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12 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa keskustakirjasto 
Oodissa

HEL 2019-000806 T 03 01 00

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti hyväksyä ********** 479,00 vahingon-
korvausvaatimuksen koskien takin rikkoutumista keskustakirjasto Oo-
dissa.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen koskien esinevahin-
koa keskustakirjasto Oodissa. Vaatimuksen mukaan hakija on ollut 
17.1.2019 Oodissa kokouksessa ja jättänyt takkinsa naulakkoon ryh-
mälle varattuun huoneeseen. Kesken päivän hakija oli vaatimuksen 
mukaan löytänyt takkinsa oven välistä ja havainnut siinä useita jälkiä ja 
reiän. Hakija kuvaa henkilökunnalla olleen suuria vaikeuksia saada ovi 
kiinni heidän käydessään sulkemassa oven tapahtuman alkaessa ja et-
tä "ovea runnottiin väkisin". Hakija on toimittanut valokuvia takille ai-
heutuneista vaurioista sekä tositteen 479,00 euron korttiostosta 
4.1.2019 vaateliikkeessä. 

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 kokoustilaan oli 
tapahtuman ajaksi tuotu irtonaulakko, joka on erehdyksessä ollut sijoi-
tettuna niin lähelle ovea, että hakijan takki on ylettynyt jäämään oven 
saranapuolen väliin henkilökunnan sulkiessa oven. Helsingin kaupun-
gin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kirjastopalvelukokonaisuus ei näin 
ollen ole asianmukaisesti huolehtinut velvoitteestaan estää vahingon 
tapahtuminen.

Lisätiedot
Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 310 85400

anna-maria.soininvaara(a)hel.fi
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Liitteet
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