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47 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

HEL 2020-011475 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja hyväksyy ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuk-
sen, koskien Paloheinän ulkoilumajan takapihalla sattunutta autovahin-
koa 1784,58 euron suuruisena.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 22.10.2020 vahingonkorvausvaatimuksen Helsin-
gin kaupungille. Hakijan pakettiauto on ollut 5.4.2019 Paloheinän ulkoi-
lumajan takapihalla parkissa. Hakijan esittämän selvityksen mukaan 
Helsingin kaupungin työntekijä on käynyt normaalisti varastokontilla, 
mutta tuulisena päivänä kontin ovi on karannut ja osunut pakettiauton 
kylkeen ja vahingoittanut pakettiautoa. Hakija vaatii Helsingin kaupun-
gilta vahingonkorvauksena yhteensä 1784,58 euroa pakettiauton kor-
jauksesta aiheutuneita kustannuksia. Lasku ja kuitti korjauskustannuk-
sista ovat 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. 

Ulkoilupalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että 
kontin ovi oli jäänyt kaupungin toimesta auki ja tuuli oli työntänyt oven 
kontin vieressä pysäköityyn autoon. Näin ollen ulkoilupalvelut katsoo, 
että se on vastuussa hakijalle aiheutuneesta vahingosta. 
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