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8
Oikaisuvaatimus koskien asuntovuokrauksen vuokrauspäällikön 
kielteistä vuokrahyvityspäätöstä 31.8.2016 (§ 4)

HEL 2016-008834 T 10 01 03

Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen kos-
kien tilakeskuksen asuntovuokrauksen vuokrauspäällikön päätöstä 
31.8.2016 (§ 4) olla myöntämättä vuokrahyvitystä vesivahingon kor-
jaustöiden ajalta osoitteessa ********** koska vuokralainen ei ole näyttä-
nyt, ettei omaisuuden vahingoittuminen ole aiheutunut hänen tuotta-
muksestaan.

Esittelijän perustelut

Tilakeskukselta vuokratussa asunnossa osoitteessa ********** tapahtui 
vuokralaisen omistamasta astianpesukoneesta johtuva vesivahinko 
11.6.2016. Asunto oli asumiskelvoton 29.7.2016 asti. Asunnossa tehtiin 
vesivahingon korjauksen yhteydessä myös muita korjauksia ja maa-
lauksia. Vuokralainen on vaatinut vuokrahyvitystä remontin ajalta.

Vuokralaisen korvausvelvollisuus

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 23 § 2. mom perusteella 
vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrahyvitykseen, jos huoneiston puut-
teellinen kunto johtuu vuokralaisen laiminlyönnistä tai muusta huolimat-
tomuudesta taikka korjaus- tai muutostyö on suoritettu vuokralaisen 
vastattavan vahingon johdosta. Toisin kuin vuokralainen väittää, on oi-
kaisuvaatimuksen kohteena olevassa asiassa kysymys korvausvas-
tuusta riidanalainen. 

Vuokralaisen mukaan se seikka, että muutaman vuoden vanhan tiski-
koneen on asentanut ammattiasentaja, osoittaa ettei vuokralaisella ole 
tuottamusta 11.6.2016 aiheutuneesta vesivahingosta. Vian syy on kui-
tenkin jäänyt epäselväksi. Vuokralaisen omien ilmoitusten mukaan 
(12.6.2016 ja 6.10.2016) ”siinä vilkkui valot mutta mikään ei toiminut 
[…] en tarkkaan ottaen itse tiennyt mistä vesivuoto johtui […] Ehkä put-
kivuoto tai vesiliitännän pettäminen, ehkä takaiskuventtiili, ehkä huolto-
mies ei sulkenut vesihanaa kunnolla […] koneessa on valtavasti vettä 
pohjalla”. 

Huoneenvuokralain esitöiden mukaan vuokralaisella on näyttövelvolli-
suus siitä, ettei omaisuuden vahingoittuminen ole johtunut hänen tuot-
tamuksestaan (HE 304/1994 s.62). Näyttövelvollisuuden täyttämiseksi 
ei riitä pelkästään se, että tiskikoneen asennus on tehty kodinkoneliik-
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keen toimesta, vaan yhtä lailla pitää osoittaa ettei asentaja ole aiheutta-
nut vahinkoa laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan. Vuok-
ralaisen näyttövelvollisuuden ulottaminen asentajan toimintaan on pe-
rusteltua, sillä vuokranantaja ja kodinkoneliike eivät ole olleet sopimus-
suhteessa. Jos kodinkoneliike on aiheuttanut vahingon tuottamukselli-
sesti, voi vuokralainen esittää vaatimukset vuotovahingosta kodinkone-
liikkeelle. 

Oikeuskäytännön mukaan kodinkoneen aiheuttaman vesivahingon täs-
mällisellä syyllä voi olla ratkaiseva merkitys korvausvastuihin. Eräässä 
tapauksessa pesukoneen poistoletkun irtoaminen kiinnityksestään 
osoitti, että osakkaan vastuulle kuuluvasta turvallisesta kiinnitystavasta 
huolehtiminen oli laiminlyöty. Osakas oli siten vastuussa tuottamuksel-
laan aiheuttamastaan vahingosta (Helsingin hovioikeuden tuomio 
24.02.2015 259 Diaarinumero S 14/327). 

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa tapauksessa vuokralainen on 
esittänyt yhdeksi mahdolliseksi syyksi vahingolle vesiliitännän pettämi-
sen. Vuokranantajan vastuulla olevista järjestelmistä ei ole löytynyt vi-
kaa. Koska vesivahingon syy on jäänyt epäselväksi, ei voida arvioida 
onko astianpesukoneen asennus tehty valmistajan antamien ohjeiden 
mukaisesti, tai onko vuokralainen laiminlyönyt omaisuutensa valvomis-
ta. Tiskikoneen asentajan ammattitaidosta ei myöskään ole esitetty sel-
vitystä. Tuottamuksen puuttuminen on jäänyt näyttämättä. Vuokralai-
nen on näin ollen korvausvastuussa vahingosta, eikä vuokrahyvityksel-
le ole perusteita. 

Vesivahinkoa laajemmat korjaustyöt ja korjauksen viivästyminen

Isännöitsijän lausunnon (2.12.2016) mukaan vuokralaiselta ei ole las-
kutettu kiinteistönomistajan vakuutusyhtiön myöntämän korvauksen 
omavastuuta, niin kuin vastaavissa tapauksissa muuten tehdään, ”sillä 
ajatuksella että se kompensoi kuivaustöiden aloituksessa olleen hidas-
telun ja siitä mahdollisesti aiheutuneen kuivausajan pidentymisen, vaik-
kakin omavastuun ja mahdollisen viivästyksen osuus kuukausivuok-
raan verrattuna eivät kohtaa omavastuun ollessa varsin iso.” 

Vesivahingon korjauksen yhteydessä on vuokranantajan kustannuksel-
la uusittu kauttaaltaan myös eteisen, käytävän ja olohuoneen laminaat-
tiparketti. Kylpyhuoneessa maalattiin katto, ovet vaihdettiin ja kylpyhuo-
neen oveen tehtiin ritilällä katettu aukko ilmanvaihdon parantamiseksi, 
ja hana vaihdettiin uuteen. 

Olohuoneen pinnat maalattiin, siten että vuokralainen kustansi materi-
aalit ja vuokranantaja kustansi maalaustyön. Vuokralaisen oman ilmoi-
tuksen mukaan (18.12.2016) nämä lisätyöt pidensivät remonttiaikaa 
”pienessä määrin.” 
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Koska olennainen osa korjaus- tai muutostyötä on siten suoritettu vuok-
ralaisen vastattavan vahingon johdosta, ei laajemmista korjaustöistä 
ole perusteita myöntää vuokrahyvitystä, etenkin kun otetaan huomioon 
vakuutuskorvauksen omavastuun laskuttamatta jättäminen.
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