
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2022 1 (8)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/21
25.10.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

§ 597
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätökses-
tä 30.9.2021 § 165 (autovaurio)

HEL 2021-008151 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingon-
korvauspäätöksestä 30.9.2021 § 165 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 30.9.2021 § 165 päätöksellään hylännyt 1.7.2021 
kello 16.30 osoitteessa Kraputie, K-marketin kiinteistön kiertävällä tiellä 
tapahtuneeseen autovaurioon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. 
Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta 1.7.2021 noin kello 16.30 Kraputie, K-marketin kiinteistön 
kiertävällä tiellä tapahtuneeseen autovaurioon liittyen. Oikaisuvaatimus 
on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan 
kokouksessa.

Hakija on kertonut oikaisuvaatimuksessa, että montun reuna oli ollut 
todella terävä, ja se on ollut omiaan aiheuttamaan vaurion matalaprofii-
liseen renkaaseen. Hakijan mukaan tilanteessa ei ole ollut kuopan väis-
tämismahdollisuutta vastaantulevasta liikenteestä johtuen. Oikaisuvaa-
timuksen mukaan monttua ei ole lukuisista pyynnöistä huolimatta kun-
nostettu. 

Perustelut

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

Vahinkotapahtuma ei yksistään synnytä kaupungin vahingonkorvaus-
vastuuta, vaan edellytyksenä on, että kunnossapito on tehty virheelli-
sesti tai huolimattomasti taikka kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä 
on laiminlyöty. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn 
ja aiheutuneen vahingon välillä.
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Kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä 
vahingonkorvauslain (412/1974) vastuusäännösten että kunnossapito-
lain (669/1978) kunnossapidon laatutasoa määrittävien säännösten 
kautta.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tar-
peiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Vahinkopaikka on hoi-
toluokkaan III kuuluva vähäliikenteinen tonttikatu, jonka päällysteessä 
sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaa-
ratilanteita. 

Kaupungin asiakaspalvelujärjestelmään on saapunut ilmoitus kyseises-
tä kuopasta 27.5.2021. Ilmoittajalle on tuolloin kerrottu kaupungin 
suunnittelevan kuopan korjaamista kesän 2021 aikana. Kaupungille ei 
ole saapunut muita ilmoituksia tai vahingonkorvausvaatimuksia liittyen 
kyseiseen kuoppaan ennen vahinkotapahtumaa 1.7.2021. Toinen ilmoi-
tus kyseisestä kuopasta on saapunut  kaupungille vasta vahinkotapah-
tuman jälkeen, 5.7.2021, ja kuoppa on korjattu 13.7.2021. Kaupungille 
on saapunut ilmoitus 15.6.2021 kahdesta Kraputiellä olevasta kuopas-
ta, mutta nämä kuopat ovat sijainneet eri kohdissa Kraputiellä kuin ky-
seessä oleva kuoppa. 

Kaupunki on pyytänyt kadun kunnossapidosta vastaavalta selvityksen 
oikaisuvaatimuksen johdosta. Saadun selvityksen mukaan kuoppaa ei 
ole paikattu aikaisemmin, koska usein keväisin paljastuu lukuisa joukko 
talven aikana syntyneitä päällystevaurioita eikä kaikkia samoihin aikoi-
hin ilmestyneitä reikiä voida paikata samaan aikaan. Vaurioita korja-
taan kevään ja kesän aikana. Kraputie on vähäliikenteinen asuntokatu, 
kadulta on ajoyhteys vain muutamaan rakennettuun kiinteistöön. Ke-
väällä 2021 Kraputieltä on saatu palautetta kadulla olevista rei'istä. 
Reikiä on merkitty palautejärjestelmään eri kohtiin katua. Vaurioita on 
korjattu eri aikoina, koska korjaustapa ja korjauksessa käytettävät ma-
teriaalit voivat poiketa toisistaan. Selvityksessä on lisäksi todettu, että 
hakijan vaurioitunut rengas on erittäin matalaprofiilinen erikoisrengas 
285/30 R 22.

Kunnossapidosta vastaava on todennut aikaisemmassa selvitykses-
sään hakijan valokuvan perusteella, että kuopan halkaisija on ollut noin 
50 cm ja syvyys noin 4 cm, ja ettei kuoppa ole näyttänyt erityisen terä-
väreunaiselta.

Vahingonkorvauslain mukaan vahingonkorvausvastuuta voidaan rajoit-
taa tai evätä kokonaan, jos vahingonkärsijä on itse myötävaikuttanut 
vahinkoon. 

Matalaprofiiliset renkaat ovat erityisen herkkiä vahingoittumaan. Ajo-
väylien laatuvaatimuksia ei voida asettaa tällaisten ääriarvojen mu-
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kaan. Erikoisrenkaiden käyttäjän voidaan katsoa ottavan tietoisen ris-
kin. 

Tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttä-
jien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toi-
mintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi. 
Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja 
kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Ajoneuvon kuljettajan on nou-
datettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaa-
ran ja vahingon välttämiseksi. 

Hakija on kertonut olleensa tietoinen kadun kunnosta ja kadulla sijain-
neesta kuopasta, joten vahinkopaikka on ollut hakijalle tuttu. Kadun 
nopeusrajoitus on 30 km/tunnissa. Juuri ennen vahinkopaikkaa on li-
säksi varoitettu liikennemerkillä tienkohdasta, jossa liikkuu usein lapsia. 
Vahinko on tapahtunut kesällä valoisaan aikaan ja sää on ollut vahin-
kohetkellä selkeä ja poutainen. Kuoppa on siten ollut havaittavissa ja 
väistettävissä vastaan tulleesta liikenteestä huolimatta.

Kaupunki katsoo edellä esitetyin perustein toimineensa huolellisesti 
kadun kunnossapidossa. Kyseinen kuoppa ei ole kaupungin näkemyk-
sen mukaan aiheuttanut kokonsa, sijaintinsa ja vahinkoaikaan vallin-
neiden olosuhteiden vuoksi sellaista vaaraa, ettei vahinkopaikan kun-
non voitaisi katsoa täyttäneen III-hoitoluokan ajoradalle asetettuja laa-
tuvaatimuksia myös ennen korjauksen suorittamista. Vahinkopaikka on 
näin ollen ollut vahinkohetkellä kunnossapitolain edellyttämässä liiken-
teen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kaupunki on 
myös korjannut kuopan kesän 2021 aikana. Kaupunki ei ole laiminlyö-
nyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvel-
vollinen. 

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi 
aihetta aikaisemman päätöksen muuttamiseen. 

Lopputulos

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

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että lakipalvelut-yksikön päällikön 
päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/2018) 1-4 §, 14 §
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Tieliikennelaki (729/2018) 3-5 §, liite 3.1, A 17

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Virpi Leppänen, lakimies, puhelin: 310 33260

virpi.leppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.10.2021
2 Oikaisuvaatimus 1.10.2021, saate
3 Oikaisuvaatimus 1.10.2021, liite, pöytäkirjanote
4 Oikaisuvaatimus, täydennys 8.10.2021
5 Oikaisuvaatimus täydennys 8.10.2021, liite

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 
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 säh-
köpostitse 1.10.2021. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle 
on saapunut 1.10.2021 eli säädetyssä määräajassa.
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Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Virpi Leppänen, lakimies, puhelin: 310 33260

virpi.leppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.10.2021
2 Oikaisuvaatimus 1.10.2021, saate
3 Oikaisuvaatimus 1.10.2021, liite, pöytäkirjanote
4 Oikaisuvaatimus, täydennys 8.10.2021
5 Oikaisuvaatimus täydennys 8.10.2021, liite

Oheismateriaali

1 Kunnossapidon selvitys 23.9.2022
2 Auringon nousu- ja laskuajat Helsingissä 1.7.2021
3 Säähavaintotiedot 1.7.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 30.09.2021 § 165

HEL 2021-008151 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 6.7.2021 esittänyt kaupungille 970 euron suuruisen vahin-
gonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvon ren-
gas vaurioitui 1.7.2021 klo 16.30 ajettaessa kuoppaan osoitteessa Kra-
putie, K-marketin kiinteistön kiertävällä tiellä. Hakija kertoo, että asfal-
tissa oli kuoppa, josta hän oli tietoinen, mutta jota hän ei pystynyt va-
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hinkohetkellä väistämään. Kuoppaan ajamisen seurauksena ajoneuvon 
rengas vaurioitui ja hakija vaatii renkaiden vaihtamisesta aiheutuneiden 
kustannusten korvaamista. 

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. Kadun 
kunnossapito käsittää muun muassa katurakenteiden kunnossapidon, 
kuten rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämi-
sen.

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. 

