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14 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien rengasrikkoa Latokartanon lii-
kuntapuistossa

HEL 2018-009294 T 03 01 00

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti hyväksyä Kuljetus Haapiainen & Co Oy:n va-
hingonkorvausvaatimuksen 22.5.2018 Latokartanon liikuntapuistossa 
aiheutuneesta rengasrikosta yhteensä enintään 1 438,30 euron suurui-
sena. Asian selvittämisen johdosta vaadittujen kustannusten osalta kor-
vausvaatimus hylätään. 

Korvaus vararenkaan toimituksesta ja vaihdosta sekä menetetystä työ-
ajasta maksetaan yhteensä 400,00 euron suuruisena jo toimitettua las-
kuerittelyä vastaan. 

Korvaus uuden renkaan, siihen liittyvien työ- ja kierrätyskustannusten 
sekä renkaan hakemisen aiheuttamien kustannusten osalta maksetaan 
toteutuneiden kustannusten mukaisena enintään 1 038,30 euron suu-
ruisena rengasliikkeen laskua ja tositetta vastaan.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen Latokartanon liikun-
tapuistossa tien reunassa olleen metallisen kiinnikkeen aiheuttamasta 
rengasrikosta. Vaatimuksen mukaan hakijayrityksen auto oli 22.5.2018 
mennyt siirtämään konttia Latokartanon liikuntapuiston alueelle. Kuljet-
tajan väistäessä jalankulkijoita auton rengas osui kiinnikkeeseen ja 
puhkesi. 

Hakija vaatii korvausta uudesta renkaasta siihen liittyvine työ- ja kierrä-
tyskustannuksineen 838,30 euroa sekä aikaperusteista korvausta vara-
renkaan toimituksesta ja vaihdosta sekä menetetystä työajasta yhteen-
sä 400,00 euroa (2+2 h x á 100,00 €/h). Hakija vaatii lisäksi yhteensä 
700,00 euron (7 h x á 100,00 €/h) aikaperusteista korvausta uuden ren-
kaan hausta rengasliikkeestä ja asian selvittämisestä. Vahingonkor-
vausvaatimus on yhteensä 1 938,30 euroa. Hakija on toimittanut las-
kuerittelyn korvausvaatimuksistaan sekä valokuvan vahinkopaikasta.

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

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvityksen mukaan vahinkopaikalla 
on ollut siinä aiemmin sijainneen puomin metallinen kiinnike, jota ei ol-
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lut asianmukaisesti suojattu tai merkitty. Helsingin kaupungin kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus ei siten ole asian-
mukaisesti huolehtinut velvoitteestaan estää vahingon aiheutuminen. 
Kiinnike on sittemmin poistettu. 

Hakija vaatii 700,00 euron (7 h x á 100,00 €/h) aikaperusteista korvaus-
ta uuden renkaan hausta rengasliikkeestä ja asian selvittelystä, "kun 
Liv:n henkilöt ei hoida tehtäviään". Asian tultua vireille hakijaa on kolme 
kertaa pyydetty toimittamaan asian ratkaisemista varten lasku- ja kuitti-
jäljennökset kaikista niistä kuluista, joiden osalta esitetään vahingon-
korvausvaatimus. Uuden renkaan hakemiseen liittyvien kustannusten 
osalta voidaan katsoa perustelluksi 200,00 euron (2 h x á 100,00 €/h) 
korvaus. Tämä korvaus voidaan maksaa, kun uuden renkaan aiheutta-
mat kustannukset on rengasliikkeen laskua ja tositetta vastaan osoitet-
tu. Asian selvittämisen johdosta vaadituille kustannuksille ei ole esitetty 
perusteita, ja näin ollen korvausvaatimus hylätään 500,00 euron osalta. 
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