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9 §
Vahingonkorvaus koskien venevauriota Tervasaaren laiturissa

HEL 2018-006775 T 03 01 00

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti hylätä ********** vahingonkorvausvaatimuksen 
koskien 27.4.2018 veneelle aiheutunutta vahinkoa Tervasaaren laituris-
sa.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan liikuntapalvelukokonaisuudelle hakemuksen, jossa hän vaatii 
korvausta hänelle aiheutuneesta esinevahingosta. Vaatimuksen mu-
kaan 27.4.2018 Tervasaaren laiturissa hakijan puolison nimissä olevan 
venepaikan poijun kettinki oli katkennut ja vene ajautunut kiinni laituriin. 
Hakija on toimittanut valokuvia veneen kylkeen aiheutuneista naar-
muista sekä valtakirjan vaatimuksen esittämistä varten venepaikan 
vuokralaiselta. Vaatimuksen mukaan hakija on pyytänyt kaupungin ve-
nepaikkavastaavia vuonna 2017 tarkistamaan kyseisen venepaikan 
poijun.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuot-
tamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan 
sen. 

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan venepaikan 
vuokrasopimusehtojen (Lilk 11.12.2012, 216 §) kohdan "6 Vuokra-aika" 
mukaan purjehduskausi on kunkin kalenterivuoden 10.6.-14.9. välinen 
aika. Saman kohdan mukaan vuokranantaja ei vastaa purjehduskau-
den ulkopuolisena aikana venepaikalle jätetylle tai tuodulle veneelle ta-
pahtuvista, venesataman ja laiturin rakenteiden tai kiinnityslaitteiden 
huollon, korjauksen tai rikkoutumisen takia tapahtuvista vahingoista tai 
vaurioista. 

Purjehduskausien välillä syksyn ja talven aikana venesatamien ja laitu-
rien rakenteille ja kiinnityslaitteille mahdollisesti aiheutuneet vauriot 
pystytään toteamaan ja niitä koskevat huolto- ja korjaustoimenpiteet to-
teuttamaan vasta keväisin jäiden lähdettyä. Kaupunki vastaa venepaik-
kojen kunnostamisesta kunkin purjehduskauden alkuun (10.6.) men-
nessä. Näin ollen mikäli vuokralainen jättää tai tuo veneen venepaikal-
leen purjehduskauden ulkopuolella, hän vastaa mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista itse.
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Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelu-
kokonaisuus kartoittaa venesatamien ja laitureiden kunnossapitotarpei-
ta jatkuvasti. Laajemmat satamakohtaiset kunnostukset perustuvat 
vuosittaiseen työohjelmaan, joka perustuu muun muassa edellisestä 
kunnostuksesta kuluneeseen aikaan, vuosittaisiin katselmuksiin sekä 
saatuun palautteeseen. Tervasaaren laiturin poijut ja kettingit on työoh-
jelman mukaisesti tarkistettu sekä, niiltä osin kuin tarvetta ilmeni, uusit-
tu 19.5.2018 alkaen. 

Venepaikan vuokrasopimusehtojen kohdan "6 Vuokra-aika" mukaisesti 
vuokranantaja ei vastaa purjehduskauden ulkopuolisena aikana vene-
paikalle jätetylle tai tuodulle veneelle tapahtuvista vahingoista tai vau-
rioista. Näin ollen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan liikunta-
palvelukokonaisuus ei ole sopimusperusteisessa korvausvastuussa ha-
kijalle aiheutuneesta vahingosta.

Sopimuksenulkoisen vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana on se, et-
tä vahingonkärsijällä on todistustaakka tahallisuudesta tai tuottamuk-
sesta, vahingosta ja syy-yhteydestä. Asiassa ei ole tullut esiin seikkoja, 
joiden perusteella kaupunki olisi korvausvelvollinen hakijan vahingosta 
myöskään sopimuksenulkoisen vastuun perusteella. 

Lisätiedot
Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2018-006775
2 Valokuva vauriosta 1
3 Valokuva vauriosta 2
4 Salassa pidettävä (HeTiL §13)
5 Venepaikan vuokrasopimusehdot

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala


