa? 

 

12) PipeSnake-nimisen yrityksen työntekijäksi esittäytynyt henkilö (Anders Wiberg) ja Niskala 

myönsivät kantajalle (Niskala kirjallisesti), että videoinnilla ei voida selvittää likaisen 

viemäriputken reikiä ja vuotokohtia eli mitään varmoja johtopäätöksiä ei voi tehdä. Lausuma 

vastaa Wastip Oy:n toimitusjohtajan lausumaa (kantajan todiste). Viemärikuvauksella ei voi ts. 

edes sinänsä todeta reikiä eikä varsinkaan tehdä tällaisia ”varmoja” johtopäätöksiä.  

 

13) Laakso teki tahallaan tilauksen, jossa putkea ei kuvattu rakenteissa ja haaroissa lainkaan, kuvaus 

tehtiin vain ulkopuolelta ja Laakso esti raportin laatimisen, jotta kuvausmatkan pituus ei selviäsi.  

 

14) LP:n raportointi on virheellinen kuvausmateriaalin manipuloinnin, puuttuvan raportin, 

puuttuvan kuvausmatkan, 2015 havaintojen, 17.9.2014 piikkaustulosten että Wastip Oy:n 

lausunnon perusteella 

 

15) Viemäriputki ei ollut rikki LP:n väittämällä tavalla vain metrin pätkältä talon ulkopuolella eikä 

mikään aineistossa tue tällaista väitettä. 

 

16) Kun Niskala määräsi piikkaukset talon sisällä, LP otti sisäpiikkaustoimeksiannon vastaan ja 

myönsi sellaiset sisäpiikkaukset tehdyiksi 17.9.2014, ei viemäri ole voinut olla rikki vain talon 

ulkopuolella. 

 

17) Koska LU ja Niskala tekivät 100.000 euron korjaussuunnitelman 23.10.2014 (LIITE A1 tod. 32) 

eli vasta LP:n raportoinnin jälkeen, ei putki ole voinut olla vain metrin pätkältä rikki. Metrin 

pätkän korjaaminen ei maksa 97.199 euroa.  

  

18) Kumpaakaan väitettyä videointia ei näytetty minulle koskaan 2014-2018 eikä niitä 

kumpaakaan nimetty todisteeksi KäO:ssa 4 vuoteen. Baarmanin ”yllätyslöytövideot” löytyivät 

vasta 13.4.2018 eli heti sen jälkeen, kun valvontalautakunta ilmoitti 2.3.2018 ottavansa 

Baarmanin erottamisen uuteen käsittelyyn ja tätä ennen Baarman oli kirjallisesti minulle 
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16.12.2015 ilmoittanut, että LP:ssä ei ole minkäänlaisia materiaaleja ja valvojille 6.12.2017 

ilmoittanut, ettei hänellä vieläkään sitä ollut. Se on ”askarreltu” 2.3.2018 jälkeen ja toimitettu 

30.8.2018 yhdessä muiden Baarmanin lavastamien todisteiden kanssa.   

 

19) Vuonna 2015 putkivuotoja löytyi kaikkialta niiltä alueilta, joilla LP salaa oli kuvaukset yhdessä 

Niskalan kanssa estänyt.  

 

20) Tilaaja Wastip Oy:n päin ei ole Niskala, vaan LP/Laakso (LIITE A1 tod. 56B) eikä videota ole 

luovutettu Niskalle, vaan Laakson nimenomaisesta pyynnöstä toimitettu LP:n postilaatikkoon. 

 

21) Niskala joutui teettämään uuden videoinnin PipeSnakella lokakuun lopussa 2014. Tämäkin 

osoittaa, että LP ei toimittanut videomateriaalia Niskalalle.  

 

22) Wastip Oy vahvistaa, että Niskala ei ole kertaakaan edes yrittänyt tiedustella tätä ”kadonnutta” 

videota Wastip Oy:stä. Tämä osoittaa, että Niskala oli ”mukana juonessa” eli Laakso, Walve ja 

Niskala olivat yhdessä sopineet epärehellisestä videoinnista ja videon ”katoamisesta”, kun 

Pedersen vaati videota nähtäväksi.  

 

23) Työsuhde ei oikeuta vapaata tiedonsaantioikeutta missään asioissa (HetiL). LP:n väitteen 

ristiriita: Työsuhteeni päätettiin rikollisesti jo 7.8.2014 (vastaajan todiste v13) ja videointi on 

tehty vasta 13.8.2014 jälkeen. Väite puheistani on toteennäyttämätön ja epätosi, koska se on 

ristiriidassa vastaajan itsensäkin nimeämän kirjallisen todisteen kanssa (työsuhteen 

päättymisfaktaan verrattuna).   

 

24) Pyysin videota toistuvasti sekä LP:ltä että Niskalalta, mikä näkyy suoraan viestinnästä eikä 

kummaltakaan ole saanut. Vaikka 2.1.2015 haastehakemuksestakin ilmenee, että haluan videon 

nähtäväksi, Suves, Baarman, Saksa eikä kukaan vastaajista ei ole toimittanut eikä 

uusintavaatimustenkaan perusteella vuosina 2014-2017. 

 

25) Lisäksi 23.10.2017 LähiTapiolan rekisteristä paljastui, että LähiEtelästä ainoastaan löytyivät 

2005 videot, jotka eivät voi olla peräisin yhdestäkään 2014 videoinnista.   

 

26) Baarman ja Suves ovat KäO:ssa valehdellessaan ymmärtäneet, että viemäristöäni ei ole 

kuvattu. Kukaan vastaajista ei ole nimennyt 2016 kirjalliseksi todisteeksi näitä väitettyjä 

viemärikuvausmateriaaleja, vaikka juuri niiden avulla korvausta oli estetty. Ei nimetty, koska  

niitä ei ollut olemassa.  

 

       11.9 Valehtelu siitä, että en muka milloinkaan olisi maininnut viemäriputkea eikä sitä pyytänyt  

               16.6.2014 tutkimaan sekä ristiriitainen väite putken iästä johtuvasta ”kauttaaltaan” syöpymisestä 

”Tarkastuksen 16.6.2014 yhteydessä Pedersen … ei ole milloinkaan tuonut esille epäilystä 

viemäriputken rikkoutumisesta syyksi seinän ja lattian kastumiselle.” (Baarman s.5) ja ”Kosteuksia on 

LP:n toimesta mitattu viemärin reitiltä ja sen ympäriltä, koska tehtävänä oli etsiä mahdollisia 

vuotokohtia.” (Baarman s. 7) 

 

”Viemäri oli kuitenkin kauttaaltaan iästä johtuvan syöpymisen aiheuttaman viemärin haureuden 

johdosta ylittänyt käyttöikänsä ja oli uusittava.” (Baarman s. 6) ja ”Viemäri oli kuitenkin joka 
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tapauksessa kauttaaltaan iästä johtuvan syöpymisen aiheuttaman viemärin haureuden johdosta 

ylittänyt käyttöikänsä, ja on siis peruskorjattava tai uusittava.” (Suves s. 4) 

 

Saksa yhtyi Jormanaisen kanssa näihinkin valehteluihin.   

 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Ilmoitin viemäriputkesta heti ja moneen kertaan pyysi tutkimaan juuri viemäriputkea. Ilmoitin 

siitä a) vahinkoilmoitussoitossa 10.6.2014, b) soittamalla Niskalan kesälomatuuraajalle 11.7.2014 

päätöksen jälkeen ja ilmoitti riitauksesta jo tässä vaiheessa (puhelutieto saatavissa jälkikäteen, 

c) esittämällä nimenomaisen vaatimuksen 16.6.2014 Laaksolle.  

 

2) Kerroin myös jo kesä-elokuussa useille sivullisille, että koksiluukku ei mitenkään voi olla vuotosyy, 

epäileväni viemäriputkirikkoa ja ihmetelleeni, miksi LP:n Laakso, Niskala ja Jormanainen 

omituisesti estivät putkirikon selvittämisen.  

 

3) LP:n vastineen s. 4 ja raportin valokuvasta näkyy, että muutama pihakivi oli poissa jo 11.6.2014 

Pihkasen käynnillä, mutta tekstissä salataan, mistä kohtaa pihaa ne puuttuivat ja miksi. Noin 10 

pihakiveä olin poistanut 10.6.2014 juuri viemäriputken tarkistuskaivon päältä, koska halusin  

putkeen kurkistamalla selvittää juuri viemäriputkea ensisijaisena vuotosyyn aiheuttajana. Kun 

kivet on poistettu vasta 11.6.2014 Recoverin käyntiä varten, eivät ne voi olla 10.6.2014 aamulla 

tulleen veden syy. Lisäksi ne ovat kaukana koksiluukusta eli tämäkin yhteys puuttuu. 

 

4) Putken ikä oli vastaajien tiedossa. Miksi he siis estivät silti putkirikon tutkimisen 16.6.2014, jos 

iästä johtuen olisi varsinkin heidän tullut ottaa huomioon rikkoutumismahdollisuus? 

 

5) Kun koko putkea ei kauttaaltaan edes kuvattu, joten kukaan ei ole voinut tehdä johtopäätöstä  

”kauttaaltaan” syöpymisestä lainkaan, vaan sellainen johtopäätös on virheellistä raportointia, 

kun aineisto ei sitä mahdollista.   

 

6) Putki ei ollut kauttaaltaan käyttöikänsä päässä, vaan SanForsin mukaan ”yllättävänkin 

hyväkuntoinen” ja nimenomaan poikkeavasti epätasaisesti rikkoutunut (LIITE A1 tod. 79).  

 

8) Lisäksi 23.10.2017 LähiTapiola ja Suves viimein 3,5 vuotta kestäneen salailun/valehtelun 

päätteeksi luovuttivat minulle 10.6.2014 soittamani puhelun äänitteen (LIITE A1 tod. 1A), josta 

käy ilmi, että juuri valurautaisen viemäriputken kohdalla olevasta vuodosta ja vain lattialla 

olevasta vedestä olen vahinkoilmoituksen tehnyt eli alusta saakka vaatinut juuri 

viemäririkkoasiana tutkimaan. 

 

   11.10 Valehtelu, että viemärikuvausten laiminlyönnillä ei olisi muka aiheutettu lisävahinkoa ja  

                ristiriitainen valehtelu, että tämä (olematon?) lisävahinko olisi kuitenkin korvattu 

”Mitään vahinkoa taikka lisävahinkoa ei ole kantajalle aiheutunut kesäkuu 2014 — elokuu 2014 

välisenä aikana. LähiTapiolan kantajalle jo maksama korvaus kattaa kokonaisuudessaan myös 

väitetyn kesäkuu 2014 — elokuu 2014 välisen lisävahingon.” (Suves s. 9) 

Kumpaa väitetään? Ei ole edes aiheutunut vahinkoa vai aiheutunut vahinko jo korvattu?  

Vastaajat ovat vastuussa vahingoista, koska 
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1) Vuotokohtia löytyi 2015 lisää kaikilta niiltä aluilta, joilla Niskala, LP ja Jormanainen tahallaan 

estivät viemärikuvaukset, vaikka valehtelivat, että kaikki muka kuvattiin eikä reikiä muka 

todettu. 

2) Juuri valehtelulla ja selvittämisen estämisellä rakenteiden vauriot pahenivat. (LIITE A1 todiste 

145A, vakavan terveyshaitan määritelmä) 

3) LP:llä, riskienhallintapäällikkö Niskalalla ja muilla vastaajilla on ollut erityistietämystä 

kosteusvahinkojen oikeasta selvittelytavasta ja silti on tahallaan toimittu väärin. Niskala on 

riskienhallintapäällikkö ja LP kuuluu ”maailmanlaajuista parasta laatua” markkinoivaan 

auktorisoitujen kosteuskartoittajien yhdistykseen, jonka internetsivujen etusivulla mainitaan 

juuri putkirikon olevan tyypillisin vuotosyy ja silti sitä ei tutkittu (LIITE A1 todiste 147A) 

 

  11.11 Viiveen 16.6.2014 -13.8.2014 oikea merkitys (kanteen myöntäminen) ja Baarmanin omaperäiset  

               valheelliset syy-yhteyspäättelyt   

”Pedersen pyrkii sekoittamaan kesäkuussa 2014 havaittua… seinän kostumista… yli kaksi kuukautta 

myöhemmin talon ulkopuolella … havaittuun viemäriputken rikkoon. Nämä tapahtumat eivät 

mitenkään liity toisiinsa.” (Baarman s.4) ja ”Siten ei ole lainkaan voitu todeta, että viemäriputki olisi 

ollut rikki ennen kantajan kiinteistöllä tekemät kaivuutyöt.” (Baarman s.6)  

 

”…13.8.14 on LähiTapiolan Niskalan pyynnöstä suoritettu uusi katselmus…” (Baarman s. 2) ja 

”16.6.2014 jälkeen seuraava LP:n suorittama tarkastus kiinteistöllä on tapahtunut 13.8.2014.” 

(Baarman s. 5) 

 

”Jo se seikka, että on kulunut lähes kaksi kuukautta havaintojen välillä osoittaa, ettei 12.6.2014 

ilmoitettu kodinhoitohuoneen seinän ja lattian kostuminen johtunut rikkoutuneesta 

viemäriputkesta.” (Baarman s. 6) 

 

Saksa, Jormanainen, Suves ja LähiTapiola yhtyivät tähänkin rikolliseen valehteluun. 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Baarman/LP tekee loogisesti kestämättömän johtopäätöksen väittämällä: ”Jo se seikka, että on 

kulunut lähes kaksi kuukautta…, osoittaa, ettei 12.6.2014 ilmoitettu...seinän ja lattian 

kostuminen johtunut rikkoutuneesta viemäriputkesta.” Tällaista päätelmää aineistosta ei voida 

tehdä lainkaan. Päinvastoin: johtopäätös on se, että juuri putkirikon selvittämisen estäminen 

aiheutti viiveen ja rakennevaurioiden olennaisen pahentumisen.  

 

2) Baarman siis ontuvassa syy-yhteyspäättelyssään (…ei ole lainkaan voitu todeta, että 

viemäriputki olisi ollut rikki ennen kantajan kiinteistöllä tekemät kaivuutyöt) väittää, että 

viemäriputken rikkoutumishetki = se, hetki, kun kaivurilla saatiin tuo putki esiin kaivettua. 

Baarmanin syy-yhteyspäättely on helppo osoittaa naurettavaksi: Rikotaan lapsen muoviämpäri 

ja kaivetaan se tänään maahan. Kaivetaan sama ämpäri sitten esiin vaikkapa ensi keväänä. 

Baarmanin tulkinnan mukaan tuosta kaivamisesta voisi sitten päätellä, että ämpäri rikkoutui 

vasta, kun se kaivettiin ylös.  

 

3) Baarmanin laatimalla tekstikohdalla ”Jo se seikka, että on kulunut lähes kaksi kuukautta 

havaintojen välillä…” tosiasiassa (tahattomasti) myönnetään koko kanne oikeaksi ja vahingon 

syy-yhteys LP:n menettelyyn eli 2 kk kuukauden viive viemäriputkirikon selvittämisessä. Juuri 

tästä syystä rakenteet vaurioituivat. Raportointivirheen myöntäminen: LP:n raporttitekstit 
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13.8.2014, 2.9.2014 ja 17.9.2014 paljastavat, että 16.6.2014 ei lainkaan selvitetty vuotojen syitä 

eikä edes viemäriputken kulkureittiä.  

 

4) Ristiriita 1: Kesäkuussa ei havaittu seinän kostumista, vaan iso vesimäärä lattialla viemäriputken 

kohdalla. Putki ei myöskään ollut ollut rikki vain metrin pätkältä, kuten Baarman, Suves ja Saksa 

päämiehineen valehtelivat ja LP 13.8.2014 lukien raportissa valehtelee.  

 

5) Ristiriita 2: Samassa vastineessa väite virheettömästä raportoinnista (s.2 ja s. 6), vaikka 

16.6.2014 käynnillä väitettiin putkea kokonaan ehjäksi ja 13.8.2014 raportissa LP myönsi 

putkirikon, jota Jormanainen, LP ja LähiTapiola eivät havainneet 16.6.2014 tutkimattomuuden 

vuoksi ja juuri siksi Niskala teki 14.8.2014 myönteisen korvauspäätöksen, jota Baarmanin ja 

Saksan rikoskumppani Suves peitteli koko valehtelun ajan ”liikesalaisuutena”.  

 

6) Suuri vesimäärä ilmaantui 10.6.2014 lattialle sateettomana päivänä viemäriputken kohdalle juuri 

siksi, että ko. kohdalla meni pääviemäriputki kokonaan poikki. Se, ettei oikeaa vuotosyytä 

havaittu jo kesäkuussa, vaan vasta 13.8.2014, johtui putkirikon tahallisesta tutkimisen 

estämisestä 16.6.2014 ja vääristä tutkimismenetelmistä. Putkirikkoa ei voinut 16.6.2014 havaita 

pintamittarilla, jota LP:n Laakso ainoastaan käytti. Olisi tullut selvittää piikkaamalla ja 

poraamalla eikä mitään näistä tehty.  

7) Vastineen edeltävä väite raportoinnin ”virheettömyydestä” on väärä, koska Niskala joutui 

pyytämään uuden katselmuksen 13.8.2014 juuri siksi, että LP:n 16.6.2014 tekemä 

koksiluukkuväite osoittautui virheelliseksi ja samasta syystä LähiTapiolan päätös muuttui ja 

LähiEtelän rekisteriin kirjattu 14.8.2014 ja 26.8.2014, että LP:n ja Jormanaisen raportti 

virheellinen, jota rekisterimerkintää Baarmanin ja Saksan rikoskumppani Suves peitteli koko 

valehtelun ajan ”liikesalaisuutena” prosessipetosvalehtelun mahdollistamiseksi.  

 

8) Baarman myöntää LP:n vastauksessa LP:n aiheuttaneen viiveen eli sen, ettei viemäriputkirikon 

mahdollisuutta edes tutkittu kuin vasta 13.8.2014 alkaen.(s. 6). Vesivahinko ilmeni siis jo 

10.6.2014. Sen oikea syy selvisi vasta 13.8.3014 lukien juuri siksi, että LP ja Jormanainen tekivät 

16.6.2014 virhediagnoosin.  

 

9) Ilmoitin vahingosta jo 10.6.2014, enkä vastineessa väitetyllä tavalla 12.6.2014. Pihkasen 

käyntikin oli jo 11.6.14 enkä voinut ilmoittaa enkä ilmoittanut mitään seinästä.  

 

10) LP ja Baarman myöntävät, että 16.6.2014 tutkimismetodit olivat virheellisiä eli että vuotoja ”ei 

voitu todeta” ilman kaivuita eli ei voitu havaita pintamittarilla 22 cm:n betonista rakenteita 

avaamatta.  

 

11) Se, ettei rikkoa todettu jo kesäkuussa, johtuu nimenomaan siis LP:n, Jormanaisen, Niskalan ja 

LähiEtelän etukäteen 12.6.2014 sopimasta väärinraportoinnista. He yhdessä estivät putkirikon 

tutkimisen, vaikka talon ja putken ikä oli niiden tiedossa jo kesäkuussa ja epäilin putkirikkoa ja 

vaadin sen tutkimista. Kukaan ei ryhtynyt tutkimaan silloinkaan, vaikka reklamoin Laaksolle 

kesäkuusta lukien, että kosteudenkerääjä täyttyi, vaikka ulkona ei satanut eikä seinästä tullut 

vettä.  

 

   11.12 Suveksen ”liikesalaisuus”-valehtelulla ja ”olemattomuus”-valehtelulla peiteltiin sitä, että  

               viemärikuvauksia ei ollut tosiasiassa tehty lainkaan 
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Suves rikoskumppaneineen peitteli ”liikesalaisuus”- ja ”olemattomuus”-valehtelulla faktaa siitä, 

että mitään viemärikuvauksia koskaan tehty 2014 ja kaikkea muutakin edellä selostettua 

massiivista rikollisuutta törkeine petoksineen, väärennyksineen ja kavalluksineen.  

12. Pölyvahinkopetos 

 

     12.1 Pölyvahinkopetoksen toteutusvaiheet ja rikosten tahallisuus 

Suves, Baarman, Saksa, Niskala, Walve, Laakso, Jormanainen, LähiTapiolan ja LP:n muu petostiimi, 

piikarit Liimatainen ja Suoniemi: 

  

1) valehtelivat suojauksista, piikkausten määrästä ja niiden ajankohdista, piikkarien henkilöistä, 

päätöksistä, piikkauspäivään 17.9.2014 tapahtumista ja kaikesta muustakin 

2) laativat 8.10.2014 petosvahinkoilmoituksen, 

3) väärensivät raportteja olemattomilla tapahtumilla ja ”havainnoilla” 

4) estivät vahinkoilmoitukseni kirjaamista ja päätöksen saamista 

5) valehtelivat raportteja, valokuvia ja viestintää olemattomaksi 

6) väärensivät rekisterimerkintöjä 

7) toteuttivat lavastettuja valokuvia 4 vuoden viiveellä ja valehtelivat 17.9.2014 vahinko-

tapahtuman pölyjen johtuvan 3.11.2014 avatuista ikkunoista 

8) yrittivät periä minulta vuokraa 16.800 € Walveen ilmaisina tuomista laatikoista, jotka voi ostaa 

700 eurolla 

9) makselivat kotivakuutukseni alta salaa kavallusrikoksilla muka ”yleisenä normaalikäytäntönä” 

ilmaisia pölyvahingon muovilaatikoita 2000 eurolla Jormanaiselle ei-korvattavaksi KäO:ssa 

väittämänsä viemärivahingon 361-1401203-0 alta, kun eivät olleet sitä ennen onnistuneet 

8.10.2014 petoksella erehdyttämään LähiTapiolan vastuukorvauksia maksamaan niitä ja 

yritettyään periä minulta ”vuokraa” laatikoista 16.800 euroa maksattaakseen heidän 

aiheuttamansa kotini tuhot minulla itselläni 

10) valehtelivat 8.10.2014 vahinkoilmoitusta ”pikku epätarkkuudeksi” Suveksen 23.2.2016 s-

postista laaditulla kirjeellä (LIITE A1 tod. 39A), jota ei ole allekirjoittanut kukaan eikä vuoteen 

2021 mennessäkään ole sen laatijaa kerrottu (LIITE A1 tod. 39B) 

11) salasivat 8.10.2014 ilmoituksen poliisilta mennessään Jormanaisen, Walveen ja Laakso tiimissä 

tekemään 10.2.2015 perättömän rikosilmoituksen elin toteuttamaan tahallisen rikoksen 

12) valehtelivat 8.10.2014 ilmoitusta ”huonokuuloisen vakuutusvirkailijan” laatimaksi (Saksan 

valhe valvontalautakunnassa) 

13) tekivät tämän kaiken tutkintaa estäneiden Saksan korruptoituneiden poliisikaverien 

suojeluksessa isolla petos- ja virkarikosjoukkiolla ja välttyäkseen korvauksilta 

aiheuttamassaan 400.000 euron vahingossa 

 

Näin törkeän petoksen osatekoja toteutettiin: 

Kaksi Jormanaisen työntekijäksi väitettyä Walveen ja Niskalan järjestämää henkilöä Janne 

Liimatainen ja Santeri Suoniemi aiheuttivat kodissani 17.9.2014 noin 200.000 euron vahingot 

laiminlyömällä kaikki työturvallisuuslaissa ja Ratu-määräyksissä säädetyt suojaukset. Junaillakseen 

vakuutusyhtiön maksajaksi itse aiheuttamalleen vahingolle, Niskala, Walve ja Jormanainen laativat 

8.10.2014 täysin tekaistuilla tiedoilla Jormanaisen vastuuvakuutukseen vahinkoilmoituksen. Minulta 

se ilmoitus salattiin osana törkeän petoksen toteutusta. Samaan aikaan, kun Walve ja Niskala 

pyörivät kotonani valtavien pölytuhojen keskellä kierrättämässä siivousyrityksiä tarjouskierroksilla, 



129(220) 
 

he valehtelivat 8.10.2014 ilmoituksessa, että a) kaikki olisi jo siivottu, b) suojaukset oli muka 

rakennettu ennen 17.9.2014 piikkausta ja c) alipaineistus oli muka käynnissä.  

Suojaukset rakensi vasta LU Rakennus Oy 29.10.2014 (kirjallinen todiste ja valokuvat, LIITE A1, tod. 

108A-108C) ja alipaineistusta ei ole voitu edes käynnistää ennen niiden rakentamista ja käynnistyi 

vasta 3.11.2014 (tod. 108C). Jormanainen, Walve ja Niskala olivat salaa LähiTapiolan rekisteriin 

merkityllä tavalla tunnustaneet tuon törkeän petoksen ja että mitään suojauksia ja alipaineistuksia 

ei ollut ja että MIKÄÄN 8.10.2014 ilmoituksessa ei pitänyt paikkansa. 

 

Kun vaadin Jormanaiselta, Suvekselta, LP:ltä ja Baarmanilta kopiota vahinkoilmoituksesta: 

 

1) Baarman valehteli 16.12.2015 tahallaan, että LP:ssä ei muka ole mitään minua ja kiinteistöäni 

koskevia materiaaleja. 

2) Jormanainen ei vastannut ensin mitään ja 13.8.2017 valehteli, että mitään materiaaleja ei ole 

olemassa. 

3) Suves ja Konttinen estivät sen saamista valehtelemalla sitä (ja kaikkia muitakin vuoto- ja 

pölyvahingon tietoja omassa asiassani) ”liikesalaisuudeksi” 

 

He valehtelivat ja salailivat aineistoja jatkaakseen KäO:ssa petoksellista valehtelua suojauksista, 

vaikka tiesivät 11.12.2014 tunnustuksista. Juuri siksi ne minulta sitä materiaalia salasivat. Kun sain 

23.10.2017 LähiTapiolasta viimein rekisterimateriaalit, niistä sitten paljastuivat nuo tunnustukset ja 

kuinka härskisti Niskala, Jormanainen ja Walve olivat muitakin s-posteja LähiTapiolan 

korvausosastolle lähetelleet petoksen toteuttaakseen ja kuinka Jormanainen oli soitellut sinne 

11.12.2014 huolissaan ja vaatinut, että ne tunnustukset (petos ja sen tunnustaminen) tahallaan 

salataan minulta, jotta valehtelu ja petos voi KäO:ssa sen salaamisen avulla jatkua ja sitä rikosten 

tunnustusten salailua toteutti sitten Suves tunnollisesti rikoskumppaneineen ”liikesalaisuutena”. 

Baarman ja Walve teettivät kodistani lavastetun valokuvan ja toimittivat sen 31.8.2018 (eli 4 

vuoden viiveellä) KäO:lle muka todisteeksi 17.9.2014 pölyvahingosta ja Baarman valehteli, että se 

valokuva osoittaa, että 17.9.2014 pölyt ovat ”ulkopölyä”. Kuva on otettu vasta 24.10.2014 ja 

Baarman salasi tahallaan kuvauspäivää Walveen kanssa toteuttaakseen törkeää petostaan. Kuvassa 

näkyvä öljyputki on uusi ja asennettu vasta 8.10.2014 (todisteena LVI-yrityksen lasku, LIITE A1 tod. 

156) 

Kun petoksellinen 8.10.2014 ilmoitus paljastui, Saksa valehteli tahallaan valvontalautakunnalle, 

että ilmoitus on muka ”huonokuuloisen vakuutusvirkailijan” vahingossa väärillä tiedoilla laatima. 

LähiTapiolan 23.10.2017 luovuttamasta rekisterimateriaalista paljastuu, että Jormanainen tai 

kukaan ei ole soittanut 8.10.2014 eikä sitä ennen LähiTapiolaan ja tarina ”huonokuuloisesta 

virkailijasta” on Saksan ja Jormanaisen törkeän petoksen osateko.   

Walve, Jormanainen ja Laakso kävivät 10.2.2015 henkilökohtaisesti poliisiasemalla tekemässä minua 

koskevan perättömän rikosilmoituksen väärennetyn raportin avulla ja salasivat tahallaan poliisiltakin 

tuon 8.10.2014 ilmoituksen ja 11.12.2014 tunnustukset jatkaakseen törkeää petostaan myös 

poliisiasemalla ja toteuttaakseen toisenkin rikoksen (väärä ilmianto). 

     12.2 Pölyvahingon samanaikainen kiistäminen ja myöntäminen ristiriitaisesti 

”Suojaamattomalla piikkauksella aiheutui 17.9.2014 euromäärisesti erittäin merkittävä 

betonipölyvahinko… Aliurakointina työhön ryhtyneet kaksi henkilöä eivät rakentaneet minkäänlaisia 

suojauksia sillä seurauksella, että betonipölyä levisi kaikkialle 2-kerroksiseen n. 340-neliöiseen 
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taloon, myös suljettuihin vaate- ja astiakaappeihin. LP kiistää, että mitään tällaista olisi tapahtunut.” 

(Baarman s. 12) ja ”Piikkaustyö on tehty 17.9.14” (Baarman s. 12) 

Saksa ja Jormanainen yhtyivät näihinkin valheisiin. 

Ristiriidat, myöntämiset ja totuudenvastaisuus:  

1) Vastineessa s. 12 ja s. 14 vrt. s. 15. Sivulla 15 myönnetään, että pölyvahinko aiheutui. Sivulla 12 

aineiston vastaisesti kiistetään, että 17.9.2014 edes olisi mitään pölyvahinkoa olisi edes 

tapahtunut. Kiistäminen on keksitty vasta Baarmanin, Suveksen ja Saksan 9.6.2015, 1.6.2015 ja 

9.3.2016 vastineessa. Mitään kiistämistä ei sisälly kirjallisiin todisteisiin.  

 

2) Sivulla 12 koko pölyvahinko kiistetään, mutta samalla sivulla ja sivulla 13 sen taas väitetäänkin 

tapahtuneen muka siksi, että olisin muka suorastaan vaatinut suojaamattomuutta (eli lasteni ja 

oman terveyteni ja omaisuuteni tuhoamista) 

 

3) LP ja Baarman myöntävät, että kyseessä vain yksi piikkauspäivä, jonka jälkeen heti keskeytin 

työt. Vrt. ristiriita LP:n ja JJ:n kertomuksissa verrattuna poliisille laadittuun raporttiin. 

Jormanainen, Walve ja Niskala valehtelivat salaa piikkauspäiväksi 24.9.2014 (8.10.2014 

vahinkoilmoituksen teksti) ja LP raportissaan (LIITE A1 todiste 56B), että piikkauspäiviä olisi useita 

ja he kolme yhdessä laativat vielä poliisillekin perättömän erilaisen kertomuksen.  

 

4) Baarmanin lausuman sivuilla 14 ja 15 myönnetään, että piikkauspölyä oli sen itse Mikrosemillä 

teettämän analyysinkin perusteella ”kohtalaisesti” sekä ylä- että alakerrassa. Silti sivulla 12 

koko pölyvahinko kiistetään. 

 

5) LP, Jormanainen ja LähiTapiola ovat yhdessä maksaneet siivouslaskuja noin 16.000 euroa 

(todisteena lasku maksutietoineen) ja Walve toimittanut kotiini useita siivousyrityksiä (todisteet 

s.postit), myöntänyt piikkaukset tapahtuneiksi 17.9.2014 ja tunnustanut valvontavelvollisuuden 

laiminlyönnin.Mitään kiistämistä ei ilmene koko prosessin ajalta yhdestäkään LP:n 

sähköpostista. Sen sijaan niistä ilmenee pelkästään myöntämisiä. Kiistäminen on 

keinotekoista ja tapahtunut LP:n kiistämisenä ensi kertaa vasta Baarmanin 9.6.15 vastineessa 

vastoin Walveen kirjallisia moninkertaisia tunnustuksia ja vastoin kaikkien vastaajien 

maksamalla tapahtunutta korvausvelvollisuuden myöntämistä.  

 

6) LähiTapiolan 12.12.2014 ja 22.12.2014 päätöksissä myönnetään, että pölyvahinko on 

tapahtunut ja kuuluu LP:n vastuulle. 

 

7) Tehopuhdistus ei tee lankaan tavallisia perussiivouksia eivätkä LP ja LähiEtelä olisi maksaneet 

kenenkään kodin siivousta muuten vaan ilman vahinkoa. 

 

8) Perheeni sai kaupungilta 25.9.2014 kiireellisesti sijaisasunnon viemärinhajun ja pölyn vuoksi sen 

jälkeen, kun terveystarkastaja Keränen sekä hajun että rakennuspölyn 19.9.2014 totesi. 

Kunnallinen terveystarkastaja ja Niskala myönsivät tarpeen sijaisasunnolle enkä tietenkään 

lapsineni ihan muuten vaan olisi jostain syystä halunnut muuttaa kaupungin parhaalta 

asuinpaikalta arvoasunnosta vuokralle kerrostalokolmioon levottomalle asuinalueelle ja 

maksamaan vuokraa, kun minulla oli omistusasunto.  
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9) Laskujen maksu, laaja aktiviteetti ja siivousten järjestely Walveen ja Niskalan toimesta sekä  

Walveen tunnustukset Palorannalle ja Maaniemelle osoittavat vastuun ja sen myöntämisen. 

 

10) Se, että pölyvahinko aiheutui ilmenee todisteista RakSystemsin ja viranomaisten lausunnoista 

valokuvineen ja s-postiliikenteestä ja vahinkoilmoituksestani 17.9.2014 ja LP:n ja Jormanaisen  

raportistakin. Siivoustarjousten järjestäminen, siivouslaskujen maksaminen, sijaisasuntopäätös, 

terveystarkastajan lausunto, siivouksen kesto, heti 17.9.2014 tapahtunut ilmoittaminen, 

suojausten puuttumisen myöntäminen, TTL:n ja RakSystemsin lausunnot, valokuvat ja se, että 

LP itsekin teetti Mikrosemillä analyysin pölystä, jonka väitti olevan peräisin pölyvahingosta ja 

betonipölyn löytyminen myös LP:n omasta näytteestä, ovat kaikki todisteita pölyvahingosta ja 

sen myöntämisestä. Aineisto osoittaa, ettei LP, LähiTapiola ja Jormanainen eikä kukaan ole 

kiistänyt vastuuta pölyvahingossa. Se on kiistetty vasta jälkikäteen KäO:ssa prosessipetoksia 

tehtailemalla. Vastaajien ja niiden asiamiesten kiistämisperusteena kehittelemien tarinoiden 

epäuskottavuus ja muuntelu jälkikäteen ja järjettömät ristiriidat näkyvät tästä lausumasta, 

raporteista, päätöksistä ja 8.10.2014 ilmoituksesta. 

 

   12.3 Ristiriitaiset valheet siitä, kuka oli paikalla 17.9.2014, kuka antoi ohjeet ja mitä  

               kantajan väitetään ohjeistaneen ja rakennettiinko suojauksia 

”Kiinteistöllä on 2.9.2014, 15.9.2014 ja 17.9.2014 suoritettu LähiTapiolan pyynnöstä ja LP:n toimesta 

kosteusmittauksia.” (Baarman s. 3) 

 

”Piikkaustyön suorittamien JJ:n työntekijöiden Janne Liimataisen ja Santeri Suoniemen mukaan 

kantaja on itse ollut läsnä piikkaustyön aloittamisen valmisteluvaiheessa ja suojien rakentamis-

vaiheessa.” (Baarman s. 12) 

 

”Kantaja on antanut JJ:n työntekijöille tarkat ohjeet siitä minkälaisia suojauksia ovat hänelle 

hyväksyttävissä.” ja ”Kun suojaukset tehtiin kantajan vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti…” (s.12) 

ja ”Nämä ohjeet kantaja on antanut työn suorittajille tietoisena piikkaustöistä annetuista Ratu-

määräyksistä” (Baarman s.12) 

 

”Kantaja on myös omien ilmoitustensa mukaan ennen työtä ja sen aikana aktiivisesti ohjeistanut 

urakoitsijaa, ja määrittänyt tilaustaan. (Suves s. 7) 

”Piikkaustyön jälkeen pidetyn kahvitauon aikana n. klo 14.30 Pedersen on todennut …Liimataiselle,… 

Suoniemelle sekä kaivinkoneurakoitsijalle…” (Baarman s. 12) 

 

Saksa ja Jormanainen yhtyivät kaikkiin em. valheisiin, vaikka niiden ristiriidat, myöntämiset ja 

totuudenvastaisuus ovat selvät:  

1) Baarman myöntää vastineen sivulla 10, että minun ja Jormanaisen välillä ei ole mitään 

sopimussuhdetta, mutta LP:n ja JJ:n välillä on toimeksiantosuhde, ja että ohjeistus kuuluu juuri 

toimeksiantajalle eli LP:lle. Silti hän ristiriitaisesti siis jopa itse laatimaansa tekstiin nähden 

valehtelee, ettei LP itse olisikaan lainkaan vastuussa ohjeistuksista ja että ainut ohjeistaja 

olisinkin muka minä, jolle ohjeistus ei kuulu lain, sopimuksen eikä millään perusteella. LP on 

muualla vastineessaan ristiriitaisesti väittänyt kaikkien sopimussuhteiden puuttuvan minulta 

kaikkiin vastaajiin nähden ja silti, että juuri vain minun eli kokonaan ei-sopimussuhteisen kanssa 

olisi jotain sovittu. (vrt. s. 9)  
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2) Raportista näkyy Laakson käyneen raportoimassa 13.8.2014. Silti Baarman vastineessa 

valehtelee, että 13.8.2014 ei olisi käyty eikä raportoitu eikä mitattu mitään. 

 

3) Laakso väittää tehneensä kosteusmittauksia 17.9.2014 eli myös piikkauspäivänä ja muka 

nähneensä Suoniemen ja Liimataisen rakentelemassa suojauksia ja kantajan muka ohjeistamassa 

tätä rakentelua (vrt. s.12 ja raportti). Tämä tekaistu käynti on lisätty raporttiin vasta 26.11.2014 

ja on epäuskottavaa ja myös virheellistä raportointia, että Laakso olisi räpsinyt 13.8.2014 vain 

valokuvan ja lähtenyt sitten tuntemattomasta syystä kotiinsa yli kuukaudeksi ja vasta 

17.9.2014 ryhtynyt 13.8.2014 putkirikon kosteuksia mittailemaan (vrt. vahinkoilmoitus 

10.6.214 ja mittauskäynti 11.6.2014 ja 16.6.2014) 

 

4) Laakso siis väittää nähneensä 17.9.2014 olemattomien suojausten rakentelua, koska mitään 

suojauksia ei rakennettu ennen 29.10.2014 (se, ettei suojattu, on 11.12.2014 salaa tunnustettu 

eli merkitty Niskalan, LU Rakennuksen, Jormanaisen ja Walveen tunnustuksina jo 11.12.2014 

LähiTapiolan rekisteriin). Se, että suojauksia ei LP:n väittämällä tavalla rakennettu 17.9.2014 

eikä LP:n Laakso voinut sellaista 17.9.2014 nähdä, näkyy suoraan todisteista.  

 

5) Jos Baarman väittää Laakson käyneen 17.9.14, Baarman vastinetekstillä myöntää Laakson 

tapahtumapäivänä 17.9.2014 nähneen suojaamattomuuden, jolloin syntyi työturvallisuuslain 

mukainen estämisvelvoite. Vastauksensa tekstillä Baarman myöntää LP:n työntekijän Laakson 

tahallisuuden tai törkeän tuottamuksen. Jos Laakson väitetään käyneen, hän on nähnyt  

suojaamattomuuden, mutta antoi tahallaan valtavan pölyvahingon tapahtua. Työturvallisuus-

laki ja Ratut ovat pakottavia normeja, joita Baarman myöntää Laakson siis rikkoneen. 

 

6) Minun väitetään siis olleen 17.9.2014 paikalla nimenomaan suojausten rakenteluvaiheessa. 

Tosiasiassa suojia ei rakennettu lainkaan 17.9.2014, vaan ne rakennettiin vasta 29.10.2014, 

minkä LähiEtelä on jo 11.2.2014 kirjallisesti tunnustanut (näkyy myös Tehopuhdistuksen 

vahvistuksesta ja Niskalan vasta lokakuussa 2014 hyväksymästä suojaustarjouksesta, LIITE A1 

tod. 93A-93B). Suojauksia siis rakennettu 17.9.2014, vaan vasta 29.10.2014, jolloin Suoniemi 

ja Liimatainen eivät olleet paikalla. Silti Baarman, Suves ja Saksa valehtelivat KäO:ssa, että  

olisin muka 17.9.2014 ollut paikalla rakentamassa ja valvomassa 17.9.2014 olemattomia 

suojauksia.  

 

7) Baarmanin tekstin samalla sivulla väitetään, että olisin ollut mukana rakentamassa suojauksia ja 

ristiriitaisesti, että olisinkin suoranaisesti kieltänyt suojausten rakentamisen. Kumpaa väitetään, 

rakentamista vai kieltämistä? Entä missä oli heidän mielestään 1-vuotias vauvani siellä 

piikkaustyömaalla, kun olin siis perhevapaalla eikä vauvoja (ja minuakaan) saa olla pölyisellä 

piikkaustyömaalla?  

 

8) En ole voinut olla väitetyllä tavalla ohjeistamassa, kun ei ollut edes paikalla (s-postini 17.9.2014 

lähetyskellonaika 17:56 ja teksti ”Tulin juuri…” (LIITE AI tod. 88A). Laakso väittää 17.9.2014 

muka raportoineensa kantajalle kosteusmittauksia talon etupihalla, jossa olisi ollut kaivuri, 

kantaja ja ”kaivuri urakoitsija”. Kaivauksia tehtiin syyskuussa talon takapihalla, 

piikkausviikolla kaivuri oli rikki, kaivuriurakoitsija Kaartinen on jo kirjallisesti vahvistanut, ettei 

ole koskaan tavannut Laaksoa. Kaikki tämä näkyy kirjallisista todisteista. Lisäksi todistaja 

Maaniemi vahvistaa, ettei tällaista tapahtunut.  
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9) En toiminut tilaajana. (ks. selvitys edellä ja tod. 160 ja 56B ”Niskala määräsi Walveen 

järjestämään miehet”). 

 

10) Ristiriita Baarmanin, Suveksen, Saksan, Jormanaisen, Niskalan ja Walveen valheissa: 

Jormanainen ja Saksa valehtelivat, että Liimatainen ja Suoniemi eivät rakentaneet eivätkä edes 

piikanneet mitään, vaan Jormanainen olisikin muka itse rakennellut hienot suojaukset vasta 

24.9.2014 ja aloittanut piikkaustyönkin vasta 24.9.2014. Jormanainen siis väitti 8.10.2014 

ilmoituksessaan, että paikalla eivät edes olleet Liimatainen ja Suoniemi.  

 

11) Väitetty ohjeiden antopäiväkin eroaa heidän eri kertomuksissa. Esim.Laakson ja Walveen 25.11-

26.11.2014 raportissa (tod. 56B) väitetään ohjeistuksen ja myös suojausten rakentelun (jokin 

”tunneli”) tapahtuneenkin muka vasta 18.9.2014 eli vahingon jälkeen. Vastineessa sen väitetään 

tapahtuneen joko ennen piikkauksia tai 17.9.2014, jolloin en edes ollut paikalla. 

 

12) Työturvallisuuslaissa ja Ratu-määräyksissä kaikki suojaamisvelvollisuudet on suoraan ja 

pakottavasti säädetty vastaajille, ei miltään osin minulle. Laki ja Ratu-määräykset ovat 

pakottavia eikä niistä voi toisin edes sopia. Terveyden ja omaisuuden vaurioittamisesta 

suojaamattomuudella ei siis voi sopia. (normatiivinen aineisto) 

 

13) En ole ohjeistanut suojausten rakentamistapaa, koska kuluttajana minun ei kuulu sitä edes tietää 

(vrt. LVI-työt tai mikä tahansa rakentaminen, ei kuluttajalle kuulu työtapojen ohjeistus). Ratu-

määräykset eivät edes ole kuluttajan vapaasti saatavilla juuri siksi, että niiden noudattaminen ei 

kuulu kuluttajan, vaan yrityksen velvollisuuksiin. (Ratut sain rakennusvalvonnasta vasta 2015/ 

LIITE A1, todiste 87 sp. rak.tarkastaja Järviseltä 24.8.2015 saadusta viestistä). Sen sijaan kaikilla 

vastaajilla tulee olla niistä tieto automaattisesti ja niillä on pakollinen velvollisuus niitä 

noudattaa. 

 

14) Ristiriidat raporteissa: (25.11.2014 teksti 2014 syyskuun kohdalla ”Rauno Niskala pyysi Mikael 

Walven järjestämään miehet avaamaan ulkoseinän ja kodinhoitohuoneen lattian viemärin 

korjausta varten, sekä koko alakerran lattiarakenteen kosteuskartoitusta 

pintakosteusilmaisimella.”.  Walve siis järjesti sekä Laakson että Liimataisen ja Suoniemen. On 

epäselvää, kenen työntekijöitä Suoniemi ja Liimatainen ovat ja olivatko pimeitä työntekijöitä. 

 

15) Ristiriidat Walveen, Laakson ja Jormanaisen yhdessä laatimissa tarinoissa. Jormanainen laati 

8.10.2014 LähiTapiolalle vastuuvahinkoilmoituksen, jossa väitti itseään piikkariksi, 

piikkauspäiväksi 24.9.2014, rakentaneensa 24.9.2014 muka hienot suojaukset ja saaneensa 

tietää pölyvahingosta muka vasta kantajalta ja muka vasta 26.9.2014. Mikään tästä ei pidä 

paikkansa. Laakso, Walve ja Jormanainen yhdessä toteuttivat törkeän petoksen. 

Raporttitekstissään Laakso myöntää soittaneensa Jormanaiselle jo 17.9.2014 illalla ja 

Jormanaisen saaneen tiedon häneltä jo 17.9.2014. Jormanaista ei myöskään esiinny piikkarina 

Baarmanin, Saksan ja Suveksen KäO:lle laatimissa vastauksissa, mutta silti ristiriitaisesti Saksa 

valehteli valvontalautakunnassa asiassa 13716 (yhdessä lukuisista erilaisista valheistaan), että 

Jormanainen olisi toiminut Liimataisen työparina, kunnes tunnusti, että Jormanainen ei ollut 

koskaan edes paikalla.  

 

16) Laakson, Walveen ja Jormanaisen 25.11.2014 raportin mukaan ”Niskala määräsi Walveen 

järjestämään miehet”, joita Suves, Baarman ja Saksa KäO:ssa väittivät ”Jormanaisen 

työntekijöiksi” ja salailivat yhdessä kuitenkin näiden ”työntekijöiden” palkanmaksua. 
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Jormanainen, Walve tai LP maksoi Liimataiselle ja Suoniemelle palkatkin pimeästi Liimataisen 

Maaniemelle kertomalla tavalla.     

 

17) Koska työn tekemisen edellytyksenä oli sopimussuhde (kotivakuutusyhtiö, joka järjesti LP:n eli 

välitti palvelut kuluttajalle) ja koska LP laskutti minua, kummallakin on valvontavastuu 

sopimuksen mukaisesta työstä. Koska LP:n itse lupaa kysymättä työhön palkkaama aliurakoitsija 

aiheutti vahingot, LP vastaa siitä, ettei ohjeistanut eikä valvonut ja Walve on kirjallisesti LP:n 

vastuun omasta laiminlyönnistään ja aliurakoitsijastaan myöntänyt ja LähiTapiola on 

piikkaukset määränneenä tahona vastuussa koko ketjusta.  

  

      12.4 Valehtelu siitä, että olisin halunnut portaikon avonaisuutta muka ”asumisen” takia 

”Kantaja on korostanut, että kulkureittiä asunnon yläkerrasta alakertaan ei saa sulkea, ja että 

kulkemisen on muutenkin oltava vapaata, koska hän ja hänen lapsensa asuvat rakennuksessa.” 

(Baarman s.12) 

 

”Nyt olisi kyllä syytä ehdottomasti sulkea alakerran portaikko… lisävahinkojen estämiseksi.” 

(Baarman s. 13, sitaattikantajan sp:sta 17.9.14) 

 

Saksa ja Suves yhtyivät valehteluun, joiden ristiriidat, myöntämiset ja totuudenvastaisuus ovat:  

1) Väite siitä, että olisin estänyt portaikon sulkemisen asumisen takia, on ristiriidassa todisteiden 

kanssa. Olin jo 26.8.2014 jättänyt kiireellisen vuokra-asuntohakemuksen (LIITE A1 tod. 121C) ja 

siirtänyt lapset hätämajoitukseen juuri siksi, ettei ollut mitään tarkoitusta tai mahdollisuutta asua 

viemärinhajussa. Koska asunnossa ei siis ollut tarkoitus asua, ei asumattomaan asuntoon ollut 

kulkua portaikossakaan motiivia kantajalla turvata. 

 

2) LähiTapiola korvasi lasten koulumatkakuluja Espoosta Lohjalle jo ennen pölyvahinkoa juuri 

siksi, että siirsin lapset turvaan viemärinhajusta. Nämä maksutositteet ovat olleet 

alkuperäisessä 1.1.2015 haastehakemuksessa eli olivat Baarmanin, Saksan ja Suveksen 

tiedossa heidän valehtelunsa alkaessa KäO:ssa. 

 

3) Esineistöni ja omaisuuteni oli huomattavan arvokas enkä ole itsetuhoinen enkä mielisairas. Ei ole 

osoitettavissa ainuttakaan syytä sille, että olisin muka halunnut Liimataisen ja Suoniemen 

tuhoavan koko kymmenien vuosien ajan vaivalla keräämäni ja huolella ja kalliilla remontoimani 

kodin.  

 

4) Ristiriita: Väite, että olisin halunnut portaikon avonaisuutta, (s. 13) on ristiriidassa todisteena 

olevan 17.9-21.9.2014 s-postini (LIITE A1 tod. 88A-C) kanssa, joista näkyy minun nimenomaan 

vaatineen portaikon sulkemista. 

 

     12.5 Väite, ettei pölyä tullut alakertaan ja etten siitä olisi vastaajille kertonut 

”Piikkaustyön jälkeen pidetyn kahvitauon aikana n. klo 14.30 Pedersen on todennut 

…Liimataiselle,… Suoniemelle sekä kaivinkoneurakoitsijalle…”, että onneksi yläkertaan ei tullut pölyä. 

Illalla 17.9.14 soittaessaan … Laaksolle, Pedersen on kertonut, että yläkertaan ei ollut levinnyt…” 

(Baarman s. 12) 
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”Sähköpostiviestissään Rauno Niskalalle 17.9.14 ilmenee, että Pedersen on piikkauksen aikaan ollut 

yläkerrassa, jossa ei ole havaittu pölyä: Tulin juuri alakertaan...” (Baarman s. 13) 

 

Saksa ja Suves yhtyivät valehteluun, joiden ristiriidat, myöntämiset ja totuudenvastaisuus ovat:  

1) Baarmanin kirjoitukset ovat pelkästään todentamattomia vahingonaiheuttajien valheita 

sanomisista, jotka ovat ristiriidassa kirjallisten todisteiden ja ulkopuolisen henkilötodistelun 

kanssa. Koska en ollut paikalla 17.9.2014, ei ole olemassa tätä kahvitilaisuuttakaan (LIITE A1 tod. 

88A ja 183 ja 17.9.2014 paikalla olleen Maaniemen todistus (LIITE A1 tod. 85A) siitä, että en ollut 

paikalla eikä tuollaista kahvitilaisuutta ollut) 

 

2) S-postista 17.9.2014 ei voi lainkaan päätellä, että olisin ollut paikalla piikkausten aikaan. 

Baarman ja LP ovat jättäneet tahallaan pois s-postin kellonajan. Sähköpostin kellonaika (17:56) 

ja sanamuoto päinvastoin todistavat, että pöly tuli täytenä yllätyksenä vasta illalla eikä 

piikkausten aikaan. Todisteista ilmenee, että EN ollut paikalla piikkauspäivänä, vaan tulin vasta 

illalla alakertaan.  

 

3) Väite, ettei pölyä ollut yläkerrassa. Oikeat tiedot: Alakerrassa pölyn määrä oli valtava (sentin 

kerros betonipölyä lasten sängyillä ym.). Viesti 17.9.2014 kuvaa ainoastaan järkytystäni 

pahimmalla pölyalueella, eikä ole tyhjentävä toteamus siitä, missä kaikkialla pölyä on. Oli syksy 

ja illalla oli pimeää (langattomat yläkerran valaisimet rikkoontuivat myös pölyvahingossa, joten 

yläkerran pölylaskeumat näkyivät erityisen hyvin aamulla 18.9.2014. Juuri siksi soitin heti 

aamulla 18.9.2014 sekä terveystarkasta Keräselle että LVI-tarkastaja Naparille, jotka 18.9.2014 

ja 19.9.2014 itse paikalla ollen totesivat pahan pölyttymisen ala- ja yläkerrassa. Perheeni sai 

kiireellisesti sijaisasunnon juuri pöly- ja viemärivahingon vuoksi (LIITE A1-todisteena 

sijaisasuntopäätös sekä Naparin ja terveystarkastaja Keräsen kirjalliset käyntivahvistukset) 

  

4) Se, että portaikkoa ei suljettu, on LähiTapiolan, Niskalan, Jormanaisen ja LU Rakennuksen 

myöntämä fakta (myönnetty kirjallisesti 11.12.2014). Baarman, Suves ja Saksa naurettavalla, 

teknisesti mahdottomalla tavalla valehtelivat, ettei pöly levinnyt, vaikka portaikko oli auki. 

Pölyvahinko aiheutui 17.9.2014, koska suojaukset tehtiin vasta 29.10.2014. Koska portaikko oli 

auki, on teknisesti mahdotonta, että pölyä ei olisi levinnyt portaikon kautta (vrt. prof. Putus, 

RakSystems Leppänen, Toiviainen, Kapulainen, Keränen, Järvinen, Peltonen, Heikkinen, Napari, 

Maaniemi, Kaartinen lausunnot).  

 

5) Raportissa valehdellaan, että olisin 17.9.2014 klo 14.30 väittänyt Suoniemelle ja Liimataiselle 

yläkertaa pölyttömäksi. Oikeat tiedot: Soitin heti aamulla 18.9.2014 terveystarkastajalle juuri 

siksi, että pöly oli laskeutunut kaikkialle talossa. Terveystarkastaja löysi kalenterimerkinnän tästä. 

Terveystarkastaja Keränen ja LVI tarkastaja kävivät heti 18.9.2914 ja 19.9.2014 toteamassa pölyn 

levinneen myös yläkertaan (kirjalliset todisteet ovat LIITE A1 materiaalissa kaikista käynneistä). 

 

6) Ristiriidat Walveen, Laakson ja Jormanaisen yhdessä laatimissa tarinoissa: Jormanainen, Walve 

ja Niskala laativat 8.10.2014 LähiTapiolalle vastuuvahinkoilmoituksen, jossa Jormanainen 

valehteli itseään piikkariksi, piikkauspäiväksi 24.9.2014, rakentaneensa 24.9.2014 muka hienot 

suojaukset ja saaneensa tietää pölyvahingosta muka vasta kantajalta ja muka vasta 26.9.2014 ja 

että silloin jo ”pölytöntä”. Mikään tästä ei pidä paikkansa. Suveksen ”liikesalaisuus”-valehtelun 

avulla koko petosjengi jatkoi päinvastaista valehtelua.    
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7) Todisteista (s-posteista) ilmenee minun vaatineen portaikon sulkemista jo ennen piikkauksia, 

uudelleen 17.9.2014 kiireellisenä toimenpiteenä, ja että en halunnut portaikon avonaisuutta. LP 

ja LähiTapiola eivät tehneet mitään sittenkään. Portaikko suljettiin ja puuttuvat suojaukset ja 

osastoinnit rakennettiin vasta 29.10.2014 sellaisen sopimuksen perusteella, jonka Niskala teki 

LU Rakennus Oy:n kanssa (Niskalan, LU Rakennuksen ja Tehopudistuksen s-postivahvistukset 

valokuvineen LIITE A1 todisteet 108A-C). Siitä, että suojaussopimuksen teki Niskala (LIITE A1 

tod. 92A-92B), näkyy myös LähiTapiolan myöntäneen olleensa vastuussa pölyvahingosta ja 

suojauksista ja että Suves valehtelee 1.6.2015 tahallaan, että LähiEtelällä ja Niskalalle ei ole 

muka ollut mitään roolia pölyvahingossa eikä tiedä siitä mitään. 

 

      12.6 Pölyvahingon tutkimustuloksia ja tutkimis- ja havaintoaikaa koskeva valehtelu 

”Kohde on Harri Leppäsen toimesta tutkittu vasta 7.10.14..” ja ”Tarkastuksen yhteydessä Leppänen 

ei ilmeisesti tutkinut mistä aineesta pölylaskeuma koostuu…” ja ”Leppänen on ainoastaan ollut 

Pedersenin antamien tietojen varassa.” ja ”Kolmen viikon aikana väitetystä vahinkohetkestä 

tutkimushetkeen…” (Baarman s. 13) ja ”Lisäksi lausunnosta ei lainkaan ilmene. ovatko pinnat olleet 

pölystä vapaita 17.9.14.” (Baarman s. 14) 

 

Epätodet väitteet, joihin Saksa ja Jormanainen yhtyivät, ovat tahallista KäO:n harhaanjohtamista 

(prosessipetos). Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Ryhdyin toimiin heti aamulla 18.9.2014 ja vahinko on tutkittu jo 18.9.2014 Naparin ja 

19.9.2014 kunnallisen terveystarkastajan toimesta (LIITE A1 todisteet 88A-F ja 89) eikä vasta 

RakSystemsin toimesta 7.10.2014. 

2) Juuri pölyn ja viemärinhajun vuoksi perheeni sai kiireellisen sijaisasunnon jo 25.9.2014 (LIITE 

A1 todiste 121E) 

3) Ilmoitin heti 17.9.2014 asiasta Niskalle ja 21.9.2014 myös LP:lle ja pyysin tulemaan paikalle 

selvittämään vahinkoa (todisteet viestinnästä LIITE A1 materiaalissa).  

4) Pölyä oli kaikkialla, sen alkuperää eivät LP ja Niskala ole missään vaiheessa kiistäneet eikä se 

”katoa” ilman siivousta. Aineisto osoittaa, että vastaajat tai kukaan ei ole ennen 1.6.2015 

kiistänyt pölyvahinkoa, Kiistäminen on tehty jälkikäteen prosessipetosrikoksina.  

5) 7.10.2014 tapahtunut RakSystemsin käynti on aivan normaalilla aikataululla ja sitä ennen olivat 

jo viranomaisten käynnit ja sen jälkeen KMAC Oy:n ja TTL:n tutkimustulokset. Baarman 

valehtelee tahallaan, että RakSystems olisi muka ollut ensimmäinen kävijä, vaikka Baarmanin 

tiedossa oli, että sitä ennen kävivät heti 18.9.2014 ja 19.9.2014 rakennustarkastaja ja 

terveystarkastaja.  

6) Vastaajat eivät itse suorittaneet ainuttakaan pölyn tutkimusta, vaikka annoin siihen 

mahdollisuuden ja kehotin niin tekemään (todisteet LIITE A1 materiaalissa). 

7) Kaikki perustui viranomaisten ja asiantuntijan omaan havainnointiin eikä ollut minulta saadun 

tiedon varassa (Leppänen, Keränen, Kapulainen) 

8) Myös Niskala näki pölyt jo 21.9.2014 s-postilla ja 22.9.2014 käynnillään klo 9. Tämäkin oli 

Baarmanin, Saksan ja Suveksen tiedossa valehdellessaan.  

9) Yksikään LP:n tutkimus ei perustu yhdenkään puolueettoman asiantuntijan ottamaan 

näytteeseen, koska Walveen kaikki ”näytteet” ja valokuvat (Baarmanin 30.8.2018 toimittama 

todiste V17 ”ulkopölystä”) ovat lavastettuja eikä ”näytteiden” alkuperästä ole mitään tietoa. 

Tämä johtui teon petoksellisesta luonteesta 

10) Ristiriita: LP:n Walve väittää ottaneensa pölynäytteen 21.10.2014 eli vielä myöhemmin kuin 

kantaja ja silti LP todisteena vetoaa siihen omaan myöhäisempään, vaikka Baarman moittii 

minun 7.10.2014 näytettä muka myöhästyneeksi. 
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11) Mikrosemin (tosiasiassa =Walveen) näyte ei ole virallisen tahon ottama eikä sen alkuperää voida 

selvittää eikä se rakenteen perusteella voi olla peräisin Myllärinkatu 4:stä.  

12) Koska asiassa ei lainkaan ollut tarve tutkia, sillä, oliko näytteessä MYÖS huonepölyä, ei ole 

relevanssia löydösten kannalta. Olennaista on, että löytyi piikkauspölyä myös Mikrosemin 

analyysissä ja TTL-analyysissä kreosoottia.  

13) Baarman valehteli, että saadakseen korvauksia piikkausvahingosta LP:ltä, minun pitäisi pystyä 

todistamaan, että ennen 17.9.2014 vahinkotapahtumaa oli pölytöntä. Väite on naurettava ja 

absurdi. Mistäköhän olisin 16.9.2014 tiennyt, että seuraavana päivänä tulee se pölyvahinko, että 

olisin osannut sen Baarmanin ”etukäteis”-näytteen 16.9.2014 ottaa tai siivota 

huonepölyttömäksi asuntoni? 

14) Missään pölyvahingossa ei ole olemassa Baarmanin kuvaamaa tilannetta, jossa olisi olemassa 

ennen vahinkoa otettu näyte, koska vahinkoja eli mitään ennakoivaa ”random”- 

näytteenottotilannetta ei voida ennakoida. (Baarmanin mukaan pitäisi tavallaan 16.9.2014 

tietää, että kyllä se pölyvahinko 17.9.2014 tulee ja ottaa koko talosta pölyttömyysnäytteet 

ennakkoon. Näin ei toimita millään rakennustyömaalla eikä laki säädä tällaista käänteistä ja 

”vahinkoja ennakoivaa (”etukäteen olettavaa”) todistelutaakkaa kenellekään.   

 

     12.7 Väite ulkoa tulleesta ”kivipölystä” ja piikatun lattian sisältämä kiviaines 

”Salaojien täyttömaana on käytetty sepeliä ja hiekkaa, joka on väriltään vaaleanharmaata…” ja 

”Kyseessä oleva pöly on kulkenut sisään taloon avoinna olevien ovien ja 

ikkunoiden/tuuletusluukkujen kautta ja laskeutunut sisäpintoihin. Kantaja myöntää 

haastehakemuksen sivulla 10, että ikkunoita on pidetty auki alipaineistuksen takia.” (Baarman s. 

14) ja ”LP:n edustajat havaitsivat, että rakennuksen ikkunoiden ulkopinnat olivat peittyneet…” 

(Baarman s. 14) 

 

Saksa, Jormanainen, Suves ja LähiTapiola yhtyivät tähänkin petokseen. Ristiriidat, myöntämiset ja 

totuudenvastaisuus ja yhtymäkohta Baarmanin 30.8.2018 toimittamaan lavastettuun todisteeseen 

(V17, ”ulkopölyvalokuva”):  

1) Baarman on jo vastinetta laatiessaan tiennyt lavastetuista V17 valokuvista, joita jemmaili 

Walveen, Jormanaisen ja Suveksen kanssa 4 vuotta 30.8.2018 saakka mm. valehtelemalla 

tahallaan, että näitä aineistoja ei muka ollut olemassa tai ne ovat ”liikesalaisuus”. Juuri siksi 

Baarman 9.6.2015 yhteistä petosrikosta Walveen kanssa toteuttaen jo valmiiksi valehteli 

”ulkopölystä”, jota sitten muka ”löytyi” Baarmanin ja Walveen 30.8.2018 toimittamista 

valokuvista. Valokuvat on lavastettu vasta 24.10.204 eli 5 viikkoa 17.9.2014 vahingon jälkeen eli 

eivät todista 17.9.2014 vahingosta yhtään mitään. Vastausta laatiessa Baarman salasi tahallaan, 

keitä nämä hänen väittämänsä ikkunalautoja muka tutkineet ”LP:n edustajat” ovat eli ei kertonut 

väittääkö olleen Walve, Laakso tai joku muu. Kukaan ulkopuolinen ei ole tehnyt tätä havaintoa. 

Tämäkin oli siis vain todentamaton väite ja syykin sille selvisi 30.8.2018: Kyseessä oli petos ja 

lavastettu todiste.  

 

2) Pölyvahinko aiheutui 17.9.204 ja alipaineistus käynnistyi vasta 3.11.2014 alkaneen siivouksen 

yhteydessä. Alipaineistuksia ei voinut eikä edes saanut toteuttaa ennen osastointia ja se tapahtui 

vasta 29.10.2014. Jos alipaineistaja käynnistetään ilman osastointia Baarmanin kuvaamalla 

tavalla, se olisi kuin turbo, joka puhaltaisi maksimaalisesti pölyä kaikkialle. Baarmanin 

kommentit ovat osoitus täydellisestä tietämättömyydestä. 

 



138(220) 
 

3) Ikkunat eivät olleet Barmanin väittämällä tavalla auki alipaineistuksen vuoksi 17.9.2014, sitä 

ennen eikä sen jälkeenkään. Alipaineistus ei siis tarkoita edes ikkunoiden avaamista eikä alipaine 

synny, jos ikkunat avataan. Tämäkin Baarmanin kommentti on osoitus täydellisestä tietämättö-

myydestä. Haastehakemuksessa tarkoitetaan ikkunoiden avaamisella sitä, että tuuletusikkunan 

oma luukku piti poistaa ja tilalle laitettiin tiivis uretaanilevy, jossa oli tiivis aukko alipaineistajalle. 

Alipaineistuksessa ilma siis menee sisältä ulos kovalla paineella, ei ulkoa sisään, kuten tietämätön 

Baarman luulee.   

 

4) Pölyt tulivat asuntoon 17.9.2014 ja Walveen näytekin on otettu (21.10.2014) eli kumpikin 

tapahtuma on ajalta ennen alipaineistusta eli Baarmanin kuvaama ”vahinkotapahtuma” 

(ikkunoiden avaaminen) on a) ajallisesti tulevaisuudessa ja b) faktoiltaan väärä, kun ei edes 

tarkoita avonaisia ikkunoita tuo alipaineistaminen.  

 

5) Ikkunoita ja ovia ei myöskään pidetty auki ulkokaivuutöiden aikana (Maaniemen todistus) eikä 

maa-ainesten täyttö ei ollut meneillään vielä 17.9.2014 ja hiekka on ruskeaa. Pihan hiekka ja 

sepeli eivät selitä kreosoottia ja betonipölyä TTL:n analysoimissa aidoissa pölynäytteissä 

(tekniset todisteet betonipölystä ja betonilattian paloista) 

 

6) Se, että sisällä on piikattu suojaamattomasti, on tällä hetkellä jo riidatonta. Kun piikattiin 

suojaamattomasti sisätiloissa, on mahdotonta tehdä se pölyttömästi (lausunnot rakennus- ja 

terveystarkastajilta, prof. Putukselta ym. eli mm. Leppänen, Mattinen, Keränen, Järvinen, 

Peltonen, Heikkinen, Putus, Kapuainen, Toivinen, Maaniemi, Kaartinen, Napari). On aivan 

varmaa, että piikkauspölyä syntyy runsaasti ja se leviää kaikkialle juuri sisätiloissa, joissa 

piikataan.  

 

7) Väittääkö Baarman siis, että jos ulkoa tulee jaloissa hiekkaa sisään ja jos asunnossa on 

huonepölyä, niin sisäpiikkaukset voisi tehdä suojaamattomasti? Mikään ulkopuolinen hiekka ei 

vapauta suojausvelvoitteesta LP:tä, Jormanaista, heidän piikkareitaan eikä piikkaukset 

määrännyttä LähiTapiolaa suojausvelvoitteesta, jotka säädetään työturvallisuuslaissa ja Ratu-

määräyksissä. 

 

8) Piikkauspöly sisälsi myös kiviainesta, koska 1960-luvun betonin seassa oli käytetty isoja ja pieniä 

kiviä. Myös kivipöly on peräisin sisäpiikkauksista eikä ulkoa (tekninen todiste pala betonia, jossa 

kivisyys näkyy) 

 

9) Kirjallisessa aineistossa ei ole ainuttakaan mainintaa mistään pölystä ennen 17.9.2014 

piikkauspäivää. Sen sijaan heti 17.9.2014 piikkauspäivänä ja pölyä oli kaikkialla valtavasti ja kaikki 

tekniset laitteet rikkoutuivat kerralla 17.9.2014 eli päivänä, jona suojaamattomasti tehtiin  

sisäpiikkaukset (LIITE A1 todisteina laskut ja viestini hajonneista laitteista). 

 

10) LP, Baarman, Jormanainen ja Saksa myönsivät ja todistaja Maaniemi havaitsi, että 

piikkausjätettä kannettiin avolaatikoissa, joten sitä levisi tietenkin kulkureitillä myös talon 

ulkopinnoille. Lisäksi V17 valokuvista näkyy, että piikkaushuoneen ilmastointikanava oli auki 

ja johti piikkaustilasta pölyä juuri tuohon valokuvattuun seinään ja ikkunaan myös 

ulkopinnoille.    

 

     12.8 Baarmanin, Saksan, Jormanaisen ja Walveen ”ulkopölypetos”, lavastetut valokuvat ja Suveksen  

               ”liikesalaisuutena” peittelemät oikeat tiedot 
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Baarman valehteli ensin 16.12.2015 ja 13.8.2017 Saksan, Jormanaisen ja LP:n petostiiminsä kanssa, 

että MITÄÄN kiinteistöni vahinkojen materiaaleja ei ole olemassa, vaikka oli jo 9.6.2015 nimennyt 

niitä ”olemattomia” LP:n ja Jormanaisen todisteeksi. Sitten, kun rikoskumppani Kemppi ja Juha P. 

Penttilä estivät väärennyksiä vastaan hakemani turvaamistoimen voimaantulon 55.000 euron 

postimaksulla, Baarman, Saksa, Walve ja Jormanainen jatkoivat väärentämistä. He toimittivat 

31.8.2018 Kempin valmisteluun valokuvat pahoin ulkopuolelta pölyttyneestä taloni ikkunasta ja 

valehtelivat kuvan todistavan 17.9.2014 pölyjen olevan ”ulkopölyä”. Samanlaista ”ulkopöly”-

petosta Jormanainen, Niskala ja Walve olivat jo 8.10.2014-3.12.2014 toteuttaneet minulta salaa 

laatimassaan 8.10.2014 vahinkoilmoituksessa ja Walveen laatimissa piirroksissa, joissa mikään ei 

pitänyt paikkansa. Baarman valehtelee 9.6.2015 vastauksessaan, että pöly olisi muka peräisin siitä, 

että ikkunat olisi avattu alipaineistuksen käynnistyessä. Alipaineistus käynnistyi vasta 3.11.2014 eikä 

ikkunoita avata, kun alipaineistetaan. Lisäksi ”olemattomuudesta” 4 vuoden viiveellä ilmaantu-

neessa valokuvassa näkyy putki, joka on asennettu vasta 8.10.2014, joten kuva oli lavastus eikä 

todista mitään 17.9.2014 pölyistä, joiden syntylähde on selvä eli suojaamattomat 17.9.2014 

piikkaukset. 

”Liikesalaisuus”-valehtelija Suves ja koko ”olemattomuus”-valehtelijakopla olivat täysillä mukana 

kaikkien petosten toteutuksissa salaten LähiTapiolan oikeita rekisteritietoja, 8.10.2014 petosta, 

Walveen salaista viestintää Jormanaisen vakuutuksessa piirroksineen ja petoksen 11.12.2014 

tunnustuksia, joilla kiistäminen kuului lopettaa ja koko kanteeni hyväksyä ja korvaukseni maksaa. 

      12.9 Mikrosemin (Walveen) näyte ja sen merkitys 

”LP on sen vuoksi teettänyt Mikrosem Oy:llä…” (s. 14) Sivulla 14 todetaan, että ala- ja yläkerrasta 

löytyi piikkauspölyä ”kohtalaisesti”.  

 

”Mikrosem Oy:n raportista ilmenee siis, että kantajan havaitsema…” (Baarman s. 15) 

 

”… eniten orgaanista eli ihmisperäistä pölyä…, kivipölyä, jonka todennäköisesti kulkeutunut 

ulkokautta asuintiloihin…betonipölyä, jonka ei kuitenkaan voida varmuudella todeta olevan peräisin 

17.9.14 suoritetusta piikkaustyöstä.” (Baarman s. 15) 

 

Myös Suves ja Saksa päämiehineen nimesivät Walveen, LP:n ja Baarmanin ”todisteen” 

toteuttaakseen sen avulla yhteistä petosta. Ristiriidat, myöntämiset ja totuudenvastaisuus: 

 

1) Kyseessä ei ole mikään pelkästään ”kantajan havaitsema” pölyttyminen, vaan Niskalan, Walveen, 

Maaniemen, Honkavaaran, Tehopuhdistuksen, rakennusvalvonnan, terveystarkastajan, Naparin, 

RakSystemsin havaitsema. (analyysivastaukset, raportit Leppänen, Napari, Keränen, Kapulainen, 

Toiviainen, Maaniemi, Honkavaara) 

 

2) Kyseessä ei ole Mikrosemin ottama näyte, vaan Walveen. Mikrosem ei ole koskaan käynyt 

paikan päällä, vaan näyte on asianosaisen huomattavalla viiveellä toimittama (näkyy Mikrosemin 

lausunnon sivulta 1, vastaajan ja minun todisteena Mikrosemin lausunto). Koska näytteen 

alkuperää ei voida selvittää ja näyte on asianosaisen (Walve, petostehtailija) ottama ja Walveen 

muukin toiminta on petoksellista asiassa, ”näytteen” todistusarvo on 0.  

 

3) Microsemin löydös oli makuuhuoneissa ja kaikissa yläkerran tiloissa, että löytyi myös 

piikkauspölyä ”kohtalaisesti”. Tällä vastineen tekstillä ja lausunnolla (jos väitetään, että näyte on 

Myllärinkatu 4:stä) pölyvahingon syy-yhteys on siis myönnetty, samoin terveyshaitta, koska 
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kreosoottia eli syöpää ja perimämuutoksia aiheuttavaa myrkkyä ja piikkauspölyä ei saa 

”kohtalaisesti” tai minkään vertaa asuintiloissa.  Terveyshaitan aiheuttaminen on myönnetty 

(kohtalaisesti piikkauspölyä ja runsaasti kivipölyä) myös yläkerran pölyttyminen on myönnetty.  

 

4) Miksi lausunnon sivulla 1 otsikossa on teksti ”uusintanäyte”? Onko kyseessä kaksi eri näytettä 

vai sama näyte analysoitu jostain syystä kaksi kertaa? Miksi? Kuka toimitti ensimmäisen näytteen 

ja miksi uusittiin? Baarman, Walve, LP ja Mikrosem ja koko petosjengi ovat tahallaan jättäneet 

vastaamatta kysymykseeni. 

 

5) Betonin ja kreosootin piikkauksissa syntyvä lopputuote ei ole ”pääasiallisesti huonepölyä”, joten 

näyte ei ole peräisin Myllärinkatu 4:stä. Koska Walveen näyte ei sisällä kreosoottia, kuten piikattu 

lattia eikä lattiaa voitu piikata osumatta välissä oleviin kreosoottikerroksiin, Walveen näyte ei ole 

peräisin Myllärinkatu 4:stä. (tekniset todisteet lattian palat, TTL analyysivastaus ja ht: Leppänen, 

Mattinen, Putus, Kapulainen, Tehopuhdistus, Napari, Keränen, Maaniemi, Honkavaara, Järvinen, 

Keränen) 

 

6) Walveen näyte on ristiriidassa puolueettomien analysoijien näytteiden kanssa (KMAC, TTL, 

RakSystems, terveystarkastaja Keränen, rakennustarkastaja Napari, rakennusvalvonta, pölyn 

leviämisen tekninen selvitys) 

 

7) Ristiriita: Baarman väittää s. 13, että RakSystemsin ”vasta” 7.10.2014 toteuttama tutkimus olisi 

liian myöhään tehty, vaikka Walveen ”näyte” toimitettu vasta 21.10.2014 ja näyte analysoitu 

vasta 30.10.2014 eli vielä myöhemmin eikä analyysin näytteen alkuperän varmentumatto-

muuden vuoksi Walveen näyte ole todisteena edes käyttökelpoinen.  

 

8) Ristiriita Baarmanin väitteissä (ks. s. 12 todisteet v1 ja v5 ja s. 13 todisteet v1 ja v3). Edellä koko 

pölyvahinko siis kiistetään ja nyt siis päinvastoin oikein Mikrosemin arvovallalla väitetään, että 

piikkauspölyä oli sekä ylä- että alakerrassa kohtalaisesti. Järjettömiä ristiriitoja. Mikä ”totuus” 

mahtaa olla voimassa näistä Baarmanin, Saksan ja Suveksen yhdessä esittämistä valheista? 

 

9) TTL:n tutkimuksissa paljastui, että pöly sisälsi myös kreosoottia (todisteet) eikä sitä saa olla 

lainkaan asuintiloissa ja nyt vastaajan toimesta myönnetty sitä olleen kohtalaisesti.  

 

10) Betonilattia sisälsi kiviä (tekninen todiste) eli myös kivipöly on peräisin piikkauksista.  

 

11) Olennainen asia: LP ja LähiTapiola myöntävät, että suojauksia ei ollut 17.9.2014 ja portaikko oli 

auki. Ratu-määräykset ja työturvallisuuslaki ovat aivan selvät ja pakottavaa normistoa eikä 

pölytöntä piikkausta ole olemassa.  Vastuu syntyy jo näillä myöntämisillä. Sillä, oliko mukana 

myös huonepölyä, ei ole mitään merkitystä. JUURI KAIKEN PAKOTTAVAN ASIAAN 

SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN (RATUT JA TYTÖTURVALLISUUS LAKI) BAARMAN, SUVES 

JA SAKSA TAHALLAAN JÄTTIVÄT KOKONAAN POIS VASTINEISTAAN VOIDAKSEEN TÄYSIN 

PERUSTEETTOMASTI KIISTÄÄ JA VALEHDELLA.  

 

12) Baarman, Suves ja Saksa päämiehineen KäO:ssa valehtelivat, että kun sisätiloissa piikataan 

17.9.2014 suojaamattomasti 11 metriä kiviä ja betonia sisältävää betonilattiaa ja samana 

17.9.2014 piikkauspäivänä ja välittömästi sen jälkeen (17.9.2014, 18.9.2014, 19.9.2014, 

21.9.2014) tehdään massiiviset betonipölyhavainnot koko talossa, niin suojaamattomasta 

sisäpiikkaustyöstä ei synny sisätiloihin ainuttakaan betoni- ja kivipölyhiukkasta, vaan 
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vaatenukkaa ja kaikki kivi- ja betonipölytkin ovat tulleet sisäpuolelle ainoastaan ulkoa 

(teknisesti mahdoton väite).  

 

    12.10 Muut pölyyn liittyvät tahalliset valheet 

”Kuten LP:n tarkastuskertomuksen sivun 12 … ilmenee, kodinhoitohuoneen lattia oli piikattu auki ja 

viemäri osittain uusittu…” (Baarman s. 15).  

 

Suves ja Saksa päämiehineen yhtyivät valehteluun. Ristiriidat, myöntämiset ja totuudenvastaisuus: 

 

1) Kodinhoitohuoneen lattiasta oli 2.9.2014 piikattu pieni kulma, koska ulkopuolinen muoviputken 

osa piti saada sisään ennen maatäyttöjä) ja silloin paikalla oli kantajan ostama osastointisuoja.  

2) LP/Baarman ei ilmeisesti ymmärrä mitään LVI-työstä, jos väittää tämän kuvan perusteella 

viemäriä ”osittain uusituksi”!? Kuvassa ei ole mikään viemäriputkityö eikä laillinen liitos. Putken 

pätkä laitettiin estämään väliaikaisesti hajua ja sokeritoukkien leviämistä (todisteet putkitöistä 

vuodelta 2015 ja lausunnot Maaniemi, Honkavaara, Rapp, Napari)  

3) LP:n ja Jormanaisen raportissa myönnetään, että kaikki ”miehet” piikkauksiin järjestivät Niskala 

ja Walve (kantajan todiste 56B)  

4) Viemärityöt on tehty vasta 7.5.2015 (LIITE A1 todisteet: lasku Kirkkomäki, Sukitus Sanfors ja s-

posti vastaajille asiamiehineen) 

5) Aineisto todistaa, että Ei ole minkäänlaisia pölyhavaintoja ja viestintää ennen 17.9.2014, 

vaikka Niskala kävi useita kertoja paikalla talon sisätiloissa. Sen sijaan piikkauspäivänä 17.9.14 

heti  

6) Kodinhoitohuoneen yhden viemäriputkikulman piikkauksessa 2.9.2014 oli käytössä minun 

ostama ja LähiEtelän korvaama oviaukkosuoja eli osastointi (todiste kuitti LIITE A1-materiaalissa) 

 

   12.11 Tahallinen aineiston vastainen valehtelu siitä, että en olisi estänyt irtaimiston pölyvahingon  

               tutkimista, ja että pöly ei leviä kaappeihin 

”Kantaja ei ole myöskään esittänyt mitään selvitystä siitä, että väitetty piikkauspöly olisi tunkeutunut 

kaappeihin ja muihin suljettuihin tiloihin…” (Baarman s. 15) 

 

”Kantaja ei myöskään varannut LP:n edustajille tilaisuuden tarkistaa irtaimiston tilan ennen 

irtaimiston vieminen pesuun…” (Baarman s. 15) 

 

Tahalliseen valehteluun yhtyivät myös Saksa ja Suves päämiehineen. Ristiriidat ja totuuden-

vastaisuus: 

 

1) Hienojakoinen pöly tunkeutuu pienistäkin raoista (raportit Putus, Leppänen, Toiviainen, 

Maaniemi, Honkavaara, Keränen, Mattinen. Kapulainen, Napari, Järvinen, Peltonen, Heikkinen) 

2) LP ja LähiTapiola ja Jormanainen ovat jo myöntäneet pölyttymisen maksamalla siivouslaskuja ja 

rikkoutuneita laitteita. 

3) Esitin useita nimenomaisia kehotuksia, erityisesti Walveelle, mm. 24.9.2014 ja 28.9.2014 

4) Ilmoitin Walveelle pölyvahingosta 21.9.2014 ja nimenomaisesti moneen kertaan kehotin 

Walvetta tulemaan paikan päälle (laaja s-posti kirjeenvaihto toimitettu Baarmanille, Saksalle ja 

Suvekselle  17.4.2017).   

5) Walve kävi paikalla vasta 21.10.2014 ja siivous alkoi vasta 3.11.2014. Aikaa oli. Walve eikä 

kukaan muukaan vahingon aiheuttaja silti ottanut näytteitä tavaroista eikä järjestänyt 

puolueetonta näytteenottajaa paikalle 
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6) Sama paikalle tulemisesta kieltäytyminen toistui 2015. Baarman ja LP ehdottomasti 13.5.2015 

kieltäytyivät tulemasta tarkastuskäynnille (LIITE A1 todisteet 75A-75E, s-postikirjeenvaihto) ja 

jo 3 viikon päästä tästä s-postistaan petos-Baarman valehteli 9.6.2015 vastineessaan minun 

muka estäneen heitä tulemasta paikalle kotiini, vaikka lähetin s-postin, jossa vaadin tulemaan 

(”Suorastaan vaadin sitä” ja Baarman ja LP kieltäytyivät, tod. 75D ja Suves järjesti petosmies 

Rytön osallistumaan petoksiinsa). 

 

    12.12 Suves, Baarman ja Saksa väärensivät todisteena esittämänsä LP:n 22-sivuisen raportin 17- 

                sivuiseksi peitelläkseen olemattomia piikkauskertomuksia, kuten Rempaakko Oy:n 11.-12.9.14  

                piikkausta, joka on ristiriidassa Suveksen, Baarmanin ja Saksan 1.6.15, 9.6.15 ja 9.3.2016 tekstien  

                ja Saksan valvonta-asian vastausten kanssa ja väärennetyn raportin sivun 12 valokuvan kanssa 

”LP:n tarkastusraportin sivulla 13 yläkuvan kohdalla on kirjattu, että kodinhoitohuoneen alla maa-

aines on liejuista rikkoontuneen viemärin kohdalla. Tämä on todettu 2.9.2014 eli kolme viikkoa 

13.8.14 todetun viemärin halkeamisen jälkeen.” (s. 6) 

 

”Kuten LP:n tarkastuskertomuksen sivun 12 … ilmenee, kodinhoitohuoneen lattia oli piikattu auki ja 

viemäri osittain uusittu…” (s. 15). (sivulla 12 kuvateksti, jossa piikkauspäivä 2.9.14) 

 

Ote LP:n raportista, s. 3 (kantajan todiste 2B eli Laakson, Walveen ja Jormanaisen poliisille 10.2.15 

jättämä versio raportista, jossa raporttiasiakirjaa väärennetty 26.11.14): ”11-12.9.2014 paikalla 

olleet henkilöt: Jaana Pedersen, Tero Laakso, Markku Laaksonen (Remppaako Oy), kaivinkone 

urakoitsija Remppaako Oy on saatu piikkaamaan viemäri esiin nopealla aikataululla. Piikkaus 

ajankohta oli sovittu Jaana Pedersenin kanssa hänen tilaaman putkimiehen aikataulujen mukaisesti. 

Piikkausjäte on sovittu jätettäväksi kiinteistön salaojien kaivuun yhteydessä syntyneen jätteen 

kasaan. Remppaako Oy hoiti vain ulkoseinän piikkauksen sekä kodinhoitohuoneen lattian avaamisen 

ulkoseinästä n. 1 metrin matkalta.” 

 
”Näin ollen LP:n toimesta (käyttäen myös aliurakoitsijaa Tmi JJ Maalaus & Saneeraus) 
kodinhoitohuoneen lattia piikattiin auki ensin n. 1 metrin matkalta ja vanha viemäriputki poistettiin.” 
(Suves s. 4) 
 

Ristiriidat vastinetekstien ja kantajan todisteen kanssa (samana päivänä 26.11.2014 Walveen s-

postilla tuli kaksiosainen raportti, josta puolet poistettiin, kun Baarman, Suves ja Saksa nimesivät  

todisteeksi asiassa L 15/649 ja L 16/352): 

 

1) Maan liejuisuus on todettu jo 13.8.2014 eikä vasta 2.9.2014. Näkyy suoraan raportista. 

 

2) Laakso, Walve ja Jormanainen väittävät poliisille jättämässään (vasta 26.11.2014 laaditussa) 

raportissa, että kodinhoitohuoneen piikkaukset olisikin muka tehty vasta 11.-12.9.2014 

(Remppaakko) ja 17.9.2014. Tässä wordilla laaditussa raportissa ei mainita sanaakaan 2.9.2014 

piikkausta, vaikka LP:n raportista (LP:n tod. 1), Baarmanin vastinetekstistä ja s-postistani 

3.9.2014 ilmenee, että juuri 2.9.2014 tuo piikkaus on tehty (eikä mitään siis ole piikattu 3.9-

17.9.2014 välisenä aikana). Kun valokuva tästä 1 metrin piikkauksesta on olemassa jo 2.9.2014 

otettuna, on selvää, että piikkausta ei ole voitu tehdä 11-12.9.2014. Silti tällainen Rempaakko-

tarina on esitetty poliisille ja tämä asiakirja ”deletoitu” raportista siinä vaiheessa, kun Baarman, 

Suves ja Saksa aloittivat KäO:ssa valehtelun LP:n virheettömästä raportoinnista.  
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3) Kenenkään kolmesta vastaajasta (LähiEtelä, LP, Jormanainen) KäO-vastineteksteissä ei asiassa L 

15/649 sanallakaan mainita tätä Rempaakkoa eikä 11-12.19.2014 piikkausta, ja Suves 

päinvastoin kirjoittelee, että tämän yhden metrin piikkasivat LP ja Jormanainen. 

 

4) Baarmanin vastineessa ja sen todisteessa 1 (raporttiversio, s. 12 valokuvat ja teksti) kerrotaan, 

että 1 metrin piikkaus tapahtui jo 2.9.2014. Tämä on siis oikea tieto. Sama oikea piikkauspäivä 

2.9.2014 näkyy LIITE A1 todisteesta 84 (s-posti 3.9.14). Baarmanin, Saksan, Suveksen KäO-

vastauksissa ja heidän todisteena esittämässään väärennetyssä LP:n ja Jormanaisen raportissa 

(LIITE A1, todiste 56E) ja missään s-postiliikenteen viestissä ei ole ainuttakaan mainintaa 

Rempaakko-nimisestä firmasta eikä sanaakaan 11-12.9.2014 piikkauksesta. 

 

5) Yhteensä nämä valehtelijat väittävät piikanneensa muka noin 8 päivää kahden miehen voimin 

vaivaista ½ metrin levyistä railoa 11 metriä kahden huoneen alueella. Verrokkitietona 

mainittakoon, että TCB Oy:n yksi piikkari piikkasi puolessa työpäivässä juuri näistä kahdesta 

huoneesta kaikki lattiat. Väite 8 päivän piikkauksista (raporttiväärennysten väärin 

tapahtumatietojen perusteella) on siis jo sinänsä aivan naurettava (minulla tulossa myös 

asiantuntijatodistelua vastaajien valehteluun perustuvan työmäärän naurettavuuden 

osoittamiseksi) ja Jormanainen 11.12.2014 kirjallisesti tunnustanut, että vain kahtena päivänä 

piikattu. Kaksi päivää tulee jo päivistä 2.9.2014 ja 17.9.2014 ja muu on valehtelua eli kaikki 

muut tekaistuja tapahtumia.  

 

   12.13 Saksa valehteli Jormanaisen maksamisten kohdistuneen muka ”toiseen” piikkaustapahtumaan,  

               vaikka rikoskumppanit Saksa, Suves ja Baarman päämiehineen tiesivät, että mitään toista  

               piikkausta ei ollut edes olemassa ja Suves salaili samaan aikaan kaikkia petoksia ja 11.12.2014  

               syntynyttä Jormanaisen tunnustusta 

”Vahinkoilmoituksen tekeminen tai kustannusten maksaminen ei osoita sitä, että vastaaja olisi 

myöntänyt menetelleensä virheellisesti. Kaiken lisäksi vahinkoilmoitus ei ole koskenut nyt 

esitettävää vahingonkorvausta. Vastaajan kiistämisen johdosta asia ei ole enää selvä ja riidaton.” 

(Saksa s. 2-3) 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Maksamalla tapahtuva vahingon korvausten maksaminen ennen kanteen nostamista on 

vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vahvin mahdollinen vastuun myöntämistapa.  

 

2) Vastuuvahingosta ei voi koskaan saada korvausta muutoin kuin tuottamuksellisesta teosta. 

Jormanainen on yrittänyt (kaksi kertaa) vahinkoilmoituksellaan nimenomaan saada yritykselleen 

vakuutuskorvaukset vahinkoilmoituksellaan kaksi kertaa ja ilmoittanut hakemansa korvauksen 

määrän (tosin virheellisenä euromääränä) 

 

3) Saksa on 15.3.2017 valvonta-asian vastauksessaan kirjallisesti myöntänyt, että 8.10.2014 

laaditussa vahinkoilmoituksessa kuvattu 24.9.2014 ”toista” piikkausta ei ole olemassa. 

Jormanaisen maksamat korvaukset ovat ts. kohdistuneet 17.9.2014 aiheutuneeseen eli 

kanteessa kuvattuun vahinkoon. Kiistämisperuste on täysin tekaistu ja asia on tullut perättömään 

tapahtumaan perustuvalla kiistämisellä tarpeettomasti riitaiseksi.  Saksa on tahallaan esittänyt 

perättömän ja perusteettoman kiistämisen (hyvän asianajotavan ohje 8.2 kohdan rikkominen), 

koska rikoskumppanit Suves, Baarman ja Jormanainen mahdollistivat yhteisiä petoksia 

”liikesalaisuus”-valehtelullaan. 
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   12.14 ”Toista” piikkausta koskevan petoksen paljastuttua Saksa keksi vuosien viiveellä tarinan  

               ”huonokuuloisesta vakuutusvirkailijasta” ja Suves jatkoi tunnustusten peittelyä ”liikesalaisuus”- 

                valehtelullaan 

Lisäksi nämä kaksi epärehellistä pelleä Saksa ja Jormanainen ovat kehitelleet yli 3 vuoden viiveellä 

Saksan valvonta-asiassa 13716 tekaistun tarinan Jormanaisen soitosta ”huonokuuloiselle 

vakuutusvirkailijalle” muka ennen 8.10.2014 ilmoituksen jättämistä ja valehdelleet ilmoitusta tuon 

kuulovaurioisen virkailijan laatimaksi. LähiTapiolan 23.10.2017 luovuttama rekisteriaineisto 

paljastaa, että Jormanainen on itse yhdessä Walveen ja Niskalan kanssa kaiken laatinut, mitään 

puhelinsoittoa eikä virkailijaa ei ole olemassa ja petosrikolliset ovat varta vasten kaiken väärien 

tietojen laatimisen jo 11.12.2014 tunnustaneet ja 11.12.2014 sopineet tunnustusten salaamisesta, 

jotta Saksa, Jormanainen, Baarman, Laakso, Niskala, Suves, Varjonen, Lagerström ja Aronpää 

pystyivät salaamisen turvin jatkamaan härskiä petosrikostaan ja valehteluaan poliisille, minulle, 

KäO:lle ja valvojille tahallaan.  

 

  12.15 Saksan kootut valheet piikkaustapahtumista verrattuna Suveksen ja Baarmanin erilaiseen  

              prosessipetosvalehteluun 

      ”Asia tulee tutkia Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Kysymys ei vastaajan käsityksen mukaan  

       ole …olennaisesti samasta perusteesta johtuvista asioista eikä tilanteesta, jossa useampi henkilö  

       voi vain yhdessä lain mukaan tulla velvoitetuksi” (s. 2)  

 

”Vastaaja kiistää myöntämisen ja velan tunnustamisen eikä asia ole siten riidaton.” ja        

”Kaiken lisäksi vahinkoilmoitus ei ole koskenut nyt esitettävää vahingonkorvausta.” ja 

”Vahinkoilmoituksen tekeminen ja kustannusten maksaminen ei osoita sitä, että vastaaja olisi 

myöntänyt…” (s. 2)  

 

      ”Vastaajan mukaan sinänsä pitää paikkaansa, että vastaajan työntekijä on ollut suorittamassa   

      kohteessa piikkaustyötä.” (s. 3) 

 

1) Saksa myöntänyt jo ennen valmistelun alkamista toukokuussa 2016 forumväitteensä vääräksi ja 

luopunut siitä. Minulle aiheutui kuitenkin Saksan ”hörhöstä” väitteestä lausumis- ja 

prosessikustannuksia.  

 

2) Saksa ja Jormanainen valehdelleet 4 vuotta olemattomasta piikkauksesta ja valehtelevat siitä 

edelleen KäO:ssa salaamalla 11.12.2014 ja 15.3.2017 syntyneitä tunnustuksiaan. Eivät ole 

valmistelussa missään vaiheessa KäO:lle kertoneet, että Jormanainen oli 11.12.2014 jo 

myöntänyt koko vahinkoilmoituksen tarinan tekaistuksi ja myös Saksa sen 15.3.2017 myöntänyt 

tekaistuksi. He salasivat aktiivisesti ensin tuota vääräsisältöistä ilmoitusta ja minulta ja poliisilta 

peitelläkseen petostaan ja senkin jälkeen yhdessä Suveksen ja Baarmanin kanssa yrittävät estää 

minua saamasta rekisterimerkintöjä tunnustuksesta kiistääkseen perusteettomasti. 

 

3) Ristiriita: 9.3.2016 Saksa väitti, että vain yksi työntekijä piikkasi. Valvojille ensin väitti, että 

Jormanainen yksin piikkasi. Sitten valehteli, että Jormanainen piikkasi Liimataisen työparina, 

kunnes myönsi, että Jormanainen ei ole koskaan piikannut. 

 

4) Ristiriita: 9.3.16 vastauksessa ei väitä 24.9.2014 piikkausta tekaistuksi tapahtumaksi, vaan väittää 

ko. piikkauksen olevan eri piikkaus kuin kanteessa kuvattu 17.9.2014 piikkaus, vaikka kaikki 
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Jormanaisen maksut liittyvät 17.9.2014 piikkaukseen ja valvojille ryhtyi myöhemmin 

valehtelemaan, että ovatkin ”sama” piikkaus ja ”päivämääräerehdys”. 

 

5) Vastauksessa ei ole sanaakaan siitä Saksan vasta 4 vuoden viiveellä 19.11.2018 valmisteluun 

keksimästä valhepiikkauksesta, jonka väittää tapahtuneen 16.9.2014 eikä siitä ole valokuvaa eikä 

kukaan muu vastaaja sellaista väittänyt eikä Saksa väittänyt valvojillekaan.  

 

6) Jormanainen on maksanut jo ennen kanteen nostamista tuhansia euroja kustannuksia juuri 

17.9.2014 pölyvahingosta jopa ilman kantajan vaatimusta salaa ottamalla yhteyksiä Niemi 

Palveluihin, Murtomiehiin, Sisäilmamestareihin ja 19.11.2018 istunnossa väitti maksaneensa 

lähes 12.000 € suorituksen LP:lle Tehopuhdistuksen siivouslaskusta. On täysin naurettavaa 

väittää, että näin suurten (juuri pölyvahingon johdosta esittämieni korvausvaatimusten) 

maksamisessa ei muka ole ollut kyse tuottamuksen ja korvausvastuun myöntämisestä. Saksa ei 

myöskään kerro, mihin se noin 20.000 € maksurooli sitten perustui, jos ei vastuuseen ja koska 

se ei ainakaan voi perustua olemattomaan ”toiseen” piikkaustapahtumaan. 

 

      12.16 Suveksen, Saksan, Baarmanin ja päämiestensä KäO:ssa salailemat tiedot 2.9.14 piikkauksesta ja  

                poliisille laadittu tarina (olemattomasta) 11.9.14-12.9.14 piikkauksesta verrattuna LP:n raportin  

                ja KäO-vastineen teksteihin liettymisen havaitsemisajasta ja valokuviin 

”16.6.2014 tutkittu vesivahinko ei ole voinut olla peräisin viemäristä. Kosteuksia on LP:n toimesta 

mitattu viemärin reitiltä ja sen ympäriltä, koska tehtävänä oli etsiä mahdollisia vuotokohtia.” 

(Baarman s. 7) 

 

”…13.8.14 on LähiTapiolan Niskalan pyynnöstä suoritettu uusi katselmus…” (s. 2) 

 

”LP:n tarkastusraportin sivulla 13 yläkuvan kohdalla on kirjattu, että kodinhoitohuoneen alla maa-

aines on liejuista rikkoontuneen viemärin kohdalla. Tämä on todettu 2.9.2014 eli kolme viikkoa 

13.8.14 todetun viemärin halkeamisen jälkeen.” (Baarman s. 6) 

 

”Kuten LP:n tarkastuskertomuksen sivun 12 … ilmenee, kodinhoitohuoneen lattia oli piikattu auki ja 

viemäri osittain uusittu…” (Baarman s. 15). (sivulla 12 kuvateksti, jossa piikkauspäivä 2.9.14) 

 

Ristiriidat etenkin LP:n raportin kanssa: 

 

1) Poliisille esitettiin raportista word-teksti (kantajan todiste 56B), jossa väitetään raportin s. 12 

valokuvan vastaisesti piikkausajaksi 11.-12.9.2014. Tässä wordilla laaditussa raportissa ei 

mainita sanaakaan 2.9.2014 piikkausta. 

 

2) Vastaajan todisteesta 1 (s. 12), Baarmanin vastinetekstistä ja Pedersenin s-postista 3.9.2014 

ilmenee, piikkaus tehtiin 2.9.2014. Raportissa, kenenkään vastaajan vastineessa ja missään s-

postiliikenteen viestissä ei ole ainuttakaan mainintaa Rempaakko-nimisestä firmasta eikä 11-

12.9.2014 piikkauksesta. 

 

3) Laakso, Jormanainen ja Walve ovat ts. poliisille kertoneet, että vasta 11-12.9.2014 olisi piikattu. 

Laakso, Walve, Jormanainen, LP ja Baarman siis väittävät 2.9.2014 ”nähneensä” lattian alla (22 

cm:n betonin läpi) lietteen jo 2.9.2014, se on merkitty ja valokuvattu raporttiin jo 2.9.2014, 

vaikka wordilla laaditun tekstin mukaan piikkaus on tehty vasta 11-12.9.14. Piikkausrailo on siis 
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ilmaantunut raportin kuviin jo 2.9.2014 etukäteen ennen kuin on edes piikattu (sen 

tarinaversion mukaan, jonka Laakso, Walve ja Jormanainen poliisille kertoivat). Ja kaikkea tätä 

Baarman valehtelee ”virheettömäksi” raportonniksi.  

 

4) Baarmanin, Saksan ja Suveksen vastinetekstissä ei mainita sanallakaan tätä ”11.9-12.9.2014” 

piikkausta, vaan tämä osa raportista on poistettu KäO:n erehdyttämiseksi (asiakirjaväärennys).  

 

5) Kun katselmus on tehty jo 13.8.2014, ei ole uskottavaa (eikä varsinkaan ”virheetöntä” 

raportointia, että toimenpiteet tuohon katselmukseen liittyen olisi tehty vasta yli kuukauden 

päästä (11.9.2014 ja 17.9.2014). Ne on tehty 2.9.2014 LP:n raportin osoittamalla tavalla. 

 

6) Laakso ja Walve lähettivät kantajalle 26.11.2014 kaksiosaisen raportin, joka muodostui LP:n KäO-

vastineen todisteesta nro 1 ja wordista, jossa selostetaan ”havaintoja” ja ”tapahtumia”. 

Jormanainen ja Niskala kuuluivat jakeluun. Kaikki lisäykset olemattomista käynneistä ja 

olemattomista havainnoista on tehty kuukausien viiveellä jälkikäteen 2 päivää sen jälkeen, 

kun vaadin tiukkasävyisesti selvitystä LP:n ja Niskalan ”touhuista” ja tämän valheellisen, 

ristiriitaisen 2-osaisen valehtelupakettinsa (=asiakirjaväärennys)” Laakso, Walve ja 

Jormanainen esittivät tahallaan ”raporttina” poliisille 10.2.2015 esitutkinnassa 

totuusvelvoitteen alaisena syyllistyen tahalliseen rikokseen (RL 15:2 §). Tämän jälkeen 

asiakirjaa on väärennetty uudelleen, kun Baarman, Saksa ja Suves jatkoivat valehtelua 

KäO:ssa.  

 

     12.17 Suveksen valehtelu, että LähiEtelä ei ole ottanut kantaa LP:n vastuuseen  

”LähiTapiola ei ole korvauspäätöksissä tai muutenkaan ottanut kantaa LP:n tai tämän aliurakoitsijan 

väitettyyn vastuuseen pölyvahingosta, saati myöntänyt tällaista.” 

LähiEtelän joulukuun 2014 ”päätös” s. 11: ”LähiTapiolan tietojen mukaan LP-Vahinkosaneeraus on 

korvannut laiminlyönnillään vakuutuksenottajalle aiheuttamiaan vahinkoja (mm. siivous).” ja ”Kyse 

on vakuutuksenottajan ja LP-Vahinkosaneerauksen välisestä asiasta.” 

Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) LähiEtelä on ts. myöntänyt, että A) LP:n ja minun välillä on suhde, joka tekee korvausasiasta 

näiden tahojen välisen (ei siis esim. väitetä, että vastuussa olisikin Jormanainen tai vain 

aliurakoitsija Jormanainen, kuten LP väittää KäO:ssa). Lisäksi on myönnetty korvausten 

maksaminen ja sen syy eli tuottamus (laiminlyönti). Sitten kuitenkin KäO:ssa valehdellaan, että 

mitään ei ole LP:n vastuusta myönnetty, vaikka laiminlyöntiin perustuen on maksettu ja 

LähiTapiola on yhdessä LP:n kanssa todisteellisesti maksanut Tehopuhdistuksen laskun ja 

väitetysti Jormanainenkin maksanut (17.9.-19.11.2018 Baarmanin ja Saksan ”uusi” väite 

Jormanaisen maksusta LP:lle) ja lisäksi LähiTapiola maksoi pölyttyneen pesukoneen (LIITE A1 

tod.) ja Jormanainen hajonneita sähkölaitteita (LIITE A1 tod. 114A-C ja 122).  

 

2) Lisäksi Niskala on myöntänyt LP:n ja LähiEtelän vastuun sopimalla suoraan siivouslaskuja usean 

urakoitsijan kanssa ja maksamalla ne LähiEtelän korvausjärjestelmästä. Myös Niskala on siis 

maksanut yhdessä Walveen kanssa. 

 

3) Lisäksi KäO:ssa Suves/LähiEtelä valehtelee, että LähiEtelä ei olisi vastuussa, koska kirjeenvaihtoa 

olisi muka käyty vain LP:n ja minun välillä ja olisin muka tilannut LP:n eikä Niskala ja koko 

rikollisen valehtelun ajan Suves veti ”liikesalaisuus”-valehteluaan salaillen KAIKKIA Niskalan 
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tilauksia 12.6.2014 lukien (ensimmäinen tilaus 12.6.2014, LIITE A1 tod. 160) ja kavalluksia (LIITE 

A1 tod. 35A-35K). Kaikilla näillä perusteilla LähiEtelä on ilmoittanut kantanaan, että LP on 

vastuussa ja Suves silti tahallaan valehdellut, ettei LähiEtelä ole (tosiasiassa kumpikin ovat ja juuri 

siksi kumpikin ovat maksaneet).  

  

  12.18 Valehtelu, että olisin viivytellyt pölyvahingossa, ja valehtelu, että ensimmäinen paikalla käynyt  

              ulkopuolinen asiantuntija olisi ollut muka vasta RakSystems sekä faktat LP:n tahallisesta  

              viivyttelystä ja Niskalan rikollisesta kaksoisroolista 

LP/Baarman väittää, että ensimmäinen ulkopuolinen asiantuntija olisi ollut RakSystems, ja että olisin 

viivytellyt. Tähänkin valehteluun yhtyivät Saksa ja Jormanainen ja ”viivyttely”-valehteluun Suves. 

Totuus on päinvastainen 

 

1) Otin yhteyttä jo seuraavana aamuna rakennusvalvontaa ja terveystarkastajaan, jotka kävivät 

18.9.2021 ja 19.9.2014. (kirjalliset todisteet LIITE A1-materiaalissa) 

2) Walve kävi ensimmäistä kertaa vasta 6.10.2014 (LIITE A1, todisteet 91A-91G), kukaan 

ulkopuolinen ei ottanut LP:n näytettä (sen väitti ottaneensa Walve vasta 21.10.2014) ja ”joku” 

näyte toimitettu Mikrosemille vasta 22.10.2014 (LIITE A1, todiste 97A)  

 

  12.19 Ankara vastuun kiistäminen pölyvahingossa LähiTapiolan 3.12.2014 päätöksen ja vakiintuneen  

              oikeuskäytännön vastaisesti 

”LP kiistää, ettei mikään toimi kuulu ankaran vastuun piiriin.” (Baarman s. 18) 

 

Piikkaustyössä on säädetty ankara vastuu muulle kuin työkohteena olevalle omaisuudelle 

aiheutetusta vahingosta. (Ratut, työturvallisuuslaki). Se, että näin on, on saman jutun toisen 

vastaajan LähiEtelän päätöksellä kirjallisesti myönnetty (LähiEtelän 3.12.2014 päätös (LIITE A1 

todiste 102) Jormanaisen 8.10.2014 vahinkoilmoituksen perusteella vastuuvakuutuksessa: korvaus 

evätty, vaikka tuottamukseen ei otettu edes kantaa eli vastuu syntyy jo sillä, suojaukset eivät 

toimineet ja aiheutui pölyvahinko) ja tämä asiakirja on ollut osa alkuperäisen haastehakemukseni 

aineistoa eli Baarmanin, Suveksen ja Saksan tiedossa heidän aloittaessaan tahallisen valehtelunsa 

KäO:ssa.   

 

   12.20 Jormanaisen, Walveen ja Niskalan salainen 8.10.2014 vahinkoilmoituspetos tekaistuilla tiedoilla ja  

              laatikkolaskutuspetos alkoi heti 31.10.2014, kun 8.10.2014 tuli kielteinen päätös ja petostehtailijat  

              yrittivät laskuttaa siivouslaskun minulla laskuttamalla ilmaisista laatikoista 16.800 € 

Syyskuussa 2014 ”Niskala määräsi Walveen järjestämään miehet” (teksti on tässä muodossa 

Jormanaisen, Laakson ja Walveen 26.11.14 laatimassa raportissa, jonka he toimittivat 10.2.2015 

poliisillekin) piikkaamaan viemäriputken kulkureitillä. He valehtelivat 17.9.2014 kotiini saapunutta 

kahta miestä (Liimatainen ja Suoniemi) LP:n työntekijöiksi. KäO:ssa heitä väitetään Jormanaisen 

työntekijöiksi. Walveen ja Niskalan kanssa kävimme etukäteen läpi, mistä ovesta piikkareiden tuli 

kulkea ja mitä suojauksia ja osastointeja rakentaa. Kotiini ilmaantuivat aamulla 17.9.2014 Liimatainen 

ja Suoniemi. Minä poistuin 1-vuotiaan lapseni kanssa kotoani piikkauksen vuoksi. Tultuani kotiin noin 

klo 17.30-18 välillä, havaitsin, että mitään suojauksia ja osastointeja ei ollut rakennettu ja koko taloni 

oli peittynyt betonipölyyn. Ilmoitin puhelimitse vahingosta heti 17.9.2014 Laaksolle (soittoni näkyy 

Laakson, Walveen, Jormanaisen, Suoniemen, Liimataisen ja Niskalan 26.11.2014 laatimasta 

”raportista”) ja s-postilla Niskalle (vahinkoilmoitukseni). 
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Välttyäkseen maksamasta minulle korvauksia aiheuttamastaan pölyvahingosta, Walve, Laakso, 

Jormanainen, Niskala, Liimatainen ja Suoniemi suunnittelivat ja toteuttivat petos- ja kavallusrikokset 

yhdessä. He sopivat 7.10.2014 alkaneen petosrikoksen toteutuksesta (vääräsisältöinen 8.10.2014 

vahinkoilmoitus ja siihen liittyvä tekaistu laatikkolaskutus ja LP:n raportin väärentäminen). Motiivina 

oli 200.000 euron rikoshyöty. Rikos eteni seuraavasti: 

 

1) Ensin he yrittivät saada pölyvahingosta korvaukset Jormanaisen vastuuvakuutuksesta laatimalla 

8.10.2014 vahinkoilmoituksen aivan väärillä (tekaistuilla) tapahtumatiedoilla (suunnitelma A). 

He ovat tienneet, että jos olisivat rehellisesti kertoneet pölyvahingon aiheutuneen siksi, että 

Liimatainen ja Suoniemi eivät suojanneet tai osastoineet mitään eikä alipaineistajaa käytetty, 

vakuutusyhtiön rahahanat eivät aukeaisi. Juuri siksi he yhdessä laativat tekaistun kertomuksen 

pölyvahingosta vahinkoilmoitukseen, jonka Jormanainen allekirjoitti ja toimitti vakuutusyhtiölle 

LähiTapiolalle 8.10.2014. Kysyin 7.10.2014 s-postilla Walveelta, onko LP:llä vastuuvakuutus. 

Walve vastasi 7.10.14: ”On ja Jani on huomenna menossa vakuutusyhtiöön”. Tämä 7.10.14 

viestintä (LIITE A1 tod. 37A) liittyi siis nimenomaan 17.9.2014 sattuneeseen vahinkoon eikä 

mitään muuta pölyvahinkoa ollut olemassa. Walve erehdytti minua 7.10.2014 luulemaan, että 

Jormanainen olisi muka LP:n työntekijä, ja että Jormanainen menee (ei siis soita, vaan menee) 

täyttämään nimenomaan LP:n vastuuvahinkoilmoituksen. Jormanainen meni täyttämään 

8.10.2014 kaikilta osin vääräsisältöisen vahinkoilmoituksen, jossa valehteli ihan kaikki 

tapahtumatiedot. Hän valehteli a) itse muka piikanneensa, b) piikkauspäiväksi 24.9.2014, c) 

rakentaneensa 24.9.2014 erinomaiset suojaukset, d) että olisi muka saanut tiedon 24.9.2014 

sattuneesta pölyvahingosta minulta vasta 26.9.2014, e) käyneensä toistamiseen kotonani 

26.9.2014 ja f) havainnut muka itse tuolla 26.9.2014 käynnillään kotini sisällä, että kotini olisi 

jo siivottu. 

2) Koska vakuutusyhtiöltä ei saatu (useista yrityksistä huolimatta) rahaa petokseen perustuvalla 

tekaistulla 8.10.14 vahinkoilmoituksella, heillä oli varasuunnitelma: Rahat yritettiin saada 

pumpattua minulta tekaistuna ”laatikkovuokrana” (suunnitelma B). Tässä tarkoituksessa 

Jormanainen, Walve ja Niskala sopivat minulta salaa siitä, että Walve ensin 31.10.2014 soitti 

minulle puhelun, jossa erehdytti minua luulemaan, että LP toimittaa minulle pölyvahingon 

siivoamisessa tarvitut 250 kannellista laatikkoa korvaukseksi aiheuttamastaan vahingosta. 

Tämän jälkeen Jormanainen lähetti sitten minulle laskun, jolla hän yritti periä minulta 

”vuokraa” näistä laatikoista noin 1.400 euroa/kk eli 16.800 euroa vuoden vuokrausajalta, 

vaikka en ole koskaan tilannut mitään Jormanaiselta tai hänen yritykseltään eikä minulla ole 

koskaan ollut mitään sopimusta hänen yrityksensä (eli laskuttajan) kanssa. Muovilaatikoiden 

arvo (jos ostaisin ne), on noin 700 euroa. 

3) LähiTapiolan vastuukorvausosasto teki 3.12.2014 päivätyn uuden kielteisen päätöksen 

Jormanaisen vastuuvahinkoilmoitukseen. Päätöstekstistä näkyy sen perustuneen juuri 8.10.14 

vääräsisältöiseen kertomukseen. Jormanainen laati 2.12.2014 minulle osoitetun laskun, jossa on 

minulle hänen yritykseensä rekisteröity asiakasnumero, vaikka minulla ei ole koskaan ollut 

asiakassuhdetta hänen yritykseensä. Jormanaisen minulle näistä Walveen ”ilmaislaatikoista” 

lähettämä laatikkolaskutus (16.800 euroa/v) vastaa euromääräisesti juuri sitä Tehopuhdistuksen 

16.000 euron laskua, jonka Walve oli sopinut LP:n maksavan.  Jormanainen lähetti 5.12.2014 

minulle saapuneen tekaistun laatikkolaskunsa. Samaan aikaan Walve lähetti 6.12.2014 salaa s-

postin Tehopuhdistuksen tj Toiviaiselle ja yritti siirtää LP:n ja Tehopuhdistuksen välisen 16.000 

euron siivouslaskun laskutuksen Jormanaisen yritykselle, jossa minulta pumpatut laskuun 

sopivat laatikonvuokrarahat olisivat odottamassa. Kaikki tapahtumat 7.10.2014, 31.10.2014, 

13.11.2014-17.11.2014 ja 2.12-7.12.2014 liittyvät toisiinsa, osoittavat rikoksen suunnitelmalli-
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suuden ja että rikoksen tarkoituksena oli yritys maksattaa pölyvahinko minulla itselläni ja kaikki 

tämä näkyy suoraan LIITE A1-todisteistani.   

4) Kun rahaa ei saatu 8.10.2014 vahinkoilmoituksella eikä tekaistulla Jormanaisen ”laatikkovuokra”-

laskutuksella suoraan pumpattua minulta, Niskala, Jormanainen ja Walve sopivat salaa, että 

Niskala järjestää samat rahat muovilaatikoista Jormanaiselle väärinkäyttämällä salaa minun 

nimissäni olevaa kotivakuutusta (suunnitelma C). Niskala on ts. salaa järjestänyt Jormanaiselle 

laittomasti kotivakuutukseni alta ne rahat, joilla Jormanainen maksoi juuri joulukuussa 2014 

pölyvahinkoon liittyvät Sisäilmamestarien, Niemi Palveluiden ja Murtomiehet Oy:n laskut. Kaikki 

Jormanaisen laskut ja Walveen 3.11.-17.11.2014 kotiini toimittamat laatikot, joista Jormanainen 

on laskuttanut ensin minua ”vuokrana” ja sitten Niskalan kanssa sopimallaan tavalla maksettu 

laittomasti minun kotivakuutukseni alta muka ”vuotovahingon” kustannuksina, liittyvät 

todellisuudessa pölyvahinkoon eikä Jormanaisella ja Niskalalla ole myöskään ollut mitään 

oikeutta hakea korvauksia minun nimissäni olevasta vakuutuksesta. Vain minä eli 

vakuutuksenottaja on voinut hakea korvauksia minun omistamastani kotivakuutuksesta. Sain 

vasta 5.5.2017 selville, että Niskala, Jormanainen, Varjonen, Suves, Rytö ja Nylund ovat 

toimineet rikollisesti salaisina korvauksenhakijoina minun kotivakuutuksessani. Minä en siis 

hakenut näistä korvauksia eikä minulle näistä salaisista laittomista rahanjaoista ole koskaan 

lähetetty mitään korvauspäätöksiä ja ”korvauksina” on maksettu sellaisia kustannuksia (mm. 

Jormanaisen laatikkopetoslaskutus ja LähiTapiolan omia oikeudenkäyntikustannuksia), joita ei 

vakuutusehtojen mukaan ole edes saanut kotivakuutuksestani korvata. 

5) Jormanaisen, Niskalan, Varjosen, Walveen, Laakson, Suveksen, Liimataisen, Suoniemen, 

Aronpään, Rytön ja Nylundin yhdessä toteuttamassa rikoksessa on kyse a) törkeästä jatketusta 

petoksesta b) törkeästä kiskonnasta, c) törkeästä kavalluksesta, d) törkeästä todistusaineiston 

vääristelystä ja e) Rytön ja Jormanaisen osalta todistajaksi nimettyjen etukäteislahjonnasta, jotta 

he antaisivat ja laatisivat asiassa L 15/649 perättömät todistajankertomukset. Rytö on 

10.12.2015 laatinut jo tuollaisen lausunnon.  

Näyttö:  

Kumpaakaan Jormanaisen 8.10.2014 laatimassa vahinkoilmoituksessa kuvattua tapahtumaa 

(24.9.2014 ja 26.9.2014) ei ole olemassa. Saksa ja Jormanainen ovat kirjallisesti tunnustaneet 

15.6.2017, että Jormanainen ei ole koskaan ollut kodissani piikkaamassa mitään ja että mitään 24-

26.9.2014 tapahtumia ei ole edes olemassa, vaikka sellaiset tapahtumat on Jormanainen kuvannut 

vahinkoilmoitukseensa ja niillä olemattomilla tapahtumilla pellevalvojat valvontalautakunnassa 

leipoivat petosrikolliselle Saksalle vapauttavan valvonta-asian ratkaisun. Lisäksi he kaikki ovat 

tienneet, että Jormanainen, Walve ja Niskala olivat jo 3 vuotta sitten 11.12.2014 tunnustaneet, että 

kaikki koko 8.10.2014 ilmoitus ja siihen liittyvä Walveen LähiTapiolalle toimittama piirros suojauksista 

ja piikkausalueesta muka 24.9.2014 päivänä oli valhetta. Tästä tunnustuksesta tietoisena 

Jormanainen ja Saksa laativat KäO:lle 9.3.2016 yhdessä vastineen ja Saksaa koskevassa valvonta-

asiassa 13716 useita vastauksia, joissa jatkoivat valehtelua siitä, että olisi muka olemassa KAKSI 

pölyvahinkoa (17.9.2014 ja 24.9.2014 piikkaukset). Kun valvonta-asiassa vaadin, että heidän tulee 

esittää kirjanpidosta tositteet tuon väittämänsä 24.9.2014 ”kakkospiikkauksen” tilauksesta ja 

laskutuksesta, he eivät olemattomasta piikkauksesta tietenkään mitään voineet esittää. Tässä 

vaiheessa he vaihtoivat ”lennossa” valhetta keksimällä tarinan siitä, että Jormanainen olisi ennen 

8.10.2014 ilmoitusta soittamalla antanut oikeat tiedot, mutta joku ”huonokuuloinen 

vakuutusvirkailija” olisi laatinut kaiken väärin tuohon 8.10.2014 ilmoitukseen, että Jormanainen ei 

olisikaan sitä laatinut, vaan käynyt vain ”silmät ummessa” allekirjoittamassa tuon ”huonokuuloisen 

virkailijan” laatiman tekstin. 
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LähiTapiolasta 23.10.2017 saamani rekisteriaineisto todistaa, että Jormanainen ei ole soittanut 

ainuttakaan puhelua ennen 8.10.2014, vastuuvakuutuksessa ei ole edes mahdollista antaa 

puhelimitse vahinkoilmoitusta, että 8.10.2014 ilmoitus on Jormanaisen, Walveen ja Niskalan yhdessä 

laatima. Ensimmäinen soitettu puhelu on ollut ulospäin eli virkailija soittanut Jormanaiselle 

31.10.2014, jolloin Jormanainen tahallaan uusi 8.10.14 valheellisen kertomuksen. Walve lähetti 

19.10.2014 s-postin, josta käy ilmi, että hän, Niskala ja Jormanainen ovat yhdessä hoitaneet 

pölyvahinkoasiaa. 31.10.2014 (pe) Walve soitti minulle junaan ja ilmoitti toimittavansa laatikot 

siivoojille, kun siivous alkaa ma 3.11.2014. Tuo 31.10.2014 on sama päivä, kun LähiTapiolan 

vastuukorvausosasto ilmoitti Walveelle, Niskalalle ja Jormanaiselle, että rahaa ei tule 8.10.2014 

ilmoituksen perusteella ja jo heti samana päivänä he aloittivat laatikkolaskutuspetoksensa 

toteutuksen. 23.10.2017 aineistosta näkyy 31.10.2014 rekisterimerkintänä ”asiasta tietää Niskala” 

ja aineistosta paljastuu Walveen toimineen yhtenä korvauksenhakijana, vaikka kyseessä oli siis 

Jormanaisen yrityksen nimissä oleva vakuutus. 11.12.2014 rekisterimerkintä paljastaa, että he 

kaikki ovat tunnustaneet, että 8.10.2014 ilmoituksessa ja siihen liittyvässä piirroksessa (johon on 

kynällä merkitty olemattomien suojausten paikat ja piikkausalue), MIKÄÄN ei pidä paikkansa. 

Lisäksi Jormanainen, Liimatainen ja Suoniemi ovat 11.12.2014 tunnustaneet, että piikkauspäiviä on 

vain kaksi (2.9.2014, kun piikattiin ½ metrin kolo kodinhoitohuoneen nurkkaan ja 17.9.2014, jona 

aiheutui pölyvahinko). KäO:ssa ja polisille 10.2.2015 laaditussa tarinassa (raportti 26.11.2014) 

esiintyy kaikkiaan 8 piikkaus- ja suojauspäivää, joista 6 valhetta. 11.12.2014 tunnustuspäivänä 

Jormanainen oli soitellut hädissään useita kertoja varmistaakseen, että nuo tunnustukset tahallaan 

salataan minulta. Tämän jälkeen hän, Saksa, Walve, Laakso, Baarman, Aronpää, Suves, Niskala ja 

Varjonen jatkoivat tahallista valehteluaan poliisille ja KäO:ssa olemattomista suojauksista ja tahallaan 

salasivat 8.10.14 ilmoitusta ja siihen liittyvää tunnusta valehdellessaan.   

 

Jormanaisen, Laakson, Walveen, Liimataisen, Suoniemen ja Niskalan yhdessä 26.11.2014 laatimasta 

ja Jormanaisen, Laakson ja Walveen 10.2.2015 poliisille toimittamasta raportin word-osasta näkyy, 

että 1) vain 17.9.2014 on sattunut pölyvahinko, josta Jormanainen on saanut tiedon Laaksolta 

17.9.2014 illalla noin klo 18 (eikä siis vasta 26.9.2014 eikä siis minulta, kuten hän 

vahinkoilmoituksessaan valehtelee) ja 2) he olivat sopineet, että mitään ei piikata 17.9.2014 jälkeen.  

 

Pahan ylä- ja alakerran pölyttymisen ovat havainneet jo ennen Jormanaisen vahinkoilmoituksessa 

väitettyä piikkauspäivää, valokuvanneet ja raportoineet  

• minä (kirjallisesti 17.9.2014 Niskalalle ja puhelimitse Laaksolle)  

• Maaniemi ja rakennustarkastaja Napari (aamulla 18.9.2014)  

• terveystarkastaja Keränen (19.9.2014) 

• Niskala (22.9.2014 lukien useita kertoja) 

 

Näin ollen Jormanaisen, Walveen ja Niskalan salaa laatiman petosvahinkoilmoituksen kuvaus 

24.9.2014 piikkauksesta ja pölyttömyydestä on ajallisestikin teknisesti mahdoton. Lisäksi pölyn ovat 

todistettavasti havainneet ja raportoineet Walve (6.10.2014 lukien useita kertoja ja myös hänen 

mukanaan olleet siivousyrittäjät), 14.10.2014- 17.11.2014 Tehopuhdistus Oy (Toiviainen Vesa, tj, 

siivoustyönjohtaja Sami Säilä, kymmenet siivoojat Tehopuhdistuksesta), RakSystemin asiantuntija 

(7.10.2014) ja LU Rakennus (Jonathan Nylund 29.10.2014 saakka). Nylund ja Toiviainen ovat 

kirjallisesti vahvistaneet, että a) Jormanaisen väittämiä suojauksia ei ole rakennettu lainkaan 

syyskuussa, vaan ne rakensi vasta LU Rakennus 29.10.2014, b) alipaineistus käynnistyi ja siivous alkoi 

vasta 3.11.2014 eikä senkään jälkeen ollut siivottu 30.12.2014 kuin murto-osa pölyttyneestä 

irtaimistosta . 
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Nämä raukkamaiset rikolliset Walve, Niskala, Baarman, Suves, Saksa, Jormanainen, Lagerström, 

Konttinen, Kerminen ym. jättivät minut tuhoamansa kotini raunioille maksamaan heidän 

aiheuttamaansa täystuhoa eli 400.000 euron vahinkoa, 6000 euron matonpesulaskuja ja 

korjaamaan tätä täystuhoa 6 vuodeksi, josta ensimmäisen vuoden ilman vessaan ja viemäriä. He 

itse aloittivat satojen törkeiden petosten, väärennysten ja kavallusten tehtailun, jotta eivät itse 

joutuisi itse aiheuttamastaan vahingosta maksamaan euroakaan ja maksattaakseen minulla 

siivouksen 16.800 euron muovilaatikkolaskutuksella ja junaillaakseen rikoskumppaninsa Noora 

Kempin, Tuomas Nurmen, Hannu Vienon, Jarmo Henrikssonin, Paula Helinin, poliisin 

tutkinnantappokavereittensa ja muun virkarikollisverkostonsa avulla minulle vielä tämän 

täystuhon ja kärsimyksen päälle tahallaan kostoluonteiset miljoonavelat törkeillä sadoilla 

petoksillaan.  

 

Myös Walveen 17.11.2014 s-postista näkyy, että Niskala, Walve ja Jormanainen ovat yhdessä 

hoitaneet Jormanaisen 8.10.2014 allekirjoittamaa vahinkoilmoitusta eli toteuttaneet yhdessä 

petosrikostaan. Vahinkoilmoitusta Niskala, Walve, Jormanainen ja Laakso salasivat minulta tahallaan 

ja myös poliisilta 10.2.2015 juuri siksi, että 8.10.2014 ilmoituksen laatiminen täysin tekaistulla 

tapahtumakuvauksella on petosrikos ja koska 8.10.2014 ilmoitus on ilmiselvässä ristiriidassa sen 

26.11.2014 laaditun 22-sivuisen ”raportin” kanssa, joka esitettiin 10.2.2015 esitutkinnassa 

”todisteena”ja 17-sivuiseksi väärennökseksi väärennettynä versiona Kempin valmistelussa. 

Kaikkea tätä törkeää petosta ja riehakasta väärennysten sarjaa peitteli Suves rikoskumppaneineen 

”liikesalaisuus”-valehtelullaan. 

 

  12.21 Vahinkoilmoitukseni kirjaamisen tahallisen estämisen motiivi, vuosien viiveellä ilmaantunut  
              vahinkonumero 091474054, sen kirjaajan salaaminen ja tapaohjeen 4.5 vastausvelvoitteen  
              rikkominen vuosia petosten peittelemiseksi  

 
Niskala, Varjonen ja Suves estivät petoksensa peittelemiseksi tahallaan minun 17.9.2014 

pölyvahingosta tekemäni vahinkoilmoituksen kirjaamisen ja päätöksen antamisen, vaikka uusin 

vaatimuksen 6 kertaa. Motiivi: Jos vahinkoilmoitukseni olisi kirjattu, sen tiedot olisivat LähiTapiolan 

rekistereissä ja joku olisi voinut ryhtyä ihmettelemään, miksi kodissani olisi peräkkäin ilmoitettu 

kahdesta eri piikkausvahingosta ja miten Jormanaisen ilmoituksen mukaan voisi olla pölytöntä ja 

suojaukset rakennettu ja minun ilmoitukseni mukaan kaikkialla pölyä juuri suojaamattomuuden 

vuoksi. Suveksen 5.5.2017 ilmoittamaa vahinkonumeroa 09147454 ei siis ole kirjattu 2014 (vaan 

mahdollisesti vasta 2017) ja joku on poistanut tuosta vahinkonumerosta KOKO sen korvausaineiston 

laskuineen, jonka olen 17.9.2014 vahinkoilmoitukseeni toimittanut. Lisäksi ko. numeron alle on 

ilmaantunut outo lomakemallinen ”vahinkoilmoitus”, jota en ole laatinut ja rekisterimerkinnässä 

valehdellaan vahingon tulleen tietoon muka 28.11.2014, vaikka sen alla on 17.9.2014 klo 17:56 

Niskalalle saapunut s-postini, jolla vahinko on siis tullut todisteellisesti LähiTapiolan tietoon jo 

17.9.2014 eli vahinkopäivänä.  

 

Suves rikoskumppaneineen jatkaa edelleen rikollista tapaohjeen 4.5 kohdan, VSL:n ja tietosuoja-

asetuksen vastaista salailua siitä, a) kuka vahingon kirjasi, b) milloin kirjasi, c) miksi 

vahinkoilmoitukseeni on ilmaantunut Niskalan kirjauksen esto ja d) kuka ja miksi on siirtänyt 

korvausrekisterin ulkopuolelle kaikki toimittamani laskut ja lausunnot ja keneltä konekieliset 

lomakkeet ovat peräisin ja e) miksi oikeiden tietojen sijaan on salaa ”hoideltu” Niskalan, Aronpään, 

Walveen ja Jormanaisen 8.10.2014 törkeää petosta ja estetty sen tutkiminen.   
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  12.22 Näin Jormanaisen ja Saksan valheet ovat ”eläneet” Suveksen ”liikesalaisuus”-valehtelun ja poliisin  
             ym. suojeluksessa 
 

Näin Jormanaisen ja Saksan valheet ovat ”eläneet” Suveksen, LähiTapiolan petosjengin, Kempin,  
             Nurmen ja poliisin suojeluksessa ja tästä rikollisesta valehtelusta he sitten laskuttivat minua  
             Baarmanin ja LP:n petosjengin kanssa 120.000 eurolla muun rikollisesta valehtelusta laskuttamisen  
             ohella. 

 
Näin petostaan toteuttaneiden Saksan ja Jormanaisen valehtelu on muuttanut muotoaan tahallisen 
rikoksen edetessä:  

 
1) KäO:ssa Jormanainen, Saksa, Suves, Niskala, Varjonen, Walve, Laakso, Liimatainen, Suoniemi, 

Aronpää ja Baarman ovat kirjallisesti myöntäneet, että 17.9.2014 piikkasivat Suoniemi ja 
Liimatainen eli 2 henkilöä. Muista vastaajista poiketen ainoastaan Saksa ja Jormanainen väittivät 
KäO:ssa, että on KAKSI PIIKKAUSTA eli että myös 8.10.2014 ilmoituksessa kuvattu Jormanaisen 
yksinpiikkaus kaikkine tapahtumineen (rakenteli suojaukset, sai muka tiedon minulta 26.9.2014 
jne.) ovat totta. Tämän laatiessaan he tiesivät, että oli jo 11.12.2014 tunnustus siitä, että MIKÄÄN 
8.10.14 ilmoituksessa ei ole totta.  

 
2) Vahinkoilmoituksessa 8.10.2014 Jormanainen väittää itse piikanneensa eli väittää piikkareita 

olleen yksi eikä näitä kahta oikeaa piikkaria mainita lainkaan. Ei ole uskottavaa, että Jormanainen 
olisi ”erehtynyt” nimeämään itsensä piikkariksi eikä tämä varsinkaan ole mikään 
”päivämääräerehdys”, vaan on antanut tahallaan väärät henkilötiedot vahinkoilmoituksessaan 
vakuutusyhtiölleen. 

 
3) Kun Jormanainen oli salaa 11.12.2014 LähiTapiolassa tunnustanut, hän valehteli muka 

”luulleensa” 8.10.2014 ilmoituksen täyttäessään, että suojaukset oli rakennettu, kun oli vasta 
joulukuussa kysellyt asiaa niiltä oikeilta piikkareilta Suoniemeltä ja Liimataiselta. Jormanainen  ei 
voi tietenkään voi joulukuussa ”luulla” sellaista, kun on itse 8.10.2014 täyttänyt 
vahinkoilmoituksen, jossa on ITSE väittänyt ne rakentaneensa ja väittänyt tehneensä tuon 
piikkauksen ja suojaukset 24.9.2014 yksintyönä. 
 

4) Jormanainen, Walve ja Laakso lampsivat 10.2.2015 yhdessä tätä 11.12.2014 tunnustusta 
tahallaan salaten Lohjan poliisiasemalle ja salasivat poliisilta tahallaan 10.2.2015 esitutkinnassa 
totuusvelvoitteen alaisena 8.10.2014 ilmoituksen tunnustuksineen juuri siksi, että Jormanainen, 
Laakso, Walve, Liimatainen, Suoniemi ja Niskala olivat yhdessä laatineet 26.11.2014 aivan 
toisenlaisen tarinan (”raportin”). Tuosta ”raportista” näkyi esim. Jormanaisen saaneen tiedon 
pölyvahingosta Laaksolta jo 17.9.2014 (eikä 26.9.2014 minulta, kuten 8.10.2014 ilmoituksessa 
Jormanainen valehteli), ja että pölyvahinkoja on vain yksi eikä vahinkoilmoituksessa mainittua 
24.9.2014 piikkausta ja mitään muitakaan Jormanaisen vahinkoilmoitukseen kuvattuja 
tapahtumia ole olemassa. 
 

5) Poliisille he 10.2.2015 esittivät 26.11.2014 laaditusta raportista 22-sivuisen version. Se on 
asiakirjaväärennys ja sisältää useita tekaistuja käynti- ja havaintoväitteitä. Raporttiasiakirjaa 
väärennettiin uudelleen poistamalla siitä 5 sivua, kun se nimettiin vastaajien 1.6.2015 ja 
9.6.2015 todisteeksi asiassa L 15/649.  
 

6) Valvonta-asiassa Jormanainen ja Saksa vaihtoivat tarinaa useita kertoja: 
a) Ensin he sinnikkäästi väittivät, että on KAKSI piikkausta eli että eivät ole 9.3.2016 KäO-

kirjelmässä ja 8.10.2014 vahinkoilmoituksessa mitään valehdelleet (salaten sitä 11.12.2014 
rekisteriin merkittyä tunnustusta). Tässä vaiheessa he väittivät, että piikkaaja oli 
Jormanainen yksin.  
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b) Seuraavaksi he samassa asiassa väittivät, että Jormanaisella olikin työparina Liimatainen 
(vaikka KäO:ssa myönsivät, että työpari olivat Liimatainen ja Suoniemi) 

c) Lopulta he 15.3.2017 myönsivät, että Jormanainen ei ole koskaan ollut edes paikalla. 
 

7) Koska Saksa ja Jormanainen valvonta-asiassa kirjallisesti tunnustivat, että Jormanainen ei ole ollut 
edes paikalla kodissani, hän ei myöskään ole voinut rakentaa vahinkoilmoituksessa mainittuja 
suojauksia, tehdä piikkauksia eikä tehdä mitään havaintoja kotini pölyistä tai pölyttömyydestä 
eikä Jormanainen siis ole voinut tehdä ainuttakaan niistä toimista ja havainnoista, jotka on 
vahinkoilmoituksessa väittänyt itse tehneensä. He tunnustivat Jormanaisen yksinpiikkauksen eli 
väitetyn kakkospiikkauksen tekaistuksi tarinaksi vasta siinä vaiheessa, kun eivät voineet 
olemattomasta piikkauksesta kirjanpitotositteita esittää ja tosiasiassa salattu tunnustus oli 
ollut tuossa vaiheessa olemassa jo 3 vuotta LähiTapiolan rekisterissä.  

 
8) Tässä 2017 valvonta-asian tunnustusvaiheessa Jormanainen ja Saksa ryhtyivät valehtelemaan 

8.10.2014 ilmoitusta ”päivämääräerehdykseksi”. Kun koko vahinkoilmoitukseen kirjoitettu 
tarina on tekaistu, kyseessä ei ole mikään ”sekaannus päivämäärissä”. Jormanaisen 
vahinkoilmoitus ei ole ”päivämääräerehdys” myöskään siitä syystä, että Jormanainen ja Saksa 
nimenomaan KäO-kirjelmässään väittivät, että vahinkoilmoituksessa kuvattu toinen piikkaus on 
olemassa eli että vahinkotapahtumia olisi muka KAKSI. KAIKKI tiedot eli yksityiskohtainen kuvaus 
kaikista tapahtumista ovat VÄÄRÄT. Jormanainen siis kuvaa itsensä piikkausten ja suojausten 
toteuttajaksi ja havaintojen tekijäksi, vaikka tunnusti, että ei ole ollut edes paikalla. 
 

9) Valehdeltuaan 8.10.2014 ilmoitusta ”päivämääräerehdykseksi” 3 vuoden viiveellä, Saksa ja 
Jormanainen keksivät tarinan ”huonokuuloisesta vakuutusvirkailijasta” ja olemattomasta 
puhelusta. Tämän jälkeen Jormanainen, Saksa, Suves, Niskalat, Leivo ja Lagerström ryhtyivät 
yhteistuumin 5.5.2017 salaamaan tietoa siitä, onko tuollaista puhelua edes olemassa. 23.10.2017 
rekisteriaineisto osoittaa, että puhelua ja huonokuuloista virkailijaa ei ole olemassa.  
 

10) Valvontalautakunta laati (Saksan selvää petosta peitelläkseen) 19.4.2017 päätöksen, jossa 
valehdellaan ”uskottavaksi” tätä tekaistua tarinaa huonokuuloiselle virkailijalle soitetusta 
puhelusta. Lisäksi päätöksessä väitetään lailliseksi sellaista, että Saksa saisi Jormanaiselta pyydellä 
suostumuksen minun terveydentilatietojeni käyttöön. Kaikki 19.4.2017 päätökseen osallistuneet 
ovat ymmärtäneet 3 vuoden viiveellä keksityn tarinan valheeksi (ns. kurpitsavaunutarinaksi) ja 
valehtelevansa tahallaan päätöksessään potilastietojeni käsittelyoikeuksista. 
 

11) Saatuaan tahallisella valehtelullaan aikaan 19.4.2017 päätöksen ja Saksalle laittoman 
potilastietojeni käsittelyoikeuden, Saksa ja Jormanainen jatkoivat KäO:ssa taas heti valehtelua 
siitä, että KAKSI piikkaustapahtumaa olisi olemassa. He jatkoivat siis KäO:ssa valehtelua sekä 
11.12.2014 tunnustuksen että 15.3.2017 tunnustuksen jälkeen. Tarina ”huonokuuloisesta 
virkailijasta” esiintyy ainoastaan Saksaa koskeneen valvonta-asian 13716 vastauksessa ja sai 
”ensi-iltansa” 3 vuotta väitetyn puhelun jälkeen, jota ei ole edes olemassa. He ovat siis yhdessä 
valehdelleet sekä olemattoman piikkaustapahtuman että olemattoman puhelun ja virkailijan 
tarinaansa ja niillä olemattomilla tapahtumilla saaneet Saksan vapauttavan ratkaisun aikaan. 

     
   12.23 Petosta jatkettiin ja peiteltiin määrittelemällä 5.5.2017 aineisto ”liikesalaisuudeksi” 

 
LähiTapiolasta 14.7.2017 saamani tiedon mukaan (äänite mukana 23.10.2017 aineistossa) KAIKKI 

asiakas- ja korvauspuhelut äänitetään. Eli kun puhelusta ei ole mitään äänitettä olemassa, ei 

myöskään ole Jormanaisen ”huonokuuloista vakuutusvirkailijaa” eikä tuota ”rehellistä” puhelua, joka 

olisi muka soitettu ennen 8.10.2014 vahinkoilmoituksen allekirjoitusta. Lisäksi Walveen 7.10.2014 s-

postista suoraan näkyy, että Jormanainen ei ole soittanut, vaan nimenomaan MENNYT 
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vakuutusyhtiöön ilmoituksen täyttämään ja 23.10.2017 materiaalista Jormanaisen vastuuvahingon 

käsittelymerkinnöistä (LIITE A1, tod. 40A-40C) näkyy, että Saksan ja Jormanaisen valehtelemaa 

puhelua ei ole olemassa. Myös LähiTapiolan 3.12.2014 päätöksen (LIITE A1 tod. 102) tekstistä näkyy 

sen perustuvan juuri 8.10.2014 allekirjoitettuun ilmoitukseen eikä puheluun. Lisäksi oli rekisteriin jo 

11.12.2014 merkittynä selvä tunnustus selvästä petoksesta. 

 

Kun uudelleen vaadin vakuutustutkintaan (Kari Leivo), sisäiselle tarkastukselle, Suvekselle, Niskalalle 

ja Lagerströmille osoittamallani viestillä tutkimaan 8.10.2014 ilmoitusta petoksena ja saada 

puhelutiedot tuon ”huonokuuloista vakuutusvirkailijaa” koskevan tarinan selvittämiseksi, he yhdessä 

5.5.2017 laativat vastauksen, jossa valehdellaan, että LähiTapiolaan ei ole muka koskaan tullut 

ainuttakaan tietoa mistään epärehellisyydestä 8.10.2014 ilmoitukseen liittyen, vaikka olisi siis tuo 

11.12.2014 tunnustus rekisteriin merkittynä. Lisäksi he määrittelivät ”liikesalaisuudeksi” koko 

aineiston ja jopa omat puheluni tiedossaan olevien petosten tahalliseksi peittelemiseksi ja niiden 

jatkamiseksi. Suves, Niskalat, Varjonen, Lagerström ja Leivo ovat aktiivisesti osallistuneet Saksan 

ja Jormanaisen kanssarikollisina petosrikokseen. 

Peittely ja teon tutkinnan estäminen on jatkunut 5.12.2014 lukien. Siitä lähtien Niskala, Varjonen, 

Lagerström, Moisander, Suves, Jormanainen, Walve, Laakso, Aronpää, Kerminen, Konttinen ym.   

ovat tahallaan jättäneet vastaamatta Jormanaisen laatikkolaskutusta koskevaan selvitys-

vaatimukseeni ja salanneet minulta tahallaan 11.12.2014 tunnustuksen ja sen, että juuri Niskala ja 

Varjonen olivat minulta salaa sopineet Jormanaisen ja Walveen kanssa petoksellisesta 

laatikkolaskutuksesta ja ryhtyneet salaa väärinkäyttämään kotivakuutustani). Vastaamattomuus ja 

salailu johtuu siitä, että he ovat rikoskumppaneita ja tienneet kotivakuutukseni väärinkäytön 

kavallusrikokseksi sekä 8.10.2014 ilmoituksen ja laatikkolaskutuksen petosrikokseksi. 

   12.24 Törkeät petokset muuttuivat ”pikku epätarkkuudeksi” 

Kun sain pölyvahinkopetoksen selville, Suves lähetti s-postistaan 23.2.2016 viestin, jota ei ole 

allekirjoittanut kukaan ja jossa valehdellaan ”merkityksettömäksi epätarkkuudeksi” 8.10.2014 tekoa 

eli törkeää petosta (vahinkoilmoitus, jonka KAIKKI ”tapahtumat” tekaistuja). Suveksen s-posti 

23.2.16 klo 14:19 ja liite LähiEtelän allekirjoittamaton ”vastaus” 24.11.15 selvitysvaatimukseeni on 

LIITE A1 tod. 39A ja viestini 1.4.2017 klo 17:43, jossa vaadin saada selvityksen viestin laatijasta ja 

johon Suves eikä kukaan ole vastannut koskaan mitään, on LIITE A1 tod. 39B. Se on todiste myös 

Suveksen tapaohjeen 4.5 kohdan vastaisesta vastaamattomuudesta ja Baarmanin, Saksan ja 

heidän päämiestensä rikoskumppanuudesta. 

 

   12.25 AA Jarmo Henrikssonin törkeitä petoksia seliteltiin samalla tavalla ”pikku epätarkkuuksiksi” ja  

              kiinteistöriitani materiaalilla toteutettiin 100.000 euron petos 120.000 euron petoksen jälkeen 

Henriksson rikoskumppaneineen laskutti 2 vuotta työsuhderiita-asian L 17/261 prekluusion jälkeen 

100.000 eurolla nimenomaan kiinteistöriitani oikeudenkäyntimateriaaliin väitetystä perehtymisestä, 

vaikka aineistoa ei ole asiaan L 17/261 toimitettu eikä se viemäri- ja pölytodistelu todista mitään 

työpaikkakiusaamisesta eikä äitiyslomairtisanomisesta. Henrikssonin selitti petoksiaan samalla 

tavalla ”merkityksettöminä epätarkkuuksina” ja koska Henriksson on urkkinut kiinteistöriitani 

materiaalia ja 23.2.2016 viestin laatijaa salataan, on mahdollista, että laatija ja muukin ”salainen 

erityiskäsittelijä” on Henriksson ja hänelle on joka tapauksessa ujutettu salassa pidettävää  

materiaalia, kun hän laskuttaa 4.7.2018 todisteluuni perehtymisestä, jossa oli mm. sellaisia 

potilastietojani, jotka eivät ole asian L 17/261 todisteita. Rikoksista sovittiin varjovalmisteluissa 

etukäteen. Baarman, Suves, Saksa, Henriksson ja Mäkinen päämiehineen salaavat edelleen, kuka 

toimitti kiinteistöriitani materiaalit Henrikssonille ja Mäkiselle rikollista velkuuttamista varten.   
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13. Rikollinen tahallinen prosessipetosvalehtelu vahingon määrästä (tapaohjeen 8.2 kohdan ja 

todisteiden vastainen kiistäminen korvausteni estämiseksi) 

 

       13.1 Kiistäminen prosessipetosvalheilla Niskalan 23.10.2014 tekemän korjaussuunnitelman, korjaus-  

                ja siivouslaskujen ja valokuvista, prof. Putuksen, terveys- ja rakennustarkastajien,  

                Tehopuhdistuksen ja TTL:n lausuntojen vastaisesti  

                Jo ennen kanteeni nostamista ja ennen kreosootin ja muiden vahingon todellista määrää koskevien  

                valtavien korjauskustannusten määrän paljastumista Niskala oli LU Rakennuksen kanssa tehnyt  

                97.199 euron kirjallisen korjaussuunnitelman (LIITE A1, tod. 32), rakennustarkastaja Napari ja  

                terveystarkastaja Keränen, RakSystems, Tehopuhdistus Oy (tj. Toiviainen) ja KMAC Oy olivat  

                raporteissaan todenneet vahingon valtavan suuruiseksi. Lisäksi tammikuussa 2015 paljastui  

                piikkauspölyn kreosootti, joka lisäsi siivouskustannukset moninkertaisiksi ja keväällä 2015 paljastui  

                myös viemäririkon se koko laajuus, joka oli Niskalan 1.10.2014 päätöksellä (LIITE A1, tod. 121G)  

                sitovasti ilmoitettu LähiTapiolan korvattavaksi vahingoksi.   

Kanteeni käsittelyn aikana hankin myös prof. Putuksen lausunnon, jolla vahvistetaan KAIKKI 

kanteeni mukaiset vahingot, henkilö- ja omaisuusvahinkojen pysyvyys (suuri osa omaisuudestani 

tuhoutui korjauskelvottomaksi ja minulla todettiin aivokasvain, jonka syntyhetki on syy-

yhteydessä kreosoottialtistukseen). Myös LP:n itsensä hankkimasta Mikrosemin 

analyysivastauksesta näkyy pölyn leviäminen kaikkialle talooni.  

Suves, Baarman ja Saksa päämiehineen toteuttivat törkeää petostaan myös paljoksumalla omilla  

valheillaan vahingon määrää, joka oli em. tavoin ja jopa niiden omien todisteiden mukaisesti ja 

Niskalan/LähiTapiolan 23.10.2014 myöntämällä tavalla tunnustettu vähintään 97.199 euron 

suuruiseksi.  

Petosjoukkueen pahin rikollinen sika oli Baarman, joka Kempin kanssa etukäteen 

varjovalmisteluissa sopimaansa järjestettyä häviötä toteuttaen yhdessä Saksan, LP:n ja 

Jormanaisen kanssa pakotti minua koko valmistelun ajan luopumaan KOKO omaisuudestani, 

terveydestäni ja kauniista kodistani 5.000 eurolla sen jälkeen, kun heidän päämiehensä olivat 

yhdessä toteuttamillaan törkeillä työturvallisuusrikoksilla, törkeillä vahingonteoilla aiheuttaneet 

minulle pysyvän työkyvyttömyyden, aivokasvaimen, muita vakavia terveysvaurioita ja tuhonneet 

koko kotini, lasteni kodin ja koko omistamani irtaimiston maan tasalle ja aiheuttaneet minulle 

600.000 euron vahingot ja jättäneet minut kotini raunioille lasteni kanssa itkemään ja maksamaan 

400.000 euron laskuja, joista en ole itse aiheuttanut euroakaan. He tuhosivat tahallaan kotini ja 

koko omaisuuteni ja jättivät sikamaisesti ja sadistisesti minun korjaamaan heidän tuhoamaansa 

kotiani ja maksamaan heidän maksuvelvollisuuteensa kuuluvia järjettömän suuruisia korjaus- ja 

siivouslaskuja ilman vessaa, viemäriä, juoksevaa vettä, ilman vaatteita, ilman sähkölaitteita 

(tuhoutuivat piikkauspölyssä), ilman valaistusta (joka tuhoutui pölyssä) ja keskelle valtavia 

oikeudenkäyntejä, joissa pyörittivät petos- ja väärennystehdastaan. Pelkästään aitojen mattojen 

ja juhlapukujen pesulalaskut olivat yli 6.000 euroa ja rikollinen sika Baarman ja Saksa tarjosivat KOKO 

omaisuudestani ja pysyvistä terveysvaurioista korvaukseksi 5.000 euroa yhdessä Saksan ja 

Jormanaisen kanssa ja Suves 25.000 euroa vastoin oman päämiehensä kirjallisesti tunnustamaa 

vahingon vähimmäismäärää (97.199 euroa) ja velkuuttivat sitten minut 200.000 eurolla 

rikoksillaan, niin että jäin kokonaan ilman korvauksiani ja ”sain” 200.000 euron tekaistun 

velkataakan ja minulle aiheutettiin tahallaan 2 Meur vahingot, koska poliisin 

tutkinnantappokaverit ja Kemppi estivät kanteen, todistelun ja törkeiden rikosten esitutkinnan 

aiheuttaakseen lakiin nähden  käänteiset ”saatavat” näille rikollisille. 
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      13.2 Nurmen, Kempin, Saksan ja Baarmanin yhdessä laatimaa ”rikos”-ilmoitusta tutkimaan alkoivat  

               poliisit Salonen ja Mamia, jotka ainoaksi ”rikokseksi” olivat muka havainneet sen, että valitin  

               minulle junaillusta 120.000 euron velasta ja tein laissa säädetyn kantelun 

Näiden valtavien vahinkojen aiheuttaminenkaan ei rikollisille riittänyt. Toteutettuaan minuun 

kohdistettuja törkeitä petoksiaan, ja muita rikoksiaan 2014 lukien ja törkeitä virkarikoksiaan 2018 

lukien, minut rikollisesti tahallaan 120.000 eurolla velkuuttaneet ja 600.000 € korvaukseni 

estäneet Nurmi, Kemppi, Baarman ja Saksa laativat yhteistuumin poliisille minua koskevan väärän 

ilmiannon poliisikavereilleen, jota ”tutkivat” Rauli Salonen ja Simo Mamia. Sama Salonen oli tätä 

ennen estänyt sen 11.12.2019 tuilaustyönä toteutetun väkivaltarikoksen tutkinnan, jonka avulla 

Nurmi, Kemppi, Baarman, Saksa minut velkuuttivat ja jonka valittamisen estämiseksi Spolander 

ja Paanenen valehtelivat päätöksissään. Minulle törkeillä rikoksilla aiheutettuja valtavia 

vahinkoja ja kärsimyksiä ts. pahennettiin lavastuksilla, joita ”tutkivat” esteellisinä Salonen ja 

Mamia niin, että KETÄÄN sadoista todistajista ei kuultu, ainuttakaan 300 todisteestani ei käsitelty 

ja ”tutkinta” perustui pelkästään edeltävästi saman Länsi-Uudenmaan KäO:n edeltävästi 

toteuttamaan Baarmanin, Saksan, Suveksen, Kempin, Nurmen ym. rikosten tutkinnan estämiseen 

ja rikoskumppaneiden  Baarmanin, Saksan, Suveksen, Kempin, Nurmen omaan valehteluun, jossa 

he valehtelivat minun muka laatineet ja julkaisseen ”jotain vääriä tietoja” kertomatta, mitä 

väittävät vääräksi ja vaikka minun puolellani ei ole ainuttakaan väärää tietoa ja heidän rikollinen 

valehtelunsa näkyy suoraan LIITE A1-todisteista ja olisi selvinnyt poliisille myös kuulemalla 

nimeämäni todistajat (kuten rakennustarkastajat). Painostus- ja kostotoimia on selvitetty 

lausumani otsikossa 14.1-14.19 ja Baarmania, Saksaa ja Suvesta koskevissa lausumien erillisissä 

kirjelmissä. 

      13.3 Suveksen ja LähiTapiolan rikoskumppanien valehtelu, että viemärikuvausten laiminlyönnillä ei  

                olisi muka aiheutettu lisävahinkoa ja ristiriitainen valehtelu, että Suveksen olemattomaksi  

                väittämä lisävahinko olisi kuitenkin korvattu 

”Mitään vahinkoa taikka lisävahinkoa ei ole kantajalle aiheutunut kesäkuu 2014 — elokuu 2014 

välisenä aikana. LähiTapiolan kantajalle jo maksama korvaus kattaa kokonaisuudessaan myös 

väitetyn kesäkuu 2014 — elokuu 2014 välisen lisävahingon.” (Suves s. 9) 

Kumpaa väitetään? Ei ole edes aiheutunut vahinkoa vai aiheutunut vahinko jo korvattu?  

Vastaajat ovat vastuussa vahingoista, koska 

1) Vuotokohtia löytyi 2015 lisää kaikilta niiltä aluilta, joilla Niskala ja LP tahallaan estivät 

viemärikuvaukset, vaikka valehtelivat kantajalle, että kaikki muka kuvattiin eikä reikiä muka 

todettu. 

2) Juuri valehtelulla ja selvittämisen estämisellä rakenteiden vauriot pahenivat. (LIITE A1, todiste 

145A ”vakavan terveyshaitan määritelmä) 

3) LP:llä ja muilla vastaajilla on ollut erityistietämystä kosteusvahinkojen oikeasta 

selvittelytavasta ja silti on tahallaan toimittu väärin. Niskala on riskienhallintapäällikkö ja LP 

kuuluu ”maailmanlaajuista parasta laatua” markkinoivaan auktorisoitujen kosteuskartoit-

tajien yhdistykseen, jonka internetsivujen etusivulla mainitaan juuri putkirikon olevan 

tyypillisin vuotosyy ja silti sitä ei tutkittu (LIITE A1, todiste 147A) 

 

     13.4 Viiveen 16.6.2014 -13.8.2014 oikea merkitys (kanteen myöntäminen) ja selvän syy-yhteyden  

               kiistäminen rikollisilla valheilla    
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”Pedersen pyrkii sekoittamaan kesäkuussa 2014 havaittua… seinän kostumista… yli kaksi kuukautta 

myöhemmin talon ulkopuolella … havaittuun viemäriputken rikkoon. Nämä tapahtumat eivät 

mitenkään liity toisiinsa.” (Baarman s.4) ja ”Siten ei ole lainkaan voitu todeta, että viemäriputki olisi 

ollut rikki ennen kantajan kiinteistöllä tekemät kaivuutyöt.” (Baarman s.6)  

 

”…13.8.14 on LähiTapiolan Niskalan pyynnöstä suoritettu uusi katselmus…” (Baarman s. 2) ja 

”16.6.2014 jälkeen seuraava LP:n suorittama tarkastus kiinteistöllä on tapahtunut 13.8.2014.” 

(Baarman s. 5) 

 

”Jo se seikka, että on kulunut lähes kaksi kuukautta havaintojen välillä osoittaa, ettei 12.6.2014 

ilmoitettu kodinhoitohuoneen seinän ja lattian kostuminen johtunut rikkoutuneesta 

viemäriputkesta.” (Baarman s. 6) 

 

Saksa ja Suves päämiehineen yhtyivät valehteluun. Ristiriidat ja totuudenvastaisuus:  

1) Baarman/LP tekee loogisesti kestämättömän johtopäätöksen väittämällä: ”Jo se seikka, että on 

kulunut lähes kaksi kuukautta…, osoittaa, ettei 12.6.2014 ilmoitettu...seinän ja lattian 

kostuminen johtunut rikkoutuneesta viemäriputkesta.” Tällaista päätelmää aineistosta ei voida 

tehdä lainkaan. Päinvastoin: johtopäätös on se, että juuri putkirikon selvittämisen estäminen 

aiheutti viiveen ja rakennevaurioiden olennaisen pahentumisen.  

 

2) Baarman siis ontuvassa syy-yhteyspäättelyssään (…ei ole lainkaan voitu todeta, että 

viemäriputki olisi ollut rikki ennen kantajan kiinteistöllä tekemät kaivuutyöt) väittää, että 

viemäriputken rikkoutumishetki = se, hetki, kun kaivurilla saatiin tuo putki esiin kaivettua. 

Baarmanin syy-yhteyspäättely on helppo osoittaa naurettavaksi: Rikotaan lapsen muoviämpäri 

ja kaivetaan se tänään maahan. Kaivetaan sama ämpäri sitten esiin vaikkapa ensi keväänä. 

Baarmanin tulkinnan mukaan tuosta kaivamisesta voisi sitten päätellä, että ämpäri rikkoutui 

vasta, kun se kaivettiin ylös.  

 

3) Baarmanin laatimalla tekstikohdalla ”Jo se seikka, että on kulunut lähes kaksi kuukautta 

havaintojen välillä…” tosiasiassa (tahattomasti) myönnetään koko kanne oikeaksi ja vahingon 

syy-yhteys LP:n menettelyyn eli 2 kk kuukauden viive viemäriputkirikon selvittämisessä. Juuri 

tästä syystä rakenteet vaurioituivat. Raportointivirheen myöntäminen: LP:n raporttitekstit 

13.8.2014, 2.9.2014 ja 17.9.2014 paljastavat, että 16.6.2014 ei lainkaan selvitetty vuotojen syitä 

eikä edes viemäriputken kulkureittiä.  

 

4) Ristiriita 1: Kesäkuussa ei havaittu seinän kostumista, vaan iso vesimäärä lattialla viemäriputken 

kohdalla. Putki ei myöskään ollut ollut rikki vain metrin pätkältä, kuten LP 13.8.2014 lukien 

väittää  

 

5) Ristiriita 2: Samassa vastineessa väite virheettömästä raportoinnista (s.2 ja s. 6), vaikka 

16.6.2014 käynnillä väitettiin putkea kokonaan ehjäksi ja 13.8.2014 raportissa LP myönsi 

putkirikon, jota ei havainnut 16.6.2014 tutkimattomuuden vuoksi.  

 

6) Suuri vesimäärä ilmaantui 10.6.2014 lattialle sateettomana päivänä viemäriputken kohdalle juuri 

siksi, että ko. kohdalla meni pääviemäriputki kokonaan poikki. Se, ettei oikeaa vuotosyytä 

havaittu jo kesäkuussa, vaan vasta 13.8.2014, johtui putkirikon tahallisesta tutkimisen 

estämisestä LP:n toimesta 16.6.2014 ja vääristä tutkimismenetelmistä. Putkirikkoa ei voinut 
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16.6.2014 havaita pintamittarilla, jota LP ainoastaan käytti. Olisi tullut selvittää piikkaamalla 

ja poraamalla eikä mitään näistä tehty.  

 

7) Väite raportoinnin ”virheettömyydestä” on väärä, koska Niskala joutui pyytämään uuden 

katselmuksen 13.8.2014 juuri siksi, että LP:n 16.6.2014 tekemä koksiluukkuväite osoittautui 

virheelliseksi ja samasta syystä LähiTapiolan päätös muuttui ja LähiEtelän rekisteriin kirjattu 

14.8.2014 ja 26.8.2014, että LP:n ja Jormanaisen raportti virheellinen ja juuri sitä Suveksen 

petostiimi LähiTapiolassa peitteli ”liikesalaisuutena”.  

 

8) LP myöntää vastineessaan aiheuttaneensa viiveen eli sen, ettei viemäriputkirikon mahdollisuutta 

edes tutkittu kuin vasta 13.8.2014 alkaen (s. 6). Vesivahinko ilmeni siis jo 10.6.2014. Sen oikea 

syy selvisi vasta 13.8.2014 lukien juuri siksi, että LP, Jormanainen ja LähiTapiola tekivät 16.6.2014 

virhediagnoosin.  

 

9) Ilmoitin vahingosta jo 10.6.2014, ei vastineessa väitetyllä tavalla 12.6.2014. Pihkasen käyntikin 

oli jo 11.6.2014 enkä voinut ilmoittaa enkä ilmoittanut mitään seinästä (LIITE A1, tod. 1A).  

 

10) LP myöntää, että sen 16.6.2014 tutkimismetodit olivat virheellisiä eli että vuotoja ”ei voitu 

todeta” ilman kaivuita eli ei voitu havaita pintamittarilla 22 cm:n betonista rakenteita avaamatta.  

 

11) Se, ettei rikkoa todettu jo kesäkuussa, johtuu nimenomaan siis LP:n, Jormanaisen ja LähiEtelän 

virheestä. Ne yhdessä estivät putkirikon tutkimisen, vaikka talon ja putken ikä oli niiden tiedossa 

jo kesäkuussa ja kantaja epäili putkirikkoa ja vaati sen tutkimista. Kukaan heistä ei ryhtynyt 

tutkimaan silloinkaan, vaikka kantaja reklamoi Laaksolle kesäkuusta lukien, että 

kosteudenkerääjä täyttyi, vaikka ulkona ei satanut eikä seinästä tullut vettä.  

 

       13.5 Väite, ettei mitään vahinkoa ole aiheutunut tai että se on jo täysimääräisesti korvattu 

”…eikä ole aiheutunut kantajalle vahingonkorvauslaissa tarkoitettua korvattavaa vahinkoa” 

(Baarman s. 7) ja  

 

”… on jo tullut korvatuksi täysimääräisesti kantajalle” (Suves s. 15) ja ”… korvattavaa vahinkoa ei 

ole…” (Suves s. 16) ja ”…käyttöhyödyn menetykseen perustuvat vaatimukset näyttävät koskevan 

ainakin osittain samoja ajanjaksoja.” (s. Suves 19) 

 

”Mitään vahinkoa taikka lisävahinkoa ei ole kantajalle aiheutunut kesäkuu 2014 — elokuu 2014 

välisenä aikana. LähiTapiolan kantajalle jo maksama korvaus kattaa kokonaisuudessaan myös 

väitetyn kesäkuu 2014 — elokuu 2014 välisen lisävahingon.” (Suves s. 9) 

Saksa ja Jormanainen yhtyivät kaikkiin valheisiin. Ristiriidat ja totuudenvastaisuus: 

 

1) Kumpaa väitetään? Ei ole edes aiheutunut vahinkoa vai aiheutunut vahinko jo korvattu?  

 

2) Henkilövahingot, omaisuusvahingot (puhdistuskustannukset), taloudellinen vahinko, 

käyttöhyödyn menetys yksilöity haastehakemuksessa ja 31.1.2016 täydennyksessä eikä niistä 

mitään ole minulle korvattu. Vastaajat aiheuttivat valtavat henkilö- ja omaisuusvahingot 

laittomalla ja epärehellisellä toiminnalla ja kokonaisvaltaisesti virheellisellä raportoinnilla 

(vahinkojen laatu, määrä ja niiden aiheuttaminen tuottamuksella eli syy-yhteys: kantajan 

kirjalliset todistelut, kanteen liitteet B1-B3, joissa on kustannuserittely laskutositeliitteineen ja 
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raportit Leppänen, Mattinen, Putus, Maaniemi, Honkavaara, Napari, Järvinen, Peltonen, Wallin, 

Maaniemi, S. Pedersen, Palonen) 

 

3) Henkilövahingot ovat korvaamatta kokonaan. Kreosoottilöydösten vuoksi tulee tehdä 

nimenomaan kreosoottisiivoukset. Tavaroita, vaatteita ja kaappien sisältöjä yläkerrassakin 

siivoamatta  

 

4) Sijaisasunto ja käyttöhyödyn menetys eivät ole päällekkäisiä vaatimuksia. Vuokrakolmio 

levottomassa kerrostalossa (jossa oli myös turkiskuoriaisia), ei korvaa 340 m2:n kartanomaisen, 

2100 m2:n järvenrantatontilla sijainneen asunnon menetystä. Baarman, Saksa ja Suves 

valehtelivat niitä samanarvoisiksi. Käyttöhyödyn menetys kasvoi sijaisasunnon keskeyttämisen 

perusteella 1.3.2015 lukien, koska asunnon olosuhteet muuttuivat. LähiEtelän päätös 

(sijaisasunnon keskeyttäminen kesken remontin) on vakuutusehtojen, KSL:n ja VSL:n vastainen.  

 

      13.6 LähiEtelän/Suveksen vaatimus vahingon ”rajoittamisesta” ja väite kustannusten ylimitoituksesta  

               pölyvahingossa 

”Väitetyt kustannukset ja toimenpiteet pölyn johdosta ovat ylimitoitettuja ja/tai eivät ole 

perusteltuja. Vahingonkärsineellä on velvollisuus minimoida vahinkonsa.” (Suves s. 7) 

”Edellä esitetyin perustein kaikki väitettyyn pölyvahinkoon liittyvät vaatimukset kiistetään 

perusteeltaan ja määrältään” (Suves s. 8) ja ”LähiTapiola on korvannut … Tehopuhdistuksen 

laskusta…” (Suves s. 7) 

Baarman ja Saksa päämiehineen yhtyivät valehteluun. Ristiriidat ja totuudenvastaisuus: 

 

1) Vahinko kohdistui 17.9.2014 koko omaisuuteen aamulla ja päivällä, kun en ollut kotona. Olisikin 

kiinnostavaa tietää, että miten Suveksen vaatima ”minimointi” onnistuisi tällaisessa tapauksessa 

ikäänkuin jälkikäteen, kun vahinko koko omaisuuteen on tapahtunut? Kun Suves tällaista väittää, 

hänen tulee kyetä konkreettisesti kertomaan, millä toimenpiteillä Suves itse kykenisi tähän 

”rajoittamiseen”? Pitäisikö Suveksen mielestä jättää puhdistamatta kreosoottipölyiset vaatteet? 

Pitäisikö minun Suveksen ja Baarmanin mielestä paahtaa perheemme aamiaisleivät paahtimessa, 

josta pöllyää kreosoottia? Söisivätkö he itse tuollaisen kreosoottiaamiaisen nukuttuaan yönsä 

kreosootilla kuorrutetuissa sängyissä? Kun pöly leviää kaikkialle, miksi kaiken puhdistaminen ei 

Suveksen, Saksan ja Baarmanin mielestä olisikaan perusteltua? Mitä Suveksen, Saksan ja 

Baarmanin mielestä siis pitäisi jättää putsaamatta? 

 

2) Suves, Saksa ja Baarman valehtelivat vaatimusta ylimitoitetuksi. He eivät kerro eikä millään 
tavalla yksilöi sitäkään, MITKÄ kustannukset ja MIKSI ne olisivat ”liikaa”. Esitin todisteena 
Tehopuhdistuksen arvion loppupuhdistuksen hinnasta, joka vastaa kanteessa esitettyä 
vaatimusta ja laskut. Se ei siis ole liikaa, koska kustannukset ovat todellisia ja olen en maksanut 
enkä niistä vahingoista ole itse aiheuttanut mitään ja kaikki todisteet ovat LIITE A1-dokumentissa.   

 
3) Kun vastaajat ovat itse etukäteen hyväksyneet ja siivouksen jälkeen maksaneet ensivaiheen 

siivouslaskun, sekään ei voi olla ”ylimitoitettu”: Päinvastoin arvio kannetta nostettaessa oli 
alimitoitettu, koska kreosootti selvisi 2015 ja aiheutti arvioitua suuremman ja vaikeamman 
siivoustarpeen. Niskala myönsi jo 23.10.2014 pelkän viemärivahingon kustannukseksi 97119 €. 
 

       13.7 Petokselliset perusteettomat euromääräiset paljoksumiset 
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”Vaatimuskohdan 2.2.1 vaatimus (70.000 euroa) kiistetään myös sillä perusteella, että se on täysin 

yksilöimätön, erittelemätön ja toteen näyttämätön. Kantaja ei ole myöskään edes yrittänyt 

perustella, mistä väitetty kustannus muodostuu, ja millä perusteella tämän suuruista kustannusta 

vaaditaan LähiTapiolalta.” (Suves s. 9) 

 

Vaatimus ei 2.1.16 ole ollut yksilöimätön. Vaatimus 2.1.2016 oli 30.000 euroa vähemmän kuin siinä 

Niskalan 23.10.14 laatimassa ja hyväksymässä korjaussuunnitelmassa, jossa saman vahingon 

korjauskustannus oli 100.000 euroa. Suves ja LähiEtelä valehtelivat itse ilmoittamiaan euroja eli 

Niskalan itse laatimaa korjaussuunnitelmaa ”perusteettomiksi”. Laadin perusteettoman 

kiistämisen vuoksi erittelyn joka ikisestä ostoksesta ja siitä, mihin tarvikkeet, työt ja työkalut on 

tarvittu (LIITE B1-B3). Lisäksi käyttämäni jokainen urakoitsija on lupautunut tulemaan todistajana 

kertomaan, että kaikki toteuttamani työt ovat liittyneet putkirikkoon ja pölyvahinkoon. Kustannus 

on ylittynyt siitä, jollaiseksi sen 2.1.2016 arvion. Tämä johtuu mm. paljastuneesta LP:n, Jormanaisen 

ja LähiEtelän epärehellisyydestä viemärikuvauksissa ja muusta petoksellisesta toiminnasta, jolla 

kodille aiheutettiin valtavat vahingot. Lisäksi paljastui, että toteuttamalla Niskalan 23.10.2014 

”korjaus”-suunnitelmaa, koko talo olisi romahtanut eli estin miljoonavahingon syntymisen. Olen  

toimittanut euromääräiset kustannukset ja vaatimukset toteutuneen mukaisina ja kaikki 

korvaukset estettiin tässä lausumassa kuvatuilla rikoksilla.  

 

     13.8 Väärennetyn siivoustarjouksen käyttäminen ja aidon asiakirjan salailu ”liikesalaisuutena” ja  

             ”olemattomuus”-valehtelulla 

 

               Baarman ja Saksa nimesivät LP:n ja Jormanaisen todisteeksi ApuAhosen tarjouksen ja valehtelivat 4  

               vuoden viiveellä keksimällään valheella LP:n ja LähiTapiolan maksaman Tehopuhdistuksen  

               siivouslaskun vastaisesti, että siivoussopimus olisikin muka syntynyt minun ja ApuAhosen välille ja  

               että siivouskustannus olisi muka vain muka n. 2.500 euroa koko isossa vahinkotapahtumassa, vaikka  

1) Niskalan, Tehopuhdistuksen, Suveksen ja minun välisestä viestinnästä, korvauspäätöksistä ja 

maksutiedoista ilmeni jo ennen kanteeni nostamista, että Walve ja Niskala olivat sopineet 

Tehopuhdistuksen kanssa siitä, että maksavat Tehopuhdistuksen siivouslaskun ja että silläkään 

noin 16.000 euron laskulla ei siivottu kaikkea vielä (kun ei ollut mm. juoksevaa vettä eikä 

alakertaa voitu vielä siivota keskeneräisen viemärikorjauksen vuoksi) 

 

2) Vahingon siivous kesti 6 vuotta eikä ole valmis vieläkään 

 

3) Baarman ja Saksa väärensivät ApuAhosen asiakirjaa poistamalla sivun, josta kävi ilmi, että mitään 

sopimusta ei ollut koskaan syntynyt. 

 

OIKEAA tietoa siivoussopimuksista ja ApuAhosen vetäytymisestä tarjouskierroksesta ja maksutietoja 

Suveksen, Baarmanin, Saksan ja päämiestensä rikoskopla peitteli Suveksen ”liikesalaisuus”-

valehtelulla ja Baarmanin, Saksan, LP:n ja Jormanaisen ”olemattomuus”-valehtelulla, vaikka 

tuottivat sieltä ”olemattomuudesta” jatkuvasti todisteita, joita olivat ennen todisteeksi 

toimittamista väärentäneet. 

    13.9 Väite lääketieteellisen näytön puuttumisesta, lääketieteelliset syy-yhteydet ja Baarmanin  

               valehtelu selvän lainsäädännön vastaisesti siitä, että fysioterapeutin lausunto ei muka olisi  

               lääketieteellinen selvitys  
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”Väitetystä pölyvahingosta tai muustakaan väitetystä korvausperusteesta ei ole aiheutunut 

kantajalle henkilövahinkoa” (Suves s. 8) 

 

”Mitään lääketieteellistä selvitystä… kantaja ei esitä”. ( Baarman s. 16) ja ”Fysioterapeutin lausunto 

ei ole lääketieteellinen selvitys eikä osoita… henkilövahinkoa.” (Baarman s. 17) 

 

”Oireet ovat lausunnon mukaan alkaneet vasta noin kuukausi väitetyn pölyvahingon jälkeen.” 

(Baarman s. 16)” ja ”… on ollut hankala hengittää 6 viikkoa aikaisemmin, eli lokakuun lopussa tai 

marraskuun alussa 2014…” (Baarman s. 17) 

 

Saksa ja Suves yhtyivät valehteluun fysioterapeuttivalehtelua lukuun ottamatta. Ristiriidat ja 

totuudenvastaisuus: 

 

1) Lääketieteellinen näyttö on yksilöity haastehakemuksessa ja lääkärinlausunnot ovat kiistatta 

lääketieteellistä näyttöä. Nimeämäni todistajat ja asiantuntijat: hoitanut lääkäri (Wallin), Putus, 

Leppänen, Keränen, Kapulainen ja Toiviainen selvittävät syy-yhteyttä. LähiEtelä on maksanut 

minulle työkyvyttömyyseläkettä sellaisten B-lausuntojen perusteella, joissa todetaan 

sairauksien ja vastaajien tekojen syy-yhteys ja silti Suves, Baarman ja Saksa kiistivät vastuun. 

 

2) Viive on oireiden ja altistumisen välillä pölyvahingossa (kreosootin ja kvartsin altistus) 

tyypillinen aiheutumismekanismi. Oireet voivat alkaa vuosienkin viiveellä (henkilö- ja 

asiantuntijatodistelu: Wallin, Putus, Leppänen, Toiviainen, Mattinen). Eli kuukauden viive sopii 

hyvin altistumisaikaan.   

 

3) Haitan vakavuus ilmeni 2015 (kreosootti) ja vastaajien epärehellisen menettelyn kohteeksi 

joutuminen osaltaan aiheutti traumaperäisen stressihäiriön, sydänvikojeni moninkertaistumisen 

(alussa yksi ja nyt 4 sydänvikaa, jotka kaikki pahentuneet) ja kreosootti aivokasvaimen.  

 

4) Kreosootin,  ODOX:in ja betonipölyn terveyshaittaa ei tarvitse erityisesti todistella, koska syy-

yhteys on yleisesti tunnustettu ja kreosoottia tulee aina arvioida suoraan direktiivin 

perusteella terveyshaittaa aiheuttavana aineena. Kreosoottialtistuksen aiheuttama haitta on 

pysyvä (Suoraan TTL:n sivuilta ilmenevä lääketieteellinen tosiasia) ja kantaja on eläköitynyt 

vastaajien epärehellisen menettelyn aiheuttamien sairauksien perusteella (syy-yhteys 

traumaperäisen stressihäiriön ym. sairauksien osalta lääketieteellisessä näytössä) 

 

5) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 8 §. Ilmeisesti vastaajat ovat valinneet 

mahdollisimman epärehelliset ja jopa lukutaidottomat asiamiehet (Baarman, Suves ja Saksa). 

Lähete on tullut nimenomaan Mehiläisen lääkäriltä tähän hoitoon ja fysioterapeuttikin on 

Mehiläisen palkkalistoilla. Sekä lähettävän lääkärin että fysioterapeutin kirjaukset (epikriisit) ovat 

lääketieteellisiä selvityksiä.  

 

6) Henkilövahingon aiheutuminen määritellään haitallisille aineille altistumisen perusteella, minkä 

Suves, Baarman ja Saksa päämiehineen ovat tienneet KäO-vastineissa valehdellessaan. (todisteet 

lääkärinlausunnot ja prof. Putus lausunto LIITE A1 tod. 57)  

 

7) Seurauksena olevat oireet ja niiden hoito näkyvät lääkärinlausunnoista ja fysioterapeutin 

lausunnosta, jonka laatimiseen hänellä on lääketieteellinen pätevyys. 
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8) Viemärinhaju on terveyshaitta (todettu mm. terveystarkastajan lausunnossa) ja sen havaitsivat 

nimeämäni todistajat, LP myöntää suorittaneensa hajunpoisto- ja desinfiointikäsittelyn kaksi 

kertaa jo 17.6.2014. Hain kiireellisenä sijaisasuntoa eri tavoin jo kesäkuusta lukien ja siirsin lapset 

turvaan (kantajan kirjalliset todisteet). Oireita oli voimakkaasta viemärinhajusta useilla talossa 

käyneillä (kantajan henkilötodistelu). Hakeuduin hoitoon siinä vaiheessa, kun sisäänhengitys ei 

sujunut normaalitavalla enää ollenkaan (ilmaa sai vedettyä keuhkoihin enää pikku nykäyksin) 

 

9) Koska LP ja LähiEtelä valehtelivat, ettei alakerrassa ollut kosteusongelmaa muualla kuin 

kodinhoitohuoneessa, vaikka sitä oli kaikkialla alakerrassa, altistusaika piteni. 

 

10) Odox, kreosootti, viemärihajut ja betonipöly eivät ole terveystuotteita. Haitan aiheutuminen 

niille aiheutumisesta ei ole mielipidekysymys eikä erityisemmin edes vaadi todistelua. Haittaa 

arvioidaan myrkyllisiksi tiedettyjen aineiden ominaisuuksien perusteella, kreosootin 

syöpävaarallisuusluokituksen ja kantajan normatiivisen aineiston perusteella (normatiivinen 

aineisto, Ratu-määräykset, TTL:n nettisivujen kreosoottitiedot, työturvallisuuslaki) ja aineiden 

haitat ovat jopa netistä yleisesti luettavissa.  

 

Lisäksi vastineensa sivulla 17-18 Baarman on arvioinut ”lääketieteellisiä” syy-yhteyksiä 

nettikirjoituksen perusteella ja valehtelee, että kaikki oireeni aiheutuivat työpaikkakiusaamisesta ja 

(laittomasta) irtisanomisesta ja hankki sitten Saksan kanssa ”todisteeksi” maksullisen 

valehtelijansa Rimonin ”lausunnon”, joka on laadittu Baarmanin toimistossa, jota ei ole 

allekirjoittanut kukaan ja joka on RL 38:1 §:ssä säädetty rikos, koska Rimonilla ei ollut oikeutta 

edes käsitellä ilman minulta hankittua suostumusta JulkL 24 §:n 25-kohdan salassa pidettäväksi 

säätämiäni oikeudenkäyntiaineistoon  sisältäviä terveystietojani eikä Baarmanilla ollut oikeutta 

niitä siirtää. Juuri se teko, jolla he ”todisteensa” hankkivat, säädetään JulkL 22, 23, 24 §:n 25-

kohdassa, JulkL 35 §:ssä, potilastietolaissa, laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja RL 38:1 

§:ssä rikokseksi ja sitten kopla Baarman, Saksa, Rimon, Walve, Jormanainen, LP vaan laskuttivat 

Kempin ja Nurmen avustuksella tästäkin rikoksestaan.  

 

Ristiriidat:   

 

1) Ensin Baarman väittää, että fysioterapeutin laatima epikriisi ei olisi lääketieteellinen selvitys, 

vaikka fysioterapeutti on terveydenhuollon ammattihenkilöstöä lakiin kirjatun määritelmän 

mukaisesti. Samaan aikaan Baarmanin/LP:n oma ainut ”lääketieteellinen selvitys” on 

nettikirjoitus eikä LP:n vastineeseen liity mitään lääketieteellistä vastanäyttöä eikä ole nimetty 

lääkäritodistelua siitä, että myrkyt ja vastaajien teot eivät aiheuta kantajan hengitysoireita,  

traumaperäistä stressihäiriötä ja masennusta. 

  

2) Sydänoireeni pahenivat vastaajien teoilla (Wallin, kardiologi Parikka Hannu ja Raija Jurkko). 

Terveellä henkilöllä sydän ei oirehdi näin stressin seurauksena, mutta tähän diagnoosiin 

(johtumishäiriö) liittyy nimenomaan se, että stressi pahentaa sydänoireita. Vastaajien teot 

pahensivat oireita ja estivät parantumisen.  

 

3) Minulle aiheutettiin altistus myrkyille ja betonipölylle. Myrkkyihin liittyviä surauksia ja oireita 

ei voi perustella entisellä sydändiagnoosilla tai työpaikkakiusaamisella.  

 

4) Eläköityminen ja 100-prosenttinen invaliditeetti ovat aiheutuneet nimenomaan tekojen 

jälkeen, ei ennen niitä (todisteena LähiTapiolan eläkepäätökset LIITE A1-materiaalissa). Vaadin 
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vastaajilta ½ palkan ja eläkkeen erotuksesta eivätkä mutkaan korvausvaatimukset 

henkilövahingoista ole päällekkäiset. Kummassakin jutussa on omansa. 

 

14. Suveksen valehtelu tietämättömyydestä, petostutkinnan tahallinen estäminen, siihen liittyvä 

Suveksen 5.5.2017 valehtelu, väärät ilmiannot ja muut tapaohjeen 7.3 vastaiset painostustoimet 

 

14.1 Suveksen tahallinen valehtelu, että LähiEtelä ei tietäisi mihin esitutkinnassa on päädytty 

”…kantaja on lähettänyt …asiaan liittyviä henkilöitä koskevia vakavia syytöksiä. Tiedossa ei ole, miltä 

osin syytösten kohteeksi joutuneet tahot mahdollisesti ovat saattaneet esitetyt väitteet ja syytökset 

viranomaisten tutkittavaksi.” (Suves s. 5) 

Jormanainen, Walve ja Laakso tekivät 10.2.2015 väärän ilmiannon laatimalla 25.11.2014 

väärentämänsä raportin perusteella väärät tiedot poliisille estääkseen minua saamasta korvauksiani 

ja leipoakseen minusta ”rikollisen” 10.2.2015 omien rikostensa avulla, vaikka itse tiesivät olevansa 

petosrikollisia ja väärentäjiä. Esitutkinnan päätös, väärässä ilmiannossa ja 8.10.2014 petoksessa 

käytetty väärennetty raportti sekä Kempin valmisteluun väärennetty raportti ovat LIITE A1-

asiakirjan todisteet  56B-E. Lisäksi he salasivat Walveen, Niskalan ja Jormanaisen salaa toteuttaman 

8.10.2014-3.12.2014 petoksen ja rikoksentekovälineenä käytetyn 8.10.2014 vahinkoilmoituksen, 

siihen liittyvän 11.12.2014 LähiTapiolan rekisteriin merkityn tunnustuksen ja Niskalan ja omat törkeät 

petokset viemärikuvaus-, ja koksiluukkupetoksineen ja sen, että Niskala salaisilla merkinnöillään esti 

tahallaan oikeilla tiedoilla 17.9.2014 tekemäni vahinkoilmoitukseni kirjaamista. Kaikki tämä oli myös 

Suveksen ja LähiTapiolan petosjoukkueen tiedossa, kun he yhdessä valehtelivat Suveksen 1.6.2015 

vastauksessa tietämättömyydestään.  

He valehtelivat poliisille minun muka syyllistyneen rikokseen julkistamalla näiden valehtelevien 

petosmiesten teot internetissä. Poliisi totesi, että en ole tehnyt minkäänlaista rikosta eikä 

esitutkintaa käynnistetty.  

Poliisin olisi kuulunut jo 2015 tutkia tässä valvontalausumassani kuvatut Suveksen, Baarmanin, 

Saksan, Henrikssonin, LähiTapiolan ja LP:n henkilöiden ja Jormanaisen törkeät petos-, kavallus- ja 

tietosuojarikokset, asiakirjaväärennykset, todisteiden väärentämiset. Kyse on jatketusta törkeästä 

petoksesta siihen liittyvine monipuolisine rikoksineen, joita kaikkia he yhdessä kaikesta sopien ovat 

toteuttaneet Niskalan 12.6.2014 tilauksesta lukien, Suveksen aktiivisella osallistumisella rikoksiin 

viimeistään 12.12.2014, Baarmanin aktiivisella osallistumisella asiamiestehtävän alkupäivästä lukien 

ja Saksan minuun ja lapsiini kohdistuvilla törkeillä rikoksilla 2007 lukien. He kaikki rikosten toteuttajat 

eivät ole olleet mistään tietämättömiä.  

    14.2 Moisanderin, Lagerströmin, Kimmo Niskalan ja Leivon vastuu ja osallisuus sekä tiedonsaanti-  

              ja tarkastusoikeuden estäminen "liikesalaisuus"-valheella  

On selvää, että kaikki edellä kuvatut rikokset ovat tahallisia ottaen huomioon tekijöiden ammatti, 

heidän suunnitelmallinen yhteistyönsä väärintoimimisessa ja salaamisen laajuus. Lisäksi on selvää, 

että rikokset näin pitkään jatkuneina ovat olleet mahdollisia juuri siksi, ne on saatu toteuttaa 

esimiesten (Lagerström, Moisander, Aronpää) ja sisäisen tarkastuksen (Niskala K) ja 

vakuutustutkinnan (Leivo) hyväksymällä ja sallimalla tavalla ja koska poliisi, Kemppi ja Nurmi ym. 

auttoivat törkeissä rikoksissa estämällä tutkintaa ja todistelua ja kanteiden käsittelyn.  

Suves ei ole juristina erehtynyt luulemaan, että omat vahinkoilmoitukseni ja omat korvausasiassa 
soittamani omat puheluni ja tiedot korvauskäsittelijöiden nimistä muka olisivat minulta itseltäni 
omassa asiassani salassa pidettäviä, vaan estänyt yhdessä rikoskumppaniensa kanssa 
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tarkastusoikeutta tahallaan juuri salatakseen tahallaan sitä aineistoa, jonka nyt viimein 22.10.2017 
sain eli peitelläkseen omia ja rikoskumppaniensa rikoksia.  

 
Kun kirjoitin Niskalan esimiehelle Lagerstömille 6.12.2014 klo 18:34 ja vaadin häntä puuttumaan  
Niskalan toimintaan, juuri hän ohjasi minut kääntymään juuri Varjosen puoleen, joka sitten alle 
viikossa ryhtyikin varsinaisen rikoksen toteuttajaksi laatimalla valvottavansa Niskalan ja Suveksen 
kanssa yhdessä tahallaan 12.12.2014 ”päätöksen”, jossa valehdellaan tahallaan rekisteritiedon 
vastaisesti ja rikotaan surutta kaikkia selviä pakottavia VSL:n säännöksiä ja tämän jälkeen he laativat 
vielä yhdessä KäO-vastineen valehtelemalla kaikista vakuutus- ja rekisteritiedoista ja jopa siitä, että 
edes VSL ei heidän mukaansa ollut pakottavaa lainsäädäntöä. Kaikki viestintä on LIITE A1-todistelussa. 

 
Lagerström ja Moisander ovat koko prosessin ajan vuosina 2014-2017 olleet mukana viesteissäni 
eli he ovat koko ajan kaiken tämän edelle selostetun tienneet ja tätä tahallista rikosta on toteutettu 
juuri Moisanderin ja Lagerströmin suojeluksessa ja heidän hyväksymänään ja ylläpitämänään 
toimintana. Moisander on osallistunut samaan aikaan laittoman irtisanomiseni järjestämiseen 
lakisääteisellä äitiyslomallani.   

 
Olen useilla sisäiselle tarkastukselle Kimmo Niskalalle, vakuutustutkintaan, Leivolle ja Moisanderille 

lähettämilläni viesteillä vaatinut, että Niskala Raunon, Suveksen, Jormanaisen, Varjosen, Rytön ym. 

toimintaa ryhdytään selvittämään. Suves, Niskalat, Leivo ja Moisander yrittivät vimmatusti peitellä 

petos-, kavallus- ja väärennysrikoksia mm. 5.5.2017 Suveksen laatimalla s-postilla, jolla he estivät 

saamasta nimenomaan sitä aineistoa, jossa olivat tiedot Suveksen, Varjosen ja Niskalan toteuttamista 

kavallusrikoksista, rekisterimerkintöjen, asiakirjojen ja puheluäänitteiden väärentämisestä, minun 

10.6.2014 puhelimitse tekemäni vahinkoilmoitus, Rytölta hankittu vääräsisältöinen lausunto, 

todisteet todistajiksi nimettyjen Rytön ja Jormanaisen lahjomisesta sekä Jormanaisen, Niskalan ja 

Varjosen tunnustukset petoksesta rekisteröitynä LähiTapiolan rekistereihin. Tuossa 5.5.2017 

Suveksen s-postista saapuneessa s-postissa väitettiin "liikesalaisuudeksi" eli minulta itseltäni muka 

salattavaksi tiedoksi sitä, 

1) Minkä nimiset henkilöt ovat osallistuneet vakuutus-, korvausasioideni ja henkilötietojen 

käsittelyyn, vaikka minulla on ehdoton HetiL:iin perustunut oikeus ne saada. (saman väitteen 

esitti Säisänen eli ohjeistus toimistoasiointiini on todennäköisesti tullut juuri Suvekselta) 

2) Kaikkea Jormanaisen vahingon 361-1407236-L aineistoa, vaikka tuossa vaiheessa olin saanut jo 

osan siitä. 

3) Oman 10.6.2014 puheluni äänitettä 

4) Kaikkea sitä materiaalia, jonka sain 23.10.2017 väärennetyssä ja ”putsatussa” muodossa. 

Lisäksi tuossa Suveksen 5.5.2017 laatimassa vastauksessa väitetään: 

”LähiTapiola ei voi ryhtyä selvittämään rikokseksi katsomianne tai epäilemiänne tapahtumia, mutta 

selvittää luonnollisesti poliisille avoimesti ja lain mukaisessa järjestyksessä kaikkia niitä kysymyksiä, 

joita poliisi mahdollisesti tiedustelee tutkittavanaan oleviin asioihin liittyen.”  

”Viestinne 4.4.20 7 kohta 16 oli osoitettu myös LähiTapiola-ryhmän sisäiselle tarkastukselle. Sisäinen 

tarkastus on selvittänyt asiaa ja todennut, että mitään sellaista ei ole ilmennyt, että olisi 

perusteltua suorittaa jatkotoimenpiteitä tai lisätutkintaa.” 
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Tekstiä laadittaessa on ollut tiedossa, että LähiTapiolassa on vuosien ajan aktiivisesti laadittu 

esitutkintapyyntöjä, joita ennen yhtiön lakimiehet ja etsivät ovat yhdessä tutkineet vilppejä (myös 

minä olen niitä LähiTapiolan henkiyhtiön yhtiölakimiehen tehtävässäni laatinut kymmeniä juuri 

yhdessä Niskala Kimmon ja Leivon kanssa). Valehtelu siitä, että kuvattuja tekoja ei muka olisi pystytty 

sisäisesti tutkimaan ja estämään, on ollut täysin tahallista. 

Lisäksi tiedossa on ollut, että tämän kaltaiset Suveksen, Niskalan, Varjosen ja muun henkilöstön 

epäillyt väärinkäytökset on tullut rekisteröidä ja niistä ilmoittaa välittömästi myös compliance-

raportissa ja sisäisen tarkastuksen ylläpitämissä rekistereissä ja havaintojen tulee johtaa 

välittömästi toimenpiteisiin. Silti Suves siis valehteli yhdessä viestini muiden vastaanottajien eli 

Niskaloiden, Leivon, Konttisen, Kermisen ym. kanssa Moisanderin suojeluksessa päinvastaista 

estääkseen omien ja rikoskumppaniensa rikollisten tekojen sisäistä tutkintaa ja esitutkintaa. 

    14.3 Rikoksissa käytetyt epämääräiset blancopaperit ja käsittelijöiden tietojen salailut    
     

              Vuosien 2014-2018 kaikissa rikoksissa on käytetty samaa metodia asiakirjojen rikollisen alkuperän ja  

              laatijan henkilöllisyyden häivyttämiseksi: 

Vaikka LähiTapiolan kirjallisen ohjeistuksen mukaan asiakaskirjeenvaihdossa tulee aina käyttää 

yhtiön virallisia allekirjoitusmalleja ja virallista yhtiön tunnuksilla ja logoilla varustettua paperia, 

minuun kohdistetussa rikollisuudessa rikokset toteutettiin 2014-2021 niin, että rikolliset päätökset ja 

muita rikollisia viestejä lähetettiin blancopaperille laadittuina ja välillä (jatkuvasti) asiakirjojen 

laatijoita salaillen: 

1) Kielteinen 12.12.2014 päätös (mitättömäksi tiedetty päätös, jolla kaikki korvaukseni laittomasti 

evättiin eli minuun kohdistettu törkeä petosrikos oli laadittu blancopaperille ilmeisesti siinä 

tarkoituksessa, että sitä ei ollut tarkoitus alun perin edes rekisteröidä vahinkoon 361-1401203-0  

 

2) Koti- ja yksityistapaturmavakuutukseni laiton irtisanominen 3.7.2018 toteutettiin blanco-

paperille ja salaillen irtisanomiskirjeen laatijaa tahallaan. 

 

3) 29.1.2018 kirje oli laadittu ilman Konttisen allekirjoitusta ja sen laatijan  salailu jatkuu edelleen 

vuonna 2021 

 

4) Työtodistus 8.5.2015 laadittiin Henrikssonin johdolla tahallaan väärillä tiedoilla ja sen laatijaa 

salaillaan edelleen vuonna 2021 

 

5) Suveksen s-postilla 23.2.2016 saapunut ”vastaus” (jossa valehdeltiin 8.10.2014 aloitettua 

törkeää petosta ”merkityksettömäksi epätarkkuudeksi”) on laadittu kokonaan ilman 

allekirjoitusta LähiTapiolan kirjallisten, päätösten ulkonäköä ja allekirjoittamista koskevien 

ohjeiden vastaisesti ja sen laatijaa salaillaan edelleen.  

 

6) Samaa blancopaperia käytti Niskala 18.11.2015 lähettämässään väärennetyssä vahingon 

haltuunottoruudun tekstissä 

 

7) Niskalan ja LU Rakennuksen 23.10.2014 laatimassa korjaussuunnitelmassa on käytetty 

blancopaperia 
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8) Rekisterimerkintöjä väärennettiin minulle tuotettuun 23.10.2017 koosteeseen, jonka piti olla 

vastaus rekisteröidyn tarkastusoikeusvaatimukseen ja kaikista käsittelymerkinnöistä oli 

tahallaan poistettu tieto siitä, ketkä henkilöt olivat käsitelleet henkilötietojani, koska niitä oli 

käsitellyt salaa myös Jarmo Henriksson ja salassa pidettäviä materiaaleja ujutettu myös 

Henrikssonille salaa.  

 

9) Minulta salataan edelleen vuonna 2021 niitä henkilötietojeni käsittelytietoja, joita koskevan 

tarkastusoikeusvaatimuksen tein 15.12.2014, vaikka tiedot piti tietosuojanormien mukaan 

antaa ”viipymättä”.   

 

     14.4 Suveksen tahallinen valehtelu, että olisin kieltäytynyt neuvotteluista  
 

”…asiassa oli tarkoitus käydä neuvottelu, mutta kantaja ei katsonut neuvottelua aiheelliseksi (Vja 9; 

Kavoniuksen sp 24.1.2015).” (Suves s. 5) 

 

OTT Kavoniuksen ja minun viesteistä näkyy, että valehtelija-Suves tapansa mukaisesti valehtelee 

TAHALLAAN. Fakta: Kantaja on jatkuvasti joutunut huomauttamaan neuvotteluja estävää Suvesta 

hyvän asianajajatavan rikkomisesta.  

 

LIITE A1 todisteista: Suveksen s-posti minulle ja OTT Kavoniukselle 14.1.15 klo 12:29 (neuvottelusta 

ja palautuksesta), Kavoniuksen s-posti Suvekselle 24.1.15 klo 12:17 ja minun s-postit Suvekselle 

15.4.15 klo 12:42, 14.4.15 klo 17:22 (s. 2) ja 12.5.15 klo 21:23, ilmenee, että Kavonius ja minä emme 

ole kieltäytyneet neuvottelusta, kuten Suves/LähiEtelä valehtelevat 

 

Lisäksi LIITE A1-todisteet sisältävät useita kehotuksiani vastaajille ja valehtelu näkyy seuraavasta: 

Baarmanin 13.5.2015 kieltäytymissähköpostin ja konnakaksikko Suves ja Rytö saapuivat        

20.5.2015, s-posti 9.1.2015 klo 21:03 neuvotteluajasta, s-postini 26.3.2015   

neuvottelu- ja käyntikehotus, johon kumpikaan vastaaja ja Suves eivät ole vastanneet mitään. 

 

   14.5 Laittoman äitiyslomairtisanomisen tarkoituksena oli estää minua palaamasta selvittämään   

              havaintoja LähiTapiolan laajoista väärinkäytöksistä ja samanlaisesta rekisterisisällön  

              tuhoamisesta 

13.2.2018 jättämästäni rikosilmoituksesta ilmenee, että sain ennen äitiyslomaani selville, että 
LähiTapiolassa, LähiEtelässä ja sen alueyhtiöissä oli tuntemattomasta syystä laittomasti tuhottu 
suuria määriä mm. asiakkaiden vakuutushakemuksia ja laitettu niitä jonkun kehotuksesta silppuriin. 
Kun ennen äitiyslomaani kerroin yhtiön johdolle (Pöllänen, Kohmo, vahinko- ja henkiyhtiöiden 
johtoryhmät) ja sisäisen tarkastuksen päällikölle (Niskala Kimmo) epäileväni laajoja sisäisiä 
väärinkäytöksiä havaintojeni perusteella ja palaavani niitä äitiysloman jälkeen selvittämään, 
paluuni estettiin laittomalla äitiyslomairtisanomisella ja nyt aivan samanlainen toiminta on 
kohdistettu 2014-2021 minuun tässä lausumassa kuvattujen rikosten ja mitä ilmeisimmin myös juuri 
niiden laajempien rikosten jälkien peittelemiseksi, josta tein ennen äitiyslomalle jäämistä havaintoja 
ja joiden peittelemiseksi työhönpaluuni estettiin.   

 
     14.6 Uhkailu istuntotauoilla ja koko Kempin rikollisen valmistelun ajan ja Tuomas Nurmen ja poliisin  

              keskeinen rikoskumppanuus ja valtavista rikoshyödyistä etukäteen sopiminen 

Kaikki tässä kuvatut rikokset ovat törkeitä eikä niiden Suveksen, Baarmanin, Saksan, Henrikssonin, 

Mäkisen ja päämiestensä rikosten rangaistavuutta vähennä se, että he hyödynsivät niiden 
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toteutuksissa Kempin, Nurmen, poliisin tutkinnantappovirkarikollisten ja muiden rikoskumppaniensa 

törkeää rikollista toimintaa:  

 

1) Rikokset on kohdistettu minuun todisteluni ja kanteiden käsittelyn estämiseksi, vääristämiseksi 

ja Baarmanin, Henrikssonin, Mäkisen, Kempin, Nurmen, Saksan,  Suveksen, tutkintaa estäneiden 

poliisien ja tuomariverkoston, Jormanaisen, LP:n ja LähiTapiolan petosverkoston etukäteen 

sopiman järjestetyn häviön toteuttamiseksi, jossa oli näytösluonteisen oikeudenkäynnin 

päätteeksi sadismin ja rikollisuuden huipentumana tarkoitus velkuuttaa minut kostoluoteisesti 

Suveksen, Baarmanin, Henrikssonin ja Saksan vähintään 2 miljoonan euron laskutuksilla sen 

lisäksi, että heidän rikolliset päämiehensä tuhosivat terveyteni, kotini, työsuhteeni ja koko 

omaisuuteni törkeillä edellä kuvatuilla rikoksillaan ja estivät sen jälkeen 2014 lukien 

toteuttamilla törkeillä petosrikoksillaan minua saamasta euroakaan korvauksia valtavista 

vahingoista. 

 

2) Rikoksen yhtenä päätoteuttajana toimi Noora Kemppi, joka esti alusta saakka todisteluani ja 

uhkaili minua ja avustajaani 13.4.2018 istunnosta lähtien järjestetyllä häviöllä ja avustajaani 

kostoluonteisilla perättömillä valvontailmoituksilla, jos en luovu vetoamasta todisteisiin, jotka 

toimitin 4.7.2018 asiassa L 15/649 ja L 16/252 ja joilla todisteilla Suvekselle, Baarmanille ja 

Saksalle päämiehineen syntyi korostettu velvoite luopua perusteettomasta kiistämisestään 

rikollisella prosessipetostoiminnallaan ja jolla todistelulla kanteeni olisi kuulunut hyväksyä. 

 

3) Jouduin luopumaan avustajastani kokonaan rikollisen uhkailun vuoksi suojatakseni avustajani 

omaisuutta samoilta rikoksilta, joiden avuttomaksi kohteeksi jouduin yksin 31.7.2018 lukien 

jäämään hirviö-Kempin aloitettua avoimen avustajani uhkailun ja avustajaani kohdistetut 

avoimet kostotoimet. Ratkaisu oli oikea, koska Baarman kerskui jo 17.9.2018 istuntotauolla 

Kempin kanssa sopimastaan järjestetyn häviön rikosoperaatiosta, sen tavoitteena olleesta 

talouteni tuhoamisesta, koko omaisuuteni menetyksestä, miljoonavelkuutusprojektistaan ja 

kuinka Noora Kempiltä olisi sen salaa varjovalmisteluissa päätetyn rikoksen avulla Baarmanille, 

Saksalle ja Suvekselle junailtu miljoonien rikoshyödyt eli miljoonilla rikoksentekopalkkaa. Juuri 

sellaisen rikoksen toteutus aineistoni osoittamalla tavalla olikin sitten koko rikollisen 

valmistelun ajan meneillään.  

 

      14.7 Baarmanin, Itäisen ja Ojantakasen 6.7.2018 ilmoitus rikoksen tahallisesta jatkamisesta ja 5.7.2018    

               alkanut kiinteistöriitani materiaalin salainen ujutus Henrikssonille tuplavelkuutusrikoksen  

               toteuttamiseksi  

Lähetin 4.7.2018 Helsingin KäO:lle ja vastaajien asiamiehille asiassa L 15/649 ja L 16/352 kantajan 

kirjallisten todisteiden luettelon. (myös poliisille Merja Laitiselle tiedoksi 5.7.2018). Aineistosta 

ilmenee, että Baarman, Suves ja Saksa päämiehineen ovat tahallaan laatineet vääriä tietoja KäO:lle 

ja toimittaneet asiakirjaväärennyksiä todisteikseen. 4.7.2018 lähettämässäni asiakirjassa on 178 

sivua. Lisäksi olen 4.7.2018 ja tätä ennen kymmeniä kertoja kieltänyt Baarmania, Itäistä ja 

Ojantakasta levittämästä perätöntä tietoa avioliitostani (jota ei siis ole olemassa) ja tehnyt 

rekisteröidyn tarkastusoikeusvaatimuksen, jonka toteuttamista Baarman, Ojantakanen ja Itäinen 

ovat 4 vuotta tahallisella rikoksella estäneet. He lähettivät jo 6.7.2018 yhteisen viestin, jossa 

toteavat, että 4.7.2018 aineisto ei aiheuta mitään toimenpiteitä. Heidän 6.7.2018 ilmoituksensa oli 

ts. ilmoitus siitä, että he tahallaan jatkoivat prosessipetosta, asiakirjaväärennysten käyttämistä 

todisteena, tahallista henkilörekisteririkosta ja yksityiselämääni loukkaavaa tiedonlevitystä väärillä 

avioliittoväitteillään.  
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Lisäksi Baarmanin s-postista tulleen yhteisen ilmoituksen lähetysaika 6.7.2018 osoittaa, että kukaan 

heistä ei ole edes lukenut 4.7.2018 aineistoa ilmoituksen laatimiseen mennessä eli heidän 

tahtonsa jatkaa rikollista tekoa on niin vahva, että rikoksen jatkamispäätöstä toteutetaan 

aineistosta välittämättä. Lisäksi minulle paljastui 24.6.2020 vuosien viiveellä Baarmanin, Saksan ja 

Suveksen rikosten toteutuksen ja 120.000 euron rikollisen velkuuttamiseni jälkeen, että joku on 

5.7.2018 ujuttanut AA Henrikssonille ja AA Mäkiselle ns. kielletyissä  varjovalmisteluissa KAIKKI 

4.7.2018 vain Helsingin  KäO:lle asioissa L 15/649 ja L 16/352 toimittamani materiaalit AA 

Henrikssonille, joka oli aloittanut SALAISEN VARJOVALMISTELUPEREHTYMISEN niihin, vaikka ne 

eivät olleet lainkaan Espoossa vireille olleen työsuhderiidan todisteita. Jo tuossa vaiheessa on siis 

ollut olemassa rikollinen suunnitelma ja kielletyt varjovalmistelut täyttä häkää käynnissä Espoon 

ja Helsingin  tuomarien, poliisi Merja Laitisen, Ojantakasen, Baarmanin, Saksan, Suveksen ja 

vastaajien välillä ja valmis järjestetyn  häviön suunnitelma siitä, että kaikki minulle kuuluvat 

korvaukset tahallaan estetään ja minut vielä sen lisäksi velkuutetaan kostoluonteisissa 

näytösluonteisissa oikeudenkäynneissä kahteen kertaan epärehellisten varjovalmistelutuomarien 

etukäteen päättämällä tavalla heidän rikoskumppaniensa Henrikssonin, Baarmanin, Suveksen ja 

Saksan paisutelluilla miljoonalaskutuksilla elämäni ja talouteni täydelliseksi tahalliseksi 

maksimaaliseksi tuhoamiseksi ja että velkuutus toteutetaan petosrikolliset asianajajat ja heidän 

päämiehensä palkiten.  

     14.8 Tekaistut ”luottamuspula”-irtisanomiset kiellettyinä vastatoimina, painostustoimina ja rikoksina 

      KKO on linjannut tuoreessa ratkaisukäytännössään (KKO 2018:46), että epämääräinen luottamus-  

              pulairtisanominen on syrjintää ja sopimussuhteen irtisanominen laillisten oikeussuojakeinojen   

              käytön perusteella on rikos ja kielletty vastatoimi. Myös syyttäjä on samoin perustein parhaillaan  

              syyttämässä kymmeniä Kittilän kunnan luottamushenkilöitä törkeästä virka-aseman  

              väärinkäyttämisestä. Myös noissa rikoksissa toteutettiin laiton irtisanominen kostotoimena, kun  

              kunnanjohtaja Mäkelä oli tehnyt rikosilmoituksen ja Ahde ilmoituksen AVI:lle eli heidätkin  

              irtisanottiin laillisten oikeussuojakeinojen käyttämisen perusteella ja verukkeena käytettiin  

              ”luottamuspulaa” eli samaa perustetta, jota LähiTapiola ja LähiEtelä ovat jo toistamiseen käyttäneet  

              asioissani.  

               Samaan aikaan, kun LähiEtelä ja LähiTapiola ovat 3.7.2018 ryhtyneet laittomasti irtisanomaan   

               vakuutuksiani kielletyllä (lakiin perustumattomalla) ”luottamuspula”-perusteellaan, niiden tiedossa  

               oli KKO:n ratkaisu KKO 2018:46 ja syyttäjän ajama rikossyyte, joissa kummassakin asiassa on  

               selvästi todettu rikokseksi juuri sellainen teko, johon LähiEtelässä on 3.7.2018 ryhdytty. Laittomaan  

              ”luottamuspula”-irtisanomiseen ryhdyttiin LähiEtelässä tahallaan, vaikka olin etukäteen juuri  

               ennen tätä uusinta 3.7.2018 tekoa kirjallisesti tiedottanut LähiEtelää ja LähiTapiolaa sekä KKO:n  

               ratkaisusta että Kittilän raskaista syytteistä. Kiinnitän poliisin huomiota siihen, että myös  

               äitiyslomairtisanomisessani 7.8.2014 siis käytettiin ihan samanlaista epämääräistä ja keinotekoista  

               ”luottamuspula”-irtisanomista kuin nyt 3.7.2018 eli tekoa, jonka KKO ja syyttäjä ovat linjanneet  

               rikokseksi.  

Jos 7.8.2014 äitiyslomairtisanominen ja 3.7.2018 teko hyväksyttäisiin, laissa säädetyt 

muutoksenhakukeinot eivät olisi enää tosiasiallisesti kenenkään vakuutusasiakkaan eikä 

työntekijän  käytössä, koska LähiTapiola ja mikä tahansa muu työnantaja ja vakuutusyhtiö siitä  

mallia ottaen voisi aina ”luottamuspulaan” vedoten kostotoimena irtisanoa KAIKKI vahinko- ja 

henkilövakuutukset ja työsuhteet kaikilta niiltä asiakkailtaan ja työntekijöiltään, jotka 

”julkeaisivat” valittaa virheellisistä vakuutusyhtiön korvauspäätöksistä ja työpaikka-

kiusaamisesta. Kanteen nostamisen, rikosilmoituksen tekemisen, työsuojeluviranomaiselle 
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kirjoittamisen ja valitusoikeuden käytön laillinen seuraus ei tietenkään ole se, että kaikki 

vakuutukset ja työsopimukset irtisanotaan, jos näitä oikeuksiaan haluaa käyttää. 

Konttinen, Kerminen, Henriksson, Pöllänen, Rantala, Suves, Baarman, Itäinen, Ojantakanen, Saksa, 

Gummerus ja Mäenpää ovat juristeja ja ovat varmuudella tienneet 7.8.2014 ja 3.7.2018 teot ja muut 

tässä lausumassa kuvatut teot rikokseksi siihen ryhtyessään, toteuttaessaan ja peitellessään.  

Kaikkien rikosten nimenomaisena tarkoituksena on ollut huomattavan vahingon aiheuttaminen 

minulle ja olen juuri näiden tekojen vuoksi sairastunut ja eläköitynyt. Teko on törkeä pahoinpitely 

ja kidutusrikos henkilövahinkojen osalta ja lisäksi on aiheutettu 2 Meur euromääräinen vahinko ja 

epäinhimilliset kärsimykset minulle ja perheelleni. Kukaan tässä lausumassa kuvatun teon 

toteuttajista eivät ole normaaleja ihmisiä, vaan tekojensa perusteella sadisteja, jotka nauttivat 

raukkamaisista, suurella joukolla ja poliisirikoskumppaniensa avustuksella toteuttamistaan hirveistä 

rikoksista ja aiheuttamistaan kärsimyksistä. Mitä he itse ajattelisivat, jos tämä olisi tehty heille tai   

heidän lapsilleen?  

     14.9 Baarmanin, Kempin ja Saksan yhteinen petos 23.12.2019 rikoshyötyjen tuplaamiseksi sopimuksen  

              ohituspetoksilla ja yritys poistaa kaikki oikeussuojakeinoni nyt ja tulevaisuudessa esittämällä  

              samoja laittomia ”ehtoja”, joita esitti minua tappamisella uhannut henkilö 11.12.2019 minut  

              hakatessaan 

Suveksen saatua kiristettyä minulta Kempin ja tilaustyönä toteutetun 11.12.2019 väkivallan ja   

Salosen tutkinnantappojengin avustuksella myös 19.12.2019 sopimukseen nimet alle vakuutusteni  

rikolliseksi irtisanomiseksi, heti perään rikoskumppanit Nurmi, Kemppi, Baarman ja Saksa 

pakottivat minut väkivaltarikoksella tohjoksi hakattuna ja psyykkisessä shokissa allekirjoittamaan 

20.12.2019 sopimuksen, jolla minut pakotettaisiin maksamaan näille hirviörikollisille 65.000 euroa 

sen lisäksi, että olivat tuhonneet kotini rikoksillaan ja estäneet 600.000 € korvaukseni vielä 

törkeämmillä rikoksillaan, jotka edellä on kuvattu. Kun huomasin Baarmanin kirjoittaman 

20.12.2019 tarjouksen juridiikaltaan niin ammattitaidottomaksi, että sen perusteella eivät voisi 

pakottaa minua maksamaan eikä synny ulosottoperustetta, tekeillä olleen Kempin, Nurmen, 

Baarmanin ja Saksan törkeän rikoksen rikosvahinkojen pienentämiseksi äkkiä 20.12.2019 

hyväksyin sen tarjouksen, jolloin syntyi OikTL 1 §:ssä säädetty sopimus kirjallisesti.  

 

Vaikka sopimus oli syntynyt, rikoskumppanit Baarman, Saksa ja Kemppi ohittivat senkin UUDELLA 

rikoksellaan. Tässä tarkoituksessa Baarman (siis sitovan sopimuksen syntyhetken jälkeen) laati 

23.12.2019 ”uuden” sopimustekstin, jota he kolmisin yrittivät pakottaa minua allekirjoittamaan, 

vaikka A) Se ei vastannut juuri syntynyttä 20.12.12.2019 sopimusta ja B) sisälsi tapaohjeen ja KSL:n 

pakottavien normien vastaisia kohtuuttomia ja sopimattomia täysin kiellettyjä ehtoja, joilla olisin 

luopunut KAIKISTA oikeussuojakeinoista ja pakotettiin piilottamaan ja poistamaan kaikki 

virkamafia.fi-sivuilla ja missä tahansa olevat julkistukset heidän rikoksistaan ja sitoutumaan 

olemaan salailemaan heidän ja kenen tahansa asianajajan ja verkostonsa rikollista toimintaa ja 

luopumaan kaikista rikosilmoituksista, kanteluista, valituksista ja kanteista eli etukäteen olisi 

pitänyt sitoutunut luopumaan valittamasta tekeillä olevista kaikista velkuutuksista Henrikssonin, 

Mäkisen, Baarman, Saksan, Jormanaisen, LP:n ja LähiTapiolan rikosliigan kaikkien rikoshyötyjen    

 varmistamiseksi ja luopua oikeussuojakeinoistani tässä rikoskokonaisuudessa ja myös  

 tulevaisuudessa, hakattaisiinpa ja velkuutettaisiinpa minut tulevaisuudessa miten monta kertaa  

 tahansa.  

 

Koska en kiristykseen suostunut eikä heillä ollut MITÄÄN oikeutta vaatia allekirjoittamaan ERI 

sopimusehtoja kuin mitä oli juuri heitäkin sitovasti 20.12.2019 tullut voimaan, Baarman ja Saksa 
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valehtelivat tahallaan Kempin kanssa sopimallaan tavalla, että sopimusta ei muka ollut syntynyt 

(vaikka oli juuri 20.12.2019 syntynyt) ja sitten rikoskumppani Kemppi heidä sopimallaan tavalla 3 

lääkärin kirjoittaman sairausestetodistuksen vastaisesti velkuutti minut rikoskumppaniensa 

Saksan ja Baarmanin 120.000 euron rikollisella laskutuksella vastoin juuri syntynyttä sopimusta 

päästäkseen ”ratkaisun” synnyttämän ”ulosottoperusteen” avulla ulosmittaamaan 

omaisuudestani siellä jo odottaneen rikoskumppani vouti Penttilän ulosmittauksilla, vaikka 

20.12.2019 sopimus ei siis synnyttänyt ulosmittausperustetta lainkaan. Kemppi ja Nurmi junailivat 

Paanasen, Spolanderin, Ojalan, Harakan, Lehikoisen, Kärjen ja Aaltosen estämään valittamista ja 

sopivat Helinin, Penttilän ja Verasen kanssa myös sopimusta koskevan vahvistamiskanteeni 

rikollisesta estämisestä. He kaikki toimivat rikoskumppaneina.  

    14.10 Kostotoimena petosten perään Nurmen, Kempin, Saksan, Baarmanin ja tutkintaa estäneiden  

               poliisien yhdessä toteuttama tekaistun minulle ”leivotun” muka-rikoksen ”tutkinta” ketään  

               kuulematta ja aineistoa käsittelemättä ja ”rikoksen” määrittelyllä pyrittiin ihan samaan  

               tavoitteeseen kuin 11.12.2019 väkivallalla ja Baarmanin, Saksan ja Kempin 23.12.2019  

               ”tarjous”-pakotuksilla. 

Näiden valtavien vahinkojen aiheuttaminenkaan ei rikollisille riittänyt. Toteutettuaan minuun 

kohdistettuja törkeitä petoksiaan, ja muita rikoksiaan 2014 lukien ja törkeitä virkarikoksiaan 2018 

lukien, minut rikollisesti tahallaan 120.000 eurolla velkuuttaneet ja 600.000 € korvaukseni 

estäneet Nurmi, Kemppi, Baarman ja Saksa laativat yhteistuumin poliisille minua koskevan väärän 

ilmiannon poliisikavereilleen, jota ”tutkivat” Rauli Salonen ja Simo Mamia lavastustavoiteella 

estäen kaikki kuulemiset, määritellen ”rikokseksi” valitukset ja kantelut ja Länsi- ja Lounais-

Suomen poliisin estettyä sitä ennen tahallaan rikosten toteutuksissa auttaen jokaisen tässä 

lausumassa kuvatun minuun ja perheeseeni kohdistetun OIKEAN rikoksen esitutkinnat. Sama 

Salonen oli tätä ennen estänyt sen 11.12.2019 tilaustyönä toteutetun väkivaltarikoksen tutkinnan, 

jonka avulla Nurmi, Kemppi, Baarman, Saksa minut velkuuttivat ja jonka valittamisen estämiseksi 

Spolander ja Paanenen valehtelivat päätöksissään.  

 

Minulle törkeillä rikoksilla aiheutettuja valtavia vahinkoja ja kärsimyksiä ts. pahennettiin 

lavastuksilla, joita ”tutkivat” esteellisinä Salonen ja Mamia niin, että  

• KETÄÄN sadoista todistajista ei kuultu 

• ainuttakaan 300 todisteestani ei käsitelty eikä poliisi koskaan edes lukenut ”tutkinnassaan” 

ennen kuin Mamia jo lähetti muka ”valmiiksi saamansa” esitutkinnan materiaalin 8.3.2021 

syyttäjä Kohijoelle, vaikka Mamia sai/oli nimetty noin 300 viestiä eli noin 100.000 sivua 

materiaalia 4.3.2021. Mamia ”käsitteli” esitutkinnan 4 päivässä eli ESITUTKINTAA EI 

TODISTEISIIN VERTAAMALLA TOTEUTETTU LAINKAAN, JOTTA MINUN ”SYYLLISYYTTÄNI” 

SAATIIN PIDETTYÄ VÄKISIN VOIMASSA RIKOSKUMPPANEIDEN Nurmen, Kempin, Saksan ja 

Baarmanin väärällä ilmiannolla ja vaikka väite Kempin kunnian loukkaamisesta tuli vireille 

Nurmen ilmoituksella Nurmen olematta edes asianomistaja. 

• Mamian ja Salosen ”tutkinta” perustui pelkästään edeltävästi saman Länsi-Uudenmaan KäO:n 

edeltävästii toteuttamaan Baarmanin, Saksan, Suveksen, Kempin, Nurmen ym. rikosten 

tutkinnan estämiseen ja rikoskumppaneiden  Baarmanin, Saksan, Suveksen, Kempin, Nurmen 

omaan valehteluun, jossa he valehtelivat minun muka laatineen ja julkaisseen ”jotain vääriä 

tietoja” kertomatta, mitä väittävät vääräksi 

• Mamian ja Salosen olisi kuulunut tutkia tässä lausumassa kuvatut Kempin, Nurmen, 

Baarmanin, Saksan ym. rikokset ja todeta LIITE A1-todisteisiin vertaamalla, että minun 

puolellani ei ole ainuttakaan väärää tietoa ja heidän rikollinen valehtelunsa näkyy suoraan 
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LIITE A1-todisteista ja olisi selvinnyt poliisille myös ne todistajat (kuten rakennustarkastajat) 

kuulemalla.  

    14.11 Kemppi ja Nurmi estivät kannevaatimusteni kirjaamista Baarmanin, Saksan ja Suveksen rikosten   

               toteutusapulaisena 

Oikeudenkäymiskaaressa eli ns. prosessilaissa säädetään (OK 24:3 §), että tuomari saa tuomita vain 
sellaisista vaatimuksista, joita kantaja on esittänyt. Vain kantaja (tässä asiassa minä) voi esittää 
kannevaatimuksia. Tuomarille niiden esittäminen ei kuulu koskaan. Kemppi itsekin myöntää sen 
äänitteilläni.  Oikeudenkäymiskaari säätää, että tuomarin on laadittava ns. kirjallinen yhteenveto 
osapuolten kirjelmien perusteella. Siihen kuuluu kirjata kannevaatimukset perusteineen, vastaajien 
kiistämiset ja se, mikä asiassa on riitaista ja riidatonta. Keskeisiä kannevaatimuksiani ovat eurot, joita 
LP:ltä, Jormanaiselta ja LähiTapiolalta vaadin ja se, minkä lain ja tapahtumien perusteella korvauksia 
vaadin. Kemppi on 2,5 vuotta tahallaan kieltäytynyt kirjaamasta kannevaatimuksiani, kirjasi kaikki 
tapahtumat tahallaan väärin ja deletoi KAIKKI normit (työturvallisuuslaki, kuluttajansuojalaki, 
vakuutussopimuslaki), joihin kanteeni perustuu. Kempin jäljiltä kanteeni ei Kempin valmistelun 
alkaessa 6.4.18 perustunut enää yhtään mihinkään eli yhteenkään lainkohtaan eikä yhteenkään 
euroon. Kun 11.4.18 reklamoin ennen ensimmäistä Kempin valmisteluistuntoa (istunto 13.4.18) 
Kempin 6.4.18 laatimasta aivan virheellisestä yhteenvedosta, Kemppi ilmoitti kirjaavansa pelkkiä 
”omia käsityksiään”. Kempin ”käsitykset” eivät perustuneet lainkaan oikeudenkäyntiaineistoon eikä 
mikään laki säädä hänelle oikeutta kirjata ”käsityksiään” kirjallisten kannevaatimusten sijaan. 
Vaikka minun kuuluisi ajaa kannetta kannevaatimuksillani, Kemppi ajoi faktisesti minun kannetta 
omilla ”käsityksillään” eli muutteli kanteeni sisällön aivan muuksi, mikä on tuomarille 
ehdottomasti kiellettyä toimintaa. 
 
Kun tein Nurmelle 31.1.2019 vaatimuksen Kempin, Baarmanin, Saksan ja Suveksen rikoksen 
pysäyttämiseksi, Nurmi esti puuttumisen mahdollistaakseen korvausteni estämiseen ja 
miljoonavelkuuttamiseeni tähdänneen rikoksen jatkamisen.  

 

   14.12 Todisteluni estäminen oli järjestetyn häviön toteutusmenetelmä, jolla rikoskumppanit Kemppi,  

               Baarman ja Saksa peittelivät rikoksia ja jatkoivat järjestetyn häviön toteutusta  

Saksa ja Baarman aloittivat 14.2.-15.2.2019 istunnossa Kempin kanssa sopimansa todisteluni  

estämisen rikollisella valehtelulla. Heidän valehtelussaan ei ole päätä eikä häntää. He vastustivat  

mm. kaikkia minun s-postejani todisteena, vaikka heidän omasta todistelustaan yli 50 % oli minun 

s-postejani. Kun LähiTapiolan rekisteristä ilmenivät Jormanaisen, Laakson ja Walveen törkeät 

petokset, asiakassuhteet, tilaukset ja laskutukset, heidän omien rikostensa tunnustukset, he 

vastustivat sitä todistelua ”tarpeettomana” ja muka ”vain vakuutusyhtiöön liittyvänä, vaikka kyse 

oli todistelusta, jolla KOKO kanteeni tuli hyväksyä ja jolla myös poliisin olisi jo 2014 tullut 

esitutkinta heidän rikoksistaan käynnistää. Minulla on heidän rikoksillaan syntynyttä velkaa, 

koska Kemppi esti niiden todisteiden käsittelyn ja myös poliisi esti petoksen tunnusten vastaisesti 

tahallaan tutkinnat.  

   14.13 Kemppi ”hyväksyi” rikoksella syntyneen ehdoiltaan mitättömän ja törkeään kiskontaan perustu- 

               neen 14.2.2019 sopimuksen 

               Kemppi ylitti harkintavaltansa hyväksymällä 14.2.2019 sopimuksen esteellisenä ja vaikka se syntyi  

               rikoksella ja sen syntytapa (Kempin oma rikollisuus) näkyy suoraan hänen ”hyväksymänsä”  

               sopimuksen liitteestä ja ehdot olivat sitovien korvattavuusratkaisujen ja pakottavan VSL:n ja KSL:n  

               rikkomisen  vuoksi mitättömiä ja perustuivat Suveksen ja hänen rikoskumppaniensa toteuttamaan  

               törkeään kiskontaan (25.000 € korvaus 600.000 € omaisuudesta), Kempin luomiin  

               kiristysolosuhteisiin.  

https://www.virkamafia.fi/wp-content/uploads/2019/11/2019_11_14_16_22_33-Kemppi-sekoilut-kantajissa-ja-vastaajissa.mp3
https://www.virkamafia.fi/wp-content/uploads/2019/11/2019_11_14_16_22_33-Kemppi-sekoilut-kantajissa-ja-vastaajissa.mp3
https://www.virkamafia.fi/wp-content/uploads/2019/11/Reklamaatio-Kempin-ensimm%C3%A4isest%C3%A4-valmistelun-yhteenvedosta-11.4.18.pdf
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   14.14 Baarmanin, Kempin ja Saksan yhdessä sopimalla tekaistun lausumakierroksen ja Kempin  

              ”käsityslausumapyynnön” ja ”välituomio”-kuvion tavoitteena oli rikoksen jatkaminen ja  

               maksimaalinen kostovelkuutus ja tuplarikoshyödyt Kempin rikoskumppaneille Baarmanille ja  

               Saksalle 

Baarman ja Saksa olivat Kempin kanssa jo ennen 14.2.2019 istuntoa sopineet rikoksensa  

seuraavista pelikuvioista. Baarman ja Saksa vaativat Kempin kanssa sopimallaan tavalla saada  

lausua juuri syntyneen minun ja LähiTapiolan välisen sopimuksen vaikutuksesta LP:n ja  

Jormanaisen vastuuseen, vaikka se ei vaikuta siihen yhtään mitään. Tekaistun ”lausuma”-

kierroksen tavoitteena oli lopettaa kanteeni käsittely muka ”vakuutusperusteisena ja sitä ennen  

tuplata Baarmanin ja Saksan rikoksentekopalkkiot eli laskutus Kempin ja Nurmen juonimalla 

”välituomio”-prosessilla, jolla olisi aiheutettu minulle oikeudenkäyntikulut kahteen kertaan ja 

pakotettu minut häviämään Kempin tempuilla kahteen kertaan. Olen erillisessä lausumassa 

29.8.2019 kuvannut tekeillä olleen rikoksen ja KKO:n ratkaisukäytännön, jonka perusteella 

Kempillä, Baarmanilla ja Saksalla ei ollut oikeutta järjestää välituomiomenettelyä lainkaan, koska  

1) asia ei ollut oikeudellisesti riittävän selvä ja yksinkertainen 

2) koska välituomiota sai käyttää vain oikeudenkäyntikulujen vähentämiseen, EI tuplaamiseen. 

3) Kemppi itse on 17.9.2018 istunnon äänitteistä kuuluvalla tavalla tiennyt jo rikokseen 

ryhtyessään, että tuomari ei voi sellaiseen ryhtyä koskaan omasta aloitteestaan ilman 

asianosaisen pyyntöä eikä kukaan ollut sitä pyytänyt ennen Kempin 9.8.20118 viestiä.   

Kemppi itse ilmoitti 14.2.2019 valmisteluistunnossa, että kanteeni pääkäsittely 3 tuomarin 

kokoonpanossa on 30.9-7.11.2019. Vaikka Kempillä oli 2018 kova kiire järjestää istuntoja 

aivoinfarktin ja aivoverenvuodon toipumisajalleni, siihen se kiire sitten Kempiltä 

loppuikin. 9.8.2019 Kemppi ilmoitti peruuttaneensa minulta kokonaan pääkäsittelyn ja laati s-

postilla lausumapyynnön, jossa ilmoitti ”käsityksenään”, että LP ja Jormanainen olisivat aiheuttaneet 

kanteessa kuvatut vahingot ”vakuutuskorvausta estämällä”. Kemppi on 2,5 vuotta kieltäytynyt 

kirjaamasta kirjallisesti esittämiäni kannevaatimuksiani. Minä totesin selvällä suomella, että 

vakuutusperusteella vaadin korvausta vain LähiTapiolalta (tekstini: ”Vakuutussopimukseen 

perustuva korvausvastuu (sovelletaan vain LähiEtelään)”. Lisäksi olin kuvannut, kuinka LP ja 

Jormanainen piikkasivat alakerrassa ja levittivät viemärisaastetta, kreosoottia, pölyä ja 

viemäritavaraa kaikkialle talooni. Piikkaaminen ja saastuttaminen ei tietenkään ole 

”vakuutuskorvaus”-toimintaa. LP on kosteuskartoitusfirma ja Jormanainen maalari eli he eivät edes 

voi harjoittaa vakuutustoimintaa. Tekstini perusteella ei Kempille tai kenellekään voi syntyä sellaista 

”käsitystä”, jonka Kemppi 9.8.19 väitti hänelle muka syntyneen. Kempin ja Baarmanin juoni oli 

seuraava: 

Olin tehnyt LähiTapiolan kanssa sovintosopimuksen 14.2.2019. 

Vaikka minun ja LähiTapiolan välinen sopimus ei koske LP:tä ja Jormanaista, Baarman vaati saada 

”lausua” tuon sopimuksen vaikutuksista ja Kemppi antoi Baarmanille ja Saksalle omituisen 

lausumisoikeuden. Baarman lausui, että ”vakuutusperusteella” eli 14.2.2019 LähiTapiolan kanssa 

tekemälläni sopimuksella olisin muka luopunut kanteestani LP:n ja Jormanaisen hyväksi, vaikka LP ja 

Jormanainen eivät olleet lainkaan sopimuksessa mukana. Baarmanin ”juridiikka” ei perustunut 

yhtään mihinkään. 

Kemppi yritti 9.8.2019 laatimallaan ”käsitys”-lausumapyynnöllä Baarmanin ja Saksan kanssa 

sopimallaan tavalla jallittaa minut vastaamaan, että kaikki kanteeni korvausvaatimukset olisivat 

muka ”vakuutusperusteisia”, minkä jälkeen Kemppi olisi todennut minun 14.2.2019 

https://www.virkamafia.fi/wp-content/uploads/2019/11/LIITE-B3-Pedersenin-k%C3%A4r%C3%A4j%C3%A4oikeudessa-esitt%C3%A4m%C3%A4t-kannevaatimukset.pdf
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sovintosopimuksella luopuneen kanteesta muka myös LP:n ja Jormanaisen osalta. Tämä oli 

Kempin ja Baarmanin konkreettinen yritys toteuttaa sopimansa järjestetty häviö: 

1) Juuri tämän häviön toteuttamiseksi Baarman pyysi ja Kemppi järjesti ensin ”sopimuslausuma-

kierroksen” 

 

2) Baarmanin ja Saksan lausuntojen jälkeen Kemppi ryhtyi tahallaan (Baarmanin ja Saksan 

lausuntoa vastaavalla tavalla) 9.8.2019 valehtelemaan kannevaatimuksiani 

”vakuutusperusteiksi” estääkseen valehtelullaan kokonaan kanteeni käsittelyn ja 

velkuuttaakseen minut sitten kanteeni ”loppumisen” perusteella Baarmanin ja Saksan 

laskuilla.   

Koska Kemppi jo 9.8.2019 tiesi, millaisen ”tempun” oli päänmenokseni Baarmanin ja Saksan kanssa 

suunnitellut, voitonvarma Kemppi peruutti jo 9.8.2019 etukäteen pääkäsittelyn. Kemppi tiesi jo 

9.8.2019, että en tulisi pääkäsittelyä enää ”tarvitsemaan”, jos A) erehdyn vastaamaan Kempin, 

Saksan ja Baarmanin suunnittelemalla tavalla ja B) koska Kemppi oli jo 9.8.2019 päättänyt estää 

minua ajamasta kannettani keinolla millä hyvänsä. Kempin 9.8.19 toteuttama pääkäsittelyn peruutus 

paljastaa Kempin jo 9.8.2019 päättäneen estää kanteeni käsittelyn junailemallaan ”välituomiolla” ja 

sitä edeltävällä todisteluni tahallisella estämisellä, kuten sitten tekikin. 

Syyksi pääkäsittelyni peruutukselle Kemppi valehteli ”käräjäoikeuden resurssipula”. Kanteeni on 

tullut vireille 1.1.2015 eli on Helsingin käräjäoikeudessa vanhimpia juttuja eikä vastaava 

”resurssipula” kohdistu käräjäoikeudessa mihinkään muihin juttuihin. Koska vastaava peruutus ei 

kohdistu tuoreimpiin juttuihin, vain minuun kohdistettu peruutus on myös syrjintää. Tuomas Nurmi 

ja Helsingin käräjäoikeus ovat kieltäytyneet vastaamasta 9.8.2019 esittämiini kysymyksiini 

peruutuksen syystä ja mihin juttuun ne minun tuomariresurssit on siirretty ja miksi peruutus 

kohdistuu vain minun asiaani. Laamanni Tuomas Nurmi vastaili 15.11.2019 niin, että ei vastannut 

mitään istunnon peruutuksen syyhyn, ottanut mitään kantaa Kempin, Saksan ja Baarmanin 

tekoihin ja määritteli heille ”riippumattoman” rikoksentoteutusoikeuden eli antoi tahallaan 

Kempille, Baarmanille ja Saksalle mahdollisuuden jatkaa järjestetyn häviön toteutusta. Nurmen 

15.11.19 vastaus ja hänen sen jälkeen ja sitä ennen  junailemat tuoomarit (Tarja Honkanen, Leena 

Söderholm, Peik Spolander, Heidi Paananen) paljastaa, että juuri Nurmi organisoi järjestettyjä 

häviöitä. Vastaamattomuus pääkäsittelyn peruutuksen syyhyn johtuu siitä, että peruutus ei johdu 

mistään yleisestä resurssipulasta, vaan Kempin ”tempusta” ja sen tavoitteena olevasta kanteeni 

käsittelyn estämisestä. Mikään ”yleinen resurssipula” koko isossa tuomioistuinlaitoksessa ei 

tietenkään voi kohdistua vain minun juttuuni. Kempin, Nurmen, Baarmanin, Saksan ja Nurmen 

tuomariverkoston juonimalla ”käsitys”-tuomaroinnilla oli tahallaan tarkoitus toteuttaa järjestetty 

häviöni: 

1) Tahallaan aiheuttaa minulle vähintään 800.000 € velat Baarmanin ja Saksan laskutuksella 

2) Tahallaan estää minulta 400.000 € korvaus ja saamasta omista oikeudenkäyntikuluistani 

korvausta. 

   14.15 Salassapitorikoksia ja tappamiseen pyrkimistä painostustoimena ja järjestetyn häviöni junailemi-   

              seksi 

Kun lähetin Kempille ja Baarmanille hoitaneen lääkärini 29.8.2019 lausunnon, josta ilmenee 

Kempin ja Baarmanin pahoinpidelleen minut ja samalla Kempin esteellisyys. Kemppi ilmoitti 

estävänsä hoitaneen lääkärin todistelun kokonaan ja pakotti minut yhdessä rikoskumppaniensa 

Nurmen, Paanasen, Spolanderin, Baarmanin ja Saksan kanssa vuosina 2018-2020 kaikkien 
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hoitaneiden 4 lääkärin lausuntojen vastaisesti jatkamaan yksin ilman avustajaa täysin rikollisessa 

prosessissa  

1) yksin, ilman avustajaa, jonka Kemppi oli pelotellut pois jo 31.7.2018 

2) sairaana ja vammautettuna, aivoinfarktissa, aivoverenvuodossa, 11.12.2019 

väkivaltarikoksella ruhjeille hakattuna ja vaikka pyörryin 31.12.2019 heidän rikostensa ja 

11.12.2019 teon uuvuttamana ja minut kannettiin tajuttomana paareilla ambulanssiin , 

Kemppi, Nurmi, Baarman ja Saksa apureineen jatkoivat apureineen järjestetyn häviön 

toteutusta rikollisen 120.000 euron velkuutuksen toteuttamiseksi 

3) saadakseen minut sekä tapettua että velkuutettua 

Poistettuaan kaikki minusta ja sairauksistani jotain tietävät lääkärit rikollista valehteluaan 

häiritsemästä, Kemppi jätti kaikki potilastietoni julkisiksi mahdollistaakseen 

lempirikoskumppanilleen Baarmanille, hänen petosrikoskumppanilleen 81-vuotiaalle lääkärille 

Ranan Rimonille ja Saksalle myös salassapitorikokset, potilastietojeni vääristelemisen ja niistäkin 

rikoksista laskuttamisen.  

   14.16  Kostosakotus tekoani yksilöimättä, 14.2.2019 istunnon tapahtumista valehtelemalla ja välituomio- 

               velkuutusrikoksen ja järjestetyn häviöni toteutuksen jatkamiseksi 

Ilmoitettuani 14.8.2019 kirjallisesti, että Rimonia koskeva kantelu tuli vireille AVI:iin ja rikosasiana 

myös Baarmanin ja Kempin tekona, Baarman lähetti 14.8.19 Kempille s-postilla nimenomaisen 

vaatimuksen järjestyssakottamiseksi. Tästäkin sakotustempustakin Kemppi ja Baarman sopivat 

etukäteen ja saman rikoshyödyn sai myös Saksa ja tavoitteena oli tukkia turpani tekaistulla 

sakotuksella, jotta he yhdessä ja Nurmen tausta-avustuksella pääsisivät yhdessä jatkamaan sitä 

täysin rikollista ”käsityslausumapyyntöön” perustuvaa kanteeni ajamisen estämistä, jonka 

toteutuksen olivat yhdessä 14.2.2019 istunnossa aloittaneet.  

Rikos alkoi niin, että Baarman valehteli minun muka 14.2.2019 istunnossa saaneen ”viimeisen 

varoituksen” sopimattomasta kielenkäytöstä. Vastaavan valheen Kemppi sisällytti 11.10.19 

sakotuslausumaansa. Kempin sihteerin Karvosen laatimista istuntojen pöytäkirjoista näkyy, että 

minulle ei ole annettu ”viimeistä” tai ylipäänsä mitään varoitusta noissa istunnoissa.  

Kempin olisi siis viimeistään 29.8.2019 tullut oikeudenkäymiskaaren 13 luvun ihan selvien 

esteellisyysnormien mukaan jäävätä itsensä, Kemppi, Baarman ja Saksa jatkoivat rikoksiaan yhtä 

törkeämmäksi käyneillä teoillaan ja Kemppi määräsi minulle 26.11.2020 sitten 500 euron sakon 

”teosta”, jota ei ole pöytäkirjan mukaan olemassa ja jota ei yksilöity 11.10.2019 hänen 

lausumapyynnössään eikä edes 26.11.2019 päätöksessä, jossa sen laiton sakko minulle määrättiin 

turpani tukkimiseksi rikoskumppanien painostustoimena rikosten jatkamiseksi. 

  14.17 Penttilän ja Kempin 55.000 euron postimaksu turvaamistoimen estämiseksi ja edition estäminen   

             Baarmanin, Saksan ja Suveksen rikosten mahdollistamiseksi heidän toiveidensa mukaisina 

Kemppi junaili 55.000 euron ”postimaksun” mahdollistaakseen Baarmanille, Saksalle, Suvekselle ja 

Konttiselle viemärivideoiden väärentelyn, asiakirjaväärennykset, tekaistut ”maksutapahtumat”,  

petosten tunnusten piilottelun jatkamisen ja keskeisistä riitaisista seikoista eli asiakas-, tilaus- ja 

aliurakointisuhteista valehtelun.  

Henkilötietolain (nykyisin tietosuojalain ja asetuksen) mukaan minulla on ehdoton oikeus saada 

itseäni ja kiinteistöäni koskevat kaikki materiaalit LP:ltä, Jormanaiselta ja LähiTapiolalta, jossa niitä on 

rekisteröity. LP, Baarman, Saksa, Suves, Konttinen ja Jormanainen olivat Kempin ja poliisin tieten 

tahallaan täysin laittomasti vuosikausia estäneet minua saamasta MITÄÄN minua koskevia omia 
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materiaaleja LP:n ja Jormanaisen rekistereistä ja puuttuvia tietojani LähiTapiolan rekisteristä. Juuri 

siksi olin tehnyt poliisille rikosilmoituksen ja käräjäoikeudessa Kempille 29.7.2018 ns. 

editiovaatimuksen (editiolla vaaditaan todisteena merkityksellisiä aineistoja) ja turvaamis-

toimihakemuksen. Turvaamistoimivaatimuksella vaadin, että vastaajia kielletään väärentämästä ja 

tuhoamasta rekisterejään. 

Tutkinnantappaja Merja Laitinen ja hänen apurinsa Kari Siivo estivät poliisissa tietenkin tahallaan 

tämänkin teon tutkimisen ketään kuulematta. Kemppi teki seuraavat temput: Kemppi laati 10.8.2018 

minulle muka ”myönteisen” turvaamistoimipäätöksen. Siinä kielletään 10.000 € sakon uhalla LP:ltä, 

Jormanaiselta ja LähiTapiolalta rekisterien väärentäminen ja tuhoaminen. Kemppi ujutti 

”myönteiseen” päätökseensä juonen. Hän jätti tahallaan päätöksestä pois maininnan tiedoksiannon 

maksuttomuudesta. Tuo ”myönteinen” päätös ei siis tule voimaan ennen kuin ulosottovirasto 

postittaa sen Jormanaiselle, LP:lle ja LähiTapiolalle. Kempin päätöksestä puuttuneen tekstin vuoksi 

ulosottovirasto sitten ilmoitti, että minun pitäisi ensin maksaa 55.000 euroa siitä, että he lähettävät 

tuon Kempin rustaaman ”ratkaisu”-paperin LP:lle, Jormanaiselle ja LähiTapiolalle. Tämän varsin 

hintavan ”postimaksun” takia en sitten saanut päätöstä voimaan. Aivan kuten Kemppi oli 

tarkoittanutkin. Kempin päätös oli ns. shikaani eli kiusantekopäätös. Harvassa ovat ne 

yksityishenkilöt, joilla on varaa maksaa paperin postittamisesta 55.000 euroa. Vaikka minulla oli 

eduskunnan säätämän lain mukaan ihan selvä oikeus saada omat paperini ja tietoni ilmaiseksi jo 

vuonna 2014, en siis ole saanut niitä vieläkään vuonna 2019 ja lisäksi Kemppi ”sääti” ilmaisoikeudet 

55.000 eurolla maksullisiksi ja teki lainrikkomisesta LP:lle, Jormanaiselle ja LähiTapiolalle 

suorastaan kannattavaa.  

Heti Kempin 10.8.2018 toteuttamasta ”tempusta” tiedon saatuaan: 

1) Suves, Konttinen, Baarman, Saksa, Jormanainen, Walve ja Aronpää ryhtyivät 

31.8.2018”tuottamaan” muka ”vuonna 2014” valmistuneita videoita, joita ei ollut olemassa 2014-

2017 eikä ole Suveksen ja Konttisen 11.12.2018 kertomuksen ja LähiTapiolan 23.10.2017 

rekisteritiedon mukaan olemassa lainkaan. 

2) Baarman ja Saksa esittivät 17.9.2018 istunnossa tekaistun 12.000 € kuitittoman 

maksutapahtuman, jonka yrittivät Kempin kanssa kirjauttaa ”riidattomiin”, jotta olematon maksu 

”syntyisi” ilman ainuttakaan maksukuittia. Kemppi esti myös LP:n kirjanpidosta vastaavan Riitta 

Rantakallion kuulemisen todistajana, jota Baarman ja Saksa voisivat jatkaa tekaistujen maksujen 

”kikkailujaan”. 

Estettyään itse tahallaan minua saamasta päätöstään voimaan, Kemppi sitten esteellisenä 

24.10.2019 päätöksellään totesi, että turvaamistoimi ”raukesi”, esti 24.10.2019 samalla KAIKKI 

editiovaatimuksenikin auttaakseen rikoskumppaneitaan Baarmania, Saksaa ja Suvesta rikosten 

tunnollisessa toteutuksessa ja 31.10.2019 esti myös henkilötodisteluni varmistaakseen järjestetyn 

häviöni. Baarmanin, Saksan ja Suveksen todistelusta ei Kemppi estänyt mitään, vaan oli sallinut 

jopa Baarmanin roikottaa vuosikausia ”todistetta” olemattomasta avioliitostani viemäri- ja 

pölyvahinkoasiassa.  

  14.18 Saksan lastensuojeluilmoitukset, Kettulan tilaama rikollinen ”edunvalvonta” ja vastaavat Saksan  

              poliisikaverien kanssa toteutetut lavastukset tapaohjeen 7.3 kieltäminä painostus- ja kostotoimina 

Saksa toteutti vastaavia rikollisia törkeitä kosto- ja painostustoimia jo 2007-2008 

virkamafiaverkostonsa (poliisit, Kät Pasi Kettula, muut lasteni velkuuttamiseen osallistuneet 

tuomarit) kanssa aivan samoilla rikollisilla menetelmillä, joita toteuttaa parhaillaan Kempin, 

Baarmanin ja Nurmen kanssa ja kaikilla ”kohtuullisilla” lasteni ja minun 340.000 € velkuutuksilla on 

yhteys toisiinsa.   
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Baarman ja Saksa yrittivät kiristää minua 23.12.2019 tarjouksella, joka ei vastannut sopimusta ja 

sisälsi vaatimuksen myös tulevaisuudessa luopua kaikista oikeussuojakeinoista ja kun en 

suostunut, nyt nämä häikäilemättömät petosrikolliset ovat sitten Kempin ja Nurmen kanssa 

laatineet 2020 väärät ilmiannot, joissa ”rikokseksi” on määritelty valittaminen siitä 120.000 euron 

rikollisesta velkuutuksesta ja kantelu valvontalautakunnalle ja yritetään siis ihan samaa kuin 

23.12.2019 rikoksella.  Lisäksi nyt sitten heidän mukaansa ilmeisesti taas ”syyllistyn rikokseen” 

vastaamalla määräajassa valvontalautakunnan lausumapyyntöön.  

 

   14.19 LähiTapiolan ja Suveksen samanaikaiset kosto- ja panostustoimet ja Kemppi rynni taas auttamaan 

              Kun korvauksiani oli sinnikkäästi estetty em. petoksilla, väärennyksillä, kiristyksillä ja muilla  

              monipuolisilla rikoksilla, Baarmanin ja Saksan rikoskumppanit Suves, Konttinen, Kerminen ja muut  

              LähiTapiolan petosverkoston jäsenet irtisanoivat kostotoimena koti- ja yksityistapaturma-    

              vakuutukseni ilman irtisanomisperustetta ja estivät valehtelemalla myös oikeusturvakorvauksiani  

              maksimoidakseen satojen rikostensa vahingollisuuden ja estääkseen minua hakemasta 600.000 €  

              korvauksiani. Henkilövakuutukseni irtisanottiin rinnastamalla minut 3.7.2018 irtisanomispäätöksessä  

              eläimeen ja esineisiin. ”Rehellisen” päätöksen päätöksentekijöitä salailtiin ja rekisteröidyn  

              tarkastusoikeuden estäminen jatkui kaikissa asiointikanavissa toimistolla, verkkopalvelussa, s- 

              postilla, LP:ssa, Jormanaisen toimesta, LähiTapolassa ja asianajotoimistoissa. Rikosten toteutusten  

              yksityiskohdat ja yhteys Henrikssonin johdolla toteutettuihin epämääräisiin ”luottamuspula”- 

              irtisanomisiin kuvataan Suveksen valvonta-asiassa.  

              Kun nostin kanteen täysin selvän laittoman irtisanomisen kumoamiseksi, rikoskumppani Kemppi  

              rynni (todennäköisesti Nurmen kanssa sopimallaan tavalla) tähänkin asiaan L 18/36145 estämään  

              kanteeni ajamista ja minun oli pakko sekin asia ”sopia” Kempin, Suveksen ja Konttisen rikosten takia  

              ja 11.12.2019 väkivaltarikoksen ja tappouhkauksen vuoksi.   

15. Salassapito-, henkilörekisteri-, tietosuoja- ja rekisterimerkintärikokset ja vastausvelvoitteen 

tahallinen laiminlyönti 

      15.1 Faktat tahallisesta vuosia jatketun henkilörekisteririkoksen motiivista sekä Baarmanin, Suveksen  

               ja Saksan tiedon taso prosessipetoksen toteutuksen eri vaiheissa  

23.10.2017 paljastunut aineisto osoittaa, että KAIKKI vastaajat, niitä edustaneet henkilöt ja niiden 

asiamiehet ovat TAHALLAAN vuosien ajan jättäneet vastaamatta JOKAISEEN relevanttiin 

kysymykseen. Kysymykset ovat koskeneet kanteessa kuvattua epärehellistä toimintaa, kuten 

raporttien vääristelyä, ”kadonneeksi” väitettyä videota, ”sadevesi”-havaintoja sateettomana 

päivänä, Jormanaisen 8.10.2014 petosrikosta, pimeää palkanmaksua piikkareille, laskujen 

väärentelyä LähiEtelässä jne. KAIKKIIN näihin selvitysvaatimuksiin he/ne ovat jättäneet tahallaan 

vastaamatta juuri siksi, että ovat tienneet toimintansa rikosoikeudellisesti rangaistavaksi ja 

ryhtyneet sitä sitten vastaamattomuudella, valehtelulla ja asiakirjaväärennyksiä tehtailemalla 

peittelemään. Tiedonsaannin tahallinen estäminen ja kantajalle valehtelu näkyy suoraan todisteista 

9-25, 52, 56, 72, 104, 109-110 ja mm. siitä, miten häikäilemättömästi 8.10.2014 ilmoitusta ja minun 

17.9.2014 vahinkoilmoituksen kirjaamisen estämistä ”hoideltiin” ja miten Suves, Baarman ja 

Jormanainen valehtelivat ”liikesalaisuudesta” ja aineiston olemattomuuksista estääkseen aineiston 

saamista ja miten minut poistettiin laittomasti LähiTapiolan toimistosta 4 kertaa aineiston 

peittelemiseksi. LIITE A1 todisteista 25-49 näkyy se, MIKÄ oli se aineisto, jota he niin kovasti 

peittelivät eli miksi sitä peiteltiin: Siellä oli kaikki se materiaali, josta näkyi kiistämisen 

alkuperäinen perusteettomuus ja heidän valehtelunsa.  Oleellista on: 
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1) Baarman, Saksa ja Suves ovat tienneet jo KäO-vastineita laatiessaan kiistämisen 

perusteettomuudesta. Baarman esim. väittää, että LP ei olisi laskuttanut minua, vaikka LP:n 

minulle osoittama lasku oli jo siinä aineistossa, jonka perusteella heidän kirjelmänsä laadittiin. 

 

2) Baarman, Saksa ja Suves ovat saaneet 17.4.2017 aineiston, joka on synnyttänyt ohjeen 

kohdassa 8.2 tarkoitetun erityisen selvitysvelvollisuuden ja velvollisuuden tapaohjeen kohdan 

5.8-5.9 mukaisesti tehdä päämiehelle luottamuspulailmoitus. 

 

3) LähiTapiolan, LP:n ja Jormanaisen rekisteriin on kaiken aikaa vuodesta 2014 lukien eli ennen 

kanteen nostamista ollut merkittynä kaikki oikeat tiedot vuoto- ja pölyvahingoissa, oikeat 

tiedot vakuutukseni laajasta turvasta, sitovista korvauspäätöksistä ja sovellettavista 

vakuutusehdoista ja kaikki tiedot ovat olleet Suveksen, Baarmanin ja Saksan hallussa. 

Perusteetonta kiistämistä he toteuttivat tahallaan yhteisestä sopimuksesta luottaen siihen, 

että tuo oikeat tiedot sisältävä aineisto ei minulle ja KäO:lle paljastu enkä saa sitä 

LähiTapiolasta ja että poliisi suojelee estäen tutkintaa. Juuri tarkastusoikeuden estämisen ja 

poliisin avulla he yhteistä rikostaan ja perusteetonta kiistämistä jatkoivat. 

 

4) LähiTapiolasta 23.10.2017 saamani aineisto on uudelleen synnyttänyt ehdottoman 

velvollisuuden luopua toimeksiannosta, jossa kiistäminen perustuu tahalliseen rikokseen 

(prosessipetokseen). 

 

5) Baarman, Suves ja Saksa ovat rikosvastuussa, koska eivät ole oikeiden tietojen saamisen 

jälkeenkään oikaisseet vääriä tietoja KäO:ssa eivätkä tehneet luottamuspulailmoitusta. 

Heidän keskinäinen ”luottamuksensa” perustuu rikoskumppanuuteen.  

 

     15.2 Salaista ”erityiskäsittelyä”, salaisia käsittelijöitä, henkilörekisteri-, rekisterimerkintä- ja  

                tietosuojarikoksia ja väkivallalla uhkaamista tarkastusoikeuden estämiseksi eli petosten,  

                korvauspäätösten ja tunnustusten peittelemiseksi rikoskumppaneina 

Henkilötietolaki (HetiL) oli voimassa Suveksen, Baarmanin, Saksan ja heidän rikoskumppaniensa 
tekohetkellä ja tarkastusoikeuden estäminen oli erikseen säädetty rikokseksi RL 38:9 §:ssä 2018 
saakka eli teot ovat myös rikoksia. HetiL 3 ja 29 § kielsivät rekisteröimästä virheellisiä tietoja ja 
vastaavasti säädetään nykyisin tietosuoja-asetuksessa pakottavasti.  

HetiL 29 §:”Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava… virheellinen… henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös 
estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai 
hänen oikeuksiaan. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, 
hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty…Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, 
jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut…”  

HetiL 26 ja 28 § säätävät tarkastusoikeuden toteuttamisesta. Vastaavat oikeudet säädetään nykyisin 
tietosuoja-asetuksessa ja Saksan, Baarmanin, Suveksen ja päämiestensä ym. teko jatkuu edelleen 
2021. HetiL 28 §:n mukaan: ”Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, hänen on annettava 
tästä kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus 
on evätty. Tarkastusoikeuden epäämisen veroisena pidetään sitä, että rekisterinpitäjä ei ole 
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä antanut kirjallista vastausta rekisteröidylle...” 
Sekä virheen korjaamisessa että tarkastusoikeuden toteuttamisessa pääsääntö on siis korjausten ja 
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tarkastusoikeuden toteuttaminen ”viipymättä” (eli alle 3 kk) ja ehdoton laissa säädetty takaraja tuo 
3 kk ja se on ylittynyt jo moninkertaisesti. Tarkastusoikeuden tahallinen estäminen jatkuu edelleen 
ja estämistä jatketaan nimenomaan  

• tahallisten rikosten tarkoitukselliseksi peittelemiseksi 

• 2 meur korvausteni estämiseksi  

• minulle aiheutetun 200.000 euron rikosvahingon korjaamisen estämiseksi 

• rikoshyötyjen pitämiseksi 

RL 38:9 § sääti rikokseksi virheellisen henkilötietojen käsittelyn ja tarkastusoikeuden estämisen ja 
RL 24:8 § säätää rikokseksi yksityiselämää loukkaavan tiedonlevittämisen. 

Olen esittänyt LP:lle (Walveelle, Laaksolle, Aronpäälle), LähiEtelälle (Niskaloille, Varjoselle, 
Lagerströmille, Säisäselle, Suvekselle, Leivolle, Moisanderille), Tmi Maalaus- ja saneeraukselle 
(Jormanaiselle ja Saksalle), AA-tsto Itäinen&Ojantakaselle (Baarmanille, Itäiselle ja Ojantakaselle), 
Salon Insinööritoimistolle (Rytölle), LU Rakennus Oy:lle (Nylundille), PipeSnakelle (Wibergille), 
Tehoperintä Oy:lle (Lehtiselle) 12.12.2014 lukien kymmeniä rekisteröidyn 
tarkastusoikeusvaatimuksia ja selvitysvaatimuksia ja niihin sisältyneinä yksilöidyt virheellisten 
rekisteritietojen korjausvaatimukset. Olen vaatinut, että rekistereihin, raportteihin korjataan mm. 
seuraavat tiedot ja väärät tiedot oikaistaan myös KäO:lle laadittuihin asiakirjoihin: 

1) Oikea tieto siitä taloni koksiluukku ei ollut muurattu tiilestä ja että 10.6.2014 ja 16.6.2014 ei 
satanut eli ei voitu tehdä sadevesihavaintoa. Vaatimukseni liitteenä oli valokuva betonisesta 
luukusta ja viralliset sadetiedot. Koska luukku on siis ollut betonia eikä siinä ole ollut ainuttakaan 
tiiltä ja koska ko. päivinä ei edes satanut, taloni vuotovahinko ei ole voinut johtua LP:n, 
LähiEtelän, Jormanaisen, Saksan, Baarmanin ja Suveksen toimesta laadittuihin asiakirjoihin 
kirjoitetulla tavalla lainkaan siitä, että (olemattomat) tiilet olisivat voineet liikkua siten, että niistä 
olisi voinut päästä sadevettä sisään. 

2) Oikea tieto kaivuutyön aloitusajankohdasta 4.8.2014 ja vaatimus siitä, että olemattomat 
havainnot käynneiltä 16.6.2014 ja ”heinäkuu 2014” poistetaan. Koska luukku oli todistettavasti 
maan alla ja kaivuu todisteellisesti alkoi vasta elokuussa, Laakso, Jormanainen, Walve tai kukaan 
muukaan ei ole voinut tehdä mitään niistä ”havainnoista”, jotka raportteihin oli 16.6.2014 ja 
”heinäkuu 2014” merkintöjen kohdalla kirjoitettu. 

3) Oikea tieto siitä, että viemäristöäni ei kuvattu elokuussa 2014. LP:n raportteihin, LähiEtelän 
(Niskalan, Varjosen ja Suveksen) joulukuussa 2014 laatimiin ”päätöksiin” ja KäO-kirjelmiin oli 
kirjoitettu totuudenvastainen väite siitä, että putket olisi kuvattu Wastipin toimesta. Wastip Oy:n 
toimitusjohtaja Miettinen on kirjallisesti 30.12.2015 vahvistanut, että Laakso oli tahallaan 
estänyt sekä putkiston kuvaamisen että raportin laatimisen ja tämä kirjallinen vahvistus oli 
vaatimukseni liitteenä. Lisäksi Suves ja Konttinen itse 11.12.2018 ilmoittivat, että elo- ja lokakuun 
kuvauksia ei ole olemassa ja 23.10.2017 materiaalista näkyy, että vain 2005 viemärikuvauksia oli 
eikä ainuttakaan 2014 kuvausta. 

4) Oikea tieto kotivakuutukseni sisällöstä. Niskalan, Varjosen ja Suveksen laatimiin päätöksiin ja 
KäO-kirjelmiin oli tahallaan kirjoitettu vastoin mm. LähiEtelän minulle lähettämiä 
vakuutuskirjoja, vuositiedotteita ja LähiEtelän saamiani vahvistusviestejä, että kotivakuutukseni 
ei muka korvaisi viemäriputken rikkoutumisia, vaikka juuri sellainen putkirikot korvaava vakuutus 
minulla oli voimassa keskeytyksettä jo vuodesta 1996 ja myös vuonna 2014, kun korvaustani 
estettiin. 
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5) Baarmanin ja LP:n levittämä virheellinen tieto avioliitostani on poistettava. Se on sekä 
virheellinen että muuten asiaton (tarpeeton) tieto kiinteistöni vahinkoja koskevassa asiassa.  
Baarman, Walve, Laakso ja Aronpää ovat 9.6.2015 päivätyssä virallisessa 
oikeudenkäyntikirjelmässä esittäneet KäO:lle valheellisen väitteen, että olisin naimisissa 
oikeudenkäyntiavustajani kanssa ja rekisteröineet tahallaan tämän väärän tiedon ainakin 
Asianajotoimisto Itäinen&Ojantakasen ylläpitämään rekisteriin. Olen ollut viimeksi naimisissa 
vuonna 1995 Pedersen-nimisen miehen kanssa enkä sen jälkeen avioliitossa. 

6) Virheelliset asiakassuhdetta koskevat tiedot: A) LP:n ja Baarmanin on tullut viipymättä korjata 
KäO:lle lähetetty väärä tieto siitä, että minulla ei muka olisi ollut asiakassuhdetta (lasku 2608 ja 
1918 osoittavat asiakassuhteen). B) Jormanaisen ja Saksan on tullut korjata tieto siitä, että 
minulla EI ole ollut asiakassuhdetta Jormanaisen yrityksen kanssa, vaikka se on minua yrittänyt 
tekaistulla laskulla laskuttaa ja C) Lehtisen, Nylundin ja PipeSnaken on tullut antaa kaikki 
perintätoimeksiantoon, väitettyihin kuvauksin ja laskutukseen liittyvät asiakirjat ja 
rekisteritiedot.   

7) Virheelliset Jormanaisen 8.10.2014 vahinkoilmoitusta koskevat tapahtumatiedot ja kaikki 
tekaistut LP:n raportin käynti- ja havaintotiedot. 

Kun olen käyttänyt tarkastusoikeutta, olen JOKAISESSA kirjallisessa vaatimuksessani ja 14.7.2014 ja 
3.8.2014 LähiTapiolassa henkilökohtaisesti käydessäni nimenomaisesti ilmoittanut käyttäväni HetiL 
26 §:ssä säädettyä tarkastusoikeuttani.  ja esittänyt vaatimuksen saada mm.: 
 
1) Kaikki laskutukseen ja tilauksiin (palveluiden tilauksiin kotiosoitteeseeni) liittyvät tiedot ja 

asiakirjat. 
 

2) Kaikki korvauspäätöksiin, Jormanaisen ja omiin vahinkoilmoituksiin, raportteihin sekä 
korvausasioideni käsittelyyn liittyvät rekisterimerkinnät ja asiakirjat ja äänitteet, ml. 10.6.2014 
äänite (puhelimitse tehty vahinkoilmoitus LähiEtelälle) ja tiedot siitä, minkä nimiset henkilöt ovat 
osallistuneet asiani käsittelyyn. 
 

He ovat tahallaan estäneet rekisteröidyn tarkastusoikeutta ja jatkaneet tahallaan virheellisten 
henkilötietojen rekisteröintiä ja yksityiselämää loukkaavaa tiedonlevitystä: 
 
1) Baarman, Itäinen ja Ojantakanen ovat 5.5.2017 ja 2-3.8.2017 ilmoittaneet jatkavansa tahallaan 

lainvastaista rekisterinpitoa ja mm. sellaisen väärän tiedon levittämistä, että olisin avioliitossa 
Kavoniuksen kanssa ja muidenkin väärien tietojen levittämistä ja rekisteröintiä. Syyksi tälle 
rikolliselle teolleen he ilmoittivat, että saisivat omasta mielestään levittää minusta mitä tahansa 
väärää tietoa siksi, että olen ”vastapuoli”. Mikään laki ei tietenkään säädä oikeutta Baarmanille, 
Itäiselle, Ojantakaselle, Aronpäälle, Walveelle, Laaksolle tai kenellekään muullekaan levittää 
väärää tietoa (olemattomasta) avioliitostani vain siksi, että Baarman edustaa asianajajana 
oikeudenkäyntivastapuoltani LP:tä. 

 
2) Baarman on ensin 5.5.2017 viestillään vahvistanut vastaanottaneensa juuri Itäisen&Ojantakasen 

asianajotoimiston osoitteeseen postitettuna koko sen materiaalin, jonka olen 17.4.2017 
postittanut (4 mapillista asiakirjoja, joissa paljon salassa pidettäviä potilasasiakirjoja ja 
arkaluonteiseksi säädettyjä tietoja). Tuo aineisto sisältää mm. arkaluonteisiksi säädettyjä 
potilastietojani ja muita henkilötietojani suuren määrän. Itäinen ja Ojantakanen ovat estäneet 
tarkastusoikeuttani valehtelemalla 2.8-3.8.2017 kirjallisesti, että Itäisen&Ojantakasen 
rekisterissä ei muka olisi mitään minua koskevia tietoja ja asiakirjoja sitä lukuunottamatta, että 
heidän asianajotoimistossaan olisi minun henkilötietojani 3 sanaa ”Jaana, Pedersen ja 
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vastapuoli”. Riippumatta siitä, olenko vasta- vai myötäpuoli oikeudenkäynnissä, nuo 5.5.2017 
saapuneet aineistot on tullut rekisteröidä ja niissä olevat tiedot ovat ”henkilötietojani” samalla 
tavalla siitä riippumatta, onko minulla AA Baarmanin päämiestä vastaan oikeudenkäynti vai ei. 
He ovat siis estäneet minua saamasta edes kopioita itse sinne toimittamastani aineistosta, jotta 
en voi varmistua siitä, miten asiakirjoja ja potilastietojani säilytetään ja mihin niitä luovutetaan. 
Kukaan asianajaja ei voi olla näin tietämätön HetiLn sisällöstä.   
 

3) Suves, Niskalat, Varjonen, Säisänen, Leivo, Lagerström ja Moisander ovat yhteistuumin tahallaan 
A) Estäneet minua 3 vuoden ajan saamasta haltuuni äänitettä 10.6.2014 soittamastani 

puhelusta, joka sisältää oman vahinkoilmoitukseeni (jotta valehtelua KäO:ssa puhelun 
sisällöstä on voitu jatkaa). 

B) Estäneet ja estävät edelleen minua saamasta tietoa siitä, minkä nimiset henkilöt ovat 
osallistuneet korvausasiani käsittelyyn. 

C) Estäneet minua saamasta kopiota Jormanaisen sen vahinkoasian äänitteistä ja asiakirjoista, 
jotka koskevat kiinteistölläni aiheutunutta pölyvahinkoa tiedossaan olleen tunnustuksen 
peittelemiseksi, jotta tahallista petosta on voitu jatkaa. 

D) Estäneet 17.9.2014 tekemäni pölyvahingon vahinkoilmoituksen kirjaamisen 6 kertaa 
vuosikausia ja estävät edelleen kaikkien toimittamieni korvausten käsittelyä rikoksillaan. 

E) Valehdelleet minulle toistuvasti siitä, että Niskala olisi muka kirjannut 17.9.2014 tekemäni 
vahinkoilmoituksen. Suves on lisäksi laatinut 5.5.2017 s-postin, jossa hän valehtelee 
tahallaan vahinkokirjauksesta, vaikka numero osoittaa kirjauksen myöhemmin tehdyksi. 

F) Tahallaan aiheuttaneet oikeudenkäynnin valehtelemalla tahallaan minulle ja KäO:lle 
kotivakuutussopimuksen sisällöstä ja kaikista tapahtumatiedoista rekisteröidyn tiedon 
vastaisesti. LähiEtelän rekisterissä ovat olleet koko heidän tahallisen valehtelunsa ajan 
oikeat sopimustiedot laajasta vakuutusturvasta ja rekisterimerkinnöistä, joiden perusteella 
korvataan kaikki se, jonka he ovat minulta evänneet. 

G) Jatkaneet mm. koksiluukkua, sadevettä ja viemäristön kuvausta koskevien väärien tietojen 
rekisteröintiä, käyttöä KäO:ssa ja levittämistä, vaikka heille on toimitettu todisteellisesti 
dokumentit, joista rekisteritiedon virheellisyys ilmenee. 

H) Salanneet tahallaan minulta, että Suves, Niskala, Varjonen, Rytö ja Jormanainen ovat 
toimineet salaa rikollisesti korvauksenhakijoina minun nimissäni olevassa kotivakuutuksessa. 

I) Sopineet keskenään rikollisesta ”salaisesta erityiskäsittelystä”, jonka osana he ovat yhdessä 
väärentäneet rekisterimerkintöjä mm. pölyvahingossa ja salanneet Niskalan 14.8.2014 LP:n 
laskuasiakirjaan jälkikäteen käsin tehdyn merkinnän juuri siksi, että ko. merkinnällä on ollut 
asiassa L 15/649 todisteena olennainen merkitys. 
 

4) Suvesta koskevasta valvonta-asiasta ilmenee, kuinka petosten peittelemiseksi ja jatkamiseksi 
minua on uhkailtu väkivallalla ja estetty toistuvasti tahallaan tarkastusoikeuttani toimistolla 
ja kaikissa asiointikanavissa. Saksa, Suves ja Baarman päämiehineen rikoksista keskenään 
yhteisellä rikoshyötymotiivilla. Samaan aikaan Helsingin KäO:ssa ja HO:ssa on jatkettu 
19.2.2020 lukien tarkastusoikeuteni estämistä tässä lausumassa kuvattujen kaikkien Kempin, 
Nurmen ja hänen tuomaririkostiiminsä, Baarmanin ja Saksan niiden rikosten peittelemiseksi, 
joilla heidän rikoksensa toteutettiin.   
 

5) Aronpää, Walve, Laakso, Jormanainen, Saksa ja Baarman ovat yhteistuumin tahallaan nyt jo 
yli 6 vuotta estäneet tarkastusoikeutta. He ovat tahallaan kokonaan jättäneet vastaamatta 
JOKAISEEN eri vuosina tekemääni HetiL 26 §:n ja tietosuoja-asetuksen mukaiseen rekisteröidyn 
tarkastusoikeus-vaatimukseeni, jatkaneet vastaamattomuuttaan yli 6 vuotta ja jatkaneet 
virheellisen rekisteritiedon korjaamattomuutta tahallaan yli 6 vuotta ja valehdelleet 
olemattomiksi olevia aineistoja. He eivät myöskään ole KOSKAAN vastanneet YHTEENKÄÄN eri 
vuosina esittämääni HetiL:n mukaiseen tarkastusoikeusvaatimukseeni, jättäneet antamatta 
HetiL:ssa säädetyn kieltäytymistodistuksen ja tahallaan jättäneet vastaamatta asiakassuhdetta 
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koskeviin kysymyksiini ja antamatta kopiot kaikista rekisteröidyistä tilaus-, raportointi- ja 
laskutustiedoista, jotka minulla rekisteröitynä ja asianosaisena on ehdoton oikeus saada. 
 

6) Baarman on useilla s-posteillaan vuosina 2015-2017 yllyttänyt Laaksoa, Aronpäätä ja Walvetta 
tahallaan estämään rekisteröidyn tarkastusoikeuttani täysin tietoisena siitä, että on antanut 
päämiehilleen rikollisen ohjeen tahallaan rikkoa laissa säädettyä 3 kk:n määräaikaa eli yllyttänyt 
heitä useilla s-posteillaan toteuttamaan tahallisen henkilörekisteririkoksen, jonka he myös ovat 
tahallaan toteuttaneet ja jatkavat sitä tahallisena edelleen ja ovat laskuttaneet jokaisesta 
rikoksestaan Saksan, Jormanaisen, Henrikssonin  ja Mäkisen kanssa 200.000 euroa.    
 

7) Saksa ja Jormanainen ovat tahallaan laatineet yhdessä useita sisällöltään vääriä asiakirjoja ja 
ylläpitäneet Jormanaisen rekisterissä, AA-tsto Saksa & Savinaisen rekisterissä ja vakuutusyhtiössä 
virheellisiä pölyvahingon tapahtumatietoja ja LP:n raportointitietoja. Teko jatkuu edelleen. 
Jormanainen ja Saksa ovat myös tahallaan jättäneet vastaamatta laatikonvuokralaskua 
koskevaan kysymykseen (mahdollisesti Saksan ohjeistamana), kenen asiakasnumero laskussa 
on (minun, LähiEtelän vai Niskalan) ja miksi hänen yrityksensä on laskuttanut minua ja kenen 
pyynnöstä laatikoista, joita en ole tilannut ja vaikka minulla ei ole koskaan ollut 
asiakassuhdetta Jormanaisen yrityksen kanssa. 
 

8) Rytö, Nylund ja Wiberg ovat tahallaan jättäneet kokonaan vastaamatta HetiL 26 §:n ja tietosuoja-
asetuksen mukaiseen rekisteröidyn tarkastusoikeusvaatimukseeni, jättäneet antamatta 
HetiL:ssa säädetyn kieltäytymistodistuksen ja tahallaan jättänyt vastaamatta jokaiseen 
asiakassuhdetta koskevaan kysymykseeni ja antamatta kopiot kaikista rekisteröidyistä tilaus-, 
raportointi- ja laskutustiedoista, jotka minulla on rekisteröitynä ollut ehdoton oikeus saada. 
Lisäksi Rytö on yhdessä Niskalan, Suveksen, Jormanaisen ja Varjosen kanssa rikollisesti salaa 
käyttänyt minun kotivakuutustani edustaakseen itselleen huomattavan euromääräisen palkkion 
vastineena petosrikokseen ja väärään todistajankertomukseen osallistumisesta. 
 

9) Kaikki väärät tiedot he ovat esittäneet ja rekisteröineet ja levittäneet nimenomaan siinä 
tarkoituksessa, että niiden avulla he ovat yhdessä peitelleet edellä selostettuja petos-, 
väärennys- ja kavallusrikoksiaan, rekisterimerkintöjen väärentelyä, todistusaineiston 
vääristelyrikoksiaan ja tavoitelleet yli 2 Meur vahingon aiheuttamista minulle jatkaakseen 
laittomasti valehtelunsa avulla myös kotivakuutuskorvausten estämistä ja kaikkia rikoksiaan. 

 
     15.3 Samanaikaiset rikokset LähiTapiolassa ”liikesalaisuus” ja ”olemattomuus”-valehtelun avulla  

               petoskoplan kaikkien rikosten mahdollistamiseksi ja peittelemiseksi vakiomenetelmillä 

Suvesta koskevassa valvonta-asiassa on kuvattu rikollinen salailu LähiTapiolassa vakiomenetelmineen  

ja koplaan kuuluvat henkilöt. Kaikki salailu tehtiin yhteistuumin ja juuri siksi Baarman, Kemppi,  

Penttilä, Suves ja Saksa yhdessä estivät myös turvaamistoimeni ja editioni ja päädyin Kempin 

20.1.2020 ratkaisulla maksamaan 120.000 euroa kaikesta tästä täysin rikollisesta toiminnasta.  

    15.4 Suveksen, Baarmanin, Kempin, Nurmen ja Saksan rikosten yhteys Henrikssonin petostiimin  

              törkeään rikollisuuteen ja 100.000 euron rikolliseen lisävelkuuttamiseen 2019 sopimuksia rikkoen  

              ja vakavat vuosia jatketut tietosuojaloukkaukset rikosten toteutusvälineenä 

Kaikilla Suveksen, Baarmanin, Kempin, Nurmen, Saksan, Henrikssonin, Mäkisen, Helinin, Penttilän, 

Verasen, Vienon ym. tuomariverkoston, poliisin, LähiTapiolan ja sen yhteistyöyritysten 

henkilöiden rikoksilla on yhteys toisiinsa ja sama motiivi: 

1) Työsuhderiidan salassapidettäviä tietoja aineistoja rekisteröitiin viemärivahingon 361-1401203-

0 alle. 
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2) Kaikissa asioissa toteutettiin laittomia irtisanomisia ja sen jälkeen törkeitä petoksia 

korvausteni estämiseksi ja rikollisen salaisissa varjovalmisteluissa sovitun velkuuttamisen 

toteuttamiseksi eli maksimaalisen vahingon tahalliseksi aiheuttamiseksi 

 

3) Henrikssonin johdolla toteutettu työsuhteeni irtisanominen on rikos samoilla, mutta 

vahvemmilla perusteilla kuin ratkaisussa KKO 2018:46 ja rikollinen äitiyslomalleni ajoitettu 

irtisanominen toteutettiin samanlaisella epämääräisellä ”luottamuspula”-irtisanomisella kuin 

vakuutusteni laiton irtisanominen ja Henriksson hääräili hämähäkkinä taustalla myös 

kiinteistöriidassani Suveksen, Baarmanin, Saksan ym. rikoskumppanina. 

 

4) Rikokset olivat mahdollisia juuri siksi, että poliisi ja velkuutuksiin osallistuneet tuomarit 

toimivat Henrikssonin, Suveksen, Baarmanin, Saksan ym. rikoskumppaneina ja koko 

LähiTapiolan johto pääjohtajaa, lakimiehiä, sisäistä tarkastusta ja vakuutustutkintaa myöten 

oli mukana rikosten toteutuksissa ja peittelemässä rikoksia em. tavoin tahallaan tiedonsaantiani 

estämällä, vaikka heidän kaikkien tieten pakottava lainsäädäntö, asianajajien ja vakuutusalan 

sitovan ohjeet kielsivät heidän toimintansa ja se on säädetty rikokseksi. 

 

5) Henriksson urkki potilastietoni työterveyshuollosta, yritti urkkia painostustoimena jopa alapääni 

kattavan katselmuksen koko elinajaltani syntymästäni saakka työsuhderiidassani rikoksiaan 

toteuttaessaan ja luovutti salassa pidettäviä potilastietojani rangaistavaksi säädetyllä tavalla (RL 

38:1 §) sivulliselle Hemmille ja samaan aikaan minun laissa säädettyä tiedonsaantioikeuttani 

omissa asioissani estettiin tahallaan petosrikosten toteutuksen jatkamiseksi ja rikollisen 

toiminnan peittelemiseksi.  

 

6) Samaan aikaan oli meneillään salainen tiedonsiirto rikollisessa tarkoituksessa Suvekselta, 

Kempiltä, Baarmanilta, Saksalta ja LähiTapiolasta Henrikssonille ja käräjäoikeuksien ja poliisin 

välillä varjovalmisteluissa, mikä näkyy suoraan Henrikssonin 24.6.2020 laskusta.  

 

7) Minun LähiTapiolalle tekemiini tiedonsaanti- ja selvitysvaatimuksiin ei vastattu mitään, vaikka 

olisi tullut vastata 1 kk:ssa ja ilmaiseksi. Sen sijaan 2017 LähiTapiolan johdolle 

kiinteistöasioissani tekemistäni ilmaisista tietopyynnöistä laskutti väärässä asiassa 

sikailulaskutuksilla 100.000 eurolla 530 €/tunti AA Jarmo Henriksson laskutuspaisuttelu-

apulaisensa AA Elisa Mäkisen kanssa, vaikka viemärikuvaukset ja kiinteistöni vahinko-

tapahtumat eivät ole todistelua työsuhdeasiassa L 17/261 eikä materiaalia siihen juttuun 

toimitettu. Lisäksi he laskuttivat ilmaiseksi säädetyistä kanteluasioista eli myös Suveksen, Saksan 

ja Baarmanin valvonta-asioiden materiaaleihin tutustumisesta, vaikka Henriksonilla ja Mäkisellä 

ei ole edes tiedonsaantioikeutta niissä ja säädetään tapaohjeen 12.2 kohdassa laskutuskiellon 

alaisiksi. 

 

8) He noudattivat rikoksiaan toteuttaessaan lakiin nähden käänteistä ”tietosuojaa” ja 

tiedottamista: 

• salassa pidettäviä erittäin arkaluonteiseksi säädettyjä tietoja ”säädettiin” Henrikssonin, 

Suveksen, Baarmanin, Saksan, Mäkisen, Rimonin, Hemmin, Järvisen ja LähiTapiolan 

petostiimissä vapaasti ja salaa jaettavaksi materiaaliksi 

• varjovalmisteluja toteutettiin maksimaalisesti joka suuntaan salaa rikoksista sopimiseksi 

• samaan aikaan minulta salailtiin tahallaan kaikkia salaisia materiaaliluovutuksia, 

potilastietojeni urkintoja ja rikollisia varjovalmisteluja ja omaa ehdotonta, pakottavin 
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normein turvattua tiedonsaantiani ja tarkastusoikeuttani estettiin vuodesta toiseen ja 

estetään edelleen mm. vastaamattomuudella, väkivallalla uhkaamalla, jopa 

asiointihenkilöstön nimiä salailemalla, Suveksen ”liikesalaisuus”-tulkinnalla, AA Jukka 

Suvannon ja AA Henrikssonin omaperäisellä ”menetelmällä”, jossa minut oli salaa määritelty 

Asianajotoimisto Sivenius&Suvanto Oy:ssä ”ulosteeksi” ja siihen vedoten he 6 vuotta ovat 

estäneet tarkastusoikeuttani 

• Hemmin ja Rimonin ”lausunnoissa” potilastietojani on myös vääristelty ja ”Rimonin” 

lausunto on Baarmanin laatima 

• kaikkea tätä rikollista sivullistiedottamista, ujutuksia, potilastietourkintoja ja minun laissa 

säädettyjen oikeuksien estämistä he toteuttivat rikoskimppana 

 

9) Salaisia materiaaliujutuksia Suveksen törkeillä rikoksillaan hoitelemassa jutussa toteutettiin 

Henrikssonin suuntaan nimenomaan siinä tarkoituksessa, että varjovalmisteluissa oli sovittu 

Kempin ja Vienon käsittelyssä tapahtuvasta tuplamiljoonavelkuutuksesta ja korvausteni 

estämisestä heidän yhdessä toteuttamillaan rikoksillaan siten, että Henriksson käytti salaa 

hankkimaansa kiinteistöriitani materiaalia tuplarikoksissaan 100.000 euron uusissa   

petoksissa Vienon, Kermisen ja Mäkisen kanssa. 

16. Syrjintä Suveksen, Saksan, Baarmanin, heidän päämiestensä, muiden tekoihin osallistuneiden 

elinkeinotoiminnassa ja teoilla aiheutettu terveydentilani romahtaminen  

      16.1 Syrjintä verrattuna normaalin asiakaspalvelun ehtoihin ja LähiTapiolan nettisivuilla luvattuihin  

               asiointitapoihin vakuutussuhteen aikana ja faktat syrjinnän jatkamisesta Saksan toimesta 14  

               vuotta ja LähiTapiolassa 12 vuotta 

Kaikissa edellä selvitetyissä laittomissa vuosia jatketuissa eriarvoisen kohteluni teoissa ja rikoksissa 

on kyse syrjintänä (RL 11:11 §) rangaistavasta teosta, koska minua ei ole vakuutus-, asiakas-, 

asianajo-, virka- ja korvauspalvelussa eikä myöskään syksystä 2008 lukien työntekijänä kohdeltu 

lain, yhtiötä sitovien ohjeiden, toimiluvan, tapaohjeiden, vakuutus- ja työsopimusten mukaisesti, eikä 

ole kohdeltu samoin kuin muita vakuutusasiakkaita ja työntekijöitä eikä miltään osin laillisella 

tavalla eikä sellaisella tavalla, jonka tapaohjeet säätävät pakolliseksi (vastapuolen laillisten 

oikeuksien kunnioittaminen).    

Kyse on selvästi RL 11:11 §:ssä säädetystä syrjinnästä, koska normaaliehdot määrittelevät asianajajia 

koskevat tapaohjeet, tietosuojanormisto, vakuutusalan sitovat ohjeet, käytännesäännöt ja normaalit 

palveluehdot, jotka ovat yleisön luettavissa LähiTapiolan nettisivuilta. Laissa pakottavasti 

säädettyihin normaaleihin palveluehtoihin ja LähiTapiolan nettisivuilta luettavissa oleviin KAIKKIIN 

asiointitapoihin minullakin on tullut olla lain mukaan yhdenvertainen oikeus vakuutus-

asiakassuhteeni perusteella ja myös Baarmanin, Saksan ja Suveksen vastapuolella.  

Mikään näistä yleisistä palveluehdoista ei ole ollut normaalitavalla käytössäni: 

1) Suveksen, Rytön, Baarmanin, Henrikssonin, Saksan ym. yhdessä toteuttamat rikokset ovat 

syrjintää maksimaalisesti, koska elinkeinotoiminnassa tapaohjeet, PL 2 § 3 mom., rikoslaki ja 

muu lainsäädäntö säätää normaalin elinkeinotoiminnan rajat. 

 

2) LähiTapiolan omien nettisivujen mukaan vakuutus evätään vain asiakkaan maksuhäiriön 

perusteella. Minulta on irtisanottu laittomasti koti- ja yksityistapaturmavakuutus, vaikka minulla 

ei koskaan ole ollut maksuhäiriöitä elinaikanani 52 vuodessa. Lisäksi irtisanominen on tehty ilman 

VSL:ssa pakottavasti säädettyä perustetta. 
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3) Samaan aikaan, kun OMAA laissa säädettyä ehdotonta tiedonsaantioikeuttani on estetty, 

LähiTapiolassa oli minulta salaa avattu useille sivullisille rikollinen tiedonsaantioikeus ja jopa 

salainen rikollinen korvauksenhakuoikeus minun nimissä oleviin eli minun omistamiini 

vakuutuksiin mm. Suvekselle, Rytölle, Jormanaiselle, L&T:lle ilman minkäänlaista valtakirjaa ja 

nimenomaisten kieltojeni vastaisesti.  

 

4) Kavallusten toteuttamiseksi ja niiden minulta salaamiseksi Niskala, Suves ja Varjonen olivat 

L&T:lle soittamalla ilmoittaneet, rekisteriin väärentäneet ja laittomasti muuttaneet  

kotiosoitteekseni LähiTapiolan toimiston osoitteen Laurinkatu 28 (vaikka en tietenkään asu 

LähiTapiolan toimistossa). Näin he toimivat siinä tarkoituksessa, että en saisi selville, että L&T:n, 

Jormanaisen ja Rytön laskujen maksu oli täyttä häkää käynnissä 12.12.2014 jälkeen, vaikka minua 

itseäni estettiin saamasta korvauksia. Sinänsä voidaan ihmetellä, että ajoivatko ”SE”-nainen, 

Eskola ja Mika minut ulos omasta ”kodistani”, kun minulle oli tosiaan LähiTapiolassa jopa salaa 

kotiosoitteeksi merkitty sen toimiston osoite, josta minut 20.7.2018 ulos ajettiin.  

 

5) Verkkopalvelussa ja s-postilla esittämiini kysymyksiin ei ole vastattu vuosikausiin (vrt. laki 

”viipymättä”) ja rekisteröidyn tarkastusoikeutta estettiin 4 vuotta ”liikesalaisuus”-valehtelulla 

estetään edelleen. 

 

6) Yksityistapaturmavakuutuksessa sähköinen korvauspalvelu ei ole ollut käytössäni koskaan 

missään vaiheessa eikä syytä ole suostuttu kertomaan. Palveluesto asetetaan järjestelmässä 

vilpin perusteella. Minä en ole toiminut koskaan väärin, mutta silti palvelu on muihin asiakkaisiin 

nähden syrjivästi estetty. 

 

7) LähiTapiolan nettisivuilta ilmenee, että toisen henkilön vakuutuksessa ei saa lainkaan asioida 

ilman valtakirjaa enkä ole antanut kenellekään valtakirjaa, paitsi 12.12.2014 tyttärelleni. Ainoan 

oikean valtakirjan perusteella asioineelle ei annettu valtakirjalla 12.12.2014 päätöstäni Lohjan 

toimistolla, koska Niskala, Varjonen, Suves ja muut estäjät ymmärsivät 12.12.2014 ”päätöksen” 

rikokseksi. JOKAISELLA kerralla vuosien ajan 2014-2021 omaa tiedonsaantioikeuttani on 

tahallisella rikoksella estetty juuri LähiTapiolan työntekijöiden rikollisen toiminnan 

peittelemiseksi. 

 

8) Samaan aikaan, kun omaa korvausoikeuttani rikoksilla estettiin, rikollista ”salaista 

korvauksenahakua” ja rahasiirtoja on toteutettu vakuutusteni alta ilman minkäänlaista 

valtakirjaa, vaikka kukaan muu ei ole lain mukaan saanut asioida vakuutuksessani ilman 

valtakirjaa. Teko on tahallinen ja nimenomaan rikos, koska valtakirjan välttämättömyys todetaan 

LähiTapiolan omilla nettisivuilla ja tiedonsaantioikeuden ehdottomuus suoraan laissa ja silti 

LähiTapiolassa on 2014-2018 keskeytyksettä toimittu ja Suves, Baarman, Saksan, Henriksson 

rikoskumppaneineen toimineet lakiin ja ohjeisiin nähden täsmälleen päinvastoin ja laadittu jopa 

rekisteriin salainen koko henkilöstölle suunnattu määräys, jonka perusteella minuun on 

kohdistettu tahallisia syrjintätekoja ja muita törkeitä rikoksia vuosikausia. 

 

9) Lisäksi minua on työpaikkakiusattu samassa LähiTapiolassa Kohmon johdolla 6 vuotta,  27 

vuotta voimassa ollut työsuhteeni on 7.8.2014 laittomasti irtisanottu perhevapaalla ilman 

laissa säädettyä kuulemista, ilman laissa säädettyä irtisanomisperustetta ja siten, että 

LähiTapiola ja Henriksson ovat tahallista rikosta toteuttaen käytelleet tosiasiallisena 

irtisanomisperusteena sitä samaa epämääräistä ”luottamuspula”-perustetta, jonka KKO ja 

Kittilän syytteitä ajava virallinen syyttäjä ovat todenneet rikokseksi.  
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10) Lisäksi Konttinen ja Suves ovat salaisilla irtisanomisteoilla ja ilman irtisanomisperustetta 

toteuttanut koti- ja yksityistapaturmavakuutuksen laittoman irtisanomisen 3.7.2018 siten, että 

on uusittu sama teko, jota on käytetty 7.8.2014 eli samanlainen teko, jonka KKO ja syyttäjä 

ovat todenneet rikokseksi. 

 

11) Lisäksi minulle oli merkitty rekisteriin salainen ”ikuisuuslaina” (vaikka minulla ei edes ole lainaa) 

ja tehty laiton merkintä ”salakuvauksesta” eli vihjaus siitä, että olisin syyllistynyt rikokseen. 

LähiTapiolan on myöntänyt merkinnät lainvastaisiksi. 

 

12) MIKÄÄN 10.6.2014 ja 17.9.2014 ilmoittamissani korvausasioissa ei ole edennyt laillisesti, vaan 

kaikkia asioita on LähiTapiolan työntekijöiden ja Suveksen toimesta hoideltu rikollisella tavalla 

A) 17.9.14 vahinkoilmoituksen kirjaamista ja päätöksen saamista oli estetty ja asiakirjat 

rikollisesti tuhottu korvauksen saamisen estämiseksi. Tämä estämismerkintä paljastui 

23.10.2017 rekisteristä. b) Niskala ”hoiteli” kaksoisagenttina Jormanaisen ja Walveen kanssa 

8.10.2014 alkaen törkeän petoksen toteutusta samaan aikaan, kun pyöri kotonani muka 

hoitamassa pölyvahinkoa ja C) Vuotovahingossa keksittiin sarjatuotantona ”temppuja” 

korvausteni rikolliseksi estämiseksi. Ensin sovittiin 16.6.2014 tahallisesta väärinraportoinnista. 

Kun tämä ei auttanut, pihalleni järjestettiin miehet ”näyttelemään videokuvausta” ja korvausta 

estettiin väittämällä viemärikuvausten muka osoittaneen putkiston ehjäksi, vaikka mitään ei edes 

kuvattu (ristiriitaisesti tähän ”ehjään” putkeen Niskala teki kuitenkin tuon ”ehjäksi” kuvaamisen 

jälkeen 100.000 euron korjaussuunnitelman) ja laadittiin 12.12.2014 ”päätös”, jonka tekemisen 

laki ehdottomasti kieltää ja tässä ”päätöksessä” sovellettiin vakuutusehtoja ja viemärikuvauksia, 

joita ei ole kumpaakaan olemassa. Kun tämä ei auttanut, palkattiin Suves toteuttamaan 

prosessipetosta KäO:ssa ja Suves yritti soveltaa korvaukseni estämiseksi 900.000 euron 

omavastuuta. Ja lopuksi sitten ”salaiset” käsittelijät irtisanoivat laittomasti koko 

kotivakuutuksen, jotta en saisi korvauksiani.  

 

13) Lisäksi mainettani on nyt jo 10 vuoden ajan keskeytyksettä KOKO tekosarjan ajan mustattu 

ympäriinsä eri välineillä LAAJALLA jakelulla JATKUVASTI levitetyillä törkeillä minulta salatuilla 

viesteillä ja rekisterimerkinnöillä, joiden sisältöä, laatijaa, saapumis- ja levitysosoitteita on 

minulta itseltäni tahallaan salattu ja huutelemalla näitä hävyttömyyksiä ja kunnianloukkauksia 

julkisessa asiakaspalvelutilassa useiden sivullisten asiakkaiden ja toimiston työntekijöiden 

kuullen.  

 

14) Baarman, Kemppi ja Henriksson ovat uhkailleet minua alusta saakka ja koko perhettäni 

rikoksillaan ja sitten vaan toteuttaneet ne rikokset virkamafiaverkostonsa avulla.  

     

Syrjintärikos ei enää tätä selvemmäksi ja tahallisemmaksi voi tulla. Ja kaikkea tätä LähiTapiolan 

petosverkosto, Suves, Baarman, Saksa, Henriksson ym. valehtelevat lailliseksi ja Henrikssonin 

johdolla valehtelivat asiassa L 17/261 ”positiiviseksi erityiskohteluksi.”  

     16.2 Toteutettu syrjintä verrattuna niihin normaaleihin palveluehtoihin, joihin olen oikeutettu 

     ”Vakuutuksenottajalla on oikeus koska tahansa kirjallisesti irtisanoa vakuutus…  

      Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa vakuutus on rajattu laissa erikseen mainittuihin tilanteisiin.”  

      (HE 63/2009 perustelut, s. 4). 3.7.18 irtisanomisteko on lakiin perustumaton ja sen tarkoitus  

      (rikosten jälkien tuhoaminen) on laiton. 



186(220) 
 

”Vakuutushakemuksen hylkäämistä ja vakuutuksen irtisanomista koskeva hyvän tavan 

noudattamisen ja perustelemisen velvollisuus on vuonna 2010 kirjattu myös 

vakuutussopimuslakiin.” …”Alan laatimat vastuunvalintaperiaatteet kirjattiin miltei sellaisenaan lain 

esitöihin, jolloin tapaohjeista tuli lain velvoittavia tulkintaohjeita ja käytännössä vakuutusalan 

lakisääteisiä velvollisuuksia.”...”Tässä yhteydessä merkityksellisiä ovat Suomen Vakuutusyhtiöiden 

Keskusliiton hallituksen vuonna 1998 hyväksymät Korvaustoiminnan periaatteet ja Vastuunvalinnan 

yleiset periaatteet vakuutustoiminnassa vuodelta 2002.” (todiste 7F, Raulos, s. 4-5) 

”Hyvää tapaa koskevissa yksittäisissä kannanotoissaan valvoja on katsonut muun muassa, että… 

kaikkia asiakkaita on kohdeltava korvauskäsittelyssä tasapuolisesti sekä käsittelyn nopeuden että 

korvauspäätöksen sisällön suhteen, korvausratkaisun tekemiseen osallistuneiden henkilöiden nimet 

on pyydettäessä ilmoitettava ja asiakkaan kirjeeseen on vastattava kohtuullisessa ajassa.”… 

”Korvaustoiminnan ohjeissa johtavana periaatteena on osapuolten pitäminen selvillä omista 

oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä se, että asiakas saa sen korvauksen, joka hänelle kuuluu lain 

ja sopimusehtojen mukaan. Asiakkaan tulee saada ne korvaukset, joihin hän on oikeutettu, vaikka 

hän ei osaisi hakea niitä. Kaikkia asiakkaita on tapaohjeiden mukaan kohdeltava oikeudenmukaisesti 

ja samanarvoisina. Vakuutuksenantajan tulee auttaa ja opastaa asiakasta korvausten hakemisessa 

ja ryhtyä korvauskäsittelyyn viivytyksettä. Tarpeelliset lisäselvitykset pyydetään samalla kertaa. 

Kielteinen korvauspäätös perustellaan huolellisesti ja ilmoitetaan kaikki tiedossa olevat 

epäysperusteet kerralla. Päätökseen tyytymätöntä asiakasta ohjataan olemaan ensiksi yhteydessä 

palveluntarjoajaan. Virheelliseksi havaitut korvauspäätökset oikaistaan viivytyksettä, ja 

myöhästyneille korvauksille maksetaan oma-aloitteisesti viivästyskorkoa.” (Raulos s. 4-5) 

Koska kaikki LP:n ja Jormanaisen raportit on laadittu vakuutuskorvausasiassani, myös niiden  

raportoinnin tulee täyttää vakuutusalan ja JVT-yhdistyksen tiukat kriteerit. Vakuutusala ja 

asianajo on tarkkaan pakottavin normein säädeltyä luvanvaraista toimintaa ja virkatoiminta 

samoin pakottavien laillisuusvaatimusten alaista toimintaa. Yhtiö, asianajaja ja virkamies ei ts. itse 

vapaasti voi päättää, miten se kohtelee asiakkaitaan ja oikeuslaitoksessa asioivia, muuttaako se 

virheellisen päätöksensä, millä perusteilla vakuutuksia irtisanotaan ja yhteenvetoja prosessissa 

kirjataan ja asianajoa ja virkatoimintaa oikeuslaitoksessa ja vakuutusyhtiön korvausprosessissa 

toteutetaan, vastaako se asiakkaan selvitysvaatimuksiin ja tutkiiko se yhtiönsä työntekijöiden 

väärinkäytöksiä vai ei ja millaisia infotekstejä se asiakkaastaan laatii.   

Minulla on ehdoton oikeus ja vakuutusyhtiöllä, virkamiehellä (tuomareilla, poliisilla, voudilla), 

asianajajilla ehdoton velvollisuus toteuttaa vakuutussopimusta, asianajoa, korvaustoimintaa, 

virkaansa, työsopimusta VSL:n, KSL:n, vakuutusehtojen, vakuutuskirjan, FIVA:n myöntämän 

toimilupansa, FA:n internetsivuille tallennettujen vakuutusalalla sitovien kirjallisten ohjeiden, TSL:n, 

työturvallisuuslain, työsopimuksen, ETL:n, prosessilain, EIS:n ja PL:n mukaisena. Tämä tarkoittaa 

seuraavaa: 

1) Kun yhtiön tai oikeuslaitoksen tietoon tulee työntekijäänsä, asianajajaa tai virkamiestään 

koskeva väärinkäytösepäily asianajotoimistossa, vakuutusyhtiössä tai oikeuslaitoksessa minun 

tai kenen tahansa reklamaation perusteella, sitä on ryhdyttävä viipymättä selvittämään ja 

väärinkäytökset on siirrettävä esitutkintaan ja niihin syyllistyneiden työ- ja virkasuhde 

irtisanottava. (vrt. Suveksen 5.5.17 ilmoitus, että mitään ei tutkita ja Nurmen vastaava ilmoitus) 

2) Rikostutkinnan kohteena oleva työntekijä ja virkamies, joka on asiakkaan juridinen vastapuoli, ei 

saa jääviysohjeen mukaan edes käsitellä asioita. Kaikki päätökset ja nykyinen järjetön ”tulos”, 

jossa korvaukseni on estetty rikoksilla ja minulle ja lapsilleni väkisin synnytetty 340.000 eurolla 

muka ”kohtuulliseksi” valehdeltua velkaa, johtuvat esteellisyysnormien tahallisesta 
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rikkomisesta. Samasta syystä päätöksentekijöiden nimiä, päätöksiä ja tunnustuksia salattiin ja 

Kemppi ratkaisi OK 13 luvun vastaisesti itse esteettömyytensä valehtelemalla ja sitä ennen ja sen 

jälkeen kaikki ovat Nurmen tuomariliigan ja poliisin esteellisten tutkinnantappajien avustuksella 

on rikoksiaan pystyneet jatkamaan.    

3) Virheellinen 12.12.2014 ”päätös” ja 16.6.2014 raportti on tullut oikaista viipymättä ja todeta 

päätös mitättömäksi, koska sitova myönteinen korvauspäätös oli yhtiön rekisteriin merkityllä 

tavalla tehty 14.8.2014. (vrt. päätöstietojen ja tunnustukset sisältävien rekisteritietojen laiton 

salailu ja väärentäminen, jotta Suves, Baarman, Saksa päämiehineen voisivat toteuttaa 

prosessipetosta ja valehdella KäO:ssa tahallaan, että päätöksiä ei ole olemassa) 

 

4) Minun 15.12.14 tekemään rekisteröidyn tarkastusoikeusvaatimukseen on tullut antaa aineistot 

viipymättä jo alkuvuonna 2015 (HetiL 28 §, määräaika max. 3 kk pyynnön esittämisestä) eikä 

vasta 23.10.2017 eikä niiden saamista ole saanut estää Suves 5.5.2017 eikä niitä ole saanut 

väärentää ennen 23.10.2017 luovutusta. 

 

5) Minulle on jo vuonna 2014 tullut kertoa kaikkien niiden nimet, jotka ovat LähiTapiolassa, LP:ssa, 

asianajotoimistoissa, Jormanaisen, ym. rekisterinpitäjissä käsitelleet henkilötietojani, vakuutus- 

ja korvausasioitani. Tämäkin todetaan selvästi ehdottomaksi oikeudeksi tietosuojanormeissa ja 

lisäksi hyvää vakuutustapaa ja hyvää asianajajatapaa koskevissa sitovissa ohjeissa (Raulos s. 4-5 

ja tapaohjeet). Lakiin ja ohjeisiin nähden käänteisesti LähiTapiolassa on Suveksen johdolla 

yritetty määritellä käsittelijöiden nimet ”liikesalaisuudeksi” ja 3.8.2017 poistettu minut 

laittomasti toimistolta heti, kun vaadin saada tietää käsittelijöiden nimet. Nimien ja 

väärentämättömän rekisteriaineiston tahallista salaamista on LähiEtelässä ja LähiTapiolassa, 

LP:ssä ja Jormanaisen firmoissa vuodesta 2014 lukien ja laiton salaaminen jatkuu edelleen 

vuonna 2021. 

 

6) Ketään ei saa syrjiä asiakaspalvelussa, työntekijänä eikä vakuutusyhtiö ja asianajotoimisto saa 

ylläpitää rekistereissään salaista infomerkintää, jossa kielletään vain minulta palvelu 

normaaliehdoin, minua ei saa palvella rikollisin ”erityiskäsittely”-menetelmin eikä vastaavia 

määräyksiä saa antaa myöskään suullisesti. Silti tällainen yleinen syrjintämääräys on koko 

rikoksen toteutuksen ajan rekisteröity siten, että se näkyy koko 3.500 työntekijän 

henkilöstölle, annettu suullisesti ja sen mukaan toimittu ja sitä ennenkin jo 14 vuotta 

keskeytyksettä syksystä 2001 lukien virkamafiaverkostossa, jolloin Kohmo, Pöllänen, Rantala, 

Gummerus ja Moisander sopivat minuun kohdistetusta ”erityiskäsittelystä”, 

työpaikkakiusaamisesta ja siihen puuttumattomuudesta. 

 

Vakuutusalalla ja asianajajien tapaohjeissa, prosessilaissa eli sitovissa ohjeissa ja pakottavassa laissa 

on säädetty menettelyt esteellisyystilanteissa, henkilötietojen käsittelyssä, vakuutuksia 

irtisanottaessa, korvauskäsittelyssä ja välitön puuttumisvelvoite sisäisiin väärinkäytöksiin. 

Rikoksentekijät ovat rikkoneet tahallaan ja suunnitelmallisesti sitovia ohjeita ja pakottavaa 

lainsäädäntöä seuraavissa tarkoituksissa:  

1) tarkoituksessa tahallaan syrjiä minua laissa säädettyä tiedonsaantia estämällä ja infotekstiin 

kirjoitetulla ohjeella, jota on noudatettu ja määrätty koko LähiTapiolan henkilöstö (3.500 

henkilöä) noudattamaan pakottavan lain ja sitovien ohjeiden sijaan.  

2) tarkoituksessa nimenomaisesti estää normaali asiointi kaikilla viestintävälineillä ja kaikissa 

sellaisissa palvelutilanteissa, jotka ovat muiden asiakkaiden käytössä 
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3) tarkoituksessa peitellä rekisteriin merkittyjä myöntämisiä, rikosten jälkiä ja merkittäviksi 

todisteiksi ymmärrettyjä aineistoja juuri siksi, että tekojen rikosluonne on ymmärretty ja tekijöitä 

on suojeltu peittelemällä niitä tahallaan esitutkintatoimien estämiseksi, vaikka sitovat ohjeet ja 

laki edellyttivät välitöntä puuttumista, perusteellisia tutkintatoimia ja tekojen ilmoittamista 

poliisille  

4) tarkoituksessa rikosten peittelemiseksi ja syrjintätekojen jatkamiseksi irtisanoa laittomasti työ- 

ja vakuutussopimuksiani 

 

     16.3 Terveydentilani romahtaminen ja useiden sairauskohtausten aiheuttaminen 

Painan 47 kg ja olen 160 cm pitkä enkä fyysisen kokoni vuoksi voi aiheuttaa mitään todellista vaaraa 

kenellekään. En ole koskaan ollut väkivaltainen tai tehnyt pahaa kenellekään. Lisäksi sairastan 

sydämen johtumishäiriötä, jossa stressitila pahentaa sairautta ja olen vaikeasti traumatisoitunut 

kaikista minuun ja lapsiini kohdistetuista rikoksista, työpaikkakiusaamisella käteni halvaannutettiin ja 

kreosootilla aiheutettiin minulle aivokasvain. Minulle aiheutettiin teoilla lukuisia rytmihäiriö-

kohtauksia, aivoinfarkti, aivoverenvuoto ja Kempin, Baarmanin ja Saksan rikoksilla 31.12.2019 vakava 

tajuttomuuskohtaus. Prosessipetos- ja virkarikolliset Baarman, Saksa, Kemppi, Jormanainen, LP:n 

petostiimi, tutkintaa estäneet poliisit ja Tuomas Nurmen, Kempin, Helinin, Lehikoisen, Spolanderin, 

Paanasen, Verasen, Vienon ym. verkosto velkuutti minut raukkamaisesti 120.000 eurolla ja estivät 

kaikki kotini korvaukset tässä lausumassa kuvatuilla törkeillä rikoksilla ja maksan nyt sitten ”palkkaa” 

näille rikollisille lasteni kanssa 340.000 euroa, mikä ei ole laillista.  

Rikoskimppa velkuutti minut Henrikssonin, Vienon, Verasen ja Mäkisen törkeillä virka- ja 

petosrikoksilla vielä uudelleen heti perään 80.000 eurolla Kempin, Nurmen, Baarmanin ja Saksan 

koplan 120.000 euron velkuutuksen perään ja estivät työsuhderikosten korvaukset. Sekään ei ole 

laillista ja kaikesta he sopivat varjovalmisteluissaan, joihin myös rikoskumppanina toimineet tutkintaa 

tahallaan estäneet poliisit osallistuivat. 

Syrjintärikoksia ja muita rikoksia jatkamalla on pyritty siihen, että minulle aiheutetaan konkreettinen   

kuolemanvaarallinen tila eli tekijöiden nimenomaisena tarkoituksena on ollut kuolemani 

aiheuttaminen  ja että pieni nykyisin 7-vuotias lapseni (se, jonka synnyttämisen vuoksi olleella 

äitiyslomalla irtisanominen toteutettiin) ja muut lapseni joutuvat elämään ilman äitiään ja mieheni 

ilman minua. Tekojen seurauksena olevat sairauteni ja ruumiinvammat ovat Suveksen, 

Henrikssonin, Baarmanin, Saksan, LähiTapiolan ja LP:n rikoskumppaneiden ja Jormanaisen 

tarkoittamia rikosten seurauksia ja heidän tiedossa korvauksiani estäessään, sillä olen toimittanut 

lääketieteellisen selvityksen, jossa syy-yhteys tekojen ja eläköitymiseni välillä todetaan ja 

LähiTapiolan eläke- ja henkiyhtiöt ovat 2014 lukien maksaneet minulle sairauspäivärahaa ja 

eläkettä samaan aikaan, kun korvauksiani estetään samoista vammoista ja seurauksista, joiden 

syy-yhteys rikoksiin eläkepäätöksisssä lausuntoineen todetaan.   

       17. Vuosina 2019-2020 rikosten avulla syntyneiden sopimusten ehtojen mitättömyys, kiskonta ja  

               OikTL 33 §:n soveltamispakko 

      17.1 Sopimusten merkitys  

Vuosina 2019-2020 syntyneiden sovintosopimusten juridinen merkitys on se, että  

1) Dispositiiviset asiat L 15/649, L 16/352 ja L 17/261 päättyivät niiden syntyhetkellä 

2) Kun asiat päättyvät sopimuksiin, Kempille ja Vienolle oli kiellettyä laatia enää 

oikeudenkäyntikuluista tai mistään ratkaisua päätöksen muodossa ja määrätä kuluvastuustani 

vastoin sopimuksia  
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3) Ne sopimusehdot, jotka ovat 14.8.2014, 25.9.2014 ja 1.10.2014 syntyneiden sitovien 

myönteisten korvattavuusratkaisujen, VSL. ja KSL:n vastaisia, eivät muutu millään sopimisella 

päteviksi, vaan jäävät suoraan lain nojalla nulliteetiksi, koska sopimusvapautta on pakottavin 

normein rajattu. 

 

      17.2 Avioliittotodistelulla ja laittomilla uhkailuilla synnytettiin törkeän kiristysrikoksen olosuhteet,  

               joita Suves, Baarman ja Saksa päämiehineen käyttivät häikäilemättömästi törkeään kiskontaan  

               perustuvissa ”tarjouksissaan”  

”Hän on naimisissa asiamiehensä OTT Kavoniuksen kanssa (V2).” (s.3) Kirjallinen todiste V2 (s. 20). 

Teemaksi merkitty, että ”Pedersen on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti, Pedersenillä on 

laaja kokemus vakuutusalalta, Pedersen on naimisissa avustajansa OTT Kavoniuksen kanssa.”  

 

Epätosi väite. Baarman ei osaa lukea Lakimiesmatrikkelia. (merkki kuvan vieressä tarkoittaa 

avoliittoa, ei avioliittoa). Avo- tai avioliitto ei vaikuta putkirikkoon, pölyvahinkoon tai mihinkään 

kanteissani eikä ollut avustajan esteellisyysperuste eikä miesystäväni toiminut henkilötodistajana. 

Minulla ja avustajallani on yhteinen lapsi, mutta ei silläkään ole mitään tekemistä putkirikon ja 

pölyvahingon kanssa. Baarman on jatkanut tahallaan törkeää yksityiselämää loukkaavaa 

tiedonlevitystä 4 vuotta (RL 24:8a §) ja kaikki nämä perhesuhdetiedot olivat todisteena, koska niitä 

käytettiin avustajaani, minuun ja koko perheeseeni kohdistetuissa Kempin ja Baarmanin 

”tuhoamis”-uhkauksissa, joilla Kemppi, Baarman, Saksa ja Suves päämiehineen koko Kempin ja 

Nurmen junaileman rikollisen ”käsittelyn” ajan minua kiristivät luopumaan kanteeni ajamisesta ja 

luopumaan koko 600.000 € omaisuudestani 5.000 eurolla tai nollalla.  

 

      17.3 Törkeän kiskonnan euromäärät ja rikoksilla hankittu huomattava rikoshyöty 

Oikeus kotiin, terveyteen, turvallisuuteen, äitiyden erityissuojaan, omaisuuteen ja työhön ovat 

kaikki erityistä suojaa nauttivia perus- ja ihmisoikeuksia. Työsuhteeni irtisanottiin, terveyteni ja 

kotini tuhottiin tahallaan törkeillä rikoksilla. Sen jälkeen, kun minulle oli aiheutettu pysyvä 

työkyvyttömyys, tulojen menetys 2000 €/kk, pysyvä vammautuminen, pysyvä sairaus kreosootilla 

ja koko omaisuuteni oli tuhottu ja rikoksilla oli aiheutettu 2 Meur vahingot, niiden  törkeiden 

rikosten toteuttajat palkkasivat Suveksen, Baarmanin, Saksan, Henrikssonin ja Mäkisen 

toteuttamaan törkeitä petos-, kiristys-, kiskonta-, kavallus-, tietosuoja-, salassapito- ja 

väärennysrikoksia aiheuttaakseen minulle 2 Meur vahingot rikosten vuoksi saamatta jääneinä 

korvauksina. 

 

Suves esitti 25.000 € tarjouksen 600.000 euron vahingosta, joka kodissani aiheutettiin. Kenenkään 

Suomessa ei kuulu joutua luopumaan koko omaisuudestaan tuollaiseen alihintaan. Baarman ja 

Saksa esittivät 5.000 euron tarjousta ja Henriksson rikoskumppaneineen nollatarjousta. Kaikki 

törkeään kiskontaan perustuneet tarjoukset johtuivat heidän tiedossaan olleista itse salaa 

varjovalmisteluissa etukäteen sopimista järjestetyistä häviöistä ja siihen olennaisena osana 

liittyvästä poliisin tutkinnantapporikollisuudesta, jonka avulla he minua kiristivät ja jokaisen heistä 

laskutus on 100 % prosessipetoslaskutusta. Rikokset pahenivat 11.12.2019 väkivaltarikoksen 

avulla eli 5.000 euron maksutarjous muuttui parissa päivässä 120.000 euron rikolliseksi 

velkuuttamiseksi sopimukset ohittaen ja rikoshyöty tuplattiin 3 päivässä ”Kempin joululahjana” 

rikoskumppaneilleen Baarmanille ja Saksalle 20.12.-23.12.2019. Vastaavalla tavalla nimenomaan 

jo ennestään kiskontaa sisältävä 1.6.2020 sopimani nollasopimus muutettiin viikossa 

Henrikssonin, Kempin, Kermisen, Vienon, Mäkisen ja Verasen sopimaksi 100.000 euron rikolliseksi 

laskutukseksi, jossa oli mukana ylimääräinen sovintoneuvotteluista laskutusyritys 10.000 eurolla.  
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Koska työturvallisuuslaki, rikoslaki, VSL ja KSL ovat pakottavaa oikeutta, mikään ei ole 

mahdollistanut tuollaisia törkeää kiskontaa sisältäviä sopimuksia, tappouhkauksia ja 

väkivaltarikoksella vammauttamista ”sopimusmenetelminä”, sopimusten ohituspetoksia, 

muitakaan heidän rikoksiaan ja kaikki näin syntyneet sopimukset ja myös niiden sopimusten 

ohitukset, korvausteni estämiset ja teot, joilla heidän rikoskoplansa minut velkuutti 200.000 

eurolla, ovat saman jatketun, varjovalmisteluissa sovitun rikoksen osatekoja ja jatkoa samalla 

motiivilla toteutetuille lasteni ”kohtuullisille” (=rikollisille) 140.000 euron velkuutuksille.  

 

Millään sopimuksella ei voi myöskään pätevästi sopia kotini vahingoista ja terveyteni 

vahingoittamisesta nollakuluvastuulla, koska sellaiset pakottavissa normeissa (VSL, KSL ja 

työturvallisuuslaki) säädetyt oikeuteni eivät ole poistettavissa ja vähennettävissä ja on rajattu 

sopimusvapauden ulkopuolelle kokonaan. 

 

     17.4 Törkeä kiskonta 2019-2020 sopimuksilla, sopimusehtojen mitättömyys sitovien korvattavuus- 

               ratkaisujen ja pakottavan normiston vastaisena ja OikTL 33 §:n soveltaminen sopimuksen  

               rikollisiin syntyolosuhteisiin  

Asiaani sovelletaan pakottavana VSL:ia ja KSL:ia. Se tarkoittaa: 

  

1) Millään sopimuksella ei voida pätevästi vähentää eikä poistaa mitään niistä korvauksistani ja 

oikeudestani pitää vakuutukset voimassa, jotka säädetään minulle kuuluviksi loukkaamattomiksi 

oikeuksiksi VSL:ssa ja KSL:ssa. 

 

2) VSL säätää, että myönteinen korvattavuusratkaisu sitoo vakuutusyhtiötä. Kun se on tehty, sitä ei 

voi vakuutusyhtiö vahingokseni muuttaa. Tämä pakottavuutta koskeva keskeinen oikeusperiaate 

on vahvistettu myös edellä selostetussa Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä, jonka 

noudattaminen on vakuutusalalla pakollista. Sellainen sitova korvattavuusratkaisu on tehty 

LähiTapiolassa  

A) Viemärivahingossa 14.8.2014 ja 1.10.2014 kirjallisena ja myös VSL 70 §:ssä säädetyllä tavalla 

aloittamalla maksaminen 26.8.2014 

B) Pölyvahingossa 25.9.2014 kirjallisena ja myös 2.10.2014 aloittamalla VSL 70 §:ssä säädetyllä 

tavalla aloittamalla maksaminen 2.10.2014 

 

3) VSL 3 §:ssä, KSL 8:2 §:ssä ja KSL 9:2 §:ssä säädetään, että sopimusehto, päätös ja sopimus, joka 

poikkeaa pakottavan VSL:n ja KSL:n säännöksistä minun eli kuluttajan vahingoksi, on 

alkuperäisesti mitätön eli nulliteetti eli ei tule voimaan lainkaan. 

 

4) LähiTapiolassa 12.12.2014 tehty päätös on suoraan VSL 3 §:n ja KSL 8:2 ja 9:2 §:n nojalla 

mitätön eli mikään siihen kirjoitettu rajoitus ei ole tullut voimaan. 

 

5) LähiTapiolassa 3.7.2018 tehty vakuutusteni laiton irtisanominen ei ole tullut myöskään 

voimaan. Sekin päätös on suoraan VSL 3 §:n ja KSL 8:2 ja 9:2 §:n nojalla mitätön eli mikään 

siihen kirjoitettu rajoitus ei ole tullut voimaan. 

 

6) Suveksen johdolla valmistellun 14.2.2019 ja 19.12.2019 sopimuksen ehdot eivät ole tulleet 

voimaan, koska kumpikin sopimus on VSL 3 §:n ja KSL 8:2 ja 9:2 §:n nojalla mitätön eli mikään 

noihin 2019 laadittuihin  sopimuksiin kirjoitettu rajoitus ei ole tullut voimaan vastoin 
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vakuutusyhtiötä sitovia korvattavuusratkaisija ja vastoin pakottavaa VSL:n ja KSL:n sääntelyä 

juuri siksi, että sitovat korvattavuusratkaisut on ajallisesti tehty ennen sopimuksia ja koska 

millään sopimuksella ei voi vähentää eikä poistaa VSL:n ja KSL:n minulle säätämiä ehdottomia 

oikeuksia. Niiden poistaminen ja vähentäminen ei siis kuulu Suomessa lainkaan 

sopimusvapauden piiriin.  

 

7) Lisäksi 12.12.2014, 3.7.2018, 20.1.2020, kaikki Kempin, Helinin, Vienon ja poliisin päätökset ja 

Nurmen laiminlyönnit ovat rikoksia. Rikollisella teolla toteutettu korvausteni estäminenkään ei 

voi tulla Suomessa voimaan kenenkään päätöksellä. 

A)  Päätöstä 12.12.2014 laadittaessa on mm. sovellettu 10 vuotta sitten vakuutuskannasta 

poistettuja vakuutusehtoja tahallaan, valehdeltu laajaa kotivakuutustani perusturvaksi 

vastoin LähiTapiolan rekisterimerkintöjä ja valehdeltu elo- ja lokakuun viemärikuvauksista, 

joita ei ole tehty ja jotka petokset Suves ja lakimies Veera Konttinen ovat 4 vuoden viiveellä 

päätöksen jälkeen 11.12.2018 tunnustaneet eli tunnustaneet mm., että päätöksessä 

sovellettuja viemärikuvauksia ei ole tehty koskaan eli että KOKO päätös on RL 36:2 §:ssä 

säädetty petos, jonka toteuttajaksi Suves palkattiin.   

B) Vakuutukseni on irtisanottu ilman laissa säädettyä irtisanomisperustetta ja henkilövakuutus 

irtisanottu vahinkovakuutuksena ikään kuin olisin talo, koira, vene tai kesämökki.  

 

8) Minun ei kuulu jäädä ilman minulle kuuluvia vakuutuskorvauksia Suveksen, Baarmanin, Saksan 

ja päämiestensä törkeiden petosten vuoksi eikä siitä syystä, että Suves valehteli Kempin 

valmistelussa vuosien ajan olemattomaksi kaikkia niitä LähiTapiolan sitovia 

korvattavuusratkaisuja, joiden perusteella minulle on 14.8.2014 syntynyt peruuttamattomasti 

lopullisesti oikeus kaikkiin niihin korvauksiin, jotka LIITE B3-asiakirjassa yksilöidään ja ovat 

minulle kuuluvia vakuutus- ja vahingonkorvauksia.  

 

9) Koska myönteisten korvauspäätösten sitovuus perustuu pakottavaan VSL:n ja KSL:n 

normistoon ja sitovat korvauspäätökset on tehty jo 2014 eli ENNEN 2019 sopimuksia, vuoden  

2019 sopimuksilla ei ole voitu enää lainkaan poistaa ja vähentää niistä mitään, vaan kaikki 

14.8.2014 ja 1.10.2014 korvattavuusratkaisujen vastaiset 2019 sopimusten ehdot ovat suoraan 

VSL 3 §:n, KSL 8:2 §:n ja KSL 9:2 §:n säätämällä tavalla mitättömiä ja vakuutusteni 

irtisanominen mitätön, koska vakuutuksia ei voi vakuutusyhtiö irtisanoa ilman 

irtisanomisperustetta.  

 
      17.5 Saksan ja Baarmanin rikoskumppaneina sopimuksilla toteuttama törkeä kiskonta, RL 36:7 §  

Saksa ja Baarman päämiehineen ovat 20.12.2019 sopimuksella, paisutellulla laskutuksellaan, 
23.12.2019 petoksillaan ja sitä ennen kiskontaan, petoksiin ja kiristykseen perustuvilla tarjouksillaan 
oikeustoimen yhteydessä ja asiamiessuhteensa aikana vuosina 2014-2021 hankkinut ja edustanut 
itselleen ja LähiTapiolalle taloudellista etua, joka on selvästi epäsuhteessa vastikkeeseen käyttämällä 
tarjouksia ja sopimuksia laatiessaan ja niiden rikollisia syntyolosuhteita hyödyntäessään törkeällä 
tavalla ja tahallaan hyväkseen minun taloudellista, terveydentilasta, tappouhkauksista, Kempin 
valmistelun rikollisia olosuhteista, Kempin, Nurmen, Honkasen ja Söderholmin mahdollistamasta 
prosessipetosrikollisuudestaan ja tutkintaa estäneiden poliisien Merja Laitisen, Kari Siivon, Rauli 
Salosen, Kimmo Halmeen, Aleksi Sulkon, Markku Kukon, Petteri Hyytiäisen, Keijo Suuripään, Samuel 
Erikssonin ja Sari Ryynäsen rikoskumppanuudesta sekä ja 11.12.2019 minuun kohdistetusta 
väkivaltarikoksesta johtuvaa ahdinkoani aiheuttaakseen minulle huomattavaa taloudellista vahinkoa 
tahallisesti törkeää kiskontaa sisältävillä osittain  mitättömiksi suoraan lain nojalla säädetyillä 
sopimusehdoilla tarjouksissa, 2019 sopimuksissa. 23.12.2019 törkeässä petoksessa ja sopimusten 
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ohituspetoksissa oikeustoimien yhteydessä, niiden jälkeen ja asiamiessuhteensa aikana vuosina 
2014-2019. Saksa ja Baarman ovat hankkineet ja edustanut itselleen, LähiTapiolalle, LP 
Vahinkosaneeraus Oy:lle, Jani Jormanaiselle, Matti Rytölle ja Ranan Rimonille taloudellista etua, joka 
on selvästi epäsuhteessa vastikkeeseen ja joiden kaikkien oikeustoimien sisältönä on ollut törkeiden 
kiskonta-, kiristys- ja petosrikosten ja tahallisten salassapito- ja tietosuojarikosten toteutus.   
 
Vastikkeena ensin 5.000 € korvaus on törkeän kiskontarikoksen tarkoittamassa selvässä 
epäsuhteessa minulle aiheutettuun koko omaisuuden menetystä tarkoittavaan 600.000 € 
vahinkoon ja kaikki 2019 sopimukset on saatu syntymään nimenomaan väkivaltarikoksia, 
tappouhkauksia, terveydentilani heikkoutta, vammojani, kotini tuhoamisella ja laittomalla 
irtisanomisella aiheutettua ahdinkoa, Kempin valmisteluprosessin törkeitä rikoksia ja poliisin 
tutkinnantapporikollisuutta hyväksikäyttämällä ja lisäksi edeltävästi 2014-2019 toteutetulla ja 
edelleen jatkuvalla törkeällä petosrikoksella, joihin kaikkiin rikoksiin Saksa ja Baarman aktiivisena 
rikoskumppanina toimien ovat  osallistuneet. Lisäksi on selvää, että negatiivinen tarjous 58.000 
euroa, 65.000 euroa ja rikollinen sopimusten ohitus perustuvat törkeiden petos-, kiskonta-, 
kiristysrikosten toteutukseen.   
 
Koska kiskonnassa on  
 
1) tavoiteltu ja hankittu huomattavaa 600.000 € hyötyä ja lisäksi muuta hyötyä laskuttamalla heidän 

asianajotoimistojensa laskutuksella palkkioita teoista, joista ei saa laskuttaa niiden 
rangaistavuuden vuoksi. 

2) aiheutettu minulle huomattavaa tai erityisen tuntuvaa 600.000 € vahinkoa ja vakuutusturvani 
irtisanominen ja oikeusturvakorvausten ja muiden korvausten estyminen, 

3) rikoksentekijänä he ovat yhdessä rikoskumppaniensa kanssa käyttäneet häikäilemättömästi 
hyväksi sairaudestani, törkeästä petosrikollisuudesta, tietosuojarikoksista vammoistani, kotini ja 
työsuhteeni tuhoamisesta, tappouhkauksista ja väkivaltarikoksesta johtunutta erityistä 
heikkouttani ja turvatonta tilaani ja ollut itse aiheuttamassa sitä turvatonta tilaani  

4) rikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti ottaen huomioon Saksan, Baarmanin ja heidän 
rikoskumppaniensa ammatti, tekosarjaan liittyvät törkeät petokset useilla osateoilla ja niiden 
peittely tarkastusoikeutta estämällä rikosten jatkamiseksi ja korvausrekisteriin merkittyjen 
sitovien korvauspäätösten ja tunnustusten peittelemiseksi vuosina 2014-2020 ja laajat 
väärennysrikokset 

5) rikos on tehty osana järjestäytynyttä rikollisuutta siten, että Baarman, Saksa, Suves, Henriksson, 
Kemppi, Nurmi ovat tehneet yhteistyötä kymmenien rikoskumppanien kanssa vuosikausia 
rikosta jatkaessaan ja tavoitellut miljoonien rikoshyötyä ja aiheuttanut yhteensä 2 Meur 
rikosvahingot ja hankkinut yhteensä 2 Meur rikoshyödyt 

6) sopimusehdot ovat olleet Baarmanin, Saksan, Suveksen, Henrikssonin ja kaikkien törkeisiin  
rikoksiin  osallistuneiden tieten alihintaisten korvausten osalta myös heidän kaikkien 
ymmärtämällä tavalla mitättömiä ja pakottavan VSL:n ja pakottavan KSL:n vastaisina. 
   

Kiskontarikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä ottaen huomioon, että  
 
1) em. sopimuksilla ja niihin liittyvillä muilla petos-, väärennys- kiristys- väkivalta-, virka-

rekisterimerkintä-, henkilötieto- ja tietosuojarikoksilla on tahallaan estetty huomattava 
vakuutus- ja vahingonkorvaus ja kaikki rikokset ovat suunnitelmallisia 
 

2) rikokset on kohdistettu minuun, koko perheeseeni ja perusturvaani kuuluvaan a) kotiini, b) koko 
omaisuuteeni, c) lasteni ja minun kotiini ja d) koti-, henkilö- ja oikeusturvavakuutuksiin ja e) 
työsuhteeseeni ja jokaisen rikoksen tekotavat ovat törkeitä ja niitä on tehty ja suunniteltu myös 
salaa ja suurella joukolla ollessani sairauteni ja vammojeni vuoksi erityisen alisteisessa asemassa 
ja hauraassa kunnossa 
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3) Suveksen, Baarmanin, Kempin, Saksan, Nurmen, Henrikssonin, LähiTapiolan, Jormanaisen, 

Rytön, Rimonin, LP:n, poliisin ja tuomarien virkamafia- ja petosliigan törkeillä rikoksilla on 
aiheutettu pysyvä työkyvyttömyys, vaikea traumatisoituminen ja sekä puututtu perus- ja 
ihmisoikeuksiksi säädettyyn työsuhteeseen, kotiin, perhe-elämään, tiedollisiin oikeuksiini ja 
EIS 6 artiklan ja PL 21 §:n takaamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin oikeuteen, jotka 
kaikki oikeuteni on poistettu ja korvattu heidän törkeillä rikoksillaan. 

 

4) Vakuutusturvaani on heikennetty koti-, oikeusturva- ja henkilövakuutuksissani ja useiden perus- 
ja ihmisoikeuksiksi säädettyjen ja tiedollisten oikeuksien pitkäkestoinen loukkaus ja kaikki petos-
, kavallus- ja väärennysrikokset on toteutettu ”liikesalaisuus”- ja ”olemattomuus”-valehtelun 
avulla rekisteröidyn tarkastusoikeutta rikokseksi säädetyllä tavalla estämällä perusteettoman 
kiistämisen tahalliseksi jatkamiseksi ja korvausteni estämiseksi ja 2 Meur vahingon 
aiheuttamiseksi. 

 

5) Kaikki rikokset on tehty vakaasta harkinnasta ammateissa ja viroissa, jossa kaikki ovat tienneet 
tekonsa törkeäksi rikokseksi ja tarkoittaneet rikoksillaan aiheuttaa minulle em. huomattavan 
vahingon ja pyrkineet alusta saakka rikoskumppanuudellaan hankkimaan itselleen ja verkostonsa 
jäsenille satojen tuhansien eurojen laskutusrikoshyödyt, asianajajien päämiehille 2 Meur 
rikoshyödyt ja välttymään rikoksiin säädetyiltä rangiastus- ja korvausvastuilta.  

 

6) He ovat yhdessä toteuttaneet törkeään kiskontaa siihen liittyvine  muine rikoksineen ja 
hyödyntäneet rikoksissaan poliisin tutkinnantappotoimintaa, omia petos- rekisterimerkintä-, 
kavallus-, väärennysrikoksiaan ja muiden tekemiä väkivalta-, virka-, työ- ja kiristysrikoksia.  

 
    17.6 VSL:n ja KSL:n mitättömiksi säätämien sopimusehtojen vastainen korvausteni estämisen  

               jatkaminen rikoksen toteutuksen jälkeen 720.000 euron vahingon tahalliseksi aiheuttamiseksi ja  

               rikoshyödyn hankkimiseksi sitovien korvattavuusratkaisujen vastaisesti   

VSL 3 §: ” Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä muun vakuutetun tai 
vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön. 

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön 
kuluttajaa kohtaan sekä sellaista muuta luonnollista henkilöä taikka oikeushenkilöä kohtaan, joka 
huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet 
muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Mitä tässä momentissa 
säädetään, ei koske ryhmävakuutusta.” 

Saksa, Baarman, Suves, Henriksson ja Mäkinen estävät korvauksiani edelleen rikoskumppaniensa 

kanssa 2019-2020 sopimuksilla tietoisena niiden rikollisesta syntytavasta ja mitättömistä 

sopimusehdoista.  

 

     17.7 KSL:n mitättömäksi säätämien sopimusehtojen käyttö 

KSL 8:2 § (5.1.1994/16) Pakottavuus 

”Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä tilaajan vahingoksi, on mitätön, jollei 

jäljempänä toisin säädetä. 

KSL 8:12 § (5.1.1994/16) 

”Yleinen virhesäännös 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#a5.1.1994-16
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#a5.1.1994-16
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Palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa 

sovitun. 

Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. 

Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen 

palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai 

viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia. 

Jos toimeksisaajan on hankittava palveluksen suorittamisessa tarvittavaa materiaalia eikä toisin ole 

sovittu, materiaalin tulee olla kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää 

laatua. 

Jos palvelus poikkeaa siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että 

palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.” 

KSL 8:20 § (5.1.1994/16) Vahingonkorvaus 

Tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. 

Korvausvelvollisuus käsittää virheestä tilaajalle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sikäli kuin 21 

§:stä ei johdu muuta. Edellä 10 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetun välillisen vahingon toimeksisaaja 

on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen 

puolellaan. 

Samanlainen oikeus korvaukseen kuin tilaajalla on hänen perheenjäsenellään, joka kärsii virheen 

vuoksi vahinkoa.” 

KSL 8:32 § (5.1.1994/16) Palveluksen yhteydessä aiheutuneet omaisuusvahingot 

”Jos palveluksen kohde-esine taikka muu tilaajan tai hänen perheenjäsenensä omaisuus on 

vahingoittunut, vähentynyt, tuhoutunut tai kadonnut sen ollessa palvelussopimuksen perusteella 

toimeksisaajan hallinnassa tai valvonnassa, toimeksisaajan on korvattava vahinko, jollei hän osoita, 

että vahinko ei johtunut huolimattomuudesta hänen puolellaan. 

Toimeksisaajan velvollisuus huolehtia palveluksen kohde-esineen säilyttämisestä ei sopimuksen 

purkamisen johdosta lakkaa ennen kuin esine on palautettu tilaajan hallintaan taikka 

toimeksisaajalla, sen mukaan kuin muualla laissa säädetään, on oikeus lakata säilyttämästä sitä.” 

KSL 8:33 § (5.1.1994/16) 

”Vahingon rajoittaminen ja vahingonkorvauksen sovittelu 

Mitä 5 luvun 30 §:ssä säädetään, sovelletaan vastaavasti, kun kysymyksessä on tässä luvussa 

tarkoitettu palvelus.” 

KSL 8:35 § (5.1.1994/16) Muun elinkeinonharjoittajan virhevastuu 

”Jos toimeksisaaja on käyttänyt apunaan toista elinkeinonharjoittajaa palveluksen suorittamisessa ja 

tämän elinkeinonharjoittajan suorittamassa palveluksen osassa on virhe, tilaajalla on oikeus 

kohdistaa virheeseen perustuva, tämän luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös 

mainittuun elinkeinonharjoittajaan. 

Tilaajalla ei kuitenkaan ole 1 momentin mukaista oikeutta: 

1) jos virhe on syntynyt kyseisestä elinkeinonharjoittajasta riippumattomasta syystä sen jälkeen, kun 

hän luovutti suorituksensa; 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#a5.1.1994-16
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#a5.1.1994-16
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#a5.1.1994-16
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#a5.1.1994-16
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2) siltä osin kuin vaatimus perustuu muun kuin kyseisen elinkeinonharjoittajan antamaan 

sitoumukseen, joka asettaa tilaajan parempaan asemaan kuin tämän luvun säännökset ilman 

mainittua sitoumusta; eikä 

3) siltä osin kuin vaatimus koskee hinnanalennusta tai palveluksen hinnan palauttamista ja ylittää 

määrältään sen, mitä kyseisen elinkeinonharjoittajan oma sopijapuoli olisi voinut vaatia samalla 

perusteella, jos näiden välisen sopimuksen mahdollisia rajoittavia ehtoja ei oteta huomioon. 

Tilaaja menettää oikeutensa esittää vaatimuksia tämän pykälän nojalla, jollei hän ilmoita virheestä 

asianomaiselle elinkeinonharjoittajalle tai tämä saa tietoa toimeksisaajalle tehdystä 

virheilmoituksesta kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se 

havaita ja hänellä oli käytettävissään vaatimuksen esittämiseksi tarvittavat tiedot 

elinkeinonharjoittajasta. Tilaaja saa kuitenkin tämän momentin estämättä vedota virheeseen, jos 

asianomainen elinkeinonharjoittaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja 

arvottomasti taikka jos kysymyksessä on 16 §:n 2 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu virhe.” 

Vastaavat normit säädetään rakennusurakan osalta KSL 9 luvun 2, 20, 21 ja 34 §:issä ja LähiTapiolan 

vastuu käyttämiensä urakoitsijoiden aiheuttamista vahingoista Vakuutuslautakunnan ratkaisuissa  

FINE-001093, VKL 35/14 ja VKL 118/08 (vakuutusyhtiön vastuu käyttämistään ja tilaamistaan 

yrityksistä), 

Saksa, Baarman, Suves, Henriksson ja Mäkinen estävät korvauksiani edelleen rikoskumppaniensa 

kanssa 2019-2020 sopimuksilla tietoisena niiden rikollisesta syntytavasta ja mitättömistä 

sopimusehdoista.  

 

      17.8 Törkeä kiristys, törkeä kiskonta ja törkeät petokset kaikissa sopimuksissa 

Kaikkia 14.2.2019, 19.12.2019, 20.12.2019, 1.6.2020 sopimuksia rasittavat pätemättömyys- ja 
mitättömyysperusteet siten, että VSL:n ja KSL:n vastaiset sopimusehdot eivät ole tulleet voimaan 
lainkaan, vaikka sopimukset ovat päättäneet asioiden L 15/649, L 16/352 ja L 17/261 käsittelyn.  
 
Saksa, Baarman ja Suves rikoskumppaneineen varmuudella tiesivät sopimuksen 
pätemättömyyden ja rikollisen syntytavan ja oman tekonsa rikokseksi ryhtyessään vetoamaan 
OikTL 33 §:n vastaisesti kunnianvastaisella ja arvottomalla tavalla pätemättömiin 
sopimusasiakirjoihin ja pätemättömiksi tietämiinsä sopimusehtoihin, jotka kaikki minulle rikoksilla 
pakotetut LähiTapiolan, LP Vahinkosaneeraus Oy:n ja Jormanaisen kanssa tehdyt törkeään 
kiskontaan, törkeisiin petoksiin, törkeään kiristykseen ja törkeään väkivaltaan perustuneet 
sopimukset Suveksen, Baarmanin, Saksan Henrikssonin, Mäkisen, LähiTapiolan ja LP:n henkilöiden, 
Jormanaisen, Kempin, Vienon ja muiden rikoskumppaneiden pakottamissa rikollisissa 
syntyolosuhteissa syntyneinä ovat OikTL 28-33 §:n säätämällä tavalla pätemättömiä ja niillä VSL:n 
ja KSL:n vastaiset sopimusehdot lisäksi mitättömiä eivät sopimuksilla heikennetyt oikeuteni ole 
tulleet mitättömyys- ja pätemättömyysperusteiden vuoksi voimaan lainkaan.  
 
Minulla oli kaikissa em. asioissa vahvaan näyttöön perustuvat kanteet. Vastapuolteni kaikki 
kiistämiset perustuivat pelkästään todisteiden vastaiseen rikolliseen valehteluun ja tapaohjeen 8.2 
kieltämään rikolliseen perusteettomaan kiistämiseen. Jouduin tekemään itselleni huomattavan 
epäedulliset sopimukset pelkästään siksi, että minuun kohdistettiin koko valmistelun ajan törkeitä 
rikoksia: 
1) Juttujen tuomarien, poliisien, vastapuolteni ja niiden asiamiesten rikollista varjovalmistelua, 

joissa oli etukäteen sovittu häviöstäni ja tavoitteellisesta korvausteni estämisestä ja tahallisesta 
kostoluonteisesta miljoonavelkuuttamisesta. 
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2) Suveksen, Baarmanin, Saksan, Henrikssonin ja Mäkisen toteuttama törkeä prosessipetos- ja 
väärennysrikollisuus sekä Baarmanin ja Henrikssonin toteuttamat avoimet laittomat uhkaukset 

3) Kempin, Nurmen, Honkasen, Söderholmin, Vienon, Myllykankaan ja Verasen toteuttamat 
esteettömyysvalehtelut, prosessipetosrikollisuuden salliminen vastapuolilleni ja niiden 
asiamiehille sekä Kempin ja Nurmen toteuttama todisteluni tahallinen estäminen ja 
kannevaatimusteni kirjaamisen tahallinen estäminen em. rikollisen järjestetyn häviön tavoitteen 
tavoitteelliseksi toteuttamiseksi. 

4) Nurmen tuomariliigan junailemat valittamisen estämiset Paanasen, Spolanderin ym. 
valehteluineen ja pakottamalla puolustautumaan törkeiltä rikoksilta ja laatimaan valituksianikin 
ruhjeille hakattuna, vammaisena ja psyykkisessä shokissa 

5) Baarmanin 17.9.2018, 14.2.2019 tuhoamisuhkaukset ja järjestetyllä häviöllä uhkaaminen 
6) Henrikssonin 17.4.2018-20.5.2020 toteuttamat uhkaukset  
7) Henrikssonin, Baarmanin, Suveksen, Rimonin, Hemmin, Järvisen, Saksan ym. salassapito- ja 

prosessipetosrikollisuus (joille olisi pitänyt alistua jatkossakin prosessin jatkuessa) 
8) Tappouhkaukset, kotiini suuntautuneet hyökkäykset heti, kun en suostunut Baarmanin ja Saksan 

4.11.2019 kiristysrikoksen uhriksi ja raaka väkivalta 11.12.2019, jolla minut hakattiin 
sairaalakuntoon ja uhattiin tappamisella (”päädyt seuraavaksi ruumispussiin”), jos en peruuta 
Baarmania, Kemppiä, Saksaa ym. koskevia rikosilmoituksia, kanteluita ja luovu kaikista 
kanteistani. Kun vaihtoehdoksi oli asetettu kuoleminen tai kanteen jatkaminen, on selvää, että 
sopimukset on saatu syntymään rikollisella tavalla ja lisäksi kaikki sellaiset sopimusehdot, joilla 
vähennettiin 14.8.2014, 24.9.2014 ja 1.10.2014 syntyneiden sitovien korvattavuusratkaisujen ja 
VSL:n ja KSL:n säätämiä oikeuksiani, ovat suoraan pakottavassa laissa säädetyillä 
mitättömyysperusteilla pätemättömiä sopimusehtoja eli ne ovat nulliteetteja ja 
nulliteettiperuste tulee AINA voimaan suoraan ilman, että niihin  tarvitsee minun edes vedota. 

9) Nurmen, Kempin, Baarmanin ja Saksan väärät ilmiannot, joiden tavoitteena on peitellä ja jatkaa 
heidän törkeitä rikoksiaan, pitää rikoshyödyt ja pitää voimassa rikollinen 120.000 ulosmittaus, 
jolla laskutetaan pelkästään tässä lausumassa kuvatuista kuvottavista rikoksista ja pitää 
voimassa minulle niillä kuvottavilla rikoksilla junaillut rikolliset 200.000 € velat ja 2 Meur 
vahingot.  

 
Rikokset ovat törkeitä, muodostavat OikTL 28-33 §:ssä tarkoitetun rikollisen syntytavan useilla 
samanaikaisilla perusteilla ja kohdistuivat sekä minuun että oikeuslaitokseen ja oikeudenkäynnin 
puolueettomuuteen:  
 
1) Rikokset kaikkien sopimusten laatimistilanteessa ja jo sitä ennen 2007 lukien Saksan 

järjestäytyneenä rikollisuutena ja 2001 virkamafiarikollisuutena kohdistuivat suoraan minuun ja 
lisäksi koko perheeseeni, kotiini ja avustajaani. 
 

