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§ 50
Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätökseen 10.4.2019 
§ 19

HEL 2019-001961 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä oikaisuvaati-
muksen kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan tekemästä pää-
töksestä 10.4.2019 § 19 koskien korvaushakemusta esinevahingosta 
jäljempänä ilmenevin perustein.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, liitteineen ja muutoksenhakuoh-
jeineen kaupunkitekniikan ylläpidolle, jonka tulee huolehtia päätöksen 
tiedoksiannosta asianosaiselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.4.2019
2 Korvausvaatimus 5.2.2019, polkupyörävaurio
3 Lisäkorvausvaatimus 25.2.2019
4 Kuvat vahingosta, pyörävaurio 5.2.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-

dosta annettu päätös
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Korvauksenhakija on jättänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon oikaisu-
vaatimuksen kaupunkitekniikan ylläpidon päätöksestä 10.4.2019 § 19, 
jolla yksikönjohtaja hylkäsi Staran aiheuttamaksi epäiltyä esinevahin-
koa koskevan hakemuksen. Hakija pyytää oikaistavaksi Staran yksi-
könjohtajan päätöksen olla korvaamatta Staran toiminnasta aiheutu-
neeksi katsomaansa polkupyörän vaurioitumista. Oikaisuvaatimusha-
kemus ja alkuperäinen korvaushakemus ovat tämän päätösesityksen 
liitteinä.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan viranomaisen 
päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen laissa 
mainitulle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittami-
sesta. 

Korvauksenhakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaati-
musohjeineen 10.4.2019. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisen mää-
räajan kuluessa Helsingin kaupungin kirjaamoon, mistä se on ohjattu 
Staran käsiteltäväksi.

Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran välisen sopimuksen mukaan 
Stara käsittelee ja päättää ne vahingonkorvaushakemukset, joita epäil-
lään Staran aiheuttamiksi.

Yksikönjohtaja päätti hylätä vahingonkorvaushakemuksen, jossa hakija 
esittää, että Staran työkoneen lumiaura on kolhaissut hakijan polkupyö-
rää, joka oli pysäköitynä ja lukolla kiinnitetty Kaisaniemen puistossa ra-
kennustyömaan ajoesteeseen. Vaurion hakija oli huomannut 5.2.2019. 

Hakijan polkupyörä oli ollut lukittuna kiinni ajoesteeseen ajalla 1.2.- 
5.2.2019. Alueen työyksikön selvityksessä todetaan, että auraustyötä 
on paikassa tehty 3.2.2019 ja seuraavan kerran 6.2.2019. Staran aura-
koneen kuljettaja ei ole kertomuksensa mukaan aiheuttanut esineva-
hinkoa. Kyseessä voi olla kenen tahansa kadunkäyttäjän aiheuttama 
vaurio. 

Hakemuksen kuvista ilmenee, että polkupyörän etuvanne on vääntynyt, 
mutta esimerkiksi saman puolen poljin on ehjä. Oikaisuvaatimuksessa 
hakija esittää, että aurauslumen paino on ollut niin kova, että se on 
myös hajottanut hakijan irtolukon. 
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Oikaisuvaatimuksessa hakija ei esitä mitään uutta tietoa pyörän vahin-
gosta tai sen aiheuttajasta. Syy-yhteyden puuttuessa Staralle ei myös-
kään ole syntynyt korvausvastuuta hakijan lisävaatimuksessa ilmoitta-
mista julkisen liikenteen matkakuluista asian käsittelyn aikana. 

Staralla ei ole tietoa vahingon aiheuttajasta. Kaisaniemen puiston alu-
eella liikkuu paljon muitakin toimijoita ja muiden toimijoiden aurausko-
neita. Stara ei ole aiheuttanut vauriota eikä ole siten korvausvelvolli-
nen, eikä yksikönjohtajan aiempaa päätöstä ole syytä muuttaa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.4.2019
2 Korvausvaatimus 5.2.2019, polkupyörävaurio
3 Lisäkorvausvaatimus 25.2.2019
4 Kuvat vahingosta, pyörävaurio 5.2.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-

dosta annettu päätös
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan ylläpito Yksikönjoh-
taja 10.04.2019 § 19

HEL 2019-001961 T 03 01 00

Päätös
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Yksikönjohtaja päätti hylätä vahingonkorvaushakemuksen jossa hakija 
epäilee, että Stara on talvikunnossapitotoimillaan vaurioittanut hänen 
Kaisaniemen puiston sivulla olleessa pyöräpysäköintipaikassa ollutta 
polkupyöräänsä 4. - 5.2.2019 välisenä yönä.

Alueen työyksikön selvityksessä todetaan, että auraustyötä on paikas-
sa tehty 3.2.2019 ja seuraavan kerran 6.2.2019, eli kyseisenä aikaväli-
nä Stara ei ole tehnyt auraustyötä

Päätöksen perustelut

Kyseessä voi olla kenen tahansa kadunkäyttäjän aiheuttama vaurio. 
Alueella liikkuu paljon muitakin toimijoita. Stara ei ole aiheuttanut vau-
riota, eikä ole siten korvausvelvollinen.

Jos talvikunnossapitotöissä aiheutuu hakemuksen mukaisia vaurioita, 
se huomataan ja työryhmä ilmoittaa asiasta välittömästi työnjohdolle ja 
auton omistajalle.    

Staran työkoneiden kuljettajien velvollisuus on ilmoittaa työssä sattuvis-
ta vahingoista työnjohdolle, jonka jälkeen asia siirretään vakuutusyhtiön 
käsiteltäväksi. Vahingosta ei aiheudu sanktioita kuljettajillemme.

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi


