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Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä vahingonkorvaushakemuksen, jossa hakija 
esittää, että hänen autonsa keula vaurioitui, kun hän ajoi Lapinmäen-
tiellä olevan hidastetöyssyyn ja sen edessä ensin olleeseen kuoppaan 
11.10.2019 kello 04:45.

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen ja liitteineen Staran kaupunki-
tekniikan ylläpidolle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta 
asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvaushakemuksen mukaan hakija oli ajanut Lapinmäentietä 
11.10.2019 kello 04:45 ja hänen autonsa keula osui Korppaanmäentien 
kohdalla suojatiellä olevan hidastetöyssyn edessä olleeseen kuoppaan 
ja auton keula vaurioitui. Hakemuksessaan hakija hakee korvausta va-
hingoittuneesta auton keulasta sekä sijaisautosta. Hakija on käyttänyt 
auton Tsusho-Autolla arvioitavana ja korjauskustannukseksi on arvioitu 
yhteensä 1515,53 euroa. 

Alueen työyksikön selvityksessä todetaan, että kyseinen hidaste on ra-
kennettu suunnitelmien mukaisesti vuonna 2017. Hidaste sijaitsee lie-
vässä ylämäessä, jolloin hulevedet syövyttävät hidasteen ympärillä 
olevia asfalttisaumoja hiljalleen. Hidasteen kunto on tarkastettu ja se on 
kuvattu 3.10.2019. Kuntotarkastuksen perusteella hidasteen etuosaan 
on asennettu paikkausasfaltointi 11.10.2019 klo 01 - 02. Hidaste on 
poistettu kaupunkiympäristötoimialan pyynnöstä marraskuussa 2019.

Kunnossapidon mukaan hidasteen edessä ollut kuoppa on korjattu 
muutama tunti ennen hakijan ilmoittamaa vahingon tapahtumisaikaa. 
Hidasteen vauriosta ei ole ennen tehtyjä korjaustoimia ilmoitettu Staral-
le, vaan Stara on oma-aloitteisesti korjannut havaitun liikennettä vaa-
rantamattoman vaurion. Hidasteesta ei ole tullut Staran tietoon muita 
vahingonkorvaushakemuksia tai tieliikennelain mukaisia ilmoituksia tiel-
lä olevasta vauriosta tai esteestä. 

Stara katsoo, että sen kunnossapitosopimuksen velvoitteet on hoidettu 
asianmukaisesti.

Hakijan korvaushakemus on saapunut kaupungille 12.11.2019.
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