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§ 13
Oikaisuvaatimus rakennusviraston palveluosaston lakimiehen pää-
töksestä vahingonkorvausasiassa

HEL 2017-002837 T 03 01 00

Mäkitorpantie/ Siltavoudintie 1, Oulunkylä

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä rakennusviraston palveluo-
saston lakimiehen päätöksestä 31.3.2017 (95 §) tehdyn oikaisuvaati-
muksen. Palveluosaston lakimies on yllä mainitulla päätöksellä hylän-
nyt ajoneuvovauriota koskevan vahingonkorvaushakemuksen. Oikaisu-
vaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia uusia seikkoja tai perusteita, joi-
den nojalla palveluosaston lakimiehen päätöstä olisi syytä muuttaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, 11.4.2017
2 Kartta, 2.3.2017
3 Valokuvat, 2.3.2017
4 Todistajanlausunto 10.4.2017
5 HEL2017-002837 selvitys liitteineen.

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Perustelut
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Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta an-
netun lain (669/1978) 3 §:n 1 momentin mukaan kadun kunnossapito 
käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen 
tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kyseisen lain 4 §:n 
mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle.

Hakija on vaatinut vahingonkorvausta Oulunkylässä Mäkitorpantie/Sil-
tatorpantie 1:ssä tapahtuneeseen ajoneuvovahinkoon liittyen, koska 
katsoo kaupungin laiminlyöneen yllä mainitun kunnossapitovelvoitteen-
sa. Ajoneuvon rengas on puhjennut sen osuttua kadussa olevaan 
kuoppaan. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mu-
kaan liikennejärjestelyt on kyseisellä paikalla toteutettu puutteellisesti ja 
vahinko on aiheutunut kunnossapitovelvoitteen laiminlyönnistä.

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että kadun kunnos-
sapito on kyseisellä paikalla toteutettu asianmukaisesti. Helsingin kau-
punki ei näin ollen tässä tapauksessa ole laiminlyönyt velvoitteitaan.

Staran kunnossapitotyöntekijät ovat olleet vuorokautta aiemmin samas-
sa liikenneympyrässä asentamassa katunimikilpiä, ja työntekijät eivät 
ole huomanneet kuoppaa kadussa. Kyseiset työntekijät ovat myös aja-
neet liikenneympyrässä. Staran työntekijät ajavat muutoinkin samassa 
liikenneympyrässä päivittäin, koska heidän tukikohtansa on lähellä sitä. 
Kuopasta ei myöskään ole tullut muita ilmoituksia, vaikka kyseessä on 
melko vilkkaasti liikennöity paikka. Kuoppa on korjattu välittömästi oi-
kaisuvaatimuksen tekijän ilmoituksen jälkeen. Kulunut kevät on kun-
nossapitopuolen mukaan ollut ongelmallinen, samanlaisia kuoppia on 
syntynyt katuihin paljon äkillisesti. Vahinko ei ollut kaupungin toimesta 
estettävissä, koska kuoppa on syntynyt nopeasti ja yllättäen.

Aiemmin tehdyn palveluosaston lakimiehen päätöksen jälkeen ei ole 
esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin laiminlyön-
nistä. Näin ollen on tässä tapauksessa katsottava, että Helsingin kau-
punki ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Palveluosaston laki-
miehen päätöstä ei tässä tapauksessa ole syytä muuttaa.

Esittelijän perustelut

Palveluosaston lakimies on hylännyt Mäkitorpantie/Siltatorpantie 1 koh-
dalla 2.3.2017 tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyvän vahingonkor-
vaushakemuksen päätöksellään 31.3.2017 § 95. Oikaisuvaatimus 
yleisten töiden lautakunnalle on saapunut säädetyssä määräajassa 
11.4.2017.

Kuntalain (410/2015) siirtymäsäännösten nojalla oikaisuvaatimusten 
käsittelyssä sovelletaan vanhan kuntalain (365/1995) säännöksiä 
1.6.2017 asti. Vanhan kuntalain 89 §:n 1 ja 2 momenttien, 92 § 1 mo-
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mentin sekä 93 §:n mukaisesti lautakunnan alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen asianomaiselle lautakunnalle 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Tässä tapauksessa päätös on lähetetty 
tiedoksi kirjeitse 3.4.2017.

Esitetyt vaatimukset

Vahingonkorvaushakemuksessa ja oikaisuvaatimuksessa on vaadittu 
vahingonkorvausta ajoneuvon renkaan vaurioitumisesta. Vahingonkor-
vauksen määrä on 502,64, euroa. Oikaisuvaatimuksen mukaan kau-
punki ei ole huolehtinut kadun kunnossapidosta riittävällä tavalla. Kuop-
pa on ollut kadussa ainakin jo 27.2.2017 lähtien.

Saadut selvitykset

Vahingonkorvaushakemuksen johdosta pyydetyssä selvityksessä tode-
taan, että kyseisellä paikalla on asennettu katunimikilpiä edellisenä päi-
vänä. Staran työntekijät eivät ole tällöin huomanneet tiessä kuoppaa. 
Suurikin kuoppa voi syntyä katuun äkillisesti ja yllättäen. Oikaisuvaati-
muksen käsittelyn yhteydessä on vielä varmistettu Staralta, että mitään 
kuoppaa ei ole kadussa ollut liikenneympyrässä edellisenä päivänä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän nimeämää todistajaa eli ajoneuvon kyydis-
sä ollutta äitiä on kuultu oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä pu-
helimitse. Asiassa ei ole saatu uutta merkittävää näyttöä Palveluosas-
ton lakimiehen päätöksen jälkeen.

Asiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Yhteenveto

Oikaisuvaatimuksen tekijän ajoneuvon rengas on puhjennut kadussa 
olevaan kuoppaan. Kuoppa on syntynyt äkillisesti ja yllättäen. Helsingin 
kaupunki ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus, 11.4.2017
2 Kartta, 2.3.2017
3 Valokuvat, 2.3.2017
4 Todistajanlausunto 10.4.2017
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5 HEL2017-002837 selvitys liitteineen.

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies 31.03.2017 § 95


