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4 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

HEL 2018-011758 T 03 01 00

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti hyväksyä ********** vahingonkorvausvaatimuk-
sen koskien esinevahinkoa Marjaniemen venekerho ry:n laiturissa enin-
tään 2013,21 euron suuruisena.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen koskien esinevahin-
koa Marjaniemen venekerho ry:n laiturissa 22.6.2018. Hakijan vene oli 
ollut Marjaniemen venekerho ry:n laiturissa paikassa numero 104. Lai-
turin paikassa numero 106 olleen venepoijun ketju oli pettänyt kovassa 
tuulessa, minkä seurauksena paikan numero 106 vene oli tuulessa tör-
männyt hakijan veneeseen. Hakijan mukaan hänen veneensä tuli vau-
rioita moottorin suojakuoreen ja kyljen lasikuituun. Lisäksi hakijan ve-
neen ikkunaan tuli törmäysjälkiä. Hakija vaatii veneen korjauskustan-
nuksista yhteensä 2240 euroa. 

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on, että jokainen joutuu kan-
tamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin eri-
tyinen perusta oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkor-
vauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta 
aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelu-
kokonaisuus on vuokrannut venepaikat Marjaniemen Venekerho ry:lle, 
joka edelleen vuokraa niitä jäsenilleen. Hakija on vuokrannut venepai-
kan Marjaniemen Venekerho ry:ltä. Hakijan vahinko on tapahtunut ve-
neilykauden aikana, jolloin ko. poijun olisi tullut kestää. Liikunnan pal-
velukokonaisuus ei siten ole asianmukaisesti huolehtinut velvoittees-
taan estää vahingon tapahtuminen. Hakija on esittänyt yksityisen yrityk-
sen tekemän tarjouksen veneen korjauksesta, yhteensä 2013,21 eu-
roa. Hakija ei ole esittänyt selvitystä tai kuitteja vaatimalleen korvauk-
selle 226,79 euron osalta. Hakijan vaatimus 226,79 euron osalta tulee 
hylätä perusteettomana.

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, ma. lakimies, puhelin: 310 21660

greta.hamalainen(a)hel.fi
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