Vahinkopaikka on hoitoluokkaan III kuuluva tonttikatu. Sen päällystees-
sä sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa 
vaaratilanteita. 

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen 
kunnossapidosta vastaavalta. Selvityksen mukaan kuoppa sijaitsee 
kaapelikaivannon kohdalla. Kaivantoon sijoitetut kaapelit palvelevat vie-
reisen päiväkodin lapsista varoittavia valoja. Kaivutyöt on ilmeisesti teh-
ty ennen kuin alue on siirtynyt Helsingin kaupungin omistukseen. Ka-
tualue ei sijaitse nykyisin voimassa olevan kaavan osoittamassa pai-
kassa, mutta katuosa on kaupungin kunnossapidossa. Katu palvelee 
päiväkotia ja liikekiinteistössä asioivia. Kuvan ja kaivannon leveyden 
perusteella kuopan halkaisija on ollut noin 0,5 m, kuoppa ei näytä eri-
tyisen teräväreunaiselta. Ajosuunnasta kuoppa on hyvin havaittavissa 
ennen mutkaa. Ilmoitus Kraputien kuopasta on kirjattu palautejärjes-
telmään 5.7.2021. Reikä on paikattu 13.7.2021. Paikkaus on tehty koh-
tuullisessa ajassa sen jälkeen, kun kunnossapidosta vastaavat ovat 
saaneet tiedon päällystevauriosta, ottaen huomioon kyseisen kadun yl-
läpitoluokitus ja vähäinen liikenteellinen merkitys. 
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Pelkkä asfaltin päällystevaurio ei yksinään aiheuta kaupungille kor-
vausvastuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingon-
korvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kun-
nossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllis-
tyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menet-
telyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja synty-
neen vahingon välillä on syy-yhteys. 

Kadun kunnossapitäjä vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoitta-
malla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. Asianmukaisen 
kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huomioon kadun liikenteelli-
nen merkitys, liikenteen määrä, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuo-
tojen tarpeet. 

Vahingonkärsijän oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa kunnossa-
pidosta vastuussa olevan korvausvastuun. Hakijan mukaan hän on ol-
lut tietoinen kuopan olemassaolosta, mutta ei ole kyennyt havainnoi-
maan kuoppaa ajoneuvosta käsin. Vaikka päällystevauriot olisivatkin 
joskus hankalia havaita, ajoneuvojen kuljettajia sitovat silti tieliikenne-
lain säännökset. Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan nou-
datettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaa-
ran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellai-
seksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella 
tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu 
sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa lii-
kennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien 
näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Vahinko on tapahtunut kiinteistöä palvelevalla lyhyellä tieosuudella, 
jossa yleensä ajetaan alhaisella nopeudella. Alueella on 30 km/h no-
peusrajoitus ja vahinkopaikka on mutkan kohdalla. Alueella on lapsista 
varoittava liikennemerkki ja valot. Alueen olosuhteista johtuen kuljetta-
jalta voidaan edellyttää erityistä huolellisuutta. Lisäksi vahinko on ta-
pahtunut valoisaan aikaan. Hakijalla on siten valaistuksen ja ajonopeu-
den puolesta ollut mahdollisuus havaita ja väistää päällystevaurio. 
Vaikka tieosuudelle on tullut toinen auto vastaan, on kuljettajan kyettä-
vä tieliikennelain mukaan pysäyttämään ajoneuvo edessä olevan tien 
näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Vahinkopaikka on hoitoluokkaan III kuuluva katu, jonka päällysteessä 
sallitaan kohtuullinen määrä vaurioita, kunhan ne eivät aiheuta vaarati-
lanteita. Päällystevaurio on ollut suhteellisen pieni ja sijainniltaan väis-
tettävissä, joten sen ei voida katsoa aiheuttaneen vaaratilanteita. Vau-
riosta on tullut hakijan lisäksi kaupungille yksi ilmoitus ennen vahinkoa, 
jonka kaupunki on käsitellyt ja ilmoittanut suunnittelevansa kuopan 
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paikkaamista kesällä 2021. Paikka on hakijan ilmoituksen jälkeen kor-
jattu kohtuullisessa ajassa. 

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella kaupunki ei katso laiminlyö-
neensä kunnossapitolain mukaisia tehtäviään eikä ole asiassa kor-
vausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

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

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

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

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot
Sara Hagström, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 34723

kymp.korvausasiat(a)hel.fi


