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14 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

HEL 2020-000441 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja hyväksyy ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuk-
sen, koskien Käpylän urheilupuiston parkkipaikalla sattunutta esineva-
hinkoa enintään 431,30 euron suuruisena. Korvaus maksetaan laskua 
vastaan enintään 431,30 euron suuruisena suoraan korjaamolle, kun 
hakija on toimittanut laskun Helsingin kaupungille.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 14.1.2020 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin 
kaupungille. Hakija on ollut 11.1.2020 klo 18-20.30 Käpylän urheilu-
puiston jääradalla luistelemassa. Lähtiessä hakija on huomannut auton 
kuskin puoleisen sivupeilin rikkoutuneen ja auton vieressä oli kiekko. 
Hakijan mielestä kiekko oli lentänyt kaukalon suojaverkon yli parkkipai-
kalle. Hakija on vaatinut Helsingin kaupungilta vahingonkorvauksena 
yhteensä 431,30 euroa esinevahingosta aiheutuneita kustannuksia. 
Korjauskustannuslaskelma on korvausvaatimuksen liitteenä. 

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. 

Liikuntapaikkapalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, 
että Käpylän urheilupuiston jääradan suojaverkko on ehjä ja korkeudel-
taan asianmukainen. Tästä huolimatta kiekko voi esim. maalikehikkoon 
osuessaan lentää verkon yli ja osua parkkialueella oleviin autoihin. Täl-
laisessa tapauksessa voidaan katsoa, että parkkialue on väärässä pai-
kassa suhteessa kaukaloon. Näin ollen liikuntapalvelut katsoo, että se 
on tässä tapauksessa vastuussa hakijalle aiheutuneesta vahingosta. 

Lisätiedot
Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi
Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi
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