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39 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

HEL 2020-008933 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja hyväksyy ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuk-
sen, koskien Käpylän urheilupuiston parkkipaikalla sattunutta esineva-
hinkoa enintään 1196,63 euron suuruisena. Korvaus maksetaan, kun 
hakija on toimittanut kuitin toteutuneista korjauskustannuksista Helsin-
gin kaupungille.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 23.7.2020 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin 
kaupungille. Hakija auto on ollut 27.4.2020 klo 18 Käpylän urheilupuis-
ton parkkipaikalla. Hakijan esittämän selvityksen mukaan parkkipaikalla 
olleen auton katolle on lentänyt kiekko kaukalolta, vaikka parkkipaikan 
ja kaukalon välissä on verkko. Hakija vaatii Helsingin kaupungilta va-
hingonkorvauksena yhteensä 1196,63 euroa esinevahingosta aiheutu-
neita 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. 
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