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7 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

HEL 2019-013076 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja hylkää ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen, 
koskien Magdaleenanpenger-kadun eteläpuolella olevalla kevyenliiken-
teenväylällä sattunutta esinevahinkoa.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 16.12.2019 vahingonkorvausvaatimuksen Helsin-
gin kaupungille. Hakija on ollut 4.12.2019 klo 16.35 Magdaleenanpen-
ger-kadun eteläpuolella olevalla kevyenliikenteenväylällä ajamassa yk-
sipyöräisellä henkilökuljettimella. Edellä ajava pyöräilijä oli hidastanut 
mäestä johtuen ja hakija oli lähtenyt ohittamaan pyöräilijää vasemmal-
ta. Hakijan mukaan väylän vasemmalla puolella oli ollut ki-
vi/maanpäällinen kallio, jota hakija ei pimeässä ollut huomannut ja oli 
törmännyt kiveen. Hakija on vaatinut vahingonkorvauksena yhteensä 
733,98 euroa (kuljetin 700 euroa, kypärä 30 euroa ja lääkekuluja 3,98 
euroa) esinevahingosta aiheutuneita kustannuksia. 

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu 
kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin 
erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkor-
vauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta 
aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuotta-
muksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. 

Tieliikennelain 3 §:n mukaisesti jalankulkija on velvollinen noudatta-
maan olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran 
ja vahingon välttämiseksi. 

Ulkoilupalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että va-
hinkotapahtuma on sattunut pimeään aikaan ja kallio on ulkoilureitin 
laidassa varsinaisen ajoväylän ulkopuolella. Vahinko olisi mitä toden-
näköisemmin ollut vältettävissä kuljettimen/kuljettajan asianmukaisella 
valaistuksella ja nopeuden suhteuttamisella pimeisiin olosuhteisiin eli 
jos asianomainen olisi noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolelli-
suutta ja varovaisuutta.

Ulkoilupalveluiden osalta ei voida todeta minkäänlaista laiminlyöntiä tai 
tuottamusta, eikä Helsingin kaupunki näin ollen vastaa hakijalle aiheu-
tuneesta vahingosta. Lisäksi voidaan todeta, että vahinkotapahtuma 
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olisi mitä todennäköisimmin ollut vältettävissä, jos hakija olisi noudatta-
nut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. 
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