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Korvauspäätös liukastumistapauksessa
Asiakas on 9.3.2019 kaatunut liukkauden takia kevyen liikenteen väylällä
Mäkelänkuja 3 kohdalla. Kaatuminen on aiheuttanut käynnin Taysissa ja
paikallisella lääkäriasemalla.
Henkilö on toimittanut 25.3.2019 kaupungille tiedon kaatumisesta ja
korvausvaateen liitteineen aiheutuneista kustannuksista.
Kunnallistekniikan päällikön selvityksen mukaan kyseessä on ollut talvikelin
muutostilanne ja hiekoitustoimenpiteitä ei ollut tehty kevyen liikenteen
väylällä kyseisenä päivänä. Joten tehdyt kunnossapitotoimet eivät olleet
riittäviä liukastumishetkellä.
Asian käsittely on teknisellä johtajalla, koska vahingonmäärä on alle 5 000
euroa eikä ylitä kaupungin vakuutuksen omavastuuosuutta.
Koska kyseessä on yleisen alueen talvikunnossapidon puutteesta johtunut
liukastuminen, on kaupunki korvausvastuussa asiassa.
Sairaala- ja lääkäriasemamaksut ovat tehneet yhteensä 135,20 euroa.
Sairaalakäyntiin liittyvät taksi-matkat ovat tehneet yhteensä 50,00 euroa.
Korvausvaade on yhteensä 185,20 euroa.
Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois
jätetään liitteet, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa
yksityisyyden suojan. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän
tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999).
Päätös

Päätän, että kyseiselle asiakkaalle maksetaan korvausta 9.3.2019 kevyen
liikenteen väylällä tapahtuneen liukastumisen johdosta aiheutuneista hoitoja matkustuskuluista 185,20 euroa.
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Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupungin tekniselle lautakunnalle, osoite Keskustie
23, postiosoite PL 7, 35301 Orivesi. Sähköposti: kirjaamo@orivesi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää,
jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Pöytäkirjan nähtävilläoloaika on 15.4.2019.
Tämä päätös on lähetetty sähköpostitse 12.4.2019.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