2) Rikokset kaikkien juttujen koko valmistelun ajan kohdistuivat oikeuslaitokseen ja poistivat 
kaikista prosesseista laillisuuden ja EIS 6 artiklassa ja PL 21 §:ssä säädetyt oikeuteni kokonaan. 
 

     17.9 Suves, Kemppi, Nurmi, Baarman, Saksa päämiehineen tiesivät 14.2.2019 sopimuksen rikokseksi  

               sopimukseen liittyvän nimenomaisen kirjauksen ja vakuutusalan tuntemuksensa perusteella 

Laadin ennen 14.2.2019 sopimusta kirjallisen ilmoituksen, jossa totean sopimuksen olevan 
pätemätön koska joudun tekemään sen Kempin rikollisuuden pakottamana. Kemppi ylitti 
harkintavaltansa  
1) rikkomalla esteellisyyssäännöksiä toteuttaakseen törkeitä rikoksiaan 
2) vahvistamalla esteellisenä sopimuksen, jonka liitetekstinä on kirjallinen sopimuksen rikollisuutta 

koskeva lausuma ja jossa totean sopimuksen syntyneen Kempin rikollisuuden pakottamana. 
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Suves, Saksa ja Baarman päämiehineen syyllistyivät rikokseen vetoamalla sopimukseen ja Kemppi 
ja Nurmi ja tutkintaa estäneet poliisit hyväksymällä sopimuksen, jonka syntytavan rikollisuus, OikTL 
28-33 §:n kaikki pätemättömyysperusteet ja VSL 3 §:n, KSL 8:2 ja 9:2 §:n säätämät nulliteettiehdot 
näkyvät suoraan jo sopimusta edeltäneestä kirjallisesta ilmoituksestani, em. pakottavista 
normeista ja niistä 14.8.2014, 24.9.2014 ja 1.10.2014 kirjallisesti syntyneistä sitovista 
korvattavuusratkaisuista, joiden vastainen  sopiminen ei VSL:n ja KSL:n pakottavuuden vuoksi ole 
ollut enää mahdollista lainkaan. 

 

  17.10 Rikoksissa käytettiin sopimusten syntytilanteiden jälkeen samoja petosrikosten menetelmiä  

               rikoshyötyjen tahalliseksi paisuttamiseksi ja tuplavelkuutus tehtiin Henrikssonin ajamassa asiassa  

               Suveksen asiamiestehtävän materiaaleilla toistamiseen ja 2019 sopimuksia rikkoen 

Sen jälkeen, kun asiat L 15/649 ja L 16/352 olivat päättyneet 20.12.2019 sopimuksiin, rikoskumppanit 

Baarman, Saksa ja Kemppi sopivat 23.12.2019 uudesta rikoksesta, jolla 20.12.2019 sopimukset 

ohitettiin rikoshyötyjen tuplaamiseksi 65.000 eurosta 120.000 euroon ja koska Kempin ”ratkaisulla” 

rikoskumppanit junailivat Baarmanille, Saksalle ja vastaajille rikoksillaan ulosottoperusteen, jota ei 

20.12.2019 sopimuksella synny eli he yhteisellä rikoksella rikollisesti ”parantelivat” jälkikäteen 

sopimusta vahingokseni, jotta rikoskumppanit Baarman, Saksa, Jormanainen ja LP:n petostiimi 

pääsivät rikoskumppanina toimineen vouti Juha P. Penttilän avustuksella heti Kempin rikoksen 

toteutuspäivänä 20.1.2020 ulosmittaamaan omaisuuttani. Baarman ja Saksa yksinkertaisesti vain 

valehtelivat 23.12.2019, että 20.12.2019 syntyneitä sopimuksia ei ole olemassa. Koska sopimukset 

ovat syntyneet OikTL 1 §:n säätämässä kirjallisessa menettelyssä, niiden voimassaolo ei katoa 

Baarmanin ja Saksan valehetelulla. Sen sijaan se heidän valehtelunsa on törkeä petos (RL 36:2 §), 

jonka he toteuttivat rikoskumppaniensa Kempin ja Nurmen avustuksella tuplatakseen rikoshyötynsä 

ja se 23.12.2019 teko ja muu heidän törkeä rikollisuutensa on vangitsemisperuste ja myös 

erottamisperuste. 

 

Sen jälkeen, kun rikos oli toteutettu, Kemppi ja Nurmi sopivat Helinin, Verasen ja Penttilän kanssa 

uudesta rikoksesta, jolla estettiin toistamiseen 20.12.2019 sopimuksen käsittely. Kun se sopimus 

siis poistaa ulosmittausoikeuden kokonaan ja vähentää rikoshyötyä 50 %, Helin, Penttilä ja Veranen  

estivät lakiin perustumattomalla tavalla omilla uusilla tahallisilla törkeillä virkarikoksillaan sopimusta 

koskevan kanteeni käsittelyn, vireilletulon ja täytäntöönpanoriidan käsittelyn ja vireilletulon, jotta 

Baarmanin, Saksan ja vastaajien rikoshyödyt pidettiin  väkisin voimassa heidän törkeiden virka-

rikostensa avulla ja PL 15 §:n vastaista rikollista ulosmittausta saatiin väkisin jatkettu. 

 

Sen jälkeen, kun tein 1.6.2020 nollasopimuksen Henrikssonin 19.5.2020 asiassa L 17/261 laatiman 

tarjouksen perusteella, Vieno, Henriksson, Veranen, Mäkinen, Nikoskinen-Borgar ja LähiTapiolan 

lakimies Teija Kerminen kävivät salaisia varjovalmisteluita ja sopivat viimeistään 8.6.2020 

samanlaisesta rikollisesta sopimuksen ohituksesta samanlaisella rikoshyötymotiivilla. Henriksson 

laati 8.6.2020 s-postin, jossa valehteli, että olisi muka peruuttanut tarjouksen 29.5.2020, vaikka 

Henrikssonin viestin otsikosta näkyy, että se ei ole tarjouksen peruutus riita-asiassa, vaan vastaus 

neuvottelukehotukseeni rikosasiassa eikä 29.5.2020 viesti ole koskaan edes avautunut, joten se ei 

synnytä lainkaan OikTL:n 7 §:n mukaista tarjouksen peruutusta. Törkeän petoksen avulla Henriksson 

laskutti 1.6.2020 syntyneen nollakulusopimuksen vastaisesti 100.000 euroa eli rikoksen 

tarkoituksena oli 100.000 euron vahingon aiheuttaminen. Lisäksi 75 % laskusta koostuu kielletyistä 

laskutuksista eli Henriksson, Mäkinen ja LähiTapiola laskuttavat  

 

1) Perehtymisestä Suveksen asiamiestehtävän materiaaleihin, jotka eivät olleet edes asian L 17/261 

todisteita ja vaikka niitä ei ole asian L 17/261 prekluusioon mennessä eikä ylipäänsä koskaan 
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toimitettu Espoon KäO:lle, nimetty todisteiksi työsuhderiitaani eikä sen jutun valmistelussa 

koskaan käsitelty. 

 

2) Perehtymisestä 2 vuotta prekluusion jälkeen sellaisiin Suveksen haltuun toimitettuihin toisen 

jutun materiaaleihin, joita ei Henriksson tai kukaan suostunut yksilöimään lainkaan kertomalla 

mitään tietoja siitä, mistä asiakirjoista laskutetaan ja montako sivua ja mitä asiakirjoja on 

väitetysti perehtymisen kohteena ja millä työsuhderiidan teemalla 

 

3) Asioiden L 15/649 ja L 16/352 materiaaliin perehtymisestä ja rikosasian materiaaliin 

perehtymisestä asiassa L 17/261, vaikka kyse ei ole asian L 17/261 todistelusta ja vaikka 

LähiTapiolan laskutusoikeus oli päättynyt kokonaan 14.2.2019 ja 19.12.2019 sopimuksilla.  

4) Varjovalmistelurikollisuudesta ja törkeistä petoksista, joista Henriksson ja Mäkinen laskuttavat 

”työnä” 

 

5) Maksuttomista kantelu- ja tietosuoja-asioista lakisääteisen maksuttomuuden vastaisesti 530 

euroa/tunti ja käyttämällä Mäkistä petosapulaisena laskutuksen paisuttelussa kaksinkertaiseksi, 

vaikka  

• kanteluasioissa ja rekisteröidyn tarkastusoikeuden käyttöön liittyvissä asioissa ei saa 

laskuttaa lainkaan 

• en ole näitä asiakirjoja koskaan toimittanut edes Espoon KäO:een, vaan 

valvontalautakunnalle ja LähiTapiolalle, jossa tarkastusoikeuttani on estetty 2008 lukien 

rikollisesti tahallaan 

• myöskään Henriksson ja LähiTapiola eivät ole nimenneet asian L 17/261 todisteiksi ja 

oikeudenkäyntiaineistoksi materiaalia, josta laskutetaan ja vaikka tämänkään materiaalin 

osalta ei ole asiakirjan otsikoilla, päivämäärillä eikä millään tavalla yksilöity, mihin 

materiaalin on väitetysti tutustuttu, miten se todistaa työpaikkakiusaamisesta ja työsuhteeni 

irtisanomisesta ja missä sitä on käsitelty ja miksi ja mistä laskutettu, vaikka materiaalia ei ole 

todisteeksi koskaan nimetty eikä toimitettu.  

 

Saksa, Baaarman ja Suves ovat osallistunut em. rikosten toteutukseen  

 

1) Salailemalla ensin 3,5 vuotta rikoskumppaniensa kanssa kaikkia viemäri- ja pölyvahingon 

rekisteritietoja ja aineistoja minulta itseltäni. 

 

2) Sen jälkeen salailemalla rikoskumppanien kanssa sitä, mihin ja kenelle aineistoja on luovutettu 

ja mistä salaisia materiaaleja hankittu ja ketkä ovat käsitelleet henkilötietojani, koska salaisena 

käsittelijänä ovat toimineet myös Henriksson ja Mäkinen, joille on minun kiinteistöni 

vahinkotapahtumien materiaaleja salaa ujutettu em. rikollisen laskutuksen toteuttamiseksi ja 

”erityiskäsittelyyn” ovat osallistuneet rikoksia toteuttaen esteelliset henkilöt. 

 

   17.11 Törkeä jatkettu petos, törkeän petoksen yritykset, yllytys tai avunanto törkeän kiskonnan  

                jatkamiseen RL 36:2 § ja RL 36:7 § (teko 2) sekä Henrikssonin, Baarmanin, Saksan ja Suveksen  

               rikoskumppanuus törkeissä kiskontarikoksissa, petoksissa ja kiristyksissä 2008-2021  

Suves, Baarman, Saksa ja Henriksson  ovat kaikilla 25.5.2020 ja 5.6.2020 rikosilmoituksessani ja tässä 
valvonta-asioissa kuvatuilla Suveksen ja päämiehensä rikoksen osateoilla 12.6.2014 lukien, kaikilla 
Baarmanin, Saksan, Suveksen ja päämiehensä rikosten osateoilla 12.6.2014 lukien ja kaikilla 
Henrikssonin ja päämiestensä rikoksen osateoilla 1.9.2008 lukien hankkiakseen itselleen, 
edustamilleen asianajotoimistoille ja LähiTapiolalle oikeudetonta taloudellista hyötyä ja minua 
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vahingoittaakseen, erehdyttämällä ja erehdystä hyväksikäyttämällä saaneet työsuojeluviranomaisen 
ja poliisin olemaan tutkimatta minuun kohdistuvia rikoksia, aiheutettua vakuutuskorvausten 
estämisen, työsuhteeni ja vakuutusturvani irtisanomisen ja siten aiheuttaneet taloudellista vahinkoa 
minulle, jonka vakuutusturvakorvauksista ja tietosuojaoikeuksista Suves, Baarman ja Saksa ovat  
LähiTapiolan, LP:n ja Jormanaisen puolesta ja valtuuttamana voineet määrätä sekä jonka 
potilastietosuojan toteutustavoista ja työsuhdeturvan pysyvyyteen liittyvistä eduista Henrikssonilla 
on ollut oikeus LähiTapiolan puolesta ja valtuuttamana yhdessä työnantajan edustajien kanssa 
asiamiestehtävänsä perusteella määrätä. Lisäksi Henriksson on 19.5.2020 aloittamassaan törkeässä 
kiskonta-, kiristys- ja petosrikoksessa hyödyntänyt Suveksen, Baarmanin, Saksan, Kempin, Helinin, 
Penttilän, Nurmen, Vienon ja Verasen kaikkia edeltävien rikosten osatekoja, 2019 sopimusten 
törkeää kiskontaa ja vedonnut väkivaltarikoksella syntyneisiin sopimuksiin erehdyttääkseen minut 
luopumaan huomattavasta 600.000 euron ja 500.000 € korvauksesta.  
 
Rikoksilla 

1) on tavoiteltu huomattavaa, yhteensä vähintään 2 Meur rikoshyötyä 
2) on aiheutettu huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa työsuhteen ja vakuutusturvan 

päätymisenä, useina vakavina tietosuojan loukkauksina, pysyvät henkilövahingot ja pysyvä 
tulojen alenema ja vähintään 2 Meur vahingot, 

3) rikos on tehty käyttämällä hyväksi vastuulliseen asianajajan asemaan perustuvaa erityistä 
luottamusta ja 

4) rikokset on tehty käyttämällä hyväksi erityistä sairaudesta, kodittomuudesta, rikollisella 
työsuhteen irtisanomisella aiheutetusta tulonalenemasta ja väkivaltarikoksista johtuvaa 
heikkouttani, avuttomuutta ja turvatonta tilaani 

 
Rikokset ovat myös kokonaisuutena arvostellen törkeitä ottaen huomioon niiden kesto, 
suunnitelmallisuus, tahallisuus, vahingoittamistarkoitus, osallistujien määrä, sopimuksilla, 
tarjouksilla, sopimusneuvotteluista kieltäytymisellä, syrjinnällä, työrikoksilla, salassapito- ja 
tietosuojarikoksilla, työsuhteen päättämisellä, pysyvällä sairastuttamisella ja pysyvällä 
vammauttamisella aiheutettu huomattava vahinko, erehdyttämisen kohdistuminen rikollisilla  
erehdyttämisteolla  myös useisiin viranomaisiin, teon jatkaminen, teoilla traumatisoituminen ja 
pysyvä työkyvyttömyys, huomattavien 2 Meur vakuutus-, vahingon- ja oikeudenkäynti-
kulukorvausteni tahallinen estäminen tekotavoiltaan törkeillä rikoksilla sekä useiden perus- ja 
ihmisoikeuksiksi säädettyjen ja tiedollisten oikeuksien pitkäkestoinen loukkaus ja teot on tehty 
vakaasta harkinnasta ammatissa, jossa Suves, Baarman, Henriksson, Mäkinen, Saksa, heidän 
päämiesrikoskumppaninsa ja kaikki muut rikoskumppaninsa ovat  tienneet tekonsa törkeäksi 
rikokseksi ja tarkoittaneet rikoksillaan aiheuttaa ja aiheuttaneet minulle em. huomattavan vahingon 
ja sopimuksissa on kyseessä on samalla teolla tehty törkeän petoksen, törkeän kiskonnan, törkeän 
kiristyksen ja tietosuojarikoksen yhdistelmä, joilla rikoshyöty on hankittu ja sen jälkeen rikoshyöty 
moninkertaistettu 23.12.2019 ja 8.6.2020 aloitetuilla törkeillä petoksilla ja törkeillä virkarikoksilla, 
joilla sopimukset on ohitettu. 

 
Suveksen, Baarmanin, Saksan, Henrikssonin ja Mäkisen rikoksiin ovat osallistuneet LähiTapiolan 
henkilöt, jotka käyvät ilmi 17.5.2020, 25.5.2020 ja 5.6.2020 jättämästäni laajemmasta tietoturvan 
loukkaus- ja rikosilmoituksesta ja Suvekselle on maksettu rikosten toteuttamisesta, hänet on palkattu 
rikokset toteuttamaan ja Suves on tekoihin joulukuussa 2014 ryhtyessään ja koko toteutuksen ajan 
tiennyt toteuttavansa maksullista törkeää petosta ja muuta siihen liittyvää tietosuoja-, väärennys-, 
kavallusrikosta ja avunantoa Kempin törkeään virkarikokseen. Lisäksi Suves, Baarman ja Saksa 
salailevat, ovatko he toimittaneet AA Henrikssonille sen aineiston, jonka avulla Henriksson, AA 
Mäkinen, Hannu Vieno ja Tiina Veranen velkuuttivat minut toistamiseen 80.000 eurolla sen 
jälkeen, kun Kemppi, Nurmi, Baarman, Saksa ja Rimon ym. olivat törkeillä petoksilla ja törkeillä 
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virkarikoksilla 11.12.2019 väkivaltarikosta ja tappouhkauksia hyödyntämällä velkuuttaneet minut 
ensin 120.000 eurolla ja rikoshyötyjen ja rikosvahingon tuplaamiseksi ohittaneet kirjalliset 
20.12.2019 ja 1.6.2020 syntyneet sopimukset 23.12.2019 ja 8.6.2020 aloittamillaan törkeillä petos- 
ja virkarikoksilla. Minut velkuutettiin SAMANLAISILLA sopimusten ohitusrikoksilla siis uudelleen ja 
nimenomaan väärän jutun eli Kempin jutun salaa ”jostain” ujutetuilla materiaaleilla 80.000 eurolla 
Henrikssonin, Mäkisen, Vienon ja Verasen törkeillä petos- ja virkarikoksilla toiseen kertaan sen 
jälkeen, kun minut oli jo AA Baarmanin, Noora Kempin, Tuomas Nurmen, AA Saksan, Liisa Lehikoisen, 
Paula Helinin, Juha P. Penttilän, Tiina Verasen, Tanja Ojalan, Katja Harakan, Miikka Kärjen, Pirjo 
Aaltosen ja rikostutkintaa tutkinnantapporikollisuudella toteuttaneiden poliisien yhteisellä rikoksella 
velkuutettu 120.000 eurolla ja estetty minulle kuuluvat kiinteistöni asian 600.000 euron korvaukset. 
Kaikki rikokset liittyvät tiiviisti toisiinsa, niistä ovat tekijät sopineet etukäteen ja toteuttaneet ne 
yhdessä jokaisesta rikoksen tekovaiheesta ja osateosta sopien ja rikosten toteutusten jälkeen 
valittamista ja esitutkinnat tahallaan estäen, jotta rikoshyödyt pysyisivät voimassa. 
 
Koska asianajajan oma laillisuusvelvoite on tapaohjeen mukaan ehdoton, rikosten rangaistavuus ei 
vähene, vaan alleviivaten maksimoituu ja törkeytyy sillä, että Suves, Baarman ja Saksa ovat 
käyttäneet hyväkseen virkamafiarikollisuutta toteuttaakseen 6 vuotta omaa osuuttaan 
rikoksentekijänä. Saksan tekojen rangaistavuus ja erottamisperusteet täyttyvät moninkertaisesti 
pelkästään jo Saksan laatimilla prosessipetosvalheilla, jotka valvonta-asiassa yksilöin. Sen lisäksi tässä 
vastauksessani selvitän sen muun massiivisen rikollisuuden, jota Saksa on rikollisverkostossaan 
tahallaan toteuttanut eikä kumpikaan 2019 sopimus pätevöidy, vaan sopimusehdot mitätöityvät 
suoraan lain nojalla, koska niin on säädetty ja tähän asiaan sovellettava laki on kaikilta osin 
pakottavaa eli toisin ei ole voinut sopia (VSL 3 §, KSL 8:2 § ja 9:2 §). 
 

    17.12 Tapiolan 11.7.2014 ja 11.12.-22.12.2014 ja 3.7.2018 päätökset on toteutettu törkeillä petoksilla ja  

               pakottavan VSL:n ja KSL:n mitättömyysperusteita ja OikTL 33 §:ää sovelletaan sekä päätöksiin että  

               Kempin valmistelussa syntyneisiin 2019-2020 sopimuksiin ja niiden syntyolosuhteisiin 

Petokset ovat alkaneet kirjallisten todisteiden todistamalla tavalla viimeistään 12.6.2014 ja jatkuneet 

2014-2021 ja jatkuvat edelleen. Saksa on osallistunut niihin itse aktiivisesti merkittävänä toimijana jo 

2007 lukien ja 720.000 euron vahinkojen ja rikoshyötyjen hankintaan viimeistään 9.3.2016 lukien ja 

on valehdellut ihan joka suuntaan ja sitten laskuttanut siitä ymmärtäen rikostensa törkeyden ja 

minulle niillä aiheutetut vahingot ja kärsimykset ja tarkoittanut niiden aiheuttamista.  

 

Lisäksi Saksa ja Baarman 2019 sopimusten syntytilanteessa sisällyttivät sopimuksiin sopimusehtoja, 

jotka sitovien korvauspäätösten vastaisina säädetään suoraan VSL:ssa ja KSL:ssa mitättömiksi 

(nulliteetti) ja vetosivat OikTL 33 §:n vastaisesti sopimuksiin, joiden rikolliset OikTL 28-33 §:n vastaiset 

syntyolosuhteet ja sopimusten syntymisessä käytetyt törkeät väkivalta, kiristys-, kiskonta-, petos-, 

väärennys- ja virkarikokset olivat heidän tiedossa ja joiden toteutuksiin Saksa rikoskumppaneineen 

itse on ollut aktiivisestin osallistumassa vuosien ajan.  

 

Lisäksi valvontalautakunnan tulee tässä valvonta-asiassa selvittää, onko Saksa yksi niistä 

henkilöistä, jotka salaa siirsivät LähiTapiolasta kiinteistöriitani materiaalia AA Henrikssonille ja AA 

Mäkiselle 100.000 euron lisävahingon aiheuttamiseksi minulle asiassa L 17/261 toteutetuilla 

prosessipetosrikoksilla, virka- ja salassapitorikoksilla  

 

1) laskuttamalla minua tuossa työsuhdeasiassa 2 vuotta prekluusion jälkeen asian L 15/649 ja L 

16/352 oikeudenkäyntiaineistolla minua kahteen kertaan ja vaikka Suveksen johdolla tehtyjen 

14.2.2019 ja 19.12.2019 sopimusten ehtojen mukaan laskutus oli kokonaan kielletty eikä 

kiinteistöriitani todistelu (valokuvat hajonneesta viemäristä, pölyvahingon laskutus ym.) 
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todistanut mitään työsuhdeasian oikeudenkäynnin irtisanomisperusteista eikä 

työpaikkakiusaamisesta 

 

2) laskuttamalla 2 vuotta tuon toisen asian L 17/261 prekluusion jälkeen väärän asian materiaalista 

 

3) laskuttamalla työsuhderiidassani sellaisesta kiinteistöriitani materiaalista, jota en ollut itse 

koskaan toimittanut mitään asian L 15/649 ja L 16/352 materiaalia Espoon KäO:lle eikä kukaan 

muukaan ole sitä nimennyt oikeudenkäyntiaineistoksi tuossa toisessa asiassa 

 

4) laskuttamalla Suvesta, Baarmania, Saksaa, Henrikssonia ym. koskevista ilmaisiksi säädetyistä 

valvonta-asioista lähes 600 euroa/tunti tapaohjeen 12.2 kohdan vastaisesti ja salailemalla, onko 

Saksa myös niitä materiaaleja Henrikssonin, Mäkisen ja LähiTapiolan törkeää rikosta ja 100.000 

euron lisärikoshyödyn hankkimista ja minulle aiheutetun 100.000 euron lisärikosvahingon 

aiheuttamista varten. 

 

5) laskuttamalla ilmaisiksi säädetyistä tietosuoja-asioista ja rekisteröidyn tarkastusoikeus-

vaatimuksesta tietosuoja-asetuksen kieltämällä tavalla ja estämällä Suveksen, Henrikssonin, 

Baarmanin, Saksan, Mäkisen, heidän päämiestensä, Rimonin, Hemmin, Rytön, PipeSnaken, LU 

Rakennuksen, LP:n, Suvannon ja Siveniuksen yhteisellä rikoksella rekisteröidyn tarkastusoikeutta 

6 vuotta rikoksen jatkuessa edelleen 

 

Saksa on osallistunut massiivisiin tietosuoja- ja henkilörekisteririkoksiin, joiden motiivina oli 

mahdollistaa rikollinen prosessipetostoiminta, väärennykset, kavallukset, rikollinen tiedonsiirto 

juttujen välillä ja peitellä rikollista toimintaa. Rikoksilla he tarkoittivat aiheuttaa ja ovat 

aiheuttaneet minulle vähintään 2 Meur vahingot ja estäneet uusia rikoksia toteuttamalla 

rikosvahinkojen korjaamisen. 

Sopimukset ovat pätemättömiä  
1) rikollisen syntytavan perusteella 
2) siltä osin kuin ne loukkaavat pakottavien VSL:n ja KSL:n normien mukaan minulle kuuluvia 

oikeuksia 
3) koska 2014-2021 tehdyissä sopimus- laskutus- ja muissa järjestelyissä on kyse sekä törkeästä 

kiskonnasta että siihen liittyvistä törkeistä petos- ja kiristysrikoksista ja ne ovat syntyneet OikTL 
28-33 §:ssä säädetyissä olosuhteissa siten, että sopimuskumppanini ja niiden asiamiehet ovat 
yhdessä olleet minuun kohdistettua rikollisuutta toteuttamassa. 

 
OikTL 33 §: ”Oikeustointa, jota muuten olisi pidettävä pätevänä, älköön saatettako voimaan, jos se 
on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota 
oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä tietäneen.” 
 
Koska Saksa ym. ovat itse olleet rikoksia toteuttamassa ja OikTL 28-33 §:ssä säädettyjä 
syntyolosuhteita tahallisilla rikoksillaan aiheuttamassa, he ovat myös tienneet sopimusten ja 
laskutusten ja rahasiirtojen syntyneen minua pahoinpitelemällä, uhkailemalla, pakottamalla, 
kiristämällä ja laatineet tahallaan sopimusehdot pakottavien normien vastaisesti ja euromäärien 
vähäisyyden ymmärtäen ja muilta ehdoiltaan törkeää kiskontaa sisältäviksi.  
 
Kaikki Saksan myötävaikutuksella 2007-2021 sopimukset, edunvalvonta ja massiiviset 

painostustoimet ovat syntyneet pakottamalla, törkeillä petoksilla, törkeillä kiristys- ja 

kiskontarikoksilla ja ne ovat pätemättömiä OikTL 28-33 §:n sekä pakottaviksi säädettyjen VSL 3, 

69,10 ja 72 §:n ja KSL:n normien vastaisina siten, että kyseessä ei ole moitteenvarainen 
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pätemättömyys, vaan suoraan lain nojalla seuraava mitättömyysseuraamus (nulliteetti) 

korvausteni euromääräisten estämisten osalta, koska sitovien korvattavuusratkaisujen estäminen 

on suoraan VSL:n ja KSL:n vastaisena ehtona mitätön.   

 
Laatimassani 14.2.2019 sopimuksessa oli jopa liite, jossa kirjallisesti ilmoitan sopimuksen syntyneen 
minua pakottamalla ja koska minuun on kohdistettu törkeä rikos, johon Suves rikoskumppaneineen 
mukaan lukien myös KäT Noora Kemppi, laamanni Tuomas Nurmi, Tarja. A. Honkanen, Leena T. 
Söderholm ja rikosilmoituksissa mainitut muut henkilöt olivat osallistuneet. Saksa ja Baarman 
erityisesti vetosivat jo 14.2.2019 istunnossa siihen pätemättömään sopimukseen toteuttaakseen 
tekaistuilla lausumillaan uusia törkeitä rikoksia Kempin ja Nurmen kanssa. Lisäksi 19.12.2019 ja 
20.12.2019 sopimukset syntyivät hakkaamalla minut 11.12.2019 sairaalakuntoon ja uhkaamalla 
henkeäni sitä ennen ja hakkaamisen aikana, jos en suostu sopimuksiin ja suostu luopumaan 
kanteesta ja rikosasioista ja sitten 20.12.2019 sopimus ohitettiin vielä uudella Saksan, Kempin, 
Nurmen ja Baarmanin 23.12.2019 aloittamalla rikoksella rikoshyötyjen tuplaamiseksi.  
 
Saksa, Suves, Baarman, Kemppi, Nurmi ja heidän koko rikosverkostonsa ovat saaneet kaikki 
reklamaationi, rikosilmoitukseni ja petosten tunnustusten kirjalliset näytöt haltuunsa ja on itse 
1.10.2018 ja 11.12.2018 allekirjoittanut törkeiden petosten tunnustuksia verrattuna 12.12.2014- 
1.6.2015 päämiehensä kanssa laatimiinsa valheisiin. Törkeillä väkivalta-, kiristys-, petos-, väärennys- 
ja kiskontarikoksilla syntyneisiin  sopimuksiin  vetoaminen on olut Suvekselle ja on kaikille 
asianajajille tapaohjeen, VSL:n, KSL:n, prosessilain, EIS:n, PL:n, RL:n ja OikTL:n vastaisena 
ehdottomasti kielletty, mutta juuri sellaisilla ”sopimuksilla” ja muilla petosrikoksilla ja muilla rikoksilla 
Suves oli aktiivisesti mukana aiheuttamassa kaikki tässä kantelussa kuvatut euromääräiset 2 Meur 
vahingot, henkilövahingot, kärsimykset ja vakuutusturvan loppumisena, syrjintänä ja 
normaalielämän estymisenä toteutetut valtavat vahingot. 
 
Toimitin heille hallussani olevat asiakirjat, joiden perusteella kaikki edeltäneet 12.12.2014-
22.12.2014 päätökset ja 2019 sopimukset on lain mukaan pakollista todeta mitättömiksi ja joiden 
perusteella Suvekselle, Saksalle, Baarmanille, Henrikssonille, päämiehelleen ja kaikille heidän 
rikoskumppaneilleen syntyy yhteisvastuullinen korvausvastuu 
1) rikosperusteella 
2) VahL:n perusteella 
 
Lisäksi aineiston perusteella syntyy Suveksen, Henrikssonin ja Mäkisen päämiehille LähiTapiola Etelä 
Keskinäiselle Vakuutusyhtiölle, LähiTapiola Keskinäiselle Vakuutusyhtiölle ja LähiTapiola 
Keskinäiselle Henkivakuutusyhtiölle korvausvastuu 
1) vakuutussopimukseni perusteella 
3) työturvallisuuslain, työsopimukseni ja työsopimuslain perusteella 
4) Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön perusteella 
 
Sopimuksiin sovelletaan pakottavia VSL:n ja KSL:n normeja, koska millään sopimuksella ei voi koskaan 
vähentää eikä poistaa yhtään niiden perusteella minulle säädettyä vähimmäisoikeutta. Lisäksi 
sovelletaan OikTL 28-31 §:ssä säädettyjä pätemättömyysperusteita ja OikTL 33 §:ää ja tapaohjeita, 
joissa säädetään asianajajalle aina kielletyksi.  
1)    em. olosuhteissa syntyneisiin sopimuksiin ja mitättömiin sopimusehtoihin vetoaminen 
2) rikoshyödyn hankinta 
3) rikosvahingon tahallinen ylläpito estämällä minulta 2 Meur korvauksia, joihin minulle on  

syntynyt sitovalla tavalla pakottavan sääntelyn mukainen oikeus sekä henkilövahinkojen että 
omaisuus- ja varallisuusvahinkoihin useilla samanaikaisilla korvausperusteilla 
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En olisi missään tapauksessa suostunut allekirjoittamaan sopimusasiakirjoja, jos minuun ei olisi 
kohdistettu rikosta.  
 
Sopimusten ja niiden ohitusten ja kaikkien tässä lausumassa kuvattujen tekojen sarja ja toteutus  
on moninkertainen rikos. Suvekselle, Saksalle, Baarmanille, Henrikssonille ja Mäkiselle ja kaikille 
asianajajille on ollut hyvän asianajajatavan vastaista ja OikTL 33 §:n vastaista ryhtyä tahallaan 
käyttämään petoksilla, pakottamalla, väkivaltaa, uhkailua käyttämällä syntynyttä asiakirjaa 
todisteena, kun olin jo 22.11.2018 lukien selvästi ilmoittanut, että osa oikeustoimien ehdoista ovat  
pätemättömiä ja kaikki Saksan teot 2007 lukien ja muut teot 2014-2021 ovat rikoksia.  
 

    17.13 Rikosten yhteys toisiinsa ja 11.12.2019 väkivaltarikokseen, rikoshyötyjätahot, rikoshyödyn ja  

              vahingon määrä 

OikTL 33 §: ”Oikeustointa, jota muuten olisi pidettävä pätevänä, älköön saatettako voimaan, jos se 
on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota 
oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä tietäneen.” 

OikTL 28 §: "Oikeustoimi, jonka tekemiseen joku on oikeudenvastaisesti pakotettu, ei sido 
pakotettua, jos pakottamiseen on käytetty väkivaltaista pitelemistä taikka pakottavaa hengen tai 
terveyden vaaraa käsittävää uhkausta. Jos pakkoa on käyttänyt toinen kuin se, johon oikeustoimi 
on kohdistettu, ja jos tämä oli vilpittömässä mielessä, tulee pakon alaiseksi joutuneen kuitenkin, jos 
hän tahtoo suhteessaan tähän vedota pakkoon, sitten kuin pakko on lakannut, ilman aiheetonta 
viivytystä tästä ilmoittaa hänelle, uhalla että oikeustoimi muuten tulee päteväksi." 

 
Minut hakattiin väkivaltaisesti 11.12.2019 ja uhattiin useita kertoja tappamisella, jotta 2019-2020 
sopimukset LähiTapiolan, LP:n ja Jormanaisen kanssa saatiin syntymään.  Lisäksi uhattiin koko 
perhettäni. Olen toimittanut Kempille, Baarmanille, Saksalle ja Nurmelle 18.12.2019 tiedot 
väkivaltarikoksesta, vammoistani ja 16.2.2020 jatkuneesta työkyvyttömyydestä. Toimitin tiedot 
myös LähiTapiolalle, Suvekselle ja Henrikssonille väkivaltarikoksesta ja ilmoitin OikTL 28 §:n 
säätämällä tavalla. Lisäksi Suves ja LähiTapiola tiesivät jo 2019, että sopimukset eivät synny vapaasta 
tahdostani ja hyödynsivät tilannetta, "tarjoamalla" 600.000 euron vahingosta korvaukseksi 25.000 
€. Koska vaihtoehtona oli tappaminen, tein sitten ne 2019 sopimukset. Henriksson sai valvonta-
asiansa yhteydessä viimeistään 28.4.2020 tiedon minuun kohdistetusta väkivaltarikoksista ja 
asiasta, jossa oli käynnissä esitutkinta asianumerolla 5530/R/74358/19.  
 

Näin toimivat Henriksson, Suves, Baarman, Saksa, Nurmi, Kemppi, Helin, Vieno, poliisi ja muut 

heidän tekoihinsa osallistuneet henkilöt: 

 

1) Ensin toteutettiin tahallinen väärinraportointi. Sitten Suves palkattiin laatimaan 12.12.14 päätös, 

jota ei saanut edes laatia 14.8.14 tehdyn rekisteriin merkityn sitovan korvattavuusratkaisun 

vuoksi, jossa maksaminen oli VSL 70 §:n säätämällä tavalla aloitettu. Lisäksi päätöksessä 

käytettiin yli 10 vuotta siten vakuutuskannasta poistettuja ehtoja, valehdeltiin vakuutustani 

perusturvaiseksi vastoin vakuutuskirjaa ja heidän vakuutusrekisterissään olevia laajan 

vakuutusturvani tietoja ja käytettiin korvauksen estämiseen viemärikuvaushuijausta estämään 

korvauksia myös olemattomilla kuvauksilla. Pölyvahingossa vahinkoilmoituksen kirjaaminen 

estettiin kokonaan ja korvausasiakirjat siirrettiin kokonaan korvausrekisteristä. Kyseessä on RL 

36:2 §:ssä säädetty törkeä petos (RL 36:2 §) sekä tekotavan että teolla estetyn korvaukseni 

suuren määrän (400.000 € + oikeudenkäyntikulut 200.000 €) perusteella. 
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2) He jatkoivat prosessipetosta KäO:ssa ja estivät vuosia myös laissa säädettyä tarkastusoikeutta 

peitelläkseen em. petoksia ja sitovia korvattavuusratkaisuja välttyäkseen näillä rikoksillaan 

maksamasta 600.000 € korvausta ja Suveksen petoskopla irtisanoi myös henkilövakuutusturvani 

ja kotivakuutukseni ilman irtisanomisperustetta ja estääkseen silläkin teollaan minua saamasta 

em. 400.000 € korvauksia.  

  

3) Kun minuun kohdistettiin tappouhkauksia ja väkivaltaa, sitä hyödynnettiin törkeässä kiskonnassa 

2019-2020 sopimuksissa tarjoamalla minulle noin 2 Meur vahingoissa LähiTapiolasta 25.000 € 

korvausta (Suves), nollaa (Henriksson) ja kiristämällä Baarmanin ja Saksan ”tarjouksilla” ja 

velkuuttamalla minut 200.000 eurolla ja estämällä kaikki korvaukseni. Suveksen, Baarmanin, 

Saksan, Henrikssonin   ja Kermisen laatimiin itselleni huomattavan epäedullisiin sopimuksiin 

heidän tieten jouduin suostumaan vain tuon väkivalta- ja uhkailutilanteen vuoksi ja sitten ne 

sopimuksetkin ohitettiin rikollisen laskutuksen maksimoimiseksi. 

 

4) Työsuhdeasiassa palkattiin vastaavien törkeiden petosten ja lisäksi työsyrjintärikosten 

toteuttajaksi Henriksson 2014 samaan aikaan, kun kotini tuhottiin. 

 

5) Baarman ja Saksa yrittivät kiristää minua 23.12.2019 tarjouksella, joka ei vastannut sopimusta 

ja sisälsi vaatimuksen myös tulevaisuudessa luopua kaikista oikeussuojakeinoista ja kun en 

suostunut, nyt nämä häikäilemättömät petosrikolliset ovat sitten Kempin ja Nurmen kanssa 

laatineet 2020 väärät ilmiannot, joissa ”rikokseksi” on määritelty valittaminen siitä 120.000 

euron rikollisesta velkuutuksesta ja kantelu valvontalautakunnalle ja yritetään siis ihan samaa 

kuin 23.12.2019 rikoksella.  Lisäksi nyt sitten heidän mukaansa ilmeisesti taas ”syyllistyn 

rikokseen” vastaamalla määräajassa valvontalautakunnan lausumapyyntöön.  

 

6) Sitten Henriksson ja em. rikosten muut toteuttajat estivät sovintoneuvottelut asiassa L 17/261 

vetoamalla 2019 väkivaltarikosten avulla aikaansaatuihin sopimuksiin OikTL 33 §:n vastaisesti, 

vaikka LähiTapiola oli jo aiemmin ja myös Henriksson viimeistään 28.4.2020 saanut tiedon siitä, 

että ne sopimukset syntyivät OikTL 28 §:n säätämää väkivaltaa käyttäen. Henriksson ja 

LähiTapiola vaativat, että en saisi lainkaan vedota sopimusten pätemättömyyteen ja väkivaltaan 

niiden syntytapana. Tällainen sopimusehto, jossa kielletään väkivaltaan vetoaminen, jotta 

väkivaltarikoksella ja pakottamalla syntynyt sopimus pysyisi voimassa, on aina Suomessa 

kielletty. Henriksson on noudattanut minuun nähden samanlaisia menetelmiä, joita 

väkivaltaiset liivijengit käyttävät sopimuksissaan ja yrittänyt sellaisella sopimattomalla, 

asianajajalle kokonaan kielletyllä perusteella erehdyttää minut luopumaan 500.000 € 

korvauksesta.  

 
Tässä asiassa Henrikssonin, Suveksen, Baarmanin, Saksan, LähiTapiolan ja LP:n petostiimien, 
Rimonin, Jormanaisen, Kempin, Helinin, Verasen, Vienon, Lehikoisen, Ojalan, Harakan, Nurmen, 
Aaltosen, Kärjen, poliisin tutkinnantapporikollisten tai kenenkään tietämystä ei tarvitse selvittää 
olettamalla, vaan he ovat siis varmuudella ja kirjallisesti saaneet tiedon pätemättömyysperusteista 
ja asianajajille, LähiTapiolan henkilöille ja muille oli asianajajien tapaohjeiden, VYL:n, VSL:n, KSL:n 
ja OikTL 33 §:n perusteella kokonaan kiellettyä ja vedota sopimukseen, jonka syntymiseen 
liittyneestä väkivallasta, tappo- ja tuhoamisuhkauksista, Kempin, Nurmen, Vienon, Helinin, 
Verasen, poliisien ym. ja omasta rikollisuudestaan he varmasti tiesivät ja itse tahallaan 
rikollisuuttaan toteuttivat myös törkeää kiskontaa sisältävillä sopimusehdoilla.  
 
Vaikka 2019 sopimuksiin vetoaminen oli OikTL 33 §:n säätämällä tavalla nimenomaan 
kunnianvastaista ja arvotonta ja hyvän asianajajatavan ja myös KSL:n vastaisena kiellettyä kokonaan, 
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Henriksson ja LähiTapiola ilmoittivat 20.5.2020 "tarjouksenaan" vireillä olevan työsuhderiidan 
"sopimiseksi", mutta todellisuudessa siis vain minulle kuuluvien korvausten tahalliseksi estämiseksi 
ja normaalien sopimusneuvottelujen tahalliseksi estämiseksi, että  
  
1) He kieltäytyvät kokonaan pyytämistäni normaaleista sovintoneuvotteluista. 

 
2) He tarjoavat minulle "sopimuksena" taas sitä nollaansa eli jäisin edellä selostetussa täysin 

laittomassa irtisanomisessa ja pysyvästi vammautettuna tässä työsuhderiidassa KOKONAAN 
ilman korvauksia (500.000 € vahinko) siksi, että vetosin OikTL 28 §:n säätämällä tavalla minuun 
kohdistettuun väkivaltaan. 
 

3) Henriksson ja LähiTapiolan mukaan olin "rikkonut 2019 sopimuksia” kertomalla poliisille 
minuun kohdistuneista väkivaltarikoksista ja tappouhkauksista, vaikka Henrikssonin ja 
LähiTapiolan  mukaan en saisi lainkaan riitauttaa sopimuksia edes minuun kohdistetun 
väkivaltarikoksen perusteella, vaan minun tulisi tyytyä mukisematta väkivaltarikoksen ja 
tappouhkausten avulla täysin kielletyissä olosuhteissa synnytettyihin sopimuksiin, jotka 
sisältävät RL 36:7 §:n kieltämää törkeää kiskontaa 2019 sopimuksilla minulle tarjotun edun 
vähäisyyden (25.000 €) ja kiskonnan vuoksi menetetyn huomattavan yli 500.000 € korvauksen 
ilmiselvän epäsuhdan perusteella.  
 

4) Saksan, Baarmanin, Kempin ja Nurmen ”rikos”-ilmoituksen mukaan syyllistyn rikokseen 
valittamalla ja kantelemalla heidän törkeistä rikoksistaan eli ihan vaan oikeussuojakeinoja ja 
laillista JulkL 3 §:n ja PL 118 §:n takaamaa sananvapautta käyttämällä. 
 

5) Henrikssonin ja LähiTapiolan 20.5.2020 tarjouksella jouduin alistumaan jo kolmannen kerran 
samanlaisen törkeän kiskontarikoksen kohteeksi, joka rikos tehtiin jo kaksi kertaa 2019. 
 

6) Sopimus ja ”rikos”-tutkinta, jolla poistettaisiin kokonaan oikeus vedota OikTL 28 §:n 
säätämään väkivaltatilanteeseen väkivaltatilanteen päätyttyä, on hyvän tavan vastaisena 
KSL:n säätämin perustein kielletty ja mahdollistaisi moottoripyöräjengien käyttämän kaltaiset 
”sopimukset” ja juuri sellaiseen Henriksson, Mäkinen, Baarman, Kemppi, Saksa, Nurmi ja 
LähiTapiola siis vetosivat  

• estäessään 20.5.2020 sovintoneuvottelujen käynnistymisen vetoamalla 20.5.2020 varta 
vasten väkivaltarikoksilla ja uhkauksilla syntyneisiin  2019 sopimuksiin ja estämällä 
normaalit sovintoneuvottelut sellaisten väkivaltarikosten avulla 

• ehdottamalla minulle törkeään kiskontaan pyrkinyttä asiatonta nollasopimusta 
tilanteessa, jossa minulle oli aiheutettu pysyvä työkyvyttömyys, pysyvä tulojen alenema, 
perusteeton työsuhteen päättyminen ja 500.000 € vahinko työsuhdeasiassa ja sitä ennen 
myös vakuutusturvan perusteeton päättyminen ja 600.000 € korvausten estyminen em. 
törkeillä petoksilla ja törkeää kiskontaa sisältävillä, väkivallan ja uhkailujen avulla 
syntyneillä sopimuksilla 

• Kempin, Nurmen, Saksan, Baarmanin, Salosen ja Mamian lavastuksella käynnistämällä 
tahallaan samanlainen ”rikos”-tutkinta kuin 2008 Myöhäsen ja Saksan 
rikoskumppanuutena, vaikka rikollisia ovat Kemppi, Nurmi, Saksa, Baarman, Suves, 
Henriksson ja jokainen rikokseen osallistunut enkä minä.   

 
Näissä "tarjouksissa", väkivaltarikoksessa ja kiskonnassa rikoshyötyjiä ovat samat tahot eli em. 
tekoihin osallistuneet. Tästä syystä: 
 
1. Poliisin tulee tutkia Henrikssonin, Mäkisen, Suveksen, Baarmanin, Saksan, Kempin, Nurmen ja 

LähiTapiolan henkilöiden osallisuutta 11.12.2019 minuun kohdistettuun törkeään 
väkivaltarikokseen, koska se liittyy juuri näihin "tarjouksiin" ja "sopimuksiin"  



206(220) 
 

 
2. Poliisin tulee tutkia kaikkia 2019-2020 sopimuksia, niitä edeltäneitä ”tarjouksia” 2015-2020, 

12.12.2014 ja 22.12.2014 päätöksiä, Suveksen ja Konttisen 11.12.2018 ilmoitusta 
viemärikuvauksista, törkeänä kiskontana, työsyrjintänä (RL 47:3 §), syrjintänä (RL 11:11 
§) ja  sopimuksia  ja niiden  ohituksia törkeänä petoksen yrityksenä (RL.36:2 §) ja törkeinä 
kiskonta-, kiristys- ja virkarikoksina. 

 

3. Fivan ja valvontalautakunnan tulee tutkia perusteellisesti tietosuojavaltuutetun ja poliisin kanssa 
kaikkea tätä "sopimus"-juridiikkaa 

Poliisin, valvontalautakunnan, tietosuojavaltuutetun ja Fivan tulee tutkia asianajajien Henrikssonin, 
Suveksen, Saksan, Baarmanin, Mäkisen, Itäisen, Ojantakasen ja Suvannon tekoja 
rikoskumppanuutena ja heidän ”sopimusjuridiikkaansa” rikoksena niiden tapahtumatietojen 
perusteella, jotka kuvaan samaan aikaan jättämässäni laajemmassa ilmoituksessa. Rikoshyötyjen 
hankinta ei ole asianajajille sallittua toimintaa. Heidän juridisessa neuvonnassaan on todelliselta 
luonteeltaan kyse rikosilmoituksessani kuvatuista rangaistavista teoista. He ovat 
asiamiessuhteellaan hankkineet näistä ”tehtävistään” ja ”suoritteistaan” perusteetonta 
oikeudetonta hyötyä koko laskutetulla määrällä, koska he ovat laskuttaneet ilmoituksessani 
kuvatuista teoista, jotka ovat rikoksia. Koska rikosten toteutuspalkkiot eivät ole hyväksyttäviä 
laskutusperusteita, koko laskutettu määrä tulee selvittää ja korvata minulle rikosvahinkona ajalta 
2007-2021 näissä asiamiestehtävissä, joissa se asiassani on rikoshyötynä hankittu.  

   17.14 Tunnustusten vastainen 120.000 eurolla velkuuttaminen ja laissa säädetyn korvausoikeuden  

              estäminen Kempin törkeällä virkarikoksella, Baarmanin ja Saksan laskutuspetoksella ja sitä  

              edeltävillä tappouhkauksilla, törkeällä pahoinpitelyllä, törkeällä kiristys- ja kiskontarikoksella  

              ja rikoshyödyn maksimointi  

Minun oli pakko suostua kiskontaan perustuneisiin sopimuksiin, koska niillä pienensin siinä 

vaiheessa tekeillä olevien törkeiden rikosten rikosvahinkoja.  

Kun sain törkeät petokset selville, Laitinen esti tahallaan selvien tunnustettujen rikosten tutkimisen ja 

Baarmanin kaveri Kemppi esti 24.10.-31.10.2019 tahallaan kanteeni ajamisen ja todisteluni ja poisti 

todisteista nuo tunnustukset aiheuttaakseen minulle 1,5 Meur vahingot ja rikoskumppaneilleen 

mahdollisuuden jatkaa törkeiden petosten toteutusta ja Kemppi järjesti Baarmanille, Saksalle, 

Suvekselle ja päämiehilleen törkeällä virkarikoksella 1,5 Meuer rikoshyödyn ja velkuutti minut 

perusteettomasti 120.000 eurolla Baarmanin ja Saksan laskuilla tilanteessa, jossa petokset oli jo 

tunnustettu. Päädyin Kempin, Baarmanin, Saksan, Suveksen ja heidän päämiestensä rikosten 

vuoksi lakiin ja tunnustuksiin nähden käänteisesti maksamaan rikoksentekijöille 120.000 € ja 

minulla aiheutui 600.000 € vahinko saamatta jääneinä korvauksina. Lisäksi tuo Kempin 20.1.2020 

päätös on kokonaan syntynyt toteuttamalla törkeä virka-, petos-, kiristys- ja kiskontarikos. 

Tahallisen tekotavaltaan törkeän virkarikoksen toteuttamiseksi, Kemppi esti ensin todisteluni ja 

jätti harkintavaltansa ylittäen sitten ”ratkaisussaan” 20.1.2020 huomioimatta kaiken sen, mitä laki 

sääti. Kemppi rikoksen toteuttakseen käytti ts. harkintavaltaa, jollaista MIKÄÄN laki ei säätänyt ja 

siksi Kempin päätös on tahallinen törkeä virkarikos:  

 

1) Kemppi jätti kaikki OK 13 luvun esteellisyysnormit huomioimatta. Kemppi junailemiensa 

kavereidensa Honkasen ja Söderholmin ”ratkaisulla”   määritteli pelkällä härskillä valehtelulla 

itsensä muka ”esteettömäksi” vaikka oli jutun asiainosainen, syyllistynyt ennen ratkaisuaan 

jatkettuun pahoinpitelyyn ja 9-kertainen vastapuoleni eikä MIKÄÄN kantelussa ja 

rikosilmoituksessa kuvattu Kempin toiminta ei ole puolueetonta, vaan siinä on kyse rikoksen 
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toteutuksesta mistään normeista piittaamatta. Puolueettomia rikoksentekijöitä ei ole olemassa 

OK 13 luvun tai minkään muunkaan lain mukaan.  

 

2) Kemppi jätti myös OK 12:28 §:n säätämän laillisen sairausesteeni huomioimatta, vaikka 

sellaistakaan harkintavalta mikään laki ei hänelle säätänyt. 

 

3) Kemppi, Baarman ja Saksa erityisesti rikoksissaan hyödynsivät tietoonsa tulleita 

pahoinpitelyvammoja, aivovammaa ja psyykkistä shokkia velkuuttaakseen minut 

vammautumistani hyväksikäyttäen teoilla, joissa on kyse kiristyksestä, petoksesta ja kiskonnasta 

jokaisen teon törkeänä tekomuotona. 

 

4) Kemppi jätti 20.12.19 syntyneen sopimuksen ottamatta huomioon, vaikka sellaistakaan 

harkintavalta mikään laki ei hänelle säätänyt dispositiivisessa asiassa. 

 

5) Kemppi eli sopimuksen ulkopuolinen taho muutti 20.12.19 syntyneen sopimusoikeudellisen 

tilanteen tahallisella virkarikoksellaan eli synnytti vastapuolelle lakiin ja sopimuksen 

perustumattomia oikeuksia ja varasti rikoksellaan minulle kuuluvan sopimusoikeudellisen 

aseman, vaikka sellaistakaan harkintavalta mikään laki ei hänelle säätänyt dispositiivisessa 

asiassa. 

 

6) Kemppi muutti sopimukseen päättyneen kanteen ”sillensä jättämiseksi” varta vasten 

estääkseen harkintavaltansa ylittäneellä muutoksellaan valitusoikeuteni ja pitääkseen rikoksella 

tahallaan aiheuttamansa vahingot ja rikokseensa perustuvan täysin lainvastaisen päätöksen 

väkisin voimassa, vaikka sellaistakaan harkintavalta mikään laki ei hänelle säätänyt 

dispositiivisessa asiassa. 

 

7) Kemppi sisällytti ”hyväksymiinsä” Baarmanin ja Saksan laskuihin petoksellisia eriä ja junaili 

Baarmanin kanssa Baarmanin tuntilaskutuksen moninkertaisen paisuttamisen. 

 

8) Kemppi jätti tahallaan ottamatta huomioon sen ainoan faktan, joka ylipäänsä dispositiivisessa 

asiassa vaikuttaa oikeudenkäyntikulujen määrää koskevaan ratkaisuun eli 20.12.19 syntyneen 

sopimuksen, jolla on kumpaakin osapuolta, KäO:ta ja Kemppiä sitovalla tavalla sovittu 

oikeudenkäyntikulujen määräksi 65.000 euroa.  

 

9) Kemppi laati oikeudenkäyntikuluista ratkaisun päätöksen muodossa, vaikka 20.12.19 sopimus 

esti kokonaan sellaisen ratkaisun laatimisen päätöksenä samoista oikeudenkäyntikuluista, joista 

oli jo syntynyt Kempin tietoon tulleella tavalla 20.12.19 sitova sopimus, jota Kempillä ei ollut 

harkintavaltaa lainkaan poistaa 20.1.2020. 

 

10) Kemppi ”mitätöi” tahallisella virkarikoksellaan 20.12.2019 syntyneen sopimuksen täysin 

laittomasti ja toteutti sen laittoman mitätöinnin kahdesta syystä eli  

A) synnyttääkseen rikoksellaan rikoskumppaneilleen sellaisen ulosottoperusteen, jota ei synny 

sopimuksella 

B) aiheuttaakseen heille perusteetonta laskutusta yli sopimuksessa sitovasti sovitun määrän 

eli perusteetonta rikoshyötyä sopimukseen verrattuna liikaa 60.000 euroa ja rikoshyötynä 

koko 120.000 euroa.  
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11) Kemppi jätti tahallaan ottamatta huomioon myös kaikki 30.12.2019 lausumassani esiintuomani 

muut normit (OK 21:4-8 b §:t) ja faktat, joiden perusteella asian kuluratkaisu ei kuulu lainkaan 

minulle eikä Baarmanin ja Saksan kuulu laskuttaa eikä Kempin kuulunut määrätä minua 

maksamaan sellaisten vastapuolen KäO-vastausten laatimisesta, joiden sisällön vastaajat, 

Baarman, Suves ja Saksa olivat 20.1.2020 mennessä jo itse myöntäneet valheeksi ja joissa on 

kyse tunnustetusta törkeästä petoksesta.  

 

Minut on määrätty törkeällä Kempin, Baarmanin, Saksan, Honkasen, Nurmen, Paanasen, 

Spolanderin, Helinin, Penttilän, Verasen, Ojalan, Harakan, Lehikoisen, Kärjen, Aaltosen ja poliisin  

yhdessä toteuttamalla rikoksella ja Kempin rikoksen osatekona toteutetulla 20.1.2020 päätöksellä   

maksamaan 120.000 €  

 

1) ollessani heidän tieten törkeän pahoinpitelyn vuoksi toimittamieni lääkärinlausuntojen ja 

valokuvien osoittamalla tavalla laillisen sairausesteen vuoksi oikeutettu laillisen sairausesteen 

myöntämiseen 16.2.2020 saakka (OK 12:28 §) ollessani psyykkisessä shokissa ja aivovamman 

vuoksi oikeutettu toipumisaikaan lääkärinlausuntojen mukaiseen ajankohtaan saakka. 

 

2) siten, että en Kempin, Honkasen, Söderholmin, Nurmen, Baarmanin, Suveksen, Saksan ja 

päämiestensä minuun kohdistamien rikosten vuoksi pystynyt ajamaan kannettani joutumatta 

törkeiden rikosten kohteeksi ja koska Kemppi törkeällä rikoksellaan aiheutti tahallaan kanteen 

ajamisen esteen 24.10-31.10.2019 estämällä todisteluni, jota ilman tiedossa olisi ollut Kempin ja 

Baarmanin jo 13.4.2018 ilmoittama järjestetty häviö ja miljoona-velkuuttaminen heidän törkeillä 

rikoksillaan. 

 

3) siten, että jouduin lopettamaan kanteen ajamisen, koska minut törkeästi pahoinpideltiin 

11.12.2019 ja sitä ennen ja heti sen jälkeen Kemppi, Baarman, Saksa, Suves, Henriksson, 

Mäkinen päämiehineen kohdistivat minuun törkeitä kiristys- ja kiskontarikoksia, 

 

4) siten, että minua uhattiin myös tappamisella (ruumispussiin päätymisellä), jos jatkan 

kannettani ja lisäksi he esittivät kiristysrikoksessaan (vaihtoehtona tuolle tappamiselle) sellaisia 

”sopimusehtoja”, jotka olivat kokonaan mm. KSL:n mukaan kiellettyjä (kaikista 

oikeussuojakeinoista luopuminen nyt ja tulevaisuudessa) 

 

5) siitä, mitä Baarman, Suves ja Saksa päämiehineen ovat edellä selostetulla tavalla 

petoksellisesti päämiehineen 6 vuotta petoksellisesti valehdelleet, vaikka mikään heidän 

1.6.2015, 9.6.2015 ja 9.3.2016 laatimissaan vastauksissa ja missään kirjelmissä ei pidä paikkansa 

eikä minun tietenkään kuulu maksaa 120.000 € eikä euroakaan näiden törkeiden petoksellisten 

valheiden rustaamisesta.   

 

6) siitäkin, mitä he ovat itse jo tunnustaneet valheeksi eli olemattoman avioliittoni valehtelusta, 

tekaistuista Baarmanin ”ulkopölyväitteestä”, Saksan perusteettomaksi myöntämän 

forumväitteen laatimisesta, tekaistusta 8.10.2014 vahinkoilmoituksesta, Baarmanin 16.2.2015 

valehtelusta, Saksan tunnustamasta petoksesta olemattoman muka 24.9.2014 

piikkaustapahtuman osalta, olemattomista viemärikuvauksista ja muista törkeän jatketun 

rikoksen osatekojen toteutuksesta rikoksentekopalkkioita.  

 

7) vaikka Baarman, Suves, Saksa, Jormanainen, Laakso, Walve, Niskala ja Konttinen ovat 

tunnustaneet törkeän petoksen kanteeni valmistelun aikana. Minä maksan nyt siis 9-kertaisesti 



209(220) 
 

esteellisen virkarikollisen Kempin 20.1.2020 psyykkisen shokkini aikana rustaamalla ”ratkaisulla” 

120.000 € rikosten toteutuspalkkiona rikoksentekijöille ja 120.000 € siitä ”ilosta”, että olen 

”saanut olla” yli 14 vuotta näiden rikosten uhrina. Pitäisikö kiittää, itkeä vai nauraa? 

 

8) siitä, että he tuhosivat kotini, vaikka en ole millään perusteella vastuussa, vaan korvaukseen 

oikeutettu 

 

9) asiakirjaväärennyksistä, jotka Baarman, Saksa, Suves ja päämiehensä toteuttivat ja joiden 

rikosten toteutuksesta laskuttivat 

 

10) ”lääkärinlausunnosta”, joka ei ole edes lääkärinlausunto, jossa on petoksellisia valheita 

potilastiedoista ja jossa on kyse Baarmanin toteuttamasta RL 44:3 §:ssä säädetystä rikoksesta. 

11) laatimalla 20.1.2020 esteellisen virkarikollisen Kempin päätöksellä samoista 

oikeudenkäyntikuluista ratkaisu päätöksen muodossa, vaikka niistä ei enää saanut laatia 

mitään ratkaisua ”tuplasti” 20.12.2019 syntyneen sopimuksen syrjäyttäen, koska sopimus sitoi 

20.1.2020 myös Kemppiä ja KäO:ta sen lisäksi, että se sitoi vastaajia, Baarmania ja Saksaa ja esti 

kokonaan 27.12.2019 laskujen esittämisen ja päättämästä enää samoista 

oikeudenkäyntikuluista enää ollenkaan 20.1.2020 KäO:n päätöksellä päätöksen muodossa (lis 

pendens). 

 

12) 60.000 euroa enemmän kuin mihin kenelläkään on oikeus sen sopimuksen perusteella, joka sitoi 

20.1.2020 myös Kemppiä ja KäO:ta sen lisäksi, että se sitoi vastaajia, Baarmania ja Saksaa ja esti 

kokonaan 27.12.19 laskujen esittämisen ja päättämästä enää samoista oikeudenkäyntikuluista 

enää eurollakaan ja ollenkaan 20.1.2020 KäO:n päätöksellä päätöksen muodossa (lis pendens). 

 

Kemppi, Nurmi, heidän tuomarikoplansa, vouti Penttilä ja verkostonsa poliisin tutkinnantappajat ja 

lavastajat käyttivät törkeimmällä mahdollisella tavalla väärin virka-asemaansa aiheuttaakseen 

oikeudenkäyntivastapuolteni ja niiden asiamiesten kanssa yhteistyössä toteuttamillaan virka- ja 

muilla rikoksilla minulle tahallaan ja suunnitelmallisesti miljoonavahingon 20.1.2020 ja esti tahallaan 

minua saamasta korvauksia perusturvaani kuuluvan kotini ja irtaimistoni täydellisestä 

tuhoamisesta niiltä, jotka nämä valtavat 400.000 euron vahingot kodissani aiheuttivat tahallaan tai 

törkeällä tuottamuksellaan. He tiesivät alhaiset rikokset minuun kohdistaessaan, miten suuren 

vahingon minulle rikoksellaan aiheuttavat ja minkä kärsimyksen (kidutus RL 11:9a §), 

henkilövahingot (RL 21:6 §) ja hengenvaaran minulle törkeillä raukkamaisilla rikoksillaan minulle 

aiheuttivat. Kaikesta tästä tietoisina, juuri näitä vahinkoja aiheuttaakseen ja vähintään 2 miljoonalla 

eurolla hyötyäkseen ja kiristysrikoksillaan lisäksi esitutkintaa ja muita puolustautumiskeinoja 

estääkseen ja he toteuttivat jokaisen rikoksensa joka ikisen osateon sadistisissa rikoksissaan.  

 

Teon raukkamaisuutta ja vahingollisuutta alleviivaa se, että suunnitelmallisten rikosten 

alkuperäisenä tavoitteena oli velkuuttaa minut ja avustajani miljoonalla ja tuhota koko perheeni ja 

viedä lapsiltani törkeillä rikoksillaan koti. Yhtä raukkamainen rikos on esim. vauvan raiskaus kuin 

minkä he toteuttivat minun ja perheeni kärsimyksistä piittaamatta. Tämä toiminta ei ole lainkaan 

miltään osin ”tuomioistuimen riippumattoman harkintavallan” käyttöä, vaan RL 40:8 §:ssä säädetty 

poikkeuksellisen törkeä ja vahingollinen virkarikos, johon on lisäksi teon eri vaiheissa yhdistetty 

törkeitä petoksia-, törkeitä kiristyksiä, törkeää kiskontaa, salassapito- ja tietosuojarikoksia, luvaton 

lääkärintoimen harjoittaminen, törkeitä väärennyksiä, törkeitä perättömiä lausumia 

tuomioistuimessa, törkeä todistusaineiston  vääristeleminen, useita törkeitä pahoinpitelyitä, kidutus, 
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syrjintä ja useita vääriä ilmiantoja (10.2.2015 poliisille ja 14.8.2019 Baarmanin rikos, joka johti 

aiheettomaan kostoluonteiseen Kempin toteuttamaan järjestyssakottamiseeni). 

Teosta tekee poikkeuksellisen törkeän, että  
1) Kiristyksessä ja kiskonnassa on käytetty häikäilemättömästi hyväksi raakaa väkivaltaa.  
2) He kohdistivat minuun 120.000 € kiristys-, kiskonta-, petos. ja virkarikoksen ja velkuuttivat 

minut 120.000 eurolla ollessani psyykkisessä shokissa  
3) Kiristyksessä, kiskonnassa, virkarikoksessa ja pahoinpitelyni motiivissa on kyse euromäärästä, 

jolla saa useita omakotitaloja (120.000 € + 400.000 € + omat oikeudenkäyntikuluni, yht. 1,5 
Meur + muilla "pakkosovituilla" kanteilla Kempin aiheuttama rikosvahinko ja yritetty 5 Meur 
lisävahinko oikeussuojakeinojen estämiseen ja kaikkien rikos-, valitus- ja kanteluasioiden 
peruuttamiseen kiristämällä). 

 
Kempin, Helinin, Nurmen, Vienon, Helinin, Penttilän, Paanasen, Spolanderin, Penttilän, Lehikoisen, 

Verasen, Söderholmin, Honkasen, Kärjen, Aaltosen, Ojalan, Harakan ja tutkintaa estäneiden poliisien   

mikään ”ratkaisu” asiassani ei perustu PL 2 §:n 3 mom. säätämällä tavalla lakiin, vaan esim. pelkkään 

tahalliseen valehteluun. Kemppi valehdellut jopa todistajaksi nimettyjen henkilöiden 

tärkeysjärjestyksen päinvastaiseksi estääkseen rikoksillaan todisteluani ja aiheuttaakseen minulle 

tahallaan rikosilmoituksessa kuvatun miljoonavahingon ja ylittänyt harkintavaltansa pakottamalla 

minut jatkuvasti asioimaan 2018-2020 laillisen sairausesteen aikana aiheuttaakseen kuolemani, 

pahoinpidelläkseni minua, toteuttaakseen Baarmanin, Suveksen, Henrikssonin  ja Saksan ym. kanssa 

vuosia törkeää kiristys-, petos-, kiskonta-, väärennys- ja virkarikosta, muita rikosilmoituksessa 

yksilöityjä rikoksia ja aiheuttaakseen niillä taloudelliset vahingot, hengenvaaran ja henkilövahingot.  

    17.15 Rikoksen etenemisvaiheet Suveksen, Saksan ja Baarmanin prosessipetosten aikana   

Jo Kempin ensi-istunnosta 13.4.2018 alkaen oli selvää, että en ollut missään normaalissa 
oikeudenkäynnissä, vaan Kemppi totesi avoimesti ääneen pyrkivänsä vain velkuuttamiseeni. 
Baarman uhoili 17.9.2018 samaa istuntotauolla ja totesi suoraan naureskellen sopineensa jo 
etukäteen järjestetystä häviöstä Kempin kanssa ja he olivat yhdessä päättäneet tuhota koko perheeni 
sillä järjestetyllä häviöllä ja sitä he myös toteuttivat. Tein rikosilmoituksen estääkseni rikoksen 
toteutuksen. Saatuaan Merja Laitisen tutkinnantapporatkaisulla esteettömän rikoksen 
jatkamisoikeuden 5.12.2018, rikoskumppanit Kemppi, Baarman ja Saksa sitten vaan vapaasti 
toteuttivat sen törkeän rikoksensa. Näin rikos eteni: 

VAIHE 1:  

1) Kempin, Baarmanin, Suveksen ja Saksan rikokset 1.6.2015-23.10.2019, jotka kuvaan 2019 
jättämissäni rikosilmoituksissa (todistelun estäminen, jatkuvat laittomat uhkailut, 
kannevaatimusten kirjaamisen estäminen, Kempin yhteenvedossa 106 tahallista virhettä, 
”käsitys”-lausumapyyntö, kielletty välituomiomenettely. bulvaani-Baarmanin laatima ”Rimonin 
lääkärinlausunto”).  
 

2) Rikoksillaan Kemppi, Baarman, Suves ja Saksa pakottivat minua luopumaan 600.000 € kanne- 
ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksistani naurettavaa 5000 € ja 25.000 € korvausta vastaan. 
Kiristysrikoksessa he uhkailivat minua jatkuvasti ”järjestetyllä häviöllä” ja ”suhteillaan”, joiden 
avulla minulle voidaan ”tehdä mitä tahansa (ml. raaka väkivalta ja poliisitutkintojen estäminen).  
 

3) Kempin kiristysrikoksen takia jouduin 14.2.2019 luopumaan LähiTapiolaa vastaan ajamastani 
kanteesta tilanteessa, jossa LähiTapiola oli myöntänyt kaikki kannevaatimukseni oikeiksi. Kuten 
edellä selvitetään, osa sopimuksen ehdoista ovat suoraan lain nojalla mitättömiä.  
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4) Kemppi junaili kaverinsa Honkasen ja Söderholmin valehtelemaan itseään ”esteettömäksi” 
moninkertaisessa esteellisyystilanteessa ja vaikka Wallinin 28.8.2019 lausunnolla todetaan 
Kempin ja Baarmanin pahoinpidelleen minut, ”esteettömyys”-ratkaisut laadittiin härskisti 
kokonaan ilman aineistoja ja ”esteetön pahoinpitelijäni” Kempi jatkoi Tuomas Nurmen 
junaileman rikosjengin ja poliisin rikoskumppaneiden avulla kohti rikoksen huipentumaa eli 
korvausteni estämistä ja kostovelkuutuksen toteutusta.   

 
VAIHE 2:  

1) Kempin rikokset 24.10.19-31.10.2019 eli kaiken todistelun tahallinen (=rikollinen) poistaminen 
kaikista keskeisistä vastuuperusteista eli juuri sen järjestetyn häviön junailu, jonka Kemppi ja 
Baarman olivat 13.4.2018, 17.9.2018 ja 14.2.2019 ilmoittaneet junailevansa. Kemppi härskisti 
vaan valehteli todisteluni estääkseen eli päätös ei perustunut lainkaan lakiin (Kemppi esim. 
valehteli poikaani alle 15-vuotiaaksi estääkseen yli 15-vuotiaan poikani todistelun ja todistajien 
järjestyksen päinvastaiseksi). On aivan varmaa, että tuomarin harkintavaltaan ei kuulu 
päätöksissä valehtelu todistelun estämiseksi. Minulla ei tämän Kempin rikollisen tempun takia 
ollut enää mitään mahdollisuuksia jatkaa kannettani, koska Kempin poistettua todisteeni ja 
todistajani, en voisi todistaa nurin vastaajien valheita ja kiistämisperusteita. Vaikka minulla on 
kantajana näyttötaakka ja oikeus OK 17:1 ja 2 §:n mukaan täyttää se näyttötaakkani todisteillani, 
Kemppi tahallaan esti minua täyttämästä näyttötaakkaani eli tahallaan poisti todisteluni 
aiheuttaakseen tempullaan tahallaan häviöni, mikä on tuomarille kokonaan kiellettyä toimintaa 
ja RL 40:8 §:ssä säädetty virkarikos.  
 

2) Kemppi junaili tempullaan tahallaan Baarmanille ja Saksalle kiristysolosuhteet. Myös Baarman ja 
Saksa ymmärsivät, että Kemppi oli nyt 24.10-31.10.2019 tempuillaan toteuttanut Baarmanin 
kanssa 13.4.2018 sopimansa järjestetyn häviöni ja aiheuttanut minulle tahallaan tilanteen, jossa 
en voisi enää jatkaa kannettani. Ilman todisteita olisi tiedossa varma häviö (juuri se, josta Kemppi 
ja Baarman olivat jo ennen 13.4.2018 istuntoa sopineet) ja Kempin suunnittelema 
miljoonavelkuuttamiseni vieläpä siten, että Kemppi oli suunnitellut aiheuttavansa ns. 
välituomiomenettelyllä (siis täysin kielletyllä tavalla) tahallaan sen velkuuttamiseni Baarmanin ja 
Saksan tuplalaskutuksella. Heti tämän Kempin tempun jälkeen ja juuri siksi 4.11.2019 Baarmanin 
ja Saksan 5000 € ”tarjous” muuttui 58.000 € kiristykseksi ja lisävaatimuksena vaadittiin kaikista 
laissa säädetyistä oikeussuojakeinoista luopumista nyt ja tulevaisuudessa (tällaisia ”ehtoja”, 
joita Baarman, Kemppi ja Saksa kiristyksissään käyttivät, ei saa Suomessa koskaan vaatia 
keneltäkään).  

 
VAIHE 3:  

Kieltäydyttyäni 58.000 € kiristyksestä 5.11.2019, minua ”pehmiteltiin” hakkaamalla 11.12.2019 
(törkeä pahoinpitely), jonka yhteydessä esitettiin tappouhkauksia  ja vaadittiin virkamafia.fi-
sivuston poistamista ja rikosilmoitusten perumista, jotta kukaan ei saisi tietää, mitä he ovat tehneet 
ja tekemässä minulle ja jatkaakseen rikostaan pahoinpitelyni jälkeen. Hakkaaja uhkasi, että jos kerron 
poliisille tai en suostu perumaan rikosilmoituksia ja kannettani, minut tapetaan (”päädyt 
ruumispussiin”).  

VAIHE 4:  

Baarmanin, Saksan ja Kempin kiristysehdot nousivat 65.000 euroon 20.12.2019 heti 
hakkauttamisen jälkeen ja vaatimukset Baarmanin, Kempin ja Saksan kiristysrikoksessa ovat samat 
kuin hakkaajalla (mm. vaatimus virkamafia.fi-sivuston poistamisesta ja rikosilmoitusten 
perumisesta ja kaikista oikeussuojakeinoista luopumisesta) ovat samat kuin hakkaajalla. 
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VAIHE 5:  

1) Välttyäkseni 120.000 eurolla velkuuttamiselta (ja koska vaihtoehtona siis oli tapetuksi tuleminen 
ja se ruumispussi), ilmoitin kirjallisesti suostuvani Baarmanin ja Saksan ”ehtoihin”. Sopimus 
syntyi kirjallisesti 20.12.2019. 
 

2) Vaikka sopimus syntyi OikTL 1 §:n mukaisesti 20.12.2019, Baarman ja Saksa laativat 23.12.2019 
Kempille tahallaan valheellisen ilmoituksen (valehtelivat tahallaan kirjallisen näytön vastaisesti, 
että 20.12.2019 sopimusta ei muka ole syntynyt ja että sopimusneuvottelut muka olivat vasta 
meneillään, vaikka mitään neuvotteluja ei ollut meneillään) kiristääkseen minulta 60.000 € 
ylimääräistä eli yhteensä 120.000 € ja muita sopimusasemaani olennaisesti heikentäviä 
lisäehtoja, joita he eivät laillisesti voineet enää vaatia 20.12.2019 sopimuksen jälkeen. Kaikki 
”sovintosopimuksessa” eli kiristyksessä käytetyt ehdot ovat KSL:n kieltämiä, hyvän tavan 
vastaisia ja koko oikeudenkäynti käyty ja sopimus tehty lainvastaisissa olosuhteissa. 
 

3) Sitten Kemppi 9-kertaisesti esteellisenä vaan toteutti sen valehteluun perustuvan 120.000 
eurolla velkuuttamiseni 20.1.2020 päätöksellä, jota hän ei ole saanut edes tehdä tuon 
20.12.2019 sopimuksen vuoksi, jonka syntymiseen asia on oikeasti päättynyt. Kempin 
toteuttaman velkuuttamiseni rikollisuutta ja kostoluonnetta alleviivaa se, että  

• Kemppi jätti tahallaan soveltamatta KAIKKI OK 21:4-8 §:ssä säädetyt seikat, jotka 
kuluratkaisussa tulee ottaa huomioon velkuuttaakseen minut rikoskumppaneilleen 120.000 
eurolla heidän paisutelluilla laskuillaan niitä eurollakaan kohtuullistamatta 

• röyhkeä perusteeton rikollinen velkuuttaminen toteutettiin aivovamma-polikäyntien 
välillä pahoinpitelyn jälkeisessä psyykkisessä shokissa, vaikka minulla oli 3 lääkärin 
lausunto laillisesta sairausesteestä 16.2.2020 saakka.   

• maksan 120.000 euroa ”oikeudenkäynnistä”, jota ei ole koskaan edes pidetty ja kanteen 
ajamisen este ja tämä velkuuttamiseni on Kempin ja rikoshyödyn saaneiden Baarmanin ja 
Saksan itse tahallaan rikoksillaan aiheuttama ja maksan heille 120.000 euroa palkkaa 
kaikkien tässä lausumassa kuvattujen kuvottavien rikosten toteutuksista, vaikka heistä 
jokaisen kuuluu istua vankilassa. 

• kyseessä on juuri sen järjestetyn häviön toteutus, jonka törkeän rikoksen Kemppi ilmoitti 
jo istunnon aluksi 13.4.2018 tulevansa tahallaan toteuttamaan. 

• maksan 120.000 € sellaisten Baarmanin ja Saksan KäO:lle rustaamien tekstien laatimisesta, 
joissa mikään ei pidä paikkansa ja niissä on siis kyse törkeistä petos- ja väärennysrikoksista. 
Minä joutuisin maksamaan rikosten toteuttamisesta rikoksenteko-palkkaa ja heille on 
Kempin ”ratkaisulla” syntynyt oikeus 120.000 € rikoksentekopalkkaan, mikä ei ole laillista 
lainkaan. Baarman esim. väittää 9.6.2015 vastauksessaan, että a) viemärini olisi ollut ehjä 
(vaikka varmasti ei ollut), b) olisin avioliitossa (vaikka en ole eikä edes vaikuta asiaan), c) 
suojaukset oli rakennettu (vaikka 11.12.2014 tunnustettu, että ei ollut ja näkyy myös 
valokuvista), d) viemärini on kuvattu (vaikka 11.12.2014 kirjallisesti tunnustettu, että ei 
ollut), e) LP ei koskaan edes laskuttanut minua (vaikka laskut ja pankin verkkomaksut ovat 
todisteena, että varmasti laskutettu), f) Suomessa on voimassa Ruotsin laki (vaikka ei ole). 
Maksan siis 120.000 euroa Baarmanin ja Saksan petoksellisesta valehtelusta rikollisen 
Kempin ”ratkaisulla” vaikka ei ole tietenkään laillista maksaa euroakaan siitä, mikä 
rikoslaissa säädetään rangaistavaksi Baarmanin, Saksan, Suveksen  ja päämiestensä törkeänä 
petoksena. Ei ole tietenkään yhtään hyvää syytä maksaa 120.000 € siitä, että Baarman 
valehtelee minulle olemattoman avioliiton, tai että viemärini olisi muka ollut ehjä, kun olen 
korjaillut sitä varsin todistettavasti suurilla euromäärillä tai maksaa mistään muustakaan 
tämän petosmiehen valehtelusta.  

• minulta jäivät kanteen ajamisen tahallisen estämisen eli heidän törkeiden rikostensa 
vuoksi perusteettomasti saamatta 600.000 € kustannukset taloni vahingoista, kaikista 
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henkilövahingoista ja omista oikeudenkäyntikuluistani, joista vastaajat asiamiehineen ovat 
VahL:n ja OK 21:5 ja 6 §:n mukaan selvästi vastuussa prosessipetosrikostensa perusteella ja 
Kemppi, Nurmi, Baarman ja Saksa rikoskoplansa kanssa aiheuttivat rikoksillaan minulle 1,5 
Meur vahingot tilanteessa, jossa kaikki vastaajat olivat kirjallisesti tunnustaneet vastuunsa 
14.8.14 ja 11.12.14 kanteeni vuoto- ja pölyvahingossa eikä niitä viemärikuvauksia ole edes 
olemassa, joiden perusteella he olivat kannettani kiistäneet ja senkin LähiTapiola (Suves ja 
Konttinen) olivat 11.12.18 tunnustaneet. 

• Kemppi oli 9-kertaisesti esteellinen ja heitti koko lakikirjan yli laidan toteuttaen tuomarointia 
pelkkään omaan valehteluunsa ja törkeään rikokseensa perustuen.   

 
Teosta tekee poikkeuksellisen törkeän, että: 
 
1) Kiristyksessä ja kiskonnassa on käytetty raakaa väkivaltaa.  

 
2) He kohdistivat minuun 120.000 € kiristys- ja kiskontarikoksen ja yhteisellä rikoksellaan 

velkuuttivat minut ollessani psyykkisessä shokissa käydessäni pahoinpitelystä johtuvien 
aivovammojen vuoksi hoidossa.  

 

3) Kiristyksessä, kiskonnassa ja pahoinpitelyni motiivissa on kyse euromäärästä, jolla saa useita 
omakotitaloja (120.000 € + 400.000 € + omat oikeudenkäyntikuluni, yht. 2 Meur + muilla 
"pakkosovituilla" kanteilla Kempin aiheuttama rikosvahinko ja kiristys- ja pahoinpitelyrikoksella 
tavoiteltu 5 Meur rikosvahinko). 

 
   17.16 Yhteenveto velkuuttamiseni ja korvausoikeuteni estämisestä eri vaiheissa kiristys-, kiskonta-,  
               petos-, virka- ym. rikoksineen 
 

Jouduin nostamaan kanteen, koska ensin korvauksiani estettiin petoksia ja väärennyksiä 
tehtailemalla 
 
LP, Jormanainen ja LähiTapiola aiheuttivat kodissani 400.000 € vahingot vuonna 2014. Jouduin 
nostamaan kanteet (asiat L 15/649 ja L 16/352) saadakseni heiltä takaisin korvaukset. Kanteen aikana 
sain selville, että sitä viemärikuvausta ei tehty, jonka perusteella he olivat estäneet korvauksiani ja 
LähiTapiolan rekisterissä oli jo 11.12.2014 merkittynä törkeiden petosten tunnustukset sekä vuoto- 
että pölyvahingoissa. Samaan aikaan Baarman, Saksa ja Suves valehtelivat KäO:ssa salaillen 
tunnustuksia, joista he kaikki tiesivät.  
 
Kun sain petokset selville, Baarman ja Nurmi vaihdattivat tuomariksi Kempin toteuttamaan 
järjestettyä häviötäni ja kostoluonteista velkuuttamisoperaatiota 
 
Siinä vaiheessa, kun sain petokset selville, kanteisiin vaihdettiin kesken käsittelyn tuomariksi Kemppi, 
joka sopi 13.4.2018 Baarmanin kanssa kanteeni tahallisesta estämisestä eli ns. järjestetystä häviöstä 
ja alkoi toteuttamaan sitä häviötä teoilla, joissa on kyse RL 40:8 §:ssä säädetystä törkeästä 
virkarikoksesta.  
 
Kiristys alkoi heti ja ensin kiristettiin nimeäni 5000 € sopimukseen 400.000 € vahingossa 
 
LP/Baarman ja Saksa/Jormanainen tarjosivat ensin "sovintosopimuksena" 5000 € korvausta ja Suves 
25.000 € korvausta 400.000 € vahingosta. Tarjoukset olivat näin pieniä, koska Baarman oli sopinut 
13.4.2018 Kempin kanssa häviöni eli koska he kaikki alusta saakka tiesivät, että Kemppi oli heidän 
rikoskumppaninsa. Häviöni aiheuttamiseksi Kemppi esti avustamiseni, todisteluni, kanne-
vaatimusten kirjaamisen ja ns. pääkäsittelyn eli törkeällä virkarikoksella tahallaan esti minua 
ajamasta kannettani. Kyseessä ei ollut miltään osin laillinen ja normaali oikeudenkäynti. 
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Rikosilmoituksissani, 22.11.2019 julkistamillani virkamafia.fi-sivuilla, facebookissa ja Totuus&rikos-
kanavalla ja tässä kantelussa kuvaan jokaisen osateon, joiden aikana Kemppi, Baarman, Suves ja 
Saksa painostivat hyväksymään naurettavat korvaukset, vaikka heidän LähiTapiola, LP ja 
Jormanainen TAHALLAAN tuhosivat KOKO kotini ja omaisuuteni.  
 
Koska en vieläkään suostunut tyytymään 5000 € ja 25.000 € korvaukseen kotini tuhoamisesta, 
17.9.2018 Kemppi ja Baarman alkoivat avoimesti uhkailemaan minua järjestetyllä häviöllä 
saadakseen minut luopumaan kanteeni ajamisesta ja korvausvaatimuksistani. Lausumani todisteena 
on äänitteitä 17.9.18 istunnosta ja kirjallinen vahvistus uhkauksista.  
 
Kun en suostunut naurettavaan 5000 € sopimuksen, Kemppi toteutti Baarmanin kanssa sopimansa 
häviöni poistamalla todisteluni mahdollistaakseen 58.000 € kiristyksen ja ”putsatakseen” omia, 
Baarmanin ja kaikkia muitakin koskevat rikosilmoitukset ja estääkseen kaikki oikeussuojakeinot  
 
Kun en uhkailtunakaan suostunut 5000 € korvaukseen, Kemppi ja Baarman sopivat 14.2.2019, että 
Kemppi poistaa todisteluni aiheuttaakseen tahallaan häviöni ja Baarman aloitti suoralla väkivallalla 
uhkaamisen. 9.8.2019 ja 24.10.2019 Kemppi aloitti konkreettisen häviöni toteutuksen eli poisti 
kokonaan kaiken keskeisen todisteluni aiheuttaakseen tahallaan häviöni rikoksellaan. Ilman 
todisteita kukaan ei voi kannetta voittaa eli se Baarmanin 17.9.2018 uhoilema häviöni oli siis noilla 
Kempin 9.8.2019 ja 24.10.2019–31.10.2019 rikoksilla etukäteen varmistettu. Jo Kempin 14.2.19 
mennessä toteuttamien rikosten perusteella oli selvää, että hän toteutti järjestettyä häviötäni. Tässä 
vaiheessa 14.2.2019 jouduin Kempin rikosten pakottamana luopumaan hyvästä kanteestani 
LähiTapiolaa vastaan tilanteessa, jossa Suves oli kirjallisesti tunnustanut kanteeni oikeaksi. 
Sovintosopimuksen liitteestä näkyy, että se on syntynyt kiristämällä ja Kempin rikosten 
pakottamana. Kemppi sitten vaan valehteli taas ja kirjautti härskisti pöytäkirjaansa, että tuo 
sopimus on muka syntynyt vapaasta tahdostani, vaikka se syntyi Kempin toteuttamalla törkeällä 
kiristyksellä. Jouduin luopumaan 400.000 € kannevaatimuksesta LähiTapiolaa vastaan 
huomattavan epäedullisella sopimuksella vain 25.000 € korvauksella pelkästään Kempin rikosten 
takia.  
 
Yritin vielä jatkaa kannetta LP:tä ja Jormanaista vastaan, koska minulla oli todistajina mm. 
rakennustarkastajia, prof. Putus ja ne 11.12.2014 kirjalliset tunnustukset. Sitten Kemppi jatkoi 
vieläkin törkeämpää virkarikosta ja poisti 24.10.2019-31.10.2019 todisteluni keskeisistä riitaisista 
seikoista. Välittömästi Kempin 24.10.2019-31.10.2019 järjestämän häviöni varmistuttua, Baarmanin 
ja Saksan ruhtinaallinen 5000 € ”tarjous” muuttui 4.11.2019 vaatimukseksi siitä, että minun pitäisikin 
maksaa Baarmanin ja Saksan yritysten taikka LP:n tai Jormanaisen tileille 58.000 euroa ilman, että 
kukaan esittäisi edes mitään laskua, perua kaikki rikosilmoitukset ja kantelut ja sitoutua siihen, että 
vaikka minut pahoinpidellään tai minuun kohdistetaan mitä tahansa petoksia tai muita rikoksia, en 
saisi koskaan vaatia mistään enää elämäni aikana korvauksia enkä rangaistuksia Baarmanilta, 
Saksalta tai keneltäkään "Baarmanin asianajajakollegalta" (tuhansia henkilöitä, mukaan lukien 
Kempin asianajaja-aviomies ja hänen kaverinsa Henriksson ja Suves, Suvanto, Kivikoski, Havia, 
Itäinen, Ojantakanen ym.), kymmeniltä LP:n henkilöiltä ja todistajilta enkä koskaan elämäni aikana 
tehdä kantelua asianajajaliiton valvontalautakunnalle Baarmanista, Saksasta tai kenestäkään 
Baarmanin asianajajakollegasta.  
 
5.11.2019 kieltäydyin tuosta törkeästä "sovintotarjouksesta" eli kieltäydyin maksamasta näille 
kiristäjille 58.000 € ja suostumasta muihinkaan kiristysehtoihinsa.  
 
Kiristys ja uhkailu pahenivat ja minut hakattiin mafiatyylisenä tilaustyönä kieltäydyttyäni 58.000 € 
kiristyksestä  
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Kieltäydyttyäni 5.11.2019 heidän ”diilistään”, sitten alkoivat uhkailut (ml. tappouhkaus 25.11.2019) 
ja jouduin pakenemaan kotoani. Palattuani Lohjalle minut pahoinpideltiin 11.12.2019. Hakkaaja 
esitti vaatimuksia rikosilmoitusten peruuttamisesta, virkamafia.fi-sivujen poistamisesta ja kaikista 
vaatimuksista luopumisesta tai ”päätyisin ruumispussiin” (=tappouhkaus), jos jatkaisin kannetta, 
rikosasioita tai ilmoittaisin poliisille.  
 
Kemppi, Baarman ja Saksa käyttivät häikäilemättä kiristys-, kiskonta- petos- ja virkarikoksissaan 
hyväkseen mafiatyylistä pahoinpitelyäni ja kiristäjien hinta nousi pahoinpitelyn jälkeen 65.000 
euroon 
 
Pahoinpitelyn jälkeen ja tappouhkauksista shokissa ajattelin, että minun on pakko vaan suostua 
tuohon 58.000 € kiristykseen. Kun 20.12.2019 ilmoitin suostuvani noihin Baarmanin 4.11.2019 
muotoilemiin ehtoihin, Baarman/LP ja Saksa/Jormanainen ilmoittivat 20.12.2019, että ”hinta on 
noussut”. He esittivät minulle 20.12.19 eli 10 päivää törkeän pahoinpitelyn jälkeen lähes samat 
vaatimukset, joita esitti 11.12.2019 hakkaajani eli että pitäisi perua kaikki rikosilmoitukset, kantelut, 
kanteeni, valitukset ja poistaa virkamafia.fi-sivut ja kaikki muukin julkistaminen. He myös korottivat 
20.12.2019 kiristyssummaa 7.000 eurolla 4.11.2019 vaatimukseen verrattuna ja vaativat, että 
maksan heille ilman laskuja suoraan tilille 65.000 euroa 31.12.2019 mennessä eli alle kahden viikon 
maksuajalla. ”Vaihtoehtona" oli, että jos en maksa 65.000 € ja suostu muihin ”ehtoihin”, minut 
velkuutetaan Kempin oikeudenkäyntiteatterissa, jossa olisi tiedossa varma häviö ja 
miljoonavelkuuttaminen. Kempin junailemana se etukäteen aiheutettu häviöni oli tahallaan 
tarkoitettu aiheutettavan vielä kaksi kertaa peräkkäin kaksinkertaisilla oikeudenkäyntikuluilla, koska 
tämä virkarikollinen oli 9.8.2019 kehitellyt omasta aloitteestaan ”näppärän” (Kempille siis kokonaan 
kielletyn) välituomio-juonen, jolla olisi ensin putsattu pois kaikki vastuuperusteet ja pakotettu minut 
häviämään peräti kaksi kertaa kaksinkertaisilla prosessikustannuksilla, jotka Kemppi oli päättänyt 
törkeällä virkarikoksellaan aiheuttaa minulle tahallaan kahteen kertaan. Baarmanin, Kempin ja 
Saksan 65.000 € kiristyksen vaihtoehto ts. oli, että  
1) Kemppi aiheuttaa minulle järjestetyllä häviöllä 1,5 Meur vahingon, koska todisteluni oli 

24.10.19-31.10.2019 poistettu 
2) ja/tai minut tapetaan.  
 
Mistään todellisesta sopimustilanteesta ja ”vaihtoehdoista” ei siis 20.12.2019 ollut kyse.  
 
Olin shokissa ja ruhjeilla 11.12.2019 pahoinpitelystä eikä minulla ollut vaihtoehtoja (kun se toinen 
vaihtoehto oli siis se ruumispussi ja tahallinen 1,5 Meur vahingon aiheuttaminen järjestetyllä 
häviöllä). Koska minulla ei ollut vaihtoehtoja enkä halunnut kuolla, ilmoitin 20.12.2019 kirjallisesti 
(tappouhkausten alaisena ja vaikeasti vammautettuna), että suostun kiristäjien vaatimuksiin.  
 
Baarmanin, Kempin ja Saksan kiristysrikos paheni 23.12.2019 ja kun en suostunut, yhteisrikolliset 
Kemppi, Baarman ja Saksa ohittivat sitten vaan 20.12.2019 syntyneen sopimuksenkin saadakseen 
vielä enemmän rikoshyötyä eli tekaistun ulosottoperusteen ja 60.000 € lisärikoshyödyn 
 
Kiristäjille ei riittänyt sekään eli ei edes 65.000 € kiristäminen. 23.12.2019-27.12.2019 Kemppi, 
Baarman ja Saksa sopivat, että vaikka olen kirjallisesti jo 20.12.2019 suostunut noihin "sovinto"-
ehtoihin, he kiristävätkin minulta vielä lisää 60.000 € ja kiristyssumma nousi siis viikossa vielä 
tuplaksi 60.000 eurolla 120.000 euroon 27.12.2019 mennessä ollessani heidän kaikkien tieten 
psyykkisessä shokissa. He eivät siis lopettaneet järjestetyn häviön toteuttamista edes suostuttuani 
ehdoitta kirjallisesti kiristäjien 20.12.2019 esittämiin vaatimuksiin ja pahensivat rikostaan 
moninkertaiseksi pahoinpitelyä ja tappouhkauksia häikäilemättömästi hyödyntäen.  
 
Baarman ja Saksa lähettivät tahallaan 23.10.2019 Kempille valheellisen ilmoituksen, jossa väittivät, 
että mitään sopimusta ei ollut muka edes olemassa, vaikka he ja myös Kemppi tiesivät sen 20.12.2019 
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syntyneen ja olin siitä toimittanut kirjallisen näytön. Sitten Kemppi, Nurmi, Baarman ja Saksa muun   
rikoskoplansa kanssa jatkoivat ”oikeudenkäyntiä” eli törkeää virka- ja petosrikostaan 
1) selvästi esteellisenä ollessaan jutun asianosainen ja moninkertainen vastapuoleni  
2) vaikka minulla oli 3-kertaisilla lääkärintodistuksilla vahvennettu laillinen sairauseste  
3) vaikka juridisesti KäO:n käsittelyoikeus päättyi 20.12.2019 sopimukseen.  
4) velkuuttamalla minut 20.1.2020  

A) psyykkisen shokin, aivovamman ja laillisen sairausesteen aikana,  
B) ollessaan itse 9-kertaisesti esteellinen,  
C) sivuuttamalla sitovan sopimuksen valheillaan,  
D) toteuttamalla kostoluonteisen velkuuttamiseni keinotekoisesti paisutetuilla Baarmanin ja 

Saksan laskuilla, joilla laskutetaan 100-prosenttisesti rikollisesta toiminnasta 
E) jättämällä tahallaan KAIKKI OK 21:4-8b §:issä säädetyt kuluvastuun kohtuullisuusperusteet 

tahallaan huomioon ottamatta toteuttaakseen sen kostoluonteisen velkuutuksen 
tilanteessa, jossa minulla ei kuulu olla tätä velkaa euroakaan ja jolla kaikella edellä olevalla 
virkarikollisella toiminnallaan Kemppi aiheutti minulle juuri sen miljoonavahingon ja 
järjestetyn häviön, jonka jo 13.4.2018 ilmoitti Baarmanin kanssa minulle aiheuttavansa. 
  

Näillä tempuilla Kemppi rikoskumppaneineen kanteeni käsittelyn tahallaan esti ja näin kiristys- ja 
virkarikos eteni  
 
Näin rikos eteni:  
 
1) Kempin, Baarmanin ja Saksan rikokset 9.6.2015-23.10.2019, jotka kuvaan 2019 jättämissäni 

rikosilmoituksissa yritettiin kiristää luopumaan 600.000 € (400.000 + 200.000) korvauksista 
naurettavaa 5000 € korvausta vastaan.   
 

2) Kempin rikos 24.10.2019-31.10.2019 (todisteluni poistaminen), jonka jälkeen heti 4.11.2019 
Baarmanin ja Saksan 5000 € ”tarjous” muuttui 58.000 € kiristykseksi. 
  

3) Kieltäydyttyäni 58.000 € kiristyksestä 5.11.2019, minua ”pehmiteltiin” hakkaamalla ja 
tappouhkauksilla 11.12.2019 ja vaadittiin virkamafia.fi-sivuston poistamista ja rikosilmoitusten 
perumista, jotta kukaan ei saisi tietää, mitä he ovat tehneet ja tekemässä minulle ja jatkaakseen 
rikostaan pahoinpitelyn jälkeen.  
 

4) Baarmanin, Saksan ja Kempin kiristysehdot nousivat 65.000 euroon 20.12.2019 ja vaatimus 
virkamafia.fi-sivuston poistamisesta ja rikosilmoitusten perumisesta on sama kuin hakkaajalla.  
 

5) Vaikka sopimus syntyi OikTL 1 §:n mukaisesti 20.12.19, Baarman ja Saksa laativat 23.12.2019 
Kempille tahallaan valheellisen ilmoituksen (valehtelivat tahallaan kirjallisen näytön vastaisesti, 
että 20.12.2019 sopimusta ei muka ole syntynyt) kiristääkseen minulta 60.000 € ylimääräistä eli 
yhteensä 120.000 € ja muita sopimusasemaani olennaisesti heikentäviä lisäehtoja, joita he eivät 
laillisesti voineet enää vaatia 20.12.2019 sopimuksen jälkeen.  
 

6) Kaikki ”sovintosopimuksessa” eli kiristyksessä käytetyt ehdot ovat KSL:n kieltämiä, hyvän tavan 
vastaisia ja koko oikeudenkäynti käyty ja sopimus tehty lainvastaisissa olosuhteissa.  
 

7) Kemppi toteutti 20.1.2020 sen tavoitteen, joka ”prosessilla” on ollut alusta saakka eli 
järjestetyn häviön, kanteeni käsittelyn estämisen ja kostovelkuuttamisen. Kemppi toteutti sen 
rikoksensa vielä maksimaalisen törkeällä tavalla eli psyykkisen shokin aikana, valehtelemalla 
sivuuttaakseen häntä sitovan sopimuksen, hyväksymällä kiskontarikoksella syntyneet 
keinotekoisesti paisutellut rikoskumppaniensa laskut ja jättämällä kaikki OK 21:4-8b §:ssä 
säädetyt seikat tahallaan huomioon ottamatta maksimoidakseen rikoksensa ja 
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velkuuttamisen vahingollisuuden tilanteessa, jossa minulla ei kuulu olla maksuvelvoitetta 
osaksikaan ja jossa Kemppi suunnitelmallisesti rikoskumppaneineen törkeillä raukkamaisilla 
rikoksillaan aiheutti tahallaan minulle 2 Meur vahingot virka-asemaansa törkeimmällä 
mahdollisella tavalla väärinkäyttämällä.    
 

    17.17 Poliisi toimi rikoskumppanina joka vaiheessa 

Edellä selvitetyt KAIKKI teot ovat täysin selvästi törkeitä rikoksia. Rikokset olivat mahdollisia   

vuosikausia, koska  

 

1) Kyse on asianajajien Suveksen, Baarmanin, Saksan, Henrikssonin, Mäkisen, Itäisen, Ojantakasen, 

heidän päämiestensä ja Kempin, Nurmen, Helinin, Penttilän, Vienon, Myllykankaan, Verasen, 

Honkasen, Söderholmin, Ojalan, Harakan, Lehikoisen, Kärjen, Aaltosen, Spolanderin, Paanasen  

ja tutkintaa tahallaan estäneiden poliisien yhdessä toteuttamista törkeistä rikoksista, joiden 

jokaisessa vaiheessa osateoista sovittiin varjovalmisteluista aineistoja Kempin, Vienon ja 

LähiTapiolan välillä salaa ujuttaen ja varjovalmistelurikollisuutta toteuttaen.  

 

2) Länsi-Uudenmaan ja Lounais-Suomen poliisin tutkinnantappotoiminnalla rikokset 

mahdollistettiin. Jos poliisi olisi 2015 -2018 asianmukaisesti tutkinut rikokset, Suveksen, 

Baarmanin, Saksan, Kempin ym. rikosten toteutus ja niillä 20.1.2020 aiheutettu rikosvahinko olisi 

jäänyt syntymättä. Lisäksi on kyse www.virkamafia.fi-sivuillani, Totuus&rikos-kanavalla ja 

facebook-sivuillani julkistamastani laajasta virkamafiarikollisuudesta, jossa tutkinnantappo-

rikollisuus on massiivista ja kaikkien rikosten mahdollistamisen suora syy ja kaikki poliisin 

ratkaisut ovat syntyneet 

A) päätöksissä valehtelemalla 

B) kaikki laissa säädetyt syyllisten ja todistajien ja minun kuulemiset 21 vuotta estämällä 

C) todistelut estämällä 

D) rikosten tahalliseksi mahdollistamiseksi ja syyllisille kuuluvien rangaistusten ja 

korvausvastuiden tahalliseksi estämiseksi, rikoshyötyjen hankkimiseksi poliisin avustuksella, 

minulle kuuluvien kaikkien korvausten rikolliseksi estämiseksi ja minulle tarkoitushakuisestin 

junailtujen kostoluonteisten rikollisten velkuutusten ja muiden vahinkojen ja haittojen 

maksimoimiseksi 

 

        18. Todisteet 

               Kirjalliset todisteet: 

1) Suveksen, Baarmanin ja Saksan 1.6.2015, 9.6.2015 ja 9.3.2016 laatimat oikeudenkäyntikirjelmät, 

joilla rikoksia toteutettiin rikoskumppaneina 

 

2) LIITE A1-asiakirja ja kaikki siinä mainitut todisteet (toimitettu jo aiemmin) 

 

3) 4.7.2018 Kempille, Suvekselle, Baarmanille ja Saksalle toimittamani viesti, jossa oli LIITE A1-

todistelu ja jonka perusteella kiistämisen perusteettomuus on ollut täysin selvä ja syntynyt 

korostettu velvollisuus tarkistaa tapaohjeen 8.2 kohdassa säädetyllä tavalla päämiesten tarinat 

ja lopettaa prosessipetosvalehtelu 

 

4) LIITE B1-B3-asiakirjat, joissa ovat kannevaatimukseni, joita Kemppi ei suostunut kirjaamaan 

koskaan yhteenvetoonsa kuten ei koskaan kirjannut myöskään LIITE A1-todisteluani. 

  

http://www.virkamafia.fi-sivuillani/
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5) Kempin yhteenveto, jossa on  106 virhettä, ei kirjattu lainkaan euromääräisiä kannevaatimuksiani 

ja vastaajien asiamiesten kirjelmiä väärennetty prosessipetosrikosten häivyttämiseksi, mikä ei 

kuulu tuomarin harkintavaltaan joita 106 virhettä Kemppi ja Nurmi kieltäytyivät korjaamasta ja 

Lehikoinen, Kärki ja Aaltonen valehtelivat laillisuudeksi ja Paananen ”vähämerkitykselliseksi 

asiaksi” estäessään tahallaan valitukseni suojellakseen rikoksentekijöitä ja ylläpitääkseen 

tahallaan minulle rikoksilla aiheutettua valtavaa vahinkoa.  

 

6) Reklamaationi Kempin yhteenvedosta 31.1.2019 

 

7) Reklamaationi 31.1.2019 Tuomas Nurmelle, joka tunnollisesti sen jälkeenkin auttoi tahallaan 

Kemppiä, Suvesta, Baarmania ja Saksaa jokaisen rikoksen toteutuksessa ja usutti sihteerinsä 

uhkailemaan minua rikoksen esteettömän toteutuksen jatkamiseksi  

 

8) Editiovaatimukseni, joita vastustamalla tietosuojarikollisuutta, petoksia, väärennyksiä ja 

kavalluksia peiteltiin. 

 

9) Sopimus 14.2.2019, jossa varauma, että se on syntynyt rikoksella 

 

10) Sopimus 19.12.2019, joka syntynyt väkivaltarikoksen vuoksi, ja joka perustuu törkeään 

kiskontaan, törkeisiin petos-, kiristys- ja virkarikoksiin ja sisältää mitättömiä sopimusehtoja 

indispositiivisten normien vastaisesti 

 

11) Sopimus 20.12.2019, joka syntynyt väkivaltarikoksen vuoksi ja joka perustuu törkeään 

kiskontaan, törkeisiin petos-, kiristys ja virkarikoksiin ja laskutetaan niistä ja salassapitorikoksista. 

 

12) Valokuvat ja lääkärinlausunnot ja 18.12.2019 viestini Kempille, Nurmelle, Baarmanille ja Saksalle, 

jossa liitteenä valokuvat 11.12.2019 väkivaltarikoksen vammoista ja 3 lääkärintodistusta 

16.2.2020 saakka jatkuvasta laillisesta esteestäni eli josta näkyy, että  

A. 19.12.2019 ja 20.12.2019 sopimukset ovat syntyneet rikoksilla 

B. Kempin, Nurmen, Baarmanin ja Saksan 20.12.2019, 23.-27.12.2019, 30.12.2019 ja 20.1.2020 

jatkamat teot ovat rikoksia ja minut he velkuuttivat rikoksillaan 120.000 eurolla laillisen 

sairausesteen aikana ruhjeille hakattuna ja Kemppi valehteli minua rikokset 20.1.2020 

toteuttaessaan ”hyvävointiseksi” ja valehteli minun pyytäneet ”käsittelyn” jatkamista ilman 

avustajaa aivovaurioissa ja psyykkisessä shokissa, vaikka vaadin laillisen esteen huomioimista 

ja rikoksen toteutuksen keskeytystä ja 20.12.2020 sopimus esti Kemppiä tekemästä enää 

mitään ratkaisua samoista kuluista, joista oli syntynyt sopimus. 

C. Kempin, Nurmen, Baarmanin ja Saksan 2020 ”rikos”-ilmoitukset ovat heidän yhteinen 

rikoksensa ja johtuvat rikoskumppanuudesta ja yhteisestä tarpeesta peitellä törkeitä minuun 

kohdistettuja rikoksia 

 

13) Haastehakemukseni Länsi-Uudenmaan KäO:lle 20.12.2019 sopimuksen käsittelemiseksi, jonka 

käsittelyn rikoskumppaneina toimineet Helin, Veranen ja Penttilä estivät pitääkseen Kempin, 

Nurmen, Baarmanin, Saksan, Jormanaisen ja LP:n junailemat rikoshyödyt ja 120.000 euron 

petosrikosten ulosmittauksen omaisuudestani tahallaan voimassa. 

 

14) Helinin Penttilältä tilaama salainen 5.3.2020 lausunto, jossa hän valehtelee, että en muka olisi 

riitauttanut ulosmittausta ja jolla myös Kempin päätöksen täytäntöönpanoasian käsittely 
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estettiin Baarmanin, Saksan, Jormanaisen ja LP:n 120.000 euron petosrikoshyötyjen 

ulosmittauksen jatkamiseksi, jota Penttilä jatkoi jo 6.3.2020 ennen Helinin 9.3.2020 päätöstä. 

 

15) Henrikssonin lasku 24.6.2020, joka paljasti kostovelkuutuksen sopimisen varjovalmisteluissa 

Laitisen, Espoon, Lohjan ja Helsingin tuomarien ja rikokset toteuttaneiden asianajajien välillä ja 

Henrikssonin osallisuuden kaikissa rikoksissa varjovalmistelijana sekä Kempin ja Laitisen 

materiaalien eli kiinteistöriitani materiaalien salaisen ujutuksen Henrikssonille tuplarikoksen 

suunnitelmalliseksi toteuttamiseksi samanlaisilla sopimuksen ohituspetoksilla 200.000 euron 

rikollisen laskutuksen ja 2 Meur rikoshyödyn hankkimiseksi. 

 

16) Nettikirjoitukseni ”340.000 eurolla kohtuullisuutta”, A) jossa kuvataan ne rikokset, joihin myös 

Baarman, Saksa ja Suves rikoskumppaneineen osallistuivat, B) jotka ovat totta ja joiden 

julkistaminen ei ole rikos ja C) joiden omien rikostensa salailemiseksi Nurmi, Kemppi, Baarman ja 

Saksa laativat yhdessä väärät ilmiantonsa väittämällä tätä ja muita totuudenmukaisia 

kirjoituksiani ”rikokseksi” 

 

17) Saksan ja Baarmanin lausumat, joilla yrittivät väittää 14.2.2019 sopimuksen koskevan muka LP:tä 

ja Jormanaista eli törkeä petos, josta laskuttivat 120.000 € laskullaan. 

 

18) Oma lausumani, jossa on oikea juridiikkaa 14.2.2019 sopimukseen 

 

19) Lausumani Baarmanin ja Saksan 14.-15.2.2019 istunnossa Kempin kanssa sopimallaan tavalla  

vastustamasta todistelustani ja ilmenee, että kaikki Baarmanin ja Saksan ”argumentit” ovat 

tapaohjeen vastaisia rikollisia valheita, joilla rikoskumppaninsa Kempin kanssa estivät 

todisteluani keskeisistä riitaisista seikoista editioni estämisen ohella. 

 

20) Istunnon 14.2.2019 pöytäkirja, josta näkyy, että en ole saanut varoitusta, vaikka Kemppi sakotti 

rikoskumppaninsa Baarmanin kanssa Baarmanin laitettuaan 14.8.2014 vireille väärän ilmiannon 

painostustoimena  

 

21) Ranan Rimonin laatimaksi väitetty lausunto 20.6.2020, jota ei ole allekirjoitettu, saapunut 

Baarmanin s-postista, joka on RL 38:1 §:ssä säädetty Saksan, Baarmanin, Kempin, Nurmen ja 

Rimonin yhdessä toteuttama salassapitorikos ja silti siitä hyväksytty Kempin 20.1.2020 ratkaisulla 

laskutusta. 

 

22) Kantelu AVI:lle Rimonista, jossa selvitetään rikotut normit. Saksa on osallinen rikokseen, koska 

käytti Baarmanin ja Rimonin rikoksillaan hankittua todistetta 

 

23) ValitusKempin ”käsityslausumapyyntö” 9.8.2019, jolla yritti Nurmen, Baarmanin ja Saksan kanssa 

lopettaa kanteeni ja rikollisella välituomiolla junailla rikoskumppaniensa Baarmanin ja Saksan 

rikoshyödyt ja minulle rikosvahingot tuplana miljoonavelkuutuksena kostotoimena. 

 

24) Lausumani 29.9.2019 Kempin ”käsityslausumapyynnöstä”, jossa kuvaan koko Kempin, Nurmen, 

Saksan ja Baarmanin rikollisen juonen ja juuri sen rikoksen toteuttamiseksi Kemppi ja Baarman 

toteuttivat tekaistun järjestyssakotuksen vaientaakseen vastarintani.  

 

25) Baarmanin 23.12.2019 laatima ”paranneltu tarjous”, jolla yritti Saksan ja Kempin kanssa pakottaa 

minut luopumaan kaikista oikeussuojakeinoistani nyt ja tulevaisuudessa ja estää jo etukäteen 



220(220) 
 

valittamiset ja kaikki oikeussuojakeinot tulossa olevissa rikollisissa järjestetyn häviön 

velkuutuksissa sekä Kempin että Vienon ja Helinin, Penttilän ja Verasen prosesseissa. 

 

26) Baarmanin ja Saksan valheet 23.12.2019, joilla petos aloitettiin ja valehtelivat pelkillä s-posteilla, 

että 20.12.2019 ei syntynyt, vaikka se syntyi kirjallisesti 20.1.2021 eikä lopu heidän s-posteillaan 

 

27) Saksan ja Baarmanin 27.12.2019 lähettämät laskut, joilla rikoshyöty hankittiin 23.12.2019 

petoksen avulla 

 

28) Lausumani Saksan ja Baarmanin rikollisista laskuista 

 

29) Valitukseni Baarmanin ja Saksan rikollisesta velkuutuksesta, jonka käsittelyn estämiseksi ja 

rikoshyötyjensä peittelemiseksi Nurmi, Kemppi, Baarman ja Saksa ovat tahallaan laatineet 

väärän ilmiannon rikoksestani, jota minun rikoksena ei ole olemassa, mutta joka valituksessani 

ja tässä lausumassa kuvattu heidän omat ja rikoskumppaniensa teot ovat törkeää rikollisuutta.  

 

30) Nurmen, Kempin, Saksan ja Baarmanin väärien ilmiantojen perusteella kirjatut poliisin 

rikosilmoitukset, jotka olen julkistanut.  

 

31) Julkistamani FB-kirjoitus Saksan rikollisesta ”edunvalvonnasta” 

 

32) Kooste saamastani FB-palautteesta julkistuksen alkaessa (ja nyt sitä on jo moninkertaisesti) 

 

33) ”edunvalvontasetä” Heikki Saksan lapsilleni 27.11.2007 lähettämä törkeä kirje, jossa houkuttelee 

pikkulapsia toimistoonsa ilman ketään aikuista 

 

34) Saksan perätön kostotoimena laatima lastensuojeluilmoitus 

 

35) Saksan perätön 17.12.2007 rikosilmoitus, jonka perusteella Saksan kaveri poliisi Paavo 

Myöhänen käynnisti lavastetun minuun kohdistetun ”rikos”-tutkinnan olemattomasta ”kantelu”-

rikoksesta. 

 

36) Selvitykset edunvalvontatarpeen puuttumisesta 

 

37) Turun HO:n päätös, jolla rikollinen ”edunvalvonta” pysytettiin, koska ”edunvalvoja”-Saksa itse 

tahallaan jätti itseään koskevaan päätökseen tyytymättömyyttä ilmoittamatta jatkaakseen 

rikollista ”muka-edunvalvontaa” ja toteuttaakseen Pasi Kettulan kanssa rikoksensa avulla 

laamanni Braxin lähestymiskieltojutun salaa lasteni ja minun tahdon vastaisesti ja se ”Braxin 

etujen valvonta” oli täysin rikollisen Kettulan, Saksan ja HO:n ”edunvalvonta”-operaation ainut 

rikollinen tavoite 

 

38) lehtiartikkeli siitä, miten ja mihin edunvalvontaa eduskunta on säätänyt toteutettavaksi ja on 

täysin selvää, että Braxin, Kettulan, Saksan, Myöhäsen, HO:n ja KKO:n tuomarien Braxin 

lähestymiskieltojutun estämiseksi eli rikolliseen tarkoitukseen "duunattu" Saksan  

 

Lohja 30.4.2021    

 
Jaana Kavonius, Lakimies, OTK (eläkkeellä) 


