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§ 213
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätökses-
tä 8.8.2019 § 238 (polkupyörävahinko)

HEL 2019-006708 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingon-
korvauspäätöksestä 8.8.2019 (238 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 8.8.2019 (238 §) päätöksellään hylännyt 
3.11.2018 Tukholmankadulla Mäntytien jälkeen ja ennen Paciuksenka-
tua noin kello 15.45 tapahtuneeseen polkupyörävahinkoon liittyvän va-
hingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan 
päätöshistoriassa. 

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta 3.11.2018 Tukholmankadulla Mäntytien jälkeen ja ennen 
Paciuksenkatua tapahtuneeseen polkupyörävahinkoon liittyen. Oikai-
suvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä 
lautakunnan kokouksessa.  

Perustelut

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa kos-
kevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan 
päätökseen ja sen perusteluihin. 

Vahinkopaikalla jalankulku ja pyöräily on erotettu toisistaan rakenteelli-
sesti kiviraidalla. Sekä jalankulkualue että polkupyöräalue on mitoitettu. 
Mittoihin ei sisälly erottelun viemää tilaa. 

Aluetta, joka ei sisälly mitoitukseen, ei ole osoitettu jalankulkua tai pol-
kupyöräilyä varten.

Hakija on kertonut polkupyörällä kaatumisen johtuneen korotetusta ki-
vetyksestä, jolla jalankulku ja pyöräily on erotettu toisistaan rakenteelli-
sesti. Kivetyksestä johtuen on polkupyörän eturengas kimmonnut pois-
päin pienen kohtauskulman johdosta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2020 2 (5)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/11
21.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Lakipalvelut -yksikön päällikön päätöksessä on todettu, ettei pyöräties-
sä ole todettu rakenteellista vikaa. 

Edellä esitetyillä perusteilla kaupunki katsoo, ettei asiassa ole tullut 
esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta aikaisemman 
päätöksen muuttamiseen. 

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa aiheu-
tuneesta vahingosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päälli-
kön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §, 6:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(31.8.1978/669) 1–4 §.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 19.8.2019
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 23 k ja 

25 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätök-
seen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja 
kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
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oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asia-
nosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen 
on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen 
alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kunta-
lain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kir-
jeitse 9.8.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on 
saapunut 19.8.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 19.8.2019
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 23 k ja 

25 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 08.08.2019 § 238

HEL 2019-006708 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut -yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija on kaatunut pyörällä 
3.11.2018 Tukholmankadulla Mäntytien jälkeen ja ennen Paciuksenka-
tua klo 15.45. Syy kaatumiselle on ollut kevyen liikenteen väylän raken-
teellinen muutos. Hakijan eturengas kimposi poispäin kulkusuuntaan 
nähden. Vahinkoja syntyi mm. hakijan polkupyörän etu- ja takavalaisi-
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meen. Hakija on esittänyt kaupungille vielä yksilöimättömän vahingon-
korvausvaatimuksen. 

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tar-
peiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason 
määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, lii-
kenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuoro-
kaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liiken-
neturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut 
Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa 6°C ja 10,9°C vä-
lillä. Vahinkopäivänä klo 16.00 lämpötila on ollut 9,5°C ja sää on ollut 
pilvinen ja poutainen. 

Saadun selvityksen mukaan vahinko on sattunut uudella pyörätiellä. 
Uusilla väylillä pyöräilyn ja jalankulun erotteluun kiinnitetään erityistä 
huomiota. Vahinkopaikka on yksisuuntainen pyörätie. Tieosuudella 
suojatien vieressä pyörätie lasketaan ajoradan kanssa samaan tasoon. 
Korkeusero on tässä kohtaa noin 5 cm. Tämä rakennelma on tarkoitet-
tu pysyväksi, eikä siinä ole ollut mitään rakenteellista korjattavaa vikaa. 
Vahinkopaikalla sijaitsee liuska, jota on tarkoitus käyttää jalkakäytäväl-
tä pyörätielle siirryttäessä. 

Tieliikennelaissa polkupyörä katsotaan ajoneuvoksi. Ajoneuvon kuljet-
tajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää 
huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tällöin 
kuljettajan on erityisesti otettava huomioon tien kunto, sää, keli ja näky-
vyys. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvalli-
suus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, nä-
kyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. 
Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hal-
linnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näky-
vällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää laiminlyöntiä tai tuottamusta. Lisäksi 
toiminnan tai laiminlyönnin ja seurauksen välillä on oltava syy-yhteys. 
Näin ollen pelkkä tietämättömyys väylien rakenteellisista muutoksista ei 
aiheuta oikeutta vahingonkorvaukseen. Ajoneuvon nopeus on pidettävä 
tieliikennelain mukaan sellaisena, ettei vaaraa tai vahinkoa pääse syn-
tymään. Pyörätiessä ei ole todettua mitään rakenteellista vikaa. Viiden 
cm korkeusero on osa liikennesuunnitelmaratkaisua, jossa pyörätie 
lasketaan ajoradan kanssa samalle tasolle. Vahinkopaikalla ei sijaitse 
kiinteitä näköesteitä ja vahinko on sattunut valoisaan aikaan. Näin ollen 
voidaan todeta, että korkeuseron havaitseminen ei olisi ollut mahdoton-
ta. 
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Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos 
muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ol-
lut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan so-
vitella tai kokonaan evätä. Vahinkopaikalla sijaitsee luiska, jota on tar-
koitus käyttää pyörätielle siirryttäessä. Tämä luiska on havaittavissa 
myös hakijan vahinkopaikalta toimittamista valokuvista. 

Asiassa saatujen selvitysten perusteella kaupunki ei ole laiminlyönyt 
kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvolli-
nen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 § 6 luku 1§

Tieliikennelaki (3.4.1981/267) 1 luku 1-3§, 2 luku 23§

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–4 §, 14 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot
Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi


