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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 02.04.2019 § 83
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Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo on siirretty 
13.2.2019 klo 7-15 välisenä aikana. Auto oli väliaikaisesti parkissa ka-
dun varressa oman pysäköintialueen huonon kunnon vuoksi. Vaati-
muksen mukaan auton puskuri oli vääntynyt ja taittunut sekä ajova-
loumpio liikahtanut. Auton eturenkaat olivat siirron jälkeen suorassa, 
vaikka rattilukko oli päällä. Lisäksi auton ohjaus oli muuttunut. Hakija 
on esittänyt kaupungille vielä yksilöimättömän korvausvaatimuksen.

Ajoneuvojen siirtoyksiköstä saadun selvityksen mukaan hakijan ajo-
neuvoa on jouduttu siirtämään kadun kunnossapitotyötä haittaavana 
13.2.2019 klo 10.26 paikasta Lupajantie 1 paikkaan Untamalantie 1.

Kunnossa- tai puhtaanapitoa haittaavan ajoneuvon siirtotyön suorittaa 
yksityinen urakoitsija siirronvalvojan valvonnassa, joka laatii lähisiirros-
ta siirtopöytäkirjan. Pöytäkirjaan merkitään tieto, mikäli ajoneuvo vau-
rioituu siirron yhteydessä. Ennen siirtoa ajoneuvossa havaitut vauriot 
kuvataan. Hinausyrittäjä vastaa siirron aikana tapahtuvista mahdollisis-
ta vahingoista, hinauspalvelusopimuksen mukaisesti.

Hakijan ajoneuvoa koskevaan siirtopöytäkirjaan ei ole merkitty, että 
ajoneuvolle olisi siirtotoimenpiteiden yhteydessä aiheutunut vaurioita. 
Ajoneuvosta on otettu nostotoimenpiteen jälkeen kuva, jossa hakijan 
toimittaman kuvan vaurio ei ole havaittavissa. Hakijan ajoneuvo on 
nostettu edestä nostoaisaan. Lähisiirron aikana ajoneuvo liikkuu vetä-
vät pyörät ylhäällä, hinausauton hydrauliseen nostoaisaan kiinnitettyi-
nä. Näin toimittaessa ei ole teoreettista mahdollisuutta siihen, että pyö-
rän kulmiin saataisiin vinssaamalla muutosta.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää laiminlyöntiä tai tuottamusta. Tuot-
tamuksen tai laiminlyönnin lisäksi edellytetään syy-yhteyttä suoritetun 
toiminnan ja aiheutuneen vahingon välillä. Hakijan ajoneuvon siirto on 
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suoritettu asianmukaisesti. Siirtopöytäkirjaan ei ole merkitty, että siir-
rosta olisi aiheutunut ajoneuvolle vaurioita. Edellä esitetyin perustein 
kaupunki katsoo, ettei vahinko ole aiheutunut sille tehdystä lähisiirrosta, 
eikä näin ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) 6 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57
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