
1(139) 
 

Kantelijan lausuma (OSA 2) AA Heikki Saksaa koskevassa valvonta-asiassa 22517 

tämä osa sisältää moitteeni seuraavista Saksalle kielletyistä teoista: 

• Saksan rikokset ja rikoskumppanuus tapaohjeen 7.4 ja 8.2 vastaisessa rikollisessa 

prosessipetosvalehtelussa todisteluni estämisessä ja 14.2.2019 lukien ja väärennettyjen 

todisteiden käyttö rikoskumppanien Nurmen, Kempin, Saksan ja Baarmanin etukäteen sopimalla 

tavalla ja rikosten liittyminen Kempin ja Nurmen 9.8.2019 aloittamaan rikokseen ja 

”käsityslausumapyyntöön” ja kannevaatimusteni tahalliseen kirjaamisen estämiseen 

• Niistä sopiminen tapaohjeen 8.2-8.4 vastaisella ratkaisutoimintaan vaikuttamisella 

rikoskumppanien Kempin, Nurmen, Saksan ja Baarmanin varjovalmisteluissa ja osana järjestetyn 

häviön massiivista rikollisuutta verkoston avulla 

• Saksan ja Baarmanin 23.12.2019 teko, jolla pyrkivät estämään kaikki laissa säädetyt 

oikeussuojakeinoni 

• Rikoshyödyn hankinta ja tuplaaminen 23.12.2019 sopimuksen ohituspetoksella ja 27.12.2019 

laskutuksella, joihin Saksa ei saanut ryhtyä ja jossa Baarman ja Saksa laskuttivat näistä(kin) 

rikoksistaan 120.000 € 

• Rikoskumppaneiden painostustoimena laatiman väärän ilmiannon ja 23.12.2019 rikoksen 

liittyminen todistelun estämiseen ja muuhun rikollisuuteen rikollisen toiminnan peittelemiseksi 

• tapaohjeen 12.1 kohdan rikkominen salaamalla rikollista toimintaa 

 

Kantelija, ilmoittaja ja asianomistaja 

Kavonius Jaana 

lakimies, OTK (eläkkeellä) 

Myllärinkatu 4, 08100 Lohja 

p. 040 744 2173 

 

 

1. Vaatimukset 

Saksa on erotettava valvontalautakunnasta ja hänen toimistolleen ja hänelle on määrättävä tuntuva 

seuraamusmaksu, koska  

 

1) Saksa on yhdessä rikoskumppaniensa Baarmanin, Jormanaisen, Walveen, Laakson ja Aronpään 

kanssa vastustanut todisteluani laatimalla lausuman, joka perustuu pelkästään tapaohjeen 

kohdan 8.2 kieltämään rikolliseen valehteluun, joka oli tekohetkellä säädetty prosessi-

petosrikokseksi. 

  

2) Saksa on rikoskumppaneidensa kanssa käyttänyt väärennettyjä todisteita tahallaan 

 

3) Saksan rikos kohdistuu perus- ja ihmisoikeudeksi säädettyyn todistelun oikeuteeni ja prosessin 

laillisuuteen ja puolueettomuuteen, jota Saksa Baarmanin, rikoskumppaneina toimineiden 

tuomarien Kempin, Nurmen ym. kanssa rikkoi maksimaalisesti poistaen ne perus- ha 

ihmisoikeuteni kokonaan 
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4) Saksa on rikoshyödyt pitääkseen ryhtynyt tapaohjeen 7.3 kohdan vastaisten painostustoimien 

toteuttamiseen (väärät ilmiannot rikoskumppanien Kempin, Nurmen ja Baarmanin kanssa) 

rikoshyötyjen pitämiseksi ja oikeussuojakeinojeni estämiseksi  

 

5) Saksa on tiennyt valehtelevansa ja estänyt rikoksillaan todistelua keskeisistä riitaisista seikoista 

käyttäen hyväkseen omissa rikoksissaan rikoskumppaninsa Kempin ja Baarmanin sopimaa tekeillä 

olevaa järjestetyn häviön rikollista valmistelua 

 

6) Valehtelulla todisteluni estämiseksi ja 14.2.2019 sopimuksesta valehtelulla on toteutettu 

rikoskumppanien Saksan, Baarmanin, Kempin ja Nurmen jatkettua rikosta, joka liittyy kempin 

9.8.2019 ”käsityslausumapyyntöön”, joilla kanteen ajaminen tehtiin mahdottomaksi ja pyrittiin 

miljoonarikoshyötyjen hankintaan Baarmanille ja Saksalle ja samanlaisen miljoonarikosvahingon 

aiheuttamiseen minulle. 

 

7) Vastustaminen on ollut kaikilta osin lakiin perustumatonta, keinotekoista ja rikoksilla on ollut 

keskeinen merkitys verrattuna minulle kantajana säädettyyn todisteluoikeuteen ja kirjallisella 

todistelulla oli ratkaiseva merkitys asiassa 

 

8) Saksa on toteuttanut tahallaan ja suunnitelmallisesti törkeää rikollisuutta ja laskuttanut siitä sitten 

”työnä” Baarmanin kanssa 120.000 € 

2. Baarmanin, Saksan ja vastaajien epärehellisyydestä johtuva todistelun määrä  

 

Kanteen nostaessani 2.1.15 minulla oli 29 kirjallista todistetta. Kantajana olin itse alun perin 2.1.15 
nimennyt 29 todistetta normipohjaltaan ja tapahtumiltaan juridisesti hyvin selvässä asiassa, jossa 
KAIKKI vastaajat olivat myöntäneet vastuunsa vuoto- ja pölyvahingoissa jo ennen kanteen nostamista 
kirjallisesti useilla viesteillään ja kaikki yhdessä minulle korvauksia maksamalla. Sitten alkoi 
Baarmanin, Suveksen, Saksan ja vastaajien järjetön valehtelu kiistämisissään. He esittivät 300 kpl 
kiistämisvalhetta ja erilaista tekaistua tarinaa ja juuri heidän epärehellisyytensä vuoksi 15.2.19 mennessä 
kantajalla on 165 kpl todistetta. Minä en todistemäärää ole aiheuttanut, mutta se on edelleen tarpeen 
juuri vastapuoleni kiistämisen määrän vuoksi, ja koska kiistäminen edelleen jatkuu. Koska Baarman, 
Suves, Saksa ja vastaajat ovat jatkaneet petoksellista valehtelua ja aineiston väärentämistä koko 
valmistelun ajan keksimällä ihan ”uusiakin” valheita, 27.6.19 mennessä nyt tämän lausuman jättäessäni 
todisteita on 183 kpl. 
 
Ihan samanlainen vastapuolen epärehellisyys toistui 15.2.19 vastustamisessa. Baarman, Saksa ja 
vastaajat esittivät 15.2.19 yhteensä 423 kpl vastustamisperustetta (useita todisteita vastustettu useilla 
perusteilla), joissa on lukuisia epäloogisuuksia, suoranaisia valheita, ristiriitoja ja lähes kaikkea on 
vastustettu ”tarpeettomana” ja ”asiaan liittymättömänä” perustelematta lainkaan, miksi ne ylipäänsä 
näin väittävät. Henkilötodistajieni vastustamista he eivät ole perustelleet ylipäänsä millään (vain 
”vastustavat”).  He vastustavat 60 % kaikista todisteistani yhteensä 403 perusteella ja 20 
henkilötodistajaani. Olen tästä syystä joutunut perustelemaan jokaisesta todisteesta ja todistajasta, 
miten liittyy kanteeseen ja miksi ovat tarpeen ja mitä ristiriitoja vastustamiset sisältävät. Todisteita on 
siis paljon (165 kpl) nimenomaan vastaajien epärehellisen kiistämisen takia (minulla on 165 todistetta 
siksi, että vastaajien kiistämisperusteita 300 kpl) ja lausuttavaa on vastustamisen määrän (423 kpl) 
vuoksi paljon. Yksityiskohtaisen lausumani sivumäärästä (139 sivua) noin 100 sivua on minun laatimaani 
(lausumani sisältää KäO:n 18.2.19 laatiman 37-sivuisen todisteluettelon vastustamisineen). Vaikka 
kiistettyjä seikkoja on 300 kpl ja kiistäminen edelleen jatkuu. 15.2.19 Baarman, Saksa ja vastaajat 
valehtelevat nyt 15.2.19 ”riidattomiksi” ja pääosaa vastaajien kiistämisiin liittyvistä todisteista ”asiaan 
liittymättömiksi” ja ”tarpeettomiksi” vain siksi, että yrittävät valehtelullaan estää todistelun esittämistä 
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juuri niistä heidän itse riitauttamista seikoista. Koska he yrittävät 15.2.19 estää riitauttamiensa seikkojen 
todisteita 423 kpl vastustamis-väitteellä, olen lausumassani joutunut perustelemaan noita valheellisia 
vastustamis-väitteitä myös heidän 300 kiistämisperusteeseensa vertaamalla ja kantaa ottamalla. 
Vastustamisperusteita eli lausuttavia asioita on paljon juuri heidän valehtelunsa järjettömän määrän 
vuoksi. Baarman ja Saksa aiheuttivat 15.2.19 epärehellisyydellään lausuttavaa 723 kpl (403 + 20 + 300 
kpl) + lisäksi lausun vastustamisen ristiriidoista ja lakiin perustumattomuudesta. Minun faktinen 
laatimisosuuteni 139-sivuisesta lausun-nosta 102 sivua (139-37 =102 sivua) tarkoittaa, että olen 
kutakin vastaajien vastustamista kohden lausunut alle 0,13 sivun verran, mikä ei ole paljon.  
 

3. Vastaajien vastustamisen motiivi (vastaajien pyrkimys todisteiden ”poimintaan” ja kiusallisten 

todisteiden ”putsaukseen”) eli tästä kantajan todistelun vastustamisessa on kyse 

 

Ensin vastaajat, Baarman, Saksa ja Suves esittivät tahallaan AAL:n ja hyvän asianajajatavan kohdan 8.2 

vastaisesti 300 erilaista tekaistua kiistämisväitettä ja aiheuttivat kantajalle (ja KäO:lle) valtavan 

työmäärän. Baarman valehteli laskutus- ja sopimussuhteista ja tekaisi minulle jopa avioliiton 

viemärijutussa. Saksa ja Jormanainen valehtelivat minulle, KäO:lle, LähiTapiolalle ja valvojille kanteen 

kohteena olevan pölyvahingon tapahtumista (joka osoitteeseen ERI valhekertomuksen samasta 

piikkauksesta, jopa olemattoman ”huonokuuloisen vakuutusvirkailijan”, olemattoman 24.9.14 

piikkauksen ym.). KAIKKI vastaajien raportit, niiden asiamiesten KäO-kirjelmät, 8.10.14 ilmoitus ja 

valvonta-asioiden vastaukset sisältävät yhteensä kymmeniä täysin tekaistuja tapahtumia (niitä ei siis 

koskaan ollut edes olemassa). Lisäksi he valehtelivat olemattomiksi sellaisia päätöksiä, jotka OVAT 

olemassa, kuten että LähiTapiolan 11.7.14 päätöstä ei muka ole muutettu eikä ennen joulukuuta 2014 

ole muka tehty ainuttakaan LähiTapiolan myönteistä päätöstä minulle eikä mitään muka maksettu 1.1.15 

jälkeen, ja että sekin, mitä on maksettu minulle ennen 1.1.15 olisi muka tapahtunut ”kiistämisen” 

perusteella tai ”ystävällisyyttään”, vaikka mitään ei ollut vuonna 2014 kiistetty eikä ystävällisyydestä ollut 

kyse. Lisäksi ne ensin vuosikausia salasivat rekisteriaineistoja, kunnes sain niitä (osittain) LähiTapiolasta 

23.10.17. Salailun syy oli se, että tuo rekisteriaineisto sisälsi  

1) todisteet heidän valehtelustaan ja sen tahallisuudesta (synnyttää heille kuluvastuun),  

2) kaikkien vastaajien kirjalliset myöntämiset (joiden perusteella kanne tulee hyväksyä) 

3) kaikki ne päätökset ja maksut, joita ei heidän KäO-vastaustensa mukaan ollut olemassa (myös 

7.000 € lahjomat Jormanaiselle ja vastaajien todistajalle Rytölle)  

4) kaikki laskut, raportit ja valokuvat, joita Baarmanin 16.12.15 viestin mukaan ei ollut muka 

olemassa 

5) todisteet siitä, että kaikki vastaajat maksoivat minulle ennen kanteen nostamista moninkertaisen 

vastuunsa myöntämisen perusteella eikä MITÄÄN kiistämistä sisälly yhteenkään heidän viestiinsä 

(eli Baarman ja Saksa valehtelevat ”kiistämisistä”, joita ei 1.1.15 mennessä ollut olemassa, vaan 

tekaistut kiistämistarinat ”syntyivät” vasta jälkikäteen Baarmanin ja Saksan 9.6.15 ja 9.3.16 

kirjelmiin)  

 

Se, miten monella perusteella vastaajat, Baarman ja Saksa ovat KäO:ssa kiistäneet, vaikuttaa kantajan 

näyttötaakkaan. On selvää, että kantajalle syntyi tarve ja oikeus hankkia todisteet KAIKKIIN näihin 300 

kiistämiseen pystyäkseen voittamaan kanteensa ja kumoamaan ne kaikki. Siksi todisteita tarvitaan 

edelleen, koska kiistäminen ei ole loppunut.  

 

Kun kantaja onnistui kaikki todisteet ja todistajat hankkimaan, nyt ne vastustavat sitä näyttöä 

estääkseen todistelua kiistämisiään vastaan. Vastaajat, Baarman ja Saksa  vastustivat kantajan 

todistelua ts. seuraavalla motiivilla: Kun kantajan kirjallisista todisteista ja todistajien teemoista 

ilmenee vastaajille kiusallisia seikkoja (vastaajien, Baarmanin, Saksan ja Suveksen valehtelu 
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kiistämisissään ja raporteissa), he vastustavat juuri tätä KIUSALLISTA todistelua juuri siinä 

tarkoituksessa, että voisivat itse ”valikoida” eli poimia VAIN itselleen mieleiset todisteet, vääristää 

kaikki tapahtumat poiminnoillaan (esim. salaamalla 11.7.14 päätöksen jälkeiset myöhemmät 

LähiTapiolan päätökset) ja  jatkaa sitten pääkäsittelyssä ”putsatun” todisteaineiston avulla 

valehteluaan ja perättömiä todistajankertomuksia itse nimeämänsä, etukäteen 7.000 eurolla 

lahjomansa  henkilötodistelun avulla (Rytö, Jormanainen, Walve ja muu petosjoukkueensa sitten rahaa 

vastaan kertoisivat sovitut valheensa ikään kuin tapahtumien aikaista, oikeat faktat paljastavaa 

viestintää, päätöksiä, lausumia ja muuta kirjallista todisteaineistoa ei olisi olemassa, kun se olisi 

vastustamisella ”putsattu” heidän valehteluaan häiritsemästä). 

 

Vastustamisen motiivi ja keinotekoisuus näkyy suoraan  

1) vastustamisten lakiin perustumattomuudesta 

2) järjettömistä ristiriidoista, joita selostan A-osassa kootusti ja B-osassa todistekohtaisesti 

”Valikoiva poiminta” näkyy selvänä kaikesta. Esimerkkejä: 

• K103-K109 (5.12.14, 7.12.14 ja 11.12.14 viestinnän) ”poimivasta” vastustamisesta (5 minuutin välein 
lähetetyistä kantajan viesteistä vastustetaan ”kantajan laatimana” vain osaa, esim.  5.12.14  klo  
22:28 ja  22:39 viestini hyväksytään, mutta siitä välistä on poimittu klo 22:35 viesti pois eli SAMAAN 
viestiketjuun sisältyvistä viesteistä 5.12.14 klo 22:28 viestini oli ”tarpeen”, 7 minuutin päästä klo 
22:35 se ei olisikaan enää tarpeellista, mutta sitten taas 4 minuutin päästä klo 22:39 olisi taas 
”tarpeellista” Baarmanin, Saksan ja vastaajien järjettömän ”valikoivan poiminnan” tuloksena. 
7.12.14 viestinnästä he hyväksyvät vain Walveen vastauksen, mutta vastustavat kantajan 7.12.14 
viestiä, jossa on se kysymys, johon Walve vastasi eli irrotetaan Walveen vastaus asiayhteydestään 
jne).  

• Kun K40B sisältää Jormanaisen ja Walveen kirjalliset myöntämiset pölyvahingossa ja siitä näkyy 
todisteeseen K37A-C verrattuna myös Saksan tahallinen valehtelu valvojille Jormanaisen ja Walveen 
8.10.14 ilmoituksen laatijasta (”huonokuuloinen virkailija”, jota K40 B:n mukaan ei ole olemassa), 
Saksa ja Jormanainen yrittävät estää K40B:n eli juuri sen, joka on koko pölyvahingon ratkaisevin 
todiste.  

• Baarman 9.6.15 valehteli TAHALLAAN KäO-vastauksessaan kantajan muka estäneen häntä ja LP:tä 
tulemasta kotiinsa. Nyt Baarman vastustaa ”tarpeettomana” todisteita K75D-E, joissa on mukana 
Baarmanin 13.5.15 s-posti, jolla Baarman omasta ja LP:n puolesta kieltäytyi tulemasta, vaikka kantaja 
vaati ja toivotti tervetulleeksi. Kun todisteesta siis näkyy Baarmanin 9.6.15 valehtelun tahallisuus ja 
OK 21:6 § vastuuperuste, ei tietenkään ole ”tarpeetonta”, että kantaja saa esittää todisteen 
Baarmanin tahallisesta valehtelusta eli Baarmanin OK 21: § kuluvastuusta.  

• Vain kolmea 1.1.15 jälkeen laadittua viestiäni vastustetaan ”oikeudenkäynnin aikana laadittuna”, 
mutta kymmeniä muita ei. Lisäksi vastustamisperuste on lakiin perustumaton ja kaikilla 
oikeudenkäynnin aikana laadituilla aineistoilla on merkitystä Baarmanin ja Saksan kuluvastuun 
todisteina. 

• Vain joitakin minun laatimiani viestejä vastustetaan ”kantajan laatimina”, mutta kymmeniä muita 
ei. Lisäksi tämäkin vastustamisperuste on lakiin perustumaton ja kaikilla oikeudenkäynnin aikana ja 
sitä ennen laatimillani viesteillä, vastaajien, Baarmanin ja Saksan vastauksilla ja myös niihin 
vastaamattomuudella on merkitystä a) KSL:n säätäminä reklamaatioina kanteen substanssin osalta, 
b) Baarmanin ja Saksan kuluvastuun todisteina ja c) editiovaatimukseni todisteina. 

• Todisteluni keinotekoiseksi estämiseksi ”kantajan laatimina” on vastustettu jopa Baarmanin 
laatima valvonta-asiansa vastausta, Saksan, Walveen ym. ihan muiden tahojenkin laatimia 
tekstejä, virallista TTL:n kosteusmääritelmää (K107B), Niskalan korvauspäätöstä (K126), pankin 
verkkopalvelun virallista maksutositetta (130A), Opasnetin tekstiä (K145A, JVT-yhdistyksen 
laatimia LP:n auktorisointiehtoja (K147A).  

• Samaan aikaan, kun ne vastustavat kantajan todisteista minun laatimiani s-posteja ”kantajan 
laatimina”, ne ovat itse nimenneet vastaajien todisteiksi ihan niitä samoja minun laatimiani s-
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posteja siten, että 50 % niiden omasta todistelusta muodostuu juuri niistä kantajan laatimista s-
posteista, joita minun nimeämänäni todisteluna vastustetaan.  

• Kirjallisia todisteitani vastustetaan samaan aikaan sillä perusteella, että viestin laatija ON nimetty 
todistajaksi ja sillä perusteella, että EI OLE nimetty. (ks. otsikko 43) 

 

4. Väärennetyn raportin  käyttö todisteena 

 

Baarmanin, Suveksen ja Saksan 9.6.15 KäO:lle toimittama versio raportista (K56E) on nimenomaan 

VÄÄRENNYS (perustuu tekaistuihin tapahtumiin) eikä 16.6.14 laaditun raportin ”päivitys”. Tämä 

tarkoittaa esim. K55A-K56E substanssin kannalta seuraavaa:  

 

1) Vastaajien väite on se, että K55A-C ja K56A-E asiakirjat olisivat muka ”SAMA” raportti, jota olisi 
vaan ”päivitetty”.  
 

2) Vastaajat ovat VÄÄRENTÄNEET 16.6.14-8.9.14 laadittua raporttia lisäilemällä siihen 26.11.14 
nimenomaan kymmeniä TEKAISTUJA ”käyntejä” ja ”havaintoja”, joita ei ole tosiasiassa tapahtunut 
lainkaan, ja että tämä väärentäminen alkoi 26.11.14 eli 3 päivää sen jälkeen, kun kantaja 23.11.14 
ilmoitti vaativansa heiltä korvauksia vuoto- ja pölyvahingoissa eli väärentämisen nimenomainen 
motiivi oli korvausvastuulta välttyminen.  

 

5. Kantajan oikeus esittää kirjalliset todisteet ja henkilötodistelu, joilla kanne voitetaan, vastaajien 

velvollisuus perustella vastustamisensa sekä vastaajien vastustamisen lakiin perustumattomuus 

 
OK 17:1 §: ”Asianosaisella on oikeus esittää haluamansa näyttö asian tutkivalle tuomioistuimelle…, 
jollei laissa toisin säädetä.” 

OK 17:2 § 1 ja 2 mom. ” Riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen 
vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu.” ja ”Seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, 
että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön.” 

Tämän olisi tullut tarkoittaa myös asioissa L 15/649 ja L 16/352 seuraavaa: 

1) Minulla oli oikeus esittää kaikki LIITE A1:ssa yksilöity näyttö, koska mikään siitä ei ole OK 17:8 §:n 
säätämällä tavalla tarpeetonta, asiaan vaikuttamatonta eikä korvattavissa muulla näytöllä eivätkä 
vastaajien vastustamat kantajan laatimat s-postit ole OK 17:24 §:ssä tarkoitettuja ”yksityisluonteisia 
kertomuksia oikeudenkäynnin varalta”. Ne ovat A) Todisteita kanteen kohteena olevista vahingoista 
ja siitä, mistä ja milloin ajankohtaisesti on kenenkin kanssa keskusteltu ja sovittu (myös sitovien 
korvaussopimusten ja muiden sopimusten syntymisestä ja sopimusten syntyajankohdasta ennen 
1.1.15)B) Todisteita vastaajien epärehellisyydestä vahinkojen raportoinnissa, 8.10.14 ilmoituksessa 
ja Baarmanin ja Saksan KäO-vastauksissa   

2) Kirjallisista todisteista ilmenee se tärkeä seikka, että korvausvastuuta EI ole kiistetty ennen 
kanteen nostamista, vaan päinvastoin myönnetty. Kirjalliset todisteet ovat kaikkein luotettavin 
todiste ja dokumentaatio siitä, että mitään kiistämistä EI sisälly YHTEENKÄÄN vastaajien viestiin, 
joilla on ennen kanteen nostamista vastattu kantajan korvausvaatimuksiin, vaan päinvastoin 
aiheutettua vahinkoa pahoiteltu ja aloitettu maksaminen vastuun myöntämisen (eikä siis 
kiistämisen) perusteella. Kirjallisista todisteista ilmenee, että Baarman ja Saksa valehtelevat 
tahallaan päämiestensä kanssa 9.6.15 ja 9.3.16 laatimissaan KäO-vastauksissa noiden 
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vahingonaikaisten keskustelujen sisällöstä ja tekaistu kiistäminen on alkanut vasta jälkikäteen 
kanteeseen vastatessa tekaistuilla tarinoilla ja synnyttää heille kuluvastuun.  

3) Kirjallisilla todisteilla todistetaan myös se, mistä EI ole keskusteltu eli mitkä vastaajien 9.6.15 ja 
9.3.16 kiistämisiin sisältyvät tapahtumaväitteet ovat kokonaan tekaistuja eli mitä tapahtumia ei ole 
olemassa lainkaan. Tällaista jonkun keskustelun puuttumista ja kiistämisen puuttumista koskevaa 
todistelua ei voi todistaa millään henkilötodistelulla luotettavasti, vaan ainoastaan esittämällä 
kirjallisina todisteina koko viestintä.  

4) Vastaajien henkilötodistelulla ei ole enää mitään luotettavuusarvoa, koska vastaajat asiamiehineen 
ovat jo jääneet monesti kiinni valehtelusta (vrt. esim. Baarmanin avioliitto- ja laskunmaksu- ja 
sopimussuhteen puuttumisväitteet, Saksan väitteet kahdesta pölyvahingosta verrattuna 11.12.14 
tunnustukseen). Henkilötodistelu ei siis ole OK 17:8 §:n tarkoittamalla tavalla tässä asiassa 
kirjallista todistelua luotettavampaa, kirjallinen todistelu ei ole tarpeetonta eikä mikään OK 17:8 
§:ssä ja OK 17:24 §:ssä säädetty todistelun estämisperuste täyty. 

5) Baarmanin ja Saksan vastustamisperusteet olivat lakiin perustumattomia (eivät perustu OK 17:8 §:n, 
17:24 §:n sanamuotoon tai mihinkään) ja niitä ei ole lainkaan perusteltu. Vastustamisista ei siis 
lainkaan ilmene, mihin esim. väite todisteen tai todistajan ”tarpeettomuudesta” perustuu. Se on vain 
väite. Todisteen voi evätä vain, jos ”laissa säädetään” eli laissa (OK:ssa) säädetyin perustein ja OK 
17:2 §:n mukaan vastustajien tulee näyttää jollakin tavalla vastustamisen perusteet.  Oleellista on, 
että YHTÄ poikkeusta (K134B) lukuun ottamatta, Baarman ja Saksa eivät edes väitä minkään 
vastustamisen perustuvan mihinkään lakiin eikä yhteenkään OK 17:8 tai 17:24 §:n normiin eikä 
yhtään ”tarpeettomuus”-väitettä tai muutakaan väitettä ole OK 17:2 §:n säätämällä tavalla 
näytetty millään tavalla. He vastustivat valtaosaa todisteista (kantajan laatimia s-posteja) vain sillä 
perusteella, että a) s-posti on ”kantajan laatima” ja/tai että jokin viesti on laadittu ”oikeudenkäynnin 
aikana”. Kummankaan vastustamisen osalta ne eivät siis edes itsekään väitä, että mikään vastustettu 
asiakirja olisi OK 17:24 §:ssä säädetty yksityisluonteinen kertomus ”oikeudenkäynnin varalta” eivätkä 
mitkään todisteiksi nimetyt s-postit ole oikeudenkäynnin varalta laadittuja kertomuksia. 
Henkilötodistelun osalta vastustamista ei ole edes perusteltu yhtään millään. Jokaisen vastustetun 
henkilötodistajan kohdalla on vaan teksti ”vastustetaan”, mikä ei ole OK 17:2 §:n mukaan edes 
pätevä tapa vastustaa mitään.  

6. Kaikki ”kanteen aikana” laadittu aineisto ovat Baarmanin ja Saksan kuluvastuun todisteita ja heidän 

vasta 19.11.18-12.2.19 ”kikkailemansa” todisteet koskevat tekaistuja tapahtumia, joihin Aronpää 

osallistui 

 

Baarmanin, Saksan ja vastaajien yksi lakiin perustumaton vastustamisperuste on väite, että kun jokin 

asiakirja on laadittu ”kanteen aikana”, se ei muka jostain syystä kelpaisi todisteeksi. Missään ei sellaista 

säädetä. Olen esittänyt Baarmania ja Saksaa kohtaan OK 21:6 §:n kuluvaatimuksen. On aivan selvää, että 

jokainen heidän kuluvastuuseensa liittyvä tapahtuma ja laatiminen voi ylipäänsä olla syntynytkin vasta 

”kanteen aikana”. Heidän asiamiestehtävänsä (jossa sitä kuluvastuuta vaadin) on alkanutkin vasta 1.1.15 

jälkeen eli ”kanteen aikana”, joten heidän kuluvastuuseen liittyvät KAIKKI tapahtumat ovat ”kanteen 

aikana” tapahtuneita ja siksi OK 21:6 §:n todisteet koskevat juuri näitä ”kanteen aikana” syntyneitä 

aineistoja ja tapahtumia. Kuluvastuu ei tietenkään voisi edes syntyä ajalla, jona asiamiestehtävä ei ole 

ollut vielä voimassa.  

 

Tapaohjeen 8.2 kohdan mukaan asianajajan menettelyn lainvastaisuutta ja moitittavuutta ja näin ollen 

myös sellaiseen moitittavaan menettelyyn säädettyä OK 21:6 §:n kuluvastuuta arvioidaan sen 
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perusteella, mitä he ovat tienneet kiistämisensä perusteettomuudesta a) kiistämiseen ryhtyessään ja b) 

sitä kanteen käsittelyn aikana jatkaessaan. Koska Baarman, Saksa ja vastaajat ovat joka tapauksessa 

kiistäneet ainakin kuluvastuunsa ja KAIKKI todisteeni liittyvät teemojen osalta tuon kuluvastuun 

todistamiseen, mitään kantajan todisteita ei tule karsia ”tarpeettomana” tai ”riidattomana”. Voidakseni 

todistaa, että kuluvastuu kuuluu tässä asiassa yksin Baarmanille, Saksalle ja vastaajille, minulla on oikeus 

todistaa kirjallisilla todisteillani 

1) Mitä he tiesivät missäkin ajallisessa vaiheessa (eli esim. mitä liitteitä lähetin, kun vetosin 

perusteettoman kiistämisen lopettamiseksi) eli mitä tiesivät jo 9.6.15 ja 9.3.16 KäO-vastausten 

kiistämiset muotoillessaan ja mitä saivat tietoonsa kanteen käsittelyn aikana, jolloin heille syntyi 

uudelleen korostettu velvoite luopua perusteettomasta kiistämisestään 

 

2) Kuinka monta kertaa heihin vetosin tuloksettomasti eikä mikään selväkään toimittamani näyttö 

kiistämisensä ristiriidoista saanut heitä luopumaan KäO-valehtelustaan, vaan  

A) mihinkään selvitysvaatimuksiin he eivät joko vastanneet mitään ja Baarman vastaili ylimieliseen 

tyyliinsä, että mikään näyttö ”ei anna aihetta mihinkään toimenpiteisiin” ja valehteli Saksan ja 

Jormanaisen kanssa ”olemattomaksi” aineistoja, jotka heidän tieten olivat varmuudella 

olemassa. He tiesivät valehtelevansa laskutuksesta ja että aineistoja ei muka ollut olemassa, kun 

yrityksissähän olisi tehty kirjanpitorikos, jos ne olisi tuhottu. Lisäksi ne ovat nyt sitten itse 

toimitelleet 4-5 vuoden viiveellä KäO:lle sitä ”olematonta” aineistoa ja vastustavat 

editiovaatimustani väittämällä nyt ”liikesalaisuudeksi” samaa aineistoa, jota aiemmin 

valehtelivat ”olemattomaksi”. 

B) He ryhtyivät jopa oikeudenkäynnin aikana väärentämään USEITA todisteita (V1, V14, V17, V20 

ja V22) ja ”kikkailemaan” 17.9.18, 19.11.18 ja 12.2-15.2.19 tekaistuja väitteitä ja nimesivät V22 

todisteen, joka koskee tekaistuja ”palautuksia” ja V21 todisteen esittääkseen  5 vuoden 

viiveellä tekaistun väitteen, että Walveelta muka puuttui vuonna 2014 sopimisvaltuudet 

(vaikka sopimuksen perusteella maksoivat 16.000 € ja Aronpää oli mukana sopimisessa ja 

Walveellakin valtuudet) 

 

3) Kuinka törkeällä tavalla he valehtelivat joka suuntaan ikään kuin heille ei edes olisi säädetty mitään 

totuusvelvoitetta, vaihtelivat valheitaan jatkuvasti ja mitä ristiriitoja järjetön valehtelu synnytti. Esim. 

samasta pölyvahingosta he kertoivat ihan eri tarinat KäO:lle, minulle, Tehopuhdistukselle, 8.10.14 

ilmoituksen laatiessaan sekä kanteen aikanakin kehittelivät ihan ERI tarinat poliisille 10.2.15 ja 

valvontalautakunnalle 2016-2019. 

 

Ihan samalla tavalla kuin rikosasiassa murhan, tapon ja puhtaan vahingon ero riippuu tekijän 

tahallisuuden ja teon muiden törkeytysperusteiden todistamisesta, tässä asiassa kantajana minulla 

kuului olla oikeus todistaa vastaajien, Baarmanin ja Saksan valehtelun suunnitelmallisuus, tietoisuus 

kiistämisen perusteettomuudesta ja kaikki heidän tekojensa tahallisuus- ja törkeytysperusteet, koska 

juuri niillä se kantajan vaatima kuluvastuu heille syntyy ja sen juuri rikoskumppanit Kemppi, Baarman, 

Saksa ja Nurmi estivät  synnyttääkseen minulle minulle lakiin nähden käänteisen maksuvelvoitteen 

heidän prosessipetostoiminnastaan ikään kuin se olisi ”työtä”. 

Todisteiden V1, V14, V17 ja V20-21 ja Aronpäähän liittyvästä viestinnästä totean seuraavaa:  

1) V1 on väärennetty ja Baarman valehtelee 15.2.19 väittämällä, että kyseessä ”päivitykset”, jotka 

muka päättyneet 17.9.14. Todisteistani K55A-C, K56A-E ilmenee:   

A) Kyseessä eivät ole 2.9.14 jälkeen ”päivitykset” eikä Laakso ole edes käynyt 15.9-17.9.14 ja 

raporttiin on 26.11.14 lisäilty KYMMENIÄ TEKAISTUJA tapahtumia. (väärennys nro 1) 
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B) Baarman väärensi sitä 9.6.15 (väärennys nro 2) poistamalla raportista 5 sivua aloittaakseen 

petoksellisen valehtelun ”ulkopölystä”, ja että olisin muka ollut koko päivän kotona 17.9.14. 

Baarmanin poistamista raportin sivuista ilmenee, että LP kertoo minun olleen paikalla vain 

”aloitusvaiheessa”. Siksi hän ne poisti. 

C) Baarman valmisti ”erikoisväärennyksen” 9.6.15 VAIN KäO:lle. Sitä ennen vastaajat toimittivat 

virallisena raporttinaan nimenomaan 26.11.14 laaditun (Baarmanin salaaman) 22-sivuisen 

raportin KAIKKIALLE (poliisille, vakuutusyhtiölle, minulle) 

 

2) V14 on myös Baarmanin väärentämä. Tästäkin hän poisti sivut, joista ilmenee, että sopimusta ei 

syntynyt. Asiakirja väärentämättömässä muodossa on K159. 

 

3) V17:n Baarman esitti petoksellisen ”ulkopölyväitteensä” todisteeksi. K155-157 ja K169-K171 

todistavat, että Baarmanin toimittama valokuva on otettu vasta 24.10.14 eikä sillä voida todistaa 

lainkaan, että ikkuna oli kuvan näköinen 17.9.14 Baarman esitti A) tarpeettoman todisteen B) 

petostarkoituksessa. 

 

4) V20 (väitetty ”elokuun 2014” viemärikuvaus) on myös Baarmanin väärentämä.  K28B, K121G, K32, 

K26-27, 164A-B ja K33A-C todistavat, että viemäreitäni ei kuvattu, ja että Baarman askarteli videon 

8.3.18 jälkeen välttyäkseen erottamiselta asianajajaliitosta. 

5) V21:n (LP:n kaupparekisteriote) ”kikkailija”-Baarman esitti petostarkoituksessa. ”Kikkailija” ryhtyi 

vasta 12.2.19 eli 5 vuoden viiveellä valehtelemaan, että Walveella ei muka olisi ollut ”toimivaltaa” 

sopia pölyvahingon siivouksista (vaan ainoastaan Aronpää voisi sopia). KOKO pölyvahingon 

viestintä tulee saada esittää kantajan todisteina, koska viesteistä ilmenee: 

A) Aronpää osallistui viestintään ja siivoussopimukselle oli hänenkin hyväksyntä 

B) Walve tai kukaan ei missään viesteissään kiistänyt Walveen toimivaltaa ja Walveella oli 

asemavaltuus sopia siivouksista.  

 

6) V22 koskee samoin petosmiesten Baarmanin ja Saksan vasta 19.11.18 kikkailemaa ”laskutusta”. 

UUSI todisteeni K179 (äänite 17.9.18 istunnosta) todistaa, että 

A) Tätä laskutusta ei ollut vielä olemassa 17.9.14 istunnossa eli se on samalla tavalla Baarmanin 

jälkikäteen ”askartelema” kuin videotkin 

B) Sekä Baarman että Saksa 17.9.14 ilmoittivat, että vastaajien keskinäisillä maksuilla ei ole 

kanteessa MITÄÄN relevanssia (K179). Silti he tahallaan nimesivät todisteeksi nämä 

keskinäiset maksunsa (V2) eli TAHALLAAN nimesivät tarpee-tonta todistelua V22, joka on yhtä 

tarpeeton kuin Baarmanin 9.6.15 nimeämä V2 (minulle tekaisemansa olemattoman avioliiton 

todiste)  

 

7) KAIKKI kiistäminen aineiston vastaisesti on petosmiesten Baarmanin ja Saksan aloitteesta tehty. 

He aloittivat ”ulkopölyväitteen”, valehtelun paikallaolostani 17.9.14 piikkauksissa, raportin 

väärentämisen, LP:n laskutuksen ja selvän sopimussuhteen kiistämisen, vasta 19.11.18 lukien 

tekaistut ”maksutapahtumat” ja vasta 12.2.19 lukien Walveen sopimusvaltuuksien puuttumisesta 

valehtelun.  

 

JO NÄILLÄ perusteilla ja todisteilla on täysin selvää, että Baarman ja Saksa olisi Kempin kuulunut 

määrätäyhteisvastuulliseen kuluvastuuseen vastaajien kanssa ja koko kuluvastuu määrätä heille. Sen 

sijaan Kemppi ja Nurmi toimivat heidän rikoskumppaneinaan.   Heidän valehtelunsa muita järjettömiä 

ristiriitoja, vastustamisen lakiin perustumattomuutta ja niitä ”kanteen aikana” laadittuja kanteen 
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substanssin ja OK 21:6 §:n kannalta relevantteja OIKEITA tapahtumia ja todisteita olen selvittänyt 

tarkemmin jäljempänä.  

  

7. Kaikki LähiTapiolan rekisteröimä vuoto- ja pölyvahinkojen materiaali, vakuutusehdot ja päätökset 

maksutapahtumatietoineen ja LP:n laskuihin ja 17.9.14 ilmoitukseeni tehtyine merkintöineen ja 

vastaajien 8.10.14 pölyvahinkoilmoitus liitteineen ovat relevantteja vastaajiin liittyviä todisteita 

senkin jälkeen, kun LähiTapiola ei ole enää vastaajana 

 

Se, että vakuutukseni oli 10.6.14 vahinkoilmoituksen tehdessäni nimenomaan LAAJA turva eikä 

perusturva, on asiassa aivan olennainen seikka  

1) Vastaajien 12.6.14 aloittaman epärehellisen raportoinnin motiivin todistamisessa 

2) Joulukuun 2014 ”päätösten” osalta saman tahallisen vastaajien väärinraportoinnin jatkamisen ja 

motiivin todistamisessa. 

 

Vain LAAJA turva korvaa vanhojen yli 50 vuotta vanhojen viemäriputkien rikkoutumiset. Korvausoikeus 

on vakuutusmäärän suuruinen ja se maksetaan yli 50-vuotiaiden putkien rikoissa 3000 € omavastuulla 

vähennettynä. Koska 10.6.14 ilmoitukseni ja Recoverin käynnin (K54A) perusteella oli Niskalalle selvää, 

että tulossa olisi LähiTapiolalle kallis KORVATTAVA putkirikko, Niskala teki 12.6.14 päätöksen kutsua 

paikalle Recoverin tilalle epärehellisiksi tietämänsä Laakson ja Jormanaisen ”rukkaamaan” sitä 

raportointia sellaiseksi, että en saisi sitä korvaustani. Kanteen kohteena olevaa epärehellistä 

raportointia tarvittiin ylipäänsä juuri siksi ja vain siksi, että minulla oli se LAAJA turva. Siksi kaikki 

todistelu vakuutussopimukseni sisällöstä ja vastaajien tekohetkellä sovelletuista vakuutusehdois-ta 

liittyy vastaajien teon motiivin todistamiseen eli vastaajiin eikä ”vain” vakuutusyhtiöön. Se, että 

vakuutukseni on koko voimassaoloajan ollut LAAJA eikä perusturva, näkyy (ja äänitettynä kuuluu) 

todisteista K1A-C, K116, K117A-B, K118, K119 ja K120 ja kaikista niistä Niskalan ja LähiTapiolan 

päätöksistä, joilla korvauksia on tästä laajasta turvasta maksettu ihan samasta viemäriputkesta samassa 

kodinhoitohuoneessa jo 2008 (K127E) ja juuri siksi maksettu myös 2014 (K121H, K122A-E, K123A-B, 

K124A-B K125A-F, K126). Lisäksi todisteista K129A-B verrattuna todisteisiin K55A (Niskalan 8.9.14 s-

postin liitteenä ”Kodin vakuutus”-ehdot eikä Pientalon LVI-ehto) ja verrattuna todisteisiin K1A-C, K116, 

K117A-B, K118, K119 ja K120 näkyy, että joulukuun 2014 päätöksissä sovellettiin korvausteni 

estämiseksi tahallaan ehtoa, joka ei edes sopimukseeni liittynyt ja joka oli päättynyt yli 10 vuotta 

sitten.  

Saksa ja Baarman valehtelivat todisteita tahallaan ”vain vakuutusyhtiöön liittyviksi” toteuttaakseen 

rikoskumppaniensa Kempin ja Nurmen kanssa viimeistään 14.2.2019 sopimaansa rikosta, jota 

jatkoivat 9.8.2019 ”käsityslausumapyynnöllään” lopettaakseen kanteeni käsittelyn keinotekoiseksi ja 

toteuttaakseen sopimansa järjestetyn häviön.  

Asiassa KAIKKI vakuutusyhtiöön liittyvä viestintä ja päätökset LIITTYIVÄT heidän tieten selvästi 

kanteeseeni seuraavin perustein:  

1) Vastaajat saapuivat 16.6.14 kotiini raportoimaan vakuutusasiaani liittyen (riidatonta) ja juuri siksi 

KAIKKI niiden raportit ja 17.9.14 piikkaus on tehty ”vakuutusyhtiöön liittyen”. Se, mikä liittyy 

vakuutukseeni ja vakuutusyhtiöön, liittyy siis tähän kanteeseen ja vastaajiin myös 15.2.19 jälkeen. 

Vastaajien omatkin todisteet liittyvät vakuutusasiaan (V8, V9, V24 ja V26). V8 on Niskalan 12.6.14 s-

posti, josta ilmenee raportoinnin liittyminen vakuutuskorvausasiaani. Koska vastaajien raportointi 

on kaikilta osin OSA 10.6.14 vireille laittamaani vakuutuskorvausasiaa, on aivan selvää, että ei se 

fakta siitä mihinkään muutu, vaikka LähiTapiola itse ei ole vastaajana. Heidän raportointinsa 

kotonani ei ole tapahtunut irrallaan tuosta vakuutusasiasta, joka oli kaikkien raportointikäyntien 



10(139) 
 

syy. Juuri vastaajien väärinraportointi on aiheuttanut a) LähiEtelän väärät päätökset ja b) 

kanteessa kuvatut esine- ja henkilövahingot.  

 

2) Kaikki vakuutusyhtiön päätökset perustuvat vastaajien raportteihin ja niiden vakuutusyhtiön 

päätösten virheellisyyskin johtuu vastaajien raportointivirheistä. Juuri vastaajat sopivat Niskalan 

kanssa tahallisesta väärinraportoinnista ja teon motiivina oli nimenomaan 12.6.14 alkaen 

vakuutuskorvaukseni estäminen (ks. V8, V9 ja V24). 

 

3) Asiakirjat, joita LähiTapiola on rekisteröinyt, ovat vastaajien, Walveen ja minun laatimia ja 

koskevat juuri kanteen kohteena olevia vuoto- ja pölyvahinkoja, LP:n laskutusta, aliurakointia ja 

vastaajien raportointia. Se, että ne vastaajien ja minun laatimat aineistot ovat LähiTapiolan eli 

vakuutusyhtiön rekisterissä ei tietenkään tarkoita, että ne meidän tässä kanteeseen liittyvässä 

asiassa laatimat dokumentit muka vain ”vakuutusyhtiöön” liittyisivät. LähiTapiolan rekisteriin ja 

siellä sijaitsevaan LP:n laskuun on merkitty mm. vastaajien 11.12.14, 14.8.14 ja 26.8.14 tekemät 

tunnustukset ja myöntämiset, joten on selvää, että niillä on merkitystä disposi-tiivisessa riita-

asiassa vastaajien vastuuperusteina eivätkä ne heidän ikiomat tunnustukset liity 

”vakuutusyhtiöön”, vaan ihan heihin itseensä. 

 

4) Baarman ja Saksa olivat itsekin nimenneet omiksi todisteikseen USEITA vakuutusyhtiön päätöksiä 

ja viestejä, esim. 9.6.15 V4 (11.4.17 päätös) sekä V8, V9, V24 ja V26 ja vetoavat kiistämisissään myös 

LähiEtelän 12.12.14 ja 22.12.14 päätöksiin ja ovat näin toimimalla myöntäneet, että vakuutusyhtiön 

päätökset ja viestit LIITTYVÄT tähän asiaan. Samaan aikaan ne kestämättömästi vastustavat minun 

todisteitani päinvastaisella perusteella eli väittävät, että mikään vakuutusyhtiöön liittyvä ei muka 

liittyisi kanteeseen. 

 

5) He kiistivät kannettani myös euromääräisesti eli kaikkia LIITE B1-B3 asiakirjani eurovaatimuksia. Olin 

hakenut korvausta vastaajilta mm. alakerran korjauksista, joista vakuutusyhtiö on osan jo maksanut. 

Nyt he (omaksi vahingokseen) järjettömällä tavalla siis vastustivat todisteluani siitä, mitä 

vakuutusyhtiö on jo maksanut minulle, vaikka tiedot ovat tarpeen vähennysten tekemiseksi heidän 

omasta korvausvastuustaan.  

 

6) He kiistivät kannettani valehtelemalla KäO:ssa, että Baarmanin 9.6.15 KäO-vastauksessa 

todisteeksi V4 nimettyä 11.7.14 tehtyä LähiTapiolan päätöstä ei olisi muutettu kantajalle 

myönteiseksi ja että 12.12.14 ja 22.12.14 päätökset olisivat ”virheettömiä”. Siksi he siis vastustivat 

kaikkia niitä todisteita, joista näkyy heidän valehtelunsa.  He eivät vastusta esim. K124A:ta, mutta 

yrittivät poistaa todisteet K121A-H ja K122A voidakseen valehdella, että näitä muita päätöksiä ei 

ole muka ”olemassa” ja peitellä totuutta siitä, että päätös on muuttunut jo 14.8.14 myönteiseksi. 

Tätä ennen Suves päämiehineen valehteli KäO:ssa, että 12.12.14 tehty päätös olisi muka AINUT 

asiassa tehty päätös (vaikka kantajan todisteista näkyy tuo valehtelu suoraan eli 11.7.14 päätös tehty 

ensin numerolla 360-1465773-8 ja sitten 14.8.14 muutettu myönteiseksi vahinkonumerolla 361-

1401203-0 ja tehty useita nimenomaan myönteisiä ehtojen mukaisia päätöksiä eli myönnetty 

korvausoikeus viemäririkkona). Koska Baarman ja Saksa ja vastaajat itsekin siis vetosivat kirjallisissa 

KäO-kiistämisessään vakuutusyhtiön (kolmeen) päätökseen, on aivan selvää, että  

A) Kaikella tällä aineistolla (ei siis vain vastaajien valikoidusti poimimalla) aineistolla oli 

merkitystä jutun todisteina ja liittyivät selvästi asiaan 

B) KAIKKI MYÖHEMMÄT vakuutusyhtiön päätökset ja vakuutuskorvausten todisteet olivat 
relevantteja, koska niillä kumotaan juuri ne 11.7.14, 12.12.14 ja 22.12.14 päätökset, joihin 
vastaajat kiistämisessään vetoavat. 
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8. Tämä kaikki minulla kuului olla erinomaisilla todisteillani saada käsiteltyä saadakseni minulle kuuluvat 

korvaukset 

 

Kantajalla on näyttötaakka. Tuon taakan suuruus johtui vain vastaajista, Baarmanista, Suveksesta ja 
Saksasta, jotka esittivät yli 300 valhetta kiistämisissään. Minulla kuului olla oikeus todistaa kaikki 
kanteeni tapahtumat, kaikki 300 kiistämisperustetta nurin ja vastaajien vastuuperusteet. Minulla kuului 
olla oikeus todistaa, miten toteutettiin kanteessa kuvattu petoksellinen epärehellinen raportointi, jonka 
oli estää minua saamasta korvauksiani ja aiheuttaa tahallaan, törkeällä tuottamuksellaan ja vähintään 
tuottamuksellaan kantajalle kaikki kanteessa kuvatut vahingot. Kantajan todisteilla todistetaan a) alla 
luetteloidut vuoto- ja pölyvahinkojen tapahtumat, b) vastaajien väärinraportoinnin motiivi, c) siihen 
motiiviin liittyvä Baarmanin, Suveksen, Saksan, vastaajien ja LähiTapiolan lainvastainen aineistojen 
piilottelu juuri siksi, että niissä aineistoissa olivat vastaajien myöntämiset, d) Baarmanin ja Saksan 
kuluvastuun perusteet ja e) editiovaatimuksen perusteet. Nämä tapahtumat ja tekojen motiivit 
todisteilla todistan:    
 
1) 16.6.14 LP:n Laakso ja Jormanainen saapuivat kotiini toteuttamaan Niskalan kanssa 12.6.14 

sopimaansa tahallista väärinraportointia ja sen avulla 11.7.14 estettiin korvaukset 
 

2) Kun sain oikean vuotosyyn itse selville 13.8.14, he keksivät ryhtyä ”feikkikuvaamaan”, jotta voitaisiin 
valehdella rikkoutunutta viemäriä ”ehjäksi” ja jatkaa korvausteni estämistä.  

3) Kun vaadin nähdä 13.8.14 videon, se ”katosi”, koska ei mitään edes kuvattu. Niskala valehteli 
teettäneensä PipeSnakella lokakuussa 2014 ”uuden” kuvauksen ”elokuussa kadonneen” tilalle, 
mutta PipeSnake on hierontalaitos eikä taaskaan kuvattu ja sekin ”katosi” = ei kuvattu. 
 

4) Vaikka viemärikuvaukset väitetään tehdyksi elo- ja lokakuussa 2014 ja viemäriä muka ehjäksi 
niiden kuvausten perusteella, joita ei minulle näytetty ja joita ei ole olemassa 
A) vastaajat ja LähiEtelä piikkasivat 17.9.14 ”ehjää” viemäriä 
B) Niskala hyväksyi 23.10.14 lähes 100.000 euron korjaussuunnitelman putkeen, joka oli selvästi 

dokumentoidulla tavalla rikki eikä ehjä 
C) keväällä 2015 paljastui uusiakin rikkokohtia 2015 juuri vastaajien laiminlyömien kuvausten 

vuoksi juuri niillä ”ehjiksi” väitetyillä alueilla 
D) Kun käytin rekisteröidyn tarkastusoikeutta, 23.10.17 mennessä LähiTapiolassa oli 10.6.14 

ilmoittamaani vuotovahinkoon ja minuun liittyen rekisterissä ainoastaan 11 kpl  vuonna 2005 
valmistuneita videoita. 23.10.17 mennessä ei ollut olemassa eikä rekisteröitynä ainuttakaan 
2014 viemärivideoita eikä laskutusta 2014 kuvauksista.  

E) Baarmanin 16.12.15 viestin (K33A) mukaan LP:ssa ei ollut muka MITÄÄN materiaaleja 
kiinteistöstäni, minusta, laskutuksesta, raporteista eikä minua koskevaa ainuttakaan asiakirjaa, 
valokuvaa eikä videota (vaikka Baarman toimitteli niitä ”olemattomia” sitten koko ajan KäO:lle 
”jostain” 9.6.15, 31.8.18 ja 19.11.19 ja vaikka LP oli laskuttanut minua). Jormanaisellakaan ei 
ollut muka MITÄÄN 13.8.17 viestinsä mukaan (K22A-C).  
 

5) Vaikka mitään viemärimateriaaleja ei muka ollut 4 vuoteen kenelläkään eikä laskutustakaan,  
A) Baarman ”löysi” muka 2014 kuvatun videon 4 vuoden päästä 18.4.18 eli kuukauden päästä siitä, 

kun valvontalautakuntaakin alkoi 8.3.18 kiinnostaa Baarmanin valehtelu 
B) Suves, Konttinen ja LähiTapiola lähettivät 11.12.18 eli 4 vuoden viiveellä ilmoituksen siitä, että 

viemärit onkin muka kuvattu 11.12.14 (K164, vaikka raporttien, 12.12.14, 22.12.14 päätösten 
mukaan ei tällaista väitetä). Vastaajien väittämät elo- ja lokakuun 2014 kuvaukset siis 
”katosivat” Suveksen ilmoituksella 4 vuoden viiveellä ja juuri siksi Baarman, Saksa ja vastaajat 
niin kovasti nyt todistettani K164 vastustavat.   
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6) Aiheutettuaan laittomilla piikkauksilla 17.9.14 koko taloni pölyvahingon, he estivät minua hakemasta 
ja saamasta vakuutuskorvauksiani estämällä tahallaan pölyvahingon kirjaamisen ja päätöksen 
saamisen samaan aikaan, kun Niskala, Jormanainen ja Walve 8.10.14 lukien yrittivät väärillä 
tapahtumatiedoilla saada LähiTapiolan maksamaan heidän aiheuttamansa vahingon. 17.9.14 
tekemäni vahinkoilmoituksen (vahingon 091474054) kirjaamista estettiin väärien 8.10.14 
ilmoituksen tietojen peittelemiseksi (K41). 
 

7) Kun edellä selostettu ”temppuvalikoima” ei auttanut, vaan edelleen vetosin laajan vakuutus-turvani 
mukaiseen korvausoikeuteeni, tehtiin ”takinkääntöpäätös” 12.12.14, jota petosta varten kaivettiin 
arkiston uumenista 10 vuotta sitten vanhentuneet ehdot, jotka eivät olleet edes voimassa ja 
samaan aikaan lahjottiin salaa 7.000 eurolla vastaajien todistajiksi nimettyjä Rytöä ja Jormanaista 
kavaltamalla varat laittomasti kotivakuu-tuksestani. Vakuutuksenottaja itse (minä) en saanut 
korvauksia, mutta rahaa jaettiin samaan aikaan laittomasti sivullisille salaa ilman, että edes tiesin 
näistä laittomista rahanjaoista, vaikka omistan vakuutuksen. Lisäksi Suves valehteli 1.6.15 KäO:ssa 
kavallus-ten salaamiseksi, että mitään ei ole muka maksettu 22.12.14 jälkeen ja esti ”liikesalaisuus”-
tulkinnallaan 23.10.17 saakka minua saamasta LähiTapiolan rekisterimateriaalia (K35A-K), joista ne 
salaiset maksut ja päätökset näkyivät.  
 

8) Kun tämäkään ei auttanut, aloitettiin vastaajien, Baarmanin, Suveksen ja Saksan yhteisvalehtelu 
KäO:ssa. Se milloin kukin heistä sai oikeat tiedot, näkyy kantajan kirjallisista todisteista 
päivämäärineen ja lähetystietoineen. Siksi kaikki nämä viestit ovat heidän kuluvastuunsa ja 
editiovaatimuksen todisteita 

9) Lopuksi vielä LähiEtelä irtisanoi 3.7.18 ilman laillista oikeutta koko kotivakuutukseni. Vakuutuksen 
irtisanomisteon motiivi on aivan sama kuin 12.6.14 alkaneella väärinraportoinnilla: Estää minulta 
vakuutuskorvauksia, jotka minulle vakuutusehtojeni mukaan kuuluvat.  

 
Minun ei todellakaan kuulunut päätyä maksamaan rikoksista Baarmanille ja Saksalle 120.000 £€ eikä 
jäädä ilman korvauksiani siksi, että kanteen ajaminen estettiin heidän rikoksillaan.  

 

9. Yhteenveto vastustamisperusteista, ristiriidoista ja lakiin perustumattomuus  

 

Kantajan todistelua Baarman ja Saksa vastustivat seuraavilla lakiin perustumattomilla valheilla:  

 

1) Jotkin asiakirjat ovat ”kantajan laatimia” tai ”laadittu oikeudenkäynnin aikana” (lakiin 

perustumattomia vastustamisperusteita) ja vastustaminen aivan ”seinähullua” eli useita kantajan 

laatimia ei kuitenkaan vastusteta ja ”kantajan laatimina” vastustettu jopa Baarmanin itsensä, 

Suveksen, Walveen, Niskalan, Lagerströmin, Tehopuhdistuksen tj Toiviaisen, JVT-yhdistyksen, 

opasnetin ja TTL:n  laatimia kirjoituksia ja pankin verkkomaksutulostetta 

 

2) Todisteiden (K2C, K2D, K16A, K51, K52C, K147B) väitetään koskevan muka riidatonta seikkaa, vaikka 

ne ja kaikki kantajan todisteet koskevat vain riitaisia seikkoja. 

 

3) Joidenkin todisteiden väitetään liittyvän muka vain vakuutusyhtiöön, vaikka selvästi liittyvät myös 

kahteen jäljelle jääneeseenkin vastaajaan (vastustetut viestit lähetetty Baarmanille, vastaajille ja 

vastaajat itsekin nimenneet todisteiksi vakuutusyhtiön päätöksiä ja viestintää) 

 

4) ”Tarpeettomina” ja ”ei liity asiaan”-perusteilla vastustetaan kaikkia sellaisia todisteita, joissa on 

vastaajien, Baarmanin ja Saksan valehtelun paljastavia heille kiusallisia tietoja.   
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5) Oikeudenkäyntiä varten laadittuna yksityisluonteisena kertomuksena vastustetaan K134B:tä (vaikka 

väite ei vastaa asiakirjan luonnetta ja sisältöä) 

 

6) LähiTapiolan, Suveksen ja Konttisen) 20.12.18 vastaus editioasiassa (K164A) ja sen liite eli 

LähiTapiolan minulle kotiin 11.12.18 postittama vastaus HetiL tarkastusvaatimukseeni (K164B) olisi 

muka ”lausuma editioasiassa” eikä voisi olla todiste (mitään tällaista rajoitusta asiakirjan luonteen 

vuoksi oikeudenkäymiskaari ei säädä Ne todistavat riidanalaisista viemärikuvauksista eikä K164B 

edes ole ”oikeudenkäyntilausuma”). 

 

7) AA Palon asiassa L 17/261 laatima oikeudenkäyntikirjelmän sivu (K146A) ja palkkatodistukseni 

(K146B) ei muka voi olla todiste asioissa L 15/649 ja L 16/352 (tällaistakaan rajoitusta asiakirjan 

luonteen vuoksi oikeudenkäymiskaari ei säädä ja palkkatodistus ei edes ole 

”oikeudenkäyntilausuma”). Todisteet vaikuttavat kannevaatimuksen laskemiseen vastaajien 

hyödyksi eli vastustavat sitä järjettömällä tavalla omaksi vahingokseen. 

 

8) K11A ja K11B sisältyisivät muka jo todisteeseen K10 (vaikka aivan eri s-posteja ja eri asiakirjoja) tai 

K129A-B sisältyisivät todisteeseen K35i tai että olisi ”sama” asiakirja, vaikka ovat ihan eri asiakirjoja. 

Se, että jossakin eri tahoille lähetetyssä viestissä on sama liite, ei tietenkään tarkoita, että ihan eri 

tahoille eri päivinä lähetetyt viestit olisivat ”sama” todiste. 

 

9) K63C, K69 ja K112A voisi muka korvata ja kantajan todistelun esittää käyttämällä todistetta K8 (talon 

pohjapiirros) ja olisivat muka ”taustamateriaalia”, vaikka todisteessa K8 ei lainkaan ole niitä 

merkintöjä, joilla todisteiden K63C, K69 ja K112A teemat voisi esittää. Kyseessä ovat ihan ERI 

asiakirjat ja nimenomaan todisteet ihan vastaavalla tavalla kuin Walveen ja Jormanaisen piirrokset 

samaan pohjakuvaan (K40C) eivät ole ”taustamateriaalia”. 

 

10) K8, K63, K69, K80A, K112A (talon pohjapiirrokset), K74A-B, K76, K103 (lehtiuutiset) ja K145A-E, 

K153A-G (sitovat kirjalliset ohjeet ja tutkimustulokset) kohdalla vastaajien pelkän väitteen 

perusteella on kirjattu, että ne olisivat ”taustamateriaalia” tai ”muuta oikeudenkäynti-aineistoa”, 

vaikka ovat nimenomaan todisteita. Ne ovat virallisia hankevalvonnan ja tarjousten asiakirjoja eikä 

laadittu oikeudenkäyntiä varten.  

 

11) Sillä, miten erilainen versio on vastaajien raportissa toimitettu a) kantajalle, b) poliisille, c) 

vakuutusyhtiölle ja d) KäO:lle, ei olisi kanteen kannalta merkitystä (vaikka olennainen merkitys 

raportoinnin epärehellisyyden todistamisessa) 

 

12) Kantajan kirjallisia todisteita vastustetaan sekä sillä perusteella että viestin laatija ON nimetty 

kuultavaksi että sillä perusteella, että EI OLE nimetty kuultavaksi. EI siis ole MITÄÄN tilannetta, jolla 

koskaan yhtään kenenkään laatimaa asiakirjaa voisi käyttää todisteena, kun kirjallista todistelua 

vastustetaan kumminkin päin eli KAIKISSA vaihtoehdoissa. Lisäksi ne vastustavat henkilökuulemista 

samaan aikaan, vaikka kirjallisten todisteiden osalta samaa henkilötodistelua ristiriitaisesti vaativat. 

Tämä ja muut jäljempänä selostetut ristiriidat alleviivaavat sitä epärehellisyyttä ja keinotekoisuutta, 

josta vastustamisessa on kyse eikä sitä vastustamista voi miltään osin siksi ottaa KäO:n ratkaisun 

perusteeksi.  

 

10. KAIKKI todisteet K1-K183 olivat Baarmanin, Saksan ja vastaajien kuluvastuun, edition tarpeellisuuden 

ja editiokuluvastuun todisteita (mikään ei koske riidattomia seikkoja) eikä kantajan todistelun 

kuulunut olla vastaajan valitsemaa (=tarkoitushakuisesti ”poimimaa”)  
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Kantajan todistelussa oli kyse myös sen todistamisesta, että Baarman, LP, Suves ja Saksa väärensivät 
useita todisteita 1.6.15-14.2.19 siten, että se siirtää oikeudenkäynnin KOKO kuluvastuun vastaajille, 
Baarmanille ja Saksalle. He väärensivät:  
 
1) LP:n raportin (V1, K56E), kun oikea raportti on K56B ja 56D 
2) ”elokuun 2014” viemärikuvausmateriaalin (Baarman ja LP valmistivat sen vasta 8.3.18 jälkeen, K33A-

D, K164) 
3) ”11.12.14” viemärikuvausmateriaalin (Suves, Konttinen ja LähiTapiola askartelivat videot vasta 

23.10.17 jälkeen joulukuussa 2018, K164 vrt. K26-K27, K28B ja K121Gt) 
4) ApuAhosen tarjouksen 31.8.18 (V14 vrt. väärentämätön todiste K159) 
5) Valokuvan muka ”ulkopölyväitteen” osoittamiseksi (V17, Baarman poisti valokuvauspäivän 

väittääkseen kuvatuksi 17.9.14 aikaan, vaikka kuva otettu vasta 24.10.14 ja toimitettu KäO:lle vasta 
31.8.2018). Juuri väärentämisen todistamiseksi jouduin sitten 31.8.18 jälkeen toimittamaan 
valokuvat ja muut todisteet, joista se Baarmanin ja Walveen väärentely näkyy.  

6) V22 (”kikkailija”-Baarman kehitteli 19.11.18 valmisteluun keinotekoisen takautuvan maksukuvion 
Jormanaisen ja LP:n välille, jota ei ollut olemassa vielä 17.9.18) 

7) vahingon 361-1401203-0 rekisterimerkinnän vahinkokuvauksen (K36A) ja useita muita 
rekisterimerkintöjä deletoimalla tietoja ennen 23.10.17 (K1A-B, K26-27, K34-K46)   
 

Lisäksi he vuosia salasivat Jormanaisen, Walveen, Laakson, Niskalan ja LähiTapiolan myöntämisiä 
tahallaan (K9-K25), esittivät tahallaan 300 perusteetonta kiistämistä (valhetta), valehtelivat samaan 
aikaan joka suuntaan ja myös valvojille ja poliisille ja nyt ovat esittäneet 401 kpl perusteetonta 
todisteiden vastustamisvalhetta estääkseen sen SAMAN aineiston käyttämisen todisteena, jota ensin 
yrittävät salailla 5 vuotta. Kaikki tämä heille sen kuluvastuun synnyttää. Mikään todisteista K1-K165 ja 
kantajan uusista todisteista K166-K183 ei ole tarpeeton eikä mikään koske riidatonta seikkaa, koska 
Baarman, Saksa ja vastaajat ovat joka tapauksessa riitauttaneet kuluvastuunsa ja vastustavat myös 
editiota (peitelläkseen edelleen osaa todisteista, joissa on heidän tunnustuksiaan ja faktoja 
sopimussuhteista). Tässä asiassa on relevanttia heidän tekojensa moitittavuuden ja heille siirtyvän 
kuluvastuun todistelussa  
 
1) KAIKKI tapahtumat, jotka ovat johtaneet oikeudenkäyntiin eli miten ne ovat edenneet (kantaja 

todisteillaan todistaa, että ryhtyivät kiistämään omien myöntämistensä vastaisesti tekaistuja 

”tapahtumia” keksimällä ja ”kekseliäisyys” koskee sekä vuoto- että pölyvahin-gon raportointia). 

Kantajalla tulee olla oikeus todistaa, että vastaajat, Baarman ja Saksa ovat yksin 

epärehellisyydellään tämän oikeudenkäynnin aiheuttaneet. 

2) Vastaajien ja asiamiesten tietoisuuden todistaminen (MITÄ dokumentoidusti tiesivät kiistämisen 

aloittaessaan)  

3) Kuinka monta kertaa kantaja myös kanteen aikana kehotti niitä luopumaan perusteettomasta 

kiistämisestä, mutta eivät luopuneet (MITÄ tiesivät silloin) 

4) Miten tahallaan he ensin aineistoja piilottelivat ja nyt samalla motiivilla editiota ja todistelua 

vastustavat 

 

Kantajana olin esittänyt OK 21:6 §:n kuluvastuuvaatimuksen ja erikseen kuluvaatimuksen editiosta. 

Editiovaatimuksen jouduin esittämään ylipäänsä siksi, että vastaajat, Baarman, Saksa, Suves ja 

LähiTapiola edeltävästi tahallaan laittomasti estivät HetiL:iin perustuvia tiedonsaantioikeuksia ja 

suoranaisesti valehtelivat vastauksissaan aineistojen saamista estääkseen (vrt. K17B, K22A-C ja K33A) 

KAIKKI todisteeni 1-183 sisältävät tässä suhteessa relevantteja päivämäärätietoja, aineiston 

lähetystietoja (myös kantajan reklamointien määrä ja vastaamattomuuden niihin relevanttia), 
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kieltäytymistietoja ja näytön siitä, että Baarman, Saksan, Suves ja vastaajat ovat edeltävästi 

nimenomaan  

1) TAHALLAAN aiheuttaneet oikeudenkäynnin 

2) TAHALLAAN tapaohjeen 8.2 vastaisesti kiistäneet, minkä tiesivät todeksi ja kiistäneet tekaistuilla 

”tapahtumilla” ja tienneet kiistämisen perusteettomaksi jo ennen siihen ryhtymistä ja KOKO 

KIISTÄMISEN AJAN ja silti jatkoivat sitä mistään piittaamatta. 

3) TAHALLAAN väärentäneet jopa todisteita jatkaakseen valhekiistämistään  

4) TAHALLAAN valehdelleet HetiL-vastauksissaan aineistoja ”olemattomiksi” 

5) TAHALLAAN valehdelleet kiistämisissään ja nyt todisteiden vastustamisessa. 

 

”Pikku erehdyksestä” ei ole heidän teoissa kyse ja vastaajat, Baarman, Suves ja Saksa ovat  tapaohjeen 

kohtaa 8.2 tahallisesti rikkoen poikkeuksellisen moitittavalla tavalla epärehellisyyttään aiheuttaneet. 

Kantajana minun olisi kuulunut saada heidän tekojensa moitittavuus todistaa juuri niin moitittavana 

tapahtumaketjuna kuin se todellisuudessa on toteutettu esittämällä KAIKKI edeltävät tapahtumat 

juuri niin kuin ne ovat tapahtuneetkin eli todisteista K1-K183 mitään poistamatta. Vastaaja nimetköön 

oman todisteensa, mutta kantajan todistelun ei tule perustua vastaajien heidän epärehellisiä 

tarkoituksiaan palvelevaan ”valikoivaan poimintaan” eli minun todisteluni ei kuulunut olla 

rikoskumppanien Baarmanin, Saksan ja Kempin nimeämää ”vastaajamyönteistä# todistelua.  

11. K52B-E ristiriitainen vastustaminen verrattuna valehteluun, että LP:n laskuilla ei olisi muka 
laskutustarkoitusta  

 

Ensin Baarman valehteli 9.6.15 lukien 3,5 vuotta, että minua ei muka edes laskutettu koskaan. Sitten kun 
paljastin Baarmanin härskin valehtelun, hän ryhtyi vaan yhtä härskisti valehtelemaan 17.9.18 
valmisteluistunnosta lukien, että vaikka laskut on minulle LP:stä postitettu, ei niillä kuitenkaan mitään 
laskutustarkoitusta ole muka ollut.  
 
K52B on kantajan 8.1.15 reklamaatio LP:n laskusta. Sitä ennen LP oli lähettänyt kantajalle useita 
maksumuistutuksia samasta laskustaan (K52A) eikä ollut palauttanut 12.8.14 tekemääni suoritustakaan 
(K51), jonka siis tein juuri LP:n minulle lähettämän laskun vuoksi. K52C on todiste siitä, että 8.1.15 viestini 
jälkeenkään LP ei suinkaan luopunut perinnästään eli laskutustarkoituksestaan, vaan lähetti laskun 
13.2.15 ulkoiseen perintään, jossa minua uhattiin oikeudenkäynnillä ja ulosotolla, jos en laskua maksa. 
Tätä selvempää laskutus- ja perintä-tarkoitusta ei ole olemassa. K52D-E sisältävät reklamaationi sinne 
ulkoiseen perintään siten, että Baarman on näissä kaikissa laskun 2608 perintätoimia koskevissa 
viesteissä mukana ja silti juuri sen jälkeen niistä tietoisena petosmies Baarman vaan pokkana jatkoi 
KäO:ssa valehtelua, että mitään ei ole muka edes laskutettu, peritty eikä näillä toimilla muka 
laskutuksesta ja laskun perinnästä ole kyse. Sitten sama valehtelija-petosmies Baarman, Saksa ja 
vastaajat sitten kovasti vastustivat ”tarpeettomana” ja jopa osin ”riidattomina” todisteita, jotka, 
todistavat  
1) Heidän TAHALLAAN valehdelleen KäO-vastauksessa ja valmistelussa, että minua ei muka 

laskutettu, vaikka perintätoimia jatkettiin samaan aikaan. 
2) laskutusperusteena olleen juuri se sopimussuhde, jota he kiistivät.  
3) laskuilla ja perinnällä on laskutustarkoitus 
4) Baarmanin OK 21:6 § kuluvastuun tahallisesta valehtelusta, että laskuilla ei muka ollut 

laskutustarkoitusta, vaikka tiesi valehdellessaan 2015 viestinnästä ja perintätoimista, joihin itse 
aktiivisesti osallistui.   
 

12. Keskeisten riitaisten LP:n laskutus-, perintä- ja sopimustietojen (K16A, K51, K52C), Jormanaista 
koskevan PRH-otteen (147B) sekä kaivuun aloitusajankohdan ja koksiluukku-”havaintojen” 
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mahdottomuuden todistavien todisteiden K2C-D valehtelu ”riidattomiksi” ja ”tarpeettomaksi” 
todistelun estämiseksi keskeisistä riitaisista seikoista  
 
Riidattomaksi voidaan OK 17:5 §:n 2 momentin mukaan katsoa vain seikka, josta osapuolet ovat 

yksimielisiä. MIKÄÄN Baarmanin, Saksan ja vastaajien 15.2.19 ”riidattomaksi” valehtelema seikka ei ollut 

riidaton, vaan jokaisessa edeltävässä valmistelussa vastaajien, Baarmanin ja Saksan riitauttama. 

Todistelua riitaisista seikoista Baarman ja Saksa valehtelivat ”riidattomaksi” eli itse riitauttamiaan 

seikkoja riidattomiksi vain todisteluni estämiseksi petoksillaan. He siis VAIN 15.2.19 valehtelevat 

”riidattomuudesta”, vaikka eivät missään vaiheessa ole mistään näistä riitautuksistaan luopuneet.  

Baarman ja Saksa valehtelivat 15.2.19 tahallaan ”riidattomiksi” keskeisiä riitaisia seikkoja jopa oman 

samana päivänä 15.2.19 istunnossa riitauttamansa ja jokaisessa edeltävässä valmisteluistunnossa 

esittämiensä nimenomaisten riitautusten vastaisesti vain estääkseen valheillaan todistelua selvästi 

riitaisista seikoista.  

 
Baarman (erityisesti hän, ks. motiivi alla), Saksa ja vastaajat valehtelivat tahallaan vastoin omaa ja 
vastaajien kiistämistä muka ”riidattomaksi” ja ”tarpeettomaksi” todisteita  
1) K2. C) Johtotieto   Oy:n   s-posti   Pedersenille   28.7.14   klo   10:18   ja   Pedersenin   viesti Kaartiselle 

28.7.14 klo 19:47 (kaapelinäytön ajankohta 4.8.14 klo 8-9 
2) K2. D) Urakoitsija Harry Kaartisen ja Maaniemen s-postivahvistukset kaivuutöiden 4.8.14 

alkamisajankohdasta (Kaartisen ja Maaniemen s-postit 27.12.15) 
3) K16A (LP:n lasku, jossa LähiTapiolassa tehty merkintä sitovasta korvauspäätöksestä, VSL 70 § eli 

Suveksen huomattavalla viiveellä kantajan 26.11.15 selvitysvaatimukseen (tod. 52D) laatima s-
postivastaus 31.1.17 klo 12:52 liitteineen (liitteenä ensi kertaa LP:n lasku nro 1918, jossa kaksi käsin 
eri käsialalla tehtyä merkintää ja Suveksen valhe Iaatijasta) ja kantajan s-posti Suvekselle 31.1.17 klo 
13:55 Suveksen ”päätös”-tulkinnasta 

4) K51 Verkkopankkiote kantajan 12.8.14 maksamasta LP:n laskusta 1918 (lasku vastaajien 16.6.14 
käynnistä) ja LähiEtelän maksusta 27.8.14 kantajalle vahingosta 361-1401203-0 

5) K52C (Tehoperinnän maksuvaatimus 13.2.15, jossa liitteenä lasku 2608 käsin tehtyine perintään 
siirtomerkintöineen pvm 13.2.15 ja kopio kirjekuoresta 

6) K147B (Tmi JJ Maalaus ja rakennus, PRH rekisteriote ja kantajan s-postitiedustelu 18.2.18 
Jormanainen-nimisestä LähiTapiolan työntekijästä 18.2.18, johon ei ole vastattu 

 
Lisäksi he valehtelivat KAIKKIA muita LP:n laskutukseen ja kanteen aikaisiin perintätoimiin liittyviä 
todisteita (K50B-D, K52B-E) muka ”tarpeettomaksi” saadakseen putsatuiksi pois kaikki ne heille 
kiusalliset todisteet, jotka todistavat, että KAIKKI heidän kiistämisensä on ollut alkuperäisesti 
perusteetonta ja synnyttää heille OK 21:6 § kuluvastuun. He ovat todisteita vastustaessaan 
varmuudella tienneet, että nämä ”riidattomina” vastustetut todisteet koskevat kanteen KAIKKIA 
keskeisiä RIITAISIA seikkoja, ja että mikään niistä ei ole tarpeeton eikä koske riidattomia seikkoja.  
 
On ollut alusta saakka ja on edelleen aivan selvää, että KAIKKI LP:n laskutukseen ja koksiluukkuväitteisiin 
liittyvät todisteet koskevat kanteen keskeisimpiä riitaisia seikkoja, mm. valehtelua siitä, että  
a) LP ei olisi koskaan edes laskuttanut kantajaa,  
b) LP:n ja kantajan välillä ei muka ole sopimussuhdetta,  
c) Jormanainen ei muka ollut aliurakoitsija,  
d) valehtelua suojauksista 17.9.14  
e) ja ”koksiluukku”-valehtelua (ml. Baarmanin valehtelu 9.6.15, että kesäkuussa 2014 ei muka haissut ja 
siitä voisi päätellä, että viemäri ei ollut 10.6.14 rikki ja että raporttiin merkityt 16.6.14 ja ”heinäkuu” 2014 
havainnot olisi voitu muka tehdä).  
 
Kun Baarman ja Saksa joutuivat myöntämään, että VAIN kantajaa LP laskutti, he vaativat poistettavaksi  
laskutustodisteet jatkaakseen 17.9.14-15.2.19 toteuttamaansa valehtelua, että LP vain muka ”lähetti” 
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laskuja, mutta ei niillä laskujen näköisillä papereilla mitään ”laskutustarkoitusta” Baarmanin mukaan 
muka ollut. 
 
K2C-D ”riidattomaksi” valehtelulla he yrittivät häivyttää keskeisen todisteen siitä, että KAIKKI raporttiin 
16.6.14 ja ”heinäkuussa” 2014 tehdyt ”koksiluukkuhavainnot” ja koko heinäkuun käynti ovat tekaistuja 
tapahtumia eikä niitä ole teknisesti edes voitu tehdä ennen 4.8.14 ajankohtaa.  
 
KAIKKI ”riidattomina” ja ”tarpeettomina” vastustetut todisteeni olivat tarpeen ja todistavat kanteen 
oikeaksi seuraavien RIITAISTEN seikkojen osalta: 
 
1) K2C-D todistavat, että pihallani ei ollut monttua eikä kaivuria, joka esiintyy vastaajien raportin 

”heinäkuun” käynnillä ja että koksiluukusta ei KUKAAN ole voinut tehdä ainuttakaan niistä 
”havainnoista”, jotka raporttiin on 16.6.14 ja ”heinäkuun” osalta kirjattu, koska sitä ei voinut 
kukaan ennen 4.8.14 ajankohtaa maan alta nähdä, kun kaivuu alkoi vasta 4.8.14 ja koksiluukku 
ylipäänsä tuli näkyviin vasta 5.8.14. Koska 2C-D todistavat, että koko ”koksiluukku”-raportointi 
perustuu tekaistuihin tapahtumiin ja olemattomiin tekaistuihin havaintoihin, Baarman yrittää nyt 
”putsata” pois todisteiden joukosta juuri nämä heille kovin kiusalliset ja selvät todisteet vastaajien 
epärehelli-sestä raportoinnista ”riidattomaksi” valehtelulla, vaikka vastaajien koksiluukku-valheet 
ovat keskeisin riidan kohde koko kanteessa vuotovahingon osalta. Juuri nämä Baarmanin, häntä 
peesaavan Saksan ja vastaajien pois haluamat todisteet todistavat koko koksiluukkuraportoinnin 
ajallisesti ja teknisesti mahdottomaksi ja juuri siksi Baarman, Saksa ja vastaajat yrittävät nämä 
todisteet poistaa.  
 

2) Sopimussuhteet ja laskutuksen tarkoituksen, joka on myös keskeisin riitainen seikka. 
  

3) Koska maksoin LP:n laskun 1918 (K51) jo 12.8.14 eikä LP ole palauttanut suoritusta, vaan lähettänyt 
myös laskun 2608 perintään ja maksumuistutuksia (K52A-E), kaikilla laskuilla on laskutustarkoitus. 
  

4) 16.6.14 käynnin lasku on maksettu 14.8.14 kirjatun vahingon 361-1401203-0 alta, vaikka vastaajien 
16.6.14 käynti kirjattu vahingosta 360-1465773-8, josta 11.7.14 ns. koksiluukkupäätös tehtiin (K50C-
D). Niistä näkyy, että LähiTapiola muutti 11.7.14 päätöksensä juuri siksi, että vastaajien 
koksiluukkuraportointi osoittautui virheelliseksi.  
 

5) Viemärivahingon alkamishetken (10.6.14) ja että jo silloin haisi.  Laskusta 2608 näkyy 
kaksinkertainen hajunpoistokäsittely tehtynä jo 17.6.14 (ei vasta elokuussa) 
 

6) K18 ja K33A  todistavat, että LP:n talouspäällikkö Riitta Rantakallio, Tj Aronpää, Baarman, Walve ja 
Laakso tahallaan vuosina 2015-2018 keskeytyksettä valehtelivat minulle, että LP:ssä ei ole mitään 
laskutusta eikä ainuttakaan minua koskevaa asiakirjaa eli olisi muka vain nimeni ja osoitteeni. Kaikki 
tiesivät valehdellessaan, että LP ei saa rekisteröidä ”muuten vaan” pelkkää nimeäni ja osoitettani. He 
tiesivät, että olivat olemassa kaikki ne laskut, valokuvat, raportit ja perintäasiakirjat, jotka 
todistavat juuri sen sopimussuhteen, jota Baarman ja LP tahallista petosta toteuttaen kiistävät 
KäO:ssa 
 

7) Suojauksia ei rakennettu 17.9.14, kun laskutettiin vain 150 € suojaustarvikkeista, jolla määrällä 
Ratu-määräysten mukaisia koko alakerran ja portaikon suojauksia ei saa rakennettua (vrt. muista 
todisteista näkyvät Honkavaaran, Tehopuhdistuksen ja LU Rakennuksen hinnat tuhansia euroja 
suojauksesta). 
 

8) Viemäreitä ei kuvattu kesäkuussa, vaikka olisi tullut tehdä 10.6.14 ilmoituksen tietojen perusteella. 
Kanneperusteena on nimenomaan tällä viiveellä (viemäritutkimusten laiminlyönnillä verrattuna 
10.6.14 ilmoituksen sisältöön) aiheutettu valtava vahinko. 
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9) Viemäreitä ei kuvattu myöhemminkään. Se näkyy viiveestä ja laskujen eroista. Wastipin lasku (K53) 

”ilmaantui” vasta 2019 ja siinä eri euromäärä LP:n laskussa muka ”samasta” kuvauksesta). Lisäksi 
LähiEtelä (Suves) on 11.12.18 kumonnut (K164) vastaajien ”elokuun” viemärikuvausväitteen 
selittämällä, että kuvauspäivä on vasta 11.12.14 (eikä sekään totta).  
 

10) Jormanainen on LP:n aliurakoitsija (ei siis Baarmanin 9.6.15 valehtelema ”itsenäinen toimija”), koska 
juuri aliurakointina LP laskutti kantajalta omalle LP:n tililleen. (K52A-E)  
 

11) Jormanainen ei ole Baarmanin 9.6.15 valehtelema ”erityisosaaja”, vaan maalari (K147B). Lisäksi he 
ristiriitaisesti ovat itse nimenneet LP:tä koskevan vastaavan PRH-otteen todisteeksi V21 eivätkä 
vastusta sitä LP:n otetta kantajan todisteena K161. Tästä suoraan näkyy K147B:n vastustamisen 
keinotekoisuus: Jutussa on kaksi vastaajaa. Kun LP:n rekisteriote käy todisteeksi, tietenkin myös 
toista vastaajaa Jormanaista koskeva rekisteriote tulee hyväksyä todisteeksi.   
 

12) Olennaista on Baarmanin ja LP:n kuluvastuun kannalta sekin, että a) perintää minuun 
kohdistuneena on kanteen käsittelyn aikanakin jatkettu samaan aikaan, kun Baarman jatkoi 
valmisteluistunnoissa valehteluaan, että mitään ei koskaan edes laskutettu, tai että LP olisi vaan 
”lähettänyt laskuja” ilman laskutustarkoitusta ja b) myös Baarman on ollut mukana viestinnässä 
eli tiennyt varmuudella valehtelevansa laskutuksesta ja sopimussuhteen puuttumisesta jo 9.6.15 
vastauksen laatiessaan. Perintäänkin on sitten lähetetty 5.000 € lasku (52B-E, jolla toimella on 
varmasti tarkoitettu laskuttaa) ja sitä ennen useita maksumuistutuksia (52A-B) eikä 12.8.14 
suoritustanikaan ole koskaan palautettu (K51). Näin ollen sekä todisteeksi nimettyjen asiakirjojen 
sisällöllä että päiväyksillä on merkitystä todisteena ja erityisesti myös Baarmanin 
kuluvastuutodisteena.  
 

13) Koska Baarman kiistää kuluvastuunsa, jokainen todisteista K16A, K50-52, K147B koskee myös joka 
tapauksessa myös tätä riitaista Baarmanin kuluvastuuseikkaa eli eivät ole tarpeettomia eikä 
riidattomia silläkään perusteella.  Kunkin ”riidattomaksi” ja ”tarpeettomaksi” valehdellun todisteen 
tarpeellisuutta, riitaisuutta ja vastustamisen muita ristiriitoja on yksityiskohtaisesti selvitetty B-
osassa.   

 
13. Tehopuhdistuksen siivoussopimukseen liittyvän sopimusasiakirjan ja viestinnän tahallinen valehtelu 

muka ”tarpeettomaksi” ja ”vakuutusyhtiöön liittyväksi” 
 
Baarman ja Saksa ryhtyivät tahallaan valehtelemaan mm. seuraavaa: 
1) 17.9.14 syntynyt pölyvahinko aiheutui muka siitä, kun alipaineistaja käynnistettiin ja siitä olisi 

”ulkopölyä” tullut pihalta sisään  
2) Olisin viivytellyt pölyvahingossa ja sillä aiheuttanut jotain ”lisävahinkoa” 
3) Olisin estänyt Baarmania ja LP:ta tulemasta paikalle tarkistamaan vahinkoja 
4) Kaikki olisi ollut jo siivottu ennen kanteen nostamista (Jormanaisen ja Walveen 8.10.14 ilmoituksen 

mukaan ”pölytöntä” muka jo 24.9.14 ja 26.9.14 eli ei edes mitään siivottavaa) 
5) Mitään pölyvahinkoa ei olisi edes aiheutunut koskaan (Baarmanin järjetön ristiriitainen väite 

vahingottomuudesta samassa 9.6.15 tekstissään, jossa kertoo, että ”kaikki pölyvahingossa jo 
korvattu” Tehopuhdistuksen n. 16.000 € lasku maksamalla) 

6) Suojaukset ja osastoinnit oli muka rakennettu ennen 17.9.14 
7) Pedersen itse oli paikalla talon etupihalla kaivinkoneella kaivamassa 17.9.14 yhdessä 

kaivuriurakoitsijan kanssa.  
8) LP on koko pölyvahingon muka korvannut Tehopuhdistuksen laskun maksamalla 
9) Jormanainen ei ole muka LP:n aliurakoitsija, vaikka LP laskutti kantajaa aliurakoinnista ja vaikka 

Walve ilmoitti sekä Tehopuhdistukselle että vakuutusyhtiölle Jormanaisen olevan juuri LP:n 
aliurakoitsija (vrt. K95 ja K40C)  
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10) LP ei koskaan edes laskuttanut kantajaa, vaan ainoastaan LähiEtelää, joka Baarmanin mukaan maksoi 
kaikki LP:n laskut, vaikka todisteesta K51 näkyy LP:lle maksamani laskun 1918 suoritus ja tämä todiste 
oli Baarmanilla jo 2.1.15 haastehakemukseni todisteena eli jo laatiessaan tahallaan 9.6.15 valheet 
vastaukseensa. 

11) Kantajan ja LP:n välillä ole muka minkäänlaista sopimus- ja asiakassuhdetta, vaikka LP laskutti 
kantajaa 5.500 €:lla, vaikka LP ei ole palauttanut minun 12.8.14 sen tilille maksamaani noin 500 euron 
laskusuoritusta, ja vaikka LP:n minun kotiosoitteella postittamissa kaikissa laskuissa on 
asiakasnumero minulle.  

 
Vaikka KAIKKI tämä on siis riitaista, nyt Baarman, Saksa ja vastaajat vastustivat kaikkia tuohon itse 
riitauttamaansa siivoussopimukseen ja reklamointeihini liittyviä todisteita muka ”vakuutusyhtiöön” 
liittyvinä ja ”tarpeettomina”. Esimerkkejä: K111 (Toiviaisen hinta-arvio 13.000 € siivoamatta olevan 
omaisuuden kustannuksesta) todistaa, että kaikkea ei ole korvattu eikä siivottu. K108C-K110 todistavat, 
että mitään ei ollut vielä siivottu eikä siivous edes vielä alkanut eikä suojauksia tehty ennen 29.10.14. 
K92-K111 todistavat, että alipaineistus käynnistyi vasta 3.11.14 (todiste osoittaa Baarmanin ”ulkopöly”-
väitteen ajallisesti mahdottomaksi). Lisäksi KAIKKI K92-K111 viestintä on tapahtunut vastaajien siinä 
mukana ollen ja koskee heidän tekosiaan. Koska niistä näkyy heidän valehtelunsa ja kuluvastuunsa 
syntyperusteet, he rikollisella valehtelullaan yrittivät ”putsata” nämä kiusalliset todisteet valehtelemalla 
niitä ihan vaan härskisti tahallaan ”tarpeettomiksi” ja muka ”vakuutusyhtiöön” liittyviksi.  
 

14. K33A (Baarmanin 16.12.15 valehtelu LP:n rekisterin sisällöstä, ”olemattomuudesta”) ja K22C 
(Jormanaisen 13.8.17 samanlainen valehtelu rekisterinsä sisällöstä) ovat todisteita OK 21:6 §:n 
kuluvastuusta ja edition tarpeellisuudesta 
 
K22B ja K33B todistavat verrattuna todisteisiin K1A-B, K26-27 ja K34-46 (LähiTapiolan 23.10.17 
luovuttamaan aineistoon), K164 (Suveksen UUSI väite 11.12.14 viemärikuvausajankohdasta) ja K33A, 
K33C-D, K48A-B ja K37-K39 ja Baarmanin ja Saksan 2019-2019 itse KäO:lle toimittamaan aineistoon: 
 
1) Baarmanin, LP:n, Jormanaisen ja Saksan edeltävästi tahallaan valehdelleen kantajalle, että 

vastaajien rekisterissä ei ole MITÄÄN kantajaa koskevia valokuvia, raportteja laskuja, 
maksumuistutuksia tai aineistoja. Sitten he toimittivat 2018-2019 valmisteluistuntoihin sitä 
”olemattomaksi” valehtelemaansa aineistoa osan todisteistaan väärentämällä (esim. videot ja 
raportin) ja kehittelivät 19.11.18 tekaistuja ”maksusuorituksia” ja vuoden 2014 siivouksen 
korvausrahojen ”palautuksia” LP:n ja Jormanaisen välille takautuvasti ”kikkailemalla”.  
 

2) Heidän valehtelunsa motiivina olleen salailla aineistoa siksi, että se sisälsi vastaajien tunnustukset 
ja myöntämiset, joilla kanne tulee hyväksyä. Ensin he siis piilottelivat  täysin laittomasti tätä 
aineistoa valehtelemalla sitä ”olemattomaksi”. Kun se kirjallinen aineisto paljastui eli piilottelu 
epäonnistui, he nyt yrittävät muilla ”kikkailuillaan” estää sen käyttämisen todisteena eli 15.2.19 
vastustavat  
A) Tätä heille erittäin kiusallista todistusaineistoa ”tarpeettomana” ja muka ”vakuutus-yhtiöön 

liittyvänä”, vaikka se liittyy omiin tekoihinsa ja valehteluihinsa sen paljastaen. 
B) Kantajan editiovaatimuksia väittämällä nyt ”liikesalaisuudeksi” sitä samaa aineistoa, jota 

Baarman ja Jormanainen siis ensin väittivät ”olemattomaksi” eikä ”liikesalaisuudeksi.   
 

3) Nämä ovat todisteita heidän kuluvastuunsa syntymisperusteesta ja editiovaatimukseni tarpeesta, ja 
että editionkin kuluvastuu kuuluu juuri vastaajille, Baarmanille ja Saksalle, jotka sen editiotarpeen 
valehtelullaan ovat aiheuttaneet.  

 
15. Asiassa syntyneet kirjalliset myöntämiset dispositiivisessa asiassa (Saksan ja Baarmanin vastaukset 

valvojille, Suveksen ja Palon lausumat ja myöntämisessä) ovat kaikki OK 21:6 §:n todisteita ja samalla 
kanteen substanssin todisteita 
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L15/649 ja L16/532 ovat dispositiivisia riita-asioista, joissa KAIKKI missä tahansa asiakirjassa (myös 
tietenkin 1.1.15 jälkeen eli kanteen käsittelyn kestäessä) esitetyt nimenomaiset myöntämiset tulee ottaa 
sellaisenaan ratkaisun pohjaksi. Mitään eroa OK:n normit eivät tee sen suhteen, onko ko. myöntäminen 
tehty oikeudenkäynnin ulkopuolella, valmistelussa tai esim. vastapuolen asiamiestä koskevassa valvonta-
asiassa. Näin ollen KAIKKI tässä asiassa syntyneet myöntämiset tulee ottaa huomioon KäO:n ratkaisun 
perusteina ja kaikki noita myöntämisiä sisältävät todisteet ovat relevantteja eikä niitä tule estää. Niitä 
on syntynyt: 
 
1) Valvonta-asiassa Baarmanin, Saksan ja Suveksen totuusvelvoitteen alaisina laatimissa 

lausunnoissa. K33B, K37C, K48A todistavat, että  
A) ”elokuun 2014” viemärikuvausvideot on valmistettu vasta valvontalautakunnan 8.3.18 kirjeen 

jälkeen eikä niitä ollut olemassa vielä 16.12.15, 13.8.17, 23.10.17 eikä edes 4.12.17 ja 9.1.18 
mennessä, kun Baarman ja Suves vastailivat niistä valvojille.  

B) Saksa valehteli sekä KäO:lle että valvojille kaikista pölyvahingon tapahtumista. 
 

2) LähiTapiolan rekisteriin jo ennen kanteen nostamista 11.12.14 mennessä (14.8.14 ja 26.8.14 
vuotovahingossa myönnetty viemäririkoksi ja koksiluukkuraportoinnin virheellisyys ja  11.12.14 
pölyvahingossa tunnustettu KAIKKI 8.10.14 ilmoituksen ”tapahtumat” tekaistuiksi)  
 

3) Valmistelussa sekä suullisesti että kirjallisissa lausumissa eikä ole mitään laillista estettä käyttää 
niitä kirjallisia lausumia todisteina viemärikuvausväitteitä vastaan ja kuluvastuun todisteina, kun  
a) Baarman myönsi LP:n laskuttaneen minua ja ”avioliitto”-väitteensä tekaistuksi,  
b) Saksa myönsi valvojille, että hänen 9.3.16 tekstinsä ”kahdesta” piikkauksesta eikä mistään 
muustakaan pidä paikkansa. Ei ole hyväksyttävää estää tätä Saksan tunnustusta todisteena, kun se 
on olemassa ja synnyttää Saksalle kuluvastuun KäO:ssa 9.3.16 valhekiistämisestään.   
c) Suves myönsi 1.10.14 taulukollaan kaikki 1.1.15 jälkeiset maksut ja päätökset, joita ei ollut 1.6.15 
vastauksensa mukaan ”olemassa” 
d) Baarman, Saksa ja vastaajat myönsivät, että vastaajien rekisterissä on runsaasti minua koskevaa 
materiaalia, vaikka ei heidän 16.12.15 ja 13.8.17 vastausten mukaan ollut. 
e) Suves, LähiEtelä ja Konttinen esittivät uuden viemärikuvausväitteen (väite 11.12.14 kuvauksesta), 
joka näyttönä kumoaa kaikki vastaajien väitteet ”elokuun” kuvauksesta. 
  

4) Myöntämisillä on kaksi merkitystä: a) Se synnyttää näille valehtelijoille kuluvastuun ja todistaa 
Baarmanin, Saksan ja Suveksen päämiehineen tahallisesti valehdelleen kanteen tapahtumista 
KäO:ssa, vakuutusyhtiölle, minulle ja valvojille ja b) se todistaa kanteeni.  

 
16. Baarmanin, Saksan ja Suveksen lausumat valvonta-asiassa, valvontalautakunnan 8.3.18 ilmoitukset ja 

Saksan vastustaman K40B:n ja K44 sisältämät vastaajien tunnustukset   
 
KAIKKI Saksan, Baarmanin ja Suveksen laatimat lausumat valvonta-asioissaan (K33B Baarman 4.12.17 
vastaus, K37C Saksa 5 eri vastausta ja Suves K48A) sekä niihin liittyvät samanaikaiset muut vastaukset ja 
vastaamattomuus kantajalle, mm. K17A-C (Suves ja Baarman kieltäytymiset vastaamasta ja antamasta 
aineistoja), K22A-C ja K23 (Saksan ja Jormanaisen valehtelu, että aineistoa ei olemassa), K23, K33A 
(Baarman 16.12.15 valehtelu, että aineistoa ei ole olemassa), K33D (Valokuva  Baarmanin ”pikakirjeen”  
kannesta, Iähetyspäivämäärä  18.4.18) ja K33C (valvontalautakunnan kirjeet 8.3.18) ovat relevantteja 
todisteita. Ne todistavat verrattuna LähiTapiolasta paljastuneeseen aineistoon (K1A-B, K26-K27-46, 
K164) ja viemärikuvausten viestintään ja pölyvahingon viestintään (kantajan muihin todisteisiin), että 
 
1) Viemäreitä ei kuvattu koskaan (ei elo-, loka- eikä joulukuussa 2014) 
2) Mitään 2014 videoita ei ollut kotivakuutukseni vuotovahingon yhteyteen rekisteröity 23.10.17 

mennessä (K26-K27, K34A-C, K35A-K) 
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3) Viemärikuvausvideota ei ollut olemassa vielä 4.12.17 (K33B), 9.12.17 (K37C) eikä 9.1.18 (K48A), kun 
Baarman, Saksa ja Suves vastasivat valvojille.  

4) Se video, jonka Baarman 18.4.18 toimitti, on valmistettu vasta 2018 sen jälkeen, kun 
valvontalautakunta ilmoitti tutkivansa Baarmanin erottamista koskevan asian (K33C-D) 

5) Kukaan heistä ei valvojille väittänyt viemäreitä kuvatuiksi eikä kuvauspäiväksi 11.12.14 missään 
vastauksessaan 

6) Saksa valehteli 5 eri tarinaa pelkästään valvojille eli jopa valvonta-asiassa vaihteli tarinaansa 5 
kertaa. Sitä ennen hän oli valehdellut 9.3.16 KäO:ssa ihan eri tarinan samasta pölyvahingosta. KäO-
vastauksessa 9.3.16 hän ja Jormanainen väittivät, että 24.9.14 pölyvahinko on olemassa eli 8.10.14 
ilmoituksessa on kuvattu ”joku toinen” pölyvahinko eli Jormanaisen yksinpiikkaus ja kaikki 
Jormanaisen maksut kantajalle ennen kanteen nostamista muka kohdistuvat tähän ”toiseen” 
vahinkoon.  

7) Koko  valehtelun ajan he salasivat kaikin tavoin (Ks. K9-K49) koko 8.10.14 ilmoituksen aineistoa 
juuri siksi, että tiesivät Jormanaisen jo 11.12.14 tunnustaneen, että KOKO 8.10.14 ilmoituksen 
sisältö on valhetta eli MITÄÄN siinä kuvatuista piikkauksista, suojauksista, osastoinneista, 
alipaineistuksista tai muustakaan ei ole olemassa. 

8) Tämä heidän sinnikkäästi salailemansa aineisto sijaitsee nyt kantajan todisteessa K40B. Juuri sitä 
he kantajan todistelusta nyt vastustavat ”tarpeettomana” ja Saksa naurettavalla väitteellä, että sitä 
ei muka ”saisi käyttää”, koska niistä K40B rekisteritiedoista näkyy tuo jo 11.12.14 tehty tunnustus 
(faktisesti tunnustettu törkeä petos), joka synnyttää sekä Jormanaiselle että Saksalle KäO:ssa 
yhdessä LP:n ja Baarmanin kanssa kuluvastuun perusteettoman kiistämisen perusteella. 

9) Lisäksi K44:ssä ja K40B:ssä ovat 23.10.17 mennessä rekisteröidyt Jormanaisen ja kantajan puhelut 
vahingoissa 091474054 (kantajan 17.9.14 ilmoittama pölyvahinko) ja 361-1407236-L (Jormanaisen ja 
Walveen epärehellinen 8.10.14 pölyvahinkoilmoitus). Niistä merkinnöistä näkyy, että Jormanainen 
ei ole soittanut ainuttakaan puhelua ennen 31.10.14 ja että 8.10.14 ilmoituksen ovat laatineet 
Jormanainen, Walve ja Niskala eikä ”huonokuuloinen vakuutusvirkailija Jormanaisen muka ennen 
8.10.14 soittaman puhelun perusteella, kuten Saksa valvojille tekaistussa tarinassaan valehteli 

10) K55-56E ja se koko pölyvahingon viestintä, jonka kantaja on nimennyt todisteiksi, todistavat myös 
8.10.14 ilmoituksen ja ”huonokuuloisen virkailijan” tekaistuiksi tarinoiksi. Vastaajien omissakaan 
raporteissa, tekoajankohdan 2014 viestinnässä, myöhemmässäkään viestinnässä ja Walveen, 
Laakson ja Jormanaisen 10.2.15 rikosilmoituksessa ei ole SANAAKAAN niistä ”tarinoista”, jotka he 
kirjoittivat 8.10.14 ilmoitukseen ja valvojille. Siksi tässä asiassa eli kanteessani: 
A) Todistelun tulee perustua kirjalliseen todisteluun eikä enää Saksan, Baarmanin ja vastaajien 

petokselliseen valehteluun, jota he tulisivat ilman muuta jatkamaan myös pääkäsittelyssä ihan 
samalla tavalla kuin ovat jo 5 vuotta valehdelleet. 

B) Minun tulee saada esittää KOKO vuoto- ja pölyvahinkojen viestintä (eikä vastaajien itse 
”valitsemat” osat siitä, jotta vastaajat eivät voi enää pääkäsittelyssä valehdella dokumenttien 
vastaisesti  
 

17. Baarmanin ja Saksan 15.2.19 ilmoitus K37B asiakirjasta ”Jormanaisen itsensä laatimana” verrattuna 

Saksan kertomukseen valvojille ”huonokuuloisesta virkailijasta” väitettynä saman asiakirjan laatijana 

 

K37B on Jormanaisen 8.10.14 allekirjoittama pölyvahinkoilmoitus, johon on vahinkokuvaukseksi 

tahallaan kirjoitettu kaikki pölyvahingon tapahtumatiedot aivan väärin. Siinä väitetään  

• piikkauspäiväksi vasta 24.9.14 

• Jormanainen itse olisi muka tuolloin 24.9.14 yksikseen piikannut kotonani, rakentaneensa hienot 

suojaukset, osastoinnit ja alipaineistukset 

• minä muka olisin soittanut Jormanaiselle 26.9.14 ja ilmoittanut pölyvahingosta ja Jormanaisen 

saaneen vasta silloin tiedon pölyvahingosta muka minulta 

• Jormanainen olisi muka tullut soittoni perusteella 26.9.14 tarkastamaan kotiani ja todenneensa, että 

jo 26.9.14 mennessä kaikki oli muka siivottu eikä missään ollut pölyhiukkastakaan.  
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Olennaista on sekin, mitä tässä 8.10.14 ilmoituksessa EI ole. Tässä Jormanaisen, Walveen ja Niskalan 

yhdessä rustailemassa ilmoituksessa EI ole sanaakaan siitä oikeasti tapahtuneesta 17.9.14 

pölyvahingosta, jonka rakennusvalvonta kävi toteamassa jo 18.9.14 aamulla, terveystarkastaja 

toteamassa jo 19.9.14 aamulla ja Niskala toteamassa aamulla 22.9.14 ja josta olen jo 17.9.14 eikä vasta 

24.9.14 ilmoittanut kaikkiaan seuraavilla tavoilla: a) 17.9.14 klo 17:56 s-postilla, b) soittamalla Laaksolle 

illalla 17.9.14 samoihin aikoihin s-postin lähettämisen aikaan (tämä soittoni myönnetään ja näkyy myös 

vastaajien raportista siitä osasta, jonka petosmies Baarman 9.6.15 raportista poisti), c) s-postilla 21.9.14 

valokuvineen vastaajille ja Niskalalle, d) ottamalla yhteyttä jo 17.9.14 illalla siivousyrityksiin ja e) 

ottamalla jo 18.9.19 aamulla yhteyttä rakennusvalvontaan ja terveystarkastajaan. Kaikki valokuvat, 

viranomaiskäynnit ja pölyvahingosta tekemäni ilmoitus ovat siis jo olemassa ENNEN kuin Jormanainen 

kertoo vasta muka piikanneensa kotonani ”pölyttömästi”. Tässä 8.10.14 ilmoituksessa ei myöskään ole 

sanaakaan Liimataisesta ja Suoniemestä, jotka henkilöt vastaajat KäO:ssa ilmoittavat piikkareiksi eikä 

sanaakaan siitä klo 14.30 kahvitauosta, jonka vasta 25.11.14 vastaajien raporttiin lisätyn tarinan mukaan 

minä olisin sitä kaffetta ollut muka pölyisille piikkareille ja Kaartiselle muka jo 17.9.14 klo 14.30 

keittiössäni tarjoilemassa. Tässä 8.10.14 ilmoituksessa ei myöskään väitetä, että minä olisin missään 

vaiheessa ollut paikalla, vaan kerrotaan, että ihan yksikseen se Jormanainen siellä kotonani muka 

”pölyttömästi” piikkaili.  Kuinka olisin siis voinut olla tarjoilemassa kahvia jo 17.9.14 klo 14.30 

Liimataiselle, Suoniemelle ja Kaartiselle, vaikka Walveen ja Jormanaisen vakuutusyhtiölle 8.10.14 

laatiman ilmoituksen mukaan piikkaus ei muka ollut edes alkanut 17.9.14 eikä paikalla olleet Liimatainen, 

Suoniemi, minä eikä Kaartinen, vaan 8.10.14 ilmoituksen mukaan siellä olisi ollut vaan Jormanainen 

yksikseen? Lisäksi Kaartinen vahvisti, että ei ole koskaan edes tavannut Liimataista, Suoniemeä, Walvetta 

ja Laaksoa ja Maaniemi vahvisti, että kertomus 14.30 kahvitilaisuudesta on valhe (K2C-D, K85A, K109).  

  

Tätä 8.10.14 vahinkoilmoitusta ja siihen myöhemmin Walveen, Jormanaisen ja Niskalan toimittamia yhtä 

epärehellisiä piirroksia ja muita ”lisäselvityksiä” he salailivat minulta ja poliisiltakin vuosikausia, koska 

MIKÄÄN tuossa ilmoituksessa ei pidä paikkansa. K37A:sta näkyy, kuinka Walve tahallaan valehteli minulle 

7.10.14 eli vuorokausi ennen 8.10.14 ilmoituksen laatimista, että ”Jani” eli Jormanainen (jota minulle 

valehdeltiin LP:n työntekijäksi) menisi muka siitä oikeasti sattuneesta 17.9.14 pölyvahingosta tekemään 

LP:n vastuuvahinkoilmoituksen. Tosiasiassa he sopivat, että Walve, Niskala ja Jormanainen tekaisevat 

väärät tiedot Jormanaisen vakuutukseen, joka oli Niskalan hoitelemana LähiTapiolassa. Kun korvausta ei 

olisi oikeilla tiedoilla saatavissa (myöntämällä suojaamattomuus) ne valehtelivat tapahtumat 

ilmoitukseensa.  

 

Tein petoksesta ilmoituksen LähiTapiolaan 5.12.14 ja uudelleen 11.12.14. Siinä yhteydessä he olivat 

(minulta salaa) 11.12.14 tunnustaneet, että KAIKKI 8.10.14 ilmoituksen ja siihen laadittujen 

”lisäselvitysten” tiedot olivat pelkkää valhetta. Nuo rekisterimerkinnät ovat todisteeni K40B, jota 

todistettani Baarman, Saksa ja vastaajat KäO:ssa nyt kovasti vastustavat, koska K40B sisältää kaikkien 

vastaajien myöntämiset pölyvahingossa, joilla koko kanne pölyvahingon osalta tulee hyväksyä. 

 

Sain vasta yli vuoden päästä LähiTapiolasta kopion 8.10.14 ilmoituksesta. Tehtyäni Saksasta kantelun 

valvontalautakunnalle Saksa valehteli tahallaan 4 vuoden viiveellä keksimänsä val-heen, että 8.10.14 

ilmoitus ei muka olisikaan Jormanaisen laatima, vaan tämä aikuinen yrittäjä olisi muka ennen 8.10.14 

soittanut LähiTapiolaan muka ihan oikeat 17.9.14 vahinkotiedot, mutta langan päähän olisi sattunut 

”huonokuuloinen vakuutusvirkailija”, joka olisi laatinut tuon 8.10.14 ilmoituksen aivan väärillä tiedoilla. 

Saksan tarinassa valvojille (K37C), jota laatiessaan hän rikkoi tahallaan totuusvelvoitettaan, esiintyy 

siis a) Jormanaisen soitto ennen 8.10.14 ajankohtaa ja b) ”huonokuuloinen virkailija”, jota hän 
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valehteli 8.10.14 ilmoituksen laati-jaksi. Sain 23.10.17 LähiTapiolasta tuon 8.10.14 ilmoituksen 

(vahingon 361-1407236-L asiakirjat ja puheluyhteenvedot (K40B). Niistä ilmenee yksiselitteisesti, että  

1. Saksan satuilemaa Jormanaisen soittoa eikä ”huonokuuloista virkailijaa” ole olemassa 

2. 8.10.14 ilmoituksen ”pölyttömästä” olemattomasta 24.9.14 piikkauksesta laativat selvässä 

petostarkoituksessa varta vasten väärillä tiedoilla Jormanainen, Walve ja Niskala, vaikka olivat jo 

17.9.14 (K88A) ja 24.9.14 (K89) saivat oikeat tiedot. 

3. Samaan aikaan lokakuussa 2014, kun Walve ja Niskala pyörivät kotonani siivoustarjouksiin liittyen 

17.9.14 ilmoitukseni perusteella valtavan pölymäärän keskellä, he minulta salaa hoitelivatkin 

8.10.14 lukien ”pölyttömän pölyvahingon” ilmoitustaan ja piirtelivät taloni pohjapiirroksiin kuvia 

olemattomista suojauksista saadakseen niillä valheillaan LähiEtelän vastuukorvausosaston 

erehdytettyä heidän törkeällä tuottamuksella aiheuttamansa pölyvahingon maksajaksi.   

 

Nyt vastaajat, Baarman ja Saksa siis 15.2.19 ”hyväksyivät” todisteeni K37B 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 11.12.14, että KAIKKI 8.10.14 ilmoituksessa ja KAIKKI Saksan 

tarinat valvontalautakunnalle ovat yhtä suurta jatkettua petosta. Kun se heidän valehtelunsa siis niin 

kirkkaasti todisteilla K40B, K37C ja K89 paljastuu, juuri näitä todisteitani he sitten niin kiivaasti 

”kantajan laatimina” ja ”tarpeettomina” 15.2.19 vastustivat, jotta voisivat jatkaa petoksellista 

valehteluaan myös pääkäsittelyssä. He yrittävät siis saada tämän näytön oikeista tapahtumista 

”putsattua” kirjallisista todisteista, koska a) näyttö tekee heidän valehtelustaan niin naurettavaa ja 

näyttöni ikävästi sitä heidän valehteluaan häiritsee ja b) sama näyttö ovat todisteita Baarmanin, 

Saksan ja vastaajien kuluvastuuseen.  

 

Saksa ja Jormanainen laativat yhdessä 9.3.16 perusteettomaksi kanteeni kiistämiseksi KäO:ssa 

vastauksen, jossa väittivät, että 8.10.14 ilmoitus ei muka edes koske 17.9.14 pölyvahinkoa, joka on 

kanteeni kohteena. He lausuivat seuraavaa: ”Kaiken lisäksi vahinkoilmoitus ei ole koskenut nyt 

esitettävää vahingonkorvausta”. Vaikka kanteellani ei tietenkään käsitellä Saksaa ja Baarmania koskevaa 

kantelua, kaikilla heidän kanteen kuluessa laatimilla valvonta-asioiden vastauksilla on merkitystä 

MYÖS kanteeni todisteina, koska ne todistavat seuraavasta: 

1) Vastaajien tarinamäärien vaihtelut ja toiminnan petoksellisuus 

2) Vastaajien, Baarmanin ja Saksan kuluvastuu 

3) Tunnustukset siitä, että suojauksia ja osastointeja ei rakennettu ennen 17.9.14 piikkausta eikä 

alipaineistusta käytetty. Kyseessä on vähintään törkeän tuottamuksen kirjallinen myöntäminen 

4) 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. 

Kyseessä on Saksan kanteen aikainen kirjallinen tunnustus valvojilleen siitä, että hän on tahallaan 

valehdellut 9.3.16 KäO-vastauksessa väittämällä, 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.   

5) Saksa valehteli valvojille, että Jormanainen ja Liimatainen muka piikkasivat työparina, vaikka 

A) K40B todistaa Jormanaisen tunnustaneen jo 11.12.14, että Jormanainen ei ole KOSKAAN itse 

piikannut kodissani yhtään mitään. 
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B) Lisäksi Saksa valehteli jo sitä ennen 9.3.16 KäO-vastauksessa, että YKSI Jormanainen työntekijä 

piikkasi (ei siis työpari eikä Jormanainen)  

C) muiden vastaajien tarinassa niitä piikkareita samassa jutussa KäO:ssa on siis KAKSI eli 

Liimatainen ja Suoniemi   

6) Viemärikuvausta, jonka Baarman lähetti KäO:lle todisteeksi vasta 2019, ei ole ollut olemassa vielä 

4.12.17, kun Baarman vastasi valvojille (K33B), vaan hän on sen itse LP:n kanssa valmistanut vasta 

8.3.18 jälkeen.      

 

18. Saksan vastustama K40B, vastustamisen todellinen motiivi sekä todisteen K40B liittyminen Saksan 

vastauksiin valvojille (K37C) ja todisteisiin K37A-B, K41 ja K44 

19.  

K40B sisältää LähiTapiolan rekisteröimät Jormanaisen, Walveen ja Niskalan laatiman 8.10.14 
vahinkoilmoituksen tiedot sekä kaikki heidän myöhemmin samaan Jormanaisen vastuuvahinkoasiaan 
puhelimitse ja Walveen s-postista toimittamat aineistot, lisätiedot ja 11.12.14 kirjatun heidän 
tunnustuksensa siitä, että  
1) Jormanainen on LP:n aliurakoitsija 
2) Mitään suojauksia ja osastointeja ei rakennettu ennen 17.9.14 piikkausta eikä alipaineistajaa käytetty 

ja juuri niistä heidän laiminlyönneistään pölyvahinko aiheutui 
3) Jormanainen ei itse piikannut koskaan eikä kukaan piikannut 24.9.14 kodissani 
4) Oikea vahinkopäivä on 17.9.14 ja Jormanainen sai tiedon siitä Laaksolta illalla 17.9.14 eikä minulta 

26.9.14 
5) kodissani ei ollut pölytöntä eikä siivous ollut edes alkanut vielä 26.9.14  
 
Saksa vastusti todistetta K40B väittämällä, että sitä ei muka voitaisi käyttää. Hän ei kerro eikä millään 
tavalla perustele, miksi sitä ei muka voisi käyttää. K40B sisältää Jormanaisen vastuuvahingon 361-
1407236-L osalta juridisesti ihan samanarvoiset vahingon käsittelymerkinnät kuin todiste K35B sisältää 
vuotovahingon 361-1401203-0 osalta eivätkä Saksa, Baarman ja vastaajat K35A-K:ta vastusta millään 
perusteella. Lisäksi LähiTapiola on jo 23.10.17 myöntänyt minulla olevan oikeus ko. tiedostoihin 
asianosaisena (luovuttamalla ne juuri minulle suoraan Jormanaisen vastustuksesta huolimatta). Näin 
ollen on ihan selvää, että K40B käyttöä todisteena ei estä juridisesti yhtään mikään ja sen poistaminen 
todisteistani Saksan, Jormanaisen, Walveen, Laakson, Baarmanin ja Niskalan yhteisen rikoksen 
peittelemiseksi olisi lainvastaista.  
 
Kaikki Saksan vastaukset valvonta-asiassa kanteen aikana (K37C) ovat todisteena merkityksellisiä Saksan 
ja Jormanaisen kuluvastuun kannalta. Ne todistavat, kuinka tahallaan he valehtelivat joka suuntaan eli 
laativat jopa kanteen aikana UUSIA tekaistuja tapahtumakertomuksia ja jatkoivat valehteluaan ERI 
tavalla SAMAAN aikaan a) KäO:ssa, b) valvojille, c) raportissa ja d) poliisille.  
 
Todisteet K41A-B ja K44 todistavat, kuinka tahallaan Jormanainen, Walve ja Niskala yhdessä estivät 
oikeilla tiedoilla tekemäni 17.9.14 vahinkoilmoituksen kirjaamista juuri siksi, että saivat toteuttaa 
rauhassa salaista epärehellistä 8.10.14 ilmoitustaan. Kaikki toimittamani korvaushakemukset, laskut ja 
lausunnot ”deletoitiin”. Korvaushakemusteni kirjaamisen estäminen on jatkunut vuosia (nyt jo 5 vuotta) 
 

20. K34:n vastustamisen todellinen motiivi on se, että se paljastaa vastaajien koksiluukkuvalehtelun 
kestämättömäksi 
 
Mitään vahinkoa ei ole 10.6.14 ilmoitukseni tai minkään ilmoitukseni perusteella kirjattu LähiTapiolassa 

”seinävuodoksi” eikä ”koksiluukkuvuodoksi”.  LP ja Jormanainen tulivat 16.6.14 kotiini 10.6.14 

tekemäni vuotovahinkoilmoituksen perusteella, jonka vahinkokuvaukseksi vahinkoon 360-1465773-8 on 

kirjattu ”huomannut matossa vettä” (eikä mattoja siis pidetä seinillä). Lisäksi samaan vahinkoon on 
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kirjattu Recoverin lasku, jossa on kirjattu näkyviin  Recoverin 11.6.14 käynnin syy: ”Varastohuoneen 

lattialla matto märkänä. Varastohuoneen lattian alla kulkee putkia”. Tätä vahinkokuvausta eli 

todisteitani K34B-C he nyt sitten vastustavat ”tarpeettomana” ja muka ”vain vakuutusyhtiöön liittyvänä”, 

kun se todistaa heidän valehtelevan kiistämisessään olemattomasta ”seinävuodosta” ja ”koksiluukku”-

vuodosta, jollaista vahinkoa ei koskaan LähiTapiolassa ole edes tullut vireille eikä rekisteriin kirjattu. 

21. Dispositiivisessa asiassa myös Palon ja Suveksen lausumat (K146 ja K164) kelpaavat todisteiksi niiden 
sisältämien myöntämisten vuoksi ja todisteissa on mukana palkka-todistus ja LähiTapiolan HetiL-
vastaus eli muutakin kuin ”lausuma”  
 
K146 ja K164 ovat Palon ja Suveksen laatimat lausumat. K146 sisältää myös palkkatodistuksen eikä ilman 
sitä kannevaatimustani (palkan ja eläkkeen erotus) voi edes laskea, jos palkkatietoa ei saisi todisteena 
esittää. Dispositiivisessa asiassa missä tahansa asiakirjassa tapahtuva jonkin seikan myöntäminen on 
pätevä. Ei siis ole MISSÄÄN säädetty, että kun tunnustus laaditaan oikeudenkäyntikirjelmän muotoon, 
sitä ei voisi todisteena hyödyntää eli myös Suveksen KäO:lle laaditussa lausumassa K164 tapahtunut 
viemärikuvausajankohtaa koskeva teksti (uusi 4 vuoden viiveellä 11.12.18 esitetty väite, että onkin 
kuvattu vasta 11.12.14) on todiste asiassa L 15/649 ja L16/352, jossa vastaajat kiistävät kannettani 
väittämällä viemäri kuvatuksi muka elokuussa 2014 ja LähiTapiola aiemmin väitti kuvatuksi lokakuussa. 
Koska tämä Suveksen lausuma sisältää KAIKKI aiemmat väitteet kumoavan uuden ”tiedon”/väitteen 
kanteen kohteena olevasta viemärikuvauksesta, se pitää saada tietenkin kantajan saada esittää tässä 
viemärikuvausasiassa todisteena.  
 
K146 ja K164 vastustamisen keinotekoisuus näkyy siitäkin, että he eivät vastusta 
”oikeudenkäyntilausumana” K17A-C:tä (omat kommenttinsa asian L15/649 todisteista), K56E:tä 
(Baarmanin ja Suveksen KäO:lle toimittamien vastausten liitteenä ollut raportti) eikä K163:a (Suveksen 
1.10.18 ihan samassa asiassa L 15/649 laatima toinen lausuma). Vaikka K163 ja K164 ovat saman 
Suveksen samassa asiassa L15/649 parin kuukauden välein laatimia ”oikeudenkäyntilausumia”, 
lokakuussa laadittua lausumaa eivät vastusta, mutta joulukuista vastustavat. Tässä(kään) 
vastustamisessa ei ole mitään järkeä. Suveksen 1.10.18 KäO:n asettamassa määräajassa asiassa L15/649 
laatima lausuma (K163) hyväksytään (eikä K17A-C:tä ja K56E:täkään vastusteta ”oikeudenkäynti-
lausumana”), mutta 20.12.18 ihan samassa jutussa laadittua lausumaa (K164) vastustetaan.  Vastaajien 
mielestä siis se, että lausuma on laadittu joulukuussa tekee siitä ”oikeudenkäyntilausuman” verrattuna 
saman Suveksen laatimiseen lokakuussa, jolloin se lausuma ei olisikaan oikeudenkäyntiä varten tässä 
asiassamme L15/649 muka laadittu (vaikka varmasti on). Lisäksi K164 siis sisältää LähiTapiolan kantajalle 
(ei siis KäO:lle) oikeudenkäynnin ulkopuolella 11.12.18 laatiman virallisen vastauksen HetiL 
tarkastusoikeusvaatimukseen eli ei siis edes ole vastaajien väittämä ”oikeudenkäyntilausuma”. Se ei eroa 
juridisesti siis mitenkään esim. todisteesta K35A-K, jota ei vastusteta  

 

22. Kantajan todisteet vastaajien valheellisia viemärikuvausväitteitä vastaan verrattuna viestien 
”valikoivaan poimintaan” todisteiden vastustamisessa ja sen motiiviin 
 
Vastaajien pääväite eli yksi keskeisistä riitaisista seikoista on, että KOKO viemäristöni on muka kuvattu 
”elokuussa” 2014 Wastipin toimesta ja siinä todettu muka ”ehjäksi”. Lisäksi Baarman 9.6.15 KäO-
vastauksessa valehtelee, että ”kuvausraportti on asianmukaisesti luovutettu Niskalalle”. Kaikki seuraavat 
todisteet ovat relevantteja ja tarpeen näiden väitteiden kumoamiseksi: K1-K52B, K53-K56E, K63-K73, 
K75-K79, K81-K114, K121-K126, K128-K129, K131-K141, K162-K164 ja kaikkien viestien päivämäärillä ja 
lähetystiedoilla (vastaan-ottajat) on merkitystä todisteena. Erityisesti seuraavista todisteista käy 
selvänä ilmi, että viemäreitä EI kuvattu eikä raporttia Niskalalle luovutettu:  
1) K32 (23.10.14 laadittu 97.199 € korjaussuunnitelma; jos putki olisi juuri sitä ennen muka ”ehjäksi” 

todettu, ei siihen lokakuussa mitään 97.199 € korjaussuunnitelmaa olisi laadittu) 
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2) K30 (Wastipin tj kertoo, että kuvausraporttia EI ole edes laadittu, vaikka Baarman valehtelee KäO:ssa, 
että on muka ”luovutettu asianmukaisesti LähiTapiolalle”. Olematonta/laatimatonta raporttia ei 
voida luovuttaa) 

3) K28B, K121G Niskala kertoo, että hänelle ei 1.10.14 ja 17.11.14 mennessäkään ollut Wastip-
kuvauksesta LP yhtään mitään toimittanut eli ei raporttia eikä videoita. K28B viestin lähetyspäivä 
17.11.14 paljastaa valheeksi Suveksen 2018 esittämän uuden väitteen, että muka vasta 11.12.14 
kuvattu. Kun Niskala 17.11.14 jo väittää, että kuvaukset on tehty, ei niitä siis vasta joulukuussa eli 
”tulevaisuudessa” ole voitu tehdä (vrt. K164) 

4) K26-K27 verrattuna todisteeseen K164 (LähiTapiolan 23.10.17 luovuttama Levyltä-kansion materiaali 
ja koko muistitikun näkymä, jotka paljastavat, että 23.10.17 mennessä MINKÄÄN vahinkonumeron 
alla ei vielä ollut mitään 2014 kuvausmateriaalia, vaan 11 kpl 2005 valmistuneita videoita, ja että 
Suveksen 11.12.18 toimittamaa muka 11.12.14 valmistettua viemärikuvausmateriaalia EI ollut 
vielä edes olemassa 23.10.17 mennessä).  

5) K34-35 alakohtineen, K29A-C ja K72 todistavat, että viemärivuotovahinkojen alla vahinkorekisterissä 
ei ollut 23.10.17 mennessä MITÄÄN viemärikuvausta eikä niiden laskutusta, ja että väitetty 
kuvausfirma PipeSnake on hierontalaitos) 

6) K52A verrattuna K53:een todistaa Wastip-laskutuksen tekaistuksi (”samasta” viemärikuvauksesta 
ilmaantunut vasta 2018 lasku, jossa ERI euromäärä) 

7) K129A-B (LähiTapiolan omien 12.12.14-22.12.14 päätöstenkin mukaan viemärit väitetään kuvatuiksi 
elo- ja lokakuussa, mutta nyt siis 11.12.18 lausumalla (K164) väitettä muutettu ja uusi väite, että 
olisikin muka kuvattu vasta 11.12.14) 

8) K8, K63C, K69, K112A (pohjakuvat, joissa vuotokohdat todettu VAIN viemäriputkessa ja sen 
kulkureitillä eikä mitään seinissä ja vastaajatkin piikkasivat VAIN viemärin kulkureitillä)   

9) Kaikki 17.9.14 alkaneen piikkauksen todisteet verrattuna K32:een. Niistä käy ilmi, että piikkaukset 
viemäriputken kulkureitillä alkoivat 17.9.14 eli väitetyn ”ehjäksi” kuvaamisen jälkeen. ”Ehjää” 
putkea ei syyskuussa olisi piikattu, jos se juuri sitä ennen elokuussa olisi muka ehjäksi todettu. Ja 
niiden piikkausten JÄLKEEN siis laadittu 23.10.14 muka ”ehjään” putkeen se 97.199 € 
korjaussuunnitelma.  

 
Saksa ja Baarman ovat todisteitani vastustaessaan valikoivasti poimineet tästä todistekokonaisuudesta 
pois KAIKKI ne todisteet, jotka todistavat Baarmanin, Saksan ja vastaajien valehtelevan 
viemärikuvauksista eli vastustavat juuri niitä todisteita ”tarpeettomina” yms. joista se heidän 
valehtelunsa ja ”feikki”-viemärikuvaukset paljastuvat. HUOM! Tämä on siis myös K164:n osalta 
todellinen vastustamisen syy. Kun LähiTapiola esitti 4 vuoden viiveellä aivan UUDEN väitteen 
viemärikuvauksista, joka kumoaa vastaajien väitteet, tulee tällainen UUSI tieto ja asiakirja voida esittää 
todisteena siitä riippumatta, mistä se tieto on peräisin.  
 

23. Kokonaan lakiin perustumattomat vastustamiset, niiden ristiriitaisuus sekä Baarmanin ja Saksan OK 

21:6 § kuluvastuu perusteettoman vastustamisen ja valehtelun perusteella  

 

PL 2 § 3 mom. ja OK 17: 1, 2 ja 8 §:t säätävät, että KäO:n todisteiden karsimisratkaisu ei voi koskaan 

perustua lakiin perustumattomaan vastustamiseen. Lakiin perustumaton vastustaminen on tapaohjeen 

8.2 vastaista ja synnyttää Baarmanille ja Saksalle tälläkin perusteella myös OK 21:6 §:n kuluvastuun. 

Seuraavat vastaajien, Baarmanin ja Saksan 14.2.19 esittämät vastustamisperusteet ovat kokonaan 

”tuulesta temmattuja” eli niitä ei lakiin ole säädetty:  

 

1) Asiakirja on ”kantajan laatima” tai ”kantajan oma kirjoitus” (missään ei säädetä tällä perusteella 

todistekelvottomuutta ja on selvää, että kantajalla on oikeus omassa asiassaan reklamaatioita ym. 

laatia ja KSL:n mukainen velvoitekin siihen ja kaikki ovat kelpo todisteita)  

2) Todisteeksi nimetty viestiketju sisältää MYÖS kantajan laatimia viestejä eli jonkinlainen kantajan 

laatimisen ”yleissaastuttava vaikutus” (vaativat pois poimittaviksi kantajan laatimat, vaikka 
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vastaajien laatimat samasta viestiketjusta hyväksyvät ja välillä vastustavat KOKO viestiketjun 

hyväksymistä todisteeksi sillä perusteella, että mukana myös niitä kantajan laatimia, esim. K91G 

Walveen viestinnän vastustaminen ”kantajan laatimana”) 

3) Asiakirja on ”kantajan laatima oikeudenkäynnin aikana” eli laadittu 1.1.15 jälkeen 

4) Asiakirja on laadittu ”oikeudenkäyntiin liittyen” (ja samaan aikaan siis vastustavat ”tarpeettomana” 

kaikkea, joka ei sitten heidän mielestään ”liity” tähän oikeudenkäyntiin)  

5) Todisteen vastustaminen samaan aikaan sillä perusteella, että a) viestin laatija ON nimetty 

henkilötodistajaksi ja b) EI OLE nimetty (ei siis ole olemassa MITÄÄN tilannetta, jossa yhtään kirjallista 

voisi hyväksyä, kun kumminkin päin aina vastustetaan). Lisäksi samaan aikaan vastustavat juuri sen 

henkilötodistajan (esim. Honkavaara) nimeämistä, jonka kuulemista käyttävät perusteena kirjallisen 

todisteen vastustamisessa. 

 

Mikään vastustaminen ei perustunut lakiin, yhtään em. perusteella vastustettua todistetta ei ole saanut 

tapaohjeen 8.2 kohdan vastaisella valehtelulla vastustaa.  

24. ”Tarpeettomuus”-valehtelu ja sen motiivi 

 

Yksikään ”tarpeettomana” vastustettu todiste ja todistaja ei ole tarpeeton, vaan johtuu lausuman 

otsikossa 3 selostetusta motiivista eli heidän tarpeesta peitellä epärehellistä toimintaansa, kiistämisensä 

perusteettomuutta, oman OK 21:6 § kuluvastuun syntyperusteita, aineiston sisältämiä olennaisia 

vastaajien myöntämisiä. Olen jokaisen ”tarpeettomana” ja ”asiaan liittymättömänä” vastustetun 

todisteen osalta selvittänyt, mihin todistetta tarvitaan eli mihin eksaktiin vastaajien vastustamiseen tai 

kanneperusteeseen todiste liittyy.  

 

25. Vastustamiset perusteilla ”ei liity asiaan”, ”liittyy muuhun asiaan”, ”liittyy vakuutusyhtiön asiaan” ja 

”liittyy vakuutusyhtiöön” ja niiden motiivi 

 

Joitain todisteita he vastustivat valehtelemalla, että ne muka ”eivät liity asiaan” tai liittyvät muka 

”muuhun asiaan”. Yhdessäkään vastustamisessa he eivät kuitenkaan yksilöi millään tavalla, MIKSI he 

tällaista väittävät esim. itselleen saapuneista viesteistä, jotka koskevat kanteen keskeisiä riitaisia seikkoja 

ja MIHIN ”muuhun” asiaan väittävät siis viestinnän kantajan ja itsensä kanssa perustuvan. Mikä tämä 

”MUU” asia siis heidän mielestään edes on? Joitain viestejä vastustetaan ”vakuutusyhtiöön liittyvinä” ja 

joitain pelkästään siihen ”muuhun” asiaan liittyvinä eli nämä ”jonkun muun asian” viestit eivät muka liity 

edes vakuutusyhtiöön (siitä huolimatta, että lähetetty vakuutusyhtiölle). 

 

”Vakuutusyhtiöön liittyvänä” vastustamisen valheellisuus ja keinotekoisuus näkyy suoraan ko. 

todisteiden viestisisällöstä ja vastaanottajakentän tiedoista. Baarman, Saksa vastustavat muka 

”vakuutusyhtiöön liittyvinä” mm. viestejä, joita olen lähettänyt Baarmanille, Aronpäälle ja Walveelle 

(LP:n tj ja työntekijä) koskien LP:n laskutusta, vastaajien 8.10.14 vääräsisältöistä vahinkoilmoitusta 

(heidän itse eikä vakuutusyhtiön laatimia asiakirjoja) ja Walveen Tehopuhdis-tuksen ja minun kanssa 

sopimaa siivouslaskua. Baarman on LP:n eikä ”vakuutusyhtiön” asiamies, joten eivät nämä heille 

menneet viestit ”vain vakuutusyhtiöön” liity. 

 

26. Olennaiset todisteet siitä, että vakuutukseni oli nimenomaan LAAJA turva, kun vastaajat tulivat 

16.6.14 raportoimaan ja kun 12.12.-22.12.14 ”päätöksiä” tehtiin ja tekojen motiivi 

 

Se, että vakuutukseni oli 10.6.14 vahinkoilmoituksen tehdessäni nimenomaan LAAJA turva eikä 

perusturva, on asiassa aivan olennainen seikka  
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1) Vastaajien 12.6.14 aloittamien epärehellisten tekojen motiivin todistamisessa 

2) Joulukuun 2014 ”päätösten” osalta tahallisen väärintoimimisen motiivin todistamisessa. 

 

Vain LAAJA turva korvaa yli 50 vuotta vanhojen viemäriputkien rikkoutumiset. Korvausoikeus on 

vakuutusmäärän suuruinen ja se maksetaan yli 50-vuotiaiden putkien rikoissa 3000 € omavastuulla 

vähennettynä. Koska 10.6.14 ilmoitukseni (K1A) ja Recoverin käynnin (K54A) perusteella oli Niskalalle 

selvää, että tulossa olisi LähiTapiolalle kallis KORVATTAVA putkirikko, Niskala teki 12.6.14 päätöksen 

kutsua paikalle Recoverin tilalle epärehellisiksi tietämänsä Laakson ja Jormanaisen ”rukkaamaan” sitä 

raportointia sellaiseksi, että en saisi sitä korvaustani. Kanteen kohteena olevaa epärehellistä 

raportointia tarvittiin ylipäänsä juuri siksi ja vain siksi, että minulla oli se LAAJA turva. Näin ollen kaikki 

todistelu vakuutussopimukseni sisällöstä ja asiaani vastaajien tekohetkellä sovelletuista 

vakuutusehdoista liittyi vastaajien teon motiivin todistamiseen eli vastaajiin eikä vakuutusyhtiöön.  

 

Se, että vakuutukseni on koko voimassaoloajan ollut LAAJA eikä perusturva, näkyy (ja kuuluu) todisteista 

K1A-C, K116, K117A-B, K118, K119 ja K120 ja kaikista niistä Niskalan ja LähiTapiolan päätöksistä, joilla 

korvauksia on tästä laajasta turvasta maksettu ihan samasta viemäriputkesta samassa 

kodinhoitohuoneessa jo 2008 (K127E) ja juuri siksi maksettu myös 2014 (121-H, K122A-E, K123A-B, 

K124A-B K125A-F, K126). Lisäksi todisteista K129A-B verrattuna todisteisiin K55A (Niskalan 8.9.14 s-

postin liitteenä Kodin vakuutusehto eikä Pientalon LVI-ehtoa) ja verrattuna todisteisiin K1A-C, K116, 

K117A-B, K118, K119 ja K120 näkyy, että joulukuun 2014 päätöksissä sovellettiin korvausteni 

estämiseksi tahallaan ehtoa, joka ei edes sopimukseeni liittynyt.   

27. S-postien ja muun kirjallisen todistelun keskeinen merkitys henkilötodistelun uskottavuuden kannalta  

 

Asianosaisten tulee OK 17:2 §:n mukaan esittää ”uskottava” näyttö. OK 17:8 §:n mukaan kirjallisen 

todistelun voisi estää esim. siksi, jos se olisi ”tarpeetonta” tai korvattavissa olennaisesti 

luotettavammalla (uskottavammalla) muulla todistelulla tai pienemmillä kustannuksilla. Kanteeni  

1) Kirjallista todistelua ei voida korvata henkilötodistelulla  

2) Kirjallinen todistelu ei tule tarpeettomaksi henkilötodistelun nimeämisen vuoksi  

3) Henkilötodistelukaan ei tule tarpeettomaksi kirjallisen todistelun vuoksi, vaan täydentää sitä  

 

Kirjalliset dokumentit todistavat, mitkä vastaajien ja niiden nimeämien todistajien kertomukset ovat 

ristiriidassa ja epäloogisia kirjalliseen dokumentaatioon verrattuna. Kirjallisilla todisteilla siis 

todistetaan se, kumpi oikeudenkäyntiosapuoli ja mitkä todistajat puhuvat totta ja ketkä valehtelevat 

kanteeseen liittyvistä tapahtumista ja juuri siksi kaksi rikollista valehtelijaa Saksa ja Baarman niitä 

vastustivat.  

 

Kantajana minua oli tarkoitus kuulla todistelutarkoituksessa ja useita todistajia kanteen tapahtumista. 

Tämä ei tietenkään tarkoita, että kirjalliset todisteet eivät olisi tarpeellisia. Kantajan s-postit, muut s-

postit ja muu kirjallinen todistelu päinvastoin todistavat, että se, mitä kantaja kuulemisessaan 

tapahtumista kertoo, pitää paikkansa verrattuna kirjallisiin todisteisiin, joilla siis dokumentoidaan 

lausumien totuudellisuus. Ilman kirjallista todistelua kantajan todistelu olisi oikeastaan pelkkä tarina, 

joka vastaajien olisi helppo kumota maksamalla ”todistajiksi” KäO:een esim. 2 epärehellistä kaveriaan. 

Kaksikin epärehellistä vastaajien kaveria riittäisi heikentämään kantajan kuulemisen todistearvoa, jos 

todistelu olisi vain henkilökuulemisen varassa. Tässä asiassa on juuri kiistämisten valheellisuuden 

arvioimisen kannalta tärkeää, että kaikki tapahtumat, kiistämiset, myöntämiset ja sopimussuhteet on 

näin hyvin kirjallisesti dokumentoitu.  
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Kirjallinen todistelu oli OK 17:8 §:n säätämää henkilötodistelua luotettavampaa todistelua. Se on 

välttämätöntä eikä sitä voinut korvata henkilötodistelulla (vaan ainoastaan täydentää 

henkilötodistelulla) seuraavista syistä:  

 

1) Kaikki kantajan kirjalliset todisteet olivat tarpeen, koska ne on toimitettu juuri siihen, MITÄ 

kiistämisperusteita vastaajat asiamiehineen ovat kirjallisissa lausumissaan faktisesti esittäneet eli 

kukin kantajan kirjallinen todiste ja niiden teemat vastaavat tiettyjä eksakteja kiistämisperusteita. 

(hajuttomuusväitteet, Baarmanin sopimussuhde- ja avioliittoväitteet, väitteet 17.9.14 

piikkauspäivän tapahtumista, maksamisista, väite vastuun kiistämisistä, Jormanaisen, Walveen ja 

Niskalan 8.10.14 vahinkoilmoituksesta pölyvahingossa ja epätodet väitteet suojauksista ennen 

17.9.14 piikkausta jne.). Kun on siis kiistetty KIRJALLISESTI em. väitteillä, kantajalla on vastaavasti 

OK 17:1 ja 2 §:n mukaan ehdoton oikeus esittää kiistämiset kumoava kirjallinen näyttö, jolla 

kantaja näyttää kanteensa toteen eli jonka avulla kantaja voi juttunsa voittaa. Jos kirjallinen näyttö 

poistetaan, sillä aiheutetaan tarkoituksella vahinkoa kantajalle ja todistelun heikentämistä 

kantajan vahingoksi ja vastaajien epärehellisen toiminnan peittelemiseksi ja jatkamiseksi.  

 

2) Vastaajat ovat jälkikäteen vuosien viiveellä oikeudenkäynnin aikanakin edeltävästikin jo tähän 

mennessä selvästi havaittavalla tavalla, todistettavasti ja toistuvasti jo muutelleet tarinoitaan ja 

väitteitään kanteeseen liittyvistä tapahtumista. 

 

3) Vastaajat ovat toisaalta jo joutuneet myöntämään ja ylipäänsä vasta pakon edessä eli vain ja 

ainoastaan juuri kantajan valmistelun aikana toimittamien kirjallisten todisteiden vuoksi 

kiistämisperusteitaan kestämättömiksi.  

 

4) Juuri näiden SAMOJEN, nyt kantajan kirjallisiksi todisteikseen nimeämien K1A-B, K26-K49 (23.10.17 

paljastuneet rekisterisisällöt) ja K121-127 (LähiTapiolan muuttuneet päätökset) tahalliseen 

salaamiseen vastaajat asiamiehineen ovat vuosikausia ennen kanteen nostamista ja sen aikanakin 

yhdessä osallistuneet.  

 

5) Mikään henkilötodistelu ei siis tätä kirjallista todistelua voi korvata, koska vain kirjallisista 

todisteista luotettavasti ja eksaktisti selviää,  

A) MITÄ on AJANKOHTAISESTI faktisesti keskusteltu vastaajien, kantajan ja muiden tahojen 

kesken 

B) milloin kantaja on mistäkin seikasta vastaajille reklamoinut.  

C) että ko. kukin todisteeksi nimetty viesti todellisuudessa on lähetetty, milloin se on lähetetty, 

kenelle lähetetty, kuka lähettänyt viestin ja mikä on ollut missäkin ajallisessa vaiheessa 

kantajan reklamoinnin ja vastaajien vastausten sisältö 

D) mihin kaikkiin viesteihin vastaajat asiamiehineen ovat kokonaan kieltäytyneet vastaamasta 

(vaikka laki sääti vastauspakon) 

E) että vastaajien minkään vastauksen sisältönä ei ollut vuonna 2014 missään viestissään ennen 

maksamisen aloittamista vastuunsa kiistäminen (kuten vastaajien asiamiesten laatimissa KäO-

vastineissa epätodesti jälkikäteen väitetään), vaan nimenomainen vastuunsa myöntäminen. 

Viesteistä verrattuna Baarmanin, Saksan (ja Suveksen) laatimiin KäO-kirjelmiin samalla 

ilmenee kiistämisen perusteettomuus eli miksi kuluvastuu kuuluu vastaajille asiamiehineen.  

F) missä kohden kertomuksissaan tapahtuma-aikaisista teoistaan (esim. suojausten 

rakentamisajankohta, 17.9.14 paikallaolijat, vuotovahingon käyntipäivät, väitetyt pihalla 

muka olleet montut heinäkuussa 2014 ja 17.9.14, väitetty hajuttomuus, laskutukset jne.) 
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vastaajat eivät puhu totta eli mitkä ovat kokonaan tekaistuja vasta jälkikäteen keksittyjä 

tapahtumia, joita ei tosiasiassa ole edes tapahtunut.  

 

6) Kantajan henkilötodistajien ja kantajan kuuleminen ei tee mitään kirjallista todistelua 

tarpeettomaksi. Ilman kantajan kirjallista todistelua nämä kuulemiset ovat vain tarinoita 

vastaajien ihan erilaisia tarinaversioita vastaan. Kirjalliset todisteet todistavat, että kantaja 

todistajineen kertoo kuulemisessaan totta ja vastaajat todistajineen kuulemisessaan tapahtumista 

valehtelevat. Vain kirjallisten todisteiden avulla KäO:n on mahdollista arvioida vuonna 2019 

tapahtuvassa pääkäsittelyssä luotettavasti sitä, mitä asiassa on pidettävä toteennäytettynä (OK 

17:2 §) eli kumpi oikeudenkäyntiosapuoli ja mitkä henkilötodistajat puhuvat totta ja mitä oikeasti 

kantajan kodissa on vuonna 2014 eli 5 vuotta aiemmin tapahtunut ja miksi.  

 

7) Jos asia olisi vain henkilötodistelun ja vastaajien tarkoitushakuisesti ”poimimien” kirjallisten 

todisteiden varassa (jollaiseen tilanteeseen vastaajat asiamiehineen kantajan siis nimenomaan 

kirjallisten todisteiden vastustamisellaan pyrkivät), he jatkaisivat valehteluaan, että mitään 

edeltävääkään vastaajien ja niiden asiamiesten myöntämistä ei olisi muka tapahtunut eikä kantaja 

siis voisi epärehellisiä vastaajia kohtaan lainkaan näyttää kannettaan toteen, kun vastaajat pyrkivät 

omalla epärehellisellä henkilötodistelullaan synnyttämään ns. sana-sanaa-vastaan-tilanteen ja 

voisivat nimetä pääkäsittelyyn vaikka 20 maksettua epärehellistä ”todistajaansa” (Jormanainen, 

Rytö, Liimatainen, Walve jne.) jatkamaan sitä aivan samaa valehteluaan, jota ovat tähän saakkakin 

tahallaan tehneet (poistettuaan sitä ennen ”näppärästi” kaikki ne kirjalliset todisteet, joista 

todistajiensa tarinoiden totuudenvastaisuus ilmenee).   

 

8) Jos kantaja ei olisi kyennyt toimittamaan KäO:lle nimenomaan kirjallisia todisteitaan kanteensa 

todentamiseksi, Baarman päämiehineen jatkaisi siis edelleenkin 9.6.15 aloittamaansa valehteluaan 

siitä, että kaikki LP:n laskut olisi maksanut LähiTapiola ja ne olisi lähetetty LähiTapiolalle, Pedersen 

olisi naimisissa Kavoniuksen kanssa jne. ja Saksa päämiehineen jatkaisi 9.3.16 aloittamaansa 

valehtelua, että olisi muka olemassa kaksi piikkausvahinkoa (17.9.14 lisäksi 24.9.14) ja valehteluaan 

valvojille ja KäO:ssakin, että 8.10.14 ilmoituksen olisi laatinut ”huonokuuloinen vakuutusvirkailija”, 

jolle Jormanainen muka olisi soittanut ennen 8.10.14. Kirjallisista todisteista K50-K53 ilmenee, että 

sopimussuhde ja sitä  vastaava laskutussuhde on LP:n ja kantajan välillä ja todisteiksi nimetyistä s-

posteista, lausunnoista, valokuvista ja pohjapiirroksista ilmenee, että kaikki Saksan, Jormanaisen, 

LP:n työntekijöiden ja Baarmanin tarinat KäO:ssa ja valvojille ja poliisille vuoto- ja pölyvahingoissa 

ovat tahallisia valheita ja pääosa heidän kertomuksissaan esiintyvistä ”tapahtumista” valheita, jotka 

on kehitelty vähintään 5 kuukauden viiveellä ja osa tapahtumista (mm. väitetty viemärikuvaus ja 

”kikkailija”-Baarmanin 19.11.18 askartelemat keinotekoiset vastaajien väliset ”takautuvat” 

maksutapahtumat) ”syntynyt” vasta vuosien viiveellä Baarmanin, Suveksen ja Saksan 2015-2019 

laatiessa KäO:lle ja valvojille valheelliset kirjelmät, jotka ovat ristiriidassa päämiestensä 2014 

laatimien viestien kanssa.   

9) Suves valehteli aiemmin KäO:ssa tahallaan, että kaikki viestintä olisi muka käyty pölyvahingossa vain 

LP:n ja kantajan välillä. Juuri kantajan todisteiksi nimeämillä s-posteilla (vastaanottajakentän tiedoilla 

ja Niskalan viesteillä) selviää, että jokaisessa viestissä on mukana Niskala, joka teki salaista 

epärehellistä väärinraportointia LP:n ja Jormanaisen kanssa. Viestien määrälläkin on todisteena 

merkitystä. Kun viestejä on 100 kpl, kukaan vastaaja ei voi uskottavasti väittää, että olisi ”vahingossa 

unohtanut” kaikki 100 viestiä. Yhden tai pari viestiä voi unohtaa, mutta 100:aa viestiä ei.  

 

10) Kirjallisten dokumenttien esittäminen reklamaatioiden sisällöstä (sekä ennen 1.1.15 että sen 
jälkeen) päivämäärineen ja kellonaikoineen ovat välttämättömiä myös siksi, että vastaajat 
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kiistävät kannetta KäO:ssa valehtelemalla minun ”viivytelleen” 2014 vahinkotapahtumissa ja 
valehtelevat siitä, miten ovat 2014 ennen kanteen nostamista ja 2015 reklamaatioihini vastanneet 
(valhe, että olisi muka kiistetty vastuu ja silti maksettu). Kirjallisina todisteina esitetyistä kantajien, 
vastaajien ja muiden s-posteista kaikkiaan näkyy,  
A) miten monta kertaa jouduin 2014 ennen kanteen nostamista ja kanteen aikanakin reklamoimaan 

ja mistä kaikesta vastaajien virheistä reklamoin 
B) Vastaajat eivät millään viestillään vastuutaan kiistäneet (kuten KäO:ssa valehtelevat), vaan 

kantajan todisteista ilmenevin tavoin päinvastoin myönsivät vastuunsa 2014 tai jättivät 
kokonaan vastaamatta.  

C) Vastaajat eivät millään reklamoinnilla suostuneet korjaamaan toimintaansa (tahallinen 
väärintoimiminen, jonka seurauksena kanne jäi minulle ainoaksi vaihtoehdoksi) 

 
11) Kirjallinen todistelu koski kaikkia keskeisiä tapahtumatietoja. Koska vastaajat olivat jo osittain 

joutuneet myöntämään valehtelunsa, kirjallisilla todisteilla on jatkovalehtelunkin kannalta aivan yhtä 

merkittävä rooli kuin edeltävänkin valehtelun osoittamisessa. Baarmanin ja Saksan rikollisen 

valehtelun tavoitteena oli estää kantajan kirjallista todistelua voidakseen jatkaa kiistämistään 

nimeämiensä, jo ennen pääkäsittelyä epäluotettavaksi tiedettyjen henkilötodistajiensa avulla, joille 

on etukäteen maksettu vähintään 7.000 € lahjomat vastineeksi etukäteen sovituista perättömistä 

lausumista. 

 

12) Kirjallisia todisteita valikoivasti vastaajien toivomalla tavalla poistamalla ja poimimalla 

aiheutettiin tilanne, jossa OK 17:2 §:n vastaisesti kokonaan poistettiin tahallaan KäO:n 

mahdollisuudet arvioida asianosaisten ja todistajien kertomusten ja vastaajien kiistämisen 

uskottavuutta ja kantajana minun oikeus esittää todistelu, joka tuon vastaajien tarinoinnin ja 

kiistämisen uskottavuuden poistaa.  

 

28. Kirjallinen todistelu on henkilötodistelua luotettavampaa ja myös s-postiviestien päivämäärillä, 

kellonajoilla, lähettäjä- ja vastaanottofaktoilla on merkitystä todisteena  

 

Kirjalliset s-postit ovat suullista todistelua luotettavampia, koska viestit ovat todisteina juuri siinä 

eksaktissa ja dokumentoidussa muodossa kuin keskusteluja vahinkotapahtumista, niiden korjauksista, 

sopimuksista ja vastaajien myöntämisistä on ajankohtaisesti käyty. Vastaajat olivat kiistämisessään 

vuosien viiveellä jälkikäteen esittäneet uusia ristiriitaisia kertomuksia mm. pölyvahingon 17.9.14 

tapahtumista (esim. väitetty Laakson käynti keskellä päivää ja väite kantajan paikallaolosta) ja yhtenä 

kiistämisperusteena heillä on KäO:ssa väite kantajan ”viivyttelystä” tai että kantaja olisi estänyt vastaajia 

ja Baarmania saapumasta kotiinsa tarkastamaan vahinkoja. Tapahtuma-ajankohdan s-postit, lähettäjä- 

ja vastaanottajatiedot ja myös viestien kellonajat ovat merkityksellisiä todisteina. S-posteja ei voi 

korvata henkilötodistelulla, koska seuraavat todisteena merkitykselliset seikat verrattuna vastaajien 

kiistämisperusteisiin kantaja voi todistaa vain s-postiviestien avulla:   

1) Mitä ajankohtaisesti tapahtuma-aikaan on keskusteltu vastaajien (mm. Walveen, Niskalan) ja 

kantajan välillä. Vastaajien viesteistä ilmenee, että heidän omissa vahinkoajankohdan  viesteissään 

EI ole mitään mainintoja sellaisista tapahtumista, joita nyt keksitään jälkikäteen Baarmanin, 

Saksan, Jormanaisen ja LP:n toimesta 4 vuoden viiveellä vasta KäO:ssa ja joita tarinoita he keksivät 

8.10.14 vahinkoilmoitukseen ja kanteen aikana 10.2.15 poliisille ja 5 kuukauden viiveellä 26.11.14 

raporttiväärennykseensä. Jos kantaja siis olisi ollut 17.9.14 koko päivän kotona, keitellyt kahvia klo 

14.30 pölyisille piikkareille talonsa yläkerrassa ja toiminut piikkarien työnantajan, LP:n ja LähiEtelän 

sijaan piikkarien ohjeistajana (muka kieltänyt suojaukset ja osastoinnit ja aiheuttanut itse 

pölyvahingon vastaajien sijaan), toki vastaajat olisivat juuri sellaisia kiistämisiä ja tapahtumia myös 

tapahtumahetken viestintäänsä kirjoitelleet. Nyt kantajan nimeämä s-postiviestintä siis paljastaa, 
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että yhdenkään vastaajan viesteissä ei tapahtuma-aikaan ole MITÄÄN niistä väitteistä ja 

tapahtumista, jotka vastaajat ovat vasta Saksan ja Baarmanin kirjelmiin laatineet KäO:ssa sekä 

8.10.14 ilmoitukseen ja 10.2.15 poliisille jälkikäteen tarinoina keksineet.  

 

2) S-postiviestinnästä siis suoraan ilmenee, että vastaajien KäO-kiistämisessä käytetyt KAIKKI 

kiistämisperusteet ja ”tapahtumat” on jälkikäteen keksitty eivätkä lainkaan pidä paikkansa ja että 

SAMASSA pöly- ja vuotovahingossa vastaajat ovat muutelleet tarinaa sen mukaan, kenelle (poliisi, 

vakuutusyhtiö, KäO tai kantaja) tarina on kerrottu ja myös väärentäneet raporttiaan eri 

tarinaversioihin sopivaksi eri ajankohtina. Niistä tyhjentävästi ja dokumentoidusti näkyvät a) 

tarinamuutosten määrä, b) niiden ristiriidat ja c) kaikki päivämäärät, joina tarinaa on muuteltu ja 

ketkä kaikki petokselliseen erehdyttämiseen osallistuivat. Jos tämä kirjallinen todistelu poistetaan, 

vastaajat (Walve, Laakso ja Jormanainen) ryhtyvät KäO:ssa valehtelemaan, että eivät ole mitään 

koskaan laatineetkaan. 

 

3) Kantaja ei ollut paikalla 17.9.14, kuten vastaajat KäO:ssa väittävät. Se näkyy suoraan kantajan s-

postin lähetyskellonajasta 17:56 ja tekstistä ”Tulin juuri…” 

 

4) Mistä kaikista on ennen kanteen nostamista sovittu, mitä myönnetty ja kenen kaikkien toimesta 

mitäkin on tuolloin vuonna 2014 jo myönnetty. 

 

5) LähiEtelän Niskala on ollut mukana kaikessa viestinnässä, yhteensä pölyvahingossa 100 viestiä ja 

vuotovahingon viestintä lisäksi (ent. vastaaja LähiEtelän ja Suveksen epätosi väite KäO:ssa, että 

Niskala ja LähiEtelä eivät mukana viestinnässä) ja että muut kaksi vastaajaa ovat Niskalan kanssa 

sopineet salaa epärehellisestä  8.10.14 ilmoituksesta ja kantajan vahinkoilmoituksen kirjaamisen 

estämisestä ja salaisista korvaussuorituksista, joiden olemassa olo vastaajien toimesta 

asiakirjanäytön vastaisesti kertomuksissa kiistetään.  

 

6) Millaisista ja missä sijaitsevista vuotovahingoista kantaja on ilmoittanut, kenelle (kaikille vastaajille 

ja 2015 myös asiamiehille) ja miten laajasta pölyvahingosta kantaja on ilmoittanut ja että kantajan 

missään ilmoittamisessa vuoto- eikä pölyvahingoissa ei ole mitään viivettä (kantajan ilmoitus heti jo 

minuutin päästä vahinkopäivänä kummassakin vahingossa eli Ei siis vastaajien väittämää viivettä 

ilmoittamisessa) ja kenelle ilmoittanut. 

 

7) Vuotokohta (rikkoutunut viemäriputki) löytyi 13.8.14 AIVAN SAMASTA kohdasta, jossa kantaja 

ilmoitti vuotovahingosta 10.6.14 vanhan valurautaisen viemäriputken kohdalla ja vastaajien 

laiminlyöntien vuoksi se siis löytyi vasta 2 kk viiveellä ja osittain vasta vuonna 2015 eli vasta vuoden 

viiveellä eli kaikki viiveet vain vastaajapuolella ja syy-yhteydessä vahinkoon.  

    

8) Mitä oli siivottu ja korjattu ja myönnetty vuoto- ja pölyvahingoissa ennen kanteen nostamista. 

 

9) LP:n ja Jormanaisen 16.6.14 käynniltä laaditun raportin muutteleminen (=väärentäminen ja 

tekaistujen kertomusten lisäily 5 kk viiveellä ja vasta KäO-vastinevaiheessa) näkyy vain kirjallisista 

todisteista. Tarinamuutokset ja väärentäminen käyvät ilmi vertaamalla vastaajien ERI päivämäärillä 

muuntelemia raportteja ja kunkin raporttiväärennyksen valokuvia A) Saksan ja Baarmanin 9.6.15 

ja 9.3.16 kirjoituksiin (ristiriitoihin päämiesten ja asiamiesten laatimissa teksteissä) ja B) kantajan 

muihin kirjallisiin todisteisiin (mm. valokuviin talolta dokumentoiduilla päivämäärillä K166-K170). S-

postiliikenteestä esim. näkyy, että Walve on salaa Jormanaisen ja Niskalan kanssa laatinut 8.10.14 

vahinkoilmoituksen aivan väärillä tapahtumatiedoilla (väite, että pölytöntä ja kaikki muka siivottu), 
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vaikka Niskala ja Walve ovat ihan samaan aikaan käyneet lukuisten siivoojien kanssa 

tarjouskäynneillä Pedersenin kotona pölyn keskellä.     

 

Henkilötodistelun luotettavuutta heikentävät  

1) Vastaajien, niiden asiamiesten ja niiden nimeämien todistajien jo tähän mennessä paljastunut 

epärehellisyys ja tarinoiden muutosmäärät 

2) 23.10.17 paljastuneet 7.000 € salaiset lahjomat vastaajien todistajiksi nimetyille Rytölle ja 

Jormanaiselle 

3) Ajankuluminen sinänsä (ihmisen kyvyttömyys sinänsä muistaa vasta loppuvuonna 2019 

tapahtuvassa pääkäsittelyssä vuosien viiveellä tarkkoja tapahtumatietoja ja tahattomat 

väärinmuistamiset sekä todistelutilanteen aiheuttama todistajien jännitys tai muu tunnetila)  

 

29. Kaikki s-postiviestien päivämäärät, viestien lukumäärä, vastaanottajatiedot, viestisisällöt ja myös 

niistä paljastuva vastaamattomuus ja vastauksissa valehtelu ovat todisteita vastaajien ja niiden 

asiamiesten kuluvastuun syntymisestä 

 

Asiassa olivat syntymässä huomattavat oikeudenkäyntikulut ja kantajana olin esittänyt myös vastaajien 

asiamiehiin kohdistuvat kuluvaatimukset (OK 21:6 §). Koska kantajana olin esittänyt OK 21: 5 ja 6 §:ään 

perustuvat vastaajien, Baarmanin ja Saksan kuluvastuuvaatimukset, minulla kuului olla oikeus näyttää 

toteen myös seikat, joilla se kuluvastuu heille syntyy. Kantajan reklamaatioiden määrällä, niihin 

vastaamattomuuden kestolla ja määrällä, vastausten valheellisuudella ja kiistämisen jatkamisella 

oikeiden faktojen vastaanottamisen jälkeen on olennainen merkitys vastaajien ja niiden asiamiesten 

kuluvastuun kannalta. Kirjallisista todisteista ja vain niistä näkyi ja tuli todistetuksi:  

 

1) Vastapuoli asiamiehineen on yksin aiheuttanut oikeudenkäynnin juridisesti ja faktoiltaan selvässä 

asiassa ja ryhtyneet kiistämään kannetta keksityillä valhetarinoilla sen jälkeen, kun vastaajat olivat 

itse moneen kertaan ennen 1.1.15 kirjallisesti viesteissään ja maksamalla myöntäneet 

korvausvastuunsa.  

2) Kuinka monta tuloksetonta reklamaatiota kantaja teki ennen kanteen nostamista ja kanteen 

aikana saadakseen oikeudenkäynnin vältettyä selvässä asiassa ja vastapuolen perusteettoman 

kiistämisen loppumaan.  

3) Viestit, joilla vastaajat asiamiehineen saivat tietoonsa oikeat faktat ennen kanteen nostamista ja sen 

aikana 

4) Kuinka vastaajat, Baarman, Saksa ja Suves yhdessä sopimallaan tavalla tahallaan jättivät 

reklamaatioihin vastaamatta, raportit ja päätökset korjaamatta, valehtelivat vastauksissaan ja 

jatkoivat tahallaan kiistämistä tietoisena sen perusteettomuudesta 

5) Kuinka vastaajat, Baarman, Saksa ja Suves yhdessä salasivat LP:n, Jormanaisen ja LähiEtelän hallussa 

olevia laskuja, perintäkirjeitä, päätöksiä, maksutapahtumia, valokuvia, viestintää ja raportteja (mm. 

Baarman, LP ja Jormanainen valehtelemalla, että niitä ei muka ole olemassa) ja estivät 

tarkastusoikeutta ja että motiivi laittomalle salaukselle ja tarkastusoikeuden estämiselle oli se, että 

tuossa aineistossa olivat heidän tieten kaikkien vastaajien sellaiset kirjalliset tunnustukset, joilla 

kanne tulee suoraan dispositiivisessa asiassa hyväksyä, ja että kaikki KäO-vastausten kiistämiset 

perustu-vat tahallisen valehteluun.  

6) Kiistäminen on vastaajapuolella jo ennen KäO-vastausten laatimista, kiistämisen alkaessa ja koko 

kiistämisen ajan tiedetty perusteettomaksi. Perusteeton kiistäminen faktoista (mm. 

sopimussuhteista, pöly- ja vuotovahingon tapahtumista) valehtelemalla on asianajajalle 

ehdottomasti kiellettyä toimintaa (”ei saa kiistää, minkä tietää todeksi”, hyvä asianajajatapa ohje 
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kohta 8.2) ja myös rikos. Kantajan viestit todistavat ajankohdat, joina tietoisuus on viimeistään 

heillä ollut ja silti kiistäminen ja valehtelu jatkunut joka suuntaan. Juuri se synnyttää kuluvastuun. 

7) Vastaajat asiamiehineen ovat väärentäneet USEITA todisteita (raportteja, valokuvia, 

viemärikuvauksen, ApuAhosen tarjouksen ja 19.11.18 tekaistut maksut). Tämäkin on asianajajalle 

päämiehineen ehdottomasti kiellettyä toimintaa (ohje kohta 8.2) ja myös rikos ja synnyttää 

kuluvastuun.   

8) Kantaja ei ole millään reklamaatiollaan saanut vastaajien yhdessä toteuttamaa epärehellistä 

toimintaa korjattua eikä korvauksiaan. Viestinnästä ja sen määrästä ennen kanteen nostamista siis 

näkyy, että kantaja yritti viimeiseen saakka vedota vastaajiin ja niiden asiamiehiin oikeudenkäynnin 

välttämiseksi ja vastaajat asiamiehineen ovat yksin aiheuttaneet oikeudenkäynnin ryhtymällä 

kiistämään perusteettomasti.  

 

30. ”Kantajan laatima”-, ”kantajan oma kirjoitus”- ja ”kantajan laatima oikeudenkäynnin aikana”- 

vastustamisen lakiin perustumattomuus ja ristiriitaisuus  

 

Useita kymmeniä (mutta ei siis kaikkia) kantajan laatimia s-posteja vastaajat vastustavat väittämällä niitä 

todistekelvottomiksi VAIN siksi, että ovat ”kantajan laatimia”, ”kantajan oma kirjoitus” tai ”kantaja 

laatinut oikeudenkäynnin aikana”. Vastustamisperusteet ovat lakiin perustumattomia ja keinotekoisia, 

mikä näkyy suoraan todistekohtaisista vastustamisten ja hyväksymisten ristiriidoista. 

Vastustamisen lakiin perustumattomuus:  

Se, että jokin s-posti tai asiakirja on kantajan laatima, ei ole oikeudenkäymiskaaressa tai ylipäänsä 

missään laissa säädetty hyväksyttävä syy estää asiakirjan käyttämistä todisteena, ei ole siis pätevä 

vastustamisperuste lainkaan (vaan lakiin perustumaton vastustaminen). Asia-kirjan laatijan nimi tai 

laatijan kantaja-asema tai että jokin reklamaatio on laadittu s-postilla ”oikeudenkäynnin aikana” (eikä 

ennen sitä tai sen jälkeen) ei tee mistään asiakirjasta todistekelvotonta. Kun asiakirja ”vastaajana”, 

”Jormanaisena” tai ”Walveena” laadittu, ei se tarkoita, että tuossa asemassa laadittu asiakirja kelpaisi 

todisteeksi, mutta ”kantajana” laadittu ei.  

Vastustamisen ristiriitaisuus, keinotekoisuus ja valheellisuus:  

1) Useat todisteet sisältävät kantajan laatimia s-posteja, hakemuksia ym. yksinään tai osana viestintää. 

Vain joitain niistä vastustetaan ”kantajan laatimina”.  

2) Joitain kantajan laatimia viestejä ei vastusteta samaan aikaan MILLÄÄN perusteella, vaan ne 

kantajankin todisteina HYVÄKSYTÄÄN samaan aikaan, kun kymmeniä saman kantajan laatimia 

viestejä ”kantajana laatimisen” perusteella vastustetaan. 

3) Vaikka jotkin s-postit ovat kantajan laatimia, niitä ei vastusteta kuitenkaan sen ”kantajan laatimisen” 

perusteella, vaan ihan muilla perusteilla esim. vain ”tarpeettomina” (ja siitä tarpeettomuudesta siis 

tahallaan valehdellen) 

4) Joissakin viestiketjuissa ”tarpeettomuus” syntyy sen kantajan laatimisen ja joskus muulla perusteella 

siten, että esim. samana päivänä samaan viestiketjuun kuuluvista 5.12.14, 7.12.14 ja 11.12.14 

viesteistä vastaajat ”vastustamisellaan poimivat” sieltä täältä välistä viestejä (vääristäen koko 

viestinnän sisällön näillä poiminnoillaan). Tämän vastaajien valikoivan poiminnan jälkeen näyttää 

siltä kuin Walve keskustelisi itsensä kanssa, kun ne kantajan ja Tehopuhdistuksen kysymykset ja 

vastaukset on vastaajien toimesta ”deletoitu”.  

5) Joitakin Walveen ja muidenkin henkilöiden viestejä joissakin viestiketjuissa eli KOKO VIESTIKETJUA 

vastustetaan sillä perusteella, että siinä on ”mukana” niitä ”kantajan laatimia” eli tämä minun 

”laatimiseni” vastaajien mukaan ikään kuin ”saastuttaisi” koko viestiketjun kaikki muutkin viestit ja 

todisteet siinä koko viestinnässä.  
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6) Vastaajat ovat itsekin nimenneet USEITA kantajan laatimia s-posteja vastaajien omiksi todisteiksi. 

Vastaajilla on 26 kpl Baarmanin nimeämää todistetta, joista 12 kpl on”kantajan omia kirjoituksia”, 

joita kantajan todisteluna vastustetaan. He siis väittävät, että kun HE ITSE nimeävät ne ihan samat 

”kantajan laatimat” viestit vastaajien todisteiksi, ne ovat ihan todistekelpoisia, mutta jos kantaja ne 

nimeää, ovatkin taas sitten ”kantajan laatimina” todistekelvottomia. Voiko valehtelu olla 

läpinäkyvämpää?  

7) Jopa Baarmanin itsensä omassa valvonta-asiassaan laatimia vastauksia valehdellaan ”kantajan 

laatimiksi” ja sellaisin perustein vastustetaan. Luuleeko Pontus olevansa kantaja vai tarkoittaako 

tosiaan valehdella minua omien tekstiensä laatijaksi? 

8) Useiden muiden henkilöiden (Saksan, Kavoniuksen, Toiviaisen, Niskalan, Lagerströmin, Walveen) 

viestejä vastustetaan ”kantajan laatimina”, vaikka en niitäkään ole laatinut 

9) Todistetta K111 vastustetaan ”kantajan laatimana”, vaikka se sisältää myös Toiviaisen laatiman s-

postin. Lisäksi sitä vastustetaan sillä perusteella, että ”Toiviaista kuullaan”, vaikka ei häntä 

kantajan viestistä voida kuulla ja samaan aikaan muita Toiviaisen viestejä EI vastusteta millään 

perusteella. Vain tämän vastaajille erityisen kiusallisen todisteen esteenä on muka ”kuuleminen”. 

Lisäksi ”kuulemisen” perusteella vastustaminen on muutenkin täynnä ristiriitoja (ks. otsikko 43)  

10) K126 vastustetaan ”kantajan laatimana”, vaikka se sisältää Rauno Niskalan laatiman virallisen 

sitovan korvauspäätöksen otsonoinnista ja myrkytyksestä ja ristiriitaisesti todistetta K106 ei 

vastusteta lainkaan MILLÄÄN perusteella, vaikka se taas ON kantajan laatima ja koskee sitä ihan 

samaa Niskalan päätöstä.  

11) Myös opasnet-nettisivun tekstiä (K145A), LP:n JVT-yhdistyksen laatimia auktorisointiehtoja (K147A) 

ja työterveyslaitoksen laatimaa kosteusvahingon virallista määritelmää (K107B) vastustetaan 

”kantajan laatimana”, vaikka en todellakaan niitäkään ole laatinut. 

12) Todisteesta K89 vastustetaan vain s-postiani (eikä kerrota edes millä perusteella), mutta ei sen 

liitteenä olevaa terveystarkastajan lausuntoa. S-postiani he vastustavat siksi, että viestini 

lähetyspäivästä 24.9.14 näkyy Walveen, Jormanaisen ja Niskalan saaneen jo 24.9.14 tiedon siitä, että 

a)  siivous ei ollut alkanut, b) kaikkialla oli valtavat piikkauspölyt, c) piikkauspäivä oli 17.9.14 (eikä 

24.9.14) ja että 24.9.14 sain kiireellisen sijaisasunnon sen pölyn ja viemäririkon (ei siis 

koksiluukun)vuoksi. Sitä vastustetaan seuraavasta syystä: Siitä näkyy, että heillä oli kaikki nämä 

tiedot jo 24.9.14 lukien eli myös 8.10.14, kun laativat vääräsisältöisen pölyvahinkoilmoituksen, jossa 

valehtelivat Jormanaisen muka piikanneen yksin vasta 24.9.14 eli tuona samana päivänä muka 

”pölyttämässä” talossani ja että kaikki muka oli jo siivottu. 8.10.14 ilmoitusta laatiessaan he siis 

salasivat tarkoituksella sekä 24.9.14 viestini että tuon terveystarkastajan lausunnon (näkyy 

todisteesta K40C) voidakseen valehdella piikkauspäivän olleen muka vasta 24.9.14 ja 

valehdellakseen ”pölyttömyydestä” ja siivoamisesta 8.10.14 ilmoituksessaan. 

13) Todisteesta K94 (ristiriitaisesti K89:ään verrattuna) EI sitten taas vastustetakaan s-postiani, jolla 

lähetin heille 7.10.14 tiedoksi RakSystemsin lausunnon. He ovat siis sitä mieltä, että saisin kyllä 

todistaa K94:llä, milloin he saivat tämän toisen MYÖHEMMÄN lausunnon minulta, mutta EN SAISI 

todistaa, milloin saivat SITÄ ENNEN jo tuon terveystarkastajan 23.9.14 laatiman lausunnon ja 24.9.14 

viestini. Tämäkin johtuu heidän 8.10,.14 huijauksestaan: RakSystemsin lausunto on laadittu vasta 

7.10.14. Sen päiväys ei paljasta heidän huijausta ”24.9.14” piikkauspäivästä. Olennaista on, että he 

TAHALLAAN valehtelivat ihan kaikesta 8.10.14 ilmoituksessa eli MITÄÄN siinä kuvattuja tapahtumia 

ei ole olemassa. JUURI SIKSI he salasivat 8.10.14 ilmoituksessaan nimenomaan K89 asiakirjat, koska 

a) terveys-tarkastajan lausunnon päiväys (23.9.14) ja viestini päiväys (24.9.14) paljastavat, että 

8.10.14 ilmoituksessa kuvattua 24.9.14 Jormanaisen ”pölytöntä” piikkausta ei ole olemassa eikä 

mitään ollut siivottu. Kun terveystarkastaja siis laati jo 23.9.14 eli päivää ennen väitettyä 24.9.14 

piikkausta lausunnon, jonka perusteella jo 24.9.14 (eli väitettynä ”pölyttömänä piikkauspäivänä) 

myönnettiin sijaisasunto, ei siellä kodissani pölytöntä ja siivottua ole ollut eikä 24.9.14 piikkausta ole 
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olemassa. Todisteista K89 ja K94 samalla hyvin näkyy, miksi juuri kirjallisilla todisteilla ja niiden 

päiväyksillä on merkitystä ja miksi henkilötodistelulla (vastaajien valehtelulla) todistelua voi korvata.  

14) Vastustaminen laatijan NIMEN perusteella: Esim. K20 kohdalla todetaan ”Jormanaisen laatima 

hyväksytään”, kantajan laatimaa ei. Vastustaminen ei perustu yhtään mihinkään. Mikään laki ei 

säädä, että Walve- ja Jormanainen-nimisten henkilöiden laatimat ovat kelpo todisteita tai kun 

laatijan nimi on Pedersen tai joku laatii ”kantajana”, syntyisi todistekelvottomuus.  

15) Joitakin todisteita vastustetaan sillä perusteella, että ne on laadittu ”oikeudenkäynnin aikana” eli 

1.1.15 jälkeen. Toisaalta on ristiriitaisesti kymmenittäin 1.1.15 jälkeen laadittuja viestejä, joita he 

eivät joko vastusta lainkaan tai ainakaan ”oikeudenkäynnin aikana laatimisen” perusteella. Missään 

laissa ei säädetä tällaista laatimisaikaan sidottua todistuskelvottomuutta. Missä sellaista heidän 

mielestä säädetään? Kun osa vuotovahingoista ja kreosootti paljastuivat vasta 2015, niin juuri 

silloinhan kantajan kuuluikin heti reklamoida siitä riippumatta, osuuko tuo reklamointiaika kanteen 

vireillä olon ajalle. Miksi kanteen vireillä ollessa ei saisi vastaajien mukaan reklamoida? Entä KUKA 

muu kuin kantaja itseään koskevassa asiassa siten muka reagoisi, jos ei kantaja itse? (vrt. esim. KSL 

reklamointivelvoite ”viipymättä” ja juuri niin kantaja toimi). Baarman itsekin toimitteli todisteita 

”kanteen aikana” ja on laatinut kaikenlaista 1.1.15 jälkeen.   

16) Baarmanin, Saksan ja Kempin yhteisten rikosten tavoite oli se, että ”vastaajien poimimat kantajan 

laatimat” hyväksytään ja niitä nimetään jopa vastaajien todisteiksi, mutta samaan aikaan 

valikoidusti vastaajille epäedullisia JOITAIN kantajan todisteita vastustetaan ”kantajan laatimina”. 

Kantajan todisteita vastustettiin faktisesti vain siksi, että niistä paljastuu Baarmanin, Saksan ja 

vastaajien valehtelu KäO-vastauksissaan. Esim. kun Baarman valehtelee 9.6.15 KäO-vastauksessa, 

että kantaja olisi muka estänyt LP:tä ja Baarmania saapumasta paikalle tarkastamaan vahinkoja, 

Baarman ja LP nyt vastustavat todisteita K75D-E ”tarpeettomana” siksi, että siitä näkyy Baarmanin ja 

LP:n valehtelu (vastustetussa viestissä kantaja kehottaa heitä tulemaan paikalle ja Baarman 13.5.15 

viestissään eli JUURI ENNEN 9.6.15 valhekiistämisen aloittamista ehdottomasti omasta ja LP:n 

puolesta kieltäytyy tulemasta). Kun vastaajien kiistämisperuste on väite kantajan estämisestä, niin 

juuri kantajan (eikä jonkun muun) laatima viesti (saapumiskehotus) on asiassa relevantti eikä 

kukaan muu sellaista kantajan kotiin saapumiskehotusta voisi edes laatiakaan. Se, että asiakirja on 

”kantajan laatima” tai ”laadittu oikeudenkäynnin aikana”, ei siis tietenkään tarkoita, että asiakirjaa 

ei saisi todisteena esittää etenkin kun a) kaikki Baarmanin ja Saksan kiistämiset on laadittu 

”oikeudenkäynnin aikana” ja b) yhtenä kiistämisperusteena Baarman valehtelee itse kantajan 

estämisestä, jonka todistavat valheeksi K75D-E. Baarman vastustaa todisteita vain voidakseen 

valehdella rauhassa ja välttyäkseen valehtelunsa kuluvastuulta.  

 

31. Vastaajien kirjallisista todisteista 50 % ovat ”kantajan laatimia kirjoituksia” ja lähes kaikki muutkin 

”vastaajien todisteet” ovat faktisesti kantajan todisteista poimittuja 

 

Baarman ja Saksan yhdessä nimeämässä LP:n ja Jormanaisen todistelussa olivat mukana seuraavat: 
v2 matrikkeliote (Baarmanin "todiste" olemattomasta avioliitostani) 
v4 LähiTapiolan 11.7.14 päätös 
v5 LähiTapiolan korvauspäätös vahingosta 361-1401203-0 
v7 Rakennustarkastaja Matti Naparin lausunto 26.9.14 
V10 RakSystemsin asiantuntijalausunto pölyvahingossa 
 
Baarman ja Saksa nimesivät ensin yhteensä 13 todistetta. 31.8.18 he poistivat nuo edellä mainitut, koska 
Baarmanin luopui V2 todisteesta juuri toimittamani todisteen V149 vuoksi (ilman todisteluani ei olisi 
luopunut) ja koska Baarman huomasi, että nuo V4, V5, V7 ja V10 sisältävät kannetta tukevia todisteita 
(kun kantajan todisteista Baarman ne”vastaajien todisteiksi” poimikin).  Jo 9.6.15 vastaajien 13 
todisteesta 3 kpl oli minun s-postejani (V8, V9) ja kirjoi-tukseni (V13). Vasta 19.11.18 istunnossa hän 
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luopui eräistä kiistämisistään. Jo sitä ennen em. todisteet V2, V4, V5, V7 ja V10 eivät ole enää 31.8.18 
LP:n todistelussa.  
 
31.8.18 Baarman ja Saksa nimesivät sen sijaan uusiksi todisteiksi LISÄÄ minun laatimiani 2-posteja. He 
nimesivät 31.8.19 LP:lle yhteensä 20 kpl todisteita, joista 11 kpl eli yli 50 % on minun laatimiani 
kirjoituksia. 15.2.19 eli samana päivänä, kun ryhtyivät vastustamaan minun todistelustani ”kantajan 
kirjoituksia”, Baarman ja Saksa itse vielä lisäsivät yhden ”kantajan kirjoituksen” todisteeksi ja lisäksi 
lähes kaikki ”vastaajien” todisteet on poimittu kantajan todisteista eli minä olen tehnyt työn 
todisteiden etsimiseksi. Jopa 26.6.19 lisäsi taas kirjoitukseni (V27). 15.2.19 LP:llä ja Jormanaisella oli 
26 todistetta, joista edelleen n. 50 % eli 12 kpl oli juuri sellaisia ”kantajan kirjoituksia”, joita he minun 
todistelunani vastustavat, vaikka se heidänkin nimeämänsä 12 kpl viestiä on poimittu sieltä kantajan 
todisteluasiakirjasta. Näillä faktoilla (kun vastaajien todistelusta 50 % muodostuu ”kantajan 
kirjoituksista”, jota todistelua ovat itse koko ajan ja jopa vielä 15.2.19 ja 26.6.19 lisäilleet vastaajan 
todisteluun, on täysin naurettavaa, että ”kantajan kirjoituksia” vastaajien todisteiksi itse lisäillyt 
Baarman nyt sitten 15.2.19 vastustaa kantajan todistelua ”kantajan kirjoitus”-perusteella eli A) lakiin 
perustumattomalla vastustamisperusteella ja B) vastustaminen on järjettömässä ristiriidassa 
vastaajan oman toiminnan ja samojen ”kantajan kirjoitusten” nimeämisen kanssa.      
 
Saksa ei ole tehnyt minkäänlaista työtä todistelun nimeämiseksi, joten hänellä ei ole oikeutta laskuttaa 
”Jormanaisen todistelusta” mitään. Koska Baarman A) on hyödyntänyt minun työtäni eli poiminut valmiit 
todisteet minun todisteluettelostani ja B) lisäksi itse askarrellut eli väärentänyt lukuisia ”todisteitaan” 
(vastaajien raportin, ”ulkopölyvalokuvat, ApuAhosen tarjouksen, 19.11.18 ”laskutuksen” ja 
viemärivideomateriaalin), hänellä ei ole oikeutta laskuttaa myöskään mitään todistelustaan. Tästä 
väärentelystä seuraa vain käänteinen laskutus eli OK 21:6 § kuluvastuu.  

 

32. ”Oikeudenkäynnin aikana” ei ole ”oikeudenkäynnin varalta” laatimista ja todistelu tekojen 

jatkamisesta 1.1.15 jälkeen on relevanttia todistelua tahallisuudesta ja OK 21:6 § kuluvastuusta  

 

He vastustivat kantajan kirjallisia todisteita laatimispäivämäärän perusteella (lakiin perustumattomalla 

perusteella, että ne on ”laadittu oikeudenkäynnin aikana”). Laatimisajankohtaan sidottua todisteen 

kelvottomuutta OK 17 luvussa tai missään ei säädetä. Kanteessa on korostetusti kyse sen todistamisesta, 

että vastaajat ovat myös oikeudenkäynnin aikana  

1) Estäneet tarkastusoikeutta (K9-K25) peitelläkseen tahallaan aineistoa (todisteita K26-K49 ja K50C), 

joista kanteen myöntäminen on ilmennyt 

2) Kohdistaneet kantajaan perintätoimia kanteen vireillä ollessa samaan aikaan, kun Baarman valehteli 

9.6.15 lukien, että LP ei muka ole mitään muka edes kantajalta laskutellut 

3) Valehdelleet oikeudenkäynnin aikana KäO:ssa, poliisille ja valvontalautakunnalle ja joka taholle 

esittäneet valheellisia tekaistuja tapahtumakertomuksia ja muutelleet niitä 

4) Makselleet toisilleen salaisia lahjomia palkkioksi perättömistä lausumistaan ja kavaltaneet salaa 

keskenään Pedersenin vakuutuksesta 

 

Kyse on siis siitä, että kanteen kohteena olevia tuottamuksellista, tahallista ja myös rikollista toimintaa 

on vastaajien ja niiden asiamiesten toimesta jatkettu koko kanteen käsittelyn ajan ja jatketaan edelleen 

ja silloin kaikilla viesteillä ja perintätoimia koskevalla kirjallisella ja henkilötodistelulla (myös 

oikeudenkäynnin aikaisella) on tietenkin merkitystä todisteena siitä, a) mitä tekoja on tahallaan 

jatkettu, b) miten kauan on jatkettu ja c) mitä he tiesivät tekojaan jatkaessaan. Näin ollen kaikki 1.1.15 

jälkeen laaditutkin viestit (ja viestinnästä näkyvä kantajan reklamaatioihin ja HetiL vaatimuksiin 

vastaamattomuus) ovat tärkeitä todisteita 

1) Vastaajien ja niiden asiamiesten kuluvastuun kannalta 
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2) Tekojen (väärintoimimisen ja valehtelun) ja laiminlyöntien tahallisuudesta 

3) Editiovaatimukseen 

 

33. Faktat siitä, että tarvetta ”oikeudenkäynnin varalta” laatimiseen ei edes ollut 

 

OK 17:24 §: ”Tuomioistuimessa ei saa käyttää todisteena kirjallista yksityisluonteista kertomusta, joka on 

annettu vireillä olevan tai alkavan oikeudenkäynnin varalta, paitsi… 

4) jos oikeus sen erityisestä syystä sallii.” 

 

OK 17:24 EI lainkaan sovellu kantajan mihinkään sähköposteihin, koska 

 

1) Niistä mitään ei ole laadittu OK 17:24 §:n säätämällä tavalla ”yksityisluontoisena kertomuksena 

oikeudenkäynnin varalta”, vaan ihan muussa tarkoituksessa:  

A) reklamaatioina suoraan vakuutusyhtiölle, jolle minulla oli AINA oikeus ja velvollisuus tehdä s-

postilla vahinkoilmoituksia ja lähettää vakuutuksenottajana viestintää siitä riippumatta onko 

vireillä oikeudenkäynti vai ei. 

B) reklamaationa suoraan kussakin vahinkotilanteessa sopimuskumppanille LP:lle ja sen 

aliurakoitsijalle Jormanaiselle, joille voi pätevästi s-postilla reklamoida KSL:n mukaisesti myös 

1.1.15 jälkeen 

C) tarjouspyyntöihin liittyvinä viesteinä ja sopimusneuvotteluviesteinä eri osapuolten (mm,. 

siivousyritysten) kanssa, jotka eivät ole oikeudenkäyntiosapuolia 

D) HetiL:iin perustuvina tarkastusoikeusvaatimuksina 

E) käyntikehotuksina vuonna 2015, kun löytyi uusia vuotokohtia (eli minulla oli oikeus havainnoista 

reklamoida ja velvollisuuskin tehdä se suoraan vak.ehtojen perusteella)  

 

2) Viestien laadintahetkellä kantajalta puuttui kokonaan tarve laatia mitään ”oikeudenkäynnin 

varalta”. Tämä näkyy suoraan viesteistä. Vastaajat vahinkojen aikaan 2014 s-posteissaan ja 

maksamalla myönsivät korvausvastuunsa sekä vuoto- että pölyvahingoissa. Esim. pölyvahingossa 

Walve pahoitteli kantajalle aiheuttamiaan vahinkoja ja myönsi LP:n vastuun myös 

aliurakoitsijastaan (vrt. K95 Walveen viesti: ”Meidän aliurakoitsijan suojaus on pettänyt kohteessa” 

ja K83, K91 ”Olemme pahoillamme, että näin pääsi käymään” ja muut Walveen myöntämiset) ja 

sen jälkeen alkoivat kaikki kolme vastaajaa maksaa pölyvahingon korvauksia. Vuotovahingossa 

LähiEtelä myönsi 14.8.14 kirjallisesti vastaajien koksiluukkuraportin vääräksi, lukuisissa kirjallisissa 

korvauspäätöksissä myönsi kantajan oikeuden viemäririkon vakuutuskorvauksiin ja maksoivat 

kymmeniä tuhansia euroja. Kukaan (ei siis kantajakaan), jolle kirjallisesti ja maksamalla monin tavoin 

ilmoitetaan, että vastaajien korvausvastuu on aivan selvä, ei tietenkään ryhdy epänormaalisti 

”viestinnällisesti varautumaan” silti oikeudenkäyntiin ja laatimaan mitään erittäin 

epätodennäköisen ”oikeudenkäynnin varalta” keskellä tilannetta, jossa kaikki vastaajat kilpaa 

maksavat tilille ja Tehopuhdistukselle korvauksia.  Näistä viesteistä ja niiden laadintahetken 

tilanteesta siis suoraan näkyy, että mitkään kantajan todisteiksi nimetyt viestit eivät ole 

”yksityisluonteisia kertomuksia oikeudenkäynnin varalta”, vaan vahinkotilanteiden viestintää eri 

tahojen välillä (näkyy viestisisällöstä) ja myös osa pätevistä sopimuksista on tehty s-postilla.  

 

3) Se, että joku viesti on laadittu ”oikeudenkäynnin aikana” ei siis tarkoita, että se on laadittu 

”oikeudenkäynnin varalta” eikä ”oikeudenkäynnin aikana” laatiminen ole laissa säädetty todisteen 

epäysperuste. Laatimisajankohta sinänsä ei tietenkään estä asiakirjan käyttöä todisteena tässä 

asiassa, jossa virheellisen toiminnan jatkaminen kanteen aikana on päinvastoin näyttöä 

tahallisuudesta, joka synnyttää vastaajien, Baarmanin ja Saksan kuluvastuun. Vrt. esim. K77 (7.5.15 
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Baarmanin ja vastaajien oikeudenkäynnin aikana saama OIKEA tieto viemärin käyttöönotto-

ajankohdasta, jonka jälkeen jatkoivat KäO:ssa valehtelua, että viemäri kunnossa jo elokuussa 2014), 

K33B, K37C, K48A (Baarmanin, Saksan ja Suveksen vastaukset valvojille), K52A-E (LP:n kantajaan 

1.1.15 jälkeen kohdistamat perintätoimet Baarmanin kiistäessä tätä laskutusta KäO:ssa samaan 

aikaan) sekä Baarmanin, Suveksen ja Saksan myöntämiset valmistelussa (”oikeudenkäynnin aikana”), 

joista seurasi pätevästi ko. seikkojen riidattomuus).  

 

34. S-postien pätevyys sopimus- ja reklamaatioasiakirjana 

 

S-postilla voi juridisesti pätevästi tehdä esim. kirjallisen sopimuksen (vrt. Helsingin KäO:n juuri aiemmin 

14.2.19 samassa asiassa L 15/649 vahvistama kantajan ja LähiEtelän sovintosopimus, joka syntyi juuri 

kantajan ja vastapuolen laatimilla s-posteilla), vakuutusyhtiötä sitovan korvauspäätöksen, kuluttajan 

reklamaation elinkeinonharjoittajan ja/tai sopimuskumppanin palvelusta tai tavarasta ja aiheuttamasta 

vahingosta, tehdä vakuutusyhtiölle ja muulle yritykselle tai yrittäjälle virallisen vahinkoilmoituksen ja 

lähettää vahinkoasian aineistoa. Juuri tällaisia juridisesti merkityksellisiä todisteita syntyneistä 

sopimuksista, reklamaatioista ja vahinkotapahtumista kantajan vastaajille ja muille tahoille laatimat sekä 

vastaajien ja muiden tahojen kantajalle lähettämät s-postiviestit sisältävät. Myös kaikki kantajan laatimat 

asiakirjat ovat lainsäädäntömme mukaan päteviä juridisia asiakirjoja ja tässä asiassa lisäksi vielä erityisen 

tärkeitä ja luotettavia kirjallisia todisteita sopimussuhteista ja kanteen vahinkotapahtumista.  

 

35. ”Kantajan laatimina” ja ”kantajan omana kirjoituksena” vastustetut todisteet/ Ristiriidat 

 

Kantajan laatimia s-postiviestejä ja muita asiakirjoja (mm. 26.8.14 sijaisasuntohakemus K121C) sisältävät 

kaikki seuraavat todisteet: K2C, K9, K10, K11A-B, K13, K14, K15, K16A-B, K17A-C, K18, K19, K20. K21A-C, 

K23, K24B-C, K25, K28A-B, K29C, K30, K33A, K36B, K39B, K47, K48B, K49A-B, K50B, K52B, K52D-E, K54B, 

K56A, K56D, K59, K61, K64, K69, K71, K73A-C, K75A, K75B, K75D-E, K77, K79, K80A, K82A-C, K83, K84, 

K85B, 88A-B, K88E, K89, K90, K91A-B, K91G, K92A-B, K93A-C, K94, K96, K97B, K98C, K98D, K99A-B, K100, 

K101A-C, K103B, K104A-D, K105a-B, K105D, K106, K107A-B, K108A-B, K109A-D, K110, K111, K112A, 

K114C, 121C, 121E-G, 123A-B, 124A, 125B, 125D, 125E-F, K126., 128. 129C, 130A-B, 136B, 137B, 139B, 

139D, 140B, K140G-H, 145.A, 147A-B, 150B-C, 159, 162. 

 

Ristiriitaisesti  

 

1) Niistä vain seuraavia Baarman ja Saksa vastustivat “kantajan laatimina” tai ”kantajan omana 
kirjoituksena”: K9, K10, K11A-B, K13, K14, K15, K17A, K20, K21A-B, K29C, K33A-B, K36B, K47, K48B, 
K49A-B, K52D-E, K54B, K56A, K59, K64, K73A-C, K75B, K90, K91G, K92B, K93C, K97B, K98C-D, K99A-
B, K101C, K103B, K104D, K107A-B, K109A-D, K110, K123B, K125D, K126, K128, K129C, K130A, K136B, 
K145A, K147.  
 

2) Vaikka kaikki nämä viestit, puhelut, videot ja hakemukset ovat kantajan laatimia, mitään näistä EI 
vastusteta ”kantajan laatimina” tai ”kantajan omana kirjoituksina”: K2C, K16A-B, K17B-C, K18, K19, 
K22C, K23, K24B, K24C, K25, K28A-B, K30, 39B, K50B, K52B, K56D, K61, K69, K71, K75A, K75 D, K75E, 
K79, K80A, K82A, K82B-C, K82C, K83, K84, K85B, K88A-B, K88E, K89, K91A-B, K92A, K93A-B, K94, K96, 
K97B, K100, K101A-B, K104A-B, K105B-D, K106, K108A-B, K111, K112A, K114C, K121C, K121E-G, 
K123A, K124A, K125B, K125E, K130B, K137B, K139B, K139D, K140B, K140G-H, K150B-C, K159, K162. 
KENEN laatimaksi he siis väittävät näitä kantajan laatimia viestejä, soittamia puheluita ja tekemiä 
asuntohakemuksia, joita EIVÄT vastusta ”kantajan kirjotuksina” ja kantajan laatimina”?  
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3) Vaikka kaikki seuraavat todisteet sisältävät ihan jonkun muun henkilön (mm. useita Suveksen, 
Saksan, Niskalan, Kavoniuksen, Baarmanin, Toiviaisen, Maaniemen, Lager-strömin), yrityksen tai 
yhdistyksen laatimia s-posteja, korvauspäätöksiä, verkkopankin maksutositteen, useita  nettiohjeita, 
LP:n auktorisointilupaehdot ja jopa Baarmanin itse laatimat valvonta-asiansa vastaukset ja virallisen 
kosteusvaurion määritelmän TTL:n sivuilta, niitäkin vastustetaan ”kantajan laatimina” ja ”kantajan 
omina kirjoituksina”:  
a) K17A (sisältää myös Kavoniuksen ja Saksan   viestit 27.4.17),  
b) K33B (pelkkiä Baarmanin  laatimisia: Baarmanin s-posti 4.12.15 klo 11:34 kantajalle ja Baarmanin 

4.12.17  vastaus valvontalautakunnalle valvonta-asiassa 54617),  
c) K104D ( sisältää myös Walveen vastauksen 6.12.14 klo 11:10.14  kantajalle, Aronpäälle ja 

Niskalalle),  
d) K107B   (kantajan    s-postissa 16.12.14 klo 17:59 sitaatti työterveyslaitoksen  nettisivujen 

tekstistä mikrobivaurioituneen aineksen käsittelyssä,  
e) K109B (sisältää myös Maaniemen 11.12.14 laatiman virallisselvityksen LähiTapiolalle) 
f) K111 (sisältää myös Toiviaisen 11.12.14 viestin ja kantajankin viestiä vastustetaan ”Toi-viaisen 

kuulemisen” perusteella, vaikka muita Toiviaisen viestejä ei; Miksi yhden todis-teen käytön se 
”kuuleminen estäisi”, kun muita Toiviaisen viestejä ei? (vrt. esim. K126) 

g) K125D (sisältää myös Suveksen  23.2.16 klo 15:38 laatiman s-postin ja viesti siis koskee LP:n 
laskua, jota Baarman nyt vastustamisessaan valehtelee ”vakuutusyhtiöön liittyväksi”, vaikka 
todiste liittyy Baarmanin 9.6.15 aloittamaan valehteluun LP:n laskutuksesta ja LP:n lasku 
muutenkin siis koskee LP:tä eikä liity vaan vakuutusyhtiöön) 

h) K126, joka a) sisältää Niskalan   laatiman sitovan s-postikorvauspäätöksen   20.11.14   klo   10:32   
otsonoinnin ja   myrkytyksen hyväksymisestä ja lisäksi ristiriitaisesti samaan aikaan ihan samaa 
päätöstä ei vastusteta todisteena K106 ja b) Toiviaisen s-postin  10.11.14 (jota EI siis vastusteta 
Toiviaisen kuulemisen perusteella, vrt. K111) 

i) K128 (sisältää myös Lagerströmin s-postivastaukset 6.12.14 (2 kpl) 
j) K129C (sisältää myös Suveksen  s-postin  7.1.15  klo  14:25  kantajalle 
k) K130A (sisältää myös Suveksen   s-postit   kantajalle  ja   Kavoniukselle   14.1.15   klo   10:29,   

19.1.15   klo 10:23,  19.2.15  klo  14:15,  25.2.15  klo  17:52  (Suveksen  palautus-vaatimus) ja  
verkkopankin  maksutositteen  maksusta  1641,86  € Suveksen asiakas-varatilille 

l) K145A)  http:llfi.opasnet.orq/fi/Kosteus-  ja  homevauriot  rakennuksissa (s.  1 ja 2) 
m) K147A (JVT-yhdistyksen laatimat, sen nettisivuilta printatut  viralliset auktorisointiehdot ja  

yhdistyksen  nettisivujen  etusivun http://wvvw.VahinkopaIveIut.net/etusivu 
 

4) Lisäksi tässä järjettömässä Baarmanin, Saksan ja vastaajien valehteluvastustamisessa vastustetaan 
useita kantajan s-posteja niiden laatimisajankohdan perusteella eli heidän mielestään kaikki 1.1.15 
jälkeen laaditut aineistot ovat muka ”todistekelvottomia” ihan vaan siksi, että on laadittu 1.1.15 
jälkeen eli heidän mielestään kun kanteen laittaa vireille, astuisi voimaan lakiin perustumaton 
”Baarmanin säätämä” laatimiskielto. 

 

36. ”Oikeudenkäynnin aikana laatimisen” perusteella vastustetut kantajan 3 todistetta 

 
Kaikki seuraavat todisteet sisältävät kantajan, LähiTapiolan, verottajan ja muiden viranomaisten, 
RakSystemsin ja muiden yritysten, lääkärien, hoitolaitosten, eläkeyhtiö Elon, asianajajaliiton 
valvontalautakunnan, vastaajien, Baarmanin, Saksan ja Suveksen laatimia s-postiviestejä, laskuja, 
raportteja, lääkärinlausuntoja, epikriisejä, eläkepäätöksiä, kotivakuutuksen korvauspäätöksiä, 
rekisterimerkintöjä, puheluäänitteitä, videoita ja muita asiakirjoja, jotka on faktisesti laadittu 
”oikeudenkäynnin aikana eli 1.1.2015 jälkeen:  K1B-C, K2D, K14, K15, K16A-B,K17A-C, K18, K19, K20, 
K21A-B, K22A-C, K23, K24A-C, K25, K26, K27, K29C, K30,   K33A-B, K33C-D, K34A-C, K35A-K, K36A-B, K37C, 
K39A-B, K40A-C, K41A-C, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K48A, K48B, K49A-C, K50C-D, K52B-E, K53, K54B, 
K56D-E, K57, K59, K60, K61, K69, K70, K73 B, K75A, K75C-E, K78, K79, K80A-B, K85A, K87, K88C-D, K97B, 

http://wvvw.vahinkopaiveiut.net/etusivu
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K110, K112A-B, K113B, K114A, K114C, K115, K116, K117A, K118, K121A-B, K121H, K122E, K125B-F, 127A-
D, 127F-H, 129C, K130A-B, K133, K134A-C, K136A-B, 137B, K138B-D, 139B-D, K140A-H, K141, K142A-F, 
K143C, K144A-C, K145A, K146, K147A-B, K148, K150A-C, K151, K152, K163, K164 ja K165.  
 

Ristiriitaisesti  

 

1) Ylipäänsä vain kantajan 1.1.15 jälkeen laatiminen aiheuttaisi vastaajien, Baarmanin ja Saksan 
mielestä esteen käyttää aineistoa todisteena. Jostain kumman syystä siis KENENKÄÄN muun 
laatimisten osalta EI tuo laatimisajankohta (1.1.15 jälkeen) synnyttäisikään sitten minkäänlaista 
estettä käyttää mitään 1.1.15 jälkeenkään laadittuja aineistoja todisteena.  
 

2) Heillä on tässä vastustamisessa siis eräänlainen ”lex Pedersen”, joka koskisi erityisesti 1.1.15 jälkeen 
laatimista ja vain kolmea 1.1.15 jälkeen laatimaani viestiä. Lakikirjasta en tällaista lakia löytänyt, 
jolla he näitä todisteitani vastustavat. Vain seuraavia todisteita he siis vastustavat ”oikeudenkäynnin 
aikana laadittuina”:  
A) K64 (Kantajan s-posti 21.5.15 klo 8:05 Suvekselle, Baarmanille, Rytölle, Niskalalle, Varjoselle, 

Lagerströmille, Walveelle, Laaksolle ja Aronpäälle väärinraportoinnista) 
A) K75 (Kantajan  s-posti  10.5.15  klo  17:54  Suvekselle,  Baarmanille,  Niskalalle,  Varjo-

selle,Lagerströmille, Walveelle, Laaksolle ja Aronpäälle vaurioista viemäriputken reitillä 
B) K77 (Kantajan s-posti Suvekselle, Niskalalle, Varjoselle ja Lagerströmille 7.5.15  klo  21:18,jolla 

kantaja ilmoitti vastaajille ja asiamiehille viemärin käyttöönottoajankohdan 
 

3) Todellinen syy niiden vastustamiselle ei tietenkään ole niiden laatimisajankohta, vaan motiivi niiden 
estämiselle on se, mikä lausumani otsikossa 3 todetaan eli ne paljastavat Baarmanin, Saksan ja 
vastaajien valehtelun ja kiistämisen kestämättömyyden: 
A) He kiistävät kannettani valehtelemalla raporttia ”virheettömäksi”. K64 sisältää niin selvät 

todisteet järjettömistä ristiriidoista raportin sisällä ja myös verrattuna valehteluun Baarmanin ja 
Saksan KäO-vastauksissa ja 8.10.14 ilmoituksessa, että lapsikin sen hoksaa. Jotta sitä ei hoksaisi 
tuomaristokin pääkäsittelyssä, heillä on tarve todiste estää.  

B) He kiistävät kannettani väittämällä vuodon syyksi koksiluukkua. Koska K75 todistaa, että KAIKKI 
vuotokohdat löytyivät 2015 ITSE PUTKESTA ja putken kulkureitiltä, mitään niistä ei enää voi 
koksiluukkuvuodoksi selitellä. Lisäksi viive niiden löytymisessä johtuu viemärikuvausten 
estämisestä. Koska tämä on täysin selvä todiste vastaajien tuottamuksesta ja sen syy-yhteydestä 
vahinkoihin, toki he yrittävät kepulikonsteillaan estää senkin esittämisen jatkaakseen sitten sitä 
koksiluukkuvalehteluaan. 

C) Baarman ja LP kiistävät kannetta väittämällä ”virheettömäksi” raporttia, jossa väitetään viemäri 
korjatuksi ”käyttökuntoon” jo elokuussa 2014. K77 sisältää todisteet siitä, että a) Baarman 
valehtelee, b) viemäri tuli kuntoon vasta 7.5.15 ja c) raportti on virheellinen (tuottamus). 
Samasta syystä he vastustavat ”tarpeettomina” todisteita K125A-F (BajaMaja-viestintää). minä 
en perheineni ”huvikseen” sitä ulkohuussia käyttänyt, vaan koska viemäri oli rikki K77:n 
todistamalla tavalla 7.5.15 saakka.   
 

4) Samaan aikaan ne eivät vastusta ”oikeudenkäynnin aikana laadittuina” omaa viestintäänsä, 
Walveen viestejä, RakSystemsin 2015 lausuntoa, Rappin, Naparin tai kenenkään lausuntoja, 
eläkepäätöksiä, verotodistuksia, LähiTapiolan 23.10.17 luovuttamaa aineistoa, vuoto- ja 
pölyvahingon maksutodisteita (vaikka lähes kaikki laskut maksettu 2015 jälkeen)  tai mitään 
muutakaan 1.1.15 jälkeen laadittuna ja ovat itse 4-5 vuoden viiveellä juuri vasta ”oikeudenkäynnin 
aikana” toimitelleet KäO:een tekaistuja 19.11.18 laskuja, videoita (jotka itse askartelivat eli 
väärensivät vasta 2018-2019) ja valokuvia, joita Baarmanin 16.12.15 ja Jormanaisen 13.8.18 
viestien (K33A ja K22A-C) mukaan ei ollut vielä kanteen nostamisen jälkeenkään vielä ”olemassa”.  
Lisäksi LP peri Tehoperinnän eli ulkoisen perinnän kautta kanteen aikanakin 1.2.2015 lukien LP:n 
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kantajalle lähettämää 5.000 € laskua samaan aikaan, kun a) Baarman valehteli ensin KäO:ssa 9.6.15, 
että laskuja ei LP ole edes lähettänyt kantajalle eli niitä ja sopimussuhdetta kantajan ja LP:n välillä ei 
muka ole ”olemassa” ja b) Baarman valehteli 16.12.15 kantajalle, että tuota perintäkirjettä tai 
MITÄÄN Pederseniin liittyvää dokumenttia ei ole LP:ssa. Nyt Baarman sitten vastustaa tuota samaa 
”olematonta” Tehoperinnän kirjettä ja kaikkia laskutusdokumentteja muka ”riidattomana”, vaikka 
itse jatkoi 15.2.19 valmistelussakin riitauttamista väittämällä, että laskut on vaan ”lähetetty”, mutta 
ei niillä laskuttaa ole tarkoitettu.  

 

37. ”Oikeudenkäyntiin liittyen”-vastustamisperuste (lakiin perustumaton ja ERI asia kuin OK 17:24 § 

”oikeudenkäynnin varalta”) 

 

Kolmea todistetta vastustetaan perusteella, että ne on laadittu ”oikeudenkäyntiin liittyen” eli lakiin 

perustumattomalla väitteellä. Oikeudenkäyntiin ”liittyminen” ei ole OK 17:24 §:ssä säädettyä 

”oikeudenkäynnin varalta laatimista”. Jos kyseessä olisi todiste, joka EI liittyisi tähän asiaan, sitä pitäisikin 

vastustaa tarpeettomana. Esimerkki todisteesta, joka EI LIITY tähän oikeudenkäyntiin, on Baarmanin 

9.6.15 toimittama V2 (”todiste” olemattomasta avioliitostani). Se on tarpeeton sinänsä, kun ei liity 

mitenkään asiaan L15/649 eikä edes todista avioliitostani. Nyt se kuitenkin liittyy jo tähän asiaan 

todisteena Baarmanin kuluvastuusta (K149). 

 

Oikeudenkäyntiin ”liittyvinä” on vastustettu K54B, K69 ja K103B:tä. Ne kaikki liittyvät tähän 

oikeudenkäyntiin ja juuri siksi ovatkin relevantteja todisteita. K54B on selvitysvaatimukseni 11.12.16 

Recoverille heidän 11.6.14 raportistaan. Se ei ole OK 17:24 §:ssä säädetty ”yksityisluonteinen kirjoitus” 

eikä laadittu oikeudenkäyntiä varten, vaan minulla on ollut KSL:iin perustuva oikeus saada vastaus 

viestiini yritykseltä, joka maksua vastaan kävi kotonani raportoimassa. Siihen vastaamattomuus todistaa 

raportointivirheestä. K59 on 6.1.15 LP:lle, LähiTapiolalle ja Suvekselle lähettämäni reklamaatio LP:n 

virheellisestä ODOXX-myrkytyksestä. Koska tuo ODOXX-käsittely on yksi kanteen kohteena oleva 

raportointivirhe ja LP:n/Baarmanin yksi nimenomainen kiistämisperuste, se on kantajan kirjallinen 

todiste kanteessa, johon sen kuuluukin liittyä. K103B on 7.12.14 lähettämäni reklamaatio petoksellisesta 

laatikkolaskutuk-sesta ja todiste siitä, että viestiini EI vastattu, koska oli meneillään salainen Jormanaisen 

lahjonta juuri noita laatikoita muka ”vuoto”-vahingon laatikoiksi ”kikkailemalla” minun vakuutuksestani 

heidän toimestaan ilman valtakirjaa eli kavallus ja petos. Koska K103B liittyy vastaajien toimintaan ja 

todistaa tuottamuksesta (tahallisuudesta), se on relevantti todiste.  

 

38. ”Oikeudenkäyntiä varten laadittu” ja ”oikeudenkäyntiä varten hankittu”-väitteet 
 
Todistetta K47 (kantajan s-postit 7.11.17,   15.11.17,   19.11.17  ja   6.12.17, joissa selvitys-vaatimukset   
Moisanderille,   LähiTapiolan  hallituksille,  joryille,   Baarmanille,  Suvekselle  ja  Saksalle 23.10.17  
paljastuneista  väärinkäytöksistä  ja  väärentämisestä,  joihin  ei  ole  vastattu) väittämällä, että olen 
laatinut sen ”oikeudenkäyntiä varten” ja että se on ”kantajan laatima”. Oikeat tiedot ovat: 
 
1) Jo vastaanottajakentän tiedoista ilmenee, että se on osoitettu LähiTapiolalle ja otsikoitu 

selvitysvaatimukseksi vakuutusyhtiölle hallituksille eikä siis KäO-käsittelyä varten. Koska olen 
HetiL:ssa säädetty ”rekisteröity” ja vakuutuksenottaja, nämä kaikki reklamointioikeudet säilyvät 
kanteen aikana ja eivätkä kirjoitukseni muutu ”oikeudenkäyntiä varten laadituiksi”: Viesti liittyy 
23.10.17 aineistoon, josta on tullut tarve kysyä sen erikoisen sisällön vuoksi. Se, että tähän(kään) ei 
vastattu, on todiste editioni tarpeellisuudesta  

2) Kun MITÄÄN muuta YLI 100 viestistäni ei väitetä ”oikeudenkäyntiä varten laadituksi, niin mikä 
kumma se tämän s-postini sellaiseksi määrittelee? 
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K85A:ta (Kaartisen ja Maaniemen s-postipostit 6.2.16 ja 26.12.16, että kaivuri oli rikki 17.9.14) ja K109B 
( Kantajan  s-posti  11.12.14  klo  21:49  Pippolalle,  Niskalalle,  Varjoselle,  Walveelle, Aronpäälle, 
Jormanaiselle, jossa liite Maaniemen vahvistus 11.12.14) vastustetaan väittämällä, että todiste olisi 
”hankittu oikeudenkäyntiä varten). Kumpikaan niistä ei ole sellainen: 
 
A) K85 on s-posti, joka on osoitettu Kaartiselle ja Maaniemelle. Koska minulla oli Kaartisen yrityksen 

Hamika Ky:n kanssa urakkasopimus (olen kuluttaja ja hänen yrityksensä sopimuskumppanini ja 
elinkeinonharjoittaja eli yritys, jossa ko. kaivuria käytettiin), minulla on ollut oikeus kysyä sen 
rikkoutumisaikaa ja Kaartisen vastaus on todiste siitä, mikä tuo rikkoutumisaika oli. Vaikka Kaartista 
kuullaan myös todistajana, kirjallisen todisteen käytölle ei ole mitään estettä eikä kuuleminen tee 
todistetta tarpeettomaksi. 

B) K109B on kiinteä osa laajaa 11.12.14 käytyä viestintää eikä MITÄÄN muuta viestiä tuosta laajasta 
viestinnästä siis väitetä oikeudenkäyntiä varten laadituksi tai hankituksi (ks.K108A-C ja K109A-D). 
KOSKA Maaniemen laatima teksti on osoitettu selvästi vakuutusyhtiölleni (se on laadittu 
vakuutusyhtiölle SIELLÄ VAKUUTUSYHTIÖSSÄ VIREILLÄ OLLEEN ASIAN 361-1407236-L 
vääräsisältöisen Jormanaisen, Niskalan ja Walveen 8.10.14 vahinkoilmoituksen korjaamiseksi EIKÄ 
KäO:ssa vireillä olevassa asiassa 

C) K109B liitteineen liittyy LähiTapiolan tuolla samalla vahinkonumerolla 361-140723-L 
rekisteröimään aineistoon K40A-C, jossa K40B sisältää Jormanaisen, Walveen ja Niskalan 11.12.14 
tunnustuksen 

D) Ne vastustavat K109B:tä samasta syystä kuin K40B:tä eli koska K109B ja K40B sisältävät täyden 
näytön myöntämisineen kanteen kohteena olevassa pölyvahingossa (Jormanaisen 11.12.14 
tunnustus syntyi juuri 11.12.14 LähiTapiolalle toimittamani selvityksen perusteella, jonka 
selvityksen osa  Maaniemen lausunto on, mikä näkyy suoraan K40B rekisterimerkinnästä).Koska 
K40B rekisterimerkinnöt todistavat, että K109B ei ole OK 17:24 §:ssä tarkoitettu ”oikeudenkäyntiä 
varten” hankittu eikä laadittu yksityisluonteinen kertomus”, vaan ”vakuutuskorvausasiaa  varten” 
saatu virallisen selvityksen osa eli tuon virallisen selvitysvaatimukseni yksi liite ja osa vahingon 
361-1407236-L autenttista rekisterimateriaalia, se tulee hyväksyä todisteeksi.  

 
39. Vain yhtä todistetta (K134B, Liljan lausunto) on vastustettu OK 17:24 §:ään vedoten 

 

VAIN YHTÄ todistetta K134B (Liljan lausunto) on vastustettu väittämällä, että se olisi ”oikeudenkäyntiä 

varten laadittu yksityisluonteinen kertomus eli vetoamalla OK 17:24 §:ssä säädettyyn perusteeseen eikä 

sekään ole OK 17:24 §:ssä säädetty kirjelmä. Liljan lausunto on osa hankevalvonnan materiaaleja. Sitä ei 

ole laadittu ”kertomuksena oikeudenkäyntiä varten”, vaan laadittu Rappia eli toista valvojaani varten 

selvitykseksi korjausmenetelmien valinnasta siinä vaiheessa, kun eri korjausvaihtoehtojen välillä tehtiin 

selvityksiä (millä korjaustavalla saa korjata, voi korjata ja on välttämätöntä korjata).   

40. Valehtelu, että raporttien (K54-K56) lähetysosoitteilla ja eri versioiden laatimisella ei olisi asiassa muka 

merkitystä, ja että Baarmanin 9.6.15 versio raportista (K56E) olisi muka ”jonnekin” toimitettu tai 

esiintyisi ”jossain” muka ”samana” todisteena 

 
Vastustamisperusteena he valehtelivat (esim. K56C vastustamisessa), että vastaajien raportin ERI 
versioiden toimitusosoitteella (minne/kenelle toimitettu, mikä versio toimitettu ja milloin) ei muka olisi 
merkitystä asiassa. Sillä on keskeinen merkitys:  
 
1) He valehtelevat LP:n raportointia ”virheettömäksi”. Laakso ja Jormanainen laativat 16.6.14 raportin, 

jota eivät ole 2019 antaneet kantajalle vieläkään 5 vuoteen, vaikka kantaja on siitä maksanut 500 €. 
K54A todistaa, mikä oikeasti on ”virheetöntä” eli 11.6.14 käynniltä Recover lähetti raportin samana 
päivänä 11.6.14 eikä salaillut sitä. Vastaajien 5 vuoden viive ei ole ”virheetöntä” edes sinänsä ja 
salailun motiivinakin oli raportoinnin epärehellisyyden peittely.  
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2) Vastaajat lähettivät poliisille, vakuutusyhtiölle ja kantajalle SAMAN raportin, mutta siis VAIN 

KäO:lle 9.6.15 väärennetyn 17-sivuisen version eikä Baarmanin 9.6.15 KäO:lle toimittama versio 
siis esiinny SAMANA missään muualla eikä minnekään muualle tätä raporttia 17-sivuisena eli 
väärennystä ole toimitettu kuin vain KäO:lle.  
 

3) Sillä, minne ja missä muodossa raportti oli ennen 9.6.15 toimitettu, on relevanssia. Koska 10.2.15 
vireille laitetussa esitutkinnassa Walveella, Laaksolla ja Jormanaisella oli asianomistaja-asema eli 
totuusvelvoite, raportin sisältö EI voi enää muuttua 10.2.15 jälkeen. K56E todistaa vastaajien ja 
Baarmanin tahallaan poistaneen siitä 5 sivua 9.6.15 eli nimenomaan 10.2.15 JÄLKEEN. Kantaja tulee 
pääkäsittelyssä todisteiden K55-56E avulla osoittamaan, että  
A) Baarmanin ja LP:n 9.6.15 teko on nimenomaan asiakirjaväärennös (ei vastaajien ja Baarmanin 

väittämää ”päivitystä”, vaan 26.11.14 lukien raportti on sisältänyt kymmeniä TEKAISTUJA 
tapahtumia ja tämä väärentäminen alkoi 26.11.14 eli 3 vrk:n kuluttua kantajan 23.11.14 viestin 
(K56A) jälkeen eli alkoi korvausvastuulta välttymiseksi,  

B) He vastustavat K56A:ta (”kantajan laatimana”) juuri 23.11.14 viestin ja 26.11.14 alkaneen 
väärentämisen välisen syy-yhteyden häivyttämiseksi. Todellinen syy vastustamiselle ei siis ole 
se ”kantajan laatiminen”, vaan näiden kahden viestin välisen syy-yhteyden ja ajallisen 
yhteyden häivyttäminen.  

C) teko (wordin poistaminen raportista KäO-todisteeksi nimettäessä, tehtiin juuri 2-osaisen 
raportin välisten ristiriitojen (tekaistujen tapahtumien) häivyttämiseksi. 

D) Tätä 17-sivuista Baarmanin väärentämää versiota ei siis ole lähetetty minnekään muualle eikä 
se esiinny missään muualla ”samana” todisteena.   

E) Perustelut ks. myös lausuman otsikko 3 ja B-osa otsikko 58. 
 

4) Koko K55C todiste viesteineen ja liitteineen on todisteena merkityksellinen eli   
A) todisteen sisältämä Niskalalta 8.9.14 saapunut s-posti 
B) s-postin liitteenä tullut raportin 15-sivuinen versio, jossa raportointi päättyy 2.9.14 
C) toisena liitteenä olleet vakuutusehdot (nimenomaan 1.1.13 voimaan tulleet Kodin 

vakuutusnimiset ehdot eikä siis se ”Pientalon LVI-ehto”, jota käytettiin 12.12.14 ”päätöksessä”)  
 

5) K55C todistaa seuraavat aivan olennaiset seikat kanteen substanssin kannalta 
A) Niskala, Suves, Varjonen ja LähiEtelä tiesivät laittomaan 12.12.14-22.12.14 päätöksentekoon 

ryhtyessään, että teko on laiton ja kaivoivat korvauksen tahalliseksi estämiseksi arkistonsa 
uumenista 12.12.14 kehiin yli 10 vuotta sitten lakanneet ”Pientalon LVI-vakuutuksen” ehdot, 
vaikka K55C paljastaa heidän tienneen, että 2014 ”Pientalon LVI-ehdot” eivät olleet enää 
voimassa, vaan olisi tullut soveltaa niitä 1.1.13 voimaantulleita ”Kodin vakuutus”-ehtoja, jotka 
Niskala siis aivan oikein osasi jo 8.9.14 kantajalle postittaa. Vastaajat kiistävät kannetta 
väittämällä 12.12.14 ja 22.12.14 päätöksiä ”virheettömäksi” ja K55C todistaa ne tahallisesti 
väärin tehdyiksi.  

B) Niskalan 8.9.14 toimittamasta raportista näkyy, että Laakson KAIKKI kosteusmittauskäynnit 
päättyivät jo 2.9.14 eli K55C todistaa, että K56B raporttiin vasta jälkikäteen 26.11.14 lisätty väite 
Laakson käynnistä 17.9.14 muka mittaus-käynnillä 17.9.14 piikkauspäivänä on valhe. 

C) 2.9.14 laaditun raporttiversion (K55C) valokuva piikkausalueesta on AIVAN SAMA kuin 26.11.14 
versiossa (K56B) ja kumpikin valokuva vastaa 2.9.14 piikkaus-tilannetta eikä 17.9.14 tilannetta. 
Vaikka vastaajat ovat siis piikanneet raporttiversioiden välissä 17.9.14, myöhemmässä 26.11.14 
laaditussa versiossa valokuva on sama kuin 2.9.14 laaditussa. Tämä todistaa, että Laakso ei 
käynyt enää raportoimassa 2.9.14 jälkeen, vaan kaikki ne mittaukset, jotka 26.11.14 version 
mukaan on tehty muka 17.9.14, on tosiasiassa tehty jo 2.9.14 mennessä. 
 

6) K56B todistaa, että 26.11.14 raporttiversion wordilla laaditussa ja kuvallisessa osassa on USEITA 
keskinäisiä ristiriitoja. Kuvallisesta näkyy, että wordilla laaditussa tekstissä esiintyviä ”heinäkuun 
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montunreunakäyntiä” ja Remppaakko-piikkausta ei tosiasiassa ole edes olemassa. Juuri tämän 
valehtelun peittelemiseksi Baarman väärensi raporttia 9.6.14 poistamalla siitä wordin, joka oli 
mukana vielä 10.2.15 kun se poliisille toimitettiin.  
  

41. Pohjapiirrosten (K8, K63, K69, K80A, K112A), lehtiuutisten (K74A-B, K76, K103) ja sitovien ohjeiden ja 
tutkimustulosten (K145A-E, K153A-G) luonne nimenomaan todisteina (eivät ole ”taustamateriaalia tai 
”muuta” oikeudenkäyntimateriaalia)  
 
Osa kantajan todisteista on vastaajien väittämien perusteella KäO:n 18.2.19 laatimaan asiakirjaan 
merkitty ”muuksi oikeudenkäyntimateriaaliksi” tai ”taustamateriaaliksi”. Tällaisia epätosia väittämiä on 
kirjattu  
 
1) Talon pohjapiirroksia sisältävien todisteiden K8, K63C, K69 ja K112A alle. Myös K80A on talon 

pohjapiirros, mutta siihen vastaavaa luonnehdintaa ei ole kirjattu ja K40C sisältää Walveen ja 
Jormanaisen laatiman pohjapiirroksen, mutta sitä vastaajan toimesta laadittua aivan vastaavaa 
pohjapiirrosta K40C käsitellään ristiriitaisesti (kantajan oikeuksia loukaten) todisteena, jota ei 
vastusteta. Vastaajat harhauttivat KäO:n 15.2.19 valmistelussa luulemaan, että ko. pohjapiirrokset 
kantaja olisi laatinut tätä oikeudenkäyntiä varten ja että K8 pohjapiirrosta voisi muka käyttää K63C, 
K69 ja K112A sijaan niille merkittyjen teemojen esittelyyn (eli ne syrjäyttäen). Mitään näistä 
pohjapiirroksista EI ole laadittu vasta oikeudenkäyntiin ”taustamateriaaliksi”, vaan ne ovat 
nimenomaan todisteita ja laadittu ihan eri aikoina a) hankevalvontaan, b) sukitustarjousten liitteiksi 
ja c) piikkausurakkatarjousten liitteiksi.  

 
2) K65, K66A-B (viralliset ohjeet betonin sisältämän kosteuden hyväksytyistä mittausmenetel-mistä, 

tutkimustulokset betonin kuivumisajasta ja kapilaari-ilmiöstä) ovat tässä asiassa nimenomaan 
todisteita, koska vastaajat ovat väittäneet toimintaansa a) ohjeiden mukaiseksi ja virheettömäksi” ja 
Baarman 9.5.16 KäO-vastauksessa kiistää koko kapilaari-ilmiön ja luulee/väittää, että vesi voisi vain 
valumalla ylhäältä alas siirtyä rakenteisiin. K65, K66A-B ovat nimenomaan todisteita, koska ne 
sisältävät a) näytön siitä, että vastaajien kartoitus- ja mittausmenetelmät EIVÄT olleet virallisten 
standardien mukaisia ja b) näytön asiassa aivan olennaisesta vuodon  syystä (viemärivesi nousi juuri 
lattiasta hajonneesta putkesta ALHAALTA ylöspäin eli Baarman valehtelee kiistäessään kapilaari-
ilmiön, Kun noilla väitteillä on siis kiistetty, kantajalla tulee olla oikeus ne vääriksi todistaa näillä 
todisteilla.  

 

3) Vastaajat kiistävät kannetta väittämällä, että niiden aiheuttama viive vuotokohtien löytymisessä ei 
vaikuttaisi mitään rakenteiden vaurioiden syntyyn ja suuruuteen. K74A-B, K76, K145A, K145 C ja 
K145E sisältävät todisteet siitä, että a) viiveellä on olennainen merkitys ja mitä vahinkoja he 
kantajalle aiheuttivat juuri viiveillä, b) miksi kantaja reklamoi ja että reklamointi oli aiheellista ja c) 
mitä merkittäviä lisävahinkoja olisi syntynyt ilman kantajan reklamointia ja asianmukaisia 
selvitystoimia ja d) vastaajien korjaussuunnitelma ja selvitystavat olivat lainvastaisia. Vaikka K74A-B, 
K76 ovat lehtiuutisia, niistä ilmenee, mitä vaurioita AINA aiheutuu viiveellä siitä riippumatta, missä 
kiinteistö sijaitsee eli ovat yleispätevää todistelua syy-yhteydestä vastaajien aiheuttaman viiveen 
seurauksista. Lisäksi K145A:ssa on virheellisesti vastustettu virallista kosteusvaurion määritelmää 
”kantajan laatimana”, vaikka kantaja ei sitä ole laatinut. 
 

4) Kun K103 (mainos eli lehtileike) hyväksytään todisteeksi, on selvää, että muukin lehtileike eli K74A-
B ja K76 tulee todisteeksi hyväksyä.  

 

5) K145B-E eivät ole ”muuta oikeudenkäyntimateriaalia”. Vastaajat kiistävät väittämällä toimintaansa 
nimenomaan ”ohjeiden ja määräysten” mukaiseksi yksilöimättä ainuttakaan väittämäänsä ohjetta ja 
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määräystä, joiden mukaiseksi väittävät. Koska tällainen väite on esitetty, kantajalla tulee olla oikeus 
esittää nimenomaan NÄYTTÖÄ eli todisteet siitä,  
A) MITÄ ne vastaajien toimintaa sitovat ohjeet ja määräykset ylipäänsä tekohetkellä olivat 
B) MITEN SELVIÄ ne ovat olleet mm. suojausten osalta (vaikuttaa tekojen törkeysarvioon)  
C) MITÄ tiettyjä ohjeiden ja määräysten kohtia on kaikkiaan rikottu 
Miksi vastaajat siis saisivat vapaasti kiistää, mutta kantajalta evättäisiin oikeus esittää sitä vastaan 
näyttö ja luokiteltaisiin vain ”tausmateriaaliksi” JUURI ne ohjeet ja määräykset, joiden rikkomisen 
osoittaminen on tuottamuksen todistamisen ydinaluetta? Lisäksi K145B-E todisteiden luokittelu 
”muuksi” kuin todisteiksi on ristiriidassa sen kanssa, että vakuutustoiminnan sitovat ohjeet (K153A-
G) kuitenkin hyväksytään nimenomaan todisteiksi. Kun vakuutusalan sitovat ohjeet ovat todisteita, 
ovat ihan vastaavat kosteus-kartoitusalan sitovat ohjeet todisteita eikä ”taustamateriaalia” 
 

6) K153A-G:tä vastustetaan muka vain vakuutusyhtiöön liittyvinä. Väite on väärä. Ohjeilla todistetaan 
laittomaksi nimenomaan myös vastaajien toiminta seuraavilta osin  
A) Jormanainen, Rytö ja Walve Niskalan ja Suveksen kanssa nostivat korvauksia Pedersenin yksin 

omistamasta vakuutuksesta salaa 7.000 € (kavallus ja todistajan lahjoma), 
B) ilman valtakirja-asiointia tapahtunut Walveen asiointi 8.10.14 alkaen Jormanaisen nimissä 

olevassa vakuutuksessa ja sen motiivi 
C) tarkastusoikeuden estäminen 2014-2019, 
D) Jormanaisen ja Walveen salaiset yhteydet Niskalaan ja heidän yhteisen rikoksensa 

petostutkinnan tahallinen estäminen LähiTapiolassa 5.12.14 lukien ja samaan aikaan toteutettu 
pölyvahinkokorvauksen (Jormanaisen laatikkolaskutuksen) salainen ”muuttuminen” muka 
vuotovahinkokorvaukseksi sen jälkeen, kun petoksellisella 8.10.14 ilmoituksella ei saatu rahaa 
pölyvahinkona eli tuli 3.12.14 kielteinen päätös (K102) ja kun siivousrahoja ei saatu huijattua 
minulta ”laatikkovuokrana” (K101-K110). 

 
42. K8 ei ole ”sama” asiakirja kuin K63C, K69 ja K112A, sitä EI voi käyttää todisteiden K63C, K69 ja K112A 

sijaan eivätkä nämä ole ”taustamateriaalia eikä ”muuta” oikeudenkäyntiaineistoa vaan ihan samalla 

tavalla todiste kuin K40C 

 
K8 on talon pohjapiirros viemäristöstä eli rakennusvalvonnan karttapiirros, johon on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta merkitty talon viemäriputken kulkureitti. Piirrokseen on 
merkitty: a) koksiluukun sijainti, b) vastaajien piikkausreitti 17.9. 14 mennessä c) vuoto- ja 
kosteusvauriohavainnot 2014-2015 (eri ajankohtien havainnot eri väreillä). K63 C on talon pohjapiirros, 
johon merkitty maanvaraiset seinät ja salaojitettu seinäosuus. K69 on sukitustarjoukseen liittyvä 
pohjapiirros sukitusalueesta, K112A on talon pohjapiirros, johon on merkitty piikkausalue 2.9.14 ja 
17.9.14 tilanteessa.  
 
KäO:n 18.2.19 laatimaan todisteludokumenttiin on kirjattu vastaajien vääriä väitteitä, että K8 todiste olisi 
muka ”taustamateriaalia”, ja että K8:aa voisi käyttää (korvaisi muka) K63C, K69 ja K112A todisteiden 
esittämisen. Mikään tästä ei pidä paikkansa, vaan oikeat tiedot ovat: 
 
1) Mikään niistä ei ole ”taustamateriaalia”, vaan ovat kaikki todisteita. 
2) K8 ei ole sama asiakirja kuin K63C, K69 tai K112A eikä mikään niistä ”sama” todiste. Se, että kyseessä 

ovat eri todisteet, näkyy pohjapiirroksiin tehtyjen merkintöjen erilaisuudesta ja siitä, että ne on 
laadittu ihan eri aikoina ihan eri tarkoituksiin.  
 

3) K8 ei lainkaan sovellu käytettäväksi K63C, K69 ja K112A sijaan niissä olevien tietojen esittämiseen 
eikä niitä ”syrjäytä”, koska K8 edes sisällä mitään niistä merkinnöistä, jotka ovat todisteissa K63C, 
K69 ja K112A. Kun K8 ei siis sisällä merkintöjä maanvaraisista seinistä, salaojitusmerkintöjä, 
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sukitusalueita eikä 2.9.14 piikkausaluetta, ei niitä K63C, K69:n ja K112A:n merkintöjä voi kantaja 
tai kukaan K8 todisteen perusteella esittää.   
  

4) Mikään näistä pohjapiirroksista ei ole OK 17:24 §:ssä säädetty todisteena kielletty dokumentti eli 
niitä ei ole lainkaan edes laadittu erikseen oikeudenkäyntiä varten, vaan 
A) K8 laadittu osana Rappin valvonta-asian dokumentaatiota (K138B, jota ei vastusteta) jo 

korjaushankkeen aikana ja liitteeksi eri yrityksille laadittuihin tarjouspyyntöihin  
B) K63C on osa Kamusen rakennesuunnitelmaa (K139A, jota ei myöskään vastusteta) 
C) K69 ja K112A on laadittu keväällä 2015 sukitustarjousten liitteeksi (K78 ja K140E, joista 

K140E:tä ei vastusteta). 
 

5) Niiden luonne todisteena näkyy myös verrattuna todisteeseen K40C ja K80C, joita ei myöskään 
vastusteta: K40C sisältää Walveen ja Jormanaisen 8.10.14 ilmoitukseensa laatiman piirroksen, jossa 
ihan samaan talon alkuperäiseen pohjapiirrokseen on mustalla tussilla tehty valheelliset merkinnät 
muka suojausten rakentamiskohdista. Kun se vastaajien rustaama piirros tähän samaan taloni 
pohjapiirrokseen on nimenomaan todiste, on aivan selvää, että myös K8, K63C, K69 ja K112A ovat 
hyväksyttävä todisteiksi, koska ne a) ovat eri asiakirjoja ja b) kantajan todisteita keskeisistä riitaisista 
seikoista ja c) niillä todistetaan vääriksi kaikki vastaajien väitteet piikkaustapahtumista, kaivuu-
urakan tarkoituksista ja ”seinävuodoista”. Myöskään K80C:tä (pohjapiirros, jossa kivilattia-alue) ei 
myöskään vastusteta väittämällä sitä ”samaksi” kuin K8.  
 

43. Muut ”samaksi” väitetyt todisteet ja vaatimus viestien liitteiden poistamisesta (todisteiden 

väärentämisvaatimus)  

 
K11A:n ja K11B:n väitetään sisältyvän todisteeseen 10 ja K88F olevan muka sama todiste kuin K88A. 
Lisäksi he väittävät, että K16A, K34A, K48B, K54A, K55A, K55C, K56C, K56E, K94, K126, L129A-B muka 
esiintyisivät ”jossain muualla” eli muka tuplasti ”samana” todisteena kuin joku muu todiste, mutta eivät 
kerro, mikä väittävät ”saman” olevan. Mikään näistä ei ole ”sama” kuin jokin muu todiste eikä esiinny 
tuplana. K10, K11A-B päivämääristä jo ilmenee, että eri päivinä eri henkilöille lähetetyt s-postit eivät ole 
”sama” todiste. Se, että eri henkilöille on lähetetty viesteillä SAMA liite (esim. 12.12.14 päätöksen 
dokumentti), on asiassa merkityksellistä. Viestien liitteitä ei voi poistaa, koska silloin viestisisältö 
vääristyy. Vastaajat tosiasiassa vaativat ”sama todiste”- valehtelulla viestinnän liitteiden poistamista eli 
todisteen väärentämistä.  
 
Asian ydin: 
 
1) Se, että ihan ERI päivinä esim. raportti (sen eri versiot) ovat menneet eri vastaanottajille, ei 

tietenkään tarkoita, että KAIKKI nämä vuosina 2014-2019 eri paikkoihin lähetetyt ERI s-postit olisivat 
”sama” asiakirja tai ”sama” todiste vain siksi, että niissä on samoja liitteitä. 
 

2) Juuri sillä, a) kuinka paljon näitä viestejä (reklamointeja) kantaja lähetti, b) milloin ja c) kenelle ja d) 
mitä NÄYTTÖÄ (eli niitä liitteitä) viesteissä oli, ovat kaikki todisteena merkityksellisiä. Niillä 
todistetaan, että a) vastaanottajat saivat kaikki oikeat tiedot jo ennen kanteen nostamista, mutta b) 
tahallaan jatkoivat kantajan toimittamasta näytöstä piittaamatta valehteluaan ja väärien 12.12.14 
päätösten ja raporttien ylläpitoa.  
 

3) Juuri reklamointimäärä ja s-postien liitteenä kantajan toimittama näyttö (se, että yhä uudelleen eri 
s-posteilla meni samoja liitteitä todisteeksi) ja ERI s-postien päiväykset vaikuttaa vastaajien, 
Baarmanin ja Saksan kuluvastuuseen. He haluaisivat, että näyttäisi siltä, että  
A) Olisi muka lähetetty vain YKSI reklamaatio eli kaikki muut kymmenet reklamaatiot olisivat ”sama” 

todiste juuri siksi, että reklamointimäärä heille sen kuluvastuun synnyttää.  



48(139) 
 

B) Kantajan reklamaatioiden liitteenä olevat raporttien, päätösten ja laskujen ERI versiot (eli ne 
muka ”samat” liitteet) deletoitaisiin todistekohtaisesti kokonaan pois näkyvistä, jotta he voisivat 
sitten valehdella, että vastaajat eivät ole noilla kantajan viesteillä edes saaneet sitä näyttöä eli 
niitä liitteitä tiedokseen. He vaativat väärentämään kunkin viestin sisällön siten, että liitteitä 
poistettaisiin tai todisteiden esittäminen estettäisiin valehtelemalla ERI viestejä muka 
”samaksi” sillä perusteella, että niissä ihan eri päivinä eri tahoille lähetetyissä viesteissä on 
SAMOJA LIITTEITÄ, vaikka viestit siis ihan eri todisteita). 

C) Raportista muihin osoitteisiin lähetetyt väärennetyt versiot olisivat muka se ”sama” 17-sivuinen 
väärennys, jonka Baarman toimitti 9.6.15 KäO:lle. Juuri nuo muut ”samaksi” väitetyt raportin 
ERI versiot todistavat väärentämisen ja että vain KäO:lle se 17-sivuinen ”Baarman-väärennys” 
toimitettiin ja muille tahoille 22-sivuinen väärennys. 

D) 8.10.14 ilmoituksen aikoihin Pedersenin 17.9.14 tekemää ilmoitusta ei olisi muka estetty (kun 
todisteen K88F estomerkintöineen yrittävät saada pois näkyvistä valehtelemalla sitä ”samaksi” 
kuin K88A) 
 

4) KAIKKI laskut ja raportit esiintyvät myös LähiTapiolan 23.10.17 luovuttamassa aineistossa, mutta se 
ei tietenkään tarkoita, että K1A-B, K26, K27, K34-K46 olisivat ”sama” todiste kuin esim. K94, K50-53, 
K54-K56, K10-11 tai K129A-B. Se, että ne ovat ERI todisteita ja todistavat myös ihan eri seikoista, 
näkyy seuraavasta: 
A) K1A-B, K26, K27, K34-K46 todistavat, mikä oli rekisterisisältö kaikkiaan LähiEtelässä Pedersenin 

ja Jormanaisen vahinkoilmoitusten osalta 23.10.17 mennessä eli mitä asiakirjoja ja merkintöjä 
kaikkiaan oli 23.10.17 rekisterissä 

B) K11A-B, K16A, K34A, K48B, K54A, K55A, K55C, K56C, K56E, K88F, K94, K126, L129A-B eli 
alkuperäiset viestit liitteineen, alkuperäiset laskut ja päätökset postituskuorineen, 
lähetyspäivämäärä- ja vastaanottajatietoineen todistavat, milloin ja kenelle ja missä muodossa 
ne toimitettiin ja vaikuttaa myös kuluvastuuseen ja LP:n raporttien väitetyn ”virheettömyyden” 
kumoamiseen.  

C) Mikään K54-K56E asiakirjoista (joissa siis mukana lähetystiedot) ei ole ”sama” asiakirja kuin 
K34, K35 tai K40. K54-K56E todistavat viestien alkuperästä, muutoksista, lähetysajasta ja 
vastaanottajista. K34-35 ja K40 ovat todisteita LähiTapiolan rekisterisisällöstä per 23.10.17.  

 

5) Vastustamisen keinotekoisuus näkyy siitäkin, että he eivät vastusta K34C:tä eikä K35A-K mitään 
alakohtaa, jossa on juuri niitä ”samoja” raportteja ja myös K129A-B eli esim. samat 11.7.14, 
12.12.14 ja 22.12.14 päätökset, joista 11.7.14 päätöksen olivat itsekin 9.6.14 nimenneet 
todisteekseen V4.  
 

6) K88A on kantajan oma vahinkoilmoitus autenttisessa muodossa. K88F on dokumentti, joka on 
talletettu LähiTapiolassa 23.10.17 mennessä, johon mennessä joku oli kirjoittanut siihen laittoman 
kirjauksen estomerkinnän. K88A todistaa, millaisen näköisenä kantaja sen lähetti ja K88F todistaa, 
miten sitä oli muutettu LähiEtelässä kantajan korvauksen laittomaksi estämiseksi. Kun K88F on 
ulkonaisestikin eri näköinen kuin K88A, ei se mikään ”sama” todiste ole. 
 

7) K94:stä ei voi poistaa liitteenä olevaa RakSystemsin raporttia. Liite todistaa, MITÄ asiakirjoja 
Pedersen lähetti 20.10.14 vastaajille eikä K89:stä saa poistaa s-postia lähetystietoineen, joka todistaa 
vastaajien saaneen jo 24.9.14 oikeat pölyvahingon tiedot eli tiesivät varmasti valehtelevansa 8.10.14 
ilmoitusta jättäessään. Ks. K89 ja K94 vastustamisen ristiriidat ja motiivit tarkemmat perustelut B-osa 
otsikko 68) 
 

8) 23.10.17 materiaalissa (K34C) EI ole lainkaan Recoverin 11.6.14 s-postia, joten se ei ole sama asiakirja 
kuin K54A. K34C:ssa on myös lasku ko. raportista, jota ei ole K54A:ssa. K34C:ssä pelkkä raportti on 
osana muuta rekisteriaineistoa ja todistaa, mikä oli 360-1465773-8 numerolla talletetun asian KOKO 
aineisto 23.10.17 mennessä. K54 todentaa raportin lähetysajankohdan virheettömässä 
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raportoinnissa eli a) todistaa LP:n raportoinnin virheestä, kun en ole saanut vastaavaa raporttia 
vastaajien 16.6.14 käynniltä vieläkään 5 vuodessa ja b) siksi se todistaa myös editiovaatimukseni 
oikeaksi.   
 

9) Vastaava koskee muita ”samoina” vastustettuja todisteita. Esim. K129A-B ovat autenttiset 
paperipostissa saapuneet 12.12.14 ja 22.12.14 päätökset postituskuorineen ja todistavat 
lähetyshetken. K35i:ssa ne ovat osana 23.10.17 rekisterimateriaalia ja todistavat, mikä oli vahingon 
361-1401203-0 KOKO materiaali 23.10.17 mennessä ja kummallakin seikalla on merkitystä 
kanteessa. 
  

44. Lausuntojen ja s-postien vastustaminen päinvastaisilla ”kuulemis”-väitteillä 

 

Tässä(kään) vastapuolen vastustamisessa ei ole ”päätä eikä häntää”. Useita kirjallisia todisteita 

vastustetaan samaan aikaan ristiriitaisesti sillä perusteella, että  

1) viestin tai lausuman laatija ON nimetty todistajaksi 

2) viestin tai lausuman laatijaa EI ole nimetty todistajaksi 

3) vaikka kirjallisen todisteen vastustamisessa henkilön kuulemista vaaditaan, samaan aikaan 

henkilötodistelupuolella juuri sen saman henkilön kuulemista vastustetaan 

 

Esimerkkejä järjettömyyksistä kirjallisten todisteideni vastustamisessa: 

88C LVI-tarkastaja Naparin s-posti 9.2.16 klo  10:28, jossa vahvistus  18.9.14 käynnistä 
      - vastustetaan; Naparia kuullaan todistajana 
K67 LVI-tarkastaja Matti Naparin lausunto 26.9.14 

- ei vastusteta 
K68  Kirkkomäki Oy:n lausunto 26.9.14  

- vastustetaan; jos halutaan käyttää kuulemisen tukena, laatija on nimettävä ja kutsuttava 
todistajaksi 

K70 Sanfors Oy:n työntekijän Daniel Suoniemen sähköposti 30.6.15   
- vastustetaan; jos halutaan käyttää kuulemisen tukena, laatija on nimettävä ja kutsuttava 

todistajaksi  
K78  NewLiner Oy:n sähköposti  Pedersenille 2.3.15 klo 11:10 

- vastustetaan; sähköpostin lähettäjä nimettävä ja kutsuttava todistajaksi 
K79 Pedersenin   s-posti   Sanforsille   30.12.15   klo   13:44  ja   s-postivastaus   Sanfors   Oy 15.1.16  klo  
10:02  
vastustetaan; tarpeetonta todistelua, asiasta kuullaan henkilötodistelua 
108 C   Toiviaisen  s-posti  kantajalle  11.12.14  klo  17:58  (vahvistus suojaseinästä,  14.10.14 
havainnoista ja siivouksen aloitusajankohdasta) 
- vastustetaan; Toiviaista kuullaan todistajana 
K111  Kantajan  s-posti  16.12.14  klo  16:08  Toiviaiselle  ja  Toiviaisen  vastaus  17.12.14  klo 
7:22 (hinta-arvio ilman kreosoottilisää) 
- vastustetaan; Toiviaista kuullaan todistajana 
 
Baarmanin ”näppäröimät” vastaajien, Baarmanin ja Saksan vastustamiset tarkoittavat suomennettuna 

sitä, että KIRJALLINEN TODISTELU LOPPUISI KAIKISSA SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUKSISSA KOKONAAN, KUN EI 

SIIS OLE MITÄÄN TILANNETTA, JOSSA HE EIVÄT SITÄ VASTUSTA, kun vastustavat kumminkin päin:  

1) Ensin vastustetaan sillä perusteella, että s-postia ei muka voisi käyttää kirjallisena todisteena, jos 

viestin lähettäjää ei MYÖS kutsuta henkilötodistajaksi (tuplatodisteluvaatimus) 

 

2) Todisteen K79 vastustamisesta näkyy, mihin se nimeäminen sitten johtaisi: Sitten vastustetaan sitä 

kirjallista todistetta ”tarpeettomana” siksi, että on tehty kuten haluavat eli nimetty se viestin 
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lähettäjä kuultavaksi. Eli jos nyt sitten nimeäisin (tarpeettomana tuplatodisteluna) Newlinerin 

viestin lähettäjän Juha Bomanin todistajaksi, todisteesta K79 suoraan näkyy, että sitten he joka 

tapauksessa sen jälkeen vastustaisivat todistetta K78 ”tarpeettomana”.  

 

3) Tämä heidän vastustamisensa on ikään kuin ”suljettu ympyrä”, jossa vastustetaan siis joka 

tapauksessa, olipa viestin lähettäjä nimetty tai ei eli AINA. Vastustusväite sitten vaan vaihdetaan 

sen mukaan, onko viestin lähettäjä nimetty vai ei.  

 

Eri henkilöiden viestien ja lausuntojen täysin MIELIPUOLINEN ristiriitainen vastustaminen ja toisaalta 

hyväksyminen koskee tosiasiassa KAIKKIA henkilötodistajia ja kaikkia sekä vastaajan että kantajan 

kirjallisia todisteita ja etenkin seuraavia henkilöitä ja viestien ja lausuntojen laatijoita: Honkavaara Vesa, 

Suoniemi Daniel, Niskala Rauno, Walve Mikael, kantaja eli minä itse, Suves Juri, Napari Matti, Keränen, 

Leppänen Harri, Heikkinen Juha, Järvinen Juhani, Toiviainen Vesa, Kamunen Erkki, Tiainen Elina, Pippola 

Jenni, Varjonen Seppo, Lagerströn Ari, Pontus Baarman, Saksa Heikki, Jormanainen Jani, Laakso Tero, Lilja 

Tapio, Maaniemi Jarkko, Kaartinen Harry, Forssell Tom. Jos tällainen vastaajien vaatima järjetön 

vastustaminen hyväksyttäisiin, tässä jutussa ylipäänsä voitaisiin yhteensä kantaja- ja vastaajapuolella 

nimetä kaksi henkilöä kuultavaksi (Liimatainen Janne ja Suoniemi Santeri, koska he eivät ole laatineet 

ainuttakaan viestiä) ja kumpikaan oikeudenkäyntiosapuoli ei voisi nimetä ainuttakaan todistetta. Se, 

että kyseessä on keinotekoinen vastustaminen ja motiivina lausuman otsikossa 3 selostettu kiusallisten 

todisteiden ”poiminta”, näkyy järjettömistä ristiriidoista vastustamisessa ja hyväksymisessä: 

1) Vastaajat siis vastustavat K79:ää ”tarpeettomana” sillä perusteella, että Forssell on nimetty myös 

kuultavaksi. Samaan aikaan  

A) Kantajan kirjallisina todisteina hyväksyvät ja itsekin ovat nimenneet kymmenittäin Walveen, 

Jormanaisen, Pippolan, Niskalan, kantajan, Leppäsen, Järvisen, Rappin, Naparin, Keräsen, 

Honkavaaran, Maaniemen, Kaartisen, Toiviaisen, Putuksen, Wallinin ja  Keräsen viestejä ja 

lausuntoja, vaikka kaikkia heitäkin kuullaan.  

B) Eivät vastusta lainkaan Erkki Kamusen (K138A) ja Tuula Putuksen (K57) lausuntoja, vaikka a) 

heitä kuullaan ja samaan aikaan b) vastustavat ristiriitaisesti mm. Naparin, Forssellin ja 

Jormanaisen YKSITTÄISIÄ viestejä ja lausuntoja kuulemisperusteella 

C) Eivät vastusta ainuttakaan minun eli kantajan ja Walveen viestiä kuulemis-perusteella, vaikka 
on varmaa, että meitä kumpaakin kuullaan. 

D) Eivät vastusta Harri Leppäsen lausuntoa (K75C), vaikka Leppästä kuullaan, ja vaikka lausunto 
laadittu 1.1.15 jälkeen eli ”oikeudenkäynnin aikana” 

E) Vastustavat vain tätä YHTÄ Forsselin viestiä (K79), mutta eivät vastusta Forssellin toista viestiä 

kuulemisperusteella (K82B). Miksi se Forssellin kuuleminen vain todistee-seen K79 esteen 

synnyttäisi, mutta ei muihin saman Forssellin viesteihin se kuuleminen heidänkään mielestään 

vaikuta minkään vertaa? 

F) Vastustavat samoin vain KAHTA Toiviaisen heille erityisen kiusallista viestiä (K108C ja K111) 

sillä perusteella, että Toiviaista kuullaan. Sen sijaan muita ihan saman Toiviaisen viestejä ja 

Walveen viestejä Toiviaiselle ei vastusteta millään perusteella (K95-96, K98) eikä muitakaan 

Toiviaisen viestejä kuulemisperusteella (K105A-D). Kuten muussakin keinotekoisessa 

vastustamisessa se ”kuuleminen” muodostaa vastaajille vain ”poimittuja” todisteita koskevan 

esteen ja todellinen syy vastusta-miselle on se, että K108C:stä näkyy Baarmanin 9.6.15 

”ulkopölyväitteen” mahdottomuus: Baarman valehteli 17.9.14 pölyvahingon johtuneen 

alipaineistuksen käynnistyksestä. K108C todistaa, että se alipaineistus käynnistyi vasta pari 

kuukautta pölyvahingon jälkeen 3.11.14 ja siksi se valehteleva Baarman tätä todistetta niin 

kovasti vastustaa.  
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G) Kumpaakaan Rappin lausuntoa (138B-C) ei vastusteta kuulemisperusteella, vaikka häntä 

kuullaan (vrt. Napari). Lisäksi ristiriitaisesti K138B:tä ei vastusteta millään ja K138D:n väitetään 

muka liittyvän oikeudenkäyntiin, vaikka ne on laadittu kumpikin osana samaa hankevalvontaa. 

Naparin kuuleminen siis aiheuttaisi vastaajien mielestä YHDEN todisteen käyttöesteen eikä 

Rappin kuuleminen mitään estettä kirjallisille todisteille, vaikka kumpikin on samanarvoisia 

hankevalvojia.  

H) Eivät vastusta Naparin 26.9.14 lausuntoa (K67) kuulemisperusteella eikä yhtään millään, vaikka 

häntä kuullaan ihan samalla tavalla kuin Forssellia. Miten se kuuleminen vaan siihen yhteen 

Forssellin s-postiin K79 vaikuttaisi, kun ei Naparinkaan kuuleminen todisteeseen K67 sitä 

käyttöestettä aiheuta?  

I) Vastustavat vain YHTÄ Naparin viestiä (K88C) kuulemisperusteella ja samaan aikaan eivät 

vastusta MILLÄÄN perusteella ihan saman Naparin lausuntoja (K67, K138D). Miten se Naparin 

kuuleminen vastaajien mielestä vain yhteen ”poimittuun” Naparin viestiin vaikuttaisi? 

J) Vastustavat vain YHTÄ Keräsen viestiä (K88D) kuulemisperusteella ja samaan aikaan eivät 

vastusta MILLÄÄN perusteella ihan saman Keräsen lausuntoa (K89)  

K) Eivät vastusta rakennustarkastajien Heikkisen ja Järvisen viestintää (K82A ja K87) 

kuulemisperusteella, vaikka heitä kuullaan 

L) Eivät vastusta Mikrosemin lausuntoa (97A), vaikka sen laatija Tuula Salmi nimetty ja ko. 

lausunto vastaajan omakin todiste 

M) Vastustavat vain YHTÄ Honkavaaran viestiä (K71) eikä sitäkään kuulemisen perusteella (vain 

valehtelemalla ”tarpeettomaksi” ja samaan aikaan vastustavat Honkavaaran kuulemista 

henkilötodistajana juuri siksi, että hän kertoo viemärinhajusta, putkirikosta, betonipölyn 

valtavasta määrästä 17.9.14 ja tekemästään tulppauksesta, joka todistaa, että vastaajien 

väittämiä viemärikuvauksia ei ole voitu edes tehdä.   

N) Eivät vastusta Maaniemen ja Kaartisen s-posteja eikä Maaniemen lausuntoja (K2C-D, 82C, 85A) 

kuulemisperusteella, vaikka heitä kuullaan eivätkä vastusta edes kuulemista  

O) Eivät vastusta ainuttakaan Pippolalle mennyttä viestiä (K108B, K109A-C), vaikka kantaja 

nimennyt Pippolan kuultavaksi, mutta vastustavat Pippolan kuulemista 

P) Eivät vastusta ainuttakaan Suveksen viestiä, vaikka kantaja nimennyt Suveksen  kuultavaksi, 

mutta vastustavat Suveksen kuulemista 

Q) Vastustavat vain YHTÄ LähiTapiolan rekisterimateriaalin osaa (K40B) tekaistulla Jormanaisen 

kuulemis-perusteella, vaikka a) todellinen syy vastustamiselle on K40:n sisältämä Jormanaisen 

11.12.14 tunnustus siitä, että KAIKKI 8.10.14 ilmoituksen ”tapahtumat” ovat tekaistuja eikä niitä 

ole olemassa ja että Saksan valvojille satuilemaa ”huonokuuloista vakuutusvirkailijaa ole 

olemassa ja b) vaikka he samaan aikaan hyväksyvät tuohon rekisterimateriaaliin liittyvän 

Jormanaisen ja Walveen laatiman 8.10.14 ilmoituksen (K37B, K40C) ja todisteen K35A-K eli niihin 

se Walveen ja Jormanaisen kuuleminen ei ”jostain kumman syystä” vaikutakaan sitten enää 

minkään  vertaa. Miten se Jormanaisen kuuleminen vain tähän yhteen vastaajille kiusalliseen 

rekisteritodisteeseen vaikuttaa?  

R) Tätä selvemmin ei voi enää todeta, että vastustaminen ei perustu kuulemiseen, vaan yritykseen 

”poimia” pois vastaajille erityisen kiusalliset yksittäiset todisteet.  

 

4) Samaan aikaan kun ne vastustavat kantajan kirjallisia todisteita sillä perusteella, että henkilöä 

kuullaan, he vastustavat henkilötodisteluni osalta juuri sitä kuulemista (esim. Honkavaara, 

Pippola) 

 

5) Sama järjetön ristiriitaisuus koskee toisinpäin ”kuulemispuutteella” vastustamista.  
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A) Kantaja todisteista VAIN KOLMEN henkilön viestejä eli vain todisteita K68, K79 ja K78 he 

vastustavat sillä perusteella, että viestin laatija muka pitäisi nimetä kuultavaksi. Mis-sään laissa 

ei tällaista lisävaatimusta säädetä ja vaatimusten tulee perustua lakiin. 

B) Mitään muita todisteita he eivät vastusta vaatimalla, että viestien, päätösten, 

lääkärinlausuntojen ym. laatijat pitäisi nimetä MYÖS kuultaviksi eivätkä itsekään noudata 

tällaista vaatimusta missään omassa todistelussaan. Baarman itse toimitteli KäO:lle 4 vuoden 

viiveellä ”olemattomasta” LP:n rekisteristä 31.8.18 esim. ApuAhosen (Susanna Ahosen) 

viestintää, jonka nimesi vastaajan todisteeksi V14, vaikka Ahosta ei nimetty kuultavaksi. Lisäksi 

Baarman ja LP väärensivät tarjousta poistamalla siitä sivuja. Vaikka kantajakin nimesi ApuAhosen 

viestit ja tarjouksen todisteeksi K159, sitä ei vastusteta eikä vaadita Ahosen kuultavaksi 

nimeämistä eli K78 ”kuulemis”-vaatimus on keinotekoinen verrattuna todisteeseen K159 

(jossa ei vaadita) ja vastaajien omaankin toimintaan. 

C) Kantajan todistetta K54A (Recoverin lausunto) ei vastusteta MILLÄÄN perusteella, vaikka 

kukaan ei ole nimennyt sen laatijaa Pihkasta kuultavaksi 

D) Vaikka Tapio Liljaa EI ole nimetty kuultavaksi, hänenkään lausuntoaan (K134B) he eivät 

vastusta ”kuulemispuutteen” perusteella, kun haluavat, että Liljaa EI kuulla.  

E) He olivat 9.6.14 nimenneet LähiTapiolan 11.7.14 päätöksen todisteekseen V4, mutta eivät 

KETÄÄN sen laatijaa henkilötodistajaksi. 

F) Asiassa on paljon lääketieteellistä näyttöä kirjallisina todisteina ja vain Wallin 

lääketieteellisenä henkilötodistaja. Mikään ei silti estä käyttämästä kirjallisina todisteina 

KAIKKIA niitä muitakin 2014-2019 lausuntoja, eläkepäätöksiä, epikriisejä, vaikka KETÄÄN 

niiden laatijaa ei kuulla, Kirjallisen todistelun hyväksyminen ei edellytä samanaikaista 

KAIKKIEN ko. henkilöiden nimeämistä todistajaksi. Kaikesta tästä voi suoraan päätellä, että K68, 

K70 ja K78 pitää hyväksyä todisteiksi eikä Kirkkomäen (K68), Bomanin (K78) ja Suoniemen 

(K70) viesteihin kuulu noudattaa kuulemisvaatimusta, jota a) EIVÄT noudata sellaisen 

vaatimuksen esittäjät vastaajat itse MINKÄÄN oman todisteensa osalta ja b) eivät vaadi 

kantajankaan MINKÄÄN muun kuin näiden 3 todisteen osalta.  

 

45. Puhelut, toimistoasioinnin videot ja editiovaatimukseen liittyvä todistelu  
 

K1A, K1C, K24A, 24C, K42, K129D ja K150C ovat tarpeen ja relevantteja vastaajiin (eikä ”vain” 
vakuutusyhtiöön) liittyviä todisteita, koska puhelut ja videot ovat todisteita kanteen keskeisiin riitaisiin 
seikkoihin:  
1) Äänitteillä LähiTapiolan virkailijat myöntävät, että Saksan ja Jormanaisen soittamaa puhelua 

”huonokuuloiselle virkailijalle” eikä virkailijaakaan ole olemassa eli 8.10.14 ilmoitus on vastaajien 
laatima ja Saksa valehdellut sekä KäO:lle että valvojille (Saksan kuluvastuun todiste) ja Jormanainen 
valehdellut Walveen kanssa 8.10.14 ilmoituksen KAIKKI ”tapahtumat”  

2) Kantajan pölyvahinkoilmoituksen kirjaamista on estetty 
3) Kantajalle syntyi oikeus saada vakuutuskorvaus LAAJAN vakuutuksensa perusteella, koska kyseessä 

viemäririkko ja tämä ollut vastaajien tiedossa koko väärinraportoinnin ajan. 
4) Kantajan tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden ja toimistoasioinnin estäminen on laitonta ja tehty juuri 

vastaajien myöntämisten aineiston peittelemiseksi eikä kaikkia aineistoja annettu vieläkään. Siksi ne 
ovat MYÖS editiovaatimuksen tarpeellisuuden todisteita. 
 

46. LähiTapiolan 23.10.17 luovuttaman aineiston (K1A-B, K26, K27, K34-K46) ”valikoiva poiminta” ja 

vastustamisen ristiriitaisuus/epäloogisuus 

 

Todisteet K34-K41 sisältävät olennaiset tiedot siitä, mitä myöntämisiä sekä LP:n työntekijöiden ja 

Jormanaisen yhteydenottoja, kirjeitä, piirroksia ja vahinkoilmoituksia oli laadittu ja rekisteröity vuoto- 



53(139) 
 

ja pölyvahingoissa. Näillä todisteilla on aivan keskeinen merkitys kanteen kannalta. Näistä 

epäloogisesti OSAA vastustetaan eli vain joidenkin vahinkonumeroiden alta löytyviä (vastaajille 

kiusallisia) rekisteritietoja, mutta toisia taas ei. Vastustaminen ei siis tältäkään osin perustu yhtään 

mihinkään (paitsi tarpeeseen jatkaa valehtelua estämällä todisteita, joista se valehtelu paljastuu). Kaikki 

23.10.17 paljastuneet rekisteritiedot eli todisteet K1A-B, K26, K27, K9-K25, K34-K49 ovat tarpeellisia ja 

tärkeitä todisteita. Niistä suoraan näkyy vastaajien koksiluukkuraportoinnin tahallinen valheellisuus ja 

valehtelu pölyvahingon tapahtumista ja kuinka sitä aineistoa on ennen sen paljastumista yritetty 

piilotella juuri siksi.  

47. Todisteiden K9-K25 sekä K1A-B, K26-K49 yläteemat ja merkitys 
 
K9-25 todisteet liittyvät erityisesti Baarmanin, Saksan ja vastaajien kuluvastuuseen (näkyy LIITE A1 
yläteemasta eli todisteryhmän otsikosta). K1A, K26-K49 sisältävät LähiTapiolan 23.10.17 luovuttaman 
aineiston. Kaikilla niillä on ratkaiseva merkitys todisteena tässä asiassa:  
 
1) K9-K25 todistavat kuinka tahallaan vastaajat asiamiehineen VUOSIA piilottivat aineistoa, jonka 

kantaja sitten siitä huolimatta viimein onnistui saamaan LähiTapiolasta 23.10.17. 
 

2) K1A-B, K26-49 sisältää aineiston, jota he piilottelivat kiistäessään ja todistaa MITÄ he piilottelivat 
ja samalla MIKSI he sitä piilottelivat eli MOTIIVIN teoille, jotka näkyvät todisteista K9-K25. Kaikki 
kanteen myöntämiset (tehtynä siis jo ENNEN kanteen nostamista) olivat siinä aineistossa, jota he 
piilottelivat 

 
3) K9-K25 todistavat 

A) Baarmanin, Saksan ja vastaajien tekojen moitittavuus, tuottamus, tahallisuus ja siitä syntyvä 
OK 21:5 ja 6 §:n kuluvastuu eli MIKSI Baarmanille, Saksalle ja vastaajille yksin kuuluu 
kuluvastuu tässä asiassa. 

B) Kuinka totaalista aineiston salailu oli. He valehtelivat, että aineistoa ei muka ole olemassa ja 
salasivat jopa omaa 10.6.14 vahinkoilmoitustani ja laskuttamiaan laskuja ”liikesalaisuutena”. 
Aineiston saamista he yhdessä sopimallaan tavalla estivät kaikissa asiointikanavissa eli a) s-
postein, b) verkkopalvelussa, c) puhelimessa ja d) LähiTapiolan toimistolla 

C) MITÄ ja MILLOIN he saivat viesteilläni ja niiden liitteillä tietoonsa eli mitä ovat tienneet 
PERUSTEETONTA kiistämistä tahallaan jatkaessaan  

D) editiovaatimuksen tarpeellisuuden (mitä todisteena merkityksellisiä aineistoja he salaavat 
laittomasti edelleen. Baarman, Saksa ja vastaajat valehtelivat ensin ”olemattomiksi” aineistoja, 
joita itse kuitenkin 2015-2019 KäO:lle toimittivat ja joita ”olemattomia aineistoja” ne nyt 
vastustavat editiossa ”liikesalaisuutena”  

E) Vastaajien väittämää viemärikuvausta ei ole tehty koskaan  
 

48. Tekninen todistelu  

 

Kantajalla on teknisenä todisteena autenttisia näytteitä vahinkopaikalta. Niistä näkyy kreosootti, 1960-

luvun betonilattian kiviaines, saman viemäriputken osien erittäin suuret kuntovaihtelut (seinämäpaksuus 

ja materiaalin kovuus) ja se, että kaikki veden jättämät jäljet ovat kapilaarisen vedennousun jälkiä 

eivätkä sovi vastaajien koksiluukkuvuotoon. Viemäriputken näytepaloilla on tarkoitus konkreettisesti 

näyttää, miten hyväkuntoista, erittäin kovaa ja paksua materiaalia kantajan viemäriputki on ehjissä 

kohdissa ja miten hauraaksi yllättävästi kulunut rikkoutuneissa kohdissa. Lujuusominaisuuksia ei voi 

esittää valokuvaamalla. Kaikki näytteet on pakattu niin, että niistä ei aiheudu vaaraa terveydelle (pölyä, 

hometta tms. hengitysilmaan).      
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49. Todisteiden K1-K8 tarpeellisuus ja selvitys siitä, että eivät koske riidattomia seikkoja sekä todisteen K8 
luonne todisteena 
 
Kantajan nimeämä yläteema todisteille K1-K8 on ”Ydinfaktat  vuodon  oikeasta  syystä  (=viemärivuoto)  
ja  koksiluukku- raportoinnin virheelIisyydestä/epärehelIisyydestä”. Näistä  todisteista vastustetaan 
todisteita K1C ”tarpeettomana ja asiaan vaikuttamattomana” ja todisteita K2C ja K2D ”tarpeettomana” 
ja valehtelemalla, että koskevat muka riidatonta seikka. Lisäksi K8:n (virallinen rakennusvalvonta-
asiakirja) kohdalle on virheellisesti (pelkästään Baarmanin väitteen perusteella), kirjoitettu epätosi 
väite, että K8 ei muka olisi varsinainen todiste.  
 
K1.C)   Puheluäänitteet   kantajan   puheluista   12.7.17   ja   12.12.14   LähiEtelän   palvelunumeroon    
Vakuutusturvan    laajuudesta,   pientalon    LVI-vakuutuksesta   sekä 
vahinkojen 091474054 ja 361-1407236-L kirjauksista 

- molempia vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
 
K2.C) Johtotieto   Oy:n   s-posti   Pedersenille   28.7.14   klo   10:18   ja   Pedersenin   viesti Kaartiselle 
28.7.14 klo 19:47 (kaapelinäytön ajankohta 4.8.14 klo 8-9) 

- vastustetaan; tarpeeton, koskee riidatonta seikkaa 
K2.D) Urakoitsija Harry Kaartisen ja Maaniemen s-postivahvistukset kaivuutöiden 4.8.14 
alkamisajankohdasta (Kaartisen ja Maaniemen s-postit 27.12.15) 

- vastustetaan; tarpeeton, koskee riidatonta seikkaa 
 
K8. Talon pohjapiirros  viemäristöstä eli rakennusvalvonnan karttapiirros,  johon on 
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta merkitty talon viemäriputken kulkureitti. 
Piirrokseen merkitty: a) koksiluukun sijainti, b) vastaajien piikkausreitti 17.9. 14 mennessä c) 
vuoto- ja kosteusvauriohavainnot 2014-2015 (eri ajankohtien havainnot eri väreillä) 

- ei vastusteta 
- todettiin, ettei kyse ole varsinaisesta todisteesta, mutta vastaajat hyväksyivät asiakirjan 

käyttämisen todistelussa apuvälineenä (HUOM! Kantaja ei hyväksy!) 
 

kantajan perustelut:  
 
1) Vahinko 361-1407236-L koskee Jormanaisen, Niskalan ja Walveen 8.10.14 salaa väärillä tiedoilla 

tekemää pölyvahinkoilmoitusta ja vahinko 091474054 Pedersenin 17.9.14 oikeilla tiedoilla tekemää 
vahinkoilmoitusta samasta vahingosta, joka on kirjattu vasta 5.5.2017. Todisteeksi K1C nimetyt 
puhelut eivät ole asiaan vaikuttamattomia eikä tarpeettomia, koska puheluilla todistetaan 
verrattuna todisteisiin K37A-B, K40 ja K41 vastaajien erehdyttäneen tahallaan kantajaa (tuottamus) 
ja estäneen tahallaan kantajan oman vahinkoilmoituksen kirjaamisen. Puheluista kuulu:  
A) Vastaajien laatineen tahallaan väärät tiedot kanteen kohteena olevista vahingoista,  
B) Walve valehteli 7.10.14 tahallaan kantajalle Jormanaisen muka tekevän LP:n 

vastuuvahinkoilmoituksen (vrt. K37A) 17.9.14 vahingosta, vaikka teki salaa Walveen ja Niskalan 
kanssa 8.10.14 väärillä tiedoilla LähiTapiolalle Jormanaisen (aliurakoitsijan) omaan vakuutukseen 
(K37B) ja valehtelun paljastuttua he jättivät vastaamatta kantajan selvitysvaatimuksiin 
peitelläkseen petoksellista toimintaansa (ks. K9-K24).  

C) Niskala valehteli, että kantajan oikeilla tiedoilla 17.9.14 tekemä pölyvahinkoilmoitus oli kirjattu, 
vaikka ei ollut, vaan kirjaaminen estetty juuri 8.10.14 ilmoituksen valheiden peittelemiseksi 
(vrt. K41A-B). Äänitteet täydentävät jäljempänä esitettyä muuta kirjallista todistelua vastaajien 
epärehellisyydestä, jonka tavoitteena oli tahallaan estää kantajaa saamasta korvauksiaan 
kanteen kohteena olevissa kahdessa vahingossa. 
 

2) Vastaajien yksi pääkiistämisväite on, että Pedersenin 10.6.14 ilmoittama vuoto olisi ”seinävuoto”, 
joka johtuisi kodinhoitohuoneen seinän vanhan koksiluukun liikkuvista tiilistä. K2C ja K2D ovat 
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todistelua vuotovahingon keskeisistä RIITAISISTA seikoista (rapor- toinnin virheellisyys ja tahallinen 
väärinraportointi verrattuna vastaajien ”virheettömyys”- väitteeseen, koksiluukkutarinan 
mahdottomuus) eli eivät ole tarpeettomia eivätkä koske riidatonta seikkaa. Vastaajien 
(Jormanainen, Walve ja Laakso yhdessä) jälkikäteen 26.11.14 laatimassa raportissa valehdellaan, että 
he olisivat muka tehneet omakohtaisia ”havaintoja” koksiluukusta jo 16.6.14 ja ”heinäkuussa” 2014, 
ja että kaivuutyöt olisi aloitettu jo heinäkuussa. K2C-D todisteet kaivuun ajankohdasta (vasta 4.8.14 
aloitettu) ja kaivuumontun puuttumisesta raportissa väitettyinä päivinä ennen 4.8.14 ajankohtaa 
ovat erittäin relevantteja, koska niillä suoraan tulee todistetuksi, että 
A) Vastaajien raporttiin kirjoiteltuja ”havaintoja” koksiluukusta, montusta ja kaivurista ei ole voinut 

lainkaan tehdä raporttiin kirjattuina ajankohtina 16.6.14 ja ”heinäkuussa”, koska koksiluukku oli 
maan alla 4.8.14 saakka ja kaivuri tuli pihaan vasta 4.8.14 eikä mitään kaivuumonttuakaan siis 
ollut.  

B) 16.6.14 käynniltä raporttiin kirjatut ”havainnot” koksiluukusta ja vasta 26.11.14 lisätty 
”heinäkuun” käynti ja Walveen, Jormanaisen ja Laakson muka ”näkemä” monttu ja koksiluukku 
noilla käynnillä ovat siis kokonaan tekaistuja tapahtumia, joita ei ole voinut teknisesti lainkaan 
tehdä ja tapahtua. Olemattomiin käynteihin ja havaintoihin perustuva epärehellinen raportti on 
AINA virheellinen ja samalla tuottamus näytetty.  
 

3) Vastaajat yrittävät falskisti putsata heille kiusalliset todisteet 2C-D pois valehtelemalla tahallaan 
näitä keskeisiä riitaisia seikkoja muka ”riidattomaksi”, vaikka eivät siis ole lainkaan luopuneet 
koksiluukkuväitteistään. Koska riitautuksesta EI siis ole luovuttu, kantajalla on oikeus esittää K2C 
ja 2D todisteina paljastaakseen todisteidensa avulla koksiluukkuraportoinnin virheelliseksi ja 
perustuvan petokselliseen olemattomien tapahtumien lisäämiseen raporttiin jälkikäteen. 
 

4) K8 ei ole kantajan oikeudenkäyntiä varten laatima asiakirja (ei siis ole ”tausta-aineistoa) , vaan 
rakennusvalvonnan karttapiirros, johon on jo 1966 piirretty viemärin kulkureitti ja jota on siihen 
tehtyine lisämerkintöineen konkreettisesti käytetty viemärikorjauksen hankevalvonnassa 2015 
lukien (Rapp ja Napari) havainnollistamaan korjaushankkeessa vuotokohtien sijainti osana 
korjaussuunnitelmaa eli se on luonteeltaan nimenomaan TODISTE, joka todistaa, että vastaajien 
väitteet koksiluukkuvuodosta ovat valhe, ja että mikään korjaustoimenpide viemärikorjauksen 
aikana ei kohdistunut koksiluukkuun, koska se ei ollut koskaan edes rikki.  
  

5) K8 on ERI asiakirja kuin K63C, K69 ja K112A eikä K8:aa voida siis lainkaan käyttää K63C, K69 ja 
K112A:n sisältämien aivan eri asioiden esittämiseen pääkäsittelyssä, kuten vastaajat vaativat. Kun K8 
EI siis sisällä samoja merkintöjä eikä edes samoja seikkoja kuin K63C, K69 ja K112A ja ne on myös 
laadittu eri aikoina ja aivan eri tarkoituksiin ja eri tahoille, on selvää, että kukin asiakirja on oma 
todisteensa (Ks. myös otsikot 40,41, 60 ja 69) 

 
50. Vastaajien väitteet todisteista K9-K13 (kantajan tarkastusoikeusvaatimukset ja 12.12.-22.14.14 

päätöksiin liittyvät selvitysvaatimukset) 
 

K9. Kantajan  15.12.14 LähiTapiolan toimistoon jättämä rek. tarkastusoikeusvaatimus 
- vastustetaan; tarpeeton ja asiaan kuulumaton, kantajan itsensä laatima 

 
K10. Pedersenin -postit 22.12.14 rek.vastaavaIIe lakimies Konttiselle sisältäen  
15.12.14tarkastusvaatimuksen liitteineen (mm. Maaniemen   todistukset   11.12.14-14.12.12, 12.12.14 
”päätöksen” kopion sekä Niskalan Varjosen, Lagerströmin, Jormanaisen ja LP:n poikkeavasta toiminnasta 
selvitysvaatimukset, joihin ei vastattu 

- vastustetaan; tarpeeton ja asiaan kuulumaton, kantajan itsensä laatima 
 
K11.A)  Pedersenin s-postit 16.12.14 klo 20.27 ja 20:47 Varjoselle,  Lagerströmille,  Niskalalle 
vastustetaan; tarpeeton, asiaan kuulumaton ja kantajan itsensä laatima 
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- todiste 11 A sisältyy todisteeseen 10 
 
K11.B)   Pedersenin   s-postit   18.12.14   klo   14:31   ja   14:38 Varjoselle,   Lagerströmille  ja Pylkkäselle  
12.12.14  ”päätöksen”  oudosta  ulkoasusta,   Iaatijasta,  ”osapuolia” 
ja tilausta koskevista vaiheista, johon ei ole vastattu 

- vastustetaan; kantajan itsensä laatima; sisältyy jo todisteeseen 10 
 
K12.  Suveksen s-postivastaus 22.12.14 Pedersenille ja Kavoniukselle   

- vastustetaan; tarpeeton ja asiaan kuulumaton, liittyy vakuutusyhtiön asiaan 
 
K13.  Kantajan s-posti 28.12.14 Konttiselle 12.12.14 ”päätöksestä” ja OK 21:6 §:stä 

- vastustetaan; tarpeeton ja kantajan itsensä laatima 
 

Kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriitaisuus: 
 

1) Ristiriidat: Todisteita K9-K11A vastustetaan ”tarpeettomina”, ”asiaan kuulumattomina” ja ”kantajan 
itsensä laatimina”, todistetta K11B vain ”kantajan laatimana” (ei siis tarpeettomana eikä asiaan 
kuulumattomana) ja todistetta K13 ”tarpeettomana” (mutta ei siis ”asiaan kuulumattomana”, kuten 
todisteita K9-K12) ja ”kantajan laatimana”. Lisäksi väitetään, että todisteet K11A ja K11B muka 
sisältyisivät jo todisteeseen K10. Todisteen K12 (vain sen) osalta väitetään todisteen liittyvän 
”vakuutusyhtiön asiaan” (K9-11 ja K13 vastaajien mukaan liittyvät siis myös vastaajiin, mutta K12 
jostain syystä ei). Vastustamisesta ei ilmene, mihin vastustamisperusteiden erot ja väitetty 
”vaikuttamattomuus” ja ”tarpeettomuus” perustuvat. Vastaajat olivat itse nimenneet omaksi 
todisteekseen LähiTapiolan laatiman 11.7.14 päätöksen (V4) ja käyttävät kiistämisissään päätöksiä 
11.7.14, 12.12.14 ja 22.12.14, jotka ovat kantajan todisteina (K55B ja K128A-B), joita ei vastusteta. 
Edes vakuutusyhtiön omia päätöksiä ei siis vastusteta ”vain vakuutusyhtiön liittyvinä”, mutta 
K12:ta (ja useita muita) vastustetaan, vaikka tämä 22.12.14 laadittu viesti K12 koskee siis SAMAA 
22.12.14 päätöstä, jota eivät vastusta.  
 

2) Todisteeksi K10 on nimetty kantajan s-posti, joka on laadittu 22.12.14. Todisteena K11A on kantajan 
16.12.14 laatima s-posti ja todisteena K11B on kantajan 18.12.14 laatima s-posti. Jo s-postien 
lähetyspäivämäärien perusteella on selvää, että kyseessä ovat eri asiakirjat ja eri viestit eli ERI 
todisteet. Ne eivät siis ole SAMA asiakirja, vaan osoittavat, a) keille kaikille kantaja on reklamoinut, 
b) kuinka monta kertaa on reklamoinut (reklamoinnin toistamistarve on myös olennaista vastaajien 
väärintoimimisen tahallisuuden todistelussa) ja c) mistä tuolloin eri päivinä lähetetyillä viesteillä 
reklamoinut. HUOM! Todisteita käydään pääkäsittelyssä läpi teemojen mukaisesti, ei siis lukemalla 
kaikkia viestejä rivi riviltä.  
 

3) Todisteet K9-K13 ovat tarpeen ja liittyvät kaikki kanteeseen ja siis myös nykyisiin vastaajin 
asiamiehineen eikä vain vakuutusyhtiöön, koska niillä todistetaan, että  
A) Laittomiksi tiedettyjen joulukuun 2014 päätösten laatiminen perustui valehteluun 

perusturvasta ja viemärikuvauksista ja väärien (vanhentuneiden) ehtojen tahalliseen 
soveltamiseen.  

B) Todisteilla K9-K13 yhdessä todisteiden K14-K25 kanssa (myös reklamaatioiden lukumäärällä, 
päiväyksillä ja vastaanottajakentän nimitiedoilla) on merkitystä myös kaikkien vastaajien ja 
niiden asiamiesten kuluvastuun todisteena. Kaikki vastaajat tiesivät jo ennen kanteen 
nostamista ja niiden asiamiehet jo KäO-vastaukset laatiessaan vastaajien raportit ja 
LähiTapiolan 11.7.14 ja 12.12.-22.12.14 päätökset lainvastaisiksi (joulukuun päätökset 
mitättömiä suoraan VSL:n pakottavuuden vuoksi). Se synnyttää heille kuluvastuun. 

C) Kantaja lähetti 14.12.-22.12.14 kaikille vastaajille ja erityisesti LähiTapiolan 
laillisuusvalvontaan ja asiamiehille kaikki oikeat faktat ja vetosi niihin oikeudenkäynnin 
välttämiseksi ja päätösten muuttamiseksi. Päätösten ja raporttien korjaamisen sijaan he 
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yhdessä sopivat sen aineiston salaamisesta, jonka kantaja sai haltuunsa sinnikkyydellään 
sittemmin vasta 23.10.17 vastaajien, Baarmanin, Saksan ja Suveksen yhteisvalehtelusta ja 
salailuyrityksistä huolimatta.  

D) Todisteet K9-K13 liittyvät todisteisiin K14-K49. Todisteista K26-K49 ilmenee motiivi sille, miksi 
tarkastusoikeutta estettiin 14.12.14 lukien todisteista K9-K25 ilmenevillä teoilla ja 
laiminlyönneillä. (ja estetään edelleen, kuten myös editiota ja todistelua vastustetaan samalla 
motiivilla)  

E) LähiTapiolan yhteistyökumppaneiden LP:n ja Jormanaisen työntekijöiden ja LähiTapiolan 
työntekijöiden (Niskala, Varjonen, Lagerström ym.) ja Suveksen tekoja ei normaalitavalla tutkittu 
LähiTapiolassa petoksena, vaikka olisi pitänyt. Kantaja teki jo 14.12.14 rekisteröidyn 
tarkastusoikeusvaatimuksen ja uusi niitä kaikille vastaajille osoitettuina USEITA kertoja 2014-
2019. Jos vastaajat ja niiden asiamiehet eivät olisi tehneet päätöstä valehtelun jatkamisesta ja 
jos LähiTapiolassa olisi ryhdytty kantajan todisteista K153A-G (sitovat ohjeet) ja normatiivisesta 
aineistosta (pakottava laki) ilmeneviin laillisiin korjaustoimiin, koko oikeudenkäynti olisi ollut 
vältettävissä.  

 
51. Todisteet K 14-K24 (10.6.14 puheluäänitteen, 8.10.14 ilmoituksen, 14.8.14 päätöksen ym. tahallinen 

salailu, todisteet vastaajien ja asiamiesten kuluvastuuseen ja kantajan editiovaatimuksen 
tarpeellisuuteen)  

 
K14. Pedersenin 24.11.15  klo  22:00   lähettämä  selvityspyyntö  Suvekselle,   Baarmanille, Niskalalle,  
Lagerströmille, Varjoselle,  Pippolalle, Walveelle,  Laaksolle, Aronpäälle ja Jormanaiselle  8.10.14  
ilmoituksen  tahallisesti  vääristä  tiedoista,  johon   he  eivät vastanneet Suveksen 23.2.16 ”pikku 
epätarkkuus”-valehtelua lukuun ottamatta 

- vastustetaan; tarpeeton ja kantajan itsensä laatima 
 
K15.  Pedersenin s-posti 28.12.15 klo 14:56 Suvekselle, Baarmanille, Laaksolle, Aronpäälle, Walveelle, 
Jormanaiselle, Varjoselle, Lagerströmille ja Niskalalle (aiheena 26.11.14 raportin ja 8.10.14 ilmoituksen 
tekaistut tapahtumatiedot ja ristiriidat), johon kukaan heistä ei vastannut eikä korjannut KäO- vastineita 
ja vahinkoilmoitusta 

- vastustetaan; tarpeeton ja kantajan itsensä laatima 
 
K16.A) Suveksen huomattavalla viiveellä kantajan 26.11.15 selvitysvaatimukseen (tod. 52D) laatima s-
postivastaus 31.1.17 klo 12:52 liitteineen (liitteenä ensi kertaa LP:n lasku nro  1918,  jossa  kaksi  käsin  
eri  käsialalla  tehtyä  merkintää  ja  Suveksen vaihe Iaatijasta) ja kantajan s-posti Suvekselle 31.1.17 klo 
13:55 Suveksen ”päätös”-tulkinnasta 

- vastustetaan; tarpeeton ja asiaan kuulumaton, liittyy vakuutusyhtiön asiaan; LP:n lasku on 
riidaton ja se on mukana erillisenä kirjallisena todisteena 

 
K16.B) Kantajan s-posti Suvekselle 25.3.17 klo 19:37, Suveksen vastaus 27.3.17 klo 12:24 ja  kantajan  s-
postit  Suvekselle  28.3.17  klo  8:48  ja  28.3.17  klo  13:08  sisältäen uusitun  asiakirjavaatimuksen  
LähiEtelän  päätöksillä  maksetuista  laskuista,  alkuperäisestä 16.6.14 raportista ja reklamaation 
Suveksen 31.1.17 väitteistä 

- vastustetaan; tarpeeton ja asiaan kuulumaton, liittyy vakuutusyhtiön asiaan 
 
K17.A) Pedersenin  s-posti  17.4.17  vastaajille ja  niiden  asiamiehille  (vaatimus  perusteettoman  
kiistämisen  lopettamisesta,  selvitysvaatimus  raporttien  ja  KäO-vastineiden   ristiriidoista)   sekä   
Kavoniuksen  ja   Saksan   viestit  27.4.17   aineistosta  ja Pedersenin s-posti 26.4.17 Saksan asemasta ja 
valvonta-asian myöntämisistä 

- vastustetaan; tarpeeton ja asiaan vaikuttamaton, kantajan laatima asiakirja 
K17.B) Suveksen  s-posti  5.5.17  liitteineen  eli  ns.  ”Iiikesalaisuus”-tulkinta, joka laadittu Pedersenin 
17.4.17 vaatimuksen johdosta 
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- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
K17.C)  Baarmanin  s-postivastaus  5.5.17  Pedersenin   17.4.17  vaatimukseen,   Baarmanin, Itäisen ja 
Ojantakasen ”yhteisvastaus 2.8.17 ja kantajan s-postit Itäiselle,  Baarmanille ja Ojantakaselle 2.8-3.8.17 
HetiL:n sisällöstä ja vaatimukset, joihin ei vastattu 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
 
K18.  Kantajan  s-posti  Aronpäälle,  Rantakalliolle,  Walveelle,  Laaksolle,  Baarmanille,  Jormanaiselle,   
Niskalalle,   Lagerströmille,  Varjoselle  ja  Suvekselle  8.12.15  sisältäen uusitut  HetiL:n  
tarkastusvaatimukset  (viestissä  mukana  aiemmat  24.11.-26.11.14 viestit asiakirjavaatimuksineen), 
kantajan s-postit vastaajille ja asiamiehille 31.12.17, 4.3.18, 6.4.18, 4.7.18 ja Baarmanin s-postit 10.1.18, 
15.3.18,  18.8.17 ja 6.7.18 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
 
K19.  Kantajan  s-postit  Kavoniukselle  22.2.16  klo  19:49 ja  20:04  LähiTapiolan  salailemista 
vahinkotiedoista ja  verkkopalveluviesteihin  vastaamattomuuden  jatkumisesta  sekä selvitysvaatimukset  
verkkopalvelun   kautta  ja   sähköisen   korvauspalvelun   estoa koskeva s-posti 14.7.17 klo 17:51  
LähiTapiolalle 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
 
K20.  Pedersenin s-postit vastuukorvausosastolle 13.7.17 ja 18.2.18 eli selvitysvaatimus 8.10.14   
ilmoituksen   vääristä   tiedoista   sekä   Saksan   ja   Jormanaisen   jälkikäteen keksimästä tekaistusta 
”puhelusta huonokuuloiselle vakuutusvirkailijalle” 

- vastustetaan; kantajan itsensä laatimat sähköpostit, tarpeettomia 
- Jormanaisen itsensä laatima vahinkoilmoitus hyväksytään 

 
K21.A) Kantajan  s-posti  17.7.17 Suvekselle,  Baarmanille,  Saksalle,  Jormanaiselle,  Niskaloille, Varjoselle, 
Lagerströmille,  Leivolle, Walveelle, Laaksolle, Aronpäälle ja Moisanderille (liitteenä aikajanat 
tapahtumista) 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, kantajan itse laatima 
K21.B)  Kantajan  s-posti  30.7.17  Moisanderille,  Kermiselle,  Sivulalle,  Niskaloille,  Varjoselle,  Suvekselle,  
Säisäselle  ja  vakuutustutkintaan  ja  sen  esimiehelle  Leivolle, liitteenä 40-sivuinen selvitysvaatimus 
edeltäneestä toiminnasta 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, kantajan itse laatima 
 
K22.A) Saksan vastaus 8.8.17 Pedersenille ja Kavoniukselle 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
K22.B)  Jormanaisen   ”vastaus”   13.8.17   kantajan   17.7.18   HetiL  tarkastusvaatimukseen (Jormanaisen 
vastauksessa ei HetiL:ssa säädettyä kieltäytymistodistusta) 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
K22. C)  Pedersenin  s-postit  13.8.17 ja  15.8.17 Jormanaiselle ja Saksalle  (selvitysvaatimus 
kirjanpitolainsäädännön  vastaisesta  tuhoamisväitteestä),  johon  Jormanainen  ei vastannut ja Saksan 
vastaus 15.8.17 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
 
K23.  Kantajan  s-posti  Saksalle  10.12.17  klo  9:12,  jossa  korostettu  vaatimus  
Iuottamuspulailmoituksesta ja KäO:lle ja valvojille Iaatimien valheiden korjaamisesta  

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
K24.  A)  Puhelut  21.7.17  (3  kpl)  ja  video  kantajan  käynnistä  3.8.17  LähiTapiolan  Lohjan toimistolla 
vaatimassa puheluäänitteitä ja muita omia rekisteritietojaan 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
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K24. B)  Suveksen  s-posti  8.8.17  klo  10:01  ja  kantajan  s-posti  15.8.17  klo  7:57 Suvekselle, Konttiselle,  
Kermiselle,  Moisanderille,  Leivolle,  Niskaloille,  Varjoselle  ja  Lagerströmille koskien 10.6.14 
puheluäänitettä 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön (HUOM! vastaajien 
16.6.14 käynti perustuu tähän puhelinsoittoon eli liittyy vastaajiin)  

K24. C)  Puhelut 17.7.18 ja videot käynneistä  17.7.18 ja 20.7.18  Lohjan toimistolla 
- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 

 
Kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriitaisuus: 
 
1) vastustamisen ristiriitaisuus ja keinotekoisuus:  

A) Vastaajat vastustavat ristiriitaisesti vain KOLMEA 1.1.15 jälkeen laadittua viestiä (K64, K75 ja K77, 
ks. edellä otsikko 35) sillä (lakiin perustumattomalla) perusteella, että ne on laadittu 
”oikeudenkäynnin aikana”. Vaikka KAIKKI todisteet K14-K24 sisältävät 1.1.15 jälkeisiä viestejä, 
mitään niistä ei vastusteta laatimisajan mukaan.  

B) Todisteita K14-K19 ja K21-K24 vastustetaan ”tarpeettomina” ja asiaan vaikuttamatto-mina” ja 
todisteita K14-K15, K17A, K20, K21A ja K21B myös ”kantajan laatimina”. Toisaalta ristiriitaisesti 
a) todisteita K16A, K16B, K17C-, K18, K19, K22C ja K23 ei vastusteta ”kantajan laatimina”, vaikka 
ne ovat ihan samalla tavalla kantajan laatimia s-posteja kuin todisteet K14, K15, K17A, K 20, 
K21A ja K21B 

C) Todistetta 17A vastustetaan ”kantajan laatimina”, vaikka osan todisteen viesteistä ovat 
laatineet Kavonius ja Saksa 

D) todisteesta K20 väitetään, että vain Jormanaisen laatima (valheellinen) 8.10.14 ilmoitus kyllä on 
kelpo todiste, mutta oikeat tiedot sisältävä kantajan laatima ei (”vastustetaan; kantajan itsensä 
laatimat sähköpostit tarpeettomia; Jormanaisen itsensä laatima vahinkoilmoitus hyväksytään”.  

E) Todisteita 16A-16B ja K24 vastustetaan valehtelemalla, että muka liittyisivät vain 
vakuutusyhtiön, vaikka koskevat kanteen kohteena olevaa vastaajien raporttia, LP:n laskuja ja 
heidän 8.10.14 ilmoitustaan. 

F) 16A vastustetaan lisäksi valehtelemalla tahallaan LP:n laskua riidattomaksi ja että todisteen 
16A asiakirja olisi mukana erillisenä todisteena (vaikka ”samaa” ei ole)  

G) Todisteita K14-K23 ja useita vastaajien ja niiden asiamiesten omiin tekoihin ja viesteihin liittyviä 
todisteita valehdellaan ”tarpeettomiksi” ja ”asiaan kuulumattomiksi”. Ne tietenkin liittyvät 
asiaan, koska koskevat heitä itseään (eikä jotain muuta) ja kanteessa on kyse 
väärinraportoinnista, josta he todisteiden osoittamalla tavalla tiesivät kiistämiseen ryhtyessään 
ja juuri se synnyttää kuluvastuun 

H) ”Kantajan laatima” ja oikeudenkäynnin aikana laadittu”, ks. perustelut A-osa) 
 

2) K9-K25 todisteista ilmenevä kantajan KAIKKI selvitystyö oli hyödyllistä (vain sen avulla vastaajien, 
Baarmanin, Saksan ja Suveksen valehtelu paljastui) ja sen tavoitteena on ollut saada epärehelliset 
vastaajat asiamiehineen luopumaan perusteettomasta kiistämisestään. Kyseessä on dispositiivinen 
riita-asia, jossa KAIKKI missä tahansa asiakirjassa, myös siis kanteen aikana valvonta-asiassa 
totuusvelvoitteen alaisena tehdyt myöntämiset tulee sellaisinaan ottaa kanteen ratkaisun 
perusteeksi ja lisäksi tämä tunnustettu valehtelu synnyttää Saksalle ja Baarmanille OK 21:6 §:n 
kuluvastuun. Todisteet K9-K25 todistavat liittyneinä todisteisiin K26-K49 (paljastunut aineisto 
sisältäen myös Baarmanin, Suveksen ja Saksan myöntämiset), miksi se kuluvastuu heille syntyy. 
Juuri näiden todisteista K9-K25 ilmenevien kantajan sinnikkäästi jatkamien selvittelytoimien avulla 
valvonta-asiassa ja KäO:ssa ovat kanteen aikana syntyneet relevantit vastaajien myöntämiset, 
joista samalla näkyy Baarmanin, Saksan, Suveksen ja vastaajien kiistämisen valheellisuus eli heidän 
kuluvastuunsa perusteet: 
A) Saksa myönsi valvojille (K37C), että 24.9.14 piikkausta ei ole olemassa, ja että Jormanainen ei 

ole koskaan itse ollut piikkaamassa. Sitä ennen Saksa valehteli valvojille Jormanaisen piikanneen 
Liimataisen työparina, mutta Saksan 9.3.16 KäO-vastauk-sessa on ristiriitainen väite a) kahdesta 
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piikkauksesta, ja että b) 8.10.14 ilmoitus koskee tätä ”toista” (nyt siis jo olemattomaksi 
tunnustamaansa) piikkausta ja c) että yksi työntekijä piikkasi yksikseen ilman Jormanaista tai 
ketään muutakaan. KäO:ssa 9.3.16 kiistäminen oli aivan muuta eli näin Saksa väitti: a) 8.10.14 
ilmoitus on muka totta ja Jormanainen muka yksin piikannut 24.9.14 ja b) YKSI Jormanaisen 
työntekijä piikkasi 17.9.14 (ei siis työpari).  

B) Baarman myönsi (K33B), että hänellä EI OLLUT 4.12.17 mennessä viemärivideota ja, että LP:n 
kaikki laskut on kantajalle lähetetty (vaikka 9.6.15 väitti, ettei ainuttakaan).  

C) Suves myönsi salaiset maksut Rytölle ja Jormanaiselle ja useille yrityksille ja 
”prosessikustannusten” (laittomien maksujen) maksamisen kantajan omistamasta 
kotivakuutuksesta (1.6.15 vastauksessa valehteli, että ainuttakaan myönteistä korvauspäätöstä 
ei ole tehty milloinkaan eikä mitään maksettu 1.1.15 jälkeen) 
 

3) Se, että K14-K24 viestit (sekä kantajan viestit että asiamiesten valheet) on laadittu kanteen aikana, 
on relevanttia. Relevanttia on sekin, kuinka monta kertaa kantaja reklamoi ja että aloitti 
reklamoinnin jo syksyllä 2014 (K9-K13) ja jatkoi sitä 5 vuotta ja KAIKKIIN niihin vastaajat 
asiamiehineen vastasivat valehtelemalla, salaamalla rekisterimerkintöjä myöntämi-sistään ja 
vastaamattomuudella. Kun aineiston salailu ei onnistunut, nyt ne sitten vastustavat kaikkia 
kantajan todisteita, josta näkyy heidän oma epärehellinen salailunsa, koska ymmärtävät heille 
syntyvän kuluvastuun todisteiden perusteella.  
 

4) K14-K19 sisältävät kantajan reklamaatiot ja niihin liittyvän kirjallisen näytön väärinraportoin-nista, 
laskutuksesta ja 8.10.14 ilmoituksen valheista, raporttien väärentämisestä ja 14.8.14 syntyneestä 
sitovasta päätöksestä (rekisterimerkintä, maksamiset ja LP:n laskuun 14.8.14 tehty merkintä 
päätöksestä). Saksalla, Baarmanilla ja Suveksella on ehdoton totuusvelvoite ja ehdoton velvollisuus 
olla kiistämättä perusteettomasti (”ei saa antaa tuomioistuimelle lausumia, jotka hän tietää 
paikkansapitämättömiksi, eikä kiistää, minkä tietää todeksi”, hyvä asianajotapa kohta 8,2) 
Velvoitteen rikkominen synnyttää OK 21:6 §:n kuluvastuun. Kaikki vastaajat asiamiehineen 
ymmärsivät kantajan näytön ja viestien perusteella kiistämisen perusteettomaksi ja AA-ohjeen 
kohdan 8.2 kieltämäksi  Viestit lähetyspäivämäärineen todistavat ajankohdat, jolloin (jo ennen 
kanteen nostamista) ja uudelleen useita kertoja kanteen aikanakin vastaajat asiamiehineen tulivat 
tietoisiksi päätöstensä, raporttiensa ja KäO-vastaustensa valheellisuudesta ja silti (siis omalla 
kuluvastuullaan), tahallaan jatkoivat perusteetonta kiistämistä ja valehtelua KäO:ssa. K9-K25 
todistavat:   
A) Kuinka tahallista todisteena merkityksellisten asiakirjojen salaaminen, muu vuosia jatkettu 

vastaamattomuus, vastauksissa valehtelu ja aineiston salaaminen on ( OK 21:5 ja 6 §:n 
kuluvastuu syntyy) 

B) HetiL tarkastusoikeutta he estivät ja edelleen estävät juuri perusteettoman kiistämisen 
jatkamiseksi ja perustelut sille, miksi kantaja joutui lopulta tekemään editiovaatimuksen 

 
5) K16A ei ole juridisesti sama asiakirja kuin todiste 50 eikä K16A tai mikään LP:n laskutukseen liittyvä 

todiste koske ”riidatonta” seikkaa, kun Baarman itse vielä 15.2.19 istunnossa jatkoi valehteluaan, 
että laskujen tarkoituksena ei muka ollut laskutus (ei kuitenkaan kertonut, mikä muu tarkoitus olisi) 
ja kiistää edelleen LP:n ja kantajan sopimussuhdetta laskutuksen vastaisesti. Todiste 16A on jäljelle 
jääneiden vastaajien vastuuperusteiden myöntämisen osoittava olennainen todiste. K16A todistaa 
A) Riitaisen sopimussuhdeasian osalta kantajan sopimussuhdeväitteen todeksi 
B) koksiluukkuraportin ja LähiTapiolan 11.7.14 päätöksen kumoutumisen 14.8.14 laskuun 

tehdyllä merkinnällä.  
C) Miten LP:n laskuasiakirja on muuttunut sen jälkeen, kun kantaja toimitti sen vakuutuskorvauksen 

maksamiseksi LähiEtelälle: Siihen on ilmaantunut LP:n ja Jormanaisen vastuun kannalta 
olennainen käsin tehty merkintä, jossa todetaan Niskalan 14.8.14 toteama vuoto (viemärissä), 
joka on samana 14.8.14 päivänä kirjattu rekisteriin viemärivuotopäätökseksi ja vastaajien 
raportointi virheelliseksi (K35B). Todisteesta K16A ja siihen liittyvistä K35B (rek.merkinnät) ja 
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K121-126 (14.8.14 lukien muuttuneet päätökset) näkyy, että Laakson, Walveen ja Jormanaisen 
koksi-luukkuraportti todettiin (ent. vastaaja) LähiTapiolan toimesta vääräksi jo kuukausia 
ennen kanteen nostamista. Juuri siksi vastaajat asiamiehineen vuosia salasivat juuri näitä 
rekisterimerkintöjä ja LP:n laskuun 14.8.14 tehtyä merkintää ja yrittävät sen paljastuttua nyt 
”tarpeettomuus”-valheillaan estää sen käyttämisen todisteena.  

 
6) Viestit, jotka on suoraan lähetetty vastaajille, Baarmanille ja Saksalle, eivät ole asiaan 

vaikuttamattomia ja eivät tietenkään liity vain vakuutusyhtiöön, vaan vastaajiin. 
  

7) Vastaajat väittävät vastustamisessaan Jormanainen- ja Walve-nimisten henkilöiden laatimien 
sähköpostien ja muiden ”vastaajana” laadittujen asiakirjojen olevan kelpo todisteita, mutta jostain 
tuntemattomasta lakiin perustumattomasta syystä ”kantajan laatiminen” estäisi asiakirjan 
käyttämisen todisteena.  
 

8) K17A, K22A ja K22B (Saksan, Baarmanin ja Jormanaisen vastaukset) ja K17C, K18 ja K33-A-B 
(Baarmanin valheet) ovat todisteita Baarmanin, Saksan ja vastaajien OK 21:5 ja 6 §:n 
kuluvastuuseen. Ne todistavat verrattuna todisteisiin K26, K27, K34-K46 (LähiTapiolasta 23.10.17 
paljastunut aineisto), K33A-B (Baarmanin vastaukset kantajalle ja valvojille) verrattuna Baarmanin 
vastailunsa jälkeen KäO:lle 2018-2019 toimittamaan aineistoon, että  
A) Baarman valehteli asiamiestehtävässään tahallaan 16.12.15 lukien (K33A), että aineistoa ei ole 

olemassa, vaikka se oli koko ajan olemassa ja juuri sitä ”olematonta” aineistoa Baarman on 
sittemmin 2018-2019 KäO:lle toimitellut.  

B) Baarmanilla ja LP:llä ei 4.12.17 mennessäkään ollut viemärikuvausmateriaalia (K33B), vaan he 
ovat sen itse valmistaneet vasta 8.3.18 jälkeen (K33D, suoranaisesti rikollista toimintaa 
asiamiestehtävässä ja kuluvastuun peruste) 

C) Saksan ja Jormanaisen valehdelleen tahallaan kaikissa vastauksissaan KäO:ssa ja valvojille.   
 

9) K14-K17A, K18-K21A, K22C-K24 todistavat, että kaikki vastaajat asiamiehineen saivat useita kertoja 
tiedon kiistämisensä perusteettomuudesta ja ristiriidoista ja todisteetkin siitä haltuunsa, mutta 
mistään piittaamatta jatkoivat kaikkia 1.6.15, 9.6.15 ja 9.3.16 aloittamiaan valhekiistämisiä (Baarman 
jatkoi vuosia mm. avioliitto- ja laskutusväiteitä) tietoisesti OK 21:6 §:n kuluvastuulla. K17B ja K17C 
on merkitystä todisteena laatimispäivillä (sama päivä 5.5.17). Ne liittyvät myös todisteeseen K43 
(Helsingin KäO-kansion paljastamat tiedot Baarmanin ja Suveksen epärehellisestä yhteistyöstä).  
 

10) K23 todistaa kantajan korostetusti huomauttaneen Saksalle, että voi vapautua OK 21:6 §:n 
kuluvastuusta vain tekemällä luottamuspulailmoituksen, jota ei tehnyt, vaan pahensi valehteluaan ja 
siksi hänelle se OK 21:6 §:n vastuu kuuluu.   
 

11) Todisteesta K22A-K22C ilmenee, että a) Saksa ja Jormanainen valehtelivat 8.8.-13.8.17 tahallaan, 
että aineisto on muka tuhottu eikä sitä ole olemassa ja että b) valehtelu oli samanlaista kuin 
Baarmanin valehtelu 16.12.15, että LP:n rekisterissä muka vain Pedersenin nimi ja osoite, mutta ei 
muka mitään aineistoja. Kaikki tämä todisteellinen valehtelu synnyttää heille OK 21:5 ja 6 §:n 
kuluvastuun. Jormanainen myös 13.8.17 valehteli, että Pedersenin nimeä olisi käytetty vain 
kertaalleen. Kantaja esittää tästä valehtelusta uuden todisteen K177.    

 

12) K16A-B ja K24A-C eivät tietenkään liity vain vakuutusyhtiöön. Viesteistä ja videoista suoraan näkyy 
ja kuuluu, että ne koskevat LP:n laskuja, Jormanaisen 8.10.14 ilmoitusta, Pedersenin 10.6.14 
vuotovahinkoilmoitusta ja sen perusteella vastaajien yhdessä laatimaa 16.6.14 raporttia, jota LP, 
Baarman, Jormanainen ja Saksa valheillaan ja HetiL tarkastusoikeutta estämällä (=tahallisilla 
rikoksillaan) ovat kantajalta laittomasti salailleet nyt jo 5 vuotta. 16.6.14 raporttia vastaajat 
asiamiehineen salaavat edelleen (teko jatkuu), vaikka a) LP laskutti siitä ja Pedersen jo 12.8.14 sen 
LP:lle maksoi ja b) sitä käytettiin Pederseniä vastaan 11.7.14 päätöksessä ja c) Pedersenillä 
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asianosaisena oli oikeus se saada jo 16.6.14 LP:ltä ja Jormanaiselta. Koska kantaja tiesi LP:n 
lähettäneen raportin ainakin LähiTapiolalle (näkyy 11.7.14 päätöstekstistä) ja muutkin aineistot 
olivat siellä, Pedersen vaati LähiTapiolta oman asiansa niitä aineistoja, jotka vastaajien laatimina 
tietenkin siis liittyvät myös vastaajiin ja tähän kanteeseen. Toisaalta ristiriitaisesti esim. todistetta 
K20 (kantajan aivan vastaavaa selvitysvaatimusta samasta 8.10.14 ilmoituksesta) ja monia muita ei 
vastusteta ”vain vakuutusyhtiöön liittyvänä”. 
 

13) K24A-C eivät ole tarpeettomia eivätkä liity tietenkään ”vain vakuutusyhtiöön”, vaan koskevat 
kanteen keskeistä riitaista seikkaa ja liittyvät kanteen kohteena olevan LP:n ja Jormanaisen 16.6.14 
käynnin syyn sekä Baarmanin, Saksan ja vastaajien tietoisuuden tästä syystä todistamiseen:  
A) Vastaajat kiistävät kannetta valehtelemalla Jormanaisen ja LP:n 16.6.14 käyntiä 

”seinävuototoimeksiannoksi” ja 26.11.14 raportin mukaan kantaja ei olisi koskaan (ei siis 10.6.14 
ja 16.6.14 tai muulloinkaan) sanallakaan pyytänyt tutkimaan viemärivuotoa.  

B) Kantaja teki juuri viemärivuodosta 10.6.14 vahinkoilmoituksen (K1A), EI siis sanallakaan puhuttu 
seinävuodosta. Vastaajat estivät laittomasti todisteiden K24A-C (kaikkiaan K9-K25) osoittamalla 
tavalla vuosien ajan kantajaa saamasta omaa vahinkoilmoi-tustaan (10.6.14 puhelun 
äänitettä, K1A) juuri siksi, että siitä käy ilmi käynnin todellinen syy ja vastaajien 
”seinävuototoimeksianto”-väitteen valheellisuus.  

C) K24A-C liittyvät myös LP:n, Jormanaisen Baarmanin ja Saksan kiistämisen valheiden ja 
väärinraportoinnin tahallisuuden todistamiseen. He tiesivät jo 9.6.15 ja 9.3.16 vastaukset 
KäO:lle laatiessaan, että 16.6.14 käynti ei ollut ”seinävuototoimeksianto” ja juuri siksi 10.6.14 
ilmoitusta salasivat, kun siitä kuuluu kantajan ilmoittaneen vuodosta LATTIALLA viemäriputken 
kohdalla ja juuri siksi todisteilla K24A-C syntyy Baarmanille, Saksalle ja vastaajille myös 
kuluvastuu.  

 

14) K24A-C (ja K9-K23 ja K25) todistavat, kuinka totaalista 10.6.14 ilmoituksen, vastaajien epärehellisen 
8.10.14 ilmoituksen, 16.6.14 raportin, LP:n laskujen ym. Pedersenin OMAN asian aineiston laiton 
piilottelu on ollut. Vaikka kaikki vastaajat asiamiehineen tiesivät asianosaisjulkiseksi säädettyjen 
asiakirjojen (ml. äänitteiden) estämisen laittomaksi, sitä estämistä he tahallaan toteuttivat yhdessä 
kaikissa asiointikanavissa  
A) s-posteissa mm. Suveksen 5.5.17 ”liikesalaisuus”-valheella (K17B). Suves määritteli jopa 

kantajan oman puhelun ja kaikki oman asiansa aineistot häneltä itseltään ”liikesalaisuudeksi”. 
K17B (Suveksen 5.5.17 ”vastaus”), samana päivänä 5.5.17 Baarmanin vastaus (K17C) sekä 
Jormanaisen ja Saksan vastaukset (K22-23) ja kaikkiaan K9-K25 todistavat, että teot ovat yhdessä 
sovittua totaalista estämistä.  

B) verkkopalvelussa (K19) 
C) toimistossa henkilökohtainen asiointi estämällä (K24A-C ja K150C), antamalla 2014-2019 

LähiTapiolan toimistoille Suveksen, Niskalan ja Konttisen täysin laittomat määräykset estää HetiL 
tarkastusoikeutta ja salata sitäkin, minkä nimiset henkilöt laittomaan estämiseen ovat 
osallistuneet (”salattuina käsittelijöinä” ja vakuutusrahojen kavaltajina olivat toimineet 23.10.17 
aineiston mukaan mm. Rytö, Jormanainen ja Walve eli todisteet liittyvät juuri vastaajiin eikä vain 
vakuutusyhtiöön).  

 
15) Kantaja vaati äänitettä jo HetiL tarkastusvaatimuksella 12.12.14 (K9). 1A-B ja K26 todistavat, että 

LähiTapiola luovutti kantajalle oman 10.6.14 vahinkoilmoituksensa äänitteen ja muun oman 
aineistonsa vasta 23.10.17. Saamista ei estetty ”muuten vaan” eikä siksi, että kyseessä oikeasti olisi 
muka kantajalta salattava ”liikesalaisuus”, vaan vastaajat asiamiehineen pelkästään pyrkivät 
estämään valehtelunsa paljastumista. 
 

16) K14-K24 ovat tarpeellista todistelua myös edition kannalta. Niistä KAIKISTA ilmenee, miksi KäO:n 
tulee kantajan editiovaatimus toteuttaa 
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A) HetiL tarkastusoikeuden laiton estäminen on kestänyt vuosikausia eikä kantaja siis muulla tavalla 
kuin editiona voi saada todisteena merkityksellistä aineistoa, jonka luovutusvelvoite lain mukaan 
on aivan selvä.  

B) LähiTapiolan 23.10.17 ja 29.1.18 luovuttamasta materialista, Suveksen 1.6.15, 1.10.18 ja 
20.12.18 KäO:lle laatimista taulukoista ja teksteistä suoraan näkyy, että aineistoa on 
väärennetty poistamalla, siirtämällä ja lisäämällä aineistoja a) ennen 23.10.17 sen 
luovuttamista (K26-27, K34-46), b) uudelleen 29.1.18 (K49A) ja uudelleen 11.12.18 (lisätty 
tekaistu ”11.12.14 viemärikuvaus”, jota ei ollut vielä 23.10.17 olemassa)  

C) Saksa, Baarman, LP ja Jormanainen ovat vuosia valehdelleet tahallaan aineiston 
”olemattomuudesta” estääkseen laittomasti aineiston saamista 

 
52. Todisteiden K25-K26 tarpeellisuus ja olennainen liittymä kanteeseen 

 
K25.  Kantajan  s-posti  8.8.17  klo  7:21   Konttiselle,  jossa  liitteenä  uusittu  tarkastusvaatimus,  kuva  
koksiluukusta,  reklamaatio  Suveksen  5.5.17  ”Iiikesalaisuus”-viestistä ja kopio 24.7.17 s-postista  
Moisanderille,  Suvekselle,  Kermiselle,  Niskaloille,  Sivulalle, Säisäselle, Leivolle ja vakuutustutkinnalle, 
johon ei ollut vastattu 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
 
K26. Kansionäkymä  LähiEtelän  23.10.17  muistitikulla  Iuovuttamasta  rekisteriaineistosta 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
 

Kantajan perustelut: K25 ja K26 ovat sekä tarpeen että olennaisesti asiaan vaikuttavia seuraavista syistä: 
 
1) Kantaja ilmoitti vuodosta kodissaan jo 10.6.14. Vastaajat kävivät 16.6.14 lukien useita kertoja muka 

”raportoimassa” vireille tulleessa kotivakuutuskorvausasiassa ja aiheuttivat 17.9.14 
piikkauspölyvahingon, josta Jormanainen, Walve ja Niskala salaa laativat 8.10.14 vahinkoilmoituksen 
aivan väärillä tiedoilla. Samaan aikaan Pedersenin 17.9.14 vahinkoilmoituksen kirjaamista ja 
muutakin tiedonsaantia laittomasti estettiin. Kantajalla oli ehdoton lakisäteinen oikeus saada kaikilta 
vastaajilta kaikki pyytämänsä aineistot eli oman kotinsa vuoto- ja pölyvahinkojen koko materiaali 
vahinkoilmoituksineen, valokuvineen, rekisterimerkintöineen, maksutapahtumatietoineen, 
laskuineen ja raportteineen HetiL:n mukaan ”ilman aiheetonta viivytystä” ja viimeistään 3 kk 
kuluessa. Todisteesta K25 verrattuna todisteisiin K9-K24 näkyy, että kantajalle ei edes vielä 3 vuoden 
päästä vahinkotapahtumista 8.8.17 mennessä ollut annettu MITÄÄN hänen pyytämiään 
materiaaleja omassa asiassaan. 
 

2) Todisteella K26 (liittyen todisteisiin K1A-B, K9-K25) kantaja todistaa seuraavaa:  
A) Kantaja vaati aineistoa jo 12.12.14 ja useita kertoja kanteen aikana (K9-K24). Kantajan  uusittua 

jälleen kerran tarkastusoikeusvaatimuksen 8.8.17 (K25), LähiTapiola luovutti viimein vasta 
23.10.17 eli 3 vuoden päästä materiaalin, joka olisi tullut antaa jo 12.12.14 vaatimuksella (HetiL 
takaraja 3 kk) ja vasta kantajan videoitua rangaistavan tarkastus-oikeuden estämistapahtuman 
3.8.17 toimistolla ja uhattua laittaa videon nettiin. Jos materiaali olisi luovutettu laillisesti jo 
2014, vastaajat, Baarman, Saksa ja Suves eivät olisi niin paljon pystyneet 1.6.15, 9.6.15 ja 9.3.16 
ja sen jälkeenkään valehtelemaan KäO:lle, poliisille, valvojille ja kantajalle 

B) LähiTapiola myönsi Suveksen 5.5.17 ”liikesalaisuus”-tulkinnan kestämättömäksi viimeistään 
23.10.17.  

C) Koska tarkastusoikeuden estäminen 23.10.17 jälkeenkin on osittain jatkunut, kantajan 
editiovaatimukseen tulee KäO:ssa suostua ja editiossakin kuluvastuu syntyy yksin vastaajille 
asiamiehineen ja LähiTapiolalle.  

D) Mikä on kaikkiaan se materiaali, joka vuoto- ja pölyvahinkoihin on 23.10.17 mennessä liittynyt 
ja MITÄ aineistoa ON rekisteröity ja MITÄ EI ole rekisteröity niihin liittyneinä. 
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E) Miten lainvastaisella tavalla materiaalia on LähiTapiolassa rekisteröity (mm. kaikki pölyvahingon 
virallinen korvausrekisteriaineisto siirretty laittomasti ”Sähköpostit”- kansioon, Walve, 
Jormanainen, Suves ja Rytö asioineet laittomasti toisen henkilön vakuutuksissa ilman valtakirjaa, 
kavaltaneet Pedersenin vakuutuksesta ym. 

F) Vastaajien todistajakseen nimeämän ja etukäteen 7.000 eurolla lahjoman Rytön ja Jormanaisen 
lainvastaista toimintaa ja lahjontaa on peitelty siirtelemällä ja hajauttamalla Rytön raporttia 
valokuvineen kolmeen eri kansioon, kirjaamalla sekä Rytön ”lausunto” että Jormanaisen 
vahinkoilmoitus väärillä tiedostonimillä ja väärillä käyntipäivämäärillä ja valehtelemalla 1.6.15 
ja sen jälkeenkin KäO:ssa, että mitään ei muka ole Rytölle, Jormanaiselle tai kenellekään 
maksettu 1.1.15 jälkeen. 

G) Elo-, loka- joulukuussa 2014 toteutettua tai ylipäänsä MITÄÄN 2014 viemärikuvaus-materiaalia 
eikä minkään viemärikuvauksen toimeksiantoja ja laskutuksia ei ollut olemassa 23.10.17 
mennessä (K26 kumoaa kaikkien vastaajien KAIKKI viemärikuvausväitteet) 

H) Kaikkien vastaajien moninkertaiset kanteen myöntämiset olivat olemassa jo ennen kanteen 
nostamista ja kaikkien vastaajien ja asiamiestensä tiedossa jo kiistämisen alkaessa. Siksi ne 
vastaavat yksin oikeudenkäyntikuluista ja juuri siksi ne kantajan kirjallista todistelua 
vastustavat muka ”tarpeettomana”.  

 
53. Todisteet K27-K33 (kantajan todistelu vastaajien erilaisten viemärikuvausväitteiden kumoamiseksi ja 

kuvausväitteiden ristiriitojen osoittamiseksi) ja niiden liittyminen todisteisiin  K121G ja K164A-B 
 
K27. Näkymä  LähiEtelän  23.10.17  materiaalin  Levyltä-kansion  sisällöstä,  jota  23.10.17 soittanut 
Rintala väitti ja 20.10.17 saatteessa väitetään Pedersenin  kiinteistöllä elo-lokakuussa 2014 kuvatuiksi 
viemärivideoiksi 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
 
K28.  Pedersenin, Wastipin ja Niskalan viestintä 30.9-18.11.14 ”kadonneista” videoista 
 
K28.A)  Pedersenin  s-posti  Roiniselle  30.9.14  klo  19:51,  Roinisen  vastaus  17.11.14  klo 11:11,  
Pedersen s-posti 23.11.14 klo  11:53,  Roinisen vastaus 24.11.14 klo 7:00  klo 12:20, Pedersen s-posti 
24.11.14 klo 9:03 ja Roinisen vastaus 26.11.14 klo 14:17 

- ei vastusteta 
K28.B)  Pedersenin  sähköposti  17.11.14  klo  19:26  Niskalalle  otsikolla  ”viemäri”,  jossa mukana  
Wastipin  17.11.14  viesti  ja  Niskalan  s-posti  Pedersenille  18.11.14  klo 7:40  otsikolla  ”viemäri”  (ks.  
myös  todiste  121 G,  Niskalan  sp.  1.10.14,  jossa  Niskala toteaa, että täytyypä taas pyytää LP:ltä elokuun 
2014 viemärikuvausmateriaalia) 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
 
K29.A)  Ote  PRH:n  rekisteristä  otsikolla  ”PipeSnake”,  joka  on  aputoiminimi  yritykselle ”lnges Massage” 
ja päätoimiala hieronta eikä viemärikuvaukset 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
K29.B)  internethaun tulokset hakusanalla PipeSnake 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
K29.C)   Pedersenin   s-   postilla   5.2.16   klo   17:37   PipeSnakeIIe   esittämä   selvityspyyntö Niskalan 
viemärikuvaustilauksesta, johon selvityspyyntöön ei ole koskaan vastattu 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, kantajan itse laatima 
 
K30.  Kantajan ja Wastipin s-postiviestintä 29.12.15 - 30.12.15 ja 14.1.17 - 17.1.17 koskien elokuun 2014 
väitettyä viemärikuvausta ja sen raportointia 

- ei vastusteta 
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K31. Valokuvat  ”ehjäksi”  muka  raportoidusta  putkesta  alueella, jolla  putkea  raporteissa, 12.12.14 
”päätöksessä” ja vastaajien  KäO-vastineissa väitetään ”ehjäksi” 

- - ei vastusteta 
 
K32. LU:n ja Niskalan 23.10.14 laatima viemärivahingon korjaussuunnitelma 97.199 euroa 

- ei vastusteta 
 
K33.A)  Kantajan s-posti  27.11.17  klo  10:12  Baarmanille, Walveelle, Aronpäälle,  Laaksolle ja 
Rantakalliolle, Baarmanin s-posti 16.12.15 klo 13:28 kantajalle (väite, että LP:n rekisterissä pelkkä nimi 
ja osoite, ei mitään aineistoja) 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, kantajan itse laatima 
K33.B)   Baarmanin  s-posti  4.12.15  klo   11:34  kantajalle  ja  Baarmanin  4.12.17  vastaus 
valvontalautakunnalle valvonta-asiassa 54617 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, kantajan itse laatima 
K33.C)   Valvontalautakunnan   kirjeet  2.3.18   asioissa   22517   (Saksa),   54617   (Baarman), 54717  
(Suves),  joissa  kantaja  esitti  erottamisvaatimukset  sekä  kantajan  27.6.18 haltuunsa  saama  
valvontarekisteriote,  jossa  Baarmanin,  Suveksen  ja  Saksan asiat  näkyvät  ”ennakkoratkaistuina”  jo  
12.10.17  eli  ennen  selvityksiä  ja  risti riitaisesti 2.3.18 kirjeen kanssa (valvonnan sijaan salainen hyvä 
veli-suojelu) 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
K33.D) Valokuva  Baarmanin ”pikakirjeen”  kannesta (Iähetyspäivämäärä  18.4.18) 

vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
 
kantajan perustelut: 
 
1) Vastustamisen ristiriidat: Todisteita 28A, K31 ja K32 ei vastusteta, mutta IHAN SAMAAN viestintään 

liittyviä todisteita K27, 28B, 29A-C ja K33A-D vastustetaan ”asiaan vaikuttamattomina ja 
tarpeettomina”, K28B:n väitetään liittyvän vain vakuutusyhtiöön ja todisteita K29C, K33A-B 
vastustetaan myös ”kantajan laatima”-perusteella, vaikka K33A ja K33B viestit ovat siis Baarmanin 
laatimia eikä Baarman ole ”kantaja”. (vrt. myös K17A, K145A ja K147A vastustetaan ”kantajan 
laatimina” muiden laatimia asiakirjoja). Vaikka useita muita kantajan todisteita vastustetaan 
”oikeudenkäynnin aikana laatimisen” perusteella, ja vaikka K29C, K30, K33A-D (ml. Baarmanin omat 
laatimiset ja videoiden toimittaminen) on laadittu vuosina 2015-2018, niitä ei vastusteta silti 
”oikeudenkäynnin aikana” laatimisperusteella. Ks. perustelut myös A-osa.   
 

2) Todisteet 1B, K26, K27, K28B, K33A-B ja K121G todistavat, että kuvausraporttia ja viemärivideota 
ei ollut Tero Laakson koneella, LP:ssä, LähiTapiolassa, Baarmanilla tai ylipäänsä olemassa  
A) vuonna 2014 kanteen nostamiseen 1.1.15 mennessä (K1B, K26, K28B ja K121G)  
C) Baarmanin 16.12.15 vastaukseen mennessä (K33A) 
D) Baarmanin vastaukseen 4.12.17 mennessä (K33B) 
D) LähiTapiolassa 23.10.17 mennessä (K1B ja K26).  

 
3) Kuvausajankohdista vastaajat ovat väittäneet KäO:ssa ja raporteissaan eri ajankohtina eri tavalla eli 

vaihdelleet tätä(kin) tarinaansa:  
A) Elokuussa 2014 Wastipin toimesta kuvattu (kaikkien vastaajien alkuperäinen väite) 
B) myös lokakuussa 2014 PipeSnaken toimesta kuvattu (väite esiintyy myös 12.12.14 ja 22.12.14 

päätöksissä ja Suveksen 1.6.15 KäO-vastauksessa) 
C) onkin kuvattu VAIN 11.12.14 ”jonkun” tuntemattoman kuvaajan toimesta (K164). Tämä 

Suveksen, Konttisen ja LähiEtelän UUSI väite (K164A-B kumoaa siis KAIKKI entiset kuvausväitteet 
ja on esitetty vasta 11.12.18 eli 4 vuotta väitetyn kuvauksen jälkeen. Koska K164A-B sisältää 
todisteluun vaikuttavan uuden tapahtumaväitteen, asiakirjalla on selvästi merkitystä ja luonne 
nimenomaan todisteena (ks. otsikot 19-20 ja 76).  
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4) KAIKKI (eikä vain vastaajien valikoivasti ”poimimat” tämän todisteryhmän todisteet (K27-K33) 

sekä niihin olennaisesti liittyvät todisteet K121G ja K164A-B ovat erittäin relevantteja todisteita 
eikä niistä voida ”poimia” ja poistaa todisteita vastaajien haluamalla ei-mihinkään perustuvalla 
tavalla. Nämä kaikki todisteet YHDESSÄ ovat tarpeen  
A) vastaajien viemärikuvausväitteiden kumoamiseksi 
B) kuvausajankohta- ja raportointiväitteiden selvien ristiriitojen osoittamiseksi 
C) kantajan editiovaatimuksen tarpeellisuuden osoittamiseksi ja edition kuluvastuun 

kohdentamiseksi vastaajille asiamiehineen 
D) vastaajien ja niiden asiamiesten kuluvastuun todisteina (perusteeton kiistäminen tahallisia 

valheita keksimällä ja valmistamalla 4 vuoden viiveellä itse todisteita eli väärentämällä 
todisteeksi nimettyjä useita asiakirjoja ja äänitteitä).  

 

5) K27-K29C todistavat verrattuna todisteisiin K31-K32 
A) Putki ei ollut rikki vain vastaajien raportissa väitetyssä yhdessä 1 metrin kohdassa, vaan myös 

laajasti talon alla talon sisäpuolella ja juuri väärinraportoinnin vuoksi niiden löytyminen 
viivästyi ja vahingot tulivat valtaviksi. 

B) Vastaajien väitteet ehjäksi kuvaamisesta ja kuvausajankohdista ovat tahallisia valheita eikä 
mitään kuvauksia ole tosiasiassa tehty eikä mikään viemärikuvaus ole tosiasiassa osoittanut 
viemäristöä ehjäksi. Todisteesta K32 (myös sen päivämäärästä 23.10.14 verrattuna väitettyjen 
viemärikuvausten päivämääriin) ja K31 (valokuva rikkoutumista alueella, jolla vastaajat 
raportoineet ”ehjäksi” ja väitetty kuvatun ”ehjäksi”), että putkeen on 23.10.14 eli nimenomaan 
väitetyn ehjäksi kuvaamisen JÄLKEEN kuitenkin laadittu 97.199 euron korjaussuunnitelma. 
”Ehjän” putken tai vastaajien raporttiin kirjatun 1 metrin väitetyn putkirikon korjaaminen ei 
maksa lähes 100.000 € 

C) Juuri elo- ja lokakuussa ”ehjäksi todettuun” putkeen ei olisi edes tehty 100.000 € 
korjaussuunnitelmaa eikä sitä varsinkaan olisi laadittu vakuutusyhtiön toimesta. 
Vakuutusyhtiöt korjauttavat ja korvaavat vain vahinkoja, eivät suunnittele eivätkä korvaa 
”ehjien” putkien korjauksia 100.000 eurolla 

D) 17.9.14 ei olisi piikattu viemärin kulkureitillä ja hajotettu lattiaa vastaajien toimesta 11 metriä 
talon sisällä, jos se olisi juuri muka ”elokuussa ehjäksi todettu” ja muka 1 metri talon 
ulkopuolella  

E) Lisäksi korjaussuunnitelmasta näkyy, että se koskee viemärivahingon eikä koksiluukkuvuodon 
korjausta.  
 

6) K27 verrattuna todisteisiin K164A-B, K33A (Baarmanin 16.12.15 ilmoitus) ja vastaajien vaihteleviin 
viemärikuvauksen ajankohtaväitteisiin todistaa:   
A) Raportoinnin virheellisyys videon piilottelun perusteella: Kantajalle on annettiin epänormaalilla 

tavalla vasta 23.10.17 eli yli 3 vuoden päästä ”joku” viemärikuvaus. Virheettömässä 
raportoinnissa kuvausmateriaali ja raportti pitää antaa asiakkaalle kuvauspäivänä (eikä siis vasta 
3-5 vuoden päästä). Todisteella (luovutuspvm) kumotaan vastaajien väite raportoinnin 
”virheettömyydestä” (vrt. Recover K54)  

B) LähiTapiola luovutti 23.10.17 kantajalle Levyltä-kansion, jonka sisältämiä 11 kpl videoita se 
ensin väitti 2014 viemärikuvauksen/kuvausten materiaaliksi. K27 (Levyltä-kansion 
materiaalinäkymä) on erittäin relevantti, koska se todistaa, että 23.10.17 mennessä 
viemärivahinkoon ei liittynyt ainuttakaan 2014 kuvattua videota eikä sellaisen laskutusta. 
LähiTapiolassa oli vain 31.10.2005 yöllä klo 22:09 valmistuneita videoita, vaikka väitetty 
”elokuun 2014” kuvaus liittyi tähän vakuutuskor-vausasiaan, jota varten se oli pyydetty. 
Laskutuksen ja kuvamateriaalin puuttuminen kokonaan LähiTapiolasta paljastaa, että mitään 
viemärikuvauksia ei tosiasiassa tehty. LähiTapiolassa 23.10.17 mennessä olivat 10.6.14 
ilmoittamaani vuotoon rekisteröityinä vain vuonna 2005 valmistuneet kuvaukset, jotka eivät 
voi olla väitetty elokuun Wastip-kuvaus eikä väitetty lokakuun 2014 PipeSnake-kuvaus, koska 
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videot ovat valmistuneet jo 9 vuotta ennen vahinkotapahtumaa. 23.10.17 materiaalista ei 
ilmene sekään, väittääkö LähiTapiola luovuttaneensa kantajalle Wastip-kuvauksen vai 
PipeSnake-kuvauksen materiaalin eikä 11.12.18 vastauksesta ilmene, kenen väittävät kuvanneen 
11.12.14. 

C) Vaikka LähiEtelän 12.12.14 ja 22.12.14 päätöksissä (K129A-B), Suveksen 1.6.15 KäO-
vastauksessa ja koko valmistelun ajan kaikki vastaajat ovat ilmoittaneet vain elo- ja lokakuussa 
2014 kuvatun, Suves, Konttinen ja LähiEtelä laativat itseäänkin vastaan 11.12.18 ”vastauksen” 
(K164B), joka kumoaa KAIKKI edeltävät KAIKKIEN vastaajien (myös LähiEtelän omat) väitteet 
viemärikuvauksista. 4 vuotta väitettyjen kuvausten ja kaikkien vastausten kanssa ristiriitaisesti 
esitettiin AIVAN UUSI väite, että ”joku” olisikin kuvannut kantajan kotona VAIN 11.12.14.   

D) K26-K27 todistavat, että Suveksen 11.-20.12.18 toimittamaa materiaalia ei ole valmistettu eikä 
sitä ollut rekisteröitynä 23.10.17 mennessä kanteen kohteena olevaan viemärivahinkoon 361-
1401230-0 eli se on vasta 23.10.17 jälkeen valmistettu väärentämällä samalla tavalla kuin 
Baarmanin 2018 ”olemattomuudesta löytämät” videot.   
 

7) K29A-C verrattuna myös todisteisiin K26-27 (23.10.17 materiaali ml. Levyltä-kansio), K72 
(PipeSnaken vastaamattomuus) ja K164A-B todistavat:  
A) Myöskään väitettyä lokakuun 2014 PipeSnake-kuvausta ei tehty (ei kuvausmateriaalia eikä 

mitään laskutusta 23.10.17 mennessä olemassa) 
B) Vastaajat yhdessä huijasivat kantajaa uudelleen olemattomalla kuvauksilla voidakseen 

valehdella putkea ”ehjäksi” eikä PipeSnake edes ole kuvausfirma, vaan hierontalaitos 
C) Juuri siksi, että kyseessä on hierontalaitoksella teetetty feikkikuvaus eli huijaus (petos), 

siitä(kään) ei ole laskutusta, kuvausmateriaaleja ja PipeSnake on vuosikausia kieltäytynyt 
vastaamasta mihinkään kantajan kysymyksiin tästä kuvauksesta ja laskutuksesta  

D) Kantajan PipeSnakeen kohdistaman editiovaatimuksen tarpeellisuus todisteesta K72 näkyvän 
tahallisen vastaamattomuuden vuoksi 

E) Kuvausta ei ole voitu tehdä Suveksen, Konttisen ja LähiEtelän väittämänä 11.12.14 ajankohtana 
(K164A-B) koska Niskala jo 17.11.14 eli kuukautta ennen väitettyä joulukuun kuvausta kertonut 
kuvausmateriaalin muka olevan jo olemassa. K28B paljastaa, että UUSI väite myöhemmästä 
11.12.14 kuvausajasta EI voi pitää paikkansa. Lisäksi kantaja Maaniemen, Naparin ja 
Honkavaaran henkilökuulemisella todistaa, että 11.12.14 ei edes ollut enää mahdollista kuvata 
tulppauksen ja piikkausten vuoksi.  

F) Mitä kantaja on ajankohtaisesti reklamoinut ja kuinka monta kertaa joutunut reklamoimaan. 
(vastaajien ja asiamiesten kuluvastuu toiminnan epärehellisyydestä, jota vuosien 
vastaamattomuus, feikkikuvaukset ja 4-5 vuoden viiveellä ”tehtaillut” feikkimateriaalit hyvin 
ilmentävät).  

 
8) K1B, K33A, K121G ja K164A-B verrattuna Baarmanin 9.6.15 KäO-vastaukseen ja Baarmanin 31.8.18 

ja 2019 KäO:een toimittamaan aineistoon todistavat:  
A) Kantaja yritti vuosien ajan saada aineistoa, joka nyt on nimetty todisteiksi K1A, K26-K49. Sitä 

peiteltiin, koska se sisälsi kaikkien vastaajien myöntämiset ja todisteet siitä, että 
viemärikuvausta ei tehty 

B) 8.10.14 ilmoitus oli valheellinen ja Saksa valehteli valvojille sen laatijasta (muka ”huonokuuloinen 
vakuutusvirkailija”, vaikka todelliset laatijat Jormanainen ja Walve 

C) Baarman valehteli 9.6.15 tahallaan KäO:ssa laskutuksesta ja sopimussuhteista.  
D) Baarman valehteli 16.12.15 tahallaan kantajalle, että mitään aineistoa ei muka ollut LP:ssa 

edes olemassa kantajaan ja hänen kiinteistöönsä liittyen. Baarman toimitti jo 9.6.15 
vastauksensa liitteeksi juuri sitä samaa aineistoa ja toimitti sitä myös 2018-2019, joten se oli 
olemassa.  

 
9) Todisteesta K33 ilmenevän Baarmanin tahallisen valehtelun ja aineiston piilottelun motiivi on, että 

Baarman, Saksa, Suves ja vastaajat tiesivät aineiston todistavan  
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A) LP:n ja kantajan välillä on sopimussuhde ja LP laskutti kantajaa juuri siksi 
B) Viemäreitä ei kuvattu koskaan eikä kuvausraporttiakaan siis ole laadittu eikä videota olemassa 

eikä laskutusta juuri siksi ole olemassa (näkyy 23.10.17 aineistosta) 
C) LP:n ja Jormanaisen välillä on aliurakointisuhde. Jormanainen siis ollut 16.6.14 käynnillä eikä 

17.9.14 piikkauksessa ”itsenäinen toimija”, kuten Baarman 9.6.15 valehteli, vaan aliurakoitsija, 
josta LP:lle syntyy auktorisointiehtojensa (K147A) mukainen  korvausvastuu kantajaan nähden. 
He vastustavat sekä K33:a että K147A:ta ”tarpeettomana”, koska eivät pidä tarpeellisena sitä, 
että valehtelunsa paljastuisi.  

 
10) Kun aineiston piilottelu ei onnistunut 16.12.15 valehtelemalla, Baarman, Saksa ja vastaajat 

vastustavat KäO:ssa 2019 kantajan editiota samalla (rikollisella) motiivilla  
A) valehtelevat kantajan muka jo saaneen editiolla vaaditun aineiston (K22-23 ja K33 todistavat, 

että kantaja ei aineistoa saanut, koska sitä valehdeltiin ”olemattomaksi”) 
B) ”liikesalaisuus”-valehtelulla (josta suoraan näkyy, että aineisto ainakin on nyt olemassa, vaikka 

sitä olemattomaksi Baarman, Saksa ja vastaajat 2015-2017 väittivät). 
 

11) LP, Baarman, Jormanainen ja Saksa väittävät KäO:ssa, että viemärit olisi kuvattu elokuussa 2014 ja 
Baarmanin 9.6.15 KäO-vastauksessa väitetään lisäksi, että kuvausraportti olisi muka asianmukaisesti 
luovutettu Niskalalle ja olisi muka Tero Laakson koneella ollut koko ajan. Vastaajat haluaisivat 
tarkoitushakuisesti (=viestinnän sisällön vääristämiseksi) ja kiistämi-sensä ristiriitojen 
häivyttämiseksi poimia viemärikuvauksia koskevasta viestinnästä vain Wastipin viestinnän (K28A ja 
30), vaikka tuon viestinnän on kumonnut 
A) LähiTapiolasta 23.10.17 saatu aineisto,  
B) Niskalan 1.10.14 ja 17.11.14 viestit (todiste K28B ja K121G) 
C) Suveksen, Konttisen ja LähiTapiolan 11.12.18 ja 20.12.18 vastaus (K164A-B) 
D) Baarmanin omat aiemmat vastaukset (K33A-B) 

 
12) K26, K28B, K30, K33A-D, K121G, ja K164A-B ovat tarpeellisia eivätkä liity vain vakuutus-yhtiöön, 

koska ne todistavat:  
A) Elokuussa 2014 ei kuvattu eikä raporttia luovutettu kantajalle eikä Niskalalle. Niskala on vielä 

1.10.14 eli kaksi kuukautta väitetyn kuvauksen jälkeen kirjallisesti ilmoittanut, että mitään 
kuvamateriaalia ei ole olemassa (K121G) ja juuri siksi väittänyt teettäneensä kuvauksen 
PipeSnakella. Todisteet K28B, K30 ja K121G kumoavat vastaajien ja Baarmanin väitteet elokuun 
2014 kuvauksesta ja että materiaali olisi muka Niskalalle luovutettu väitetystä ”elokuun 2014” 
Wastip-kuvauksesta. Sitä ei siis ollut Niskalalla 1.10.14 (K121G) eikä 17.11.14 (K28B).  

B) Sitä raporttia ei ole koskaan edes Wastipissa laadittu, joka Baarmanin 9.6.15 KäO-vastauksen 
mukaan muka olisi ”asianmukaisesti luovutettu” Niskalalle. Todisteesta K30 (Wastipin 
myöntämänä) suoraan näkyy, että Wastip EI laatinut lainkaan kirjallista raporttia. Olematonta 
raporttia ei ole voitu luovuttaa eli Baarman/LP valehtelevat.  

C) K33B-C todistavat, että Baarmanin ja LP:n KäO:lle vasta 2018 toimittamaa video-materiaalia ei 
ole valmistettu 2014, vaan jälkikäteen vasta 4 vuoden päästä väitetystä kuvaushetkestä. 
Baarmanin/LP:n KäO:lle ja kantajalle 2018-2019 toimittama video ei siis ole elokuun 2014 video. 
Baarman laati ensin LP:n kanssa kantajalle 16.12.15 vastauksen kantajan asiakirjavaatimukseen, 
jossa väitti, että viemärikuvausta eikä mitään materiaalia ole hänellä eikä LP:ssä. On vain 
Pedersenin pelkkä nimi- ja osoitetieto (K33A) ja laati 4.12.17 valvontalautakunnalle vastauksen 
(K33B), jolloin (siis lähes 3 vuoden päästä asiamiestehtävänsä alkamisesta hänellä ei sitä ollut 
(näkyy vastauksesta). ”Elokuun 2014” viemärikuvaukseksi väitetty materiaali ”ilmaantui 
sattumoisin jostain” eli väitetysti LP:ltä 4 vuoden viiveellä a) nimenomaan sen jälkeen, kun 
valvontalautakunta ilmoitti 8.3.18 ottaneensa Baarmanin erottamista koskevan kanteluasian 
uuteen käsittelyyn Baarmanin vastailuissa ja viemärikuvausväitteissä ilmenneen epärehelli-
syyden perusteella ja b) vaikka sitä ei muka ollut LP:ssä ”olemassa”, kun pyysin sitä 
Baarmanilta 16.12.15 (K33A) 
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D) Kunnes sitten 4 vuoden viiveellä Suves toimitti 20.12.18 KäO:lle editiovastauksen, jonka 
mukaan elokuun ja lokakuun videoita ei ole sittenkään ”olemassa”, vaan ainut kuvauspäivä 
väitetään olevan 11.12.14 (jota päivämäärää kukaan heistä ei ole 5 vuoteen koskaan väittänyt 
kuvauspäiväksi eikä silloin voitu enää edes kuvata) 
 

13) Todiste K28B ei ole tarpeeton eikä liity vain vakuutusyhtiön, koska sen avulla (Niskalan s-postin 
päiväys ja sisältö) todistetaan vääriksi LP:n ja Jormanaisen ja asiamiestensä väitteitä raporteissa ja 
KäO:ssa niiden kuluvastuuseenkin vaikuttavalla tavalla: 
A) Se todistaa Baarmanin ja LP:n valehtelevan KäO:ssa (väite raportoinnin virheettö-myydestä ja 

raportin luovuttamisesta Niskalalle) 
B) Viemäreitä ei kuvattu elokuussa 2014 eikä myöhemminkään  
C) Vastaajien raportissa on sellaisia ”varmoja” johtopäätöksiä, joita kuvauksen perusteella ei voida 

tehdä koskaan eli raportti on jo tällä perusteella virheellinen  
 

54. Todisteiden K34-K36 tarpeellisuus (vuotovahingossa LähiTapiolassa kirjattu aineisto ja vastaajien 
raportointivirheisiin liittyvät myöntämiset) ja vastustamisen ristiriitaisuus todisteiden K34, K35, K40, 
K41 ja K43-K46 osalta   

 
K34. LähiEtelän   23.10.17   Iuovuttaman   rekisterimateriaalin   Vahingot-kansion   vahinkonumeron 360-
1465773-8 aineisto (kirjattu 10.6.14 vahinkoilmoituksen ja vastaajien 16.6.14 käynnin perusteeIla): 
K34.A) Näkymä vahinkokansion asiakirjoista 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
K34.B)  Ote  vahingon  360-1465773-8  vahinkorekisterin  käsittelymerkinnöistä,  sisältäen 10.6.14  
ilmoituksen  vahinkokirjauksen  vahingon   haltuunottoruudulta,   korvaussuoritukset ja korvausasian 
puhelinyhteydenotot ja päätösmerkinnät 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
K34.C) Vahingon  360-1465773-8 asiakirjat 23.10.17  rekisterimateriaalissa  (16.6.14 laadittu versio LP:n 
raportista, Recoverin raportti 11.6.14ja Recoverin lasku) 

- ei vastusteta 
- todetaan, että samat asiakirjat esiintyvät useammassa todisteessa 

 
K35. LähiEtelän    23.10.17    Iuovuttama   Vahingot-kansion    rekisterimateriaali    vahinko- numerolla 
361-1401203-0 (viemärivuotona kirjattu vahinko) 
K35. A) Näkymä vahinkokansion asiakirjoista 
K35. B)  Ote vahingon  361-1401203-0  käsittelymerkinnöistä,  korvauspäätöksistä ja  14.8.  -26.8.14 
laaditut vahinkokirjaustekstit vahingon haltuunottoruudulta 
K35. C)  23.10.17  aineistossa  vahingon  361-1401203-0  korvauspäätökset  kantajan  kotiin postitetuista 
päätöksistä 12.12.14 mennessä 
K35. D) Vahingosta 361-1401203-0 vasta 23.10.17 paljastunut 16.12.14 korvauspäätös, jota ei koskaan 
postitettu kantajalle 
K35. E) Vahinkoon 361-1401203-0 23.10.17 materiaalissa talletetut kaksi  saman 10.3.15 päätöksen    
versiota    (oikeaa    korvauspäätöstä    ei    postitettu    kantajalle    ja siinä käsin kirjoitettu teksti ”Ei 
POSTITETTU”) 
K35. F) Vahingosta  361 -1401203-0 23.10.17 aineistosta  paljastunut  LU:n s-posti  Niskalalle ja LU:n 
lasku, jota ei koskaan lähetetty kantajalle LU:sta eikä LähiEtelästä 
K35. G)  Vahingon  361-1401203-0  aineistosta  23.10.17  paljastunut  Niskalan  ja  L&T:n  kirjeen-vaihto 
ja laskut käsin tehtyine merkintöineen 
K35. H) Vahingon 361-1401203-0 alta 23.10.17  paljastuneet Jormanaisen ja  Rytön  laskut Niskalalle ja 
Suvekselle merkintöineen ja salaiset suoritukset 1.1.15 jälkeen 
K35. I) Vahingon  361-1401203-0 alle rekisteröidyt 12.12-22.12.14 päätökset 
K35. J) Vahinkoon   361-1401203-0   materiaalissa   rekisteröity  Recoverin   lausunto,   LP:n raportin      
eri      versiot      ja      LP:n      lasku      käsintehtyine      merkintöineen 
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K35. K) Vahinkoon   361-1401203-0   rekisteröity   15.12.14   tarkastusvaatimus   liitteineen 
- K35. ei vastusteta minkään alakohdan osalta 

 
K36.  A) Niskalalta paperipostissa 18.11.15 saapunut ”vahinkokirjaus” 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
K36. B)  Pedersenin  s-posti  23.11.15  klo  21:21   Lagerströmille,  Varjoselle  ja  Niskalalle, johon 
selvitysvaatimukseen ei ole vastattu koskaan 2018 mennessä 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, kantajan itse laatima 
 
kantajan perustelut todisteiden tarpeellisuudesta, liittymisestä asiaan ja vastustamisen 
ristiriitaisuudesta:  
 
1) Vastustamisen ristiriitaisuus ja ei-mihinkään perustumattomuus:  

A) Todistetta K35A-K ja K34C ei vastusteta. Vaikka K34C ja 35A-K ovat todisteena juridisesti aivan 
samassa asemassa kuin todisteet K1A, K26-27, K34A-B, K36A-B, K40, K41 ja K43-K46 eli koko 
tämä materiaali on tullut LähiTapiolalta 23.10.17 Pedersenille SAMASSA paketissa samalla 
muistitikulla, OSAA niistä eli vastaajille kiusallisia (esim. K27, josta näkyy viemärin 
kuvaamattomuus) vastustetaan muka ”asiaan vaikuttamattomina ja tarpeettomina”.  

B) 34A-B sisältävät näkymän ko. vahinkonumeron sisällöstä ja ns. vahingon haltuunottoruudun 
tiedot eli vahinkokuvaus vahingosta 360-1465773-9 eli siitä vahingosta, johon kirjattu 10.6.14 
vahinkoilmoitus, Recoverin ja vastaajien 11.6.14 ja 16.6.14 käynnit liittyvät ja johon vastaajien 
koksiluukkuraportti ja vastaajien ”virheettömäksi” väittämä 11.7.14 päätös liittyy. Näitä 
vastustetaan, koska vahinkokuvauksesta (K34B) näkyy, että vahinkoa ei ole koskaan edes 
kirjattu vastaajien väittämäksi ”seinävuodoksi” eikä koksiluukkuvuodoksi, vaan vuodoksi 
lattialla viemäriputken kohdalla. Niistä siis näkyy, että a) vastaajat, Baarman ja Saksa 
valehtelevat KäO:ssa vastaajien 16.6.14 käynnin syystä ja b) viemäreitä ei kuvattu (tuottamus, 
kun 10.6.14 ilmoituksen perusteella olisi pitänyt kuvata).    

C) K34A-B:n vastustamisen keinotekoisuus näkyy suoraan siitä, että SAMAA vuotovahinkoa 
koskevan vahingon 361-1401203-0 osalta EI vastusteta K35A-B:tä eli aivan vastaavia näkymä- 
ja haltuunottoruutujen tietoja.  

D) K34C sisältää LähiTapiolan rekisteröimän version vastaajien 16.6.14 raportista, Samaan aikaan 
he vastustavat kantajan editiota, jolla kantaja vaatii saada LP:ltä ja Jormanaiselta saman 
raportin siinä muodossa, kun se on vastaajien rekisteröimä. Tästä suoraan näkyy, että edition 
vastustamiselle ei ole mitään perustetta. 

E) Todistetta K36B vastustetaan myös ”kantajan laatima”-perusteella, mutta ei ”oikeudenkäynnin 
aikana laatimisen perusteella. (ks. lausuman A-osa, lakiin perustumattomia perusteita ja vain 
osaa kantajan laatimista vastustetaan) 

F) Todisteesta K34C väitetään, että ”samat asiakirjat esiintyvät useammassa todisteessa”, mutta ei 
kerrota missä väitetään ”saman” esiintyvän. Kyseessä ei ole SAMA asiakirja. Koska K34C on osa 
virallista rekisterisisältöä, sitä ei voi väärentää poistelemalla siitä asiakirjoja, jotka siinä olivat 
23.10.17. Lisäksi siis K35A-K:ta ei vastusteta lainkaan, vaikka sielläkin on niitä samoja 
asiakirjoja.  
 

2) Todisteet K1A-B, K26-27, K34-35, K40-41, K43-46 sisältävät LähiTapiolan 23.10.17 kantajalle 
luovuttaman aineiston, jota kaikki vastaajat asiamiehineen vuosia piilottelivat mm. Suveksen ja 
Baarmanin 5.5.5.17”liikesalaisuus”-viestillä (K17B-C) ja Baarmanin, Saksan ja Jormanaisen 2015-2017 
valehtelulla, että aineistoa ei muka ole olemassa (K22-23 ja K33). Koko aineistolla (juuri siinä 
muodossa, jossa se kantajalle 23.10.17 luovutettiin) eikä vain vastaajien ”poimimalla” osalla siitä, 
on kanteen todisteina aivan ratkaiseva merkitys. 
  

3) Mitään vahinkoa ei ole 10.6.14 ilmoitukseni tai minkään ilmoitukseni perusteella kirjattu 

LähiTapiolassa ”seinävuodoksi” eikä ”koksiluukkuvuodoksi”.  LP ja Jormanainen tulivat 16.6.14 
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kotiini 10.6.14 tekemäni vuotovahinkoilmoituksen perusteella, jonka vahinko-kuvaukseksi 

vahinkoon 360-1465773-8 (K34B) on kirjattu ”huomannut matossa vettä” (eikä mattoja siis pidetä 

seinillä). Lisäksi samaan vahinkoon on kirjattu Recoverin lasku (K34C), jossa on kirjattuna Recoverin 

11.6.14 käynnin syyksi: ”Varastohuoneen lattialla matto märkänä. Varastohuoneen lattian alla 

kulkee putkia”. Tätä vahinkokuvausta eli todisteitani K34B-C he nyt sitten vastustavat 

”tarpeettomana” ja muka ”vain vakuutusyhtiöön liittyvänä”, kun se todistaa heidän valehtelevan 

kiistämisessään olemattomasta ”seinävuodosta” ja ”koksiluukku”-vuodosta, jollaista vahinkoa ei 

koskaan Lähi-Tapiolassa ole edes tullut vireille eikä rekisteriin kirjattu. 

 

4) K34-35, K40-41, K43-46 todistavat kaikkien vastaajien jo ennen kanteen nostamista myöntäneen 
korvausvastuunsa ja tuottamuksensa sekä vuoto- että pölyvahingoissa ja toteuttaneen yhdessä 
tahallista epärehellistä väärinraportointia sekä Pedersenin pölyvahinkoilmoituksen kirjaamisen 
tahallista estämistä aiheuttaakseen Pedersenille valheillaan sekä rekisterimerkintöjä 
väärentämällä ja salaamalla vähintään 400.000 € vahingon vakuutus- ja vahingonkorvauksia 
epärehellisesti estämällä.  
 

5) K34B, K35B ja K35J liittyvät yhteen. Ne todistavat LähiTapiolan kirjanneen sekä vahingon 360-
1465773-8 että vahingon 361-1401203-0 alle jo 14.8.14 rekisteriin ja myös LP:n laskuun, että 
Pedersenin 10.4.14 ilmoittama vuoto johtuu viemäririkosta eikä koksiluukusta ja 11.7.14 tehty 
päätös ja vastaajien laatima raportti oli virheellinen. Se, että 10.6.14 ilmoitettu vuoto oli korvattava 
viemäririkko ja vastaajien raportointivirhe (tuottamus), on jo ennen kanteen nostamista 
myönnetty ja siten kirjattu 14.8.14. 
 

6) Tässä kanteessa kaikki liittyy myös Pedersenin vakuutukseen, vaikka LähiEtelä ei ole vastaajana. 
Vastaajat ylipäänsä tulivat Pedersenin kotiin kotivakuutukseen kirjatun vahingon vuoksi Niskalan 
soiton perusteella.  
 

7) Todisteet K34A-34C liittyvät nimenomaan vastaajiin (ei vain vakuutusyhtiöön) ja se todistaa 
vastaajien tuottamuksen (väärinraportoinnin) ja kiistämisessä valehtelun kannalta olennaiset 
seikat: 
A) LP (Laakso) ja Jormanainen tulivat 16.6.14 kotiini 10.6.14 ilmoituksen perusteella eli sen 10.6.14 

ilmoituksen perusteella, joka koski ”lattialla” (ei siis seinässä) olevaa vuotoa eli sen 
vahinkonumeron 360-1465773-8 perusteella, joka kirjattiin LähiTapiolassa 10.6.14 (K34A-B) 

B) Ilmoitin jo 10.6.14 selvästi, että vuoto on vanhan valurautaisen viemärin kohdalla LATTIASSA (ei 
siis seinässä). Mitään ”seinävuototoimeksiantoa” ei ole koskaan ollut olemassa (näkyy suoraan 
haltuunottoruudun vahinkokirjauksesta, K34B) eikä vastaajien 16.6.14 käynnin syy ollut 
seinävuoto, jollaiseksi Baarmanin ja Saksan kanssa sitä KäO:ssa valehtelevat. 

C) Ensin tätä ”lattiavuotoa” tuli 11.6.14 tutkimaan Recover, jonka kaikki tutkimustulokset 
viittaavat viemäririkkoon ja raportin mukaan vesi oli noussut alhaalta ylös kapilaarisesti juuri siinä 
kohdassa, josta rikkoutunut viemäri löytyi, K34B-C). Vastaajat sopivat 12.6.14 Niskalan kanssa 
(K160), että Recover vaihdettiin epärehellisiin valehtelijoihin Laaksoon ja Jormanaiseen ja 
12.6.14 tehdyn toimeksiannon sisältönä oli aloittaa valheellinen ”koksiluukku”-raportointi. 

D) Laakso ja Jormanainen laativat sovitusti 16.6.14 valheellisen raportin, jonka avulla LähiTapiola 
11.7.14 teki virheellisen kielteisen korvauspäätöksen säästääkseen laittomasti epärehellisen 
raportoinnin avulla korvausmenossaan. Kaikki väärinraportointiin osallistuneet tiesivät 11.7.14 
päätöstä laadittaessa, että mitään ”koksiluukkuvuotoa” ei ole olemassa. Juuri siksi vahingon 
360-1465773-8 haltuunottoruudun  (K34B) tekstikään ei lainkaan vastaa 11.7.14 päätöstä eli 
virallisesta vahinkokirjauksesta (K34B) ei lainkaan ilmene, että kyseessä väitetään olevan 
koksiluukkuvuoto seinässä, vaan virallisen vahinkokirjauksen mukaan kyse on 
”lattiavuodosta” ja juuri siksi vastaajat tätä todistetta vastustavat.  Viemäristöä ei vastaajien 
selvittelyissä kuvattu eikä tutkittu, vaikka 10.6.14 ilmoituksen perusteella olisi pitänyt ja juuri 
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tästä virheestä kanteessa kuvatut valtavat vahingot vuodon osalta syntyivät eli keskeisimpään 
vastuuperusteeseen liittyvää todistetta yrittävät vastaajat nyt estää.  

E) Juuri siksi, että 10.6.14 ilmoitettu vahinko paljastui kantajan selvittelyiden avulla 13.8.14 
viemäririkoksi, LähiTapiolassakin oli sitten pakko myöntää 10.6.14 kirjattu vahinko korvattavaksi 
viemärivuodoksi ja kirjattiin SAMASTA vahingosta vahinkonumero 361-1401203-0. Kyseessä 
eivät siis ole kaksi eri vahinkoa, vaan 10.6.14 ilmoitetusta SAMASTA vuodosta (34A-B) on tehty 
virallinen korjaava vahinkokirjaus uudella numerolla 361-1401203-0 (K35A-B), jossa 
kirjauksessa myönnetään vastaajien 16.6.14 tekemä raportointi vääräksi. Samasta syystä LP:n 
ja Jormanaisen 16.6.14 käynnin lasku on maksettu vahingosta 361-1401203-0 (K35B ja K35J) 
eikä vahingosta 360-1465773-8, vaikka 16.6.14 käynti on tapahtunut ennen kuin vahinko 361-
1401203-0 on kirjattu. Ja juuri siksi LP:n laskuun tehtiin 14.8.14 käsin merkintä ”vuotovahinko 
todettu” ennen maksamisen aloittamista, joka alkoi 26.8.14.   

 

8) Kaikki maksetut korvaukset on myönnetty vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi 
vakuutustapahtumaksi eli viemäririkosta johtuvaksi. Vaikka 16.6.14 käynti siis tapahtui vahingosta 
360-1465773-8, edes sen käynnin laskua ei ole maksettu ”koksiluukkuvuotona”, vaan 
viemärivuotona viemärivuodoksi 14.8.14 myönnetyn vahinkonumeron alta (maksettujen laskujen 
dokumentit K34C, K35B ja K163) 
 

9) Suves, Baarman, Saksa ja vastaajat valehtelivat ensin vuosien ajan (koko valmistelun ajan 1.10.18 
saakka), että MITÄÄN ei ole muka maksettu kenellekään 22.12.14 jälkeen, että 11.7.14 tehtyä 
korvauspäätöstä ei ole muka koskaan muutettu, ja että LähiTapiolassa ei ole milloinkaan tehty 
ainuttakaan myönteistä korvauspäätöstä vuotovahingossa. Suves valehteli KäO:ssa, että LähiTapiola 
ei muka ole maksanut mitään millekään yritykselle suoralaskutuksella, ja että 1.1.15 jälkeen ei ole 
maksettu mitään. Todisteista K35C-K, K163 ja K164A-B näkyy, että 
A) Suves, Jormanainen, Walve ja Rytö olivat sopineet todistajaksi nimettyjen Jormanaisen ja 

Rytön lahjonnasta ja kavaltaneet varoja vahingon 361-1401203-0 alta ja makselleet ne samaan 
aikaan, kun valehtelivat KäO:ssa, että mitään näistä maksuista ei muka ole ”olemassa”.  

B) Laskuasiakirjoja on väärennetty 
C) LähiTapiola maksoi yrityksille suoraan salaa ja kanteen vireillä ollessa samaan aikaan, kun 

aineiston salaamisen avulla KäO:ssa valehdeltiin, että ei maksettu 
D) Vastaajien, Baarmanin ja Saksan valehtelu KäO:ssa LähiTapiolan päätöksistä, ”koksi-

luukkuvuodosta” ”seinävuototoimeksiannosta” ja että 11.7.14 ehtyä koksiluukkupäätöstä ei 
muka ole muutettu ja raportoinnin virheettömyydestä on tahallista ja kaikki vastaajat 
asiamiehineen ovat valehteluun osallistuneet kuluvastuunsa synnyttävällä tavalla. 
 

10) K36A-B:n tarpeellisuus ja asiaan liittyminen: Kaikki LähiTapiolan korvausten maksamiset (myös LP:n 
laskun korvaaminen kantajalle) on tehty nimenomaan viemärivuoto-vahinkona eikä mitään ole 
koskaan maksettu ”koksiluukkuvuotona”. Kun tämä vastaajien kiistämisen perusteettomuuden 
ydinfakta niin selvänä näkyy kantajan kirjallisista todisteista, juuri siksi  
A) kaikki vastaajat asiamiehineen tätä materiaalia laittomasti todisteista K9-K25 ilmenevin tavoin 

peittelivät yhdessä ja samasta syystä K34A-34C:tä ja 36A-B:tä vastustetaan. Tuon salaamisen 
avulla ennen 23.10.17 paljastumista Niskala erehdytti Suveksen kanssa kantajaa 18.11.15 
laatimalla vääräsisältöisen kertomuksen vahingon 361-1401203-0 vahinkokirjauksesta (todiste 
K36A) eli väärensi todisteesta 35B ilmenevän aidon vahinkokirjauksen sellaiseksi, että 
tahallista valehtelua ”koksiluukkuvuodosta” ja Suveksen valehtelua KäO:ssa voitiin jatkaa. Kun 
sitova 14.8.14 korvausratkaisu näkyy sekä haltuunottoruudun kirjauksesta (K35B) että LP:n 
laskuun tehdystä merkin-nästä (K35J), juuri tätä rekisteriaineistoa vakuutuksenottaja-
Pederseniltä itseltään omas-sa asiassa laittomasti peiteltiin vuosia Suveksen johdolla mm. 
Suveksen ”liikesalaisuus”-viestillä (K17B) 
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B) Samasta syystä reklamaatiooni tuota väärennettyä vahinkokirjausta koskien ei vastattu (K36B) ja 
kaikki vastaajat ja LähiEtelä parhaillaankin vielä 2019 vastustavat kantajan editiovaatimusta 
asioissa L15/649 ja L16/352. 

C) Kaikki tämä todistelu liittyy siis selvästi kanteeseen ja aivan kanteen ydinasioihin eli vastaajien 
ja niiden asiamiesten valehteluun tapahtumista ja päätöksistä kiistämisissään ja todisteluun 
oikeista tapahtumista ja päätöksistä.   
 

55. Todisteiden K37A-K42 tarpeellisuus ja olennaisuus (vastaajien ja niiden asiamiesten laatimat 
pölyvahingon tekaistut tapahtumatiedot ja kiistäminen tekaistuilla tarinoilla)  
 
K37. A) Walveen s-posti 7.10.14 Pedersenille LP:n vastuuvakuutuksesta 

- ei vastusteta 
 
K37.B)  Jormanaisen   8.10.14   allekirjoittama   vahinkoilmoitus,  jonka   kantaja   sai   vasta 23.11.15 ja 
jota koskeviin  kantajan 24.11.15 kysymyksiin vastaajat asiamiehineen eivät ole vastanneet 4 vuoteen 
(24.11.15 selvitysvaatimus todiste 14) 

- ei vastusteta 
K37. C)   Saksan vastaukset 13.8.16, 23.12.16, 17.1.17, 15.3.17 ja 9.12.17 valvonta-asioissa 13716 ja 
22517 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
 
K38. Kantajan puhelu 14.7.17 vastuukorvauksiin ”huonokuuloisen virkaiIijan”-tarinasta 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
 
K39.A)  Suveksen  s-posti  23.2.16  klo  14:19  ja  liite  (LähiEtelän  allekirjoittamaton  ”vastaus” kantajan 
24.11.15 selvitysvaatimukseen) 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
K39. B) Kantajan tiedustelu ”vastauksesta” Suvekselle 1.4.17 klo 17:43, johon ei vastattu 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
 
K40. LähiEtelän 23.10.17 Vahingot-kansion 360-1407236-L aineisto käsittelymerkintöineen (8.10.14 
ilmoituksen perusteella kirjattu vahinko) 
K40.A)   Näkymä vahinkonumerolla 360-1407236-L talletetuista asiakirjoista 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
K40. B)  Ote  23.10.17  vahingon  361-1407236-L  rekisterimerkinnöistä  (vahinkokirjaus, puhelutiedot, 
luettelo   vahinkoasiakirjoista, päätöksistä ja  käsittelymerkinnät) 

- vastustetaan: asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
- AA Saksa: aineistoa ei voi hyödyntää oikeudenkäynnissä; Pederseniä ja Jormanaista kuullaan 

näistä asioista 
K40.C)  8.10.14  ilmoitus,  Walveen  s-postilla  18.11.14  saapunut talon  pohjapiirros  (salattu 
23.10.17  saakka,  mustalla  tussilla  piirretyt  tekaistut  suojaus- ja  piikkauskohdat), 
muu  Walveen  ja  Jormanaisen  viestintä  liitteineen  (mm.  Mikrosemin  lausunto ja 
LP:n 26.11.14 raportti 26.11.14) ja väärillä tiedoilla tehty 3.12.14 päätös 

- ei vastusteta 
 
K41.  23.10.17    Iuovuttaman    Vahingot-kansion    vahinko    091474054 (tuntemattomana 
päivänä 1.10.2015 jälkeen kirjattu pölyvahingossa Pedersenin kotivakuutuksessa) 
K41.A)   Näkymä vahinkokansion asiakirjoista 23.10.17 rekisteriaineistossa 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton 
K41.B)     Yhteenveto     rekisterimerkinnöistä     ja     vahinkokirjaus     haltuunottoruudulta 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
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K41.C)  Vahinkonumeron  091474054  alta  löytyvät  asiakirjat  23.10.17  rekisteriaineistossa (HUOM! 
sisältyy todisteeseen K41. B) 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
 
K42. Kantajan puhelu 27.11.14 LähiEtelään pölyvahingon puuttuvasta kirjauksesta 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
 

kantajan perustelut, vastustamisen keinotekoisuus, ristiriidat ja vastustamisen motiivi:  
 
1) Ristiriidat vastustamisessa:  

A) Vaikka koko materiaali on todisteellisesti rekisteröity LähiTapiolaan, vain K39A, K41 ja K42 muka 
jostain syystä liittyvät vakuutusyhtiöön. 

B) Vahinkonumerolla 361-1407236-L on LähiTapiolassa kirjattu vastaajien laatima 8.10.14 
epärehellinen ilmoitus ja numeron 091474054 alle kantajan oikeilla tiedoilla laatima SAMASSA 
pölyvahingossa. Baarman ja Saksa valehtelevat, että vain kantajan ilmoituksen materiaalit 
”liittyvät vakuutusyhtiöön ja vastaajien vääräsisältöistä ilmoitusta (K37B) ei vastusteta, mutta 
kantajan oikeilla tiedoilla tekemää (K41A-C) koko aineistoa vastustetaan valehtelemalla, että ei 
muka ”liity asiaan”, vaan ”liittyy vakuutusyhtiöön”, vaikka kanne koskee tätä asiaa ja kantajan 
vahinkoilmoitusta. 

C) Vaikka todisteet K34, K35, K40 ja K41 alakohtineen siis kaikki ovat 23.10.17 LähiTapiolasta 
muistitikulla luovutettuja virallisia vuoto- ja pölyvahingon aineistoja, niistä ristiriitaisesti 
vastustetaan osaa ja samaan aikaan esim. kaikki K35A-K35K todisteet hyväksytään.  

D) K35B sisältää vuotovahingon osalta vahingon haltuunottoruudun tiedot ja vahingon viralliset 
kirjaukset. Tätä ei siis vastusteta. Saksa vastustaa silti juridisesti aivan samanarvoista asiakirjaa 
K40B ja väittää, että 8.10.14 vääräsisältöisen pölyvahinkoilmoituksen osalta ihan saman 
haltuunottoruudun tietoja ei muka voisi todisteena käyttää. Kun vuotovahingon 
haltuunottoruudun K35B asiakirjan käytölle todisteena ei ole mitään ”kuulemiseen” tai 
mihinkään muuhunkaan perustuvaa estettä, ei sitä ole myöskään pölyvahingon vastaavan 
asiakirjan K40B osalta,  

E) Vain todisteita K37A-37B ja 40C ei vastusteta. Todisteita K37C, K38, K40A-B, K41A-K41C ja K42 
vastustetaan ”asiaan vaikuttamattomina ja tarpeettomina”. Todisteiden 39A ja K41A-42 
väitetään muka liittyvän vain vakuutusyhtiöön ja todisteesta K40B (OSA vahingon 361-1407236-
L materiaaleista) Saksa väittää, että sitä ei voisi muka käyttää siksi, että Jormanaista ja 
kantajaa kuullaan suullisesti. Ristiriitaisesti esim. Jormanaisen 8.10.14 ilmoitusta (K37B) ja 
siihen liittyviä Walveen viestejä (K40C) aivan saman vahinkonumeron 361-1407236-L alla ei 
vastusteta, vaikka niistäkin kuullaan Jormanaista ja Walvetta ihan samassa pääkäsittelyssä kuin 
todisteen K40B osalta tapahtumista.  

 
2) K37A-K42 muodostama kokonaisuus (josta vastaajille ja niiden asiamiehille kiusallisia niiden 

valehtelun paljastavia todisteita ei ole poistettu) on tarpeen: 
A) vastaajien kiistämisen valheellisuuden ja pölyvahingosta keksimien tarinoiden ristiriitojen 

todistamiseksi  
B) vastaajien tuottamuksen todistamiseksi  
C) Saksan, Baarmanin ja vastaajien kuluvastuun todisteena. 
 

3) Todisteita K38 ja K40A-K40B vastustetaan tosiasiassa siksi, että  
A) Niillä kantaja pystyy todistamaan kanteensa pölyvahingon osalta (vastaajien myöntämä 

tuottamus ja suojaamattomuus) 
B) Niistä niin hyvin näkyy, kuinka tahallisesti Saksa ja vastaajat ovat joka suuntaan valehdelleet 

pölyvahingossa ja kuinka monta kertaa he valheitaan muuttelivat (aina tarpeen mukaan 
entisten valheiden kaatuessa). Saksan vaatima K40 käyttökielto EI perustu yhtään mihinkään 
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(paitsi tarpeeseen peitellä omaa epärehellisyyttä jatkaakseen valehtelua pääkäsittelyssä 
”putsatun” todisteaineiston avulla) 

 
4) Todisteita K38, K40A-K40B ja 56D (poliisille tehty ilmoitus 10.2.15 kanteen aikana) vastustetaan 

myös siksi, että niillä kantaja pystyy todistamaan   
A) Jormanaisen salaa 11.12.14 jo ennen kanteen vireille laittamista yhdessä Niskalan ja Walveen 

kanssa tunnustaneen, että suojauksia ei tehty eikä MIKÄÄN 8.10.14 ilmoituksessa ja KäO-
kiistämisessä muutenkaan pidä paikkansa eli vaikuttaa vastapuolen todistelun ja kertomusten 
uskottavuuteen (poistaa sen) 

B) Vastaajat asiamiehineen valehtelevat KäO-kiistämisessään pölyvahingon tapahtumista eri 
tavalla kuin 8.10.14 ja lisäksi eri tavalla valvojille ja poliisille 
 

5) Kaikki todisteet K37A-K42 ovat tarpeellisia ja liittyvät suoraan jäljelle jääneitä vastaajia koskevaan 
kanteeseen pölyvahingon osalta ja ovat todistelua vastaajien omista teoista ja siitä, miten tahallaan 
epärehellisesti on toimittu vahinkohetkellä ja kannetta on kiistetty täysin tekaistuilla 
tapahtumatiedoilla, joita vastaajat yhdessä asiamiehineen ovat 2014-2019 jatkuvasti muutelleet 
valehdellessaan eri tahoille (Saksa ja Baarman totuusvelvoitetta rikkoen päättivät valehdella myös 
valvojille). 
 

6) Vastaajat (erityisesti Saksa päämiehineen) haluavat jättää todisteeksi vain todisteen K37B 
(Jormanaisen 8.10.14 allekirjoittama vääräsisältöiseksi jo myönnetty vahinkoilmoitus), mutta 
poistaa todisteet K40A, K40B, K38, K39 ja K41A-C ja 42, koska ne todistavat Saksan, Walveen, 
Jormanaisen ja Niskalan keksineen kymmeniä ERI versioita (valheita) eri tahoille SAMASTA 
pölyvahingosta. 
 

7) K38, K40B ja K42 todistavat 
A) Saksan valehdelleen valvojille eri tavalla kuin mitä a) Jormanainen, Niskala ja Walve 

valehtelivat 8.10.14 ilmoituksessa ja b) mitä Saksa ja Jormanainen valehtelevat NYT KäO:ssa ja 
c) valehtelivat aiemmin KäO:ssa SAMAN pölyvahingon tapahtumista (mm. piikkauksen 
ajankohdista, lukumäärästä, piikkarien henkilöllisyydestä, suojauksista ym.) 

B) Saksa ja Jormanainen valehtelivat 4 vuoden viiveellä uuden tarinan, että 8.10.14 ilmoitus ei 
muka olisikaan Jormanaisen laatima (vaikka siinä hänen allekirjoituk-sensa), vaan 
Jormanainen muka soittamalla teki ennen 8.10.14 ajankohtaa puhelimitse ilmoituksen muka 
oikeilla tiedoilla ja 8.10.14 ilmoituksen väärät tiedot muka laatinut puhelimessa 
”huonokuuloinen vakuutusvirkailija”. Todisteita K38, K40B ja 42 vastustetaan, koska niistä 
suoraan näkyy, että Jormanainen ei soittanut ainuttakaan puhelua ennen 8.10.14, 
ensimmäinen puhelu tuli LähiTapiolasta Jormanaiselle 30.10.14 (ilmoitettiin kielteisestä 
korvauspäätöksestä). 

C) Saksan valehdelleen kanteen käsittelyn aikana valvojille, että 17.9.14 piikkasi muka 
Jormanainen Liimataisen kanssa parityönä. Todiste K37B on Jormanaisen ilmoitus, jossa 
Jormanainen ilmoitti yksin piikanneensa muka vasta 24.9.14 ja olleen ”pölytöntä” ja todiste K40B 
sisältää Jormanaisen tunnustuksen siitä, että ei ole itse koskaan edes ollut kantajan kotona 
syyskuussa 2014. 9.3.16 KäO-vastineeseen Saksa kirjoitti siis aivan eri tarinan siitä, että YKSI 
Jormanaisen työntekijä muka piikkasi 17.9.14 ja Saksa valehteli KäO:ssa 9.3.16 eli 2 vuotta 
Jormanaisen 11.12.14 tekemän tunnustuksen jälkeen, että  8.10.14 ilmoituksessa esiintyvä 
Jormanaisen 24.9.14 yksinpiikkaus olisi myös olemassa, vaikka Jormanainen itse oli siis sen jo 
11.12.14 myöntänyt tekaistuksi tarinaksi juuri K40B asiakirjassa, jota he vastustavat, jotta 
pääkäsittelyssä Jormanainen voisi jatkaa valehtelua, kiusallinen tunnustus on ”putsattu” pois 
todisteista. 

D) Koska kantaja kohdistaa Saksaan OK 21:6 §:n kuluvastuun patologisen epärehellisyytensä 
perusteella, mitään todistelua tästä epärehellisyydestä EI tule kantajalta estää Saksan 
kuluvastuun toteutumisen estämiseksi.  
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E) Todisteesta K40 B näkyy, että Jormanainen ei ole ainoastaan kirjoittanut LähiTapiolalle 
kertaalleen 8.10.14 paperista vahinkoilmoitusta (K37B) eikä korvauksenhakijana ole toiminut 
vain Jormanainen, vaan hän teki yhdessä Walveen ja Niskalan kanssa. useita kertoja puhelimella 
ja s-postilla epärehellisiä muitakin ”täydennyksiä” (=jatkoi 8.10.14 valhetarinaansa eli 
tahallista petosrikostaan tarinaansa ”höystämällä” mm. keksimällä 17.11.14 uuden valheen 
”Jormanaisen työntekijöiden pölynäytteistä (vrt. ristiriita todisteen K97A kanssa, pölynäyte 
Walveen toimittama) 
 

8) K39A-B eivät liity vakuutusyhtiöön. Ne todistavat, että 8.10.14 ilmoituksen epärehellisyyden 
selvittelyn estämisestä vastaajat, Baarman, Saksa ja Suves sopivat keskenään ja selvittely oli sitovien 
ohjeiden (K153F) vastaista. K39 asiakirjassa Suves myönsi, että vastaajien 8.10.14 ilmoituksen tiedot 
pölyvahingon tapahtumista ovat valheita.  
 

9) Todisteilla K41A-C todistetaan: 
A) Kantajan 17.9.14 oikeilla tiedoilla laatiman pölyvahinkoilmoituksen kirjaamista oli laittomasti 

estetty 8.10.14 ilmoituksen väärien tapahtumatietojen peittelemiseksi ja kantajan korvausten 
tahalliseksi estämiseksi ja estämiseen osallistuivat yhdessä Niskalan kanssa Jormanainen ja 
Walve. 

B) Pölyvahingossa ei ole tehty eikä ole voitu tehdä Suveksen 1.6.15 vastauksessa väitettyä 
vakuutusyhtiön päätöstä, koska edes vahinkonumeroa 091474054 ei ole ollut ennen kuin se 
esiintyi ensi kertaa vasta Suveksen 5.5.17 s-postissa. 

C) Minkä sisältöinen vahinkoilmoitus 17.9.14 ilmoitukseni perusteella oli kirjattu (ilmoituk-seen oli 
Niskalan määräyksestä käsin kirjoitettu laiton määräys olla kirjaamatta vahinkoa ja käsiala sama 
kuin LP:n laskuun tehdyssä merkinnässä, vrt. K16A) ja että KAIKKI Pedersenin 
korvaushakemukset, laskut ym. pölyvahingon aineistot oli korvauksen laittomaksi estämiseksi 
siirretty pois vahinkorekisteristä ”Sähköpostit”-kansioon (vrt. todiste K44)   

 

10) Koska kanteen kohteena on 17.9.14 vastaajien aiheuttama pölyvahinko, on aivan selvää, että kaikki 
siitä vahingosta tehdyt vahinkoilmoitukset (vastaajien 8.10.14 väärillä tiedoilla tekemä K37A-B ja 
K40A-C) ja Pedersenin oikeilla tiedoilla tekemä (K41A-C) liittyvät kanteeseen ja kaikkiin vastaajiin 
eikä vain vakuutusyhtiöön, joka nuo ilmoitukset rekisteröi.  
 

11) Mitään laillista estettä EI ole käyttää 40A-B asiakirjoja tai muitakaan vastustettuja aineistoja 
todisteena. Todiste 40A-C on  LähiTapiolan 23.10.17 luovuttama virallinen aineisto 
vahinkonumerolla 361-1407236-L Vastaajat pyrkivät vastustamisellaan tosiasiassa siis jopa 
väärentämään virallista rekisterisisältöä vaatimalla, että osa virallisesti luovutetusta 
rekisterimateriaalista poistettaisiin todisteen sisällön väärentämiseksi.  
 

56. Todisteiden K43-K47 tarpeellisuus ja liittyminen jäljelle jääneisiin vastaajiin eikä vain vakuutusyhtiöön   
 
Todisteita K43-K46 vastustetaan samalla väitteellä: ”asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, liittyy 
vakuutusyhtiöön” 
 
K43. Näkymä 23.10.17 Iuovuttaman materiaalin kansiosta ”Helsingin käräjäoikeus” 
 
K44. Näkymät 23.10.17  materiaalin  Sähköpostit-,  Muovitaskusta- ja  Valokuvia-kansioista, joihin siirrelty 
2014-2017 vuoto- ja pölyvahinkojen aineistoa kansioista ”Vahingot”- ja ”Helsingin  käräjäoikeus”   
 
K45. Näkymä  23.10.17  materiaalin  Asiakasrekisteri-kansiosta   
 
K46. Näkymä   23.10.17    Puhelutallenteet-kansiosta   ja    kansion   yhteenveto  
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kantajan perustelut ja vastustamisen perusteettomuus: K43-K46 ovat kanteeseen liittyviä ja tarpeen 
kanneperusteiden ja vastaajien ja niiden asiamiesten kuluvastuun todisteina: 

 
1) K43 todistaa, että Baarman teki Suveksen kanssa epärehellistä yhteistyötä, ja että osa kanteen 

aineistosta on laittomasti tuhottu epärehellisen kiistämisen peittelemiseksi. 
 

2) K44 todistaa: 
A) vuoto- ja pölyvahinkojen aineistoa (mm. koko kantajan tekemän pölyvahinkoilmoituksen 

materiaali laskuineen) siirrettiin laittomasti ”Sähköpostit”-kansioon korvausten tahalliseksi 
estämiseksi ja vastaajien 8.10.14 aloittaman teon toteuttamisen jatkamiseksi 

B) Rytölle ja Jormanaiselle maksettujen lahjomien ja muun petoksellisen vastaajien toimintaan 
liittyvän salaamisen menetelmät 
 

3) K45 ja K46 todistavat, että LähiTapiolan 23.10.17 luovuttamaa rekisterimateriaalia on väärennetty 
(osa rekisterisisällöstä poistettu) tahallaan ennen sen luovuttamista Pedersenille. Koska kantaja 
joutui juuri tästä syystä vielä 15.3.19 tekemään asiassa L15/649 ja L16/352 LähiTapiolaankin 
kohdistetun editiovaatimuksen jäljellä olevien vastaajien vastuuperusteiden todisteluun liittyen, 
myös K45-K46 liittyvät kanteen editiovaatimuksiin eikä vain vakuutusyhtiöön.    
 

57. Todisteet K47-K49 (todisteita editiovaatimuksen tarpeellisuudesta, vastaajien todistajille maksetuista 
lahjomista sekä vastaajien, Baarmanin ja Saksan kuluvastuusta) 
 
K47. Kantajan   s-postit 7.11.17,   15.11.17,   19.11.17  ja   6.12.17   (selvitysvaatimukset   Moisanderille,   
LähiTapiolan  hallituksille,  joryille,   Baarmanille,  Suvekselle  ja  Saksalle 
23.10.17  paljastuneista  väärinkäytöksistä  ja  väärentämisestä,  joihin  ei  ole  vastattu) 

- vastustetaan; kantajan itsensä laatima, laadittu tätä oikeudenkäyntiä varten 
 
K48. A)  Valvontalautakunnan  vastausvaatimus  Suvekselle  28.11.17  ja  Suveksen  vastaus 
9.1.18 valvonta-asiassa 54717 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, ei liity tähän asiaan 
K48. B)  Kantajan  selvitysvaatimukset  25.1.18  ja  28.1.18  LähiTapiolalle,  Suvekselle  ym. 
23.10.17  aineiston  ristiriidoista,  väärentämisestä,  Levyltä-kansiosta,  11.12.14  ja 
Suveksen ”yleiset käytännöt”-väitteestä, johon ei ole vastattu 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, kantajan laatima, sisältyy asian muihin 
todisteisiin 

 
K49. A)  LähiEtelän  nimissä  saapunut  allekirjoittamaton  kirje  29.1.18  ja  kantajan  s-posti 
7.2.18 kirjeen Iaatijasta (selvitysvaatimus, johon kukaan ei vastannut) 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, kantajan laatima; LähiTapiolan kirje ei liity 
tähän asiaan 

K49. B)   Uusittu  asiakirjavaatimus  29.3.18  LähiEtelälle,  Suvekselle  ym.  (uusittu  vaatimus 
saada väärentämätön HetiL:n mukainen  rekisteriaineisto, jota ei 4.3.18 annettu ja 
johon ei vastattu) ja Suveksen 29.3.18 vastaus (valehtelu aineiston antamisesta) 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, kantajan laatima 
 
K49. C)   LähiEtelän  kirje 20.2.18 (virheellisen  henkilötietokäsittelyn  myöntäminen) 

- vastustetaan; asiaan vaikuttamaton ja tarpeeton, ei liity tähän asiaan 
 
kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriidat: 
 
1) Kaikki selvitysvaatimukset on laadittu 1.1.2015 jälkeen. Niitä ei vastusteta ”oikeudenkäynnin aikana” 

laadittuina, vaikka ristiriitaisesti joitain muita vastustetaan. ”Kantajan laatima” ja ”oikeudenkäynnin 
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aikana laadittu, vastustamisen lakiin perustumattomuus ja yhteenveto ristiriidoista, ks. perustelut A-
osa) 
 

2) K47 ei ole laadittu oikeudenkäyntiä varten. Sen lähetystiedoista ja otsikosta näkyy, että se on 
LähiTapiolalle osoitettu virallinen selvitysvaatimus 23.10.17 aineistosta, joka aineisto siis erittäin 
varmasti liittyy kaikilta osin tähän kanteeseen. K47 ei myöskään millään lailla eroa niistä muista 
selvitysvaatimuksista, joita kantaja 2014-2019 on vastaajille tehnyt eikä niitä vastusteta 
”oikeudenkäyntiä varten laadittuina”. 
 

3) K48A sisältää Suveksen tunnustuksen siitä, että Jormanaiselle, Rytölle ym. on salaa maksettu yli 
10.000 € Pedersenin omistamasta vakuutuksesta 1.1.15 jälkeen samaan aikaan, kun Suves 
valehteli KäO:ssa, että mitään ei maksettu ja hän valvojille väitti sitä ”yleiseksi 
normaalikäytännöksi”, vaikka kyseessä on kavallus ja petos. K48 todistaa, että vastaajien 
lausuminen KäO:ssa perustuu todistajien etukäteislahjontaan (”voiteluun”) 7.000:lla, mikä 
vaikuttaa koko vastaajien todistelun uskottavuuteen. Lisäksi kantaja on nimennyt henkilötodistelua 
(Luukko ja Rämö) siitä, että ko. salaiset maksut eivät todellakaan ole ”yleinen käytäntö”, vaan ohjeen 
K153F mukaan Jormanaisen, Rytön, Walveen, Niskalan ja Suveksen toiminnan olisi tullut johtaa 
esitutkinnan käynnistämiseen. 
 

4) K48B EI ”sisälly” mihinkään muuhun todisteeseen. Se, mitä liitteitä kantajan selvitys-vaatimuksessa 
oli eli mikä oli viestin KOKO sisältö eli mitä NÄYTTÖÄ (liitteitä) vastaanottajat saivat 25.-28.1.18 
tietoonsa todisteellisesti, on relevanttia. Se, että jokin tämän viestin liite on muualla todisteena ei 
tarkoita, että 25.1.18 tai 28.1.18 viesti olisi ”sama” todiste” kuin joku sen liite muualla erikseen 
todisteena esitettynä. K48B:n liitteiden poistaminen ei ole lainkaan laillista, koska tarkoittaisi 
todisteen vääristämistä sellaiseksi, että se ei edes vastaisi kantajan viestin todellista sisältöä. 
Henkilö voi siis vaikka eri vuosina uudistaa reklamaationsa ja silloinhan se ”sama” viesti lähetetään 
esim. vuonna 2014 ja 2019, mutta ei se mikään ”sama” asiakirja ole, kun lähetysaika on eri. Viestin 
liiteasiakirjoja ei kantaja joka todisteessa uudelleen läpi lause lauseelta, vaan ko. dokumentti 
käydään läpi relevanteilta osin tarkemmin vain kertaalleen. 
 

5) K47-K49 ovat todisteita a) vastaajien, Saksan ja Baarmanin kuluvastuuteen ja b) kantajan 
editiovaatimuksen tarpeellisuudesta, joten liittyvät asiaan ja ovat tarpeellisia. Perustelujen osalta 
viittaan siihen, mitä K9-K24 osalta olen edellä lausunut.   
 

58. Todisteet 50-53 (LP:n laskut, maksut ja niihin tehdyt merkinnät kantajan ja LP:n välisen 
asiakassuhteen, viemärikuvauksella huijauksen, hajun sekä VSL 70 §:ssä säädetyn sitovan 
korvauspäätöksen todisteena) 

 
K50. LP:n  laskun  1918 eri versiot 
K50.A)   LP:n kantajalle lähettämä lasku 1918 (koskee 16.6.14 käyntiä) ja maksumuistutus 

- ei vastusteta 
K50.B)   Kantajan  LähiEteIäIIe 13.8.14 toimittama lasku merkintöineen 

- vastustetaan; tarpeeton 
K50.C)   Suveksen   s-postilla   31.1.17   tullut   Iaskuversio (käsin   tehty   merkintä   ”Vuoto- 
vahinko todettu 14.8.14 Rauno Niskala”) 

- vastustetaan; tarpeeton 
K50.D)   Suvekselta  5.5.17  tullut  2-osainen  versio  samasta  laskusta  (laskun  merkintä  eri 
kuin 31.1.17 viestissä ja Iisäyksenä ilmaantunut 14.8.14 päivätty saate) 

- vastustetaan; tarpeeton 
 
K51. Verkkopankkiote  kantajan  12.8.14  maksamasta  LP:n  laskusta  1918  (lasku  16.6.14 
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käynnistä) ja LähiEtelän maksusta 27.8.14 kantajalle vahingosta 361-1401203-0 
- vastustetaan; riidaton 

 
K52. Eri  versiot  laskusta  2608  ja  Iaskutusta  koskeva  kirjeenvaihto  kantajan,  Baarmanin, 
LP:n, Suveksen ja Tehoperinnän välillä. 
K52.A)  Alkuperäinen   lasku   2608   ja   siihen   liittyvät   LP:n    kantajan   kotisosoitteella 
lähettämät maksumuistutukset 3 kpl 

- ei vastusteta 
K52.B)   Kantajan s-postireklamaatio LP:IIe 8.1.15 klo 17:40 maksumuistutuksesta 

- vastustetaan, tarpeeton  
K52.C)  Tehoperinnän  maksuvaatimus  13.2.15,  jossa  liitteenä  lasku  2608  käsin  tehtyine 
perintään siirtomerkintöineen pvm 13.2.15ja kopio kirjekuoresta 

- vastustetaan; riidaton 
K52.D)  Kantajan  s-posti  26.11.15  klo  9:41  Baarmanille,  Rantakalliolle,  Aronpäälle,  Laak- 
solle (selvitysvaatimus laskusta 2608 ja Kä0-valehtelusta, johon ei vastattu) 

- vastustetaan; kantajan itse laatima 
K52.E)  Kantajan  s-posti  26.11.15  klo  21:37  Baarmanille,  Tehoperinnälle,  Rantakalliolle, 
Aronpäälle,  Walveelle,  Laaksolle ja  Jormanaiselle,  jossa  liitteenä  Tehoperinnän 
perintäkirje ja lasku 2608 

- vastustetaan; kantajan itse laatima 
 
K53. Wastip Oy: Itä 5.3.18 saatu  kopio väitetyn elokuun 2014 viemärikuvauksen  laskusta 

- ei vastusteta 
 

Kantajan perustelut todisteiden 50A-53 tarpeellisuudesta ja että eivät miltään osin koske riidattomia 
seikkoja ja vastustamisen ristiriidat: 
 
1) Vaikka osa todisteista on laadittu 1.1.15 jälkeen, niitä ei vastusteta ”oikeudenkäynnin aikana 

laadittuina”. Toisaalta ”kantajan laatimina” vastustettuja (K52D-E) ei vastusteta ”tarpeettomina” 
eikä kantajan laatiminen synnytä todistekelvottomuutta. Vaikka K52B on kantajan laatima, sitä ei 
ristiriitaisesti jostain syystä vastusteta ”kantajan laatimana”, kuten K52D-E:tä. Perustelut ”kantajan 
laatima” ja oikeudenkäynnin aikana laadittu” ks. A-osa.  
 

2) Mikään todisteista K50-K53 ei koske riidatonta seikkaa, koska  
A) ensin Baarman ja LP kiistivät kannetta valehtelemalla 4 vuotta, että kantajaa ei olisi edes 

laskutettu.  Koska kannetta on kiistetty Baarmanin ja LP:n toimesta 9.6.15 lukien vuosikausia 
valehtelemalla tahallaan päämiehen ja Baarmanin hallussa olevien oikeiden laskutus- ja 
sopimussuhdetietojen vastaisesti ja kantajalle aiheutettu tarpeettomia kustannuksia 
valehtelulla, Baarman ja LP ovat kuluvastuussa. (OK 21:5 ja 6 §:n kuluvastuun todiste, koska 
oikeat tiedot niillä oli jo ennen 9.6.15 vastaamista).  

B) myönnettyään viimein 4 vuoden päästä valehtelunsa, Baarman ja LP ryhtyivät valehtelemaan, 
että kantajalle on vaan ”lähetetty laskuja”, mutta niillä ei ole muka laskutustarkoitusta ja näin 
ne valehtelevat siis edelleen eli kiistävät.  

C) Ne valehtelevat myös edelleen ”hajuttomuudesta”, suojauksista, viemäri-kuvauksista, 
sopimussuhteista, ja että Jormanainen ei muka 17.9.14 piikannut aliurakoitsijana, vaan 
”Itsenäisenä” yrityksenä. 
 

4) Mikään laskutustodisteista 50A-53 eivät koske riidattomia seikkoja, koska niillä kantaja todistaa 
kanteensa ja, että Baarman, Saksa päämiehineen valehtelevat. Ne todistavat  
A) Sopimussuhteet ja laskutuksen tarkoituksen 
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B) Koska Pedersen maksoi LP:n laskun 1918 (K51) eikä LP ole palauttanut suoritusta, vaan 
lähettänyt myös laskun 2608 perintään ja maksumuistutuksia (K52A-E), kaikilla laskuilla on 
laskutustarkoitus  

C) 16.6.14 käynnin lasku on maksettu 14.8.14 kirjatun vahingon 361-1401203-0 alta, vaikka 
vastaajien 16.6.14 käynti kirjattu vahingosta 360-1465773-8, josta 11.7.14 ns. koksiluukkupäätös 
tehtiin (K50C-D). Niistä näkyy, että LähiTapiola muutti 11.7.14 päätöksensä juuri siksi, että 
vastaajien koksiluukkuraportointi osoittautui virheelliseksi.  

D) Viemärivahingon alkamishetken (10.6.14), ja että jo silloin haisi, koska laskusta 2608 näkyy 
kaksinkertainen hajunpoistokäsittely tehtynä jo 17.6.14 LP:n toimesta 

E) Suojauksia ei rakennettu, kun laskutettiin vain 150 € suojaustarvikkeista, jolla määrällä Ratu-
määräysten mukaisia koko alakerran ja portaikon suojauksia ei saa rakennettua. 

F) Viemäreitä ei kuvattu kesäkuussa, vaikka olisi tullut tehdä 10.6.14 ilmoituksen tietojen 
perusteella. Kanneperusteena on nimenomaan tällä viiveellä (viemäritutkimusten 
laiminlyönnillä verrattuna 10.6.14 ilmoituksen sisältöön) aiheutettu valtava vahinko. 

G) viemäreitä ei kuvattu myöhemminkään. Se näkyy viiveestä ja laskujen eroista. Wastipin lasku 
(K53 ) ”ilmaantui” vasta 2019 ja siinä eri euromäärä LP:n laskussa muka ”samasta” kuvauksesta). 
Lisäksi Suveksen, Konttisen ja LähiEtelän 11.12.18 ja 20.12.18 ilmoitus (väite, että kuvauspäivä 
olisikin 11.12.14) kumoaa koko ”elokuun” kuvausväitteen. 

H) Jormanainen on LP:n aliurakoitsija, koska juuri aliurakointina LP laskutti kantajalta omalle LP:n 
tililleen. (K52A-E)  

 
5) Kanteessa on kyse siitä, että LP 13.8.14 ja LähiTapiola 14.8.14 myönsivät, että 16.6.14 ns. 

koksiluukkuraportti ja sitä vastaava LähiTapiolan 11.7.14 päätös olivat virheellisiä, ja että Pedersenin 
10.6.14 ilmoittaman vuodon todellinen syy oli rikkoutunut viemäri. Baarman nimesi 9.6.15 
vastaajien kirjalliseksi todisteeksi VAIN 11.7.14 päätöksen (V4) ikään kuin mitään muita päätöksiä ei 
olisi olemassa ja ko. päätöstä ei muka olisi muutettu ja senkin on Baarman nyt poistanut. He pyrkivät 
kantajan todistelun vastustamisella nyt siihen, että ne vastustavat KAIKKIA niitä kantajan 
todisteita, joista tuon 11.7.14 päätöksen muuttaminen näkyy.  
 

6) VSL 70 § säätää pääsäännöksi, että myönteisestä päätöksestä ei tarvitse edes tehdä kirjallista 
päätöstä eli suullinenkin on pätevä (mutta suulliseen liittyy todisteluongelma). Tässä tapauksessa 
mitään todistamisongelmaa ei ole, koska todisteista 50B-50D (laskuun käsin tehdyt merkinnät) ja 
todiste K35B (rekisteriin tehty kirjallinen merkintä) todistavat, että myönteinen 14.8.14 SITOVA 
päätös on tehty myös kirjallisesti ja todiste 51 todistaa, että siitä on VSL 70 §:n säätämällä tavalla 
lisäksi ilmoitettu aloittamalla maksaminen. Kaikki tämä on EDELLEEN olennaista todistelua 
arvioitaessa vastaajien, Baarmanin ja Saksan kuluvastuuta, kun kannetta on kiistetty vuosia 
perusteettomasti ”koksiluukku-raporttia” ja 11.7.14 päätöstä virheettömäksi valehtelemalla. 
Vastaajat aiheuttivat epärehellisellä koksiluukkuraportoinnillaan a) 11.7.14 päätöksen virheet, b)  
kantajalle 400.000 euron vahingot ja c) tarpeettoman oikeudenkäynnin. Siitä kanteessa ja 
Baarmanin ja Saksan kuluvastuussa on siis kyse.  
 

7) LP laskutti kantajaa noin 500 € raportistaan ja kantaja laskun myös maksoi 12.8.14 (K51), mutta 
laskuttamaansa raporttia LP ei siis ole vieläkään vuoteen 2019 mennessä antanut kantajalle. Kantaja 
maksoi siis a) tyhjästä eli saamatta raporttia, josta on jo 2014 maksanut ja b) 16.6.14 ”koksiluukku”-
käynnistä eli tahallisesta väärinraportoinnista.  
 

8) Kantajan reklamaatioista (K52B, D-E) päivämäärineen näkyy sekin, miksi kantajan editiovaatimus 
tulee toteuttaa, ja että Baarman, Saksa ja vastaajat ovat edition(kin) kustannuksista kuluvastuussa 
laittoman estämisen perusteella. 
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9) Asiakirjat 50B-50D eivät ole sama asiakirja kuin 50A ja niillä kaikilla on merkitystä a) vastaajien 
vastuuperusteiden myöntämisen todisteina, b) todisteina sopimussuhteista ja c) Baarmanin OK 21:6 
§:n vastuun todisteena.  
 

10) Tehoperinnän maksuvaatimusta (K52B) vastustetaan vastaajien omien kiistämisten vastaisesti 
muka ”riidattomana”, vaikka Baarman vielä 15.2.19 istunnossa jatkoi valehtelua, että mitään 
perintätoimia ja laskutusta ei olisi muka edes kohdistettu Pedersenin. KAIKKI perintätoimia 
koskevat kirjalliset todisteet ja kantajan reklamoinnit koskevat riitaisia seikkoja eli mm. 
sopimussuhteita ja riitaisia väitteitä LP:n laskujen ja ulkoisen perinnän tarkoituksista. LP:n 
laskunperintätoimet minuun kohdistuneena ovat kanteen käsittelyn aikakin jatkuneet samaan 
aikaan kuin Baarman jatkoi valmiste-luistunnoissa tahallista petoksellista valehteluaan, että LP 
olisi vaan ”lähettänyt laskuja” ilman laskutustarkoitusta. Perintäänkin on lähetetty 5.000 € lasku 
(52B-E), jolla on  tarkoitettu laskuttaa ja sitä ennen useita maksumuistutuksia (52A) eikä 12.8.14 
suoritusta ole koskaan palautettu (K51).  
 

11) Sekä todisteeksi nimettyjen asiakirjojen sisällöllä että niiden päiväyksillä on merkitystä todisteena ja 
erityisesti Baarmanin kuluvastuun todisteena, kun Baarman osallistui perintätoimiin ja sen 
viestintään K52C-E osoittamalla tavalla ja siitä tietoisena jatkoi perintätoimien ja laskutuksen 
kiistämistä tahallaan KäO:ssa.  
 

59. Todisteet 54A-56E (vastaajien raporttien eri versiot väärentämättömässä ja väärennetyssä muodossa 
sekä ”virheettömäksi” väitetyn koksiluukkuraportoinnin ja sitä vastaavan LähiEtelän 11.7.14 
päätöksen tahallinen epärehellisyys ja virheellisyys) 

 
KK54.A)  Recoverin  Pihkasen s-posti  kantajalle ja Niskalalle 11.6.14,  liitteenä raportti 

- vastustetaan; on nimetty useampaan kertaan kirjallisena todisteena. Raportin eri versioiden 
esittämistä ei sinänsä vastusteta, vaan sitä, että raportit on sisällytetty muihin todisteisiin, 
jotka sisältävät pääasiassa muita asiakirjoja.  

K54.B) Selvityspyyntö Recoverille 11.2.16, johon Recover ei ole vastannut mitään 
- vastustetaan; kantajan itse laatima oikeudenkäyntiin liittyen 

 
K55.A) 16.6.14 laadittu salattu alkuperäinen raportti (ei väärennetty, raportissa 9 sivua) 

- vastustetaan, että esitetään useampaan kertaan 
K55.B) 16.6.14 raportin perusteella laadittu LähiEtelän 11.7.14 päätös 

- ei vastusteta 
K55.C)   Niskalan   8.9.14   s-posti   liitetiedostoineen (liitteenä   vakuutusehdot  ja   raportti, jonka 
merkinnät päättyvät päivämäärällä 2.9.14, raportissa 15 sivua) 

- vastustetaan, raportti on kirjallisena todisteena useampaan kertaan (kuten edellä) 
 
K56.A) Kantajan  23.11.14  selvitysvaatimus  vastaajien jatkuvilla   virheillä ja väärinraportoinnilla 
aiheuttamista vahingoista ja ”kadonneista” viemärikuvauksista 

- vastustetaan; kantajan itse laatima 
K56.B)     Walveen   s-posti   26.11.14   kantajalle,   Aronpäälle,   Niskalalle  ja  Jormanaiselle, (liitteenä 2-
osainen 22-sivuinen Laakson 25.11.14 Iaatimaksi väitetty raportti) 

- ei vastusteta 
K56 C)  Walveen  ja  Jormanaisen  8.10.14  ilmoitukseen  toimittama  raportti  (22-sivuinen, 
sama kuin 26.11.14 raportti). 

- vastustetaan; kyse samasta raportista kuin K56. B) (ei ole olennainen seikka, kenelle on 
toimitettu) 

K56.D)   Kantajan  s-posti   9.2.15  Aronpäälle,  Walveelle,  Jormanaiselle,   Suvekselle,   Niskalalle,  
Lagerströmille  ja  Varjoselle  väärinkäytösten  julkistamisesta,  Walveen, Jormanaisen ja  Laakson  10.2.15  
rikosilmoituksen  kirjausote  poliisin  rekisteristä (maininta 22-sivuisen 26.11.14 raporttiversion 
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toimittamisesta poliisille), Walveen s-posti  12.2.15  vanhemmat.com-sivuston  ylläpitäjälle,  kantajan  s-
posti  13.2.15 Aronpäälle,   Walveelle,   Jormanaiselle,   Suvekselle,   Niskalalle,   Lagerströmille, Varjoselle, 
vanhemmat-sivuston ylläpitäjälle ja Kavoniukselle sekä tutkinnan Iopettamistamispäätös 9.3.15 (ei 
rikosta-perusteella) 

- vastustetaan; ei liity asiaan 
K56.E)  Baarmanin  ja  Suveksen  KäO:lle  1.6.15 ja  9.6.15  todisteeksi  toimittama  ”riisuttu” versio 
raportista, yhteensä 17 sivua 

- vastustetaan; sama raportti esitetty todisteena useampaan kertaan 
 

kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriidat: 
 
1) Kaikki vastaajien raporttien eri versiot ja s-postit, joilla ne saapuivat kantajalle tai eri tahoille, ovat 

erittäin relevantteja tässä asiassa , koska niistä näkyy, että: 
A) 16.6.14 raportissa (K55A), 8.9.14 Niskalalta saapuneessa raportissa (K55C) ja  Baarmanin 9.6.15 

KäO:lle toimittamassa raportissa (K56E) on ERI määrä sivuja verrattuna toisiinsa ja verrattuna 22-
sivuisessa raporttiversioon, joka saapui Walveelta 26.11.14 kantajalle (K56B) ja jonka 22-sivuisen 
version ne toimittivat myös vakuutusyhtiölle 8.10.14  (K56C) ja poliisille 10.2.15 (K56D) eli 
tahoille on lähetetty ERI versio raportista 

B) 25.11.14 laadittu WORD on selvästi OSA raporttia, koska sinä selostetaan väitettyjä 
raporttikäyntejä ja havaintoja, ja koska Jormanainen, Walve ja Laakso sen toimittivat juuri tässä 
muodossa poliisille ja oman vahinkoilmoituksensa viralliseksi  liitteeksi. Mitään muuta luonnetta 
kuin luonne raportin osana tällä wordilla ei siis ole eikä voi lähetystietojen perusteella olla.  

C) Mikään K55A-C ja K56A-E asiakirjoista EI OLE ”SAMA” raportti, jota olisi vaan ”päivitetty” 
(vastaajien väite). Kyse on siitä, että vastaajat ovat VÄÄRENTÄNEET 16.6.14 laadittua raporttia 
lisäilemällä siihen 26.11.14 nimenomaan kymmeniä TEKAISTUJA ”käyntejä” ja ”havaintoja”, 
joita ei ole tosiasiassa tapahtunut lainkaan ja että tämä väärentäminen alkoi 26.11.14 eli 3 
päivää sen jälkeen, kun kantaja 23.11.14 ilmoitti vaativansa heiltä korvauksia vuoto- ja 
pölyvahingoissa eli väärentämisen nimenomainen motiivi oli korvausvastuulta välttyminen.   

D) Koska se, onko kyseessä saman raportin ”päivittäminen” (vastaajien väite) tai 
”väärentäminen” (kantajan väite) on asiassa keskeinen riitainen seikka, kantajalta ei tule estää 
todistelua tästä seikasta eli mitään todisteista K54-K56 ei tule etukäteen poistaa vastaajien 
väitettä vastaavalla tavalla käsittelemällä todisteratkaisussa raportin eri versioita 
”päivityksinä” tai ”SAMANA” raporttina (kielletty ennakkoratkaisu, jolla kantajalta estettäisiin 
keskeisen kanneperusteen todistelu)  

 
2) Koko K55C todiste viesteineen ja liitteineen on todisteena merkityksellinen eli   

A) todisteen sisältämä Niskalalta 8.9.14 saapunut s-posti 
B) s-postin liitteenä tullut raportin 15-sivuinen versio, jossa raportointi päättyy 2.9.14 
C) toisena liitteenä olleet vakuutusehdot (nimenomaan 1.1.13 voimaan tulleet Kodin 

vakuutusnimiset ehdot eikä ”Pientalon LVI-vakuutus”-ehto)  
 

3) K55C todistaa seuraavat aivan olennaiset seikat kanteen substanssin kannalta 
A) Niskala, Suves, Varjonen ja LähiEtelä tiesivät laittomaan 12.12.14-22.12.14 päätöksentekoon 

ryhtyessään, että teko on laiton ja kaivoivat korvauksen tahalliseksi estämiseksi arkistonsa 
uumenista 12.12.14 kehiin yli 10 vuotta sitten lakanneet ”Pientalon LVI-vakuutuksen” ehdot, 
vaikka K55C paljastaa heidän tienneen, että 2014 ”Pientalon LVI-ehdot” eivät olleet enää 
voimassa, vaan olisi tullut soveltaa niitä 1.1.13 voimaantulleita ”Kodin vakuutus”-ehtoja, jotka 
Niskala siis aivan oikein osasi jo 8.9.14 kantajalle postittaa. Vastaajat kiistävät kannetta 
väittämällä 12.12.14 ja 22.12.14 päätöksiä ”virheettömäksi” ja K55C todistaa ne tahallisesti 
väärin tehdyiksi.  

B) Niskalan 8.9.14 toimittamasta raportista (K55C) näkyy, että Laakson KAIKKI kosteus-
mittauskäynnit päättyivät jo 2.9.14 eli K55C todistaa, että K56B raporttiin vasta jälkikäteen 
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26.11.14 lisätty väite Laakson käynnistä 17.9.14 muka mittauskäynnillä 17.9.14 piikkauspäivänä 
on valhe. 

C) 2.9.14 laaditun raporttiversion (K55C) valokuva piikkausalueesta on AIVAN SAMA kuin 26.11.14 
versiossa (K56B) ja kumpikin valokuva vastaa 2.9.14 piikkaus-tilannetta eikä 17.9.14 tilannetta. 
Vaikka vastaajat ovat siis piikanneet raporttiversioiden välissä 17.9.14, myöhemmässä 26.11.14 
laaditussa versiossa valokuva on sama kuin 2.9.14 laaditussa. Tämä todistaa, että Laakso ei 
käynyt enää raportoimassa 2.9.14 jälkeen eli ei 17.9.14 käynyt mitään mittailemassa, vaan kaikki 
ne mittaukset, jotka 26.11.14 raporttiväärennyksen mukaan on tehty muka 17.9.14, on 
tosiasiassa tehty jo 2.9.14 mennessä. 
 

4) Vastaajat lähettivät poliisille, vakuutusyhtiölle ja kantajalle SAMAN 22-sivuisen raportin, mutta siis 
VAIN KäO:lle 9.6.15 väärennetyn 17-sivuisen version eikä Baarmanin 9.6.15 KäO:lle toimittama 
versio siis esiinny SAMANA missään muualla eikä minnekään muualle raporttia 17-sivuisena 
väärennyksenä toimitettu kuin KäO:lle. 
 

5) Sillä, minne ja missä muodossa raportti oli ennen 9.6.15 toimitettu, on relevanssia. Koska 10.2.15 
vireille laitetussa esitutkinnassa Walveella, Laaksolla ja Jormanaisella oli asianomistaja-asema eli 
totuusvelvoite, raportin sisältö EI voi enää muuttua 10.2.15 jälkeen. K56E todistaa vastaajien ja 
Baarmanin tahallaan poistaneen siitä 5 sivua 9.6.15 eli nimenomaan 10.2.15 JÄLKEEN. Kantaja tulee 
pääkäsittelyssä todisteiden K55-56E avulla osoittamaan, että  
A) Baarmanin ja LP:n 9.6.15 teko on nimenomaan asiakirjaväärennös (ei vastaajien ja Baarmanin 

väittämää ”päivitystä”, vaan 26.11.14 lukien raportti on sisältänyt kymmeniä TEKAISTUJA 
tapahtumia ja tämä väärentäminen alkoi 26.11.14 eli 3 vrk:n kuluttua kantajan 23.11.14 viestin 
(K56A) jälkeen eli alkoi korvausvastuulta välttymiseksi, He vastustavat K56A:ta (”kantajan 
laatimana”) juuri 23.11.14 viestin ja 26.11.14 alkaneen väärentämisen välisen syy-yhteyden 
häivyttämiseksi. Todellinen syy vastustamiselle ei siis ole se ”kantajan laatiminen”, vaan 
näiden kahden viestin välisen syy-yhteyden ja ajallisen yhteyden häivyttäminen.  

B) teko (wordin poistaminen raportista KäO-todisteeksi nimettäessä, tehtiin juuri 2-osaisen 
raportin välisten ristiriitojen (tekaistujen tapahtumien) häivyttämiseksi ja 
prosessipetostarkoituksessa eikä 17-sivuista versiota lähetetty ennen 9.6.15 minnekään 
muualle eikä se esiinny missään muualla ”samana” todisteena.  

C) 17-sivuinen versio on nimenomaan Baarmanin 9.6.15 toteuttama väärennys, jonka hän teki 
juuri ristiriitojen häivyttämiseksi ja keksiäkseen itse UUSIA petoksellisia valheita. Baarman ei 
poistanut näitä 5 sivua raportista ”muuten vaan”, vaan tahallisen petoksen toteuttaakseen. 
Esimerkki: Baarman valehteli 9.6.15, että olisin muka ollut 17.9.14 ”koko päivän” paikalla. Tämä 
väite esiintyy VAIN Baarmanin 9.6.15 kirjelmässä. Sen sijaan wordilla laaditussa LP:n raportissa 
kerrotaan minun olleen paikalla ”vain aloitusvaiheessa”. Baarman poisti juuri nämä LP:n raportit 
sivut voidakseen tahallaan aloittaa KäO:ssa 9.6.15 valehtelun paikallaolostani.   
 

6) K56B todistaa, että 26.11.14 raporttiversion wordilla laaditussa ja kuvallisessa osassa on USEITA 
keskinäisiä ristiriitoja. Kuvallisesta näkyy, että wordilla laaditussa tekstissä esiintyviä ”heinäkuun” 
montunreunakäyntiä” ja Remppaakko-piikkausta ei tosiasiassa ole edes olemassa. Ristiriitojen 
peittelemiseksi Baarman väärensi raporttia 9.6.14 poistamalla siitä wordin, joka oli mukana vielä 
10.2.15 kun se poliisille toimitettiin.  
  

7) Vastaajien valehtelu, että ”SAMA” asiakirja muka esiintyisi useampana todisteena: 
A) Vastustamisen ristiriitaisuus: Todisteita  K54A, K55A, K55C, K56C ja K56E vastustetaan 

valehtelemalla, että “sama” asiakirja olisi muka esitetty useana todisteena. Vastusta-misesta ei 
ilmene, MISSÄ muualla ”samana” väitetään esiintyvän (tarkoitetaanko, että ovat mukana 
LähiTapiolan 23.10.17 rekisterimateriaalissa K34-K35?). Ristiriitaisesti K55B:ta ja K56B:tä EI 
vastusteta ”tuplatodisteluna”, vaikka nämäkin siis ovat samalla tavalla 23.10.17 materiaalissa ja 
vaikka K56B raporttiversio on siis mukana yhtenä asiakirjana mm. 35J:ssa ja K40B:ssä.  
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B) K54A EI ole juridisesti sama asiakirja kuin K34C. Tämä näkyy jo siitä, että K54A sisältää Pihkasen 
s-postin ja K34C ei. K54A todistaa, että viesti ja raportti saapuivat 11.6.14 ja keneltä kenelle. 
K34C todistaa osana muuta vahingon 360-1465773-8 aineistoa, mitä asiakirjoja 23.10.17 
mennessä LähiTapiola rekisteröi. 

C) K55A ei ole sama asiakirja kuin K35 eikä missään muussa todisteessa esitetä Niskalan viestiä 
liitteineen. 

D) Mikään K54-K56E asiakirjoista (joissa siis mukana lähetystiedot) ei ole ”sama” asiakirja kuin 
K34, K35 tai K40. K54-K56E todistavat viestien alkuperästä, muutok-sista, lähetysajasta ja 
vastaanottajista. K34-35 ja K40 ovat todiste LähiTapiolan rekisterisisällöstä per 23.10.17.  

 
8) Muut vastustamisen ristiriidat:  

A) Vaikka K54B, 56D-E viestit on laadittu 1.1.15 jälkeen eli ”oikeudenkäynnin aikana, niitä ei 
vastusteta laatimispäivän perusteella (”oikeudenkäynnin aikana laatimisen” perusteella”), vaikka 
useita muita keinotekoisesti ja ristiriitaisesti vastustetaan (ks. A-osa yhteenvedot ristiriidoista ja 
vastustamisen lakiin perustumattomuus) 

B) K54B:tä ei ole laadittu ”oikeudenkäyntiä varten”: Se on kantajan tiedustelu 11.6.14 raportin 
laatijalle, johon kantajalla oli oikeus KSL:n mukaan saada vastaus. Se, ettei vastattu, liittyy K9-
K26 mukaiseen todisteluteemaan (raportoinnin virheellisyys) 

 
60. Todisteet 57-59 (ODOXX-myrkytykseen ja Baarmanin hajuttomuusväitteisiin liittyvän todistelun 

tarpeellisuus) 
   

K57. Asiantuntijalausunto, ympäristöoikeuden professori Tuula Putus 
- ei vastusteta 

 
K58. ODOXX-tuotekuvaus internetistä 

- ei vastusteta 
 
K59.  Kantajan  s-posti  6.1.15  klo  10:18  Suvekselle,  Niskalalle,  Varjoselle,  Lagerströmille, 
Walveelle, Laaksolle ja Aronpäälle väärin tehdystä ODOXX-myrkytyksestä 

- vastustetaan; kantajan itse laatima kirjoitus oikeudenkäyntiin liittyen 
 
Kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriitaisuus:  
 
1) K59 EI vastusteta tarpeettomana, vaan pelkästään lakiin perustumattomalla ”kantajan laatima”-

perusteella ja että laadittu ”oikeudenkäyntiin liittyen”. (ero ”oikeudenkäynnin aikana” 
vastustamiseen).  Ks. perustelut A-osa. Lisäksi kantaja toteaa, että kaikki todisteluhan liittyy ja 
pitääkin liittyä tähän oikeudenkäyntiin, muutenhan se olisi ”tarpeetonta”.  
 

2) Kanne tuli vireille 2.1.15. K59 viesti 6.1.15 on suoraan vastaajille lähetetty normaali reklamaatio, 
johon reklamointiin kantajalla on tietysti KSL:n mukainen oikeus myös kanteen vireille laittaessaan. 
Kantajalla oli tarve, oikeus ja velvollisuuskin reklamoida sitä mukaa kuin vastaajien virheitä alkoi 
paljastumaan lisää. Koska kyseessä on kantajan talo ja terveys, tietenkin juuri hän ne reklamaatiot 
sai laatia. Koska tietooni tuli vasta 2015 alussa, että ODOXX-myrkytys oli väärin tehty, ei siitä aiemmin 
ennen tiedon saamista voinut reklamoida 
 

3) K59 todisteessa sekä viestin sisältö että lähetyspäivä ovat tarpeellista todistelua ja liittyvät 
todisteisiin K52A ja K58: 
A) K59 todistaa, kenelle kantaja reklamoi, mistä ja minä päivänä ja että kantaja ei viivytellyt, 

(viivyttely yksi vastaajien, Baarmanin ja Saksan kiistämisperuste).  
B) Vastaajat ja Baarman saivat tiedon 6.1.15 ODOXX-käsittelyn virheellisyydestä, mutta tahallaan 

sen jälkeenkin 9.6.15 KäO-vastauksessa jatkoivat valehtelua, että mitään terveyshaittaa ODOXX 
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ei aiheuttanut, ja että se oli ”virheetöntä” toimintaa. K59 liittyy myös todisteeseen K58 (Putus 
lausunto), josta näkyy kantajan reklamoinnin aiheellisuus.  

C) Baarman ja LP kiistävät 9.6.15 lukien kannetta väittämällä, että kun kesäkuussa ei muka haissut 
mikään, niin 10.6.14 vuodon syy ei voinut olla viemäririkko. K52A todistaa, että ODOXX-
hajunpoistokäsittely tehtiin peräti kahteen kertaan jo 17.6.14.  

D) K52A todistaa ODOXX-käsittelyn ajankohdan (hajuttomuusväitteen valheellisuuden ja 10.6.14 
vuotosyyn juuri viemäririkoksi). K58-59 todistavat a) ODOXX- käsittelyn virheelliseksi 
(tuottamus) ja b) terveyshaitan, kun se tehtiin aivan väärin märkään seinään ja aiheutettiin VAIN 
lisävahinkoa eli juuri sitä vahinkoa, josta kantaja kanteellaan korvausta hakee.  

E) Viestin 6.1.15 päiväys ja K52B, K58-K59 sisältö verrattuna Baarmanin 9.6.15 ja Saksan 9.3.16 
KäO-vastineiden päiväyksiin on todistelua heidän ja vastaajien kuluvastuusta. 
 

61. Todisteet 60-70 (tarpeellisia todisteita vastaajien koksiluukkuväitteiden, vastaajien virheellisten 
korjaussuositusten, ja viemärin ehjäksi väittämisen kumoamiseksi)  

 
K60. Valokuvat öljysäiliötilan sisältä 2014 ja 2015 

- ei vastusteta 
 
K61. Kantajan    s-posti    8.2.16    klo    15:06    STUK:n    asiantuntija    Markkaselle    Laakson 
säteilyväitteestä ja s-postivastaus 9.2.16 klo 17:45 (STUK asiantuntijalausunto) 

- ei vastusteta 
 
K62. Valokuvat kreosoottia sisältävästä lattiasta ja seinistä alakerrasta 

- ei vastusteta 
 
K63.A) Säätiedot ja sademäärät 1.6.14- 17.9.14 Lohjan Porlan säähavaintoasemalta 

- ei vastusteta 
K63.B)  sademäärät  lähimmän  vuositilastoina  ilmoitettavan  paikkakunnan  mukaan  2014, 
koksiluukun valmistusvuodesta 1966 lukien ja asumisajalta 3.10.1996 lukien 

- ei vastusteta 
K63.C) Talon pohjapiirros, johon merkitty maanvaraiset seinät ja salaojitettu seinäosuus 

- vastustetaan; todistelussa voidaan käyttää apuna K8. olevaa asiakirjaa 
 
K64. Kantajan   s-posti   21.5.15   klo   8:05   Suvekselle,   Baarmanille,   Rytöile,   Niskalalle, 
Varjoselle,  Lagerströmille,  Walveelle,  Laaksolle  ja  Aronpäälle  väärinraportoinnista 

- vastustetaan; kantajan itse laatima oikeudenkäynnin aikana 
 
K65. Betonin   suhteellisen   kosteuden   seuranta   ja   pinnoituskelpoisuuden   toteaminen 
uudisrakentamisessa, opinnäytetyö s. 9, 14-15) 
https://wvvw.theseus.fi/bitstream/handle/10024/27916/Parnanen  Ari.pdf?sequence=1 

- ei vastusteta (luonnehdinta todisteena / muuna aineistona käsitellään erikseen) 
 
K66.A) Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi, Tarja Merikallio (s. 7, 12, 16-19, 20, 
29, 30, 40, 42 ja 43. 

- ei vastusteta (kuten yllä) 
K66.B)  Betonin  kuivumisaika ja porareikämittausten virhetekijät, opinnäytetyö, s. 46-49, 
https://wvvw.theseus.fi/bitstream/handle/10024/72484Nauhkonen  Milja  opinnaytetyo.pdf?s 

- ei vastusteta (kuten yllä) 
K67. LVI-tarkastaja Matti Naparin lausunto 26.9.14 

- ei vastusteta 
 
K68.  Kirkkomäki Oy:n lausunto 26.9.14  
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- vastustetaan; jos halutaan käyttää kuulemisen tukena, laatija on nimettävä ja kutsuttava 
todistajaksi 

 
K69. Sukitustarjoukseen liittynyt talon pohjapiirros sukitusalueesta 

- vastustetaan; todistelussa voidaan käyttää apuna K8. olevaa asiakirjaa 
 
K70. Sanfors Oy:n työntekijän Daniel Suoniemen sähköposti 30.6.15   

- vastustetaan; jos halutaan käyttää kuulemisen tukena, laatija on nimettävä ja kutsuttava 
todistajaksi 

 
kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriitaisuus:  
 
1) K63C ja K69 EIVÄT ole ovat ”sama” asiakirja kuin K8 ja niihin kuhunkin liittyy aivan eri todistelu. K8:ssa 

ei ole mitään merkintöjä sukitusalueesta eikä maanvaraisia seiniä, jotka ovat todisteissa K63C ja 
K69. On siis selvästi mahdotonta käyttää K8:aa sen todisteluun, missä maanvaraiset seinät sijaitsevat 
ja mikä alue voitiin sukittaa.  
 

2) K 63C ja K69 eivät ole tätä oikeudenkäyntiä varten laadittuja piirroksia, vaan  
A) K63C on Erkki Kamusen korjaussuunnitelmaan (K138A) liittyvä lisäasiakirja eikä Kamusen 

lausuntoa (K138A) ole vastustettu. Baarmanin 9.6.15 KäO-vastauksessa väitetään, että koko 
talon ympäri olisi muka kaivettu salaojat ja lisätty patolevyt, koska kaivuun syy olisi ”seinävuoto”. 
K63C todistaa, että talon ympäri ei kaivettu, koska mikään maanvarainen seinä ei vuotanut. 
Kaivettiin vain viemärivuotoalueella  

B) K69 on sukitustarjousta varten laadittu asiakirja ja Suoniemen s-posti osa Sanforsin 
raportointia viemärikuvauksiin ja sukitussopimukseen liittyen.  Vastaajat kiistävät väittämällä 
virheettömäksi 16.6.14 korjaussuositusta, jossa kehotettu sukittamaan suoraan ulkoseinästä ja 
väitetty kaikkia talon sisällä olevia putkia ”sukituskelpoisiksi”. K69 todistaa vastaajien 
suosituksen toteutuskelvottomaksi aulatilaan saakka.  
 

3) Ristiriidat:  
A) K 64 vastustetaan ”kantajan oikeudenkäynnin aikana laatimana”, mutta K61 ei vastusteta 

lainkaan, vaikka se ihan samalla tavalla kantajan 1.1.15 jälkeen laatima reklamaatio ja myös K70 
laadittu 1.1.15 jälkeen. ks. perustelut A-osa otsikot 29-37.  

B) K67 (Naparin 26.9.14 lausuntoa) eivät vastusta kuulemisperusteella eikä yhtään millään, 
vaikka ristiriitaisesti Naparin ja Keräsen s-posteja K88B-C ja esim. Forsellin s-postia (K79) 
vastustetaan kuulemisperusteella. Miten se ”kuuleminen” vain yhteen Naparin laatimaan ja 
vain Forssellin s-postiin K79 vaikuttaisi, kun ei Naparinkaan kuuleminen todisteeseen K67 sitä 
käyttöestettä aiheuta?  

C) K68 ja K70 vastustetaan sillä perusteella, että viestien laatijoita EI ole nimetty todistajana 
kuultaviksi. Vrt. ristiriidat: a) Naparin ja Forssellin päinvastainen vastustus siksi, että ON nimetty 
kuultavaksi ja b) Kamusen lausunto K138A hyväksytään kirjalliseksi todisteeksi, vaikka Kamusta 
ei nimetty. Kantaja nimeää Suoniemen, joka voi todistaa samalla Kirkkomäen lausunnon 
vastaavan hänen 30.6.15 viestiään Suoniemellä ja Kirkkomäellä olisi sama teema ja 
tuplahenkilökuuleminen samasta asiasta on tarpeetonta. Ks. tarkemmat ”kuulemis”-perusteen 
ristiriidoista A-osa otsikko 34.   

 
4) K60:ta ei vastusteta, mutta vastaajat vastustavat siihen olennaisesti liittyviä todisteita K139A-B 

juuri siksi, että ne todistavat, että öljysäiliö poistettiin viemärivuodon vuoksi, ja se oli parasta A-
luokkaa ennen vastaajien aiheuttamia vahinkoja. (ks. otsikko 72)  

 
5) K64 todistaa, että Baarman sai 21.5.15 eli 10 päivää ennen 9.6.15 KäO-vastauksen laatimista tiedon, 

että LP:n raportti (jossa väite ”ehjästä” viemäristä) on virheellinen, mutta  jatkoi 9.6.15 
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koksiluukkuvalehtelua ja valehteli, että kantaja muka esti LP:tä ja Baarmania saapumasta paikalle, 
vaikka itse kieltäytyivät tulemasta. Se on OK 21:6 §:n todiste.  

 
62. Todiste 71 (Honkavaaran urakkatarjoukseen liittyvä viestintä ja samanaikainen Honkavaaran 

henkilökuulemisen vastustaminen) 
 

K71. Tmi Vesa Honkavaaran s-postilla 7.10.14 klo 8:36 lähettämä urakkatarjous,  jonka Pedersen  lähetti  
Niskalalle  s-postilla  21.10.14  klo  21:04  sekä  Honkavaaran  10.10.14 klo  10:01  lähettämä  Iisätarjous, 
jonka  Pedersen  lähetti  Niskalalle  21.10.14  klo  21:05 

- vastustetaan; tarpeetonta 
 

Kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriidat: 
 
1) Ristiriidat: K71 vastustetaan ”tarpeettomana”, mutta a) ei ”kantajan laatimana”, vaikka on kantajan 

laatima ja b) ei sillä perusteella, että Honkavaara on myös nimetty todistajaksi (vrt. Naparin YHDEN, 
Toiviaisen YHDEN ja Sanforsin YHDEN viestin ”valikoivat” vastustamset ”kuulemis”-perusteella. 
Honkavaara on nimetty todistajaksi ja samaan aikaan ne vastus-tavat myös Honkavaaran 
kuulemista eli haluavat ”eliminoida” itselleen kiusallisen Honkavaaran todistelun sekä kirjallisen 
todistelun että henkilötodistelun puolelta. 
 

2) K71 on erittäin tarpeellista todistelua seuraavien vastaajien kiistämisten kumoamiseksi: 
A) kaikki pölyt olisi jo muka siivottu 24.9.14 mennessä ja ollut ”pölytöntä”  
B) viemärissä oli muka vain yksi 1 metrin reikä kodinhoitohuoneen takaseinän kohdalla ja muulta 

osin talon alla viemäristö olisi muka kuvattu ja todettu ehjäksi 
C) koko viemäristö olisi muka korjattu jo elokuussa 2014 käyttökuntoon (uretaanivaahdolla tehty 

liitos kuvattu raporttiin ja väite siis sen kuvan perusteella) 
D) kantaja muka käytti päätösvaltaa siitä mitä piikattiin ja 17.9.14 piikkaus oli muka 

koksiluukkuvuodon korjaus eikä viemärikorjaus. 
 

      3) K71 (Honkavaaran tarjous vastaanottaja- ja lähetyspäivämääräfaktoineen) todistaa:  
A) päivämääristä (lokakuu) ja sisällöstä näkyy, että viemärit eivät olleet ehjät elokuussa eikä 

korjaukset edes alkaneet vielä lokakuussakaan (korjattu vasta 7.5.15, ks. K77 ja vrt. Baarmanin 
ja vastaajien raportin väite, että korjattu jo elokuussa 2014)  

B) tarjouskierros koski viemärikorjausta eikä koksiluukkua ja Niskala (ei Pedersen) käytti 
päätösvaltaa (mitä piikataan) ja juuri siksi Pedersen joutui lähettämään kaikki tarjoukset 
Niskalalle, joka valitsi LU Rakennuksen 3 tarjouksen joukosta 

C) K32 (Niskalan hyväksymä LU:n tarjous 97.199 €) ja K71 (Honkavaaran 40.000 € tarjous) ja K93A-
B (Tehopuhdistuksen 17.10.14 suojaustarjous ja sen hyväksy-minen vasta 22.10.14 Niskalan 
toimesta) todistavat, että a) kyseessä EI ollut metrin rikko, b) eikä viemäri ehjä ja c) eikä 
suojauksia rakennettu 17.9.14 mennessä eli kaikki Baarmanin, Saksan ja vastaajien kiistämiset 
valheita  

 
63. Todisteet K72-K77 (23.10.14 korjaussuunnitelman virheellisyys, laatimisaika sekä 2015 uudet 

vuotolöydökset verrattuna vastaajien viemärikuvausväitteeseen) 
 

K72) PipeSnake lasku (ei Iaskutettu kantajaa ja Niskalan 18.11.14 viestistä näkyy Niskalan tilanneen 
videoinnin suoraan tältä hierontafirmalta, editio) 

- todisteen hyväksyttävyyteen otetaan kantaa, jos kantaja esittää tällaisen todisteen (nyt 
todistetta on vaadittu editiolla, sitä ei ole esitetty) 

 
K73) A)  Kantajan s-posti  Niskalalle ja Nylundille 26.11.14 klo  13:43  Niskalan  14.11.14 kotiin tuomasta 
23.10.14 asiakirjasta  (selvityspyyntö, johon ei vastattu 2018  mennessä) 
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ja 2014 kalenteriote 
- vastustetaan; tarpeeton, kantajan itse laatima kirjoitus 

K73B)  Kantajan  s-posti  1.2.15  klo  22:00  Suvekselle,  Niskalalle,  Varjoselle,  Lagerströmille,  Walveelle  
ja  Aronpäälle  korjaussuunnitelmasta,  piikkausvahingosta  ja  jatkuvista karkeista virheistä 

- vastustetaan; tarpeeton, kantajan itse laatima kirjoitus 
K73C)  Kantajan  s-posti  26.3.15  klo 21:45 Suvekselle,  Niskalalle,  Varjoselle,  Lagerströmille,   Walveelle,   
Aronpäälle  ja   LU:n   työnjohtaja   Nylundille   vaarallisesta,   Iainvastaisesta    korjaussuunnitelmasta    ja    
kantajan    neuvottelu-    ja    käyntikehotus (selvitysvaatimukseen vastapuolella ei vastattu 2018 
mennessä) 

- vastustetaan; tarpeeton, kantajan itse laatima kirjoitus oikeudenkäynnin aikana 
 
K74.A)  Lehtiartikkeli  maankaivuutöiden  aiheuttamasta  koko  rakennuksen  muuttumisesta 
käyttökelvottomaksi perustusten pettäessä 

- vastustetaan; eivät liity tähän asiaan, asiaan kuulumattomia 
K74.B)  Lehtiartikkeli  löysän  maapohjan  aiheuttamasta koko  rakennuksen  muuttumisesta 
käyttökelvottomaksi perustusten pettäessä 

- vastustetaan; eivät liity tähän asiaan, asiaan kuulumattomia 
 
K75.A)  Kantajan  s-posti  28.4.15  klo 22:46 valokuvineen,  ilmoitus  Suvekselle,  Baarmanille, Niskalalle,  
Varjoselle,  Lagerströmille,  Laaksolle,  Walveelle  ja  Aronpäälle  vuotoIöydöksistä rakenteissa, joissa 
viemärikuvaukset 2014 estettiin 

- ei vastusteta 
K75.B)  Kantajan  s-posti  10.5.15  klo  17:54  Suvekselle,  Baarmanille,  Niskalalle,  Varjoselle, 
Lagerströmille, Walveelle, Laaksolle ja Aronpäälle vaurioista viemäriputken reitillä 

- vastustetaan; kantajan itse laatima kirjoitus oikeudenkäynnin aikana 
K75.C)  Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n asiantuntijalausunto 15.5.15 

- ei vastusteta 
K75.D)  Pedersenin  s-posti  12.5.15  klo  10:50  Suvekselle,  Baarmanille,  Niskalalle,  Lagerströmille,  
Varjoselle,  Aronpäälle,  Walveelle,  Laaksolle,  jossa  tekstit  ”ilmoittakaa minulle  ensi  tilassa  kirjallisesti:  
1)  Minä  päivänä  haluatte  tulla  tänne  tekemään tarkastuksia...”  ja   ”Eli terveteloa  vain...   Suorastaan  
vaadin   sitä.  Voitte  tulla yhdessä  tai  erikseen”  ja  Baarmanin  s-posti  13.5.14  klo  9:49  Pedersenille,  
jossa teksti ”LP Vahinkosaneeraus Oy tai sen edustajia eivät osallistu katselmukseen.” 

- vastustetaan; tarpeetonta todistelua 
K75.E)  Suveksen  s-postiviesti  12.5.15  klo  9:52  tarkastusajankohdasta  ja  Pedersenin  s-postivastaus   
12.5.15   14:17  Suvekselle,   Baarmanille,   Niskalalle,   Lagerströmille, Varjoselle, Aronpäälle, Walveelle, 
Laaksolle, jossa viestissä teksti ”Sopiihan se.” 

- vastustetaan; tarpeetonta todistelua 
 
K76) Lehtiartikkeli  korjaustyöviiveiden aiheuttamasta koko rakennuksen tuhoutumisesta 

- vastustetaan; tarpeetonta todistelua, ei relevanssia tässä asiassa 
 
K77) Kantajan  s-posti  Suvekselle,  Niskalalle,  Varjoselle ja  Lagerströmille  7.5.15  klo  21:18, 
jolla ilmoitti vastaajille ja asiamiehille viemärin käyttöönottoajankohdan 

- vastustetaan; kantajan itse laatima kirjoitus oikeudenkäynnin aikana 
 
Kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriidat: Mikään todiste ei ole tarpeeton eikä asiaan 
kuulumaton. Todisteilla K72-77 todistetaan kanteen seuraavat ydinfaktat ja kumotaan seuraavat 
vastaajien kiistämiset:  
 
1) Vastustamisen keinotekoisuus ja naurettavuus näkyy ristiriidoista: Kanne tuli vireille 2.1.15. Vaikka 

1.2.15 (K73B), 26.3.15 (K73C), 28.4.15 (K75A), 10.5.15 (K75B), 15.5.15 (75C Raksystemsin lausunto), 
12.5.15 (K75D-75E) ja 7.5.15 (K77) kaikki viestit on laadittu 2.1.15  jälkeen, vain 26.3., 7.5 ja 10.5.15 
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laadittuja vastustetaan ”oikeudenkäynnin aikana”- perusteella. K73B.ta vastustetaan vain ”kantajan 
laatimana” ja 75B:tä ei lainkaan. Vastaajien mielestä oikeudenkäyntimme olisi siis ollut meneillään 
vain 26.3.15, 7.5.15 ja 10.5.15, mutta jostain kumman syystä ei 1.2.15, 28.4.15 ja 12.5.-13.5.15. Ks. 
A-osa ”kantajan laatima” ja oikeudenkäynnin aikana laadittu”-vastustamisen lakiin 
perustumattomuus ja ristiriidat. 
 

2) Todisteesta K72 vastaajat väittävät, etteivät voisi siitä lausua. Väite on epätosi. He ovat jo lausuneet 
5.12.18 (Saksa) ja 7.12.18 (Baarman) mennessä editiota vastustaessaan. Koska eivät 14.2.19 ole sitä 
vastustaneet, eivät enää pätevästi enää ”joskus myöhemmin” voi vastustaa, koska lausuminen on 
tältä osin jo päättynyt.  

 
3) K72 todistaa verrattuna todisteisiin K27 (Levyltä-kansion materiaali), K35A-K (PipeSnaken laskun ja 

viemärikuvausmateriaalin puuttuminen LähiTapiolan 23.10.17 aineistosta), K29B (PipeSnaken 
toimenkuva hieronta eikä viemärikuvaus), K32 ja K73A-C (23.10.14 korjaussuunnitelma, kantajan 
reklamaatiot ja vastaamattomuus), K29C (PipeSnaken  vastaamattomuus) ja K164A-B, että 
viemäreitä ei kuvattu elo-, loka eikä joulukuussa eikä missään kuvauksessa todettu ehjäksi. Kantajan 
viemäristöön ei olisi laadittu 23.10.14 lähes 100.000 € korjaussuunnitelmaa, jos se olisi sitä ennen 
”ehjäksi” kuvattu.  
 

4) Todisteilla K32 (korjaussuunnitelma) ja K73A-C todistetaan 
A) 23.10.14 laaditun korjaussuunnitelman virheellisyys sinänsä ja laatiminen muutenkin liian 

myöhään, kun vastaajat jo sitä ennen 17.9.14 toteuttivat laittomat piikkaukset ilman mitään 
kirjallista suunnitelmaa.  

B) Korjaussuunnitelma laadittiin koskemaan vain viemäririkkoa ja piikkaukset toteutettiin 
viemärin kulkureitillä eikä mitkään piikkaukset ja korjaukset koskeneet koksiluukkua.  

C) Vastaajat ovat tuottamusvastuussa, koska yhdessä lähtivät 17.9.14 toteuttamaan laajoja 
lattiapiikkauksia ilman toimenpidelupaa, maaperätutkimuksia, suojauksia ja seinien 
kantavuuslaskelmia ja sen jälkeen vielä olisivat vielä jatkaneet niitä laajentamalla tuhoisat 
piikkaukset koko alakertaan virheellisen 23.10.14 korjaussuunnitelman perus-teella ellei kantaja 
olisi estänyt sitä.   
 

5) Vastaajat kiistävät kannetta väittämällä toimintaansa ”virheettömäksi” ja ”rakennus-määräysten” 
mukaiseksi. Lisäksi ne kiistävät väittämällä, että niiden viivyttelyllä ja viemärikuvausten 
laiminlyönneillä ei olisi laajennettu vahinkoa eikä viiveellä muka merkitystä. Todisteita K74A-K74B ja 
K76 ne silti väittävät ”asiaan kuulumattomiksi”. Todisteet K74A-B ja K76 ovat tässä jutussa 
nimenomaan todistekelpoisia TODISTEasiakirjoja SIITÄ HUOLIMATTA, että ovat lehtileikkeitä), 
koska niillä todistetaan asioiden L 15/649 ja L 16/352 kannevaatimuksia (vastaajien tuottamus, 
viivyttely ja sellaisten laiminlyöntien seuraukset eli syy-yhteys vahinkoihin:   
A) 23.10.14 korjaussuunnitelma tarkoitti juuri sellaisten talon rakenteen rikkovien 

rakennusmääräysten vastaisten ylilaajojen piikkausten toteuttamista, joiden seuraukset 
näkyvät todisteista K74A-74B ja K76. 

B) K74A-B ja K76 todistavat, millainen (lehtiuutisia aivan vastaava) katastrofaalinen vahinko 
virheellisellä 23.10.14 korjaussuunnitelmalla olisi aiheutunut, jos kantaja ei olisi vastaajien 
piikkauksia 17.9.14 keskeyttänyt ja ”korjaus”-suunnitelmaksi väitetyn asiakirjan mukaisia 
laajennettuja piikkauksia estänyt ja jos kantaja 13.8.14 ei olisi itse löytänyt oikeaa vuotosyytä.  

C) Vastaajien toteuttama kantajan kodin piikkaustilanne vastaa laajuudeltaan ja olosuhteiltaan 
uutisissa kuvattujen kiinteistöjen piikkauksia. Todisteet 74A-B todistavat (sen lisäksi, että 
koskevat uutisten kattamia taloja) myös kantajan kiinteistöön ja 17.9.14 piikkauksiin ja 23.10.14 
suunnitelmaan liittyen siitä, MILLAISIA rakennevaurioita syntyy AINA juuri sellaista laittomista 
piikkauksista ja maanvaihdoista, joihin vastaajat ryhtyivät 17.9.14 ilman mitään 
maaperätutkimuksia, toimenpidelupia ja ilman kirjallisia korjaussuunnitelmia ja kantavien 
seinien selvittämistä ja yrittivät jatkaa 23.10. 14. Vastaajien ”korjaus”-toiminta olisi siis 
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tuhonnut KOKO kantajan kiinteistön rakennuksen asuinkelvottomaksi aivan samalla tavalla 
mitä muualla on jo uutisoitu tapahtuneen VASTAAVISSA piikkauksissa. 
 

6) Se, että K74A-B ja K76 sisältämät uutisotteet koskevat muita kiinteistöjä, ei poista todistusarvoa, 
koska niistä juuri asioissa L 15/649 ja L 16/352 ilmenee  
A) yleispätevä syy-yhteys virheellisten laajojen piikkausten, maanvaihtojen ja rakennevaurioiden 

välillä yleisemminkin kuin ko. uutisen yksilöimissä taloissa eli 17.9.14 ja 23.10.14 teoilla olisi 
tuhottu KOKO kantajan asuinrakennus ja aiheutettu miljoonavahinko. 

B) yleispätevä olennainen syy-yhteys vahingon laajuuteen juuri viivyttelyn seurauksena. Kanteen 
ytimessä on sen todistaminen, että vahingot olisivat jääneet kokonaan syntymättä tai jääneet 
olennaisesti pienemmiksi ilman vastaajien aiheuttamia viiveitä. Sillä, että uutinen koskee jotain 
muuta rakennusta muualla kuin Lohjalla, ei siis ole todistelun kannalta mitään merkitystä. 
Merkitystä on sillä, että uutisesta näkyy viiveen AINA vaikuttavan vahinkoa maksimoivasti ja 
pahimmassa tapauksessa johtavan koko rakennuksen tuhoon (siitä riippumatta sijaitseeko 
arvokiinteistö Tampereella tai Lohjalla) 

C) vastaajien kantajan kodissa 17.9.14 aloittamat ja 23.10.14 laajentamat toimet ja 16.6.14-
13.8.14 teot eivät ole rakennusmääräysten mukaisia, vaan vahinkojen syy 

D) kantajan reklamoineen aiheellisesti jatkuvasti vastaajien viivyttelystä ja että viiveen ja vahingon 
syy-yhteys oli niiden tiedossa jatkaessaan perusteetonta kiistämistään. 

E) MIKSI kantaja reklamoi todisteista K73A-C ilmenevin tavoin, ja että se oli aiheellista 
reklamointia juuri uutisista ilmenevän miljoonavahingon estämiseksi 

F) vastaajien väite, että kantaja ei olisi rajoittanut vahinkoa, olisi viivytellyt tai aiheuttanut muka 
”jotain” vahinkoa toimillaan, on epätosi. Totuus on päinvastainen: Juuri kantaja esti 
miljoonavahingon estämällä vastaajia jatkamasta laittomien ”korjaus”-toimien (=täystuhon) 
toteutusta. Kantaja esti vastaajia tuhoamasta kotiaan kokonaan ja hakee kanteella korvauksia 
niistä valtavista tuhoista, jotka vastaajat ehtivät jo aiheuttaa.   
 

7) K74A-B:n ja K76:n vastustamisen ristiriita K103D:n (lehtimainos muovilaatikoista, joka on jaettu 
yleisesti kaikkiin Suomen talouksiin) hyväksymisen kanssa. He siis vastustavat todisteita K74A-B ja 
K76 (lehtileikkeitä rakennusvirheiden ja viiveiden seurauksista), mutta eivät todistetta K103, vaikka 
sekin koskee yleispätevästi laatikoiden hinta-asiaa eikä suoraan vastaajia. Kaikki nämä (eikä vain 
K103D) ovat todisteina relevantteja asiassa ja kaikki niistä tulee hyväksyä todisteeksi eikä vain 
K103D. 
 

8) Koska viivytyksetön reklamointivelvoite säädetään myös KSL:ssa, myös kanteen aikaisilla KAIKILLA 
reklamoinneilla ja vastaajien vastauksilla (myös vastaamattomuudella) on merkitystä todisteena. 
Sähköposti on juridisesti pätevä tapa tehdä todisteellinen kuluttajan reklamaatio 
elinkeinonharjoittajalle eli vastaajille. Todisteiden K73A-C sisältämät s-postit ovat tällaisia 
reklamaatioita, joiden päiväyksillä, sisällöllä ja lukumäärälläkin on todisteena olennaista merkitystä. 
Niillä todistetaan, että 
A) Kantaja faktisesti teki tällaiset reklamaatiot 
B) Vastaajien väite kantajan viivyttelystä ja paikalletulon estämisestä on tahallinen valhe ja ne itse 

viivyttelivät ja kieltäytyivät tulemasta (vrt. K75D Baarmanin oma kieltäytyminen 13.5.15 juuri 
ennen 9.6.15 vastauksen laatimista) 

C) Kantaja joutui tekemään useita reklamaatioita, koska vastaajien toiminta oli niin monella tavalla 
törkeän huolimatonta, ja koska väärintoimiminen jatkui reklamoinnista huolimatta 

D) juuri vastaajien laiminlyömien viemärikuvausten, muun väärinraportoinnin ja tahallisen 
salailun vuoksi vahingot laajenivat ja paljastuivat koko laajuudessaan vasta 2015, kun 
kreosootti ja muut vuotokohdat paljastuivat  

 
9) Todisteet K75A-75E ja K77 muodostavat selvästi yhtenäisen viestiketjun, joka alkaa kantajan 28.4.15 

ilmoituksesta (K75A) ja muut viestit (K75B-E) koskevat kantajan hankkimaa RakSystemsin raporttia 
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juuri noihin samoihin löydöksiin liittyen ja tarkastuskäyntejä samoihin havaintoihin liittyen. Vastaajat 
haluaisivat ”poimia” niistä pois itselleen erityisen kiusalliset todisteet seuraavista syistä: 
A) Baarman ja LP valehtelevat tahallaan 9.6.15 KäO-vastineessa, että kantaja muka esti niitä 

saapumasta paikalle tarkistamaan vahingot. Vain 3 viikkoa ennen tuon Baarmanin valheellisen 
KäO-vastineen laatimista 13.5.15 Baarman ja LP siis itse tahallaan kieltäytyivät tulemasta, 
vaikka kantaja toivotti tervetulleeksi (K75D-E). LP ja Baarman kiistävät kannetta myös 
valehtelemalla tahallaan, että kantaja ei olisi suostunut sovintoneuvotteluihin. 73C ja K75D 
todistavat, että kaikki neuvotteluehdotukset tulivat kantajalta ja LP ja Baarman itse kieltäytyivät 
tulemasta ja neuvottelemasta. 

B) viemäririkkolöydösten löytymiskohdat todistavat, että niitä ei voi selittää 
”koksiluukkuvuodoksi” (ovat kaikki viemärin kulkureitillä ja itse putkessa) 

C) löytymisajankohta (28.4.15) todistaa, että viive vuotokohtien löytymisessä johtui 
viemärikuvausten laiminlyönneistä ja koksiluukkuraportoinnin virheellisyydestä. 

D) Baarman, Saksa ja vastaajat valehtelevat KäO:ssa virheettömäksi raporttia, jossa väitetään, että 
viemäri olisi muka tullut korjatuksi jo elokuussa 2014 ja olisi muka ”ehjä” juuri näillä alueilla, 
joilla 28.4.15 lukien todettu ihan reikäiseksi. K75A-E ja K77 kumoavat kaikki nämä kiistämiset ja 
lisäksi todistavat, että kaikki vastaajat asiamiehineen saivat jo 7.5.15 (eli ennen Baarmanin 
9.6.15 KäO-vastauksen laatimista) haltuunsa tiedon siitä, että viemäri tuli käyttökuntoon vasta 
7.5.15 eli raportti ei voi olla ”virheetön”, koska siinä väitetään viemärin olleen käyttökunnossa 
muka elokuussa 2014.      

 

10) Todisteista suoraan näkyvä valehtelu synnyttää vastaajille, Baarmanille ja Saksalle OK 21:6 §:n 
kuluvastuun. Vain siksi he vastustavat tätä todistelua ”tarpeettomana” eli kovasti haluaisivat oman 
kuluvastuunsa todentavaa todistelua poistaa ”näkymättömiin”.  
 

64. Newlinerin s-postin vastustaminen siksi, että viestin laatija ei ole nimetty todistajaksi ja samaan aikaan 
ristiriitaisesti Sanforsin viestin vastustaminen, koska on nimetty 
 
K78)  NewLiner Oy:n sähköposti  Pedersenille 2.3.15 klo 11:10  

- vastustetaan; sähköpostin lähettäjä nimettävä ja kutsuttava todistajaksi 
 
K79) Pedersenin   s-posti   Sanforsille   30.12.15   klo   13:44  ja   s-postivastaus   Sanfors   Oy 15.1.16  klo  
10:02  

- vastustetaan; tarpeetonta todistelua, asiasta kuullaan henkilötodistelua 
 
Kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriitaisuus ja keinotekoisuus: 
 
1) Todisteiden 78 ja 79 vastustamisesta hyvin näkyy, että jos vastaajien sekavat lakiin 

perustumattomat ja päinvastaiset vastustamiset hyväksyttäisiin. mitään asiakirjaa ei voisi missään 
oikeudenkäynnissä koskaan millään perusteella käyttää todisteena: Todistetta 78 vastustetaan siis 
sillä perusteella, että s-postin laatijaa EI ole nimetty todistajaksi ja todistetta 79 vastustetaan sitten 
päinvastaisella perusteella, että sähköpostin laatija ON nimetty todistajaksi. On siis faktisesti ihan 
sama, miten päin kantaja toimisi, kun sitä vastustetaan siis AINA kumminkin päin toteutettuna. 
Vastustamisperusteiden järjettömyys ja ristiriitaisuus ilmenee myös verrattuna todisteeseen K71 
(Honkavaaran viestin vastustaminen ja samanaikainen henkilötodistelun estämisyritys), K75C 
(Raksystems 12.5.15 lausunnon hyväksyminen, vaikka Leppästä kuullaan), K134B (Liljan lausunto; ei 
vastusteta sillä perusteella, että ei kuulla), K20 ja K37B (Jormanaisen ”itsensä laatima” 8.10.14 
ilmoitus hyväksytään, vaikka Saksa väitti vastauksissaan valvojille, että Jormanainen ei ole edes muka 
laatinut tuota ilmoitusta, vaan valehteli sen laatijaksi ”huonokuuloista vakuutusvirkailijaa”, vrt. 
K37C). Useita Walveen ja kantajan viestejä on nimetty vastaajien todisteiksi, vaikka ovat nimenneet 
Jormanaisen ja Walveen kuultaviksi ja minuakin kuullaan (”kuulemis”-vastustamisen ristiriidat ks. A-
osa otsikko 43) 
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2) Vastaajat kiistävät kannetta väittämällä, että kantaja olisi a) tehnyt ”viemärisaneerausta”, vaikka 
viemäri ei muka ollut rikki tai b) ”muuten vaan” (lähinnä huvikseen) tehnyt ”peruskorjausta”, 
Vastaajat raporteissaan erityisesti väittävät, että viemäri EI muka ollut rikki alueella, johon sukitus, 
Kirkkomäen, JKK-putken ja Kilpiäisen tekemät viemärikorjaukset kohdistuivat. Kumpikin todiste (K78 
ja K79) tulee hyväksyä kirjalliseksi todisteeksi siitä riippumatta, kuullaanko asiakirjan laatija myös 
todistajana, koska ovat tarpeellista todistelua juuri em. kiistämisten kumoamiseksi:  
A) K78 todistaa, että sukitusammattilaisenkin (Newliner) mukaan kyseessä oli nimenomaan 

viemäririkon korjaustoimenpide eikä vastaajien väittämä saneeraus eikä ”peruskorjaus” 
(Newlinerin kannanotto vastaa kannetta ja kumoaa vastaajien väitteet). 

B) K79 todistaa, että 1966 valmistuneen viemärin korjaus ei ollut myöhässä muihin kiinteistöihin 
verrattuna (myös 1950-luvun talojen putkia sukitetaan paljon) 

 
3) Forssellin henkilötodistelu ei tee kirjallista todistetta K79 tarpeettomaksi. K79 dokumentoi viestin 

lähetyspäivämäärän, jota todistelua ei voi toteuttaa henkilökuulemisella ja liittyy todisteeseen 
K17A (kantajan 17.4.17 vaatimus perusteettoman kiistämisen lopettamisesta) ja on myös vastaajien, 
Saksan ja Baarmanin kuluvastuun yksi todiste.  
 

4) Newlinerin henkilökuuleminen ei ole tarpeen, koska K78 todisteluteema ei liity sellaiseen, johon 
henkilökuulemisella saataisiin mitään lisätietoa. Tarpeetonta ”muuten vaan”-henkilötodistelua tulee 
kustannusten vuoksi välttää. Vastaajat kiistävät kannetta väittämällä, että viemärit olisi korjattu 
käyttöön jo elokuussa 2014. K79 viestin päiväys jo sen todistaa valheeksi eikä siihen kuulemisella 
tule mitään lisäarvoa (keneltäkään viestin laatijalta ei voi edellyttää henkilökuulemisessa minkään s-
postin lähetyspäiväysten muistamista 4 vuoden päästä). Kun sukitustarjouskierros oli vasta keväällä 
2015, ei se putki ehjä elokuussa 2014 ollut. Lisäksi s-postista suoraan ilmenee, että tarjous on tehty 
”viemärikorjauksena” eikä saneerauksena eikä mikään henkilökuuleminen jo 2.3.15 tehtyä kirjallista 
kannanottoa voi muuksi muuttaa.  

 
65. Graniittilattiaan liittyvien todisteiden K80A-B tarpeellisuus (liittyminen vastaajien 

kiistämisperusteisiin sekä raportointivirheiden ja vastaajien tuottamuksen todistamiseen)  
 

K80. A) Talon pohjapiirros, johon merkitty graniittilattia-alue kesäkuun 2014 tilanteessa 
- vastustetaan; tarpeetonta todistelua 

K80. B) Loimaan  Kiven  s-postit  1.8.16  klo  14:56  ja  19.9.16  klo  17:00  siitä,  että  kantajan lattiaa 
vastaavan Ylämaan vihreän saatavuus loppui vasta 2016 

- vastustetaan; tarpeetonta todistelua 
K80.C) Valokuva    Pedersenin    keittiössä    käytetystä    kivilaadusta (punagraniitti)  ja vertailukuva 
alakerran Ylämaan Vihreästä 

- ei vastusteta 
 
kantajan perustelut tarpeellisuudesta ja liittymisestä kiistämisiin: 
 
1) Vastaajat laativat 26.11.14 raportin, johon lisäsivät JÄLKIKÄTEEN kymmeniä tekaistuja kertomuksia. 

Tuossa raportissa he (yhtenä tekaistuna kertomuksena) valehtelevat, että kantaja olisi 17.9.14 muka 
estänyt alakerran aulan lattian piikkaamisen kertomalla Laaksolle, että aulan graniittilaadun 
(Ylämaan Vihreä) saatavuus olisi loppunut jo vuosia aiemmin ja kantaja olisi muka sellaista selvitellyt 
aiemmin keittiöremontin yhteydessä. Vastaajat, Baarman ja Saksa kiistävät kannetta väittämällä 
raporttia ”virheettömäksi”. Kanne perustuu raportoinnin virheellisyyden (tuottamus) osoittamiseen 
ja kantajalla on näyttötaakka ja oikeus esittää näyttö raportin kaikista virheistä (epärehellisyydestä). 
Koska raportin väitteet kantajan sanomisista, piikkausrajoituksista ja kivilaadun loppumisesta ovat 
vastaajien OMIA nimenomaisia kiistämisperusteita, näiden väitteiden kumoamisen ja vastaajien 
tuottamuksen ja epärehellisyyden todistaminen ei ole tarpeetonta.  
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2) K80A todistaa. että kantajan talossa Ylämaan Vihreää on ainoastaan alakerran aulatilassa eikä 

missään muualla. Ei siis ole ollut koskaan eikä ole edelleenkään keittiössä. Ylämaan Vihreä on 
tummanvihreää isopalloista kivilaatua. Valokuvasta (K80C) näkyy, että se eroaa täysin keittiössä 
käytetystä kivilaadusta, joka on punagraniittia. Koska keittiössä ei edes ole Ylämaan Vihreää, 
keittiöön liittyen asiaa ei ole koskaan tarvinnut selvittää eli raportin tarina on vastaajien valhe. K80B 
todistaa, että Pedersen tilasi aulaan Ylämaan Vihreää vuonna 2016 eli myös K80B todistaa raporttiin 
jälkikäteen lisätyn tarinan kantajan sanomisista,  piikkauksen keskeytyssyystä (muka kivilaadun 
loppuminen) valheeksi. K80A-C liittyvät myös todisteeseen K127E, josta ilmenee, että keittiön putki 
rikkoutui 23.12.2007 SEINÄN SISÄLLÄ eikä lattiassa, joten mitään lattiakiviasioita ei ole tarvinnut 
aiemmin edes selvittää eikä raporttiin kirjoitettu tarina kantajan sanomisista siis ole totta. Todisteet 
80A-C ja K127E ovat kiinteä osa laajempaa todistelua, jolla kantaja todistaa vastaajien raportoinnin 
kokonaisvaltaisen epärehellisyyden. (mikään raportissa ei pidä paikkansa).  

 
66. Todisteet K81-K82 (ensimmäisen viemäririkkokohdan löytymisajankohdan todisteet) 

 
K81. Valokuvat 
K81.A) Vuodelta 1966 olevasta viemäriputkesta asumisaikana näkyviltä osin 

- ei vastusteta 
K81.B) Vuodelta  1966  olevan  patteriverkoston  rautaputkista  maanalaisilta  osin  vuonna 
2017 valokuvattuina 

- ei vastusteta 
 
K82.A)  Pedersenin  s-posti  rakennustarkastaja  Heikkilälle  14.8.14  klo  14:29,  rakennus- 
valvontaan 14.8.14 klo 13:27 ja 21:07 ja Iupainsinöörin viesti 14.8.14 klo 15:43 

- ei vastusteta 
K82.B)  Sanfors  oy:n  s-posti   Pedersenille  14.8.14  klo  14:56  (Pedersen  lähetti  Sanforsin 
lisäksi  14.8.14 useille muillekin yrityksille tarjouspyyntöjä) 

- vastustetaan; tarpeetonta todistelua 
K82.C)  Pedersenin s-posti  Kaartiselle 14.8.14  klo 21:14 

- vastustetaan; tarpeetonta todistelua 
 
kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriidat:  
 
1) Vastustamisen ristiriitaisuus ja keinotekoisuus:  

A) Todisteita K81A-B ei vastusteta. K82A:ta EI vastusteta, mutta K82B-C vastustetaan 
”tarpeettomana” vaikka ne kaikki viestit (eikä vain K82A) on lähetetty samana päivänä 14.8.14 
liittyneenä samaan 13.8.14 tehtyyn viemäririkkohavaintoon.  

B) Vaikka K82A-C viestit ovat kantajan laatimia, niitä EI vastusteta jostain syystä ”kantajan 
laatimina”, vaikka useita muita kantajan laatimia viestejä ”laatimisen” perusteella vastustetaan. 
”Kantajan laatima” ks. perustelut lausunnon A-osa.  

 

2) Viemäririkko löytyi iltapäivällä 13.8.14. Kaikki kantajan 14.8.14 viestit kellonaikoineen eli kaikki 
todisteet K82A-C ovat tarpeellisia, koska vastaajat kiistävät kannetta a) valehtelemalla kantajan 
viivytelleen vuoto- ja pölyvahingoissa ja b) koko talon ympäri olisi tehty salaoja-urakka 
”seinävuodon” vuoksi ja K82A-C viestit yhdessä juuri ne kiistämiset kumoaa:  
A) Vastaajien väite kantajan viivyttelystä vuotovahingossa: K82A-C viestien päiväykset (kaikki 

14.8.14 eli alle vrk:ssa 13.8.14 viemäririkkolöydöksestä) todistavat, että kantaja reagoi a) heti ja 
b) joka suuntaan (ei vain rakennusvalvontaan, vaan myös urakoitsijalle kaivuun keskeytymisestä 
oikean vuotosyyn löytymisen vuoksi ja aloitti viipymättä viemärikorjaustoimet Sanforsilta 
tarjousta pyytämällä). MISSÄÄN ei ole viivyttelyä.  
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B) Vastaajien väite kantajan viivyttelystä pölyvahingossa; Todisteita 85A-85B (kantajan heti 17.9.14 
pölyvahinkopäivän iltana siivousyritykselle ja Niskalalle lähettämiä s-posteja) EI vastusteta, 
vaikka K82B-C vastustetaan. Vastaajien mielestä kantaja saisi pölyvahin-gossa todistaa, ettei 
viivytellyt, mutta vuotovahingossa ei samaa saisi todistaa? 

C) K82C todistaa, että kaivuu-urakka johtui viemäririkosta, talon ympäri ei kaivettu koskaan eikä 
salaojitus ollut tarpeen, koska kiinteistöllä vuoti viemäri eikä koksiluukku.  

 
67. Todisteet K83-K115 (Korvausvastuun moninkertainen tunnustaminen ja muut faktat pöly-vahingossa 

verrattuna vastaajien valehteluun KäO-vastineissa ja raporteissa) 
 
Kaikki todisteet K83-115 ovat tarpeellisia todisteita, koska niistä ilmenee, että 
1) Se, mitä kantaja kertoo kanteessaan pölyvahingon tapahtumista, pitää paikkansa ja vastaajat ovat 

tuottamuksellaan aiheuttaneet valtavat vahingot, josta ovat siksi korvausvastuussa. 
2) ”Tapahtumia”, joita esiintyy vastaajien kiistämisissä pölyvahingossa, ei ole olemassa, vaan ne on 

”kehitelty” jälkikäteen 
3) K83-K115 liittyvät myös todisteisiin K55-K56 (tahallinen väärinraportointi vuoto- ja pölyvahingoissa) 

ja K37A-B (sisällöltään väärä 8.10.14 vahinkoilmoitus pölyvahingossa), K26-K49 (LähiTapiolasta 
23.10.17 paljastunut aineisto) ja K9-k25 (vastaajien ja asiamiesten toiminta, jolla aineistoa salattiin) 

 
68. Todisteet K83-K88 (kantajan heti 17.9.14 vahinkopäivänä tekemät ilmoitukset vahingosta ja todistelu 

Walveen, Jormanaisen ja Niskalan epärehellisestä yhteistyöstä) 
 
K83) Pedersenin  s-posti  19.10.14  klo  20:16  Niskalalle ja  Walveelle  sekä  Walveen  vastaus 
19.10.14  klo  23:31   Pedersenille  ja  Niskalalle,  jossa  mm.  teksti  ”Olemme  Raunon kanssa 
keskustellet vahingosta melkein päivittäin...” 

- ei vastusteta 
 
K84) Kantajan s-posti 3.9.14 klo 19:57 ja Niskalan vastaussähköposti 3.9.14 klo 21:24 

- ei vastusteta 
 
K85A) Kaartisen ja Maaniemen s-postipostit 6.2.16 ja 26.12.16 (kone rikki 17.9.14) 

- vastustetaan; hankittu oikeudenkäyntiä varten 
K85B) Kantajan rakennusvalvonnalle  17.8.14  klo  21:12  s-postilla  lähettämä  toimenpide- 
Iupahakemuksen Iiitepiirros salaojituksesta (piirroksen avulla havainnollistetaan kaivurin sijainti 
17.9.14, kun kaivuutyöt alkoivat 4.8.14) 

- ei vastusteta 
 
K86) Kelan päätös kotihoidontuesta  

- vastustetaan; ei liity asiaan 
 
K87) Rakennusvalvoja Juhani Järvisen s-posti Pedersenille  24.8.15  klo  8:58   

- vastustetaan; tarpeeton, ei merkitystä asiassa 
 
K88.A)  Kantajan  s-posti  17.9.14  17:56  Niskalalle  (= 1.  vahinkoilmoitus  heti  havaintoiltana 
kotivakuutusyhtiölle LähiEtelälle ja piikkauksen määrääjälle Niskalalle) 

- ei vastusteta 
K88.B) Kantajan s-posti M.C Clean Mirror Oy-siivousliikkeelle 17.9.14 klo 18:39 

- ei vastusteta 
K88.C) LVI-tarkastaja Naparin s-posti 9.2.16 klo  10:28, jossa vahvistus  18.9.14 käynnistä 

- vastustetaan; Naparia kuullaan todistajana 
K88.D)   Terveystarkastaja   Keräsen   s-posti   7.1.16   klo   14:48,   jossa   vahvistus   kantajan 
18.9.14 soitosta ja sovitusta 19.9.14 käynnistä 
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- vastustetaan; Kerästä kuullaan todistajana 
K88.E) Kantajan s-posti 21.9.14 klo 16:50 Niskalalle ja Walveelle, jossa liitetiedostona valo 
kuvat yläkerran pahasta pölyttymisestä (= 2. vahinkoilmoitus) 

- ei vastusteta 
K88.F) Kantajan  17.9.14 s-posti siinä talletusmuodossa, jossa talletettu  LähiEtelässä 
23.10.17 käsin tehtyine merkintöineen vahinkonumerolla 091474054 

- vastustetaan; sama todiste kuin K88A. 
 

kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriitaisuus:  
 
1) Vastustamisen ristiriidat paljastavat vastustamisen keinotekoiseksi: K83, K84, K85B, K88A-88B ja 

K88E ei vastusteta. Todistetta K85A vastustetaan sillä perusteella, että muka ”hankittu 
oikeudenkäyntiä varten”, mutta ei sillä perusteella, että Kaartista ja Maaniemeä kuullaan, eikä 
”tarpeettomana”. Sitten ristiriitaisesti kuitenkin Naparin ja Keräsen ihan vastaavia viestejä ei 
vastusteta oikeudenkäyntiä varten laadittuina, vaan siksi, että heitä ”kuullaan”. Samaan aikaan 
Naparin 26.9.14 lausuntoa (K67) EI vastusteta kuulemisperusteella eikä millään muullakaan, 
Honkavaaran viestiä (K71) ei vastusteta ”kuulemis”-perusteella, vaikka on nimetty kantajan 
todistajaksi, mutta siis SEKÄ kuulemisen ETTÄ todisteen 71 yrittävät estää. Vaikka vastaajien omia 
todistajia Walvetta ja Jormanaista kuullaan, ainuttakaan heidän viestiä ei vastusteta 
kuulemisperusteella eikä  kantajankaan mitään viestiä kuulemisperusteella, vaikka kantajaakin 
kuullaan, mutta VAIN YHTÄ (vastaajille äärimmäisen kiusallista) todistetta K40B vastustetaan sillä 
perusteella, että Jormanaista ja kantajaa kuullaan. Ks. yhteenveto kuulemisperusteen ristiriidoista A-
osa otsikko 43.  
 

2) K88F EI ole SAMA asiakirja kuin K88A, mikä näkyy jo asiakirjojen ulkoasusta. 
A) K88A on alkuperäinen kantajan vahinkoilmoitus 
B) K88F on LähiTapiolassa rekisteröity kantajan ilmoitus, johon on kirjoitettu  LähiTapiolassa laiton 

käsittelyestomerkintä. K88F:ssä tuo merkintä siis ON, K88A:ssa EI. Merkintä kehottaa rikolliseen 
tekoon eli olemaan tahallaan kirjaamatta Pedersenin 17.9.14 tekemä pölyvahinkoilmoitus. 
K88F:llä on olennainen merkitys todisteena. Se yhdessä todisteiden K40-K41 ja K44 kanssa 
todistaa, että Jormanainen, Walve ja Niskala estivät yhdessä salaa pakottavan VSL 70 §:n 
vastaisesti tahallaan kokonaan ilmoituksen kirjaamisen ja Niskala valehteli kantajalle, että se 
muka oli kirjattu a) estääkseen Pederseniä saamasta pölyvahingonkorvausta ja b) peitelläkseen 
yhdessä laatimansa 8.10.14 ilmoituksen tekaistuja tapahtumatietoja.  

 

3) Vastaajat kiistävät kannetta 26.11.14 raportin perusteella, jossa väitetään a) kantajan olleen 17.9.14 
muka keskellä päivää kaivuriurakoitsijan kanssa tekemässä töitä kaivurilla ja b) 17.9.14 kantaja muka 
ohjeisti Ratu-määräykset piikkareille. Todistetta K85A ei ole hankittu oikeudenkäyntiä varten eikä 
K86 ja K87 ”tarpeettomia” tai ”ei-merkityksellisiä”, kuten vastaajat väittävät. Ne liittyvät suoraan 
vastaajien kiistämisperusteisiin, koska niillä kantaja todistaa, että vastaajien ”virheettömäksi” 
väittämän raportin sisältämiä ”tapahtumia” ei ole edes olemassa: 
A) Todisteesta K85A ja kantajan uusista todisteista K169-171 (valokuvat rikkoutuneesta kaivurista 

ym.) ilmenee, että kaivuri oli 17.9.14 rikki eikä sillä voinut tehdä siis kukaan töitä missään päin 
pihaa. K85B todistaa, että kaivuri oli taka- eikä etupihalla.  

B) K86 ja K173 todistavat, että kantaja oli väitettyyn kaivurityöskentelyaikaan 1-vuotiaan vauvan 
kotiäiti eikä vauvaa voi ottaa kaivuriin.  

C) K87 (viestin lähetyspäivä 24.8.15) todistaa, että kantaja on vasta vuoden päästä piikkauksesta 
saanut Ratu-määräykset, joten vastaajien tarina kantajan 17.9.14 ”Ratu-ohjeista” on myös 
valhe.  

D) Todisteesta K84 (jota ei vastusteta) ilmenee, että LP:n Laakson mittauskäynnit päättyivät jo 
2.9.14 ja tarina Laakson käynnistä 17.9.14 on myös tarua.  
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E) Kun MIKÄÄN vastaajien 26.11.14 raportissa ei ole totta, vaan 17.9.14 piikkaus-päivän 
”tapahtumat” ovat ”syntyneet” vasta 26.11.14 eli ovat TEKAISTUJA, a) 26.11.14 teossa ei ole 
kyse mistään raportin ”päivittämisestä”, vaan sen väärentämisestä (rikos) ja b) täysin 
tekaistuihin tapahtumiin eli rikokseen perustuva raportti EI ole virheetön. 
 

69. Todisteet 89-111 (todisteet suojausten, osastointien ja alipaineistuksen rakentamisajasta, ”salaisista” 
vastaajien 11.12.14 myöntämisistä, huijauslaatikkolaskutuksesta, Pedersenin 17.9.14 ilmoituksen 
estämisen liittymisestä vastaajien 8.10.14 huijaukseen ja Walveen 6.12.14 laskutu-”kikkailuun”, 
pölyvahinkojen määrän perusteettomasta kiistämisestä ja vastaajien kiistämisen täydellinen 
logiikattomuus) 
 
K89 Pedersenin    s-posti    24.9.14    klo    21:16    otsikolla    ”Terveystarkastajan    lausunto” Niskalalle ja 
Walveelle (liitteenä terveystarkastaja Keräsen 23.9.14 lausunto) 

- sähköpostisaatetta vastustetaan (kommentti JP: Vrt. K94, jossa saatetta EI vastusteta!) 
- Keräsen lausuntoa ei vastusteta 

 
K90 Kantajan  s-posti  28.9.14  klo  13:37  Niskalalle  ja  Walveelle  pölystä,  viemärihajusta, vaurioituneen 
omaisuuden  laadusta,  määrästä ja korjaustoimien  kiirehtimisvaatimus 
- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus 
 
K91.A) Kantajan s-posti 9.10.14 klo  9:26 Walveelle ja  Walveen  vastaus  9.10.14  (lähetti 3   kertaa klo   
21:02-21:03),   viestissä  teksti   ”Tilausta   et  valitettavasti   voi   tehdä ilman  meidän suostumusta.  
Ymmärrät varmasti että meillä oikeus tietää kuka tulee ja menee jos me olemme maksajia.” 

- ei vastusteta 
K91.B) Kantajan s-posti 12.10.14 klo 18:25 Walveelle ja Niskalalle ja Walveen vastaus 12.10.14 klo 22:21 
kantajalle ja Niskalalle (teksti ”Tarkoitin sillä vain sitä että siivousliike, joka tulee   siivoamaan, on   oltava   
yhteydessä   meihin   laskutusosoitteiden ym. asioiden takia.” 

- ei vastusteta 
K91.C)  Walveen   s-posti   kantajalle   17.10.14   klo   19:05   (Walveen   pyyntö   tulla   siivoustar-
jouskäynnille AAR Palvelut Oy:n kanssa) 

- ei vastusteta 
K91.D) Walveen s-posti  kantajalle ja  Niskalalle 20.10.14 klo 8:15 

- ei vastusteta 
K91.E)  Walveen   s-posti   kantajalle  ja   Niskalalle  23.10.14  klo   10:30   otsikoilla   ”Siivousasiaa",   jossa   
teksti    ”AAR    Palvelulta...ei    anna   työstä   tarjousta....ei    ollut ymmärtänyt työn laajuutta vaikka yritin 
hänelle puhelimessa kertoa." 

- ei vastusteta 
K91.F)    Walveen    s-posti     Pedersenille    ja    Niskalalle    23.10.14    klo    22:15    otsikolla 
”Siivousurakoitsija”   (SETP   tarjouskäynnistä   sopiminen)   ja   Walveen   s-posti Pedersenille, Niskalle ja 
Aronpäälle 27.10.14 klo 19:30, jossa SETP:n tarjous 

- ei vastusteta 
K91.G)    Walveen    s-posti    kantajalle,    Niskalle   ja    Aronpäälle    2.12.14    klo    11:25    ja Pedersenin 
s-posti 3.12.14 klo 20:02 (Walveen ja Niskalan aktiivisuus) 

- vastustetaan; ei merkitystä tässä asiassa, kyse osin kantajan omasta kirjoituksesta 
 
K92.A) Kantajan -posti 14.10.14 klo 21:13 iskalalle ja Walveelle ja 19.10.14 klo 20:18Aronpäälle, jossa 
liitteenä Walveen ja Niskalan hyväksymä Tehopuhdistuksen tarjous, reklamaatio rikkoutuneesta 
omaisuudesta, siivouksen järjestämisestä kahdessa osassa ja sulkematta olevasta portaikosta 

- ei vastusteta 
K92.B) Pedersenin -posti 16.10.14 klo 19:42 Niskalalle, jossa reklamaatio Walveen Iisävahinkoa 
aiheuttaneesta viivyttelystä 

- vastustetaan; ei merkitystä asiassa, kantajan oma kirjoitus 
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K93.A)   Kantajan   s-posti   Niskalalle   19.10.14   klo   18:37, lähetetty   Tehopuhdistuksen 17.10.14 
suojaustarjous Niskalan päätettäväksi 

- ei vastusteta 
K93.B)   Kantajan   sähköposti   Niskalalle   22.10.14   klo   21:12, josta   käy   ilmi   Niskalan hyväksyneen 
suojaustarjouksen siivousta varten 

- vastustetaan; tarpeeton tässä asiassa 
K93.C)  Kantajan  s-posti  Niskalalle  8.10.14  klo  21:23,  jossa  liitetiedostona  sijaisasunnon ja 
ensisiivouksen laskut ja teksti ”Tässä sovitusti skannattuna...” 

- vastustetaan; ei merkitystä tässä asiassa, kantajan oma kirjoitus 
 
K94 Kantajan  s-posti  20.10.14  klo  19:46  Niskalalle ja  Walveelle,  jossa  viestissä  liitteenä Raksystemsin  
asiantuntijalausunto  19.10.14  valokuvineen   

- sähköpostia ei vastusteta (kommentti JP: Ks. K89 ristiriita, jossa vastustetaan) 
- vastustetaan lausunnon sisällyttämistä useampaan kirjalliseen todisteeseen, itse lausuntoa ei 

sinänsä vastusteta 
 
K95 WaIveen   s-posti   TehopuhdistukseIIelToiviaiseIIe   24.10.14   klo   21:33, jossa  teksti ”Vahinko  
koskee  meitä,   koska  meidän  aliurakoitsijan  suojaus  on   pettänyt  kohteessa",  Walveen  s-posti  
29.10.14  klo  11:39  Toiviaiselle,  kantajalle  ja  Niskalalle  ja Toiviaisen s-posti 29.10.14 klo 13:37 
Walveelle, Niskalalle, kantajalle ja Aronpäälle 

- ei vastusteta 
 
K96. Kantajan s-posti Walveelle,  Niskalalle,  Aronpäälle ja Tehopuhdistukselle 29.10.14 klo 11:41  

- ei vastusteta 
 
K97.A)  Walveen  s-posti  31.10.14  klo  17:44  Pedersenille,  Niskalalle  ja  Aronpäälle,  Iiitetiedostona   
Mikrosemin   31.10.14   lausunto   (maininta   näytteen   toimitusajasta (22.10.14), toimittajasta (Walve) 
ja kyseessä ”uusintanäyte” 

- ei vastusteta 
K97.B)  Kantajan  sähköpostitiedustelut  lausunnosta  Mikrosemille  Tuula  Salmelle  6.2.16 klo  13:16,  
6.2.16  klo  14:48  ja  7.2.16  klo  7:37,  joihin  Mikrosem  ei  ole  vastannut 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus  
 
K98.A) Walveen  s-posti  Tehopuhdistukselle  7.11.14  klo  8:42  siivoussopimuksesta  ja Toiviaisen   s-
posti    17.11.14   klo   laskusta,   jossa   viitataan   sopimukseen   ja kantajan 17.11.14 reklamaatio klo 19: 
21  Walveelle ja Niskalalle 

- ei vastusteta 
K98.B) Walveen s-posti 20.11.14 klo 14:51  kantajalle,  Niskalalle, Aronpäälle, JormanaiseIIe 

- ei vastusteta 
K98.C) Pedersenin s-posti 22.11.14 klo 7:57 Walveelle, Niskalalle ja Aronpäälle avoimista laskuista,   joista   
osan    vastaajat   ennen    kanteen    nostamista    maksoivat   ja s-posti 22.11.14 klo 17:40 Walveelle, 
Niskalalle ja Aronpäälle pesulatekstiileistä 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, ei merkitystä tässä asiassa 
K98.D)   Kantajan   s-postit   Walveelle,   Aronpäälle   ja   Niskalalle   26.11.14   klo   14:27   ja 27.11.14  klo  
22:49  sekä  Walveen  s-posti  28.11.14  klo  17:43  kantajalle,  Niskalalle ja Aronpäälle, jossa teksti ”SOL:n 
laskutus asia hoidettu....” 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, ei merkitystä tässä asiassa 
 
K99 Pedersenin sähköpostit 
K99.A) 16.11.14 klo 19:32  Niskalalle, jossa uudelleen mukana 17.9.14 s-posti eli  neljäs vaatimus, että 
vahinko kirjataan (kolmas vaatimus ks. todiste 83, s-posti 19.10.14) 
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- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, asiaan vaikuttamatonta, liittyy vakuutusyhtiöön 
K99.B) 28.11.14 klo 9:42 Niskalalle (viides vaatimus, että vahinko kirjataan) 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, asiaan vaikuttamatonta, liittyy vakuutusyhtiöön 
 
K100   Kantajan   s-posti   Walveelle  ja   Niskalalle   17.11.14   klo   19:21   ja   Walveen   s-posti 
17.11.14 klo 19:59 kantajalle,  Niskalalle, Jormanaiselle ja Aronpäälle 
 
K101.A)  Kantajan  ja  Walveen  s-postit  13.11.14  klo  17:43  ja  17:55  Walveen  pölyvahingon 
siivoojille toimittamista Iaatikoista 

- ei vastusteta 
K101 B)  Kantajan  s-posti  13.11.14  klo  19:00  Walveelle,  Niskalalle ja  Aronpäälle  (aiheena Niemen  
laskut,  Walveen  soitto  31.10.14  Iaatikoista,  reklamaatio  tietokonevioista, viivyttelystä laskujen 
maksussa ja sopimus 2-vaiheisesta siivouksesta) 

- ei vastusteta 
K101.C)   Kantajan   s-posti   1.12.14   klo   8:38   Niskalalle,   Aronpäälle  ja   Walveelle   haaste-
hakemusluonnoksesta ja muistutus 17.9.14 vioittuneista sähkölaitteista 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, asiaan vaikuttamatonta 
 
K102   Lähi   Etelän   vastuuvakuutuskorvauspäätös   3.12.14   numerolla   361-1407236-L  joka 
saapui Pedersenille 5.12.14 

- ei vastusteta 
 
K103.A)   Tmi   JJ   Maalaus  ja   Saneerauksen   kantajalle   lähettämä   2.12.14   päivätty   Iaati- 
konvuokralasku  nro  1225, joka saapui  samaan  aikaan  3.12.14  päätöksen  kanssa (lasku Walveen 
3.11.14 lukien siivoojille toimittamista ”ilmaislaatikoista”) 

- ei vastusteta 
K103.B)   Kantajan   s-postireklamaatiot   7.12.14   klo   7:31   ja   19:13   Niskalalle,   Varjoselle,Walveelle. 
Lagerströmille ja Aronpäälle laatikkolaskutuksesta 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus oikeudenkäyntiin liittyen, tarpeeton 
K103.C)  23.10.17  paljastunut  lasku  nro  1257,  päivätty  10.2.15  (koskee  samoja  laatikoita kuin lasku 
1225, nyt salaa NiskaIaIIe / LähiTapiolalle osoitettuna) 

- ei vastusteta 
K103.D)  Mainokset vastaavista Iaatikoista (hinnat) 

- ei vastusteta (HUOM! vrt. K74A-B ja K76 ristiriitaiseen vastustamiseen)  
 
K104. A)  Kantajan  s-postireklamaatiot  5.12.14  klo  22:28,  22:39  ja  23:24  Walveelle,  Niskalalle  ja  
Aronpäälle  tekaistusta  Iaatikkolaskutuksesta  ja  Walveen  vastaus  6.12.14 klo 9:45 Pedersenille,  
Niskalalle ja Jormanaiselle (väite, että toimitti Jormanaisen laatikoita, vaikkei Jormanaisen työntekijä) 
editiovaatimus: Iaskutusdokumentit 

- ei vastusteta 
K104 B)  Kantajan s-posti  Niskalalle 5.12.14 klo 22:35 Iaatikkolaskutuksesta 

- vastustetaan; tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
K104.C)  Walveen  s-postivastaus  7.12.14  klo  18:35  kantajalle,  Niskalalle  ja  Jormanaiselle kantajan  
5.12.14  viestiin,  jossa  väite  että  laatikot  eivät  muka  liity  pölyvahinkoon 

- ei vastusteta 
K104.D)   Kantajan   s-posti   5.12.14   klo   22:48   Niskalalle,   Aronpäälle  ja   Walveelle   (rekla- 
maatio   maksamattomista   RakSystemsin  ja  SOL:n   laskuista  Walveen   28.11.14 lupauksen  vastaisesti,  
Walveen  s-postivastaus  6.12.14  klo  11:10.14  kantajalle, Aronpäälle ja Niskalalle sekä  kantajan viesti 
6.12.14 klo 15:50 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, tarpeeton 
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K105.A)   Walveen,   Tehopuhdistuksen   ja    kantajan   viestintä   6.12.14   siivouslaskusta: Walveen s-
posti 6.12.14 klo 11:36 Toiviaiselle, Toiviaisen s-posti Walveelle 6.12.14 klo  13:24,  Toiviaisen  s-postit  
6.12.14  klo  13:10  ja  13:27  kantajalle,  Walveen  s-posti Toiviaiselle 6.12.14 klo 15:31  (Walve ja Niskala 
maksoivat yhdessä Tehopuhdistuksen laskun) 

- vastustetaan; tarpeeton, ei merkitystä asiassa 
K105.B)  Kantajan  s-posti  6.12.14  klo  15:44  Toiviaiselle  ja  kantajan  s-posti  6.12.14  klo 20:44 
Toiviaiselle, Niskalalle, Varjoselle, Lagerströmille, Walveelle, Aronpäälle 

- vastustetaan; tarpeeton, ei merkitystä asiassa 
K105.C)  Walveen  s-posti  Toiviaiselle  7.12.14  klo  13:00  (mukana  7.11.14  klo  8:42  viesti), Toiviaisen   
s-posti   7.12.14   klo   18:54   Walveelle   ja   kantajalle   (Walveen   ja Niskalan suora sopimus 
Tehopuhdistuksen kanssa) 

- vastustetaan; tarpeeton, ei merkitystä asiassa 
K105.D)   Kantajan   s-posti   Toiviaiselle   15.12.14   klo   8:38  ja  Toiviaisen   s-posti   kantajalle 15.12.14 
klo  15:36 (Toiviaisen vahvistus,  että Walve ja  Niskala yhdessä  maksoivat pölyvahingon    siivouslaskun    
suoraan    Tehopuhdistuksen    kanssa   sopimalla, vahvistus  alipaineistuksen  käynnistysajasta,  siivouksen  
kesto ja  sähkönkulutus 

- vastustetaan; tarpeeton, ei merkitystä asiassa (HUOM! keskeinen riitainen seikka) 
 
K106  Pedersenin  s-posti  5.12.14  klo  22:53  Niskalalle,  Walveelle  ja  Aronpäälle  Niskalan etukäteen 
hyväksymästä otsonointilaskusta 

- ei vastusteta 
 
K107.A) Kantajan  s-posti  8.12.14  klo  19:58  Niskalalle,  Varjoselle,  Walveelle,  Aronpäälle ja   
Jormanaiselle   (reklamaatio   karkeista   virheistä,   terveyshaittojen   salailusta ja 6. vaatimus 
kirjaamisesta ja päätösvaatimus) 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, tarpeeton, ei liity asiaan 
K107.B)   Kantajan    s-posti    16.12.14    klo    17:59    Niskalalle, Walveelle, Jormanaiselle, Varjoselle,  
Lagerströmille ja Aronpäälle työterveyslaitoksen  nettisivujen tekstistä 
mikrobivaurioituneen aineksen käsittelyssä 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, tarpeeton 
 
K108.A) LU   Rakennuksen  s-posti   11.12.14  klo  12:32  (vahvistus  suojauksista),   kantajan s-posti  
11.12.14  klo  15:40  Pippolalle,  Niskalalle, Varjoselle, Walveelle, Aronpäälle ja Jormanaiselle (liitteenä 
LU:n viesti kuvineen) 

- ei vastusteta 
108.B)  Niskalan  sähköposti  11.12.14  klo  8:49  kantajalle  (Niskala  ei  koskaan  lähettänyt  ja 
valehteli  Iähetysongeimista),  Niskalan  s-posti  Pippolalle  11.12.14  klo  9:05,  kantajan s-posti 
Pippolalle 11.2.14 klo 12:16ja Pippolan s-posti 11.12.14 klo 12:23 

- ei vastusteta (HUOM! vaikka Niskalaa ja Pippolaa kuullaan, vrt. K108C)  
K108.C)   Toiviaisen  s-posti  kantajalle  11.12.14  klo  17:58  (vahvistus suojaseinästä,  14.10.14 
havainnoista ja siivouksen aloitusajankohdasta) 

- vastustetaan; Toiviaista kuullaan todistajana 
 
K109.A)   Kantajan   s-posti   11.12.14   klo   10:14   Pippolalle,  Varjoselle,   Aronpäälle, Jormanaiselle, 
Walveelle, Aronpäälle, Tehopuhdistukselle ja Leppäselle 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, ei merkitystä 
 
K109.B)  Kantajan  s-posti  11.12.14  klo  21:49  Pippolalle,  Niskalalle,  Varjoselle,  Walveelle,Aronpäälle, 
Jormanaiselle, jossa liite Maaniemen vahvistus 11.12.14 

- vastustetaan; todiste hankittu oikeudenkäyntiä varten; kantajan oma kirjoitus 
K109.C)  Kantajan  s-posti  11.12.14  klo  22:34  Pippolalle,  Niskalalle,  Varjoselle,  Lagerströmille, 
Walveelle, Aronpäälle ja Jormanaiselle (liitteenä 19.10 ja 17.10.14 viestit) 
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- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, liittyy vakuutusyhtiöön 
K109.D)  Kantajan  s-posti  12.12.14  klo  13:16  Niskalalle,  Varjoselle  ja  Lagerströmille  otsikolla  ”väärä  
vahinkopäivä...”  sekä  12.12.14  klo  12:40  Niskalalle,  Varjoselle  ja Lagerströmille (mukana s-posti 
12.12.14 klo 11:36 Niskalalle ja Mari Pylkkäselle) 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, liittyy vakuutusyhtiöön 
 
K110  Kantajan sähköposti  14.5.15 klo 21:20 vastuuvakuutuksesta  Baarmanille, Walveelle, Laaksolle, 
Aronpäälle, Niskalalle, Varjoselle ja Lagerströmille, johon ei vastattu 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, liittyy vakuutusyhtiöön 
 
K111  Kantajan  s-posti  16.12.14  klo  16:08  Toiviaiselle  ja  Toiviaisen  vastaus  17.12.14  klo 7:22 (hinta-
arvio ilman kreosoottilisää) 

- vastustetaan; Toiviaista kuullaan todistajana  
 

Vastustamisen ristiriitaisuus, keinotekoisuus ja kantajan muut perustelut:  
 
Todisteiden vastustamisen logiikattomuus ja keinotekoisuus näkyy suoraan vastustamisten täydellisestä 
ei-mihinkään perustumattomuudesta. Vastustamisessa ei ole järjen häivääkään: 
 
1) Valikoiva ”kantajan laatimana” vastustaminen (vastaajille kiusallisen todistelun ”poiminta”):  

A) Vaikka todisteista 89-111 lähes kaikki sisältävät kantajan laatimia s-posteja, vain osaa niistä 
ylipäänsä vastustetaan ja vastustamisistakin vain osaa kantajan viesteistä vastustetaan 
”kantajan omana kirjoituksena” ja osaa VAIN muulla tekaistulla perusteella. 

B) ”Kantajan laatimina” (perusteella ”kantajan oma kirjoitus”) vastustetaan vain todisteita K90, 
K91G, K92B, K93C, K97B, K98C, K98D, K99A, K99B, K101C, K103B), K104D, K109A-D ja K110 
(kantajan päivämäärillä 28.9.14, 3.12.14, 16.10.14, 8.10.14, 6.2.16, 7.2.16, 22.11.14, 26.11.14, 
27.11.14, 16.11.14, 28.11.14 1.12.14, 7.12.14, 5.12.14 klo 22:48, 6.12.14, 11.12.14 klo 10:14, 
21:49, 22:34, 12.12.14 klo 13:16, 12:40 ja 11:36, 14.5.15  laatimia viestejä) 

C) K91A-91B, K92A, K93A, K94, K96, K98A, K100, K101A, K101B, K104A, K106, K108A-B ei 
vastusteta ”kantajan omana kirjoituksena” tai MILLÄÄN perusteella, vaikka 9.10.14, 12.10.14, 
14.10.14 19.10.14, 20.10.14, 29.10.14, 17.11.14, 13.11.14 ja 5.12.14  klo  22:28,  22:39, 23:24 ja 
22:53, 11.12.14 klo 12:32 ja 12:16 viestit ovat  kantajan laatimia. Kenen laatimiksi ei-vastustettuja 
viestejä siis vastaajat väittävät, kuin niitä ei vastusteta ”kantajan laatimina”?  

D) Vaikka myös todisteet K89, K93B, K104B, K105B, K105 D ja K111 ovat kantajan laatimia viestejä, 
niitä ei vastusteta ”kantajan omina kirjoituksina”. K89 kohdalla lukee vain ”sähköpostisaatetta 
vastustetaan”, mutta ei kerrota miksi (ei siis edes väitetä tarpeettomaksi ja vastaavasti K94 ei 
vastusteta).  

E) K111 (eli kantajan viestiä) vastustetaan sillä perusteella, että ”Toiviaista kuullaan todistajana”). 
Muita vastustetaan valehtelemalla ”tarpeettomaksi” ja/tai valehtelemalla viestin sisällöstä 
esim. K103B valehdellaan muka ”liittyvän oikeudenkäyntiin”, vaikka liittyy Jormanaisen 2.12.14 
KANTAJALLE lähettämään laatikkolaskuun ja K109C-D ja 110 valehdellaan muka ”liittyvän 
vakuutusyhtiöön”, vaikka liittyvät vastaajien OMAAN 8.10.14 valheelliseen vahinkoilmoitukseen 
ja viestit lähetetty Baarmanille ja LP:lle.  

F) Järjettömyys näkyy siitäkin, että samoinakin päivinä (5.12.14, 7.12.14, 11.12.14) eri 
kellonaikoina laadituistakin osaa vastustetaan ja osaa ei. 5.12.14 klo 22:48 vastustetaan 
”kantajan omana kirjoituksena”, 5.12.14 klo 22:28,  22:39, 23:24 ja 22:53  ei vastusteta kantajan 
omana kirjoituksena tai ylipäänsä millään perusteella ja vain yhtä 5.12.14 klo 22:35 viestiä 
vastustetaan väittämällä sen muka liittyvän  vakuutusyhtiöön, mutta samaa asiaa koskevien 
muiden 5.12.14 viestien ei. Sama järjettömyys koskee 11.12.14 ja 7.12.14 eri kellonaikoina 
lähetettyjen viestien ”kreisiä” vastustamista. 11.12.14 klo 12:32 ja 12:16 ei vastusteta kantajan 
laatimina, mutta 10:14, 21:49, 22:34 laaditut ”kantajan laatimisen” perusteella halutaan pois. 
Kantajan laatimaa 7.12.14 viestiä vastustetaan, mutta Walveen 7.12.14 viestiä ei. Vastaajat, 
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Baarman ja Saksa yrittävät sellaista, että viestinnästä vain vastaaja voisi esittää ”valikoidusti 
poimittua” todistelua, josta vastaajille kiusalliset viestien osat olisi poimittu pois. 

G) Vaikka K91G, K98D ja K104D sisältävät myös Walveen laatiman viestin, niitäkin vastustetaan 
”kantajan kirjoituksena”” 

H) Todistetta 103B vastustetaan valehtelemalla vain kantajan 7.12.14 viestin muka laaditun 
oikeudenkäyntiin liittyen (lakiin perustumaton peruste) ja vaikka kantajan 7.12.14 viesti ei koske 
oikeudenkäyntiä, vaan vastaaja Jormanaisen kantajan kotiin 5.12.14 postittamaa keinotekoista 
laatikkovuokralaskua, ja vaikka Walveen 7.12.14 viestejä ja muita saman laatikkolaskutuksen 
viestejä ei vastusteta ”oikeuden-käyntiin liittymisen” perusteella. Ja sitä paitsi kaikkien viestien 
pitääkin liittyä kanteeseen (tähän oikeudenkäyntiin), koska muutenhan ne olisivat sitten 
”tarpeettomia” tai ”asiaan liittymättömiä”.  

I) Kantajan Mikrosemille 2016 laatimia viestejä (K97B) ja kantajan 14.5.14 viestiä (K110) ei 
vastusteta sillä perusteella, että ne on ”laadittu oikeudenkäynnin aikana”, vaikka ne on 1.1.15 
jälkeen laadittu ja useita muita 1.1.15 jälkeen laadittuja sekalaisesti tällä (lakiin 
perustumattomalla) perusteella vastustetaan.  

J) K107B vastustetaan ”kantajan omana kirjoituksena”, vaikka K107B on virallinen 
työterveyslaitoksen internetsivujen teksti, jonka tekstin kantaja toimitti vastaajille s-postilla. 
Sekä TTL:n tekstillä että kantajan s-postin lähetyspäiväyksellä (vastaajat saivat tietoonsa 
kiistämisen perusteettomuuden) on merkitystä todisteena, koska se sisältää virallisen 
määritelmän kosteusvahingoista (3 vrk sääntö), joka liittyy vastaajien viemärikuvausten 
laiminlyöntiin (viiveellä merkitystä vahinkoon ja vastaajat tienneet tämän aloittaessaan 
kiistämisen väittämällä, ettei viive vaikuta). 

K) ”Kantajan laatima” ja ”oikeudenkäynnin aikana laatiminen” ks. perustelut lakiin 
perustumattomuus ja yhteenvedot ristiriidoista lausunnon A-osa. 
 

2) Ristiriitaiset vastustamiset henkilön kuulemisen perusteella: Todistajaksi nimeämisen 
keinotekoinen este koskee vastaajien vastustamisessa vain kantajan todisteita:  

• Vastaajat vastustavat kantajan ja muiden henkilöiden laatimien viestin nimeämistä todisteiksi 
sillä perusteella, että viestin laatijaa kuullaan todistajana (ja toisaalta myös sillä perusteella, että 
viestien laatijaa ei ole nimetty, vrt. esim K68 ja K70).  

• Walveen, Jormanaisen, Pippolan, kantajan ja Niskalan mitään laatimia viestejä ei vastusteta, 
vaikka vastaajat itsekin ovat nimenneet heidät kuultavaksi Pippolaa lukuun ottamatta ja 
kantajakin nimennyt. Sen sijaan vastaajat ovat ”poimineet” kantajan todistajien Honkavaaran 
ja Toiviaisen viesteistä OSAN eli itselleen kiusalliset, joita vastustavat epäloogisesti kuultavaksi 
nimeämisen perusteella ja vastustavat Pippolan kuulemista.  

• Esim, K108C ja K111 (pari Toiviaisen viestiä) vastustetaan sillä perusteella, että häntä kuullaan 
todistajana, mutta K89-K107:stä yhtään Toiviaisen, Walveen tai kenenkään viestiä ei 
vastusteta kuulemisperusteella. vaikka kaikkia kuullaan. Vaikka Niskalan ovat sekä vastaaja että 
kantaja nimenneet kuultavaksikin, niin K108B:tä eli Niskalan 11.12.14 viestiä Toiviaiselle ei 
vastusteta Niskalan kuulemisen perusteel-la, mutta Toiviaisen 11.12.14 vastaus samassa 
asiassa (K108C) yritetään eliminoida keinotekoisella ”kuulemis”-perusteella.  

• Baarman, Saksa ja vastaajat yrittävät tehdä viestintää koskevasta todistelusta ”invalidia” ja 
pyrkivät vääristämään ”poiminnoillaan” viestinnän sisältöä ja osallisia koskevat tiedot. Ks. 
myös yhteenveto kuulemisen valikoivasta vastustuksesta otsikko 43. Mihinkään tällainen 
valikoiva ”muka-kuulemis”-perusteella vastustaminen ei siis perustu, kun sama peruste ei 
koske kuitenkaan vastaajien itse nimeämien todistajien laatimisia ja kantajan todisteita 
vastustetaan kumminkin päin eli silloin, kun viestin laatija ON nimetty ja kun EI OLE nimetty. 
 

3) Maaniemen todistusta (K109B) ei ole laadittu eikä hankittu oikeudenkäyntiä varten, kuten 
vastaajat vastustamisessa valehtelevat. Asiakirjasta lähetystietoineen ja vastaanottajakentän 
tietoineen suoraan näkyy, että se on lähetetty ja osoitettu LähiEtelälle (Ei siis KäO:lle) ja se on osa 
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11.12.14 s-postia, jolla tuli vireille Pedersenin vaatimus 8.10.14 ilmoituksen ja siihen liittyvän 
laatikkolaskutuksen tutkimisesta vakuutusyhtiön vakuutustutkintaryhmässä petoksena. Koska 
todistus on kantajan viestin liite, sitä ei voi todisteesta poistaa vääristämättä viestin sisältöä. 
K109B todistaa: 
A) Minä päivänä vastaajat saivat oikeat faktat tietoonsa ja silti jatkoivat valehteluun perustuvaa 

kiistämistään 1.1.15 jälkeenkin KäO:ssa (siirtää kuluvastuun vastaajille) 
B) SAMANA 11.12.14 päivänä Jormanainen, Walve ja Niskala tunnustivat petoksen 8.10.14 

ilmoituksessaan juuri tämän kantajan viestin ja sen liitteenä olevan Maaniemen todistuksen 
perusteella ja 11.12.14 tunnustus siis kirjattiin LähiTapiolan rekisteriin jo 11.12.14 (näkyy 
todisteesta K40B, jota myös juuri siksi niin kiivaasti ”tarpeettomana” vastustetaan”.  

C) 11.12.14 syntynyt tunnustus oli KAIKKIEN vastaajien tiedossa jo 11.12.14 eli ennen kanteen 
vireille tuloa ja 23.10.17 lukien myös Baarmanin ja Saksan tiedossa, kun jatkoivat valehteluaan 
KäO:ssa ja valvojille eli synnyttää OK 21:6 §:n kuluvastuun  
  

4) Walveen viestit ja niiden tarkoitushakuinen irrottaminen vastauskokonaisuudesta:  
A) Todisteita K91C, 91D, 91E, K91F, K97A, K98B, K104C (Walveen viestit 17.10.14, 20.10.14, 

23.10.14, 31.10.14, 20.11.14 ja 7.12.14 kantajalle, Niskalle ja Tehopuhdistuksen Toiviaiselle) ei 
vastusteta mitä ilmeisimmin siksi, että hän itse on yksi vahingonaiheuttaja LP:ssä. Myöskään 
ei vastusteta todisteita K95, K98A, K101, K104A (viestit 24.10.14, 29.10.14, 7.11.14, 17.11.14, 
13.11.14, 5.12.14, 6.12.14), joissa kantajan ja Tehopuhdistuksen laatimien viestien lisäksi on 
mukana Walveen viestejä. Kantajan näitä viestejä ei vastusteta ”kantajan laatimina” eikä sillä 
perusteella, että Walvetta, kantajaa ja Toiviaista kuullaan, vaikka sellaisilla keinotekoisilla 
laatimis- ja kuulemisperusteilla muita kantajan todisteita vastustetaan.  

B) Todisteita K91G, K98D ja K104D vastustetaan ”kantajan laatimana”, vaikka mukana 
Walveenkin laatimat viestit.  

C) Todistetta K104D ja K105A vastustetaan valehtelemalla todistelua keskeisistä riidanlaisista 
seikoista ”asiaan vaikuttamattomaksi ja tarpeettomaksi”. K104D ja K105A viestintä koskee 
sitä, miksi ja mitä vastaajat ovat maksaneet ja mitä laskuja jättäneet maksamatta (todiste 
tahallisesta sopimusrikkomuksesta) ja Walveen salakavalaa toimintaa, jossa hän yritti 6.12.14 
siirrättää jälkikäteen Tehopuhdis-tuksen LP:lle osoittaman laskun LP:ltä rahattomalle 
Jormanaiselle eli samaa ”kikkailua”, jossa Baarmanin johdolla esitettiin KäO:ssa 19.11.18 
valmistelussa keinotekoinen maksujärjestely LP:n ja Jormanaisen välillä (väittäen sen perus-
teella LP:n vastuun muka kantajaan nähden ”loppuneen”). Tämä on erittäin relevanttia 
vastaajien, Baarmanin ja Saksan tahallisen epärehellisyyden todistelua. 
 

5) Vastustamisen naurettavuus kulminoituu siihen, että kantajan 5.12.14 klo 22:28 laatimaa viestiä 
(K104A) ei vastusteta, mutta 20 minuutin päästä samana 5.12.14 yönä kantajan samoille tahoille 
klo 22:48 lähettämä viesti onkin sitten taas ”tarpeeton”, ja  ”kantajan laatima” ja 5.12.14 ihan 
samaa laatikkolaskutusta koskeva klo 22:35 kantajan lähettänä viesti muka ”liittyy vain 
vakuutusyhtiöön”, vaikka liittyy Jormanaisen kantajalle lähettämään laskuun (K103A) Vaikka 
K103A-K104D ja K108-110 eli kantajan ja vastaajien viestintä Jormanaisen keinotekoisesta 
laatikkolaskutuksesta ja siihen kantajan tekemä petostutkintavaatimus ovat viestikokonaisuus ajalla 
5.12.-11.12.14, näistä vastaajat haluavat poimia pois ”tarpeettomina” heille kiusallisimmat eli tiedon 
siitä, miten ja kenelle kantaja reklamoi huijauslaskutuksesta, ja että Jormanainen ja Walve 
kehittelivät laatikkovuokrapetoksen maksattaakseen petoksensa avulla kantajalla siivouksen, kun 
3.12.14 ilmeni (K102), että vakuutusyhtiö ei maksakaan.  
 

6) Todisteesta K89 vastustetaan kantajan s-postia (vastaajat vaativat väärennettäväksi asiakirjan, joka 
on sisältänyt myös saatteen poistamalla tiedon siitä, keneltä ja milloin asiakirjan saivat ja haluaisivat 
todisteeksi pelkän lausunnon) eikä edes ilmene, MIKSI s-postia vastustetaan. Ristiriitaisesti 
Raksystemsin (K94) lausunnosta vastaavaa poistamista eivät vaadi eli K89 vastustaminen on 
keinotekoinen. Lisäksi väitetään, että RakSystemsin lausunto muka sisältyy useampaan todisteeseen, 
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vaikka eivät kerro, mihin todistenumeroihin väittävät SAMANA muka sisältyvän eikä kyseessä ole 
SAMA todiste (ks. perustelut A-osa otsikot 39-42. Todiste K89 on tarpeen (ml. viestin lähetyspvm 
24.9.14) koska se todistaa vastaajien tienneen jo 24.9.14 oikeat tapahtumatiedot eli 8.10.14 
ilmoituksen ja 9.6.15 ja 9.3.16 kiistämisen ”tapahtumat” valheiksi jo tekoihin ryhtyessään. 
Tahallinen totuudenvastainen kiistäminen synnyttää kuluvastuun Baarmanille ja Saksalle ja siksi 
vastustetaan s-postia, joka todistaa, milloin he ovat ovat oikeat tiedot tietoonsa saaneet. 
Jormanainen, Walve ja Niskala salasivat tämän terveystarkastajan lausunnon 8.10.14 
ilmoituksessa voidakseen valehdella ”pölyttömästä” muka vasta 24.9.14 tehdystä piikkauksesta, 
jota ei siis ole olemassa (ks. K40A-C). Raksystemsin lausunto on valheellisen 8.10.14 ilmoituksen 
liitteenä, mutta terveystarkastajan lausunto ei, koska siitä näkyy, että 8.10.14 ilmoituksen 
”vahinkopäivä” 24.9.14 ja ”pölyttömyys” ja kaiken siivoaminen 24.9.14 mennessä voi pitää 
paikkansa, kun juuri 24.9.14 oli pölyn ja viemärihajun vuoksi saatu (siis väitettynä Jormanaisen 
”pölyttömänä piikkauspäivänä) terveystarkastajan lausunnolla kiireellinen sijaisasunto. K89 
vastustetaan, koska näkyy vastaajien tienneen 8.10.14 ilmoituksen varmuudella vääräksi.   

 

7) Todisteita K91G, K92B, K93B-C, K98C-D ja K99A-B, K101C, K103B, K104B, K104D ja K105A-D, K109A 
valehdellaan ”tarpeettomaksi” tai muka ”ei ”merkitystä asiassa”. Todisteista K99A-B, 109S-D ja K110 
väitetään, että ”liittyy vain vakuutusyhtiöön” ja K103B (yhden laatikkolaskutuksen viestin) liittyvän 
muka ”oikeudenkäyntiin”, vaikka kaikki viestit ovat osa viestiketjua, joiden muita viestejä ei 
vastusteta ja kaikilla viesteillä selvät liittymät vastaajiin ja esim. K103B koskee vastaaja Jormanaisen 
kantajalle lähettämää laskua, jota ei vastusteta. Vastaajat yrittävät valikoidusti ”putsata” pois 
todisteet siitä, että kantaja reklamoi vastaajien valehtelusta ja virheistä.   
 

8) Kaikki kantajan todisteet K89-K111 liittyvät kanteeseen, ovat tarpeen vastuuperusteiden (mm. 
vastaajien epärehellisyys, tuottamus ja korvaussopimukset) todistamisessa ja kiistämisväitteiden 
kumoamiseksi, koska vastaajat kiistävät kannetta väittämällä, että a) vastaajien ja kantajan välillä 
ei muka olisi syntynyt sitovaa pölyvahingon korvaussopimusta, b) vastuu olisi muka kiistetty, vaikka 
on maksettu, c) kyseessä ei viemäririkko, koska ei haissut viemärille, d) mitään pölyä ei ollut 17.9.14-
24.9.14 eikä pölyvahinkoa ole edes olemassa. e) suojaukset oli muka rakennettu ennen 17.9.14, f) 
kaikki muka olisi korvattu ja siivottu Tehopuhdistuksen lasku maksamalla, g) kantaja olisi ”viivytellyt” 
pölyvahingon ilmoituksissa ja siivouksissa, h) ankaraa vastuuta ei piikkaustyön vahingoista muka 
synny ja i) mitään terveysvaurioita ne eivät aiheuttaneet. Kantajan todisteita he vastustavat 
”tarpeettomina” ja muka ”asiaan vaikuttamattomina” juuri siksi, että niistä niin hyvin näkyy 
heidän kiistämisen perusteettomuus, ja että juuri todistetusta tahallisesta valehtelusta 
Baarmanille, Saksalle ja vastaajille syntyy yhteisvastuullinen kuluvastuu. 
A) Todisteet 89-106 todistavat, että YHTEENKÄÄN viestiin ei sisälly mitään vastaajien vastuun 

kiistämistä (kuten vastaajat asiamiehineen kiistämisessä väittävät), vaan päinvastoin aktiivista 
myöntämistä, jonka perusteella korvauksia alettiin maksaa. 

B) K52B ja K89-K90 todistavat vastaajien jo 24.9.14 ja 28.9.14 tienneen, että haisi rajusti viemärille 
ja valtavan betonipölyn ja hajun vuoksi myönnettiin sijaisasunto 

C) K89-K101, K108-K110 todistavat, että kaikki vastaajien 8.10.14 ilmoituksen tarinat 24.9.14 
väitetystä Jormanais-piikkauksesta, pölyttömyydestä ja suojauksista ja että kaikki olisi jo siivottu 
24.9.14 mennessä, ovat tahallisia valheita, kun Walve vasta lokakuussa samaan aikaan kierrätti 
siivoojia. 

D) K93A-B, K105D, K108-K110 ovat olennaisia todisteita. Ne todistavat, että suojauksia ja 
alipaineistuksia ei ollut rakennettu ennen 17.9.14 (todistavat vastaajien valehtelun), koska 
Niskala vasta 22.10.14 pyyteli suojaustarjouksia ja Tehopuhdistus käynnisti alipaineistuksen 
vasta 3.11.14 eikä sitä ennen ilman suojauksia voinut edes käynnistää.  

E) Baarman valehtelee 9.6.15 KäO-vastauksessa, että 17.9.14 pölyvahinko muka olisikin aiheutunut 
siitä, kun alipaineistus käynnistettiin. K108C todistaa, että alipaineistus käynnistettiin vasta 
3.11.14. Koska K108C todistaa, että Baarman valehtelee jahänen ”ulkopöly”-väitteensä on 
ajallisesti mahdoton, juuri siksi tätä(kin) todistetta niin kovasti ”tarpeettomana” vastustetaan.  
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F) K89, K90, K92A-B ja K111, todistavat, että vahingon määrä on suurempi kuin ensivaiheen 
siivouslasku ja osa pölyttyneestä omaisuudesta jouduttiin (mm. veden ja viemärin puutteen 
vuoksi) siirtämään siivottavaksi myöhemmin eli kaikkea vahinkoa ei ole korvattu eikä kantaja 
viivytellyt, vaan kantaja päinvastoin vastaajien viivyttelystä joutui heitä huomauttelemaan. 
Vastaajat kiistävät kannetta myös euromääräisesti. K111 todistaa, että kantajan 
kannevaatimus on myös euromääräisesti oikea 

G) Vastaajat kiistävät kannetta valehtelemalla, että kaikki pölyvahingoittunut omaisuus tuli muka 
siivotuksi Tehopuhdistuksen toimesta jo 17.11.14 mennessä ja kaikki vahingot muka vastaajat 
kantajalle korvanneet. Todisteista K90, K91G, K92B, K93C, K98C, K98D, K101C, K104D, K111 niin 
selvästi näkyy, että he valehtelevat tahallaan, ja juuri siksi kantajan viestit maksamattomista 
laskuista ja puhdistamattomista tavaroista he haluavat poistaa todisteista jatkaakseen 
valehtelukiistämistään. 

H) K93C ei liity vain vakuutusyhtiöön ja sillä on merkitys todisteena, koska vastaajat kiistävät 
vetoamalla LähiTapiolan 11.7.14 päätökseen ja valehtelevat, että tätä kielteistä ”koksiluukku”-
päätöstä ei muka olisi muutettu, vaikka oli jo 14.8.14 muutettu, aloitettu maksaminen 26.8.14 
vuotovahingossa ja 17.9.14 aiheutetun pölyvahingon osalta Niskala myöntänyt myös sen 
korvattavuuden ja teki terveystarkastajan lausunnon perusteella 24.9.14 sijaisasunnosta 
myönteisen korvauspäätöksen (K121D-E) eli liittyy myös todisteisiin K121-K126 (myönteiset 
korvauspäätökset vastaajien aiheuttamiin vahin-koihin). K93C:n päiväys on tärkeä todiste. 
Samana 8.10.14 päivänä Niskala myönsi korvauksia pölyn perusteella ja Jormanaisen ja Walveen 
kanssa 8.10.14 ilmoituksessa salaa valehtelivat, että ei muka pölyä missään.  

I) K99A-B liittyvät kanteeseen ja todisteisiin K40, K41 ja K44. Ne ovat tarpeen sen todistamiseksi, 
että Niskala, Jormanainen ja Walve estivät tahallaan kantajan 17.9.14 tekemän 
vahinkoilmoituksen kirjaamisen ja Niskala valehteli, että se oli muka kirjattu, vaikka siihen oli 
salaa tehty Niskalan määräyksestä estomerkintä (K41A-B), koska heillä oli meneillään ”kilpaileva” 
8.10.14 ilmoitus (K37A-B, K40) valhetapahtumilla. Todisteista näkyy, että kantaja uusi kuusi 
kertaa ilmoituksensa, mutta ei silti kirjattu 

J) K97A-B todistavat, että LP:n maksamiset eivät perustu vastuun kiistämiseen, vaan omankin 
(Walveen toimittaman) Mikrosemin lausunnonkin JÄLKEEN päätyivät maksamaan. K97B 
todistaa ”näytteisiin” liittyvän epärehellisyyden ja kantajan editiovaatimuksen tarpeen, kun 
”uusinta”-näytettä koskevia aineistoja salataan  

K) K89-K106 ja K107A yhdessä todistavat verrattuna todisteisiin K37A-B (8.10.14 ilmoitus) ja K41 ja 
K44 (17.9.14 ilmoituksen estäminen), että samaan aikaan, kun Walve ja Niskala pyörivät kantajan 
kodissa valtavien pölytuhojen keskellä ja vastaanottivat kantajalta terveystarkastajan lausunnon 
ja tiedon siitä, että lausunnon perusteella myönnettiin kiireellisesti terveyshaitan perusteella 
kantajalle perheinen sijaisasunto ja Niskala maksoi otsonoinnin, Jormanainen, Walve ja Niskala 
laativat  8.10.14 salaa tekaistuilla tiedoilla vahinkoilmoituksen saadakseen vakuutusyhtiöstä 
maksajan itse aiheuttamilleen vahingoille 

L) K102 todistaa pölyvahingossa vastuun perustuvan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 
kanteessa vaadittuun ankaraan vastuuseen ja että korvausta vastaajat yrittivät saada Walveen, 
Jormanaisen ja Niskalan 8.10.14 väärillä tiedoilla laatimalla  vahinkoilmoituksella. Vastaajien 
epärehelliset kantajaan ja Tehopuhdistukseen kohdistamat teot ilmenevät todisteista K103-
K105C ja K107A ja johtuvat LähiEtelän 3.12.14 tekemästä kielteisestä päätöksestä. Ensin 
vastaajat yrittivät huijata vakuutusyhtiöltä rahat 8.10.14 ilmoituksella. Kun tuli kielteinen päätös 
(K102) he yrittivät maksattaa ”laatikkovuokra”-hujauksellaan minulla Tehopuhdistuksen 
siivouslaskun ja samaan aikaan Walve yritti siirrättää laskun maksajaksi Jormanaisen, jolle piti 
ohjata kantajalta pumpatuilla ”laatikonvuokra”-laskuilla rahat (K103A-104C). Samaan aikaan 
estettiin vahinkoilmoitukseni kirjaamista 8.10.14 aloitetun salaisen valehtelun peittelemi-seksi. 
Kun 8.10.14 laaditulla ilmoituksella ei saatu rahaa ”pölyttömänä pölyvahinkona”, eikä minulta 
laatikkohuijauksella, Niskala järjesti pölyvahingon vuoksi toimitetuista laatikoista SALAA 
Jormanaiselle rahaa muka ”vuotovahingon” korvauksena (K35B, K35H) ja tämä ”salakorvaus” 
ylittää 3-kertaisena laatikoiden arvon, on kavallus ja todistajan lahjoma.    
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M) Kantaja vaatii kanteella korvausta henkilö- ja omaisuusvahingoista, pesulalaskuista, 
ylimääräisestä sähkönkulutuksesta (josta mm. K105D, K111 todistavat). Vastaajat kiistävät 
kannetta valehtelemalla, että mitään terveyshaittaa ja esinevahinkoja eivät muka  aiheuttaneet 
ja kiistävät myös määrällisesti. Kaikki kantajan viestit vahingoista (K89-90, K92A-B, K93C, K94, 
K95, K98C, K98D, K101B-C, K105D, K106, K107B ja K111 ovat todisteita kanteella vaaditusta 
vahingosta ja euromäärien todisteita, joten on varmaa, että ne ovat tarpeellisia.  
 

70. Todisteet K112--K114D (piikkausalue, pölyn koostumus ja vastaajien maksamat korvaukset 
pölyvahingossa) 

 
112.A) talon  pohjapiirros, johon on merkitty piikkausalue 2.9.14 ja 17.9.14 tilanteessa 

- vastustetaan; todiste K8. hyväksytty käytettäväksi tukena todistajan kuulemisessa 
112.B) työterveyslaitoksen analyysivastaukset piikkauspölynäytteistä alakerran pölystä 

- ei vastusteta 
 
K113 (valokuvia ei vastusteta) 
 
114.A) Maksutositteet vastaajien maksamista korvauksista pölyvahingossa 

- ei vastusteta 
 
K114.B) Niemi Palvelut Oy:n s-posti kantajalle 15.12.14 klo 11:23 Jormanaisen suoraan maksamasta 
laskusta ja kantajan s-posti Kavoniukselle 15.12.14 klo 17:52 

- vastustetaan; tarpeeton, ei liity asiaan 
K114.C) Sisäilmamestareiden ja kantajan viestintä 22.2.17 klo 17:48,23.2.17 klo 9:03 ja 23.2.17 klo 12:13 
laskusta nro 900, jonka Jormanainen maksoi 3.12.14 

- vastustetaan; tarpeeton, ei liity asiaan 
 
kantajan perustelut: 
 
1) K112A EI ole SAMA asiakirja kuin K8 eikä K8 asiakirjan perusteella voi pääkäsittelyssä esitellä 

mitään todisteen K112A teemoiksi merkittyjä piikkausalueita ja vuotokohtia, koska niitä ei ole K8 
asiakirjaan edes piirretty. (vrt. myös otsikot 40-42, 48 ja 60) 
 

2) K112A on yksi keskeisimmistä todisteista. Sitä ei ole laadittu oikeudenkäyntiä varten (ei siis ole 
mitään ”taustamateriaalia”). K112A on laadittu kantajan selvityksenä viralliseen hankevalvontaan 
(Rapp, Napari) ja urakkatarjousten pyytämistä varten rakennusurakoitsijoille. Sillä todistetaan: 
A) epätodeksi vastaajien väitteet piikkausten tarkoituksista, koksiluukkuvuodosta, ja että viemäri 

olisi ollut muka ”ehjä”, kun kaikki vastaajien piikkaukset tehtiin viemäriputken kulkureitillä ja 
lattiaan (ei siis koskaan seinään) ja väitetyn elokuun kuvaamisen JÄLKEEN 

B) KAIKKI vuotokohdat sijaitsivat viemäriputken kulkureitillä (tai putkessa) kaukana luukusta eikä 
mitään niistä voi selittää koksiluukulla 

C) Vuotokohtien löytymisviive johtuu juuri vastaajien tuottamuksesta (väärinraportointi ja 
kuvausten estäminen) 

D) kanneperusteena vaadittu oman työn osuus ja kantajan toiminnan asianmukaisuus, kun 
vastaajat eivät ennen piikkauksia laatineet mitään suunnitelmia ja kantaja laati useita selvityksiä. 
Esim. juuri tämän K112A piirroksen kantaja laati selvitykseksi valvojille ja vuodon korjaajille. 
Kantaja vaatii omasta työstä tarjouslaskennasta korvauksia ja tämän hankevalvonnan piirroksen 
laatimistyö on siis myös osa kannevaatimuksia.   
 

3) Kaikki vastaajien maksusuoritukset tietenkin liittyvät kanteeseen. K114B-C liittyvät kanteeseen, 
koska ne todistavat Jormanaisen itse aktiivisesti ottaneen yhteyttä laskuttajiin ja makselleen kantajan 
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nimelle kirjoitettuja pölyvahingon laskuja salaa omatoimisestikin (näkyy kanneperusteena oleva 
vastuun myöntäminen maksamalla ja KäO-kiistämisen valheellisuus)  
 

71. Todisteet   K115-K129 (LähiTapiolan korvauspäätökset ja vakuutussopimuksen asiakirjat, (edelleen 
merkitystä LP:n, Jormanaisen ja asiamiestensä vastuuperusteiden kannalta) 
 
K115) Maksutositteet viemärivahingosta 361-1401203-0 (teema: korvausvastuun myöntäminen 
maksamalla) 

- ei vastusteta 
 
K116)   LähiEtelän   vakuutuspalvelun   14.7-17.7.17   s-postivahvistukset   laajasta  turvasta  ja vahingon   
091474054   kirjaamisesta   vasta   1.10.15   jälkeen   sekä   verkkopalvelun vahvistus       14.8.15      laajan      
turvan       muuttumattomuudesta       konversiossa 

- vastustetaan; tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
 
K117.A)  LähiEtelän vahvistukset  kantajan  kotivakuutuksessa vuonna 2014 vahinkohetkillä 10.6-17.9.14   
ja   12.12.14   ”päätöstä   laadittaessa)   voimassaolleista      ehdoista 

- vastustetaan; tarpeeton, asiaan kuulumaton, liittyy vakuutusyhtiön asiaan 
K117.B)   1998  ehtojen   s.   1   (kansilehti),   2013-2017  voimassa   olleiden   ehtojen     (1.1.13, 
1.1.15,  1.1.16,  1.1.17  ehdot)  sivut  1  sekä  kotivakuutusturvan  ja  yleisten  ehtojen sisällysluettelot 

- vastustetaan; tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
 
K118. Kotivakuutuksen  (laaja  turva)  vakuutuskirjat  vuosilta  2006-2017  (merkinnät  talon putkien  
iästä,  Iämmityksestä,  peruskorjauksesta,  sovellettavista  ehdoista  ja  yli  50-vuotiaiden putkien 50 
%:n korvauksesta ja 3000 € omavastuusta) 

- vastustetaan; tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
 
K119. Tapiolan   kantajalle  ja   muille   vakuutuksenottajille   lähettämä   ehtomuutostiedote, jossa 
korostetaan vakuutusyhtiön määräys- ja päätösvaltaa urakoitsijan valinnassa 

- vastustetaan; tarpeeton, ei liity tähän asiaan 
 
K120.  Kodin vakuutuksen ehdot (voimassa 1.1.13 lukien) eli vuoto- ja pölyvahinkojen aikana 10.6.14 ja 
17.9.14 sekä 12.12.14 voimassa olleet ehdot 

- vastustetaan; tarpeeton, ei liity tähän asiaan 
 
K121.A) Finen esinevah.asiantuntija Mustosen s-postilausunto 5.10.16 sijaisasunto-ehtoehtokohdan 
oikeasta tulkinnasta 

- vastustetaan; tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
K121.B)  LähiEtelän   nettisivuilta  printattu   kotivakuutuskorvauksen  vahinkoilmoitus,  jota täyttäessä 
tulee näkyviin sijaisasuntoehtokohtaa koskeva ponnahdusikkuna 

- vastustetaan; tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
K121.C)   Kantajan sijaisasuntohakemus 26.8.14 

- vastustetaan; tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
K121.D)   Lohjan   kaupungin   sijaisasuntopäätös   23.9.14, jonka   Niskala   24.9.14   hyväksyi ehtoihin 
perustuen, ja jota LähiEtelä korvasi 28.2.15 saakka 

- vastustetaan; tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
K121.E)  Niskalan  s-posti  24.9.14  klo  10:45 eli  Niskalan  sijaisasuntopäätös ja siihen  liittyvä 
Kavoniuksen  s-posti  Niskalalle  24.9.14  klo  8:24,  jossa  mukana  kantajan  s-posti 24.9.14   klo   16:44   
Kavoniukselle   ja   Lohjan    kaupungin   s-posti   23.9.14   klo 13:45 (ilmoitus terveyshaitan perusteella 
tarjotusta sijaisasunnosta) 

- vastustetaan; tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
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K121.F)  Kantajan  s-posti  28.9.14  klo  13:52  Niskalalle  sijaisasuntokustannuksista,   pesukoneesta  ja  
lasten  bussikuljetuksista  Espoosta  Lohjalle,  jotka  Niskalan  hyväksyminä LähiEtelän päätöksellä 
maksettiin 10.10.14 kantajan tilille 

- vastustetaan; tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
K121.G)  Niskalan  s-postipäätös 1.10.14  rakenteiden  korjauskustannuksista  sekä  siihen liittyvä  
edeltävä  Niskalan  ja  kantajan  s-postiviestintä  29.9.-  30.9.14  otsikoilla ”Missä korvauspäätös?” ja 
”Tarkennuspyyntö” 

- ei vastusteta 
 
K121.H) Suveksen s-posti  kantajalle  11.5.15 klo  14:16 (käänsi  1.10.14 päätöksen päinvast.) 

- vastustetaan; tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
 
K122.   Sitovaan   14.8.14   korvattavuusratkaisuun   perustuvat   LähiEtelän   korvauspäätökset 
vahingossa  361-1401203-0 A)  14.7.14 ja 26.8.14,   

- vastustetaan; tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
 

       B) 10.10.14,  C)  28.10.14,  D) 2.12.14,E)  10.3.15  
- kohdat B-E: ei vastusteta 

 
K123.  Niskalan korvauspäätökset maanrakennuskustannuksista 
A)   Kantajan   s-posti   14.9.14 klo 20:44 Niskalalle, Niskalan s-postikorvauspäätös 15.9.14 klo 8:10 ja 
viestintään liittyvä kalenteriote 
B)   Kantajan   Niskalalle   14.11.14   käynnillä   antamiin   maanrakennuskustannusten tositteisiin 16.11.14 
laatima erittely 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, ei liity asiaan 
 
K124. Niskalan sähköpostikorvauspäätökset sijaisasuntoon muutosta 
K124.A) Niskalan s-postilla 7.10.14 tekemä korvauspäätös muuttoautosta ja -Iaatikoista 
(sijaisasuntokustannuksia) ja  tähän  liittyvät  Niskalan  s-postit  7.10.14  klo  8:41  ja 11.41   kantajalle,   
kantajan   s-posti   8.10.14   klo   21:19   Niemi   Palveluiden   Pulkkaselle  ja   Niskalalle,   Pulkkasen   s-
posti   9.10.14   klo   10:07   kantajalle  ja   Niskalalle    ja    Niskalan    s-posti     Pulkkaselle    ja     kantajalle     
10.10.14    klo    7:48 (muuttofirman ja laatikoiden hyväksyminen etukäteen ja omavastuu) 

- ei vastusteta 
124.B)  Niskalan  s-postilla  kirjallisesti  24.10.14  klo  12:38  tekemä  korvauspäätös  (Niemi Palveluiden 
laskun hyväksyminen ja maksantapäätös) 

- ei vastusteta 
 
K125.  Niskalan ja LähiEtelän  korvauspäätökset BajaMajasta 
K125.A)   6.10.14   klo   13:01   (Niskala   toimi   suoraan   BajaMajan   tilaajana  ja   hyväksyi   kulut 
etukäteen "sijaisasuntokustannuksina") 

- vastustetaan; tarpeeton, ei liity asiaan 
K125.B)   Kantajan  s-posti  2.1.15  klo  13:00   Niskalalle,  Varjoselle,   Lagerströmille,  Suvekselle,   
Walveelle   ja   Aronpäälle   (Niskalan   sopimukset   L&T:n   ja   LU:n   kanssa), Suveksen s-posti 9.1.15 klo 
12:50 (LähiEtelä palautti "sijaisasunto-omavastuun"  10 %, mutta  Suves  valehteli  ristiriitaisesti,  että  
palautettu  ”ystävällisyyttään”  ja  kantajan  s-posti    9.1.15    klo    21:03    Niskalalle,    Varjoselle,    
Lagerströmille,    Suvekselle 
(BajaMajasta, LU:n sopimuksesta, alipaineistuslaitteesta ja neuvotteluajasta) 

- vastustetaan; tarpeeton, ei liity asiaan 
K125.C)  Suveksen  s-posti  17.2.15  klo  11:52,  jolla  LähiEtelä  teki  päätöksen  korvata  BajaMaja 31.5.15 
saakka (vrt. Suveksen Valehtelu  1.6.15 KäO:ssa) 

- vastustetaan; tarpeeton, ei liity asiaan 
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K125.D)   Kantajan   s-posti 26.11.15 klo 7:57   Niskalalle, Varjoselle, Lagerströmille ja   Suvekselle 
BajaMajasta, joka edelleen pihalla Suveksen 17.2.15 päätöksen jälkeenkin ja selvityspyyntö LP:n  laskusta 
2608 ja Suveksen  vasta 23.2.16 klo 15:38 laatima s-postivastaus  (Suves  vahvisti,  että  LähiEtelä  ei 
maksanut LP:n  laskua ja  BajaMajaa maksetaan 31.3.2016 saakka muuna kuin vakuutuskorvauksena) 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, ei liity tähän asiaan, liittyy vakuutusyhtiöön 
K125.E)   Kantajan   s-postit   L&T:IIe   21.12.14   klo   16:49  ja   11.1.15   klo   21:59  ja   L&T:n   s- 
postivastaus 14.1.15 klo 14:52 (L&T vahvisti LähiEtelän suoralaskutuksen) 

- vastustetaan; tarpeeton 
K125.F)  L&T s-postit 8.4.16  klo  12:05 ja  13:28  (vahvistus Niskalan tilauksen päättymisestä) 

- vastustetaan; tarpeeton, ei liity asiaan, liittyy vakuutusyhtiöön 
 
K126. Niskalan   s-postikorvauspäätös   20.11.14   klo   10:32 (otsonoinnin ja myrkytyksen hyväksyminen),  
kantajan  s-posti  19.11.14  klo  20:35  Niskalalle,  s-posti  9.11.14  klo 8:43 Toiviaiselle, s-posti 9.11.14 klo 
8:44 Niskalalle ja Toiviaisen s-posti  10.11.14 

- vastustetaan; tarpeeton, ei liity asiaan, liittyy vakuutusyhtiöön, sisältää kantajan omia 
kirjoituksia ja asiakirjoja,  jotka ovat olleet muissa todisteissa esillä 

 
K127. LähiTapiolan  ja  OP  Vakuutus  Oy:n  muut  korvauspäätökset  Pedersenille  (verrokkipäätökset 
siitä, miltä päätökset näyttävät ja miten eri tavalla niitä voidaan tehdä) 
K127.A) LähiTapiolan myönteinen päätös, joka perustuu vakuutusehtoihin 
K127.B)  LähiTapiolan  kielteinen  päätös, joka perustuu vakuutusehtoihin 
K127.C)  LähiTapiolan vakuutusehtoihin  perustuva korvauspäätös tekstiviestillä 
K127.D)  LähiTapiolan  internetsivujen julkinen  seloste sähköisestä  korvauspalvelusta 
K127.E)  Tapiolan   korvauspäätökset  18.2.08  ja  30.1.08  ja  niihin   liittyvä  pöytäkirja  ja  WD Kuivaus 
Oy:n lasku vuotovahingossa 23.12.07 numerolla 360-0706013-V 
K127.F)   LähiEtelän   korvauspäätös   30.3.17  ja   siihen   liittyvä   saate   31.3.17,   jossa   teksti ”ohessa 
maksupäätöksemme” 
K127.G)   LähiTapiolan   korvauspäätös  20.2.07  vahinkonumerolla  360-0713039-H   (korvattu 
vianetsimiskulut selvittelykuluina, vaikka ei ollut korvattava vahinkotapahtuma) 
K127.H)  OP  Vakuutus  Oy:n   korvauspäätös  (miltä  päätösteksti   näyttää  silloin,   kun   korvaus 
perustuu muuhun kuin Vakuutusehtoihin) 

- K127 kaikilta osin: ei vastusteta 
 
K128. Kantajan  s-postit  Lagerströmille,  Niskalalle  ja  Varjoselle  6.12.14  klo  18:35,  19:01, 21:08, 21 
:12, 21:18 ja 22:41 ja Lagerströmin s-postivastaukset 6.12.14 (2 kpl) 

- vastustetaan; kantajan omia kirjoituksia, ei liity tähän asiaan 
 
K129.A)  LähiEtelän   12.12.14  Ieimatussa  kirjekuoressa  16.12.14  postitse  saapunut  ”päätökseksi” 
väitetty asiakirja asiassa 361-1401203-0 

- ei vastusteta päätöstä, vastustetaan sitä, että esitetään useampana todisteena 
K129.B) 22.12.14 korvauspäätös liitteineen 

- ei vastusteta päätöstä, vastustetaan sitä, että esitetään useampana todisteena 
K129.C)  Kantajan  s-posti  30.12.14  klo  21:03  LähiEtelän  korvausneuvoja  Tiaiselle,  Niskalalle,  
Lagerströmille ja  Varjoselle ja  Suveksen  s-posti  7.1.15  klo  14:25  kantajalle 
ja kantajan s-posti Suvekselle 8.1.15 klo 7:11 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, ei liity tähän asiaan 
K129.D)  Kantajan  puhelu  30.12.14 sekavista  12.12.-22.12.14 päätöksistä 

- vastustetaan; ei liity tähän asiaan, liittyy vakuutusyhtiöön 
 
kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriitaisuus: 
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1) Mikään todisteista K115-K129 ei liity ”vain vakuutusyhtiöön”. Vaikka LähiEtelä ei enää ole 
vastaajana, kaikilla kantajan todisteiksi nimeämillä oman ja Jormanaisen vakuutuksen 
sopimusasiakirjoilla, vakuutusyhtiön päätöksillä, Niskalan s-postipäätöksillä ja niihin liittyvillä 
viesteillä eli todisteilla K115-K128 on edelleen erittäin ratkaiseva merkitys todisteena jäljelle 
jääneiden vastaajien osalta seuraavien vastuuperusteiden ja sopimussuhteiden todisteina: 
A) LP:n Laakso ja aliurakoitsija Jormanainen tulivat kantajan kotiin vain siksi, että kantaja laittoi 

10.6.14 vireille kotivakuutuskorvausasian, josta tehdyn vuotovahinkoilmoituksen vuoksi 
vastaajat ylipäänsä saapuivat kantajan kotiin raportoimaan. 

B) Vastaajat laativat tahallaan 16.6.14 sisällöltään totuudenvastaiseksi tietämänsä ”koksiluukku”-
raportin sopimalla väärinraportoinnista etukäteen juuri LähiTapiolan riskienhallintapäällikön 
kanssa 

C) 16.6.14 laadittua raporttia salattiin kantajalta, vaikka sitä käytettiin LähiEtelän 11.7.14 ja 
12.12.14-22.12.14 päätöksissä estämään vakuutuskorvauksia kantajalle huomattavaa vahinkoa 
aiheuttaneella tavalla tarkoituksena vähintään 200.000 € vahingon aiheuttaminen 
väärinraportoinnilla. 

D) Vastaajien väärinraportointi on syy-yhteydessä a) vakuutusyhtiön vääriin päätöksiin, b) 
korvausten estämiseen ja c) kiinteistöllä esine- ja henkilövahinkojen aiheutumiseen ja juuri 
niistä kaikista väärinraportointiin syy-yhteydessä olevista vahingoista kantaja vaatii kanteella 
korvausta juuri vastaajilta) 

E) Myös pölyvahingon aiheuttanut 17.9.14 piikkaus liittyi vakuutuskorvaukseen ja vastaajat 
ryhtyivät Niskalan kanssa 26.11.14 väärentämään raporttia lisäilemällä siihen jälkikäteen 
kymmenittäin tekaistuja ”käyntejä” ja muita ”tapahtumia”, joita ei ole oikeasti olemassa. Näin 
he toimivat välttyäkseen korvausvastuulta vuotovahingon väärinraportoinnin ja 
suojaamattoman piikkauksen osalta. 

F) Yksi kanteen keskeinen riitainen seikka ovat sopimussuhteet, koska LP ja Baarman kiistävät 
valehtelemalla sopimussuhteen muka olevan vain LP:n ja LähiTapiolan välillä. K116-K120 
todistavat sopimussuhteet a) kantajan ja LähiEtelän välillä, b) myös kantajan ja LP:n välillä ja c) 
että Niskala käytti vak.sopimuksen 11.1 kohdan perusteella määräysvaltaa vahinkokohteessa ja 
päätti LP:n ja sen aliurakoitsijan kanssa virheellistä ”selvitys”- ja ”korjaustoimista”, jotka 
aiheuttivat kanteessa kuvatut valtavat vahingot.  

G) K115-K129 todistavat juuri sellaisista kustannuksista, joista kanteella vastaajilta vaaditaan 
korvausta eli on selvää niiden liittyvän kanteeseen eikä johonkin ”muuhun asiaan” tai ”vain 
vakuutusyhtiöön, kuten vastustamisessa valehdellaan. Kanteella vaaditaan korvausta vastaajilta 
juuri esim. maanrakennuskustannuksista, sijais-asunnosta, asunnon käyttöhyödyn menetyksestä 
(mm. viemäröinnin, wc:n suihkun puuttumisesta vuosien ajan) ja henkilövahingoista vastaajien 
aiheuttaman täystuhon vuoksi. Vastaajat kiistävät kannetta myös euromääräisesti. K115-K129 
on merkitystä vastaajia koskevien kannevaatimusten todisteina ja kiistämisten kumoamisessa, 
koska niillä todistetaan sijaisasuntoon muuton syy (terveyshaitta ja sen johtuminen vastaajien 
tuottamuksesta), maanrakennuskustannusten johtuminen vastaajien tuottamuksesta, 
käyttöhyödyn menetyksen suuruus, viemärin käyttöönottoaika (verrattuna vastaajien 
virheraporttiin), vastaajiin kohdistetun eurovaatimuksen oikeellisuus (vakuutusyhtiön 
korvausosuus vähennetty kannevaatimuksista) ja kaikki vakuutusyhtiön maksamiset ja päätökset 
perustuvat viemärivuotoon, koska koksiluukkuraportti todettu vääräksi 14.8.14.    
 

2) Vastaajien itsensäkin myöntämä vakuutusmateriaalien relevanssi asioissa L 15/649 ja K 16/352 on 
ristiriidassa ”valikoivan” vastustamisen kanssa: Baarman nimesi LähiEtelän 11.7.14 päätöksen (V4) 
LP:n todisteeksi ja kaikki vastaajat kiistävät kannetta vetoamalla 11.7.14, 12.12.14 ja 22.12.14 
päätöksiin. Parhaillaankin useita Niskalan ja muiden LähiTapiolan työntekijöiden s-posteja 
(päätöksiä, V8, V9 V24 ja V26) ja kantajan ja Tehopuhdistuksen viestintää on vastaajien todisteina 
ja ne hyväksyvät Niskalan henkilökuulemisen asiassa ja myös LähiTapiolan 23.10.17 
rekisterisisällöstä kantajan todisteen K35A-K kaikki kohdat sekä hyväksyvät itsekin edelleen 
vakuutusyhtiön päätöksiä ja viestintää 15.2.19 jälkeenkin kantajan ja omaksi todisteiksi ja näin  
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toimimalla myöntävät, että vakuutusyhtiön päätöksillä ja viestinnällä em. vahinkotapahtumiin, 
korvauksiin ja korvauspäätöksiin liittyen on relevanssia asioissa L 15/649 ja L16/352 todisteena. 
Nyt ne siis vaan haluaisivat toimia niin, että poistelisivat näistä todisteista itselleen kiusallisen osan 
juuri siksi, koska niistä näkyy heidän valehtelevan: 
A) viemärikuvauksista ja viemärin käyttöonottoajasta ja vuodon syystä 
B) siitä, että 11.7.14 päätöstä ei muka ole muutettu eikä mitään viemärivuotoa edes ole olemassa 

(vastustetuista kantajan kirjallisista todisteista näkyy, että LähiTapiola muutti päätöksen 
14.8.14, rekisteröi muutoksen ja tiedon vastaajien koksiluukkuraportin  virheellisyydestä ja kaikki 
maksamiset tehty viemärivuotona 

C) pölyvahingon kaikista tapahtumista 
D) sopimussuhteista 
E) kiistämisistä, vaikka on myönnetty vastuu 

 
3) Vastustamisen naurettavuus ja keinotekoisuus kulminoituu siihen, että vastaajien mielestä 

vakuutusyhtiön kielteiset päätökset liittyvät tähän kanteeseen, mutta kantajalle tehdyt myönteiset 
saman vakuutusyhtiön korvauspäätökset ja niiden perusteella maksetut korvaukset liittyvät muka 
”vain vakuutusyhtiöön” silloinkin, kun niillä on siis maksettu LP:n lasku (K122A) ja salaisia suorituksia 
Jormanaiselle. Vastaajien mielestä vain vastaajat voisivat nimetä todisteikseen vakuutusyhtiön 
päätöksiä ja poimia niistä pois ne, jotka ovat vastaajille epäedullisia. Vain virheelliset LähiEtelän 
päätökset voitaisiin vastaajien mielestä hyväksyä todisteiksi. Mihinkään lakiin tällainen ”valikoiva” 
vastustus ei perustu. 
 

4) K115-K129 eli todistelu sijaisasunnosta, maanrakennuskustannuksista, BajaMaja-korvauk-sista, 
muista vahingon kustannuksista ja niiden osittaiskorvauksesta LähiTapiolan toimesta ja 
korvausperusteesta (viemäririkko), käyttöhyödyn menetyksestä, Jormanaiselle ja Rytölle 
maksetuista salaisista 7.000 € lahjomista, 11.7.14 tehdyn päätöksen muuttumisesta joulukuun 2014 
päätösten mitättömyydestä 14.8.14 tehdyn myönteisen päätöksen vuoksi liittyvät suoraan jutun 
jäljelle jääneisiin vastaajiin ja kantajan heihin kohdistamiin konkreettisiin euromääräisiin 
kannevaatimuksiin (ks. aiemmin toimitettu LIITE B1 ja B2 eurovaatimusten erittely, jossa juuri 
näistä vastaajilta vaadittu), joten eivät mitkään näistä ”vain vakuutusyhtiöön” liittyvää todistelua 
ole.  
 

5) Vastaajat kiistävät kannetta valehtelemalla KäO:ssa, että 11.7.14 tehtyä LähiTapiolan päätöstä ei 
olisi muutettu kantajalle myönteiseksi. Siksi he siis vastustavat kaikkia niitä todisteita, joista näkyy 
heidän valehtelunsa.  He eivät vastusta esim. K124A:ta, mutta yrittävät poistaa todisteet K121A-H 
ja K122A voidakseen valehdella, että näitä muita päätöksiä ei ole muka ”olemassa” ja peitellä 
totuutta siitä, että päätös on muuttunut jo 14.8.14 myönteiseksi. Tätä ennen Suves päämiehineen 
valehteli KäO:ssa, että 12.12.14 tehty päätös olisi muka AINUT asiassa tehty päätös (vaikka kantajan 
todisteista näkyy tuo valehtelu suoraan eli 11.7.14 päätös tehty ensin numerolla 360-1465773-8 ja 
sitten 14.8.14 muutettu myönteiseksi vahinkonumerolla 361-1401203-0 ja tehty useita nimenomaan 
myönteisiä ehtojen mukaisia päätöksiä eli myönnetty korvausoikeus viemäririkkona. Koska vastaajat 
itsekin vetoavat kiistämisessään vakuutusyhtiön päätöksiin, on aivan selvää, että todisteluna tulee 
hyväksyä KAIKKI MYÖHEMMÄT vakuutusyhtiön päätökset, koska niillä kumotaan 11.7.14, 12.12.14 
ja 22.12.14 päätökset, joihin vastaajat kiistämisessään vetoavat.  
 

6) Baarmanille ja Saksalle syntyy todisteiden vastustamisen ja kiistämisten perusteella myös OK 21:6 § 
kuluvastuu. Valvontalautakunta on ratkaisukäytännössään vahvistanut hyvän asianajotavan 
vastaiseksi sellaisen, että asianajaja tahallaan salailee sitä, että jokin ratkaisu on muutettu 
myöhemmällä päätöksellä, ja juuri sellaista he toteuttavat valehtelemalla, että 11.7.14 päätöstä ei 
ole muka muutettu ja pyrkimällä jopa poistamaan todisteista ne myöhemmät päätökset, joista 
11.7.14 päätöksen muuttuminen selvänä näkyy.  
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7) Vakuutusyhtiötä lopullisesti sitova korvauspäätös voidaan tehdä a) paperisena, b) suullisesti, c) s-
postilla tai d) verkkopalvelussa. Siksi kaikki Niskalan ja Suveksen s-postilla, maksamalla ja 
LähiTapiolan millä tahansa tavalla tekemät myönteiset korvattavuus-ratkaisut (K121-K126,) niihin 
liittyvät kantajan viestit ja kaikkien niiden lähetystiedot päivämäärineen ovat todisteena 
merkityksellisiä todistettaessa  
A) virheelliseksi vastaajien koksiluukkuraportti (vastaajien tuottamus) 
B) Vastaajien, Saksan ja Baarmanin tietoisuus siitä, että tuo koksiluukkuraportti oli jo 14.8.14 eli 

ennen kanteen nostamista myönnetty vääräksi ja että Baarman ja Saksa päämiehineen tiesivät 
jo 9.6.15 ja 9.3.16 kiistämisen aloittaessaan valehtelevansa tahallaan LähiTapiolan päätöksistä ja 
KAIKISTA edeltävistä tapahtumista, mikä synnyttää heille yksin kuluvastuun.  

C) Päätöksentekojärjestys, päätösten muutoshetket ja vastaajien ja asiamiestensä tietoi-suuden 
alkamishetki eli tiedon vastaanottamisajankohta, joita ei voida todistaa dokumentoidusti ja 
luotettavasti muulla tavalla kuin kirjallisella todistelulla. 

D) kannevaatimusten euromääräinen oikeellisuus (vähennettynä saaduilla korvauksilla) 
 

8) Vastaajat vastustavat kannetta väittämällä ”virheettömäksi” a) 16.6.14 raporttiaan, b) sen 
perusteella 11.7.14 tehtyä LähiEtelän päätöstä, c) 26.11.14 raporttia (joka syntynyt väärentämällä), 
d) LähiEtelän 12.12.14 ja 22.12.14 päätöksiä, jotka perustuvat petokseen ja 26.11.14 
raporttiväärennykseen, jossa kymmeniä tekaistuja tapahtumia. K116-K118, K120 ja K128E 
todistavat, että: 
A) MIKÄÄN vastaajien raporteissa ja niihin perustuvissa LähiEtelän päätöksissä ei ole virheetöntä, 

vaan tahallisen epärehellistä. Juuri tämä tuottamus (faktisesti tahalli-suus, petoksellisuus) on 
syy-yhteydessä a) kanteella vaadittuihin esine- ja henkilövahinkoihin ja b) siihen, että kantaja 
joutuu hakemaan korvauksia kanteella ja c) siihen, miksi vastaajille ja asiamiehilleen syntyy 
kuluvastuu.  

B) Kantajalla oli LähiEtelässä LAAJA eikä perusturva ja juuri laaja vakuutus korvaa myös vanhojen 
putkien rikon 3000 € omavastuulla vähennettynä. Vakuutus oli ollut laaja turva koko 
voimassaoloajan jo 20 vuotta ja oli laaja myös 16.6.14, kun vastaajat väärinraportoivat. K116-
K118 todistavat, että vakuutus on pysynyt muuttumattomana 1996 lukien.  

C) Oikea tieto (laaja turva), oli koko päätöksissä ja raportissa valehtelun ajan LähiTapiolassa oikein 
rekisteröitynä (näkyy todisteista K116 ja K128E).   

D) Koska vakuutus korvasi viemäririkon, mutta ei sadevesivahinkoja, vastaajat sopivat 12.6.14 
Niskalan kanssa, että Laakso ja Jormanainen tulevat 16.6.14 kantajan kotiin 
väärinraportoimaan tahallaan selvän viemäririkon sadevesi-vahingoksi juuri siksi, että laajan 
turvan mukainen korvaus haluttiin estää 

E) Jo 2008 LähiTapiola korvasi viemäririkon samassa viemäriputkessa samassa 
kodinhoitohuoneessa (K128E) eli tästä aiemmastakin päätöksestä ja todisteista K 116-K118 
näkyy 11.7.14, 12.12.14 ja 22.12.14 päätösten valheellisuus ja Suveksen 1.6.15 valehtelu, että 
vakuutus ei muka lainkaan korvaa putkirikkoja. 

F) K116 todistaa, että pölyvahingossa ei tehty LähiTapiolassa päätöstä joulukuussa 2014 kantajan 
kotivakuutuksessa, koska vahinkonumero 091474054 on kirjattu vasta 1.10.15 jälkeen 
(mahdollisesti vasta 5.5.17 Suveksen toimesta, K17B). Kirjaamisen ja päätöksen estäminen oli 
laitonta (rikos), josta Walve, Jormanainen ja Niskala yhdessä sopivat ja sitä toteuttivat 17.9.14 
ja 8.10.14 lukien (ks. K40 ja K41) ja jonka motiivina oli sama kuin 16.6.14 teon: Estää tahallaan 
kantajaa saamasta korvauksia vastaajilta ja LähiEtelältä.    

G) Vastaajat valehtelevat raporteissaan ja kiistämisessään, että 17.9.14 piikkarit muka ohjeisti 
kantaja. K119 todistaa kantajalla olleen ehdoiltaan sellainen vakuutus, jossa vakuutusyhtiön 
Niskala käytti yhdessä päätösvaltaa valitsemiensa urakoitsijoiden kanssa eikä kantaja saanut 
päättää, mitä toimenpiteitä ”selvittelynä” ja ”korjauksina” tehtiin. Ne päätti Niskala vastaajien 
kanssa, ja koska kaikki niiden toimet ovat rakennusmääräysten vastaisia ja aiheuttivat vahinkoa, 
ne vastaavat niistä yhteisvastuullisesti. Tämä määräysvalta-asian todiste K119 on siis olennainen 
kumottaessa vastaajien valehtelu 17.9.14 tapahtumista ja kantajan ohjeistusvastuista. 
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9) K120 todistaa, että  

A) Kotivakuutus on vahinkovakuutus ja ns. vuosivakuutusta. Vakuutusehdot ovat osa 
vakuutussopimusta eli ne sitovat. Tämä tarkoittaa: a) päätöksissä saa soveltaa vain kulloinkin 
voimassaolevia ehtoja, b) vain ehtojen mukaisia esinevahinkokorvauksia voidaan maksaa ja c) 
vain vakuutuksenottaja Pedersen voi tässä vakuutuksessa toimia korvauksenhakijana, koska 
Pedersen yksin omistaa vakuutuksensa (Kaikki tämä näkyy ehtojen kohdasta ”yleiset ehdot” ja 
vastaa pakottavan VSL:n sisältöä). 

B) Vahinkopäivinä 10.6.14 ja 17.9.14 sekä 16.6.14, 26.11.14, 11.7.14, 12.12.14 ja 22.12.14 
raportteja ja päätöksiä laadittaessa voimassa olivat 1.1.2013 voimaan tulleet ”Kodin vakuutus”-
nimiset ehdot (eivät siis 12.12.14 ja 22.12.14 päätöksissä sovelletut ”Pientalon LVI-vakuutuksen 
ehdot).  

C) Vastaajat vetoavat vastuutaan kiistäessään siihen, että LähiEtelän 11.7.14, 12.12.14 ja 22.12.14 
päätökset ovat muka oikeita ja virheettömiä. K120 todistaa, että niissä sovellettiin tahallaan 
(osana 12.6.14 sovittua väärinraportiointia) myös ehtoja, jotka olivat lakanneet jo yli 10 vuotta 
sitten. Lisäksi joulukuun 2014 päätöksissä ja vastaajien raporteissa valehdeltiin viemärit 
kuvatuiksi, vaikka ei kuvattu koskaan.  

D) LähiTapiola maksoi salaa laittomasti vastaajien todistajiksi nimetyille Jormanaiselle ja Rytölle 
7.000 €:lla lahjomia perättömistä lausumista (rikos), jollaisia kustannuksia ei saa koskaan maksaa 
kotivakuutuksesta ehtojen mukaan ja varat on kavallettu, koska ”salaisina korvauksenhakijoina” 
toimivat Pedersenin nimissä olevassa vakuutuksessa Rytö, Jormanainen, LU Rakennus, Suves ja 
Niskala, vaikka ehtojen mukaan vain vakuutuksenottaja voi toimia korvauksenhakijana ja joku 
muu vain Pedersenin valtuuttamana eikä valtuutusta ole. Lahjomien todistaminen vaikuttaa 
KäO:ssa mm. Rytön ja Jormanaisen uskottavuuteen, kun lausumismotiivi on raha. 

E) Suves myönsi/valehteli valmistelun aikana kirjallisesti valvonta-asiassaan (K47, K48A-B), että 
Rytölle tapahtuneet maksut olisi muka maksettu kotivakuutuksesta ”LähiTapiolan omina 
prosessikustannuksina”. Tällaisia ei saa ehtojen mukaan maksaa lainkaan. Vain tiettyjä 
esinevahinkokorvauksia voidaan maksaa, ei siis KOSKAAN KENENKÄÄN prosessikustannuksia. 
Lisäksi hän KäO:ssa 1.6.15 lukien vuosikausia valehteli 1.10.18 toimittamaansa taulukkoon (K163) 
saakka, että näitä maksuja ei ole muka edes olemassa.   
 

10) K121A-H ja K122A ja K124A-B (eikä siis vain K124A-B, jota ei vastusteta) muodostavat kokonaisuuden 
ja liittyvät vastaajiin (eikä ”vain vakuutusyhtiöön”), koska todistavat sijaisasuntokorvauksista, 
asunnon käyttöhyödyn menetyksestä ja terveyshaitasta eli juuri niistä, joista KAIKISTA kantaja 
vastaajilta vaatii kanteella korvausta (ks. kantajan aiemmin toimittama erittely LIITE B1). Ne ovat 
erittäin tärkeää todistelua, koska todistavat: 
A) Vakuutusehtojen mukaan korvauksen sijaisasunnosta voi saada vain, jos LähiTapiola on ensin 

tehnyt MYÖNTEISEN päätöksen vakuutustapahtumasta, johon sijaisasunto liittyy. Vastaajien 
todisteeksi nimeämän KIELTEISEN 11.7.14 päätöksen ja siihen liittyneen ”koksiluukku”-raportin 
perusteella sijaisasuntoa ei ole LähiEtelä maksanut euroakaan. Vastaajat estivät minulta 
virheellisellä ”koksiluukku”-raportoinnillaan minulta myös sijaisasuntokorvaukset 11.7.14 ja 
12.12.14 lukien  

B) Se, että Niskala teki 14.8.14 ensin vakuutusehtoihin perustuneen myönteisen päätöksen 
vuotovahingossa ja sitten 26.8.14 siihen perustuneen päätöksen siitä, että sijaisasunto 
korvataan, näkyy todisteesta K122A, 121C (Pedersenin sijaisasuntohakemus ja Niskalan 
aloitteesta tehty sijaisasuntoasian vireille tulo samana 26.8.14 päivänä, kun aloitettiin juuri 
26.8.14 LP:n laskun maksaminen vahingossa 361-1401203-0) ja K121D-E (Niskalan 24.9.14 
tekemä kirjallinen sijaisasuntopäätös ja siihen liittyvä konkreettinen maksaminen). Vastaajat, 
Baarman ja Saksa haluaisivat päätöksiä 14.8.14, 26.8.14 ja 24.9.14 koskevat todisteet 
poistamalla vääristää tahallaan tapahtumainkulkua jatkaakseen KäO:ssa valehtelua, että näitä 
päätöksiä ei muka ole ”olemassa”.  
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C) K 121E (Niskalan 24.9.14 tekemä sijaisasuntopäätös) verrattuna todisteeseen K89 (kantajan 
vastaajille samana päivänä 24.9.14 lähettämä s-postisaate (jota saatetta myös vastustetaan ja 
sen liitteenä ollut terveystarkastajan 23.9.14 laatima lausunto, johon Niskalan 24.9.14 päätös 
perustui) todistavat, että sijaisasunnon myöntäminen ja korvaaminen perustui juuri vastaajien 
tuottamuksellaan aiheuttamaan vuoto- ja pölyvahinkoon (tuottamuksen ja syy-yhteyden 
todisteita).   

 
11) Todisteesta K122 ei voi (väärentämiseen ja petokseen syyllistymättä) poistaa todistetta K122A eli 

koko päätöskokonaisuus kantajalla on oikeus esittää todisteena, koska K122A todistaa, milloin (eli 
jo 14.8.14 eikä vasta lokakuussa) päätös muuttui myönteiseksi. Vastaajat yrittävät vääristää faktoja 
poistamalla K122A:n esittääkseen tahallaan väärää tietoa siitä, että LähiEtelän maksaminen olisi 
muka alkanut vasta 10.10.14 eli 17.9.14 piikkauksen jälkeen, vaikka päätös muuttui ja maksaminen 
alkoi kantajan todistelun osoittamalla tavalla jo 14.8.14 eli nimenomaan jo ENNEN piikkauksia. 
Tällä ajoituksella on myös seuraava merkitys: Vastaajat valehtelevat 17.9.14 piikkauksen syyksi, 
että tuossa vaiheessa syyskuussa olisi muka vielä vasta ”selvitetty” vuodon syytä, vaikka se siis 
selvisi jo 13.8.14 (13.8.14 näkyy myös K55-K56:sta). K122A todistaa:  
A) 13.8.14 paljastui ensin KOKO 16.6.14 laaditun koksiluukkuraportin valheellisuus. Vuodon 

syyksi varmistui viemäri jo 13.8.14 ja siksi päätös muuttui jo 14.8.14 eikä vasta piikkausten 
jälkeen.  

B) 17.9.14 piikattiin, koska 13.8.14 mennessä ehti vastaajien väärinraportoinnin vuoksi valua 
runsaasti viemärilietettä lattian alle ja piti selvittää, mihin saakka rikkoutunut viemäri oli 
vuotanut.  

C) 17.9.14 piikkauksissa (ja 2015 Sanforsin asianmukaisissa kuvauksissa) paljastui, että myös 
vastaajien 13.8.14 raportti oli valheellinen (putki ei rikki vain 1 metri talon ulkopuolella, kuten 
raportissa valehdeltiin) 

 
12) K123A-B (maanrakennuskustannuksiin liittyvä viestintä ja korvauspäätökset) eivät liity vain 

vakuutusyhtiöön, vaan vastaajiin ja ovat tarpeellista todistelua, koska 
A) Vuotovahingossa kantaja hakee KäO:ssa vastaajilta korvauksia viemärivahingon aiheuttamista 

pihansa vaurioista, maanvaihdoista ja kaivuutyöstä, joiden laajuus johtuu vastaajien 
virheellisestä raportoinnista eli kaikesta siitä, josta K123A-B todistavat  

B) Pölyvahingossa vastaajat kiistävät tekaistuilla tapahtumilla valehtelemalla Laakson muka 
käyneen 17.9.14 keskellä päivää kosteusmittaamassa. K123A yhdessä todisteen K84 (3.9.14 
viesti) ja K55-56 kanssa (raporttien valokuvat) kanssa todistaa, että Laakson käynnit päättyivät 
jo 2.9.14 eli hän ei käynyt 17.9.14, ja ainoat todelliset piikkauspäivät ovat 2.9.14 ja 17.9.14.  

C) K123A ja K84 todistavat, että vastaajien 26.11.14 raporttia (K56B) on väärennetty lisäämällä 
tekaistuja tapahtumia ja että myös 8.10.14 ilmoituksessa (K37B), Saksan valvonta-asian 
vastauksissa (K37C) ja Baarmanin ja Saksan KäO-vastauksissa valehdellaan tahallaan USEISTA 
olemattomista 17.9.14-8.10.14 tapahtumista eikä  niiden väittämiä 11-12.9.14, 16.9.14, 
19.9.14 ja 24.9.14 piikkauksia, Pedersenin 26.9.14 soittoa Jormanaiselle ja Jormanaisen soittoa 
”huonokuuloiselle vakuutusvirkailijalle” ennen 8.10.14 ilmoituksen jättämistä ole olemassa 
lainkaan  

D) Valehtelu siirtää kanteen kuluvastuun vastaajille, Baarmanille ja Saksalle ja kantajalla on oikeus 
esittää tästä(kin) todistelua 
 

13) K125A-F (BajaMaja-päätöksenteko ja sen muutokset) ja siihen liittyvä todiste K77 (kantajan ilmoitus 
vastaajille 7.5.15 viemärin käyttöönotosta, jota myös vastustavat valehdellakseen) ovat LP:tä ja 
Jormanaista koskevassa kanteessa relevantteja todisteita seuraavista syistä:  
A) Todiste tahallisesta väärinraportoinnista ja tuottamuksesta ja kuluvastuun todiste (Baarmanin 

ym. tietoisuus kiistämisessä valehtelussa): Vastaajat kiistävät kannetta väittämällä 
virheettömäksi raporttia, jossa väitetään, että kantajan viemäristö olisi tullut korjatuksi muka jo 
elokuussa 2014 (raportin valokuvan perusteella, jossa kuva hajonneesta putkesta, joka ei 



114(139) 
 

johtanut mihinkään, koska oli tulpattu). Todisteista K125A-F näkyy, että BajaMaja tuli Niskalan 
tilauksella viemäririkon vuoksi syyskuussa 2014 pihalle juuri siksi, että viemärit olivat EDELLEEN 
rikki ja oli siellä sitten 7.4.2016 saakka ja K77 todistaa, että vessa toimi vasta 7.5.15 lukien) 

B) Vastaajat kiistävät kannetta väittämällä kantajan käyttäneen määräysvaltaa vahinko-
tapahtumissa. K125A-F todistavat, että määräysvaltaa käytti Niskala yhdessä vastaajien ja 
Suveksen kanssa ja hoiti yhteydenpidon eri toimijoihin 

C) Kantaja hakee korvauksia vastaajilta käyttöhyödyn menetyksestä. Se, miten kauan perhe oli 
ilman viemäriä ja sisävessaa (vuoden) ja ilman suihkua (4 vuotta), normaalia perhe-elämää ja 
asuintiloja (5 vuotta) vaikuttaa korvausmäärään, jota vastaajilta kanteella vaaditaan. 
Todisteasiakirjojen päiväyksilläkin on siis merkitystä todisteena. 

D) Vastaajat kiistävät kannetta väittämällä LähiTapiolan kielteisiä päätöksiä virheettömiksi. K125A-
F:stä(kin) näkyy, että Suves ja LähiEtelä muuttivat päätöksiä juuri niiden myönnetyn 
virheellisyyden vuoksi ja valehtelivat KäO:ssa BajaMajan maksamisen muka päättyneen 28.2.15, 
vaikka BajaMajan maksaminen jatkui salaisina maksuina 7.4.16 saakka kiistämisen aikanakin 
yhtä laittomasti kuin Jormanaiselle ja Rytöllekin ohjatut salaiset rahavirrat. LähiEtelä ja Suves 
valehtelivat ensin 1 m2:n lasikuituvessaa kantajan 5-henkisen lapsiperheen ”sijaisasunnoksi”, 
vaikkei siellä saa eikä voi perhe asua eikä kukaan koskaan asunut.   

 
14) K126 vastustamisen ristiriitaisuus: K126 (otsonointikustannusta koskeva todiste) liittyy todisteeseen 

K106 (koskee samoja otsonointikustannuksia) ja K106:ta vastaajat eivät vastusta. K106:n 
hyväksymisestä näkyy suoraan K126:n vastustamisen keinotekoisuus. Sekä K106 että K126 ovat 
relevantteja todisteita, koska  
A) Vastaajat kiistävät kannetta väittämällä, että niiden levittämä betonipöly ja sen sisältämä 

viemärisaaste ja kreosootti eivät muka aiheuttaneet terveyshaittaa, ja että kyseessä ei muka 
ollut viemäririkko siksi, että asunnossa ei muka haissut ja että niiden toiminta muutenkin muka 
oli ”rakennusmääräysten mukaista”. 

B) K106 ja K126 yhdessä todisteiden K52 ja K56B (LP:n lasku hajunpoistosta ja  raporttimerkintä 
hajunpoistosta) ja K89 (terveystarkastajan lausunto) todistavat, että Niskala teki etukäteen 
korvattavuusratkaisun otsonoinnin ja myrkytyksen hyväksymisestä ja sitten maksoi tämän 
korvauksen kantajalle. 

C) Kantaja vaatii vastaajilta kanteella korvauksia väärinraportoinnista, terveyshaitasta ja 
sijaisasunnosta, joihin kaikkiin vaatimuksiin todiste K126 liittyy: Toimet tehtiin, koska a) 
vastaajien 17.6.14 tekemä ODOXX-käsittely oli virheellinen, b) vastaajat levittivät 
ammattitaidottomuudellaan ns. vessamatoja eli tuholaisia kaikkialle asuntoon ja c) vastaajat 
17.9.14 levittivät pölyn mukana viemärisaastetta kaikkialle taloon ja hengitysilmaan ja kaikki 
tämä on vastaajien aiheuttamaa terveyshaittaa. 
 

15) K128-K129 ovat kaikki (eikä vain todisteet K128A-B, kuten vastaajat valehtelevat) vastaajiin liittyvää 
relevanttia todistelua. Vastaajat kiistävät kannetta väittämällä ”virheettömiksi” 12.12.14 ja 22.12.14 
päätöksiä ja raporttejaan, joihin nuo päätökset perustuvat. Voidakseen valehdella he siis  
A) edellä kuvatulla tavalla haluavat poistaa todisteista KAIKKI ne 14.8.14 lukien tehdyt sitovat 

päätökset, jotka todistavat, että joulukuun päätöksiä ei ole saanut edes tehdä ja ne ovat suoraan 
VSL 3, 69, 70 ja 72 §:n perusteella mitättömiä.  

B) poistaa myös kantajan reklamoinnit (K128 ja K129C-D), koska niistä niin hyvin näkyy virheellisyys, 
mitättömyysperusteet ja vastaajien tietoisuus näistä.  
 

16) K128 todistaa, että Niskala, Lagerström, Suves, Varjonen ja vastaajat yhdessä salaa etukäteen 
6.12.14 sopivat epärehellisistä joulukuun päätöksistä ihan samalla tavalla ja samalla motiivilla kuin 
Laakso, Walve, Jormanainen ja Niskala sopivat 12.6.14 etukäteen 16.6.14 käynnin 
väärinraportoinnista. Kummallakin teolla (12.6.14-16.6.14 ja 6.12.-22.12.14) on SAMA motiivi: 
estää laittomasti kantajaa saamasta vahingon- ja vakuutuskorvauksiaan sisällyttämällä tahallaan 
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vääriä tietoja päätöksiin ja raportteihin ja rikkomalla tahallaan 12.12.14 alkaen pakottavaa VSL:ia ja 
14.8.14 päätöksen sitovuutta.  
 

17) K129A-B eivät ole ”sama” asiakirja ja ”sama” todiste kuin esim. 12.12.14 ja 22.12.14 
päätösasiakirjat esitettyinä todisteessa K35i. Päätösasiakirjat tulee saada esittää sekä osana 
todistetta K35i että todisteina K129A-B, koska 
A) todisteessa K35 ne ovat osa virallista rekisterisisältöä, jota ei voida poistaa vääristämällä osaa 

rekisterisisällöstä (se todistaa siis rekisterisisällöstä eli siitä, mikä kaikkiaan oli 23.10.17 
mennessä vahingon 361-1401203-0 alle rekisteröity aineisto. 

B) Todisteena K129A-B ne ovat siinä muodossa, jossa saapuivat kantajalle postitse ja niillä 
todistetaan a) minkä sisältöisenä päätökset on tehty ja niiden lainvastaisuus ja b) milloin ne 
saapuivat (HUOM! todisteessa K129 mukana myös kirjekuori leimoineen ja todisteessa K35i 
ei; myös saapumispäivällä ja saapumistavalla on merkitystä todisteena)  

Kantaja ei käy raporttisisältöjä pääkäsittelyssä kahteen kertaan. Päätösten sisältö käydään K129A-B 
kohdalla osana vakuutussopimukseen liittyvää todistelua. K35i:lla todistetaan, että joulukuun 
päätöksiä laadittaessa ja rekisteröitäessä oli tiedossa niiden mitättömyys, kun 14.8.14 päätökset 
olivat rekisterissä näkyvissä. 
 

18) ”Kantajan laatimana” ja ”oikeudenkäynnin aikana laadittu”-vastustamisten ristiriitaisuus: Se, että 
jokin asiakirja on ”kantajan laatima” tai ”oikeudenkäynnin aikana laadittu”, ei tee siitä 
todistekelvotonta (ks. tarkemmat perustelut A-osa). Vastustamisen keinotekoisuus näkyy hyvin 
vertaamalla K115-K129 vastustamisristiriitoja keskenään ja edeltäviin vastustamisiin: 
A) Todisteista K115-K129 kantajan s-posteja sisältävät kaikkiaan todisteet K121E-G, K123A-B, 124A, 

K125B, K125D-E, K126, 128 ja K129C. Näistä ”kantajan laatimina” vastustetaan järjettömällä 
tavalla vain K123B, K125D, K126. K128 ja K129C:tä. 

B) Vaikka ”kantajan laatimina” vastustetut K123B, 125D, K126. K128 ja K129C sisältävät myös 
Toiviaisen, Suveksen, Niskalan ja Lagerströmin viestejä, niitäkin vastustetaan ”kantajan 
laatimina” ja jopa siksi, että muiden henkilöiden laatimisten ”mukana on kantajan laatimaa”. 
Se, että kantaja viestintään omassa asiassaan ylipäänsä osallistuu, tarkoittaa Baarmanin, 
Saksan ja vastaajien käsityksen mukaan siis sitä, että KOKO kenen tahansa viestintä jotenkin 
”saastuu” ja tulee todistuskelvottomaksi. Mihinkään lakiin tällainen ”tulkinta” ei perustu.  

C) Toisaalta sitten tämä kantajan laatimisen ”saastuttava” vaikutus ei koske kuitenkaan kaikkia 
kantajan laatimia viestejä. Todisteita K121G ja K124A ja edeltävästi useita muita kantajan 
viestejä ei vastusteta ”laatimisen” perusteella tai MILLÄÄN perusteella ja vastaajien omistakin 
todisteista puolet on kantajan viestejä. 

D) Vaikka K121E, K121F, K123A, K125B, K125E viestitkin ovat kantajan laatimia, niitäkään ei 
vastusteta kantajan laatimisen perusteella, vaan pelkästään ”tarpeettomina” ja valehtelemalla 
liittyvän vakuutusyhtiöön tai ”muuhun asiaan”, vaikka liittyvät kanteeseen. 

E) L121H, K125B, K125C, K125D, K125E, K125F ja K129C viestit on laadittu 1.1.15 jälkeen 2015-
2016, näitä ei vastusteta ”oikeudenkäynnin aikana” laatimisperusteella, vaikka edeltävästi juuri 
”kanteen aikana laatiminen” muka todistekelvottomuuden vastaajien, Baarmanin ja Saksan 
mielestä aiheuttaisi vain 3 viestien kohdalla.  
 

72. Todisteet 130A-B (Suveksen valehtelu palautuksista ja sovintoneuvotteluista) 
 

K130.   A)   Suveksen   s-postit   kantajalle  ja   Kavoniukselle   14.1.15   klo   10:29,   19.1.15   klo 10:23,  
19.2.15  klo  14:15,  25.2.15  klo  17:52  (Suveksen  palautusvaatimus) ja  kantajan  s-postivastaukset 
vaatimuksiin  15.1.15  klo  19:51  (ketjussa  mukana  uudelleen vastine ja neuvotteluvaatimus (vrt. 125B 
s-posti 9.1.15 klo 21:03), 21.1.15 klo 14:14 (”Ok.  Hoidan  palautuksen.”)  ja  verkkopankin  maksutosite  
maksusta  1641,86  € Suveksen asiakasvaratilille 23.1.15, 13.2.15 klo 15:55, 18.2.15 klo 12:33, 19.2.15 klo 
17:40, 27.2.15 klo 9:01 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, ei liity tähän asiaan, liittyy vakuutusyhtiöön 
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K130. B)  Suveksen  s-posti  kantajalle  ja  Kavoniukselle  14.1.15  klo  12:29  (neuvottelusta  ja 
palautuksesta),   Kavoniuksen   s-posti   Suvekselle   24.1.15   klo   12:17  ja   kantajan s-postit Suvekselle 
15.4.15 klo 12:42, 14.4.15 klo 17:22 (s. 2) ja 12.5.15 klo 21:23 

- vastustetaan; ei liity tähän asiaan, liittyy vakuutusyhtiöön 
 

kantajan perustelut ja vastustamisen valheellisuus:  
 
1) Ristiriidat: K130A sisältää myös Suveksen viestit ja pankin virallisen verkkomaksu-tositteen, joita 

vastustetaan ”kantajan laatimana”. Kaikki viestit EIVÄT siis edes OLE kantajan laatimia eikä ”kantajan 
laatiminen” tee K130A:sta todistekelvotonta kantajan viestin osalta eikä miltään osin. Toisaalta 
ristiriitaisesti K130B:tä EI vastusteta ”kantajan laatimana”, vaikka se on kantajan laatima. Vaikka 
K130A-B viestit on laadittu ”kanteen aikana”, niitä ei vastusteta tällä perusteella kuten edeltävästi 
joitain kanteen aikana laadittuja. Ks. yhteenveto vastustamisen ristiriidoista A-osa otsikot 34-35.  
 

2) Palautusvaatimus ja Suveksen vastaukset eivät liity vain vakuutusyhtiöön. K130A todistaa, että 
kantaja palautti Suveksen vaatiman osan kantajan tilille LähiTapiolan maksamista suorituksista, 
mutta Suves ei palauttanut sitä LähiTapiolalle kantajan vakuutukseen, johon se kuuluu (näkyy 
Suveksen 1.10.18 KäO:lle toimittamasta taulukosta, K163). Palautus vaikuttaa Jormanaista ja LP:tä 
koskevan kannevaatimuksen euromäärään, koska se todistaa, että kantajan todellisuudessa 
saama korvausmäärä on PIENEMPI kuin mitä todisteena esitetyssä 22.12.14 asiakirjassa lukee eli 
vastaajiin kohdistetusta kokonaiskannevaatimuksesta tehtävä (jo maksettuja korvauksia) koskeva 
vähennys on siis 1641,86 € PIENEMPI kuin päätöksillä tilille maksettu vakuutuskorvaus. Se, että 
Suves ei palautanut, vaan kavalsi kantajalta asiakasvaratililleen vaatiman maksun, vaikuttaa lisäksi 
vakuutuksessa korvauksen enimmäismäärää vääristävästi. Koska vastaajat ovat kiistäneet kanteen 
myös euromääräisesti, kyse on riitaiseen euromäärään liittyvästä relevantista todisteesta. 
Vastaajat, Baarman ja Saksa yrittävät tahallaan poistaa todisteen 130A ja esittää todisteena VAIN 
12.12.14 ja 22.12.14 päätökset (K129A-B) eli VÄÄRÄT euromäärät saadakseen keinotekoisesti 
suurennettua (vääristettyä) vastaajiin kohdistettua kannevaatimusta 1641,86 €:lla.   
 

3) Baarman väittää lausumassaan 12.3.19 LähiEtelän kanssa 14.2.19 syntyneen sovinnon vaikutuksesta 
minun muka saaneen 4.189,69 euron edun. K130A-B todistavat, että palautin 1641,68 euroa enkä 
mitään ”etua” ole saanut, kun ei ole ollut enää mitään perittävää.  
 

4) Kannetta kiistetään myös väittämällä, että kantaja ei olisi suostunut sovintoneuvotteluihin. K 130A-
B todistavat väitteet valheiksi. Niistä ilmenee, että a) kantaja oli ainoa, joka kehotti  vastaajia 
asiamiehineen sovintoneuvotteluihin ja b) kehotti lopettamaan valehteluun perustuvan kiistämisen. 
Tämä on todistelua vastaajien, Baarmanin ja Saksan kuluvastuusta.   
 

73. Todisteet  131-141 (Vahinkojen  määrä,  kantajan  korjaustoimien  välttämättömyys  ja 
asianmukaisuus sekä vastaajien  tahallisen  väärintoimimisen  aiheuttamat viiveet ja 
Iisävahingot korjaustyön aikana ja vastaajien valehtelu ”muusta peruskorjauksesta”) 

 
K131. Valokuva-aineisto kiinteistöltä ennen vahinkotapahtumaa 

- ei vastusteta 
 
K132. Valokuvat vastaajien vahingoittaman asunnon tilasta 1.1.2015 

- ei vastusteta 
 
K133. Valokuva-aineisto vahingoista 2.1 .15 jälkeen korjausajalta 

- ei vastusteta 
 

K134.A) Valokuvat seinien ja katon vaurioista 
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- ei vastusteta 
K134.B)  Maalausliike Tapio Lilja Ky:n lausunto 18.10.16 

- vastustetaan; yksityisluontoinen kertomus oikeudenkäyntiä varten 
K134.C) Valokuvat puusepällä teetetyistä hyllyistä, Iistoituksista ja seinärakenteista 

- ei vastusteta 
 
K135. A)  Pohjois-Karjalan Sähkön ja Carunan ilmoitukset sähkönkulutuksen noususta marraskuulta 2014 

- ei vastusteta 
K135.B) Rahtikeskus Oy:n ilmoitus vaihtolava-, kuljetus- ja jätekuluista 

- ei vastusteta 
 
K136.A)  Kantajan  toteuttamia  korjaustoimenpiteitä  koskevat  laskut  (joihin  liittyy  kantajan wordilla 
laatimat erittelyt toimenpiteittäin, liite B1 ja B2) 

- ei vastusteta 
K136.B)    Kantajan    s-posti    15.4.15    klo    12:19    Energiapulssi    Oy:n    toimitusjohtajalle 
(Iämpökameratutkimus tehty, mutta siitä ei Iaskutettu) 

- vastustetaan; kantajan oma kirjoitus, ei liity asiaan 
 
137.A) Toimenpidelupa 

- - ei vastusteta 
K137.B)   Kantajan   s-postitiedustelu   7.10.16   klo   20:16   Lohjan   rakennusvalvonnalle   ja 
rakennusvalvonnan s-postivahvistus 10.10.16 klo 15:00 siitä, että ei muita toimenpide- tai rakennuslupia 
2014-2016 ja liite ote rakennusvalvonnan rekisteristä 

- ei vastusteta 
 
K138.A)  Rakennesuunnittelija Erkki  Kamusen  laatimat havainnekuvat ja tekninen selvitys 

- ei vastusteta 
K138.B)  LVI-valvoja Rappin  laatima öljysäiliön seinien  purku- ja tukemissuunnitelma 

- ei vastusteta 
K138.C) Rappin  lausunto valun virheistä 

- vastustetaan; yksityisluontoinen kertomus 
K138.D)  LVI-valvoja  Naparin  laatima  kylpyhuoneen  korjaussuunnitelma 

- vastustetaan; ei merkitystä asiassa 
 
K139. A) Öljysäiliön  pinnoituspöytäkirja 12.9.2007 

- vastustetaan; ei merkitystä asiassa  
K139. B)   Kantajan  ja   Lohjan   kaupungin   ympäristötoimen   s-postikirjeenvaihto   5.10.16-10.10.16 
viemärivahingon vuoksi vuonna 2015 puretun säiliön A-luokituksesta 

- vastustetaan; ei merkitystä asiassa 
K139. C)   Valokuvat kodinhoitohuoneen ja öljysäiliön väliseinästä ja öljysäiliön purkutöistä 
- ei vastusteta 
K139. D)   Kantajan   s-postit   6.9.15   klo   9:13  ja   11.9.15   klo   14:45   K-raudalle  ja   K-raudan vastaus 
11.9.15 klo 13:10 

- ei vastusteta 
 
K140. Verrokkitarjouksia kulutasosta 
K140.A) EHK Oy tarjous piikkauksesta 
K140.B)  Rustholli Oy tarjous  13.10.15 (Ievytys ja seinätöitä) ja siihen  liittyvä reklamaatio 
K140.C)  Uudenmaan Sähköurakointi Oy tarjous 22.6.15 (osa sähkötöistä) 
K140.D)  Öljykolmio Oy tarjous 2.4.15 (öljysäiliön  purku) 
K140.E) Sukitustarjous  10.3.15 Masterpipe Oy 
K140.F)  Pohjolan  MK-Lattiatyö Oy 9.2.15 
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K140.G)  Uudenmaan Talotarkastus OylJanne Jurvelin 7.5.15 
K140.H)  Laatta- ja  Kivirakenne Suorsa Oy 23.3.16 
- kaikki kohdat: vastustetaan; tarpeeton, ei merkitystä tässä asiassa (HUOM! vrt. K127A-H verrokin 
vakuutuspäätöksistä ei vastusteta). 
 
K141. Sähköposti 8.5.15 Sähköpalvelu Tuomikoski Oy 
- vastustetaan; tarpeeton, ei merkitystä 

 
Kantajan perustelut todisteiden tarpeellisuudesta ja vastustamisen ristiriidat: 
 
1) Vastaajat kiistävät kannetta 

A) euromääräisesti 
B) väittämällä kantajan muka tehneen ”jotain muita” korjauksia kuin viemäri- ja pölyvahingon 

korjauksia ja LIITE B1-B2:n kustannustodisteiden muka koskevan sitä ”muuta” korjausta tai 
”peruskorjausta”.  

C) väittämällä kantajan aiheuttaneen lisävahinkoja viivyttelemällä, tekemällä ”jotain” (ei kiistäessä 
kuitenkaan edes kerrota mitä) ”virheitä” ja estämällä LP:n saapumista 

D) asunnon arvo olisi muka kohonnut vastaajien aiheuttamien vahinkojen korjaustöissä siitä 
tasosta, mikä se oli ennen vahinkoja (vastaajien aiheuttamilla valtavilla vahingoilla väittävät siis 
jopa aiheuttaneensa ”lisähyötyä” ja asunnon arvonnousua!).  

Kaikki todisteet K131-141 liittyvät suoraan kanteen oikeaksi todistamiseen ja em. kiistämisten 
kumoamiseen eli ovat tarpeellisia ja niillä on siis merkitystä tässä asiassa. 
 

2) Vastustamisen keinotekoisuus näkyy taas järjettömistä ristiriidoista vastustamisessa:  
A) Hankkeessa on kaksi samanarvoista virallista valvojaa (Napari ja Rapp). Vastaajat vastustavat 

ristiriitaisesti ja epäloogisesti vain Rappin toista lausuntoa (K138C), Naparin korjaussuunnitelmaa 
(K138D) ja Liljan lausuntoa (K134B), mutta eivät vastusta lainkaan a) toista Rappin lausuntoa 
(K138B), Naparin 26.9.14 lausuntoa (K67) ja Kamusen lausuntoa (K138A).  

B) Liljan lausuntoa ja OSAA Rappin lausunnoista vastustetaan, mutta ristiriitaisesti Naparin ja 
Kamusen lausuntoja ei vastusteta. Naparin lausuntoa vastustetaan valehtelemalla ”ei merkitystä 
asiassa”, vaikka juuri tässä asiassa tietenkin vastaajien aiheuttamien vahinkojen 
korjaussuunnitelmalla on merkitystä, 

C) Vaikka K136B, K137B, K139AB, K139D, K140-K141 kaikki viestit on laadittu 1.1.15 jälkeen ja 
vaikka ne kaikki sisältävät kantajan laatimia viestejä, MITÄÄN niistä ei vastusteta 
”oikeudenkäynnin aikana laatimisen” perusteella ja vain K136B:tä vastuste-taan ”kantajan 
kirjoituksena”. K137B ja K139D ei vastusteta MILLÄÄN perusteella, vaikka niissä on kantajan 
viestejä 1.1.15 jälkeen. ”Kantajan laatima” ja ”oikeudenkäynnin aikana laadittu”-vastustamisen 
ristiriidat, ks. perustelut A-osa.  

D) Vrt. myös otsikko 43 ristiriitaisuus Maaniemi, Rapp, Lilja, Rapp, Napari, Kirkkomäki, Newliner, 
Sanfors, Keränen, Honkavaara viestien ja lausuntojen vastustamisessa.  

E) K140A-H (verrokkitarjoukset) vastustetaan, vaikka samaan aikaan MITÄÄN alakohtaa K129A-H 
(vakuutuspäätösten vastaavat verrokit) EI vastusteta millään perusteella.  

 
3) Rappin lausuntoa (K138C) ja Liljan lausuntoa (K134B) ei ole lainkaan laadittu oikeuden-käyntiä varten 

eikä Naparin lausunto (K138D) ja K141 (Tuomikoski Oy:n s-posti) merkityk-setön, kuten vastaajat 
vastustamisessa valehtelevat. Kyseessä on toimenpideluvan alainen korjaushanke, jossa on kaksi 
virallista Lohjan kaupungin hyväksymää valvojaa Napari ja Rapp. Lisäksi tarkastuskäyntejä tekivät 
terveystarkastaja Keränen ja RakSystems: 
A) K138C on osa hankevalvojan valvonta-aineistoa ja laadittu Lattiamies Oy:lle korjaustoimeen 

kehottamiseksi (eikä oikeudenkäyntiä varten) ja juuri tämän lausunnon perusteella yrityksen tj 
kävikin sitten veloituksetta korjauksen tekemässä. Minulla ei koskaan ole edes ollut mitään 
oikeudenkäyntiä Lattiamies Oy:tä kohtaan, joten on aivan varmaa, että ”olematonta” 
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oikeudenkäyntiä varten sitä ei ole laadittu. K138B rinnastuu juridiselta luonteeltaan täysin toisen 
valvojan Naparin lausumaan (K67) sekä terveystarkastaja Keräsen, RakSystemsin, Kamusen 
lausuntoihin ja Rappin omaan toiseen lausuntoon (K89, K94, K75C ja K138A-B), joista MITÄÄN ei 
vastusteta. 

B) K138C todistaa myös kanteen euromäärän oikeaksi kanteella vaaditun Lattiamies oy:n laskun 
osalta LIITE B1, otsikko 1.1. Kantajan reklamaation ja siihen liittyneen 138C lausunnon 
perusteella Lattiamies luopui 500 € laskusta  

C) K138C, K94 ja K141 todistavat, että korjauksen viive ei johtunut kantajasta, vaan Lattiamies Oy:n 
valun virheistä.   

D) K134B Liljan lausunto liittyy olennaisesti todisteisiin 131-133, 134A, 134C ja 136A. Liljan 
lausuntoa ei ole lainkaan laadittu oikeudenkäyntiä varten, vaan hankevalvoja Rappille 
selvitykseksi korjaustavan valinnassa (koska kaikki toimenpiteet piti ennen osakorjauksia 
hyväksyttää valvojalla). Se on siis todiste a) kantajan suorittamien korjausten 
välttämättömyydestä ja asianmukaisuudesta ja b) asunnon tasosta ennen korjauksia eli että 
vastaajien väittämiä arvonnousuja ei ole syntynyt verrattuna entiseen (käsinmaalatut tapetit 
olemassa jo ennen vahinkoja ja tuhoutuivat nimenomaan vastaajien aiheuttamien vahinkojen 
korjauksissa).  

E) Kaikki tarpeellinen Liljan lausunnon osalta ilmenee todisteesta K 134B. Koska vastaajat eivät silti 
luovu K134B vastustamisesta, kantaja nimeää Liljan. Henkilökuuleminen ei tee K134B:tä 
kuitenkaan tarpeettomaksi, vaan kuuleminen täydentää kirjallista todistetta eli myös K134B 
vaaditaan pidettäväksi todisteena siinäkin tapauksessa. Rapp ja Napari on jo todistajiksi 
nimetty ja silti henkilökuulemisen LISÄKSI vastaajat hyväksyvät MYÖS heidän kirjallisia 
viestejään ja lausumiaan todisteiksi. Saman tulee koskea Liljaa. (”kuulemis”-vastustamisen 
ristiriidat ks. A-osa otsikko 43)  

 
4) K136B ja K139A-B ovat tarpeen ja liittyvät kanteeseen ja kiistämisperusteisiin, koska ne koskevat 

kanteen ydinasiaa (raportointivirhettä ja vastaajien tuottamusta) ja todistavat, että  
A) Kantaja ei aiheuttanut mitään vahinkoja, vaan päinvastoin esti miljoonavahingon ja aikaansai 

konkreettisia eurosäästöjä, jotka kertyivät suoraan vastaajienkin hyödyksi. 
B) Vastaajien raportti ja 23.10.14 korjaussuunnitelma (K32) ovat virheelliset (tuottamus). 16.6.14 

raportissa valehdellaan, että talon alakerrassa ei muka olisi ollut lattia- tai muutakaan 
lämmitystä. Väärä tieto vääristi myös kosteusmittaustuloksen.  Lämpö-kameratutkimus todisti 
lattialämmitysputkien kohdat ja että lämmitys oli niissä tiloissa, joissa vastaajat väittivät sen 
puuttuvan. K139A-D (valokuvat öljysäiliöstä ja uuden hankinnan kustannukset viesteineen) 
todistavat, että tiloissa oli öljylämmitys.   

C) Laajat (täysin laittomat) piikkaukset aloitettiin vastaajien toimesta selvittämättä 
lattialämmitysputkien sijaintia. Jos kantaja ei olisi aulatilan lattian kohdalla keskeyttänyt 
piikkausta, seurauksena oisi ollut laaja tuhoisa vesivahinko, kun koko yli 300 m2:n talon 
lattialämmitysjärjestämä olisi rikottu ja vettä olisi kovalla paineella roiskunut tuhansia litroja 
kaikkialle aiheuttaen valtavat vahingot. 

D) Vastaajat kehittelivät 26.11.14 raporttiin tekaistun valhetarinan, että kantaja muka keskeytti 
piikkauksen aulan kynnykselle siitä syystä, että kantaja muka kertoi lattiakivimateriaalin 
saatavuusongelmasta, vaikka todellinen syy oli siis se, että kantaja esti vastaajia jatkamasta 
tahallisen täystuhon toteuttamista miljoonavahin-golla särkemällä tahallaan 
lattialämmityksen, joka alkoi juuri aulatilan kynnykseltä. 

E) Kantaja sai minimaalisella kustannuksella (alun perin 100 € kustannus, joka tosiasiassa jäi 0 
euroon) eli 100 €/0 € hintaisella lämpökameratutkimuksella koko vastaajien yrittämän vähintään 
100.000 € lisävahingon estettyä. Vastaajienkin velvollisuus oli tehdä juuri tämä tutkimus ennen 
2.9.14 ja 17.9.14 piikkausten aloitusta. 

 
5) Vastaajat yrittävät poistaa todisteen K139A-D muodostamasta kokonaisuudesta ne todisteet 

(K139A-B), jotka todistavat, että a) säiliö purettiin vain vastaajien aiheuttamien vahinkojen vuoksi 
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ja c) säiliötä ei purettu huonokuntoisuuden vuoksi. Ne kiistävät kannetta öljysäiliön purkutöiden 
osalta a) euromääräisesti, b) väittämällä sen muka johtuneen säiliön huonokuntoisuudesta, c) 
kantajan muka saaneen asunnolleen arvonparannusta verrattuna vahinkoa edeltäneeseen tasoon. 
K139A-B todistavat kumoon kaikki nuo väitteet ja valheeksi raportin väitteen, että ”tiloissa ei 
lämmitystä”. Vastaajat eivät vastusta valokuvia säiliön purkutöistä. Valokuvat yksinään ilman 
todisteita K139A-B siis todistavat vain sen, että säiliö on purettu ja uusi ostettu tilalle. K139A-B 
liittyvät olennaisesti valokuviin. Niistä ilmenee, MIKSI nuo kuvista näkyvät purkamiset ja uuden 
säiliön osto on tehty. Ilman A-luokitustodisteita eli ilman todisteita K139A-B olisi olemassa vain 
vastaajien väite, että säiliö purettu ”muuten vaan” (muka huonokuntoisuuden vuoksi ”muuna 
perusparannuksena”) tai että korjauksissa kantaja saanut jotain perusteetonta arvonparannusta. 
Kantajalla tulee olla oikeus todistaa säiliön A-luokitus juuri siksi, että jo ennen vahinkoja ollut A-
luokitus todistaa kaikki vastaajien esittämät arvonparan-nusväitteet ja kaikki muutkin kiistämiset 
säiliön purkutöiden osalta epätosiksi. Pinnoituspöytäkirja (K139A) ja Lohjan kaupungin virallinen 
rekisteritieto kantajan säiliön A-luokituksesta (K139B) ovat merkityksellisiä todisteina, koska ne 
todistavat 
A) kantajan säiliö oli jo ennen vastaajien aiheuttamia vahinkoja jo parasta A-luokkaa eli mitään 

vastaajien väittämää lisäarvoa sen purku- ja uusimistyö ei tuonut 
B) Miksi A-luokitettu säiliö purettiin. Se jouduttiin purkamaan vain siksi, koska sen alla oleva lattia 

piikattiin alle valuneen viemäriveden vuoksi eikä sitä koon vuoksi voitu saada  ehjänä pois 
piikkausalueelta 

C) vastaajat aiheuttivat pelkkää vahinkoa, koska kantaja menetti kaikki aiemmat panostuksensa 
(useiden tuhansien eurojen pinnoitustyökustannukset) 

D) euromääräinen kannevaatimus on oikea 
E) vastaajien raportti (väite lämmityksen puuttumisesta) on virheellinen. (Miksi kantajalla olisi 

vastaajien mielestä siis 6000 l öljysäiliö ja miksi kantaja olisi sen suurilla kustannuksilla 
pinnoittanut ja uuden ostanut, jos ei lämmitystä varten?)  

F) Euromääräisessä vastustamisessa (Baarman 13.2.18), LP vastustaa myös kannevaatimusta 
hukkaan menneestä öljystä (191,88 €. LIITE B1 otsikko 1.3) väittämällä, että entinen öljy olisi 
voitu siirtää suoraan uuteen säiliöön. Tämä ei ollut teknisesti mahdollista. Säiliö vaatii 
paloteknisen tilan eikä sitä voitu rakentaa eikä K-raudasta ostettua uutta säiliötä sijoittaa 
paikoilleen, koska lattia siis piikattiin pois vasta sen jälkeen, kun vanha säiliö oli purettu. Tämä 
näkyy myös valokuvista, joita ei vastusteta.    

 
6) Kantaja on esittänyt euromääräisen kannevaatimuksen myös selvittelytyöstä, jota vastaajat myös 

vastustavat ”tarpeettomana” ja euromääräisesti. Koska kannevaatimus on esitetty ja sitä 
vastustettu, kantajalla on oikeus esittää todistelua siitä, a) mitä työtä kantaja on tehnyt, b) paljonko 
työtä on ollut (tarjouskierrokset olivat työläitä ja veivät paljon aikaa), c) että verrokkitarjousten 
hankkiminen oli asianmukainen ja erittäin hyödyllinen osa korjaustoimintaa ja koitui vastaajienkin 
hyväksi ja d) mitään vastaajien väittämiä vahinkoja kantaja ei ole aiheuttanut, vaan päinvastoin yli 
100.000 € säästöt. K140A-H sisältää verrokki-tarjouksia kulutasosta ja K141 Tuomikoski Oy:n 
ilmoituksen, että joutuvat siirtymään seuraavaan kohteeseen vastaajien raporttivirheen vuoksi. Niillä 
on merkitystä tässä asiassa ja ovat tarpeellista todistelua, koska todistavat  
A) mitä selvittytyötä ja lisävahinkoa vastaajat kantajalle aiheuttivat 
B) kantajan tarkan selvitystyön ja joka työvaiheessa toteuttamien tarjouskierrosten avulla kantaja 

sai aikaan vähintään 100.000 € säästöt vastaajien hyväksi.  
C) Koska osa vuotokohdista paljastui vastaajien laiminlyömien viemärikuvausten ja muun 

väärinraportoinnin vuoksi vasta 2015 korjaushankkeen ollessa jo käynnissä, hanke jouduttiin 
28.4.15 keskeyttämään RakSystemsin lisälausunnon hankkimiseksi ja osa jo sovituista 
korjausurakkasopimuksista peruuntui, koska urakoitsijat eivät voineet noudattaa sovittua 
aikataulua eikä muiden töidensä vuoksi jäädä odottelemaan. Vastaajat aiheuttivat huomattavia 
viiveitä, kun kesäaikaan tilalle ei saatu heti uusia tekijöitä ja tarjouskierroksia jouduttiin uusimaan 
paljastuneiden vastaajien raportointi-virheiden vuoksi. Todiste 141 on yksi esimerkki vastaajien 
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aiheuttamista lisävahingoista (myös sovittu lattiavalufirma Öhman purki sopimuksensa samasta 
vastaajien virheestä ja viiveestä johtuen).  

 
74. Todisteet 142-146 (lääketieteellinen näyttö, henkilövahingot sekä vastaajien viivyttelyn ja virheellisen 

korjaustavan aiheuttamat merkittävät lisävahingot) 
 

Todisteita K142-K144 (lääkärinlausunnot, verottajan selvitys 100 % invaliditeetista, eläkepäätökset, 
päivärahapäätökset, epikriisit, valokuva teipatusta kantajan selästä) ei vastusteta. Myöskään K143A:ta ei 
enää vastusteta, vaikka vielä Baarman 9.6.15 valehteli, että fysioterapeutin epikriisi ei muka olisi edes 
lääketieteellistä selvitystä.  
 
K145.A)  Merkittävän  kosteus- ja homevaurion  määritelmä 
http:llfi.opasnet.orq/fi/Kosteus-  ja  homevauriot  rakennuksissa (s.  1 ja 2) 

- vastustetaan; kantajan oma sähköposti, ei merkitystä asiassa 
 
K145.B)   Rakennustietopankki.fi    ohje    pölynhallinnasta    ja    laiminlyöntien    seuraukset terveydelle 
ja omaisuudelle (todettu myös Iaiminlyöjän korvausvelvollisuus) 
https://wvvw.rakennuskone.fi/polynhallinnassa/ 

- ei vastusteta (oikeudenkäyntimateriaalia) 
 
K145.C)  TUVASA-ohje (turvallinen Vahinkosaneeraus-ohje,  laatinut yhdistys, johon  LP kuuluu) 
file:///C:/Users/Omistaja/Downloads/turvallinen-vahinkosaneeraus-tuvasa%20(2).pdf 

- ei vastusteta (oikeudenkäyntimateriaalia) 
 
K145.D)   Pölynhallinnan  käsikirja, sivut 1,  6-13,  15-19,  25-27,  31-34,  51-52,  56-57 ja 59. 

- ei vastusteta (oikeudenkäyntimateriaalia) 
 
K145.E)  Selvitys  kosteusvauriomikrobien  ja  niiden  aineenvaihduntatuotteiden  näytteenotto-  ja   
analysointimenetelmistä,   Lahden   AMK,   opinnäytetyö,   tekniikan   ala, Perchtold Adelheid, sivut 10-
12, 17, 18, 21, 25, 35, 36, 42, 45, 78 

- ei vastusteta (oikeudenkäyntimateriaalia) 
 
Kantajan perustelut: 
 
1) MITKÄÄN ohjeet eivät ole luonteeltaan tässä asiassa pelkkää ”oikeudenkäynti-materiaalia”, vaan 

nimenomaan ovat kirjallisia todisteita, koska  
A) Kaikki nämä ohjeet ovat todisteita vastaajien nimenomaisia kiistämisperusteita vastaan siksi, 

että LP on 9.6.15 vastauksessaan kiistänyt kannetta väittämällä toimintaa ”rakennusmääräysten 
mukaiseksi”. Juuri siksi kantajalla tulee olla oikeus todisteensa avulla osoittaa, a) mitä ne oikeat 
rakennusmääräykset ovat, ja b) että vastaajien toiminta ei ole niiden mukaista.  

B) Koska todisteeksi nimetyt ohjeet sitovat vastaajia, niiden rikkominen todistaa kanneperusteen 
(tuottamuksen). Kantaja todistaa vastaajien tuottamuksen juuri osoittamalla ohjetodisteiden 
K145A-E avulla eksaktien yksittäisten ohjekohtien rikkomisen ja käy jokaisen vastaajien 
konkreettisen teon näiden todisteiden avulla läpi pääkäsittelyssä vertaamalla toimintaa 
ohjeen eksakteihin kohtiin.  

C) Todisteessa K145B on todettu suoraan suojausten laiminlyöjän korvausvelvollisuus. Kanteessa 
on ytimessään kyse pölyvahingon osalta juuri suojausten laiminlyönnistä.  

D) Ohjeen K145C on laatinut yhdistys, johon LP yhtenä laatijana kuuluu. Se todistaa, mitä vastaaja 
on itse kirjallisesti laatimalla myöntänyt rakennusmääräysten mukai-seksi vähimmäislaaduksi 
(tulee ottaa suoraan ratkaisun perusteeksi OK 17:5 §)  

E) Todisteessa K145D on teemana tuottamus pölyvahingossa (ohjeiden mukaiset suojaukset 
laiminlyömällä) 

https://wvvw.rakennuskone.fi/polynhallinnassa/
file:///C:/Users/Omistaja/Downloads/turvallinen-vahinkosaneeraus-tuvasa%20(2).pdf
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F) todisteessa K145E teemana ovat terveyshaitat, kun vastaajat eivät noudattaneet lainkaan 
hyväksyttyjä tutkimusmenetelmiä ja vastaajien aiheuttaman viiveen perusteella (vastaajien 
kiistämisperustetta vastaan, että viiveellä ei muka merkitystä) 

 
K145A ei ole mikään pelkkä kantajan laatima s-posti, kuten vastaajat vastustamisessa valehtelevat, 
vaan todisteen nimestäkin ilmenee, että todisteen olennaisen osan muodos-tavat sivut 1 ja 2 
virallisesta oppaasta nimeltä ”Kosteus- ja homevauriot rakennuksissa (http:llfi.opasnet.orq), joka 
todisteeksi nimetty opas ei siis ole miltään osin kantajan laatima. Oppaan sivut 1 ja 2 ovat juridisesti 
aivan samassa asemassa kuin muut viralliset sitovat ohjeet (todisteet K145B-E). Vastaajat kiistävät 
väittämällä, että niiden aiheuttama viive 16.6.14 käyntinsä ja vuodon oikean syyn löytymisen 
(13.8.14 ja kevät 2015) välillä olisi muka vahingon määrään vaikuttamaton. K145A on erittäin 
olennainen, koska siitä selviää, a) mikä on puolueettoman tahon määrittelemä virallinen 
kosteusvahingon määritelmä ja b) että jo 3 vrk:n viive vaikuttaa olennaisesti vahingon syntymiseen 
ja määrään, c) jos kantajan 10.6.14 ilmoittama vuoto olisi selvitetty JVT-ohjeen (todisteen 147A) 
mukaisella oikealla tavalla heti kesäkuussa, vahinko olisi jäänyt kokonaan syntymättä tai jäänyt 
olennaisesti pienemmäksi. Huom! Myös todistetta K147A vastaajat vastustavat valehtelemalla, että 
se on muka vain kantajan s-posti, vaikka K147A on LP:n oman JVT-yhdistyksen laatima ohje ja 
vastustavat USEITA Baarmanin, Saksan, Walveen, Niskalan, Toiviaisen, Tehopuhdistuksen ja 
Kavoniuksen viestejä, jopa Niskalan korvauspäätöstä (K126), TTL:n tekstejä (K107B) ja pankin 
verkkomaksutositetta (K130A) ”kantajan omana kirjoituksena”. Ks. perustelut A-osa otsikot 30 ja 
34.  
 

