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§ 278
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätökses-
tä 27.6.2019 § 215 (ajoneuvovaurio)

HEL 2019-005517 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 
27.6.2019 (215 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 
27.6.2019 (215 §) päätöksellään hylännyt 8.2.2019 Sahaajankatu 9 
kohdalla noin kello 18.45 tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyvän 
vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudes-
saan päätöshistoriassa. 

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta 8.2.2019 Sahaajankatu 9 kohdalla tapahtuneeseen ajo-
vaurioon liittyen. Oikaisuvaatimus 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. 

Saadun selvityksen mukaan on kadun kuntoa seurattu säännöllisesti. 
Vahinko on tapahtunut aikaan, jolloin katujen reikiintyminen on sää- ja 
keliolojen vuoksi runsasta ja jolloin on myös suoritettu tehostettuja kun-
nossapitotoimia. Kaupunki on saanut tiedon kuopasta vahinkotapahtu-
man jälkeen, ja ryhtynyt välittömin toimenpiteisiin kuopan korjaamisek-
si. 

Aiemmin tehdyn lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen jälkeen ei ole 
esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin laiminlyön-
nistä. Näin ollen Helsingin kaupunki ei ole vastuussa aiheutuneesta 
vahingosta. Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-
yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.
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Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa haki-
jan ajoneuvossa ilmenneestä vauriosta.

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 §.

Tieliikennelaki (267/1981) 3 §, 23 §.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. 32 kohta)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 kohta)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta 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 2.7.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on 
saapunut 10.7.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. 32 kohta)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 kohta)

Oheismateriaali

1 selvitys 2019-005517, Sahaajankatu 9
2 Staran lausunto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 27.06.2019 § 215

HEL 2019-005517 T 03 01 00

Päätös
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Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo vaurioitui ajet-
taessa routamonttuun 8.2.2019 Sahaajankatu 9 kohdalla klo 18.45. 
Tämän seurauksena oikea etuvanne rikkoutui ja paikalla kävi poliisipar-
tio toteamassa paikan ja he jäivät selvittämään montun korjausasiaa. 
Hakija on esittänyt kaupungille 740,00 euron korvausvaatimuksen mat-
kakuluista ja vielä yksilöimättömän vaatimuksen muista kuluista.

Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. 
Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun lii-
kenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa 
olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten 
moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä 
terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, 
miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossa-
pito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset 
olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suori-
tusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mu-
kaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissä kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoito-
luokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan. Pääkadun 
ja erittäin vilkkaan liikenteen väylän (I-luokan kadun) päällysteessä ei 
ole vaurioita yksittäisiä viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys 
on vähäinen. Kokoojakadun ja vilkasliikenteisen kevyen liikenteen väy-
län (II-luokan kadun) päällysteessä voi olla lieviä vaurioita ja se voi olla 
kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huomattava. Tonttikadun ja vähä-
liikenteisen kevyen liikenteen väylän (III-luokan kadun) päällysteessä 
sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaa-
ratilanteita. Kadun kunnossapito käsittää muun muassa katurakentei-
den kunnossapidon, kuten rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai 
uudelleen päällystämisen

Sahaajankadun ajorata kuuluu hoitoluokkaan II. Sen päällysteessä voi 
olla lieviä vaurioita ja se voi olla kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla 
huomattava. 

Ilmatieteenlaitoksen Kaisaniemen mittausasemalla tehtyjen mittausten 
mukaan vahinkopäivänä sää on vaihdellut 0,7°C ja 2,4°C välillä. Vahin-
kopäivänä on satanut vettä yhteensä 0,5 mm. Vahinkopäivää edeltä-
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neenä päivänä on satanut vettä-, räntää ja lunta yhteensä 1,1 mm ja 
lämpötila on vaihdellut -6°C ja 1,7°C asteen välillä. 

Kunnossapitopiiristä saadun selvityksen mukaan asfaltti-pintaisille ka-
duille voi syntyä kuoppia erityisesti keväisin lumien sulaessa ja aiheut-
taessa vesilammikoita. Lämpötila vaihtelee tällöin usein 0°C molemmin 
puolin. Asfaltti on huokoista ja vesi pääsee tunkeutumaan sen raken-
teisiin. Veden jäätyessä se laajenee ja aiheuttaa näin asfaltin hajoami-
sen. Reikä alkaa muodostua kohtaan, jossa vesi seisoo. Tällä tavoin 
kuoppa voi syntyä katuun jo muutaman tunnin sisällä. Kuopan muodos-
tumista tiettyyn paikkaan ei voida etukäteen ennakoida.  

Kuoppa on käyty paikkaamassa katupäivystykseen klo 19 tulleen polii-
sin tekemän ilmoituksen jälkeen 8.2.2019. Kyseisen kadun kuntoa ol-
laan valvottu säännöllisesti reittiseurannan perusteella ja tarvittavia kor-
jaustoimenpiteitä ollaan tehty. Näin ollen kuoppa on syntynyt katuun 
hyvin nopealla aikavälillä.

Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuh-
teiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon 
välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liiken-
neturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, 
keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolo-
suhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajo-
neuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pystyä pysäyttämään edessä 
olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilan-
teissa. 

Vahingonkorvausvastuu edellyttää laiminlyöntiä tai tuottamusta. Tuot-
tamuksen tai laiminlyönnin lisäksi edellytetään syy-yhteyttä suoritetun 
toiminnan ja aiheutuneen vahingon välillä. Kadun kunnossapitovelvolli-
nen voi vapautua vahingonkorvausvastuustaan, jos hän voi osoittaa, 
että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. Kuoppa on syntynyt 
ajankohtana, jolloin katu reikiintyy sääolosuhteiden vuoksi hyvin no-
peasti. Kyseisen kadun kuntoa on seurattu säännöllisesti ja tarvittavia 
korjaustoimenpiteitä on tarvittaessa tehty. Kuoppa on paikattu ilmoituk-
sen saamisen jälkeen. 

Asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sää-
olot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki ei 
katso laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä näin 
ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §
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Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–4 §

Tieliikennelaki (267/1981) 3 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot
Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi


