
"Pitsitien Wanha" eli Orimattilassa Pitsitiellä asuva Seppo, OH2TO; työskenteli lähes koko 
ikänsä vakuutusyhtiön palveluksessa kehittäen yrityksen toimintaa ja erityisesti 
asiakaspalvelua. Seppo on Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; kunniajäsen mutta 
myös vakuutuksien asiantuntija. Seppo on kirjoittanut useampia artikkeleita koskien 
radioamatöörilaitteiden vakuuttamista.

Tässä Sepon kommentti edellisessä OH3AC Kerhokirjeessä olleeseen juttuun:

Pitsitien Wanhan kommentti ukkosvaurioon: 
Uskomaton homma!

Jokaisen on syytä tutkia asiaa ja laajasti. Liitto on opastettava hoitamaan 
jäsenen juridista puolta ehdottoman pätevien tahojen toimesta. Pätevyyttä 
saattaa löytyä suurista asennusliikkeistä, VTT:stä, isoista vakuutusyhtiöistä 
ja juristeista. jotka osaavat kaivaa esiin vastaavat tapaukset. jne. jne. Väite 
asiantuntijan pätevyydestä ei merkitse mitään ilman relevanttia asiaa. 

Huomiota kannattaa kiinnittää ensimmäiseksi vakuutuskorvaukseen. Yhtiö 
on korvannut vain osan - miksi? Nykyisin kiinteistöillä on 
täysarvovakuutukset täysimääräisin korvauksin. Lausunnot kirjallisina: millä 
perustella ja miten tutkittuna korvausta on vähennetty?

Mitä ja millä perusteella katsotaan tapahtuneen? Asiantuntijalausunto 
ulkopuolelta, please.

Oliko taloyhtiöllä vielä katolla TV-antenni. Kaapelitalossa se olisi tullut 
purkaa. Oliko se antenni vielä asennusohjeiden mukainen? Vaurioituiko 
sekin? 

Salama ei sytyttänyt tulipaloa vaan se pirstoi esineitä/omaisuutta. Niinkö? 
Kuinka vanha talo? Sähköistyksen kunto? Kaikki vaurioituneet laitteet: ikä, 
kunto, - ja erityisesti huomio siihen, onko vanhan mallisia laitteita nyt 
korvattu nykyaikaisilla, kulumattomilla jne.jne. Siinä saattaa olla syytä 
sinänsä tavallista suurempaan kokonaislaskutukseen. 

Toisaalla tällaisissa tapauksissa vakuutuksenottajat miltei tavan mukaan 
pyrkivät saamaan korvausta myös normaalista, tapahtuneesta kulumisesta 
ja vanhenemisesta. Se ei kuulu vakuutuksen - eikä muiden korvattavaksi. 
Ehdottomasti on taitavan sähköasentajan kanssa (myös hissiliike) käytävä 
tekemässä uusi puolueeton arvio todisteineen.

Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti myös siihen, että antennin ollessa 
herkässä radiolaitteessa suoraan kiinni (galvaaninen kosketus) salaman 
jännitteen kohdistuminen talon muihin sähkölaitteisiin siten, että 
ensisijaiseksi väitetyn, muista erillisen antennin kautta tullut jännite olisi 
pahiten kohdistunut aivan toisaalle.

Kokemukseni kautta oletan tapahtuneen siten, että ukonilmalla 
rakennukseen kehittynyt jännite purkautuessaan pilven vastapotentiaalin 
lakatessa aiheutti jännitepiikkejä  muualla, mutta ei amatöörin asunnossa 
eikä syöttöjohdossa tai maadoituksessa vaan se roiski ilmeisesti 
pääkeskuksessa (?) jolloin sulakkeiden pirstoutuminen antaa osviittaa asiaan
jne.

Sitten vakuutusyhtiön osuudesta on erityisesti kiinnitettävä huomio siihen, 
pitääkö se ja millä näytöllä - amatööriä syypäänä vahinkoon ja missä määrin
jne.

Siinä ajatuksia asian hoitamiseksi. Ei välttämättä ole helppoa löytää 
puolueetonta pätevää asiantuntijaa- mutta se on löydettävä. Hyvä kello 
kauas kuuluu - huono vielä kauemmaksi!



Liitolla on nyt asiallinen tarve heittää yksi 50.000 euroa jäsenen ja 
harrastuksen puolustamiseksi - olihan sitä yhden jäsenen erottamiseksikin 
taivas kattona.

Pitsitien Wanha, OH2TO;  Seppo, ex OH1TQ (-56)
<takaisin pääotsikoihin>