2) Juuri vastaajien laiminlyönnit, väärät (rakennusmääräysten vastaiset eikä niiden mukaiset) 
selvitystavat ja niistä johtuva viive oikean vuotosyyn selviämisessä ovat kanteessa kuvattujen 
vahinkojen peruste. K145A todistaa, että viive vaikuttaa (vastaajien kiistämisen kumoava näyttö). 
Kantajan muista kirjallisista todisteista (kantajan s-postit vastaajille, valokuvat vaurioista, uudet 
raportit 13.8.14 lukien, RakSystemsin lausunto 2015, Sanforsin ja valvojien lausunnot 2015-2016 ja 
LähiEtelän 14.8.14 muuttuneet päätökset verrattuna 11.7.14 tehtyyn virheelliseen päätökseen sekä 
K74A-B ja K76 uutiset) käy ilmi, a) mitä se vaikuttaa, b) kuinka pitkistä (olennaisista) vastaajien 
aiheuttamista viiveistä on kyse ja c) mitä mitä vahinkoja syntyi ja olisi vielä syntynyt ilman kantajan 
puuttumista. K145A liittyy sekä todisteeseen 147A-B että henkilötodistaja Putuksen kuulemiseen, 
joka kuuleminen täydentää kirjallista todistetta K145A, mutta ei tee todistetta 145A tarpeettomaksi.  
 

3) K143A:ta ei enää vastusteta. Koska sen vastaisesti ON JO kiistetty eli Baarman 9.6.15 valehteli, että 
fysioterapeutin epikriisi ei muka olisi edes lääketieteellinen selvitys (vastoin lakia terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöstä, joihin terapeutit luetaan), K143 on yksi lisätodiste myös Baarmanin 
kuluvastuusta.   
 

75. Todisteet K146A-B, K163-K164A-B (AA Palon lausuma ja palkkatodistus, Suveksen 1.10.14 
valmisteluistunnon lausuma/taulukko ja Suveksen/LähiEtelän 20.12.18 editiovastaus ja sen liitteenä 
oleva LähiTapiolan vastaus HetiL tarkastusoikeusvaatimukseen) 

 
K 146. AA Palon kirjelmä 18.6.18 asiassa L 17/261, sivut 2-3 ja palkkatodistus (teema 1: vastaajien   
aiheuttama   eläköityminen   ja   siitä   johtuva   taloudellinen   vahinko, teema   2: vahingon määrä) 

- vastustetaan; lausumaa toisessa oikeudenkäynnissä ei voida hyväksyä kirjalliseksi todisteeksi 
K163. Suveksen ja LähiEtelän 1.10.18 laatima maksutaulukko 

- ei vastusteta 
K164. Suveksen ja LähiEtelän 20.12.18 vastaus editioasiassa  

- vastustetaan; lausumaa oikeudenkäynnissä ei voida hyväksyä kirjalliseksi todisteeksi 
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kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriitaisuus:  
 
1) Tämänkin vastustamisen keinotekoisuus näkyy vastustamisen ristiriidoista: Joka toista juridisesti 

samanlaisista lausunnoista (K146, K164) vastustetaan, mutta Suveksen 1.10.18 lausumaa asiassa L 
15/649 (K163) EI vastusteta.  
 

2) Kantaja vaatii vastaajilta korvausta palkan ja eläkkeen erotuksesta. K146 muodostuu ensinnäkin 
kahdesta asiakirjasta: A) Palon lausuman s. 2-3 ja B) palkkatodistus. Näistä palkkatodistus ei edes ole 
”lausuma oikeudenkäynnissä”, vaan virallinen hyväksytty tapa todistaa kantajan palkkataso, jonka 
perusteella kannevaatimus palkan ja eläkkeen erotuksesta todistetaan. Eläkepäätöksiä (K142A-B) eli 
kannevaatimuksen laskentaan liittyviä muita todisteita ei vastusteta. Kun kannevaatimuksena on siis 
palkan ja eläkkeen erotus, miten palkan ja eläkkeen erotuksen voisi vastaajien mielestä laskea, jos 
kantaja vain eläkkeensä euromäärästä saisi esittää todisteen, mutta palkastaan ei ja millä muulla 
kantaja voisi palkkatasonsa edes todistaa kuin virallisella palkkatodistuksella? Myös Palon lausuman 
s. 2-3 on merkitystä euromääräisen kannevaatimuksen todisteena ja K146Aon luonteeltaan siksi 
nimenomaan todiste, vaikka se on laadittu toisen jutun lausuman osana. Koska vastaajat 
nimenmaisesti kiistävät vetoamalla itse tuohon toiseen juttuun ja väittävät, että tässä ja toisessa 
jutussa olisi muka ”päällekkäisiä” vaatimuksia. Palon kirjelmä todistaa siitä, a) MITEN palkan ja 
eläkkeen erotuksen kannevaatimus jakaantuu näiden kahden eri jutun välillä ja että b) kumpikaan 
kannevaatimus ei ole päällekkäinen. 
 

3) K164 ei myöskään ole vain Suveksen editiolausuma. Todisteena K164B on myös sen liite eli 
LähiTapiolan 11.12.18 laatima vastaus Pedersenin 26.9.18 HetiL tarkastusoikeus-vaatimukseen. Se 
ei ole ”lausuma oikeudenkäynnissä”, vaan vakuutusyhtiön vastaus HetiL-asiassa 
vakuutuksenottajalle eli varmasti kelpaa todisteeksi. Se on tärkeä todiste ja todistaa: 
A) Vastaajien väittämää ”elokuun 2014” viemärikuvausta ja PipeSnaken ”lokakuun 2014” 

kuvausta ei ole olemassa. (UUSI väite, että viemärit olisi muka kuvattukin vasta 11.12.14 
B) Myöskään vastaajien raporteissa ja Baarmanin 9.6.15 vastauksessa väitettyä tapahtumaa 

(”elokuun 2014” kuvausraportin asianmukainen luovuttaminen Niskalalle”) ei ole olemassa. 
Kun Suveksen uusimman tarinan mukaan viemärit onkin kuvattu vasta joulukuussa, ei sitä 
11.12.14 raporttia ole voitu kenellekään elokuussa luovuttaa.  

C) Suves ja Konttinen valehtelevat kantajalle HetiL vastauksessaan 11.12.18 ja saman tahallisen 
valheen 20.12.18 KäO:lle. Tämä muka ”11.12.14” kuvaus on keksitty uutena valheena eli 
”syntynyt” vasta 4 vuoden päästä joulukuussa 2018 eikä sitä siis ollut olemassakaan vielä 
23.10.17, kun kantaja viimeksi käytti samaa HetiL tarkastusoikeuttaan. Silloin LähiTapiolassa 
olivat vain 31.10.2005 valmistuneet videot. Lisäksi kantaja muulla henkilötodistelullaan 
(Maaniemi, Honkavaara) todistaa, että kukaan ei voinut kuvata yhtään mitään enää 11.12.14 
eikä ole kuvattu.   

 

4) Kun K163 (Suveksen lausuma 1.10.18) hyväksytään todisteeksi, luonteeltaan ihan samanlainen 
saman Suveksen samassa asiassa 2 kk kuukautta myöhemmin joulukuussa 2018 laatima lausuma 
(K164A) käy todisteeksi ja K146A Palon lausuman s. 2-3 myös. Ne todistavat siis kaikkiaan seuraavaa: 
A) K163 todistaa, että a) kaikki maksaminen LähiTapiolassa on perustunut viemäririkkoon 

(maksettu vahingosta 361-14020203-0) ja koksiluukkuraportin virheelliseksi tunnusta-miseen, b) 
Jormanaiselle ja Rytölle on maksettu 7.000 € lahjomat, c) 11.7.18 päätös on muuttunut 14.8.14 
ja juuri siksi aloitettu maksaminen, d) Suves valehteli KäO:ssa 4 vuotta, että mitään ei ole 
maksettu 1.1.15 eikä yhtään päätöstä tehty muka enne joulukuuta 2014, e) Baarmanin 
valehtelun sopimussuhteista 

B) K146A-B todistavat kannevaatimuksen euromäärän (palkan ja eläkkeen erotus) 
C) K164A-B todistavat KAIKKI vastaajien ja ent. vastaaja LähiTapiolan ja Suveksen vastaukset ja 

raportit viemärikuvauksista valheeksi, b) 5 vuotta jatketun valehtelun tahalliseksi, c)  tosiasiassa 
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ei koskaan kuvattu yhtään mitään. Se on todiste a) kanteen perusteena olevasta tuottamuksesta 
ja b) Baarmanin ja Saksan kuluvastuun todiste.  

 

76. Todisteet K147-K149 (asianosaisten tiedon taso ja Baarmanin kuluvastuu avioliittoväitteen 
perusteella) 

 
K147) Todisteet vastaajien  koulutuksesta ja erityisosaamisesta 
K147. A)  Kantajan  s-posti  Baarmanille,  Itäiselle ja Ojantakaselle JVT-yhdistyksestä, johon LP   kuuluu   ja   
auktorisoinnin   lupaehdoista  (ml.   aliurakoitsijavastuu),   JVT:n internet sivuilta  printatut  
auktorisointiehdot ja  yhdistyksen  nettisivujen  etusivu 
http://wvvw.VahinkopaIveIut.net/etusivu 

- vastustetaan; asiaan kuulumaton, kantajan oma kirjoitus 
K147.B) Tmi JJ  Maalaus ja rakennus,  PRH  rekisteriote ja kantajan s-postitiedustelu  18.2.18 
Jormanainen-nimisestä LähiTapiolan työntekijästä 18.2.18, johon ei ole vastattu 

- vastustetaan; tarpeetonta, koskee riidattomia seikkoja 
K147.C)  Niskalan virallinen  LähiTapioiassa käyttämä allekirjoitus titteleineen 

- vastustetaan; tarpeeton, liittyy vakuutusyhtiöön 
 
K148)  Finvan työtodistus  14.8.14 ja EU-komission työtodistus  17.3.17 

- vastustetaan; asiaan kuulumaton, ei liity tähän asiaan 
 
K149) Ote Lakimiesmatrikkelista,  merkkien selitykset 

- vastustetaan; asiaan kuulumaton, ei liity tähän asiaan 
 

kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriidat:  
 
1) K147A ei edes ole vastaajien väittämällä tavalla vaan mikään pelkkä ”kantajan oma kirjoitus” (vrt. 

vastaajien epätosi samanlainen väite K145A). K147A pääosan muodostaa LP:n ja JVT-yhdistyksen 
toimesta (ei siis kantajan toimesta) laadittu materiaali eli LP:n auktorisointilupaehdot sisältävä 
materiaali. K147A on kokonaisuudessaan erittäin relevantti (relevantteja ovat sekä kantajan s-posti 
päivämäärineen että JVT-yhdistyksen materiaali). JVT-yhdistyksen toimesta laadittu ja LP:n osana 
auktorisointiaan hyväksymä lupaehtomateriaali on merkityksellinen todisteena, koska se todistaa 
seuraavat vastaajien kiistämiset perusteettomiksi ja kantajan kanneperusteet toteennäytetyiksi:  
A) LP vastaa auktorisointiehtojensa mukaan aina valitsemistaan ja käyttämistään 

aliurakoitsijoistaan (vrt. Baarmanin/LP:n päinvastainen perusteeton aliurakoitsija-vastuun 
kiistäminen 9.6.15 kirjelmässä ja valmistelussa) 

B) LP:n tuottamus, kun auktorisointiehtojen mukaan LP:n on AINA tullut kertoa kantajalle eli 
sopimuskumppanilleen, kun käyttää aliurakoitsijaa ja nimetä alikurakoitsijaa valvomaan LP:stä 
nimetty vastuuhenkilö, mutta kantajalta tämä salattiin ja uskoteltiin Jormanaisen olevan LP:n 
työntekijä (vrt. K37A, Walveen 7.10.14 s-posti, jolla huijausta jatkettiin) 

C) mitä kaikkia muita auktorisointiehtojaan LP on rikkonut tahallaan, törkeällä tuottamuksella tai 
tuottamuksella vuoto- ja pölyvahingoissa (väärinraportointi, viemärikuvausten laiminlyönti, 
väärät selvitystavat, väärät korjaussuositukset ja laiminlyödyt suojaukset ja alipaineistus 
piikkauksessa verrattuna LP:tä sitoviin auktorisointilupakohtiin).  

D) Kantajan s-posti on Baarmanin ja LP:n kuluvastuun kannalta merkityksellinen todisteena, koska 
siitä ilmenee a) päivämäärä (s-postin lähetyspvm), jona he viimeistään ovat tienneet 
aliurakoitsijavastuun kiistämisen perusteettomaksi, mutta silti jatkoivat perusteetonta 
kiistämistä ja b) MISTÄ kantaja ajankohtaisesti vastaajille reklamoi ja c) Baarman ja LP tahallaan 
salasivat 9.6.15 vastauksessa JVT-aineiston ja auktorisoinnin valehdellakseen Jormanaista 
”asiantuntijaksi.  

http://wvvw.vahinkopaiveiut.net/etusivu
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E) Se, että s-posti on kantajan laatima, ei siis tässäkään tarkoita, että sillä ei olisi arvoa todisteena 
ja vaikka K147A viesti on laadittu ”oikeudenkäynnin aikana, sitä ei vastusteta laatimishetken 
perusteella, vaan pelkästään ”kantajan laatimana”. Ks. ristiriidat A-osa.   

 
2) K147A-B ovat Jormanaisen ja LP:n riitaiseen aliurakoitsijavastuuseen liittyvät keskeiset todisteet. Koska 

KAIKKI sopimussuhteet ovat kanteessa keskeisiä riitaisia seikkoja, mikään kantajan todiste ei koske 
riidatonta seikkaa. Kannetta kiistetään Baarmanin 9.6.15 tekstissä väittämällä LP:n (siis auktorisoidun 
A-luokitetun yrityksen) ottaneen Jormanaisen 17.9.14 tehtävään muka ”kosteusvahinkokorjaamisen 
ammattilaisena”. PRH-otteesta ilmenee, että Jormanainen on maalari eikä vastaajien väittämä 
kosteusvahinkokorjausten ja piikkausten asiantuntija. Todisteesta K147B verrattuna todisteeseen K147A 
ilmenee, että a) ammattilainen on LP (ei aliurakoitsija) ja b) LP vastaa auktorisointiehtojensa mukaan 
aina valitsemistaan ja käyttämistään aliurakoitsijoista (vrt. Baarmanin/LP:n päinvastainen perusteeton 
aliurakoitsija-vastuun kiistäminen 9.6.15 kirjelmässä). LP salasi käyttäneensä maalaria työssä, jossa 
Walve petoksellisesti erehdytti (vrt. K37A) minut luulemaan saavani auktorisointiehdot täyttävän LP:n eli 
A-luokitetun ammattilaisen palvelua, vaikka ”kosteusasiantuntijana” hääräili maalari.  
 

3) Siitä riippumatta, että LähiTapiola ei enää ole vastaajana, kanteessa on kyse sopimussuhteista 
LähiTapiolan, LP:n ja kantajan välillä ja siitä, että Niskala, Walve, Laakso ja Jormanainen yhdessä sopivat 
ja toteuttivat vahingot. Vastaajat myös tulivat kotiin kotivakuutusvahingon selvittelyyn, joten K147C 
(Niskalan tittelit) on sama merkitys asiantuntijaroolien ja kantajaan kohdistetun erehdyttämisen 
todisteena kuin K147A-B:llä.  

 

4) K148 on yksi vastaajien, Baarmanin ja Saksan kuluvastuun todiste. Se todistaa kantajan 
erityisosaamisesta kanteen kattamassa asiassa. Sillä on merkitystä ja liittyy tähän asiaan, koska a) he 
tiesivät kantajan reklamaatiot vastaanottaessaan hänen olevan Euroopan parhaaksi syväosaajaksi EU-
komission toimesta luokiteltu juristi vakuutus- ja vahingonkorvausasioissa ja olevan oikeassa 
juridiikassaan (vrt. V2, jossa oli 9.6.15 teemana  ”kantajalla laaja kokemus vakuutusalalta”) b) 
Baarmanille ja Saksalle syntyi korostettu selvitysvelvoite (AA-ohje 8.2) kantajan viestien ja tietämänsä 
asiantuntemukseni perusteella. He jättivät vastaamatta reklamaatioihin ja salailivat myöntämisiään, 
koska tiesivät oman kiistämisensä perusteettomaksi. c) Kaikki tämä vaikuttaa heidän kuluvastuuseensa.    

 

5) K149 (Lakimiesmatrikkeliote, merkkien selitykset) vastustetaan ”asiaan kuulumaton, ei liity tähän 
asiaan”. Baarman ja LP olivat itse 9.6.15 sitä mieltä, että tällainen Matrikkeliote LIITTYY ja kuuluu asiaan 
L 15/649, koska itse nimesivät 9.6.15 omaksi kirjalliseksi todisteeksi (V2 ja teemaksi viemärijutussa 
Baarman nimesi V2:lle väittämänsä avioliittoni Kavoniuksen kanssa. V2 oli siis Baarmanin mukaan vielä 
9.6.15 lukien 3,5 vuotta tarpeen em. teemalla, vaikka avioliitolla ei ole viemäri- ja pölyvahingoissa 
MITÄÄN merkitystä enkä edes ole aviossa. Baarman luopui tästä 3,5 vuotta jatkamastaan väitteestä ja 
V2:sta vasta 17.9.18 sen jälkeen, kun minä juuri  K149:n esittämällä todistin avioväitteen vääräksi ja 
muutenkin epärelevantiksi. Oli siis vasta 3,5 vuoden päästä ”riidatonta”, että en ole avioliitossa. K149 
liittyy edelleen asiaan, koska sillä on seuraavat merkitykset todisteena:  
A) LP ja Baarman aiheuttivat tarpeettomia kustannuksia kantajalle, kun jouduin hankkimaan todisteet 

kumotakseni ”avioliittoni” ja saadakseni Baarmanin luopumaan väitteestään. 
B) Ne ovat nyt 15.2.19 ITSE faktisesti myöntäneet OK 21:6 §:n kuluvastuunsa myöntämällä ”asiaan 

kuulumattomaksi” matrikkeliotteen, jonka Baarman itse 9.6.15 ”asiaan kuuluvana” nimesi. Vaikka 
vastaajat ja Baarman ovat myöntäneet virheensä, siitä ei siis seuraa, että K149 olisi tarpeeton, 
koska ne edelleen kiistävät oman kuluvastuunsa. Koska olen esittänyt OK 21 luvun 5 ja 6 §:n 
kuluvastuuvaatimukset näiden(kin) valheiden  perusteella, minulla on oikeus esittää todistelua 
vaatimukseni perusteesta, josta K149 todistaa. Kyse ei ole VAIN tästä valehtelusta. K149 on osa 
kymmeniä muita todisteita, joilla yhdessä todistetaan Baarmanin, Saksan ja vastaajien valehtelun 
tahallisuus. 
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77. Todisteet K150-153 (Vakuutustoiminnan sitovat ohjeet, korvausoikeuden estäminen vakuutuksen 
irtisanomisteolla ja sen liittyminen 12.6.14 tekoon) ja K152-165 

 
K150A-C ja K151 koskevat vakuutuksen irtisanomista. K152 sisältää vastaanottokuittaukset 
rikosilmoituksista 8.11.7, 12.11.17, 18.7.18 ja 21.7.18. K153A-153G ovat LähiTapiolan ja vakuutusalan 
sitovia kirjallisia ohjeistuksia vakuutus-, jääviys- ja korvaustilanteissa. Nämä ohjeet ovat yhtä sitovia ja 
velvoittavia kuin pakottava vakuutussopimuslaki ja vakuutusyhtiölaki. Todisteita 154-163 ja 165 ei 
vastusteta. K164 on Suveksen ja Konttisen 20.12.18 laatima vastaus editioasiassa, jossa liitteenä 
LähiTapiolan 11.12.18 vastaus minulle HetiL tarkastus-oikeusasiassa. K164:ta vastustetaan toteamalla ” 
lausumaa oikeudenkäynnissä ei voida hyväk-syä kirjalliseksi todisteeksi”. Muita vastustetaan 
”tarpeettomina” ja väittämällä liittyvän vakuutusyhtiöön tai ”johonkin muuhun” asiaan.  
 
kantajan perustelut ja vastustamisen ristiriitaisuus: 
 
Vaikka LähiEtelä ei enää ole vastaajana, mikään vakuutussopimukseen, vakuutusyhtiön 
rekisterimerkintöihin ja päätöksiin liittyvä todiste EI tule tarpeettomaksi, koska: 
1) Kaikki vastaajien raporttien eri versiot on laadittu ja käynnit (ml. piikkaus) tehty nimenomaan 

10.6.14 ilmoittamani vakuutustapahtuman johdosta  
A) LP(Laakso) ja Jormanainen saapuivat 16.16.14 kotiini VAIN siksi, että kyse oli 10.6.14 tekemääni 

vuotovahinkoilmoitukseen eli vakuutusyhtiöön ja vakuutuskorvaukseeni liittyvästä asiasta ja 
laativat 16.6.14 raporttinsa vakuutuskorvausasiaani varten. Vastaajien kaikkien käyntien syyn 
liittyminen vakuutusasiaan näkyy myös todisteista V8 ja K160 (12.6.14 Niskalan yhteydenotto) 
ja 11.7.14, 12.12.14-22.12.14 päätöksistä, jotka perustuvat vastaajien raporttiin ja 
viemärikuvausvalehteluun. Ne piikkasivat vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan Niskalan 
määräyksestä 17.9.14 lattiaani samaan vakuutusasiaan liittyen. (syy-yhteys vastaajien 
tuottamuksen ja vakuutusyhtiön virheellisten päätösten välillä). Minulla on oikeus todistaa 
tämä syy-yhteys todistaa kirjallisilla todisteillani, koska vastaajat väittävät sekä raportteja että 
vakuutusyhtiön päätöksiä ”virheettömiksi”.  

B) Baarman nimesi 9.6.15 vakuutusyhtiön 2 päätöstä (V4 ja V5) todisteikseen ja vaikka on nyt 
niistäkin luopunut, Baarman, Saksa ja vastaajat kiistämisissään edelleen väittävät päätöstä 
11.7.14 (V4) ja 12.12.14 ja 22.12.14 päätöksiä ”virheettömäksi” ja että 11.7.14 päätöstä ei ole 
muutettu, koska koksiluukkuraportti muka virheetön. Ne vastustavat todisteluani vain 
estääkseen kantajalta todistelun niistä kaikista kymmenistä päätöksistä (ml. Niskalan s-
postipäätökset) ja rekisterimerkinnöistä, joista suoraan näkyy 11.7.14 päätöksen 
muuttuminen 14.8.14 ja 12.12.- 22.12.14 päätöksen mitättömyys ja vakuutusyhtiönkin 
myöntämänä heidän raporttinsa virheellisyys (K34A-C), Jormanaisen 11.12.14 tunnustus 
valehtelusta 8.10.14 ilmoituksen tapahtumissa (K40B) ja että viemäreitä ei koskaan kuvattu 
(K26-K27).  

C) Koska vastaajat väittävät em. kolmea LähiEtelän päätöstä ”virheettömiksi”, on kanteen 
ytimessä todistaa vastaajien väärinraportoinnin syy-yhteys vakuutus-päätösten virheisiin. Siksi 
KAIKKI (eikä vain vastaajien poimimat) vakuutuspäätökset, ehdot, vakuutussopimusmateriaali ja 
K153A-G (sitovat ohjeet) on relevanttia todistelua  

D) Osa ”vakuutusyhtiöön liittyvinä” vastustetuista todisteista ovat VASTAAJIEN ITSE LAATIMIA 
vahinkoilmoituksia, viestejä ja vakuutusyhtiö on vain toiminut niiden rekisteröijänä. Kun 
vastaajat niitä laativat ja Jormanainen ja Walve 8.10.14 ilmoituksen väärät tiedot laativat, eivät 
ne tietenkään mitään ”vain vakuutusyhtiöön” liittyviä todisteita ole, vaan todisteita heidän 
omista teoistaan ja tuottamuksestaan.   

 
2) Noissa kaikissa toimissa LähiTapiolaa ja sen kaikkia työntekijöitä sitoivat K153A-G normit, laki ja 

vakuutusehdot (K120) ja LP:tä sitoi K147A:ssa olevat auktorisointiehdot, joiden mukaan LP on aina 
vastuussa sekä omista että aliurakoitsijansa aiheuttamista vahingoista.  
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Todisteet K150-K153 liittyvät vastaajien ja Niskalan YHTEISEN teon laittomuuden ja motiivin 
todistamiseen. Kantaja todisteillaan osoittaa, että vastaajat (LP:n Laakso, Walve ja Aronpää) ja 
Jormanainen etukäteen 12.6.14 sopivat LähiEtelän Niskalan kanssa tahallisesta väärin-raportoinnista, 
jonka avulla oli tarkoitus tahallaan estää minua saamasta laajan kotivakuu-tukseni mukaista korvausta 
putkirikosta. Juuri siksi  
1) Niskala vaihtoi 12.6.14 Recoverin Laaksoon ja Jormanaiseen ja juuri 16.6.14 laaditusta tahallisesti 

totuudenvastaisen raportin laatimisesta he etukäteen sopivat. 
2) Kun sain sen selville 13.8.14, he sopivat, että minua huijataan 13.8.14 lukien ”elo- ja lokakuun” 2014 

viemärikuvauksilla, joita ei tosiasiassa edes tehty 
3) Kun sain senkin selville, LähiEtelässä laadittiin 12.12.14 ja 22.12.14 ”päätökset”, joissa valehdeltiin 

kaikista tapahtumista, laajaa vakuutusta perusturvaiseksi ja käytettiin yli 10 vuotta vanhentuneita 
ehtoja korvauksen estämiseksi 

4) Kun sain senkin selville, Baarman, Jormanainen ja Suves päämiehineen sopivat yhdessä KäO:lle 
valehtelemisesta ja 1.6.15, 9.6.15 ja 9.3.16 lukien he ovat myös KäO:ssa valehdelleet tahallaan ja 
valehtelevat edelleen ja tällä valehtelullakin on sama tarkoitus kuin  12.6.14 aloitetulla teolla eli 
korvausten estäminen.  

5) Kun mikään tästä epärehellisyydestä ei auttanut, LähiEtelä irtisanoi 3.7.18 kesken korvausprosessin 
laittomasti kotivakuutuksen nimenomaan siinä SAMASSA korvausten estämistarkoituksessa, jota 
ovat yrittäneet jo 12.6.14 alkaen toteuttaa.  

 
K150-153 ovat relevantteja em. 12.6.14 alkaneen, siitä saakka jatkuneen ja yhä jatkuvan vastaajien teon 
lainvastaisuuden (tuottamuksen) todistamisessa juuri siksi, että he faktisesti tekonsa tekivät Niskalan 
kanssa: 
 
1) Koska Jormanainen ja LP:n työntekijät Walve ja Laakso toteuttivat tahalliset tekonsa yhdessä 

Niskalan eli vakuutusyhtiön työntekijän kanssa, on tietenkin relevanttia edelleen se myös, mitä 
vakuutusyhtiötä sitovia normeja heidän YHTEISESSÄ laitto-massa teossaan rikottiin. Heidän 
YHTEINEN tekonsa ei siis ”katoa” ja muutu ”vain vakuutusyhtiöön liittyväksi” sillä perusteella, että 
LähiEtelä ei ole enää vastaajana. 
 

2) K150-K151 todistavat viimeisen osateon laittomaksi. Asiassa L 15/649 ja L 16/352 todisteella on eri 
merkitys (eri teemoitus) kuin asiassa L 18/36145. LP:ta ja Jormanaista koskevassa asiassa K150-K151 
todistavat, että irtisanomisella on sama korvausten estämismotiivi kuin 12.6.14 alkaneella 
tahallisella väärinraportoinnilla ja feikkiviemärikuvauksilla.  
 

3) K152 teemoista jäävät LähiEtelän poistumisen jälkeen edelleen jäljelle teemat 1 ja 2 ja uutena 
teemana 3 = Baarmanin, Saksan ja vastaajien kuluvastuu).  
 

4) K153A-G:lla todistetaan vastuut sopimussuhteissa, joissa vastaajien raportointi tapahtuu 
vakuutuskorvausasiassa: 
A) LP ja Jormanainen ovat kantajaan nähden vastuussa toimintansa virheistä ja LP 

sopimussuhteessa kantajaan, koska Niskala toimi 12.6.14 palveluiden välittäjänä (KSL 1:1 §). 
LähiEtelän palveluiden välittäjärooli näkyy suoraan todisteista V8 ja K160.  

B) Vaikka raportointi tapahtuu vakuutusasiassa, sopimussuhde syntyy kantajan ja LP:n välillä, 
koska LP tuottaa palvelut kuluttajalle kuluttajan kodissa ja laskuttaa niistä kuluttajaa (KSL 1:3-
5 §:t) ja LP vastaa myös aliurakoitsijastaan sekä lupaehtojensa että KSL:n pakottavuuden (KSL 
8:35 §) perusteella.  

C) K153B todistaa, että Walve toimi laittomasti hoitaessaan toisen yrityksen (Jormanainen) 
vastuuvakuutus-korvausasiaa (vahinko 361-1407236-L) ja Jormanainen, Suves, Walve ja Rytö 
toimivat laittomasti sopiessaan yhdessä kantajan kotivakuutuksen laittomasta salaisesta 
käytöstä ja kavaltaessaan Pedersenin omistamasta vakuutuksesta 7.000 € eli asioidessaan ilman 
valtakirjaa. Rytölle ja Jormanaiselle maksetut salaiset rahasuoritukset ovat kiellettyjä useilla 
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perusteilla: a) lahjoma todistajille siten, että heille on maksettu korvauksia, jotka ylittävät 
laatikoiden ja lausunnon todellisen arvon moninkertaisesti ja b) Suves myönsi Rytön maksun 
”LähiEtelän omiksi prosessikustan-nuksiksi”, joita ei vakuutusehtojen mukaan kotivakuutuksesta 
saa maksaa lainkaan (K120). Tätä laitonta maksuliikennettä salattiin samaan aikaan, kun Suves, 
Baarman ja Saksa yhdessä valehtelivat KäO:ssa, että näitä salaisia maksuja ja aineistoja ei muka 
ole ”olemassa”.   

D) K152, K153E-G todistavat, että vastaajien laittomien tekojen selvittämisen estäminen ja kantajan 
korvausoikeuden estäminen oli tahallisesti ohjeiden vastaista ja  kanteen nostaminen jäi 
ainoaksi mahdollisuudekseni, koska väärintoimiminen oli tahallista eikä reklamaatioiden ja 
vahinkoilmoitusten käsittely  ollut normaalia, vaan sitovaa ohjeistusta ja pakottavaa lakia 
rikottiin tahallaan. Todisteet liittyvät näin ollen myös todistamiseen, että vastapuoli 
asiamiehineen yksin aiheutti oikeudenkäynnin ohjeita rikkomalla eli kuluvastuun todiste. 

E) K153G ja K153E-G ovat editiovaatimukseni todisteita. Tarkastusoikeus- ja asiakirjavaatimusten 
käsittely oli kaikkien vastaajien, Suveksen, Baarmanin ja Saksan tekoina laitonta ja ohjeiden 
vastaista (K153G) ja kantajan editiovaatimuksen vastustaminen ei perustu mihinkään. 
LähiEtelä/Suves esim. vastustaa editiota valehtelemalla sillä olevan muka oikeus salailla korvaus- 
ja vakuutus-käsittelijöiden nimitietoja, vaikka K153E-G mukaan tieto on annettava 
”pyydettäessä”, (kantaja pyysi jo 2014 eikä kerrottu vieläkään 2019). Koska kantaja on esittänyt 
editiosta myös erillisen kuluvaatimuksen, ohjeiden rikkomisen todistaminen on relevanttia. Sillä 
kantaja todistaa, että edition kuluvastuu kuuluu LähiTapiolalle, vastaajille, Baarmanille ja 
Saksalle, koska edition(kin) vastustaminen on juridisesti kestämätöntä ja että editio on 
välttämätön, koska asiakirjavaatimusten ja HetiL vaatimusten käsittelyssä rikottiin ja rikotaan 
edelleen sitovia ohjeita ja lakia tahallaan.     

 
5) K164A-B ovat relevantteja todisteita, koska vastaajat kiistävät kannetta väittämällä viemärit 

kuvatuiksi elokuussa 2014 ja Suves/LähiTapiola esittivät uutena väitteenä 4 vuoden viiveellä 
tarinan, että ne olisikin kuvattu vasta 11.12.14. K164A-B verrattuna todisteiseen K26-27 todistavat, 
että 11.12.14 kuvausta ei ollut vielä edes olemassa 23.10.17 mennessä. Niskalan s-posti 17.11.14 
(K28B) ja K121G todistavat, että myös tämä Suveksen ”uusi” kuvauspäiväväite on valhe, kun Niskala 
on jo kuukautta ennen väitettyä kuvauspäivää eli jo marraskuussa ilmoittanut, että ne oli kuvattu 
17.11.14 mennessä. Kun Niskalan 17.11.14 viestin mukaan viemärivideo on jo ”olemassa”, ei sitä 
vasta 11.12.14 ole voitu kuvata. Lisäksi kantaja tulee Maaniemen ja Honkavaaran kuulemisella 
todistamaan, että 11.12.14 kuvaaminen oli teknisesti mahdotonta jo syyskuussa tehdyn tulppauksen 
vuoksi. kuvata.  
 

6) Se, että uusi myöntäminen on tehty Suveksen lausumassa, ei estä sen käyttämistä todisteena. 
Missään ei säädetä, että LähiEtelän toimesta laadittu lausuma editioasiassa ei voisi olla myös asian L 
15/649 ja L 16/352 kirjallinen todiste etenkin, kun lausunnon laatija ei enää ole vastaajana asiassa 
(perustelut ks. A-osa otsikko 20) K164B  EI edes ole ”lausuma oikeudenkäynnissä”. Se on 
LähiTapiolan (rekisterinpitäjän ja vakuutuksenantajan) 11.12.18 laatima virallinen vastaus minun 
vakuutuksenottajana ja rekisteröitynä 26.9.18 esittämään HetiL tarkastusoikeusvaatimukseen ja 
postitettukin suoraan kotiosoitteeseeni. Se, että sama asiakirja on sittemmin LähiEtelän toimesta 
liitetty myös editiovastauk-sen liitteeksi, ei muuta sen luonnetta ”lausumaksi oikeudenkäynnissä”, 
koska se on vastaus HetiL-asiassa eli todiste siitä, mitä aineistoja oli 11.12.18 mennessä rekisteröity 
eli ihan samanlaista rekisteriaineistoa kuin 23.10.17 luovutettu (K1A-B, K26-K27, K34-K46, joista 
mitään ei vastusteta ”oikeudenkäyntilausumana” eikä K35A-K:ta, K40C:tä vastusteta ylipäänsä 
yhtään millään).  
 

7) Todiste 164A-B ovat kaikkiaan relevantteja todisteita  
A) Vastaajien toiminnan epärehellisyydestä ja viiveestä tarinamuutoksista. Peräti 5 vuoden 

viiveellä on esitetty uusi korvaava tarina, joka ristiriidassa a) kaikkien aiempien kuvausväitteiden 
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ja todisteiden K28B ja K121G (Niskalan s-postit päiväyksineen) ja todisteiden 26-27 kanssa 
(Levyltä-kansion sisältö, jossa oli vain 31.1.2005 videoita 23.10.17 mennessä) 

B) vastaajien ja asiamiesten kuluvastuusta epärehellisyyden perusteella.  
C) Editiotarpeesta rekisteriaineiston ilmiselvän väärentämisen perusteella. K164A-B todistavat 

verrattuna K26-27:ään, että rekisteriaineistoa on väärennetty 23.10.17 jälkeen eli vielä 23.10.17 
siellä ei ollut olemassakaan vielä näitä muka 11.12.14 kuvattuja  videoita tai MITÄÄN 2014 
videoita. Kantaja haki elokuussa 2018 turvaamistoimea juuri tällaista väärentämistä vastaan. 
Koska kantaja ei kyennyt suoriutumaan kohtuuttomasta 55.000 € vakuusmaksusta, 
LähiTapiola ja Suves käyttivät tilaisuutta heti hyväkseen ryhtymällä röyhkeästi 
väärentämiseen eli juuri siihen tahalliseen rikokseen, jonka estämiseksi se turvaamistoimi oli 
tarpeen. 

 
8) Vastaajat eivät vastusta todistetta K161 (LP:n PRH-ote, joka on sama kuin V21). Sen sijaan ne 

ristiriitaisesti vastustavat todistetta K147B (Jormanaisen vastaava PRH-ote) muka ”tarpeettomana” 
ja ”riidattomana”, vaikka aliurakointisuhteen ovat itse riitauttaneet ja esittäneet riitaisia väitteitä 
Jormanaisen ”asiantuntijuudesta”. Kun K147B todistaa Jormanaisen pelkäksi maalariksi eikä 
Baarmanin 9.6.15 vastaajien väittämäksi ”kosteus-kartoituksen asiantuntijaksi”, K147B on 
tarpeellinen juuri verrattuna todisteeseen K147A ja K161, josta se oikea eli LP:n asiantuntijarooli ja 
sen mukainen auktorisointivastuu suoraan syntyvät. 
 

9) Kantajan todistelussa on kyse myös sen todistamisesta, että Baarman, LP, Suves ja Saksa 
väärensivät useita todisteita 1.6.15-14.2.19 siten, että se siirtää oikeudenkäynnin KOKO 
kuluvastuun heille.  
 

78. Uudet kirjalliset todisteet (K166-K183) ja niiden liittyminen ”kikkailija”- Baarmanin ja Saksan vasta 

19.11.18 ja 12.2.19 kikkailemiin tekaistuihin väitteisiin 

 

Kantaja nimeää 18 uutta todistetta (K166-K183) ja yhden uuden asiakirjan normatiiviseksi aineistoksi. Ne 

on teemoineen yksilöity erillisellä asiakirjalla. Näistä pääosa on valokuvatodisteita. Vastaajat, Baarman 

ja Saksa 15.2.19 ilmoittivat, että MITÄÄN valokuvia EI vastusteta. Muidenkaan uusien todisteiden 

vastustamiselle ei ole perusteita, koska kaikki kantajan todistelu on sidoksissa kannevaatimuksiin ja 

kiistämisiin.     

 

79. Henkilötodistelun vastustaminen ei perustu yhtään mihinkään eikä kantajan henkilötodistelun kuulu 

olla ”vastaajien poimimaa”  

 

KäO:n 18.2.19 yhteenvedosta käy ilmi, että vastaajat, Saksa ja Baarman ovat vastustaneet lukuisia 

kantajan henkilötodistajia, mutta eivät ole esittäneet MITÄÄN/YHTÄÄN perustelua sille, miksi 

vastustavat. He vaan ”vastustavat”. Vastaajien ei-mihinkään perustuvaa (omia intressejään palveleva) 

vastustamista ei tule ottaa KäO:n ratkaisun perusteeksi, koska  

1) Mitään perusteluja vastaajat vastustamiselleen eivät ole kyenneet esittämään 

2) Kantajan KäO:lle 29.8.18 toimittamasta liitteestä A1 ilmenee, että kaikki kantajan todistajat kertovat 

eri asioista ja kaikilla kantajan todistajilla on keskeisiä riitaisia seikkoja koskevia OMIA konkreettisia 

havaintoja riidanalaisista tapahtumista (pölystä, viemäristä, korjaus-toimista, seinistä, asunnon 

tilasta, minun ja vastaajien vahinkoilmoituksista ja LähiTapiolan päätöksistä ja maksusuorituksista, 

jotka liittyvät vastaajien tuottamuksen todistamiseen).  

 

80. Kantajan henkilötodistelu ja kirjalliset todisteet täydentävät toisiaan eikä kumpikaan tee toista 

tarpeettomaksi (henkilötodistelulla täydennetään kirjallista todistelua) 
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Kantajan nimeämä mikään henkilötodistelu ei ole tarpeetonta sen vuoksi, että on nimetty kirjallisia 

todisteita (esim. Toiviaisen viestintä siivouksiin liittyen kirjallisina todisteina ja sitä täydentävä Toiviaisen 

kuuleminen). Kantajan henkilötodistelu ja asiantuntija Putuksen kuuleminen täydentävät kirjallista 

todistelua siltä osin kuin kaikki relevantti ei selviä kirjallisista todisteista.  Kuulemisella saadaan sellaisia 

tietoja (mm. tekojen motiiveista ja osapuolten välisistä suullisista yhteydentoista viestintään liittyen), 

jotka eivät kirjallisista ilmene. 

 

Mikään kantajan kirjallinen todistelu ei toisaalta tule tarpeettomaksi sen vuoksi, että esim. 

Honkavaaraa, Kapulaista, Toiviaista, Järvistä, Peltosta, Naparia, Rappia, Maaniemeä, Kaartista, Forsselia, 

Leppästä, Suvesta, Jormanaista, Laaksoa, Walvetta, Rytöä ja Rantakalliota ja kantajaa kuullaan MYÖS 

henkilökohtaisesti, koska kirjallisen ja henkilötodistelun suhde toisiinsa on seuraava:  

1) Kirjalliset todisteet dokumentoivat, MITÄ on ajankohtaisesti keskusteltu, MILLOIN ja kenen kanssa. 

Tätä ei voida todistaa millään muulla kuin kirjallisesti 

2) Kirjalliset todisteet ovat tarpeen sen todistamiseksi, kuka puhuu pääkäsittelyssä totta ja kuka 

valehtelee tuohon dokumentoituun viestinnän sisältöön verrattuna etenkin, kun on varmaa, että 

vastapuolen valehtelu jatkuu ja siitä valehtelusta on jo etukäteen (ainakin) Jormanaiselle ja Rytölle 

7.000 € maksettu. 

 

81. Vastapuolen väitteet tarkoittaisivat, että KETÄÄN ei voitaisi kuulla eikä yhtään kirjallista todisteta 

esittää 

 

Vastaajat, Baarman ja Saksa ovat vastustaneet kirjallisia todisteita samanaikaisesti päinvastaisilla 

perusteilla eli sen vuoksi, että a) henkilöä kuullaan ja että b) ei kuulla ja c) samaan aikaan vastustavat 

jopa niiden henkilöiden kuulemista (mm. Honkavaara), jonka kuulemiseen vedoten vastustavat (esim. 

Honkavaaran) viestejä kirjallisena todisteena. Tämä vastustaminen tarkoittaisi, että KETÄÄN ei voitaisi 

kuulla eikä kantaja saisi esittää ainuttakaan todistetta (ks. otsikko 43) 

 

82. Vastapuolen henkilötodistelun asianosaissidoksisuus 

 

Kantajan henkilötodistelu muodostuu useista henkilöistä, joilla KAIKILLA on omakohtaisia havaintoja 

ja/tai tekoja kanteen vahinkotapahtumiin ja päätöksiin ja sopimuksiin liittyen ja pääosa nimetyistä 

henkilöistä ovat mm. viranomaisia tai muita luotettavia ja muita ei-asianosaissidoksisia henkilöitä. 

Vastaajien henkilötodistajina toimivat ne, jotka olivat itse konkreettisesti aiheuttamassa kanteessa 

kuvattuja valtavia vahinkoja ja siksi heillä on yli 400.000 € suuruinen motiivi valehdella tapahtumista 

henkilökohtaisesta korvausvastuusta välttyäkseen.  

 

83. Kirkkomäen, Suoniemen ja Bomanin kuulemisen vaatiminen ja vaatimuksen ristiriitaisuus  

 

Kirkkomäen, Suoniemen ja Bomanin viestien (K68, K70, K78) ja epäloogisesti vain heidän viestien) käyttö 

yritetään estää vaatimalla heidän samanaikaista kuulemistaan. Perustelut ks. A-osa. Kantaja nimeää 

Liljan uudeksi todistajaksi.  

 

84. Kantajan nimeämien henkilötodistajien tarpeellisuus 

 

Honkavaara Vesa: 

 

Vastaajat kiistävät kannetta valehtelemalla, että a) asunnossa ei  muka haissut viemärille, b) että viemäri 

oli muka videoinnilla ehjäksi kuvattu elo-joulukuussa 2014 (ja LähiEtelän UUSI väite, että kuvattu vain 
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11.12.14), vaikka ei ole kuvattu tosiasiassa kertaakaan), c) koko talon ympäri olisi muka kaivettu salaojat 

ja Kaartisen kanssa sovittu salaojituksesta seinä- eikä viemärivuodon vuoksi, d) että 17.9.14 ei muka olisi 

pölyä ollut ja kaikki olisi jo siivottu 24.9.14 mennessä, e) kaikki vastaajien selvitys- ja korjaustoimet 

olisivat muka olleet rakennusmääräysten mukaisia. Lisäksi ne kiistävät kannetta euromääräisesti. 

 

Honkavaaran todistajankertomuksensa on olennainen, koska se kumoaa KAIKKI vastaajien ja LähiEtelän 

väitteet. Hän kävi kiinteistöllä kymmeniä kertoja eli talon sisällä heti vahinkojen jälkeen ja myös 

kaivuutöiden aikaan pihalla ja tulppasi vastaajien avoimeksi jättämän haisevan viemäriputken 

lisävahinkojen rajoittamiseksi. Honkavaaralla on omia havaintoja viemärinhajun voimakkuudesta talossa 

ennen tulppausta, vastaajien aiheuttamasta koko talon räjähdys-vaarasta, viemäririkon laajuudesta, 

piikkausalueesta 17.9.14 mennessä ja sitä ennen talon sisällä, pölyn valtavasta 17.9.14 suojaamattomien 

piikkausten jälkeen ja betonipölyn ominais-hajusta (karvas) heti 17.9.14 jälkeen sekä seinän eheydestä 

(ei mitään koksiluukkuvuotoa olemassa). Haju- ja muita havaintoja ei voi selvittää kirjallisella todistelulla. 

Vastaajat vastustavat myös Honkavaaran viestien (K71) nimeämistä kirjalliseksi todisteeksi samaan 

aikaan estääk-seen kantajaa voittamasta kannettaan. Honkavaara kävi Maaniemen kanssa toteamassa 

vastaajien kantajalle aiheuttaman akuutin hengenvaaran (viemärinhaju niin voimakas, että aiheutti 

räjähdysvaaran), vakavat terveysvauriot, valtavan esinevahingon ja sai itsekin lyhyellä korjauskäynnillä 

vakavia sairausoireita. Hän todistajana kertoo asunnon käyttöhyödyn 100 % menetyksestä sekä talon 

sisätilojen että pihan osalta vastaajien aiheuttamien vahinkojen vuoksi. Hän kävi tulppaamassa 

vastaajien avonaiseksi jättämän putken ja kertoo myös siitä, että  tulppauskohta sijaitsi sellaisessa 

kohdassa talon sisällä, että on ollut teknisesti mahdotonta enää toteuttaa niitä viemärikuvauksia, jotka 

vastaajat väittävät tehneensä. Hän siis todistaa vastaajien valehtelevan väittäessään viemäristö 

kuvatuksi. Hän osallistui myös Niskalan järjestämään poikkeavaan tarjouskierrokseen lokakuussa 2014 

ja kertoo, että a) mitkään korjaukset eivät koskeneet koksiluukkua, koska se ei ollut rikki, b) LU 

Rakennuksen tarjouksen hyväksyminen oli taloudellisesti kestämätön ja tapahtui Niskalan toimesta 

(Pedersenillä ei päätösvaltaa) ja Niskala hyväksyi poikkeavalla tavalla ”kaverinsa” Nylundin tarjouksen, 

vaikka se oli 40.000 € kalliimpi kuin Honkavaaran tarjous.  

 

Kapulainen Petri: 

 

Kapulainen on kantajan olennainen todistaja. Hän on kantajan kodin sisällä ja pihalla  helmikuussa 2015 

käynyt kosteusvauriokorjaamisen erityisasiantuntija, jonka havaintojen ja suoraan vahinkopaikalta 

ottamien näytteiden perusteella vastaajien aiheuttama pölyvahinko paljastui kreosoottipölyvahingoksi. 

Vastaajien pölyvahinkonäytteen analysoija Tuula Salmi, joka ei edes ole käynyt kohteessa, on jo 

hyväksytty todistajaksi. Näin ollen todistelun tasapuolisuuden vuoksi tulee tietenkin hyväksyä myös 

kantajapuolelta pölynäytteeseen liittyvä todistaja, jolla on Salmeen verrattuna oikeaa omakohtaista 

tietoa ja omia havaintoja pölyn määrästä kantajan kodista ja sen lähteestä (näki käynnillään vastaajien 

piikkausalueen) ja pölyn koostumuksesta. Hän totesi omalla käynnillään a) kreosootin, viemärikon ja 

piikkauspölyn kvartsin haitallisuuden, b) viemäririkon raportoinnin ja kuvaamattomuuden lain ja 

määräysten vastaiseksi ja vakavia lisävahinkoja kantajalle aiheuttaneeksi, c) viemäririkon ulottuvan aulan 

kynnykselle saakka (11 metriä eikä vastaajien väittämä 1 metri), d) vahinkojen laajuuden, ja että mitkään 

korjaukset eivät olleet päässeet alkamaan vielä alkukeväästä 2015 ja e) vastaajien piikkaukset ja 

suojaamattomuuden ja ”korjaus”-suunnitelman niin vakavalla tavalla Ratu-määräysten ja 

työturvallisuuslain vastaiseksi, että kehotti kantajaa tekemään rikosilmoituksen.  Kapulainen tulee 

kertomaan LP:n virheellisestä toiminnasta myös verrattuna auktorisoituja kosteusvauriokorjaajia 

koskeviin lupaehtoihin (tuottamus lupaehtoja rikkomalla) ja selvittämään, mistä kaikesta näkyy, että 

vastaajien väittämiä viemärikuvauksia ei ole tosiasiassa edes tehty lainkaan, vaan vastaajat ovat 
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feikkikuvaamalla huijanneet kantajaa estääkseen korvauksia. Hän kertoo myös oikeaoppisesta 

kosteusvahinkojen korjaamisesta verrattuna vastaajien toiminnan vakaviin lainvastaisuuksiin.   

 

Sågbom Tony: 

 

Sågbom on olennainen todistaja, koska osallistui Niskalan järjestämään tarjouskierrokseen. Sågbomilla 

on omakohtaisia konkreettisia havaintoja käynniltään talon sisältä ja pihalta ja Niskalan tarjouskierroksen 

puutteista. Hänellä on omalta käynniltään omia konkreettisia havaintoja rikkoutuneesta viemäriputkesta 

ja talon pölyvahingon siivoamattomuudesta. Hän kertoo vastaajien korjaustoiminnan ja Niskalan 

järjestämän tarjouskierroksen ja korjaussuunnitelman (laajat lattianpoistot) vakavista virheistä eli 

todistaa vastaajien tuottamuksesta, jotka virheet olisivat ilman kantajan selvitystyötä johtaneet koko 

rakennuksen tuhoutumiseen). Lisäksi Sågbom todistaa yhtenevästi Honkavaaran kanssa siitä, että syksyn 

2014 tarjouskierros ei lainkaan koskenut koksiluukun korjausta, vaan ainoastaan viemärivahinkoa ja että 

viemäri oli selvästi rikki aulatilan kynnykselle saakka (noin 11 metriä) talon sisäpuolella eikä vastaajien 

raportissa väitetyllä tavalla vain metrin talon ulkopuolella. Sågbomin todistelu täydentää 

rakennusvalvonnan ja Honkavaaran todistelun kautta saatavaa tietoa siitä, mistä kaikista tapahtumista 

ja sopimussuhteista vastaajat asiamiehineen kiistämisessään valehtelevat.    

 

Kilpiäinen Jari 

 

Vastaajat kiistävät kannetta valehtelemalla mm., että a) kantajan korjaustoimissa olisi ”jotain” 

virheellistä, b) kantaja muka olisi tehnyt 2014-2019 asunnossaan ”muita perusparannustöitä”, jotka 

muka eivät liittyisi viemäririkkoon, c) asunto olisi kokonaan siivottu asuinkuntoon jo 3.11.14 -17.11.14 

siivouksessa ja kaikki vahingot siihen mennessä korvattu, d) viemäri olisi korjattu muka käyttökuntoon jo 

elokuussa 2014 ja että alakerran tiloissa ei muka ollut lämmitystä (väitteet LP:n raportissa) eikä olisi ollut 

rikki kuin 1 metri talon ulkopuolella. Ne kiistävät korjauslaskuja myös euromääräisesti.   

 

Myös Kilpiäinen on olennainen todistaja. Kilpiäisellä ei ole päällekkäisiä teemoja kenenkään kanssa. Hän 

on käynyt kymmeniä kertoja vahinkopaikalla tekemässä viemärivuodon korjaus-toimia ja muita 

putkitöitä vastaajien aiheuttamien vahinkojen vuoksi ja kodin ennallistamiseksi ja aiemmin huoltamassa 

öljylämmitystä. Todistajalla on omakohtaisia havaintoja a) asunnon siivoamattomuudesta ja 

korjaushankkeen etenemisestä, b) käyttöhyödyn menetyksestä sisällä ja ulkoa tontilla koko 

korjaushankkeen ajalta nykypäivään saakka, c) raportin vääristä tiedoista lämmityksen ja väitetyn 

elokuun viemärikorjauksen osalta, d) Pedersenin suorittamien korjaustoimien asianmukaisuudesta, e) 

viemäririkkokohtien sijainnista (myös uusien 2015 löytyneiden vuotokohtien osalta) ja siitä, että putkisto 

oli epätasaisella tavalla rikkoutunut eikä Pedersenin toiminnassa ole ollut mitään virheellistä.  

 

Miro, Veeti ja Sabine Pedersen: 

 

Ovat olennaisia todistajia. Mirolla on aivan eri todistusteemat kuin muilla lapsilla eli hän kertoo etenkin 

pölyvahingon 17.9.14 tapahtumapäivän ja sitä edeltävän 16.9.14 päivän konkreettisista tapahtumista ja 

havainnoistaan asunnon tilasta ja siitä, että kantaja ei ollut vastaajien väittämällä tavalla paikalla 17.9.14. 

Koska Mirolla on siis eri teemat kuin Veetillä ja Sabinella, ja koska vastaajat ovat jälkikäteen kehittäneet 

totuudenvastaisen kilpailevan tarinan 16.9.-17.9.14 tapahtumista ja kantajan paikallaolosta, Miron 

todistajankertomuksella on erityistä merkitystä etenkin pölyvahingon vastuuperusteiden ja myös 

vastaajien epärehellisen tarinan kumoamisen kannalta. Miron kuulemista vastaajat eivät edes vastusta, 

joten siksikin se tulee sallia.  
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Veeti ja Sabine Pedersen ovat asuneet tapahtuma-aikaan vahinkopaikan osoitteessa Myllärin-katu 4:ssä. 

Veeti nukkui kodinhoitohuoneen seinän takana sijaitsevassa lastenhuoneessa ja heräsi äitinsä huutoon 

10.6.14 vuotovahinkoaamuna ja muistaa tapahtumat erittäin hyvin. Veetillä on eniten omakohtaisia 

havaintoja ja eniten asumisaikaa. Veetillä ja Sabinella on molemmilla omakohtaisia havaintoja, että 

koksiluukun kohdasta tai muualtakaan seinistä ei ole tullut koskaan vettä ja vain viemäristö oli rikki. 

Molemmilla on omakohtaisia havaintoja betonipölyn, viemärinhajun ja vessamatojen määrästä, 

korjauksista, asunnon tilasta, äitinsä voinnin heikkenemisestä vastaajien epärehellisen toiminnan ja 

heidän aiheuttamiensa vahinkojen vuoksi, perheen asumisesta eri osoitteissa, korjausten ja siivousten 

kestosta, henkilö- ja omaisuusvahingoista. He kertovat kanteen (ja kiistämisen perusteettomuuden) 

osalta ydintapahtumista eivätkä heidän teemansa ole kaikilta osin päällekkäiset. Lisäksi molemmille 

itselleenkin aiheutui useita lääkärissäkäyntejä vakavien hengityselin- ja nenäverenvuoto-oireiden vuoksi, 

jotka johtuvat kanteessa kuvatuista vuoto- ja pölyvahingoista.  

 

Olin 27.6.2019 lausumassa todennut seuraavaa:  Mikäli KäO tästä huolimatta pyrkii estämään jonkun 

heistä todistamisen vastaajien toiveen mukaisesti, kantajan prioriteettijärjestys on 1) Veeti, 2) Miro ja 

3) Sabine. Veeti on asunut vahinkopaikan osoitteessa koko ajan ja asuu edelleen eli hänellä on havaintoja 

pidemmältä ajalta kuin Sabinella. Sabine (s. 1998) on muuttanut kesällä 2018 Myllärinkadulta omaan 

kotiin. Veeti on nähnyt ja kokenut myös siivousten loppuvaiheen ja on ollut lapsista eniten paikalla. Veeti 

on lokakuussa 2019 pääkäsittelyn aikaan 15 vuotta 6 kk eli hänen kuulemiselleen ei ole mitään estettä. 

Miroa ei edes pitäisi teemojen erilaisuuden vuoksi arvioida yhdessä Veetin ja Sabinen kanssa eli 

vähintään Veeti ja Miro tulee hyväksyä, koska he todistavat ihan eri asioita ja eri tapahtumia. Vastaajat 

eivät vastusta Sabinea eikä Miroa, joten siitäkin voi päätellä, että Veetin todistelu on tärkein, koska 

juuri sitä he yrittävät estää eli vastaajille kiusallisin. 

 

Juuri siksi Baarmanin ja Saksan rikoskumppani Noora Kemppi esti Veetin todistelun valehtelemalla 

tuon tärkeysjärjestyksen päinvastaiseksi eli toteuttaakseen rikoskumppaniensa Baarman ja Saksan 

”toivelistaa” tunnollisesti järjestetyn häviön toteuttamiseksi virka- ja petosrikosten yhdistelmällä 

todisteluni tahalliseksi estämiseksi, kanteeni ajamisen estämiseksi ja junaillakseen Nurmen, 

Baarmanin ja Saksan kanssa etukäteen sopimillaan varjovalmistelurikoksillaan lakiin nähden 

käänteisiä ”korvausvastuita” ja palkitakseen rikoskumppaninsa Baarmanin ja Saksan edellä 

selostetusta petostehtailusta 120.000 eurolla ja LP:n, LähiTapiolan ja Jormanaisen petosverkoston 2 

miljoonalla rikoskumppaniensa Helinin, Verasen, Henrikssonin, Nurmen, Baarmanin, Saksan, Penttilän 

ja Vienon ym. kanssa.  

 

Pippola Jenni ja Sihvonen Petra 

 

Pippola ja Sihvonen kertovat eri asioista, eri päätöksistä ja eri tapahtumista. Heillä ei ole päällekkäisiä 

teemoja toistensa tai kenenkään kanssa.   

 

Pippola on keskeinen henkilö pölyvahinkoon liittyvän vastaajien epärehellisen rapor-toinnin ja 

Jormanaista koskevan vastuuvakuutuksen päätöksen (K102) merkityksen (myös siitä ilmenevän ankaran 

vastuun eli yhden LP:tä ja Jormanaista koskevan kanteen erityisvastuu-perusteen) osalta. Hän todistaa 

Jormanaisen, Walveen ja Niskalan 8.10.14 laatiman totuudenvastaisen pölyvahinkoilmoituksen kaikista 

tapahtumatiedoista sekä siitä, mikä merkitys LähiEtelän korvauspäätöksellä (vahinkonumero 361-

1407236-L) on LP:n ja Jormanaisen vastuun kannalta. Lisäksi todistaja kertoo Walveen ko. vastuuasiaan 

laatimista selvityksistä, piirroksista ja Jormanaisen ja Walveen muista yhteydenotoista ja keskeisestä 

roolista Pederseniin kohdistetussa erehdyttämisessä, jossa Niskala, Walve ja Jormanainen yhdessä 

kantajalta salaa laativat vahinkoilmoituksen tekaistulla tapahtumatiedoilla (valehtelivat suojauksista) ja 
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samaan aikaan junailivat Jormanaiselle tekaistuja korvauksia ja estivät Pedersenin 17.9.14 tekemän 

vahinkoilmoituksen kirjaamisen.   

 

Sihvonen on olennainen todistaja. Hän todistaa A) LähiEtelän kirjauksista kahden jäljelle jäävän 

vastaajan vastuuperusteen kannalta, B) kartoitustoiminnan ja 17.9.14 piikkauksen liittymisestä 

vakuutusasiaani, C) Niskalan Sihvoselle antamastaan lainvastaisesta määräyksestä estää Pedersenin 

17.9.14 tekemän pölyvahinkoilmoituksen kirjaaminen (lainvastainen määräys näkyy vahingon 

091474054 asiakirjaan käsin tehdystä merkinnästä), D) vahingon 361-1401203-0 alla olevaan LP:n 

laskuun nro 1918 tehdystä merkinnästä, joka tarkoittaa sitovaa korvauspää-töstä vuotovahingossa, E) 

LP:n ja Jormanaisen 16.6.14 käynnin koksiluukkuraportoinnin virheelliseksi myöntämisestä ja sen 

tapahtuneen jo ennen kanteen nostamista ja F) että minulla oli laaja kotivakuutusturva ja mitä se 

merkitsee kanteen kannalta. Todistelulla selviää motiivi sille, miksi Niskala vaihtoi 11.6.14 käyneen 

Recoverin eli Niskala, Walve ja Jormanainen sopivat 12.6.14 tahallisesta väärinraportoinnista, jotta en 

saisi vakuutuskorvauksia, jotka kotivakuutus korvaa. Samasta syystä (korvausten tahalliseksi estämiseksi) 

12.12.14 aloitettiin LähiTapiolassa valehtelu perusturvasta ja 3.7.18 irtisanottiin vakuutusturva kesken 

korvausprosessin.  

 

Kohmo Minna, Rintala Tomi, Moisander Erkki, Leivo Kari ja Konttinen Veera:   

 

Kohmo, Rintala, Moisander, Leivo ja Konttinen kertovat eri asioista, eri päätöksistä ja eri tapahtumista. 

Heillä ei ole päällekkäisiä teemoja toistensa tai kenenkään kanssa.  Siitä riippumatta, että LähiEtelä ei ole 

enää vastaajana, näillä LähiTapiolan henkilöillä on omakohtaista tietoa myös muiden vastaajien 

vastuuperusteiden kannalta merkittävistä teoista, laiminlyönneistä ja niiden motiiveista, sopimuksista, 

vahinkotapahtumista, vahinkoilmoituksista, videokuvauksista, päätöksistä ja siitä, miksi Niskalan, 

Lagerströmin, Suveksen, Walveen, Jormanaisen, Walveen, Laakson ja Varjosen toimintaan ei ole 

puututtu, vaikka toiminta on ollut petoksellista, kirjallisten ehtojen ja ohjeistusten vastaista, pakottavan 

VSL:n ja VYL:n vastaista ja kantajan korvauksia on tahallaan estetty vahinkoilmoitusten kirjaamista 

estämällä ja aineistoja siirtämällä. Heidän todistelussaan on kyse seuraavasta:  

  

1) Kantajan 10.6.14 vuotovahinkoilmoituksen johdosta kaikki kolme vastaajaa olivat sopineet 

epärehellisestä petoksellisesta menettelystä, jonka tarkoituksena oli estää kantajaa saamasta 

vakuutusehtojen, VahL:n ja KSL:n mukaista korvaustaan. Tätä samaa etukäteen päätettyä tavoitetta 

ne yhdessä toteuttivat a) 16.6.14 alkaneella tahallisella väärinraportoinnilla, b) valehtelemalla 

videokuvauksista, c) valehtelemalla 12.12.14 ja 22.12.14 päätöksissä perusturvasta ja käyttämällä 

vanhentuneita ehtoja sekä d) lopulta irtisanomalla kantajan kotivakuutuksen kesken 

korvausprosessin. Kaikki kolme vastaajana ollutta tahoa sopivat yhdessä 17.9.14 pölyvahingon 

jälkeen myös siitä, että Jormanainen, Niskala ja Walve laativat 8.10.14 tahallaan vahinkoilmoituksen 

väärillä tiedoilla ja Pedersenin oikeilla tiedoilla laatiman ilmoituksen ja lähettämien laskujen 

kirjaaminen laittomasti estetään.  

 

2) Moisanderilla, Rintalalla, Konttisella ja Leivolla on konkreettista tietoa korvausjärjestelmiin 

kirjatuista myöntämisistä, joilla on siis myönnetty KAIKKI kahden jäljelle jääneen vastaajan LP:n ja 

Jormanaisen vastuuperusteet (tuottamus vuotovahingon väärinraportoinnissa, suojaamattomuus 

ja väärät tapahtumatiedot pölyvahingossa ja ankara vastuu pölyvahingossa) 

 

3) Rintala on olennainen todistaja, koska hän Konttisen kanssa kokosi 23.10.17 minulle toimitetun 

aineiston ja soitti siitä minulle ja väitti 23.10.17 aineistossa olevan ”viemärikuvaukset” ja Rintalan ja 

Konttisen 23.10.17 materiaalista paljastuivat KAIKKI ne vastaajien myöntämiset, joilla kanne tulee 
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hyväksyä. Rintalaa kuullaan erityisesti 3 vuoden viiveestä tarkastusvaatimukseen vastaamisessa, 

materiaalipaketin laatimisesta ja kaikkien vastaajien ristiriitaisista useita kertoja muutetuista 

kertomuksista siitä, milloin viemärikuvaukset on väitetty tehdyn (elokuu, lokakuu vai 11.12.14). ja 

miksi Rintalan ja Konttisen 23.10.17 kokoama materiaali sisälsi vain 2005 valmistuneita 

viemärikuvauksia ja 11.12.18 Suveksen ja Konttisen laatimassa vastauksessa tarina 

viemärikuvauksista muuttui väitteeksi 11.12.14 kuvauspäivästä (jolloin ei ole kukaan käynyt eikä 

voinut kuvata) ja miksi vastaajien raporteissa ja 12.12.14 päätöksessä väitetty ensin kuvausajoiksi 

elokuu ja lokakuu. Videoita on toimitettu kantajalle ja KäO:lle vasta 19.11.18 ja 11.12.18 eli yli 4 

vuoden poikkeavalla viiveellä eikä mistään videoinnista ole laskutusta. Koska kirjallinen todistelu on 

puutteellinen, vastaajien väitteet täynnä ristiriitoja ja Rintala vain soitti minulle, näitä ristiriitoja 

voidaan selvittää ainoastaan henkilötodistelulla.  

 

4) Konttinen on olennainen todistaja, koska konkreettisesti osallistui päätöksiä, kirjeitä ja 

rekisterimerkintöjä laatimalla ja salaamalla yhdessä Suveksen, Niskalan, Varjosen ja Lagerströmin 

kanssa 12.12.-22.12.14 päätösten laatimiseen, olemattomilla videokuvauksilla erehdyttämiseen, 

vahingon 091474054 ja 361-1407236-K ristiriitojen selvittämisen estämiseen, aineistojen 

tuhoamiseen/siirtelyyn, kantajan pölyvahinkoilmoituksen kirjaamisen estämiseen ja compliance-

tehtävänsä päätarkoituksen vastaisesti yhdessä Leivon kanssa. Konttinen salaili toimintaansa ja 

vasta 11.12.18 myönsi olevansa 14.12.14 vireille tulleen tarkastusoikeusvaatimuksen käsittelijä ja 

toteutti vakuutusteni laittoman irtisanomiseen 3.7.18 ja salaili silloinkin nimeään. Konttinen laati 

Suveksen kanssa totuudenvastaiset 1.6.15, 1.10.18 ja 11.12.18 KäO-vastaukset ja salasi laittomasti  

rekisterisisältöjä estääkseen vastaajien ja LähiEtelän korvausvastuun toteutumisen.  

 

5) Kohmo on olennainen todistaja vastaajien tekojen motiivin todistamisessa. Hän oli esimieheni 

14.2.15 saakka ja toteuttamassa äitiyslomalleni ajoitettua laitonta irtisanomista, jota koskeva 

irtisanomisriita on myös parhaillaan meneillään. Ennen äitiyslomalle ajoitettua irtisanomista Kohmo 

ja lähiesimies Antti Pöllänen tiedustelivat, onko minulla vielä asuntolainaa. He olivat toivoneet, että 

lainaa olisi, jotta minulla ei olisi taloudellisia resursseja riitauttaa laitonta työsuhteensa irtisanomista. 

Kohmo sopi tämän ”ei asuntolainaa” vastaukseni jälkeen Moisanderin kanssa siitä, että minulle 

”järjestetään” sitä asuntolainaa eli talouteni tuhotaan, jotta oikeudenkäynnin nostaminen estyisi 

työsuhderiidassa. Kohmon ja Moisanderin määrittelemän nimenomaisen 

velkuuttamistarkoituksen toteuttamiseksi tehtiin KAIKKI asioiden L 15/649 ja L 16/352 kanteissa 

kuvatut teot ja niillä aiheutettiin TAHALLAAN minulle vahingot: a) väärinraportoinnit 12.6.14 

alkaen, b) pölyvahinko jättämällä tahallaan sovitut suojaukset toteuttamatta, c) 12.12.14 ja 22.12.14 

päätökset soveltamalla tahallaan päättyneitä ehtoja ja valehtelemalla vakuutusta 

perusturvatasoiseksi, d) estämällä HetiL tarkastusoikeutta, e) irtisanomalla kotivakuutus kesken 

korvausasian. 

 

6) Moisander ja Konttinen olivat konkreettisesti mukana toteuttamassa LP:n, Jormanaisen, Saksan, 

Walveen, Laakson, Aronpään, Baarmanin, Kohmon, Niskalan, Lagerströmin, Varjosen ja Suveksen 

kanssa kotivakuutuskorvausteni ja vahinkoilmoitukseni kirjaamisen estämistä. Heillä on asemansa ja 

kirjeenvaihtoon osallistumisen perusteella todistajina tietoa tapahtumista, selvitysvaatimuksiini 

vastaamattomuudesta ja teon motiivista.  

Moisanderia ei kuulla siksi, että hän on ”pääjohtaja”, vaan siksi, että  

A) hänellä on konkreettisia tietoja kanteen kohteena olevista kaikista tapahtumista ja hänen 

osallistumisensa tahalliseen kantajan korvausoikeuden estämiseen näkyy myös s-postiviesteistä, 

joiden sisältämää tietoa henkilökuulemisella täydennetään. 
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B) Juuri Moisander konkreettisesti sopi ja antoi Kohmon kanssa ensin määräyksen työsuhteeni 

laittomasta irtisanomisesta äitiyslomalla ja sitten huolehti siitä, että kotivakuutuskorvaukset 

estetään ja organisaation väärinkäytösten tutkiminen estetään, jotta en pystyisi laittamaan 

vireille yhtiölle kiusallista työsuhderiitaa talouteni tahallisen heikentämistoimenpiteen 

seurauksena.  

C) Moisander, Konttinen, Suves ja Leivo yhdessä huolehtivat siitä, että mihinkään 

selvitysvaatimuksiini ei vastata ja vakuutuskorvauksia ryhdytään tahallaan estämään 16.6.14 

käynnillä (tahallisesta väärinraportoinnista sopiminen muiden vastaajien kanssa), Jormanaisen 

8.10.14 ilmoitusta ja muuta vastaajien ja Niskalan epärehellistä toimintaa salaillaan ja korvauksia 

estetään myös vääriä vakuutusehtoja 12.12.14 lukien soveltamalla, valehtelemalla 

viemärikuvauksista ja irtisanomalla lopulta vakuutusturva kokonaan korvausten saamisen 

estämiseksi.    

 

Suves Juri 

 

LP:tä ja Jormanaista vastaan jatkuvassa kanteessa on kyse myös vahingon euromäärästä. Suves laati 

1.10.18 KäO:lle taulukon, jossa myönsi ne korvauspäätökset ja maksut, jotka 1.6.15 KäO-

vastauksessaan kiisti. Lisäksi olen Suveksen tilille maksanut 1641,86 € suorituksen, jolla on vaikutusta 

myös kahta muuta vastaajaa koskevan kannevaatimuksen  määrään. Suves oli paikalla kodissani 20.5.15 

Rytön kanssa eli hänellä on vahinkopaikasta ja tapahtumista suoria omakohtaisia havaintoja. Lisäksi 

aineisto paljastaa Suveksen ja Baarmanin sopineen siitä, että KäO:lle laaditaan totuutta vastaamattomia 

kirjelmiä ja tarkastusoikeuttani estetään. Suvesta on tarpeen kuulla todistajana a) hänen laatimansa 

vastauksen ristiriidoista päämiehensä päätöksiin, rekisterimerkintöihin ja viesteihin verrattuna, b) 

maksusuorituksista, c) viemärikuvaustarinoiden ristiriidoista, d) vakuutusehtojen ja rekisterimer-kintöjen 

ja LP:n laskuun käsin tehtyjen merkintöjen merkityksestä korvauspäätöksissä ja toimeksiantosuhteissa, 

e) Pedersenin palautuksesta Suveksen tilille, f) ”simuloiduista” korvaus-päätöksistä (Suveksen väite 

17.9.14 13.4.18 istunnossa), g) havainnoista ja tapahtumista 20.5.15 ja siihen liittyen ennen sitä, h) 

muista ristiriidoista vastaajien LP ja Jormanainen kiistämisessä verrattuna LähiEtelässä tuotettuihin 

asiakirjoihin.  

 

Rämö Lauri ja Luukko Matti 

 

Rämön ja Luukon todistusteemat eivät ole päällekkäiset keskenään eikä kenenkään muun todistajan 

kanssa. He ovat olennaisia todistajia, jotka kertovat kumpikin eri asioista, joilla on keskeinen merkitys 

vastaajien vastuuperusteiden todistelussa. Vastaajat valehtelevat mm. korvauspäätöksistä, 

LähiTapiolan rekisterimerkinnöistä (jotka merkinnät koskevat kahta jäljelle jäänyttä vastaajaa) ja salasivat 

vakuutusyhtiön lahjomia Jormanaiselle ja Rytölle. Lisäksi vastaajat vastustavat editiovaatimustani 

valehtelemalla tahallaan, että raportteja, videoita, korvauspäätöksiä, maksusuorituksia ym. ei olisi 

olemassa ja/tai että tiedot olisi muka salassa pidettäviä liikesalaisuuksia. LähiTapiola ja Suves ovat lisäksi 

tahallaan 20.12.18 valehdelleet, että editiona pyydetyillä korvausten syöttöruutujen koodeilla ei muka 

olisi juridista merkitystä kanteen käsittelyssä ja/tai ne eivät olisi printattavissa.  

 

Rämö on vahinkovakuuttamisen syväosaaja. Hän todistaa etenkin LähiTapiolan korvaus-järjestelmän ja 

korvauspäätösten tiedoista ja siitä, miten olennainen merkitys on kaikkien vastaajien vastuun ja kanteen 

kannalta juuri näillä rekisterimerkinnöillä, korvauksen syöttöruudun koodeilla ja muilla kantajan 

vakuutussopimuksen tiedoilla, kun vakuutusyhtiö käyttää kosteuskartoituspalvelua. Lisäksi hän 

todistaa korvauspäätösten sitovuudesta ja siitä, mikä on normaali ja laillinen vakuutus- ja korvausprosessi 

LähiTapiolassa verrattuna a) 8.10.14 vahinkoilmoituksen väärien tietojen salailuun eli tahallisen petoksen 
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peittelyyn, b) tahalliseen 17.9.14 vahinkoilmoitukseni kirjaamisen estämiseen ja aineistojen siirtelyyn, c) 

korvaus-päätösten olemassaolosta ja maksutapahtumista valehteluun KäO:ssa, d) tiedonsaannin ja 

tarkastusoikeuden estämiseen (vaikuttaa vastaajien ja asiamiestensä kuluvastuuseen), e) salaisiin 

maksuihin 1.1.15 jälkeen ja niistä valehteluun KäO:ssa, f) 12.12.14 ja 22.12.14 päätöksissä käytettyihin 

vanhentuneisiin vakuutusehtoihin ja väärän turvan tasomäärittelyyn, g) Pedersenin poistamiseen 

toimistolta omien korvaus- ja vakuutusasioiden selvittämisen estämiseksi ja siihen liittyvää vakuutuksen 

irtisanomistekoon, jolla on sama motiivi kuin 16.6.14 alkaneella väärinraportoinnilla, viemärikuvauksista 

valehtelulla ja 12.12.-22.12.14 päätöksillä.  

 

Luukko todistaa erityisesti Pedersenin vakuutuksenottajaomistajaoikeuksia vakavasti loukanneista 

vastaajien yhdessä toteuttamista sopimusrikkomuksista ja vahingoista verrattuna valtakirjan 

pakollisuuteen toisen henkilön vakuutuksessa. Luukko todistaa lainvastaiseksi mm. seuraavan vastaajien 

Pederseniin kohdistaman toiminnan ja seuraavat maksut vastaajien nimeämille todistajille ja 

Jormanaiselle: a) Walveen toimiminen toisen vakuutuksenottajan Jormanaisen vakuutuksessa salaisena 

toisena korvauksenhakijana tekaistuilla vahinkotiedoilla, b) salaiset laatikkomaksut Jormanaiselle 

Pedersenin vakuutuksen alta Pedersenin 5.12.14 tekemän petostutkintapyynnön vastaisesti, c) Suveksen 

järjestämät maksut Rytölle eli LähiTapiolan omien prosessikustannusten ja todistajan lahjomaksi 

tarkoitettujen maksujen maksaminen vastoin kotivakuutusehtoja, d) Suveksen asiakasvaratilille vaaditun 

1.641,86 € maksun palauttamatta jättäminen, e) korvausrekisterin aineistojen, kuten RakSystemsin ja 

terveystarkastajan lausuntojen, pesula- ym. laskujen siirtäminen sähköpostit-kansioon, f) 

korvauspäätöksen ja vahinkojen kirjaamisen estäminen verrattuna laissa säädettyyn kuukauden 

enimmäiskäsittelyaikaan ja g) Suveksen valehtelu KäO:ssa ”simuloiduista” korvauksista.    

 

Rantakallio Riitta 

 

Rantakallio vastaa LP:n kirjanpidosta ja laskutuksesta. Vastaajat, Baarman ja Saksa ovat KäO:ssa tahallaan 

valehdelleet a) sopimussuhteista, b) laskutuksesta ja perintätoimista, c) viemärikuvauksista, d) 

rekisteriinsä talletetuista raporteista, valokuvista ja viesteistä (että niitä ei muka ollut olemassa, kun 

kantaja niitä pyysi) ja e) toimeksiantosuhteista. Vastaajat asiamiehineen vastustavat editiota 

valehtelemalla laskutustietoja muka Pederseniltä salattaviksi tai että ne olisi jo annettu. Rantakalliolle 

soitin saadakseni oman asiani aineistoja, jolloin hän ilmoitti saaneensa määräyksen estää aineistojen 

saamista. Rantakallio oli itse mukana kantajaan kohdistettuja perintätoimia konkreettisesti 

toteuttamassa samaan aikaan, kun Baarman ja LP tahallaan valehtelivat KäO:ssa, että mitään ei muka 

olisi laskutettu, ja että sopimussuhde olisi muka vain LP:n ja LähiEtelän välillä, vaikka vain kantajaa LP 

laskutti. Rantakallion kuuleminen on välttämätöntä mm. minua koskevista rekisteritiedoista ja 

asiakasnumerosta ja koska kirjallinen todistelu on laittoman estämistoiminnan ja laittoman ohjeistuksen 

vuoksi osin vain suullisella kuulemisella saatavissa. Rantakallion todistelu vaikuttaa olennaisesti myös 

vastaajien ja Baarmanin omaan kuluvastuuseen ja juuri siksi ne henkilön todistamista yrittävät vastustaa.   

 

Granholm Seija  

 

Vastaajat valehtelevat KäO:ssa, että a) viemäri olisi korjattu jo elokuussa 2014 ja että b) pölyvahinko olisi 

peräisin jostain muusta kuin 17.9.14 vahingosta, c) kantaja olisi ollut paikalla 17.9.14 vahinkopäivänä ja 

d) kaikki olisi jo korjattu ja siivottu 17.11.14 mennessä Tehopuhdis-tuksen laskulla ja että mitään 

käyttöhyödyn menetystä ei siis olisi 17.11.14 jälkeen enää syntynyt. Lisäksi ne kiistävät kantajan 

vaatimuksia määrällisesti. 

 



138(139) 
 

Granholm oli yhdessä edesmenneen Kasvihuoneilmiön tj Elisa Palosen kanssa järjestämässä Pedersenin 

irtaimistolle varastotiloja Nummi-Pusulasta ja Salosta sekä tilapäisvessoja syksyllä 2014 ja kävi avaamassa 

ovia varastotiloihin eli näki, kun Pedersen kävi tavaroitaan varastoon tuomassa ja varastoista toiseen 

siirtämässä ja kuinka tavaroita on haettu erissä pois (viimeiset tavarat vasta 2018) Granholm muistaa 

hyvin, kuinka Pedersen osti ensin sisäkäyttöön biowc:n 50 eurolla käynnillään syksyllä 2014 (17.9.14, 

K183). Granholm muistaa senkin, kuinka Palosen kanssa sovin armeijakäytössä olleen ison valkoisen 

ulkovessan lainauksesta. Todistelu osoittaa, että en ollut 17.9.14 päivällä paikalla, kuten Baarman 

9.6.15 valehtelee. Ulkovessa näkyy myös kantajan valokuvatodisteista. Granholm kertoo varastoinnin ja 

ulkovessan lainauksen pitkästä kestoajasta (vuosia) ja tiedoistaan, jotka korjausvuosina sai vastaajien 

aiheuttamista vahingoista ja Pedersenin perheen vaikeasta tilanteesta. Vessojen käyttöaikaa koskeva 

Granholmin todistelu todistaa samalla vastaajien raportoinnin virheelliseksi eli että viemärit ja asunnon 

vauriot eivät ole korjattu vastaajien väittäminä ajankohtina, vaan paljon myöhemmin. Hän todistaa myös 

kantajan toiminnasta kustannusten säästämiseksi ja varastointikulujen määrästä.   

 

Lindfors Tarja, Leppäniemi Katri ja Järnefelt Tiina 

 

Näitä todistajia vastaajat vastustaneet siksi, että heillä ei ole rakennusalan tutkintoa.  On selvää, että 

vastustamisperuste on kestämätön. Ollakseen relevantti todistaja, ei sitä varten tarvitse rakennusmies 

olla. Lisäksi näiden henkilöiden teemat liittyvät myös henkilövahinkoihin, joissa rakennusalan 

koulutuksella ei ole minkäänlaista merkitystä.  Lindfors ja Leppäniemi tosin osaavat myös rakentaa ja 

ymmärtävät keskimääräistä enemmän rakentamisesta. He ovat kunnostaneet omakotitalonsa ja tehneet 

niihin lisärakennuksia.  Järnefeltinkin tietämys kiinteistöalalta on keskimääräistä korkeampi (työuraa 

kiinteistönvälittäjänä).  

 

Vastaajat kiistävät kannetta euromääräisesti ja väittävät minun muka saaneen jotain ylimääräistä 

asunnon arvoa korottavaa hyötyä 2014-2019 korjauksilla verrattuna asunnon tilaan sitä ennen. Vaadin 

korvausta myös tuhoutuneesta pihasta, siivouskelvottomasta omaisuudesta, tuhoutuneesta parketista 

ym. tuhoutuneista tavaroistaan ja niiden puhdistuksista. Kaikki kolem ovat olennaisia todistajia eikä 

ketään heistä tule karsia, koska A) heillä on teemoja kullakin eri asioista ja B) kullakin omakohtaisia 

havaintoja ERI aikajaksoilta. Heidän todistelunsa muodostaa ajallisesti katkeamattoman havaintosarjan, 

jotta vastaajien väitteet ”peruskorjauk-sista” ja ennen vahinkotapahtumia olleesta asunnon muka 

korjaustarpeesta kumoutuvat. 

 

Lindfors on myynyt kantajalle ne näyttävät kukka-asetelmat, jotka tuhoutuivat vastaajien aiheuttamassa 

pölyvahingossa ja näkyvät kantajan valokuvatodisteista. Hän todistaa niiden arvon ja 

puhdistuskelvottomuuden eli vahinko= tuhoutuneen esineen arvo. Hän on myös ollut miehensä kanssa 

osana talkooporukkaa auttamassa Pederseniä talon laajassa peruskorjaus-hankkeessa, joka valmistui 

2009. Hän muistaa hyvin joka työvaiheen (kaikki pinnat eli katot, seinät, lattiat uusittiin, parketti 

värjättiin, kaikki koriste-esineet maalattiin kultaisiksi, kaikki huonekalut värjättiin ja verhoiltiin 

sisustukseen sopivaksi jne,) ja kuinka kalliista ja perusteellisesta remontista oli kyse eli että 2014 

vahinkojen tilanteessa asunnossa ei ollut vastaajien väittämiä peruskorjaustarpeita, vaan kaikki valtava 

kantajan työ ja kustannukset tuhottiin vastaajien toimesta eikä kodin arvo ole parantunut 2014-2019 siitä 

tasosta, mikä oli saatu valtavin panostuksin aikaan 2009 mennessä.  

 

Kaikilla näillä todistajilla on lisäksi a) omia omakohtaisia havaintoja Pedersenin irtaimiston suuresta 

määrästä ja koristeellisuudesta, jolla on vaikutusta mm. puhdistuskustannusten määrään ja 

puhdistustyön työläyteen, b) eri aikajaksoilta tärkeitä havaintoja Pedersenin voinnin heikkenemisestä 

vastaajien toiminnan vuoksi eli todistelu täydentää lääketieteellisestä kirjallisesta todisteaineistosta ja 
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Wallinin kuulemisella saatavaa tietoa ja c) tietoa asunnon käyttöhyödyn menetyksestä ja normaalin 

perhe-elämän ja muunkin normaalin elämän menetyksestä 2014-2019, jolloin olen joutunut koko 

korjausajan asumaan erillään pienimmästä lapsestaan ja miehestään. Leppäniemi ja Järnefelt olivat 

käymässä Pedersenin kotona Kavoniuksen ja Pedersenin lapsen Martti Kavoniuksen 1-vuotispäivillä. 

Lapsi on syntynyt 3.6.13 eli syntymäpäivät olivat 3.6.14 ja kanteen kohteena oleva vahinkotapahtuma 

alkoi 10.6.14. He siis varmuudella muistavat, miten hienolta asunnossa näytti juuri ennen vahinkoa. He 

ovat myös konkreettisesti nähneet, miltä näytti 2014-2019 ja miten vastaajat aiheuttamillaan tuhoilla ja 

valehtelullaan ovat estäneet kantajalta kokonaan normaalielämän 5 vuodeksi.  

 

Mikäli näitä todistajia vastoin edellä esitettyjä perusteluja vastaajien suosimiseksi karsitaan, olin laatinut 

näille todistajille järjestyksen 1) Lindfors, 2) Leppäniemi ja 3) Järnefelt.   

 

 

Lohja 30.4.2021 

 

Jaana Pedersen 

Lakimies, OTK (eläkkeellä) 

 